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Ketvirtoji Advento 
Nedelia.

Lekcija. — I. Kov., IV, 1- 
5. — Broliai: Taipo tegul 
žmogus išmano apie mus, 
kaipo apie Kristaus tarnus 
ir Dievo paslėptinių užveiz- 
dėtojus. Čia jau paieškoma 
nuo užveizdėtojų, idant ku
ris ištikimas butų atrastas. 
Bet aš tai laikau mažiausiu 
daiktu, idant bučiau teisia
mas jųsų arba žmonių teis
mu. Bet ir pats savęs netei
siu, nes nieko prieš savęs ne
žinau. Bet neesu tame nutei
sintas. O kuris mane teisia, 
Viešpats yra. Todėl neteiski 
.te pirm laiko, ikikolei nea
teis Viešpats, kursai ir ap
švies užslėptus daiktus tam
sybių ir apreikš širdžių ta
rybas, ir tuo laiku kiekvie- 
nam bus garbė nuo Dievo.

Evangelija. — Luk. III, 1 
—6. — Penkioliktuose me
tuose ciesoriaus Tiberijaus 
jyiešpa tapimo, kuopi et Poli
cijų? Pilotas valdė Judėją, o 
Pilypas Iturejos ir Treko- 
nidies šalies tetrarka, o Li- 
zanijas Abilinos tetrarka, o 
vyriausiais kunigais Aunas 
ir Kaipas, — stojosi Viešpa
ties žodis Jonop, Zakarijo 
sunaus, girioje. Ir atėjo į vi
są Jordono šalį, apsakyne
darnas atgailos krikštą nuo
dėmių atleidimui, kaip yra 
parašyta pranašo Ižai j o kal
bų knygose: Balsas šaukian
čio girioje, taisykite Viešpa
ties kelią, darykite tiesius jo 
takus. Visokis klonis bus iš 
pildytas, o visokis kalnas ir 
kalnelis bus pažemintas, ir 
kreįvios vietos bus tiesios, o 
nelygios bus sumintais ke
liais. Ir išvys visokis kūnas 
Dievo išganymą.

KRISTAUS PIRMTAKU 
NAI.

Kaipo Šv. Jonas Krikšty
tojas buvo mūsų Viešpaties 
pirmtakūnu,. skelbdamas 
žmonėms atgailą, pranešda
mas jiems apie artimąjį Mė
sai jo atėjimų ir ragindamas 
visus Jam kelią rengti, taip 
ir kunigai šiandien yra Kris 
taus paskirti būti Jo pirm- 
takūnais ir žmones pareng
ti prie antrojo Viešpaties a- 
tėjirtio, kada Jis apsireikš 
pasauliui ne kaipo žmogus, 
bet kaipo dangaus ir žemės 
Karalius, visoje savo garbė
je.

“Tegul apie mus žmonės 
taip išmano”, sako Šv. Pau
lius šios dienos lekcijoje, 
“kaipo apie tarnus Kristaus 
ir užveizdėtpjus paslapčių 
Dievo”. Šiais žodžiais Apaš
talas aprašo kokiais yra ka
talikų Bažnyčios kunigai. 
Jie, iŠtikro, yra Kristaus tar 
nai ir eikvotojai ar užveizdė- 
tojai Dievo paslapčių. Te- 
čiaus kaipo Šv. Jonas Krikš
tytojau, taip ir kunigas ly

giai gal būti pavadintas bal
su šaukiančiu tyre, skelbian
čiu Kristaus atėjimą ir ska
tinančiu žmones parengti 
Jam kelią ir tiesius padaryti 
Jam takus. Toks yra kuni
go uždavinys nuo laiko išsi- 
šventimo. Kunigas yra pa
statytas, kaip aus Krikštv 
tojas, būti pranašu ir dau
giau kaip pranašu, Kristaus 
pirmtakūnu, atgailos skelbė 
ju, perserginėtoju apie pri 
buvimą To, Kuris paskutinė 
j e dienoje ateis teisti gyvus 
ir mirusius ir teisingai ati
duoti kiekvienam, pagal jo 
darbus.

Katalikų Bažnyčios kuni
gai yra Kristaus tarnai. Jie 
yra Jojo atstovai ir mums 
juos pridera, dėlei ją augštc. 
ir švento urėdo, godoti ir 
gerbti. Kada kunigas kalba 
urėdiškai, jis Dievo vardan 
kalba ir męs su godone pri
valome jo klausyti ir jo žo
džius domon imti. Šv. Jono 
laikuose buvo tokią, kurie 
nenorėjo Krikštytojui pri
pažinti teisės ir ‘pašaukimo 
nuo Dievo raginti juos į go 
resni gv vei lūiiąTF 'pure n g t i 
prie Kristaus atėjimo, taip 
ir šiandien atsiranda tokios 
nuomonės žmonių. Yra ne- 
katalikai, kurie nepripažįs
ta kunigams teisės kalbėti 
Dievo vardan į juos. Yra ir 
katalikų, kurie nors tą teisę 
kunigams pripažįsta, T <■* 
taip puikybe yra an.jakinti 
ir taip nuo svietiškojo trinks 
mo yra apkurtę, jogei mažai 
arba ir visai neatkreipia atv- 
dos į kunigo balsą, tyre šau
kiančio ir nuo jų reikalau
jančio, kad savo gyvenimą 
pataisytų. Nekatalikus, dau
gelyje atvejų galima išteisiu 
ti, nes jie prietaruose nuo 
daug šimtmečių vra pasken 
dę, bet katalikai privalo ge
rai suprasti, jogei kunigus 
reik godoti ir jų klausyti, ka 
da jie urėdiškai mokina var 
dan To, Kuris juos savo tar
nais išrinko ir siuntė Jo žo
dį skelbti ir Jo Kūną ir 
Kraują ant altoriaus auko
ti.

Kąi-kurie katalikai labai 
savo kunigus kritikuoja. Jie 
perkratinėja kiekvieną sa
vo klebono žodį ir darbą. 
Toks jų pasielgimas yra 
griežtai nekatalikiškas ir ve 
dantis į tikėjimo nustojimą.

Kunigus godokime, kaipo 
Dievo atstovus, Jo pasiunti
nius. Gerbkime juos kaipo 
žmones, kurie Šv. Jono 
Krikštytojo pavyzdžiu taiso 
kelią Kristui. Laikykime 
juos už tarnus Kristaus ir 
užveizėtojus paslapčių Die
vo.

Katalikiškos Žinios.

Siunčiant pinigus 
čekius, arba “Mo- 
ney Order,” sius
kite ant adreso:

“DRAUGAS,”

314 East Market St,
Wilkes-Barre,Pa.

Katalikiškųjų Mokyklų Į 
steigėjas numirė.

Mieste Bourbonnais, III.,
šv. Vijatoriaus kolegijoje,
numirė kun. Cvrilius Four- •/
nier. Nabašnikas įkūrė daug 
katalikiškųjų mokyklų Chi- 
cagoje ir aplinkinėse. Mirė, 
susilaukęs 67 metą anižio.

Teisėjas Mintum.
New Jersey valstijos augš 

čiausiojo teismo narys Ja
mes Mintum yra vienatims 
katalikas tame teisme. Tei
sėjas Mintum yra pagarsė
jęs savo bešališkumu ir pa
žinojimu savos valstijos į- 
statymą.

Baltieji Tėvai ir markės.
Taip vadinamieji “Baltie

ji Tėvai” (misijonieriai) už 
senas krasos markes išper
ka daug vaikų iš nelaisvės 
vidurinėje Afrikoje. Kas no 
ri pagelbėti gailestingam 
darbui, lai siunčia senas mar 
kės, šitokiu adresu: The 
White Fathers, The Ram-
r —c •• ~ '

Didžiausias Pijaus X. dar
bas.

Venecijoje ant vienų ma
žų namų yra prikalta misin
ginė iškaba su parašu: “Di
džiausias Pijaus X darbas” 
Tuose namuose randasi re
dakcija katalikiško laikraš
čio, įsteigto šv. Tėvo.
Didžiausia Katalikiška Mo

kykla.
Didžiausia katalikiška, 

pradinė mokykla yra tai len 
kų šv. Stanislovo parapijos 
mokykla Chicagoje. Moki
nasi joje netoli 5000 vaikų 
abiejų lyčių.

Vyrų chorai bažnyčiose.
Popiežiaus Pijaus X. pa

liepimas, kad katalikų baž
nyčiose giedotų vien vyrų 
chorai, daugelyje Amerikos 
vietų nebuvo pildomas dėlto, 
kad tokių chorų negalima 
buvo sudaryti. Kad šiaip 
taip pataisius dalykus, Cle- 
velando vyskupas, Jo Malo
nybė Farrelly, atsikvietė iš 
Rymo kun. F. L. Clovis’ą, 
kursai ir pradėjo organizuo
ti vyrų chorus.

Didelė misija.
Kansas City’je, Kans., 

yra keturiolika katalikikškų 
bažnyčių. Neseniai visose te 
se bažnyčiose vienu sykiu ta 
po atlaikytos misijos. Buvo 
tai didelis katalikiškos dva
sios atgaivinimas.
Prieglauda idtremtiemsiems 

j eruitams.
Iš Vengrijos ateina žinia, 

kad kunigaikštis Esterhazy 
davė prieglaudą savo dva
ruose daugeliui ištremtųjų 
iš Portugalijos jėzuitų.

Katalikai Kyliuose.
Kun. M. Kennelly, kursai 

dvidešimt penkeris metus 
buvo misijonorium Kynuo
se, neseniai savo pamoksle, 
sakytame Bostone, nurodė,

jog iš 420,000,000 Kylių gy
ventojų pusantro milijono 
yra katalikai. Jų reikalus 
aprūpina keturiasdešimts 
penki vyskupai ir 2,110 ku
nigų, kurių 630 yra tikrais 
kyniečiais.
Katalikiškųjų Mokyklų mo

kiniai ima viršų.
Anglijos miesto Liverpoo- 

lio vyriausybė paskyrė aš- 
tuonias dovanas goriausiems 
miesto mokyklų mokiniams. 
Tris dovanas laimėjo Krikš
čionių Brolių, o dvi Jėzuitu 
mokiniai; likusios tris teko 
ne-katalikiškąją mokyklą 
mokiniams.

Katalikų Universitetas.
Kataliką universiteto Wa 

shingtoi;e rektorius, Mgr. 
Sliahan, apskelbė, jog netru
kus prie universiteto' bus pa 
statyta nauja salė ir viena 
dormitorija. Pastarais me
tais universitetan priplaukė 
tiek daug svietiškių studen
tą, kad “Alberto salėje” pa
sidarė perangšta.

Ženklai? >
Iš Kiltimagh’o ^nuolv- 

no, Ma\7fpTviętot Tiaancn ji>s,3 
ateina žinia apie nepapras
tą atsitikimą.

Trylikos metu mergaitė, 
kuri gyvena vienuolyne tre
jus ar ketverius metus, vie
ną naktį pradėjo labai rėk
ti. Sesuo-vienuolė paklausė, 
kas jai yra. Mergaitė atsa
kė, kad sapnavusi Kristaus 
kančią ir mačiusi per sapną, 
kaip kareivis perduręs su 
ragotine Jo šoną. Sesuo nu
malšino mergaitę, kuri tuo
jau ir užmigo.

Ant rytojaus mergaitė pra 
dėjo skųsties, kad jai skau
da petį ir alkūnę. Apžiurė
jus atrasta, jog ant rankos 
ties petim išsispaudęs yra 
raudonas kryžius, o po jo 
apačia litaros “I. II. S.” Už 
kelių dienu litarų apačioje 
pasirodė erškėčių vainikas. 
Dar už trijų dieną ant kry
žiaus pasirodė litaros “I. N. 
R. I.” Ir vėl, už poros dienų 
po erškėčių vainiko apačia 
pasirodė kielikas su hostija 
viršuje, iš kurios triško rau
doni spinduliai. Po tiek pat 
dienų pasirodė kvietkos pa
veikslas su parašu “Lily”.

Vis tat pasirodė, tarp al
kūnės ir peties. Kun. O Tia
ra, d-ras Madden (abudu iš 
Kiltimagh’o) ir daugelis ki
tų, tarp jų keli protestonai 
egzaminavo mergaitę. Įsta
biausia, kad kas pėtnyčia tre 
čią valandą popiet iš ženklų 
sunkiasi tirštai kraujas.

D-ras Madden ir kiti, ką 
nepaprastas žaizdas matė, 
tvirtina, kad mergaitė nėra 
pasidarusi jų sau pati.

Ar nėra tai tik šv. Pran
ciškaus patyrimo atsikarto
jimas?

Mirė kun. S. Siedlecki.
Subatoje, 10 d. šio mėne

sio, po trumpos ligos numirė 
Plymouth’o lenkų Rymo-Ka 
talikų parapijos klebonas

kun. Stanislovas Siedlecki. 
Nabašnikas buvo kilęs iš 
Przemyslio diecezijos Gali
cijoje, ir apie 20 metų išgy
veno Amerikoje. Pirm visko 
darbavosi Minnesotoje, St. 
Cloud diecezijoje. Paskui at 
važiavo į Scranton’o diece
ziją. Klebonavo Blossbur- 
ge, paskui Glen Lyone. Per
inai tapo nukeltas į Ply- 
mouth’ą, kur ir mirė inkstų 
liga, susilaukęs daugiau, 
kaip 50 metų.

Nabašnikas turėjo puikią 
iškalbą ir neišsemiamą sąmo 
jingumą. Niekas nemokėjo 
taip juokinti ir užlaikyti 
draugijos gerame upe, kaip 
a.a. kun. Stanislovas.

Jo šventojo rašto pažinoji 
mas buvo beveik tobulas. Šv. 
Mato evangeliją (Wujko ver 
tiine) mokėjo atmintinai. 
“Tautinio vyskupo” Hodu- 
ro aplinkraščiai'— parodi
jos, kaip antai: “Wež i czv- 
taj”, “Wiadomo wam” ir k. 
buvo tai nabašniko darbas. 
Iš tų aplinkraščių turėjo 
juokties net patįs Hoduro 
pasekėjai.

- Kuii?7Si(WčlUs-T?nV( mi
nia žos inteligentijos

Dvi nedėlios atgal skyrius 
pasamdė p. Antanavičienės 
namuose butą, kuriame bus 
įrengta rankų darbo mokyk
la. Nedėlia atgal į rengiamą
ją mokyklą atkeliavo moky
toja, lietuvaitė, panelė Ro- 
manauckiutė. Iš pat pra
džios mokykloje mokys aus
ti ir segutes dirbti. Audimui 
vra užsakvtos staklės, ku- 
riomis galima bus audeklas, 
milas ir kitokie audiniai aus 
ti nuo 2 iki 3 aršinų platu
mo. Aštuonias valandas au- 
džiant galima išausti apie 10 
—12 aršinų. Teko regėti au
dimo prabos Niekad netikė 
jau, kad taip gražiai namie I

vyras,
pažinojo ypač gerai istoriją. 
Numizmatika ir brangių ak
menų rinkimas buvo jo silp
nybė. Jis turėjo turtingą rin
kinį senų pinigų. Daugelį 
daiktų iš savo rinkinio (pats 
apkainuodavo jį 30,000 dol. 
vertybės), gyvas dar būda
mas nusiuntė Krokuvon į 
muzėją, daugelis pasiliko 
namie arba saugiuose banką 
uždaruose. Buvo priešingas 
lietuvių tautiniam judėji
mui, bet su lietuviais — 
“bračiaškais” mėgdavo pa
sikalbėti. -----

Iš Lietuvos.

krasa ėjo silpnai ir nebuvo 
nei vienos lietuviškos atvi- 
rukės. Bet apskritai, žmo
nėms vakaras patiko.

Joniškis (Šiaulių pav.). 
Dar nedaug lietuvių teip da
ro. Čia du pasituriutįs lietu
viai — V. Prekštas ir P. Ru
dis — susidėjo pinigą, nu
pirko nuo žydo geroj vietoj 
piečių, pastatė namus ir ža
da atidengti krautuves.Nors 
žydai daug darė ir daro kliū
čių, bet jie nieko neatboja, 
Kad daugiau tokių žmonių!

Gruzdžiai (Šiaulių pav.). 
Nors visur yra girtuoklių, 

i bet Gruzdžiuose turbūt dau- 
, ginusia. Subatoj baigiant

galima išausti. Audeklas vii darbą tai jau tik kalbasi: 
nonis nickuomi nesiskiria «Rytoj kad gefsim, tai gėr
imo fabrikos gelumbės. Per- siuK Na, ir savo žodžius pas- 
kant tokią išdirbinių prisi- kuį išpildo. Bet ne tik geria, 
eina, gana brangiai mokėti:; b(d įr galvas paskui prasis- 
nuo 2 iki 7 rubliu už aršiną, kaldo, susipiausto ir t.t. Spa 
Mokykloje mokys taipgi aus Įįy gį d nef šaudytis, 
ti vilnones skaras (skepetas) i o paskui, žinoma, pateko 
Kad išmokti austi ir segutes; augštalangėn, prisiėjo užmo 
dirbti prisieis mokytis apie į kėti ir kt. Negražu. ' 
du mėnesius. Ūkininką dūk
terims už mokymą austi rei

“Lietuvos Ūkininkas”. 
Kauno gubern. valdžios 

steigiama 83 naujos pra- 
mokynią dirrii ?; rabdpllbs mokyklos, 5 priuliilėšT
liūs; mažažemių ir bežemių, mokyk|os perdirbamos į dvi 
dukterims už pirmąjį dal bą-į kieses. Bus pastatyta 40 na-

kės mokėti 10 rublių ir už-

Suvalkų gub. gyventojams 
žinotina. Nuo 1911 m pra
džios gminą teisėjai savo raš 
tinės užves beveik viską, kas 
dabar pas notarus yra, t. y.: 
galės padaryti visokius pa
liudijimus, pakvitavimus ir 
t.t.; negalės tik sustatyti pir 
kimo ir pardavimo aktų ir p. 
Valstiečiams tai didelis pa
lengvinimas, nes teisėjai at
liks visa ką tik už pusę kai
nos, kaip pas notarus, o ver
tė tą dokumentų bus ta pati.

Vilkaviškis. Pavasarį š. 
m. p. Gerlakienės rūpesčiu 
Vilkaviškyje tapo atideng
tas Varšavos moterų drau
gijos skyrius. Prie šio sky
riaus prisirašė apie 34 dvar- 
ponės lenkės, daugiausia iš 
Vilkaviškio pavieto, ir ko
kios 6 lenkės iš Vilkaviškio 
miesto. Į skyriaus valdybą 
tapo išrinktos p. Gerlakie- 
nė pirmininkė, p. Galerienė 
iždininkė (iš šaudiniškių 
dvaro) ir p-lė Smolskiutė se 
kretorė.

Greitu laiku iš narių mo
kesčių skyriuje susirinko 
apie 400 rublių.

reiks mokėti 6 rubliai ir už 
antrąjį 1 rublis. Šita mokyk
la labai verta bus aplankyti 
mergaitėms kaimietėms, nes 
iš to jos daug naudos turės 
ateityje. Už mokyklos įstei
gimą ir rūpestį apie ją iš 
augšto galima išreikšti ačiū 
ponioms sumanytojoms.

Prie Vilkaviškio moterų 
skyriaus gali prisirašyti mo- 
terįs, mokančios lenkiškai 
kalbėti, nes visi susirinki
mai vedami lenką kalba. Pa 
žymėtina, kad iš Vilkaviš
kio miesto prie moterų drau 
gijos labai mažai kas tepri- 
sirašė, — tiktai 6. Iš to ma
tyt, kad lenkės gyvenančios 
dvaruose labiau susipratu
sios ir daugiau prijaučia ap
švietimui, negu miestietės.

Norint arčiau žinoti apie 
mokyklą, reikia kreiptis 
prie panelės Romanauckiu- 
tės, arba prie ponią Ručins
kienės ir Kvietkauckienės.

Bartininkai (Vilk. pav.). 
Čia nelabai gera tvarka su 
vestuvėmis. Atvažiuoja ant 
šliubo, tai per visą dieną po 
traktierių trankosi, daužosi, 
žmones kabinę j a — net biau 
ru žiūrėti.

Simnas (Kalv. pav.). Lap 
kričio 2 d. n. sk. traukinvs•f
mirtinai užmušė bevažiuo
jantį Andr. Šiupienį. Mat, 
ten gelžkelis visai neapsau
gotas ir bile kas gali pasi
taikyti. Kalba, kad žmona 
žada reikalauti iš gelžkelio 
valdybos atlyginimo už nuos 
tolius ir už vyro užmušimą.

Kamajai (Kauno g.). Spa 
lią 10 ir 17 d. buvo vakarai. 
Vaidinta: “Agnietė” ir
“Kaip kas išmano taip save 
gano”. Artistai lošė neblo
gai. Buvo ir dainos, bet iš
ėjo prastai. Skrajojamoji

mų naujoms mokykloms. 
Naujoms mokykloms įtaisy
ti skiriama 66,584 rubliai, 
buvusioms padidinti skiria
ma 80,000 rubliu.

— Nuo 8 lig 15 spalių su
sirgo gyvuliu Kauno gvber- 
nijos: galvijų 790, avių 738, 
kiaulių 446.

Tauragė (Res. pav.). Ne
seniai tris berniukai iš Jocių 
sodos, degtinės prisprogę, 
grįžo iš Tauragės namo pro 
Vizbutų dvarą. Pamatė bū
dą, šiaudais stiegtą, įbriežė 
degtuką ir ją uždegė. Lieps
na staiga apėmė stogą. Dva
ro žmonės tuojau juos suė
mė. Dabar tampo policija. 
Išviso matyti, kad iš dyko 
buvimo klius nelaisvėn ir 
gaus išdinės duonos paval
gyti-

Pasvalys (Panev. apsk.). 
Ilgai pasvaliečiai sau ramiai 
miegojo, niekuo nesirūpin
dami, tarytum pas juos butu 
viskas tvarkoje; nesirūpino 
nei ūkės reikalais, nei apšviė 
tos, lankydami aludes, ku
rių yra 15; šįmet po Naujų 
metų dar įsteigė traktierį. 
Monopolis į metus surenka 
28 tūkstančius rub., o kul; da 
traktieris ir aludės su slap
tomis smuklėmis. Apšvietus 
reikalams nei skatiko nede
da. Matydami kai kurie, la- 
biaus susipratę, ėmė galvo
ti, kaip čia įkurti “Blaivy
bės” draugiją, kuri netru
kus ir bus įsteigta.

Pagiriai (Ukmergės pv.). 
Pas mus vienas keistas da
lykas yra: klebonas pastatė 
dvi spitoli, bet žmonės nežili 
ri to, dirba želaunus pietu3 
smuklėse pas nekatalikus, ir 
tenai dar gieda šventas gies
mes. Štai neseniai buvo to
kie pietus iš Užuraiščio so-
/
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džiaus dviejų ūkininkų .Mat, 
sako, špitolėje degtino ne 
gali parodyti, tuojau klebo
nui pasakys, alaus irgi per 
daug gerti negal, klebonas 
peikia, o čia esame drąsus.

Pas mus visą savaitę buvo 
“Saulės ” k inematog ra f as. 
Vaikus leido po 5 kapeikas. 
Paskdtinį vakarą blaivinin
kus leidė veltu. Rodė Išga
nytojo gyvenimą ir keletą i< 
juokingu atsitikimų.

“Vienybė”.
Vabalninkas (Panevėžio 

ap.). Spalių 31 dieną Vabal
ninko bažnyčioje stačiatikis 
Kuzinkovas ir jo trįs vaikai 
priėmė katalikų tikėjimą.

Kunigų permainos Seinų 
vyskupijoje. Vikarai: kun. 
Albinas Krakaitis iš Ruda
minos — į Kalvariją; kun. 
Pranciškus Adomaitis iš 
Kaimelio — į Rudaminą; 
kun. Jonas Rūgis — į Krio- 
kalaukį.

J. M. Vyskupo pakelti ir 
svietiškosios valdžios pripa
žinti: pralotu kun. kan. A. 
Daukša; kanauninkais: kun. 
džiak. J. Lendo, kun. džiak. 
V. Sienkevičius, kun. dž. J. 
Žaliauskas, kun. prof. R. Jai 
brzykowski ir kun. prof. T. 
Banaitis.

Kunigų permainos Vil
niaus vyskupijoje. Kun. J.
Čaplikas paskirtas Darsū
niškiu kleb.; kun. P. Raštu- 
tis — Gervėtų vik.: kun. Ja
navičius iš Gervėto paskir
tas vikaru į Vilniaus bernar 
dinų bažnyčią.

Kriukai (Naum. apskr.). 
Jau pora metų praslinko, 
kaip Šviatošino valsčius per 
sueigą nutarė uždaryti vals
čiaus ribose šventadieniais 
visas karčemas. Nors ne vi
sada tasai nutarimas buvo 
gerai pildomas, bet vis-gi 
šventadieniais girtuokliavi
mas ,ir peštynės retai atsi
tikdavo. Toksai ramumas 
nusibodo girtuokliams, o y- 
pač karčemų savininkams. 
Tatai 9 lapkr. (n. st.) per 
valsčiaus sueigą, atsirado ke 
lėtas asmenų, norinčių šven
tadieniais karčemas vėl ati
daryti. Tarp susirinkusių 
buvo matyti ir karčemų sa
vininkai iš Kriukių ir Ilgu
vos. Galima suprasti, jog jie 
turėjo “pijokėlius” gerai
“pačestavot”, kad rėktų ir 
užstotų už jų reikalus, nes 
jie patįs žiūrėjo ir laukė sa
vo agitacijos pasekmių. Bet 
dar nežinia, kuo tas pasi
baigs, nes dauguma blaives
nių ūkininkų iš to labai pik
tinasi ir ketina paduoti i gu 
bernatorių prašymą, kad ši
to girtuoklių reikalavimo ne 
išklausytų. Ir ištiesų, kaip 
tai yra, juk anais metais tie 
patįs valstiečiai savo labo 
dėliai tas girtybės įstaigas 
uždarė, o dabar vėl savo rim 
tą nutarimą stengiasi atmai
nyti. Į ką čia panašus toks 
darbas, juk tai tiesiog gėda 
visam valsčiui! Visa žmoni
ja žengia pirmyn, stengiasi, 
būti blaiva, o čia Šviatošino 
valsčius eina atžagariai.

Vyrai, nesiduokite keliems 
girtuokliams save už nosies 
vadžioti!

Liubavas (Kalv. ap.). Vi
sų Šv. d. prieš pat mišparus 
palei špitolę, nežinomas žmo
gus taip smarkiai trenkė ak 
meniu Petrui Stašauskiui iš 
Skaisčių kaimo į galvą, kad 
tas 15 minučių gulėjo be ža
do, mirtinai sužeidė. Jau, ro 
dos, praslinktų bent viena 
šventa dienelė be muštynių, 
bet ne! Per Šv. Panelės Už
gimimą net su branktais 
skaldė vieni kitiems galvas 
ir, kaip girdėti, tai lietuvių 
darbas.

Vadokliai (Kauno gub.). 
Mūs parapijoje priviso iš- 
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tvirkelių, kuriais ypač gar
sus Kutronių ir Klebonų 
kaimai. Neseniai tų kaimų 
bernai nuėjo vienosna gu- 
žynėsna ir pasigėrę pakėlė 
ten tokias muštynes, jog 
vieno jų priešininko supiau- 
styta gįslos, išmušta akįs. 
Piktadariai paduota teis
man. Čia yra vienas žmo
gus, kurio kitu kartu ir pa
vardę pagarsįsime, jei nesi
liaus pardavinėjęs degtinę.

Panemunė Fergusso (Nau 
miesčio ap.). Dvylika metų 
našlavus Panemunės mo
kykla šiais metais 5 d. spa
lių (n. st.) susilaukė savo 
mokytoją, p. Petrą Dumčių. 
Jisai, mat, turėdamas šioj 
parapijoj (Eičiūnų kaime) 
savo ūkį, savo labo dėliai, 
dvylika metų atgal, perne
šė mokyklą į savo namus ir 
ten per tąjį laiką mokino vai 
kus. Valstiečiai per tą dvy
liką metų, be paliovos reika
lavo, idant p. Petras Dum
čius sugrįžtų atgal į Pane
munės mokyklą; bet jisai 
vis metai po metų delsė ir 
delsė. Galop šiais metais, 
valstiečiams užsispyrus ir 
padarius tam tikrą nutari
mą, Suvalkų Direkcijos jam 
įsakyta, kad būtinai grįstų 
i Panemunės mokvkla, ka 
jisai ir priverstas buvo iš
pildyti.

Šioje apygardoje daug yra 
vaikų norinčių mokytis, tai 
greitu laiku prisipildė mo
kykla taip, kad vietų norin
tiems nepriteko. Dabar mo
kykloje yra 58 mokiniai: tar 
pc jų 36 bernaičiai ir 22 mer 
gaitės. Tečiau dėliai to, jog 
norinčių įstotį mokyklon da 
ne mažas yra skaitlius, mo
kytojas padirbinęs suolus, 
ketina da 15 mokinių priim
ti. Kaip matyti iš čia paduo
tų skaitlinių, tai ir mūsų 
krašto mergaitės nenori at
silikti moksle nuo bernaičių. 
Tai yra labai pageidaujama. 
Kiek teko patirti, Panemu
nės parapijoje yra labai ma 
žas procentas analfabetų, be 
mokslių ne daugiau kaip nuo 
15 ligi 20 proc. Laikraščių 
į šią parapiją ateina apie 30 
egz., daugiausia prasiplati
nęs “Šaltinis”. Galima tikė- 
ties, kad ilgainiui da dau
giau bus skaitytojų, nes mo
kyklos jų prirengs.

Dabar Panemunės para
pijoje yra dvi mokvkli: vie
na Panemunėj, kita (mi
nisterijos) Leoniškių kaime. 
Tos mokyklos mokslo me
tais, aplamai turi apie 130 
mokinių. Beto da mokina
ma ir pas tėvus namuose. 
Galima pasigėrėti Leoniškių 
mokyklos mokytoju p. J. Jo 
kūbausku, kuris savo moki
nius pratina skaityti laikraš 
čius. Tam tikslui savo mo
kiniams uoliai perskaito 
kiekvieną “Šaltinėlio” nu
merį. Tiems-gi, kurie baigia 
mokyklą, inkalba, ydant, ap 
leidę mokyklą, stengtųsi pa
sigaminti sau laikraštį. Tok 
sai uolus darbas vis-gi galu
tinai ne pasiliks be gertj pa
sekmių. Panemunės parapi
jos mokyklų neužmiršta nei 
vietiniai kunigai: Leoniškių 
mokyklą lanko du kartu per 
savaitę kun. Juozapas Skin
kys, o Panemunės mokyklą 
priketino lankyti kun. Simą 
nas Skinkys, laukia tiktai 
Direkcijos leidimo. Kuni
gams mokyklų lankymas ne 
visur yra galimas, ypač kur 
yra keletas mokyklų, o ma
ža kunigų arba tiktai vienas. 
Bet visgi turint gerus no
rus, galima šiame dalyke šį-
tą nuveikti ir kliūtis perga
lėti, kaip tai matome Pane
munės parapijoje. Patirta 
yra, kad kur kunigai lanko 
mokyklas, ten daugiau ir mo

kinių, rimčiau vedamas 
mokslas ir žmonės tomis mo
kyklomis labiau pasitiki.

Girsudė (Panevėžio ap.). 
21 dieną spalių buvo šešių 
seniūnijų sueiga, kurioje da 
lyvavo ir žemiečių viršinin 
kas. Viršininkas pranešė su 
sirinkusiems, kad vyriausy
bė duodanti mūsų valsčiui 
trims mokykloms po 2100 
rublių pinigais, kiek bus rei
kalinga medžio ir išlaiky
sianti mokytojus. Valstie
čiams gi reikėsią duoti ko
kios dvi dešimtinės žemės. 
100 rublių pinigais ir suvež
ti medžius.

Dvarininkas Karpis dar 
nuo savęs žadėjo duoti že
mės. Rodos, geriau jau ne
bereikia, tečiau vyrai išsis
kirstė nieko nenutarę, nors 
pirma ir buvo sutikę priimti 
vyriausybės pasiūlijin tą. 
Mokykla gi mūsų valsčiuje 
tėra tik viena, taigi siūlomo
sios mokyklos mums labai 
reikalingos.

Kriukai (Naum. ap.). 
reitais metais Kauno Val
stiečių bankas nupirko nuo 
grapienės Milžinskienės iš 
Gogždų (Kauno gub.). Svia 
tošino dvarą. Tasai dvaras 
turi apie 12 šimtų margų že 
mės, priskaitant prie jo ir 
miškus. Dirbamos žemės 
prie Šviatošino dvaro yra 
apie 400 margų. Tą žemę 
bankas pavedė senatikiams 
čion partrauktiems iš Kau
no gub. Jų čia apsigyveno 
apie 15 šeimynų. Miškus nu
pirko kumpanija, susidėjusi 
iš vietinių dvarininkų. Pa
gal sutarties, žemė iš po miš 
kų priklauso bankui, dvari
ninkai privalo iškirsti per 
penkerius metus.

Miškų yra per 800 margų. 
Jų dalis jau iškirsta, jau ga
lima sakyti, taip kaip jų nėr: 
jau mlplauke į Prūsus? Li
ko tiktai visu Nemuno kraš
tu vainikas, bet prastas tai 
miškas — labai reta medžių. 
To miškelio yra apie 48 de
šimtinės, tečiau jis iškirsti 
vyriausybės liko uždrausta. 
Tasai miškelis paliktas, kai
po Nemuno krantų grožybė. 
Na, nors dabartiniu laiku 
maža jis priduoda Nemuno 
krantams grožybės, bet vis
gi primena keleiviui, kad 
kadais čia būta miškų, ku
riuos iškirto nuožmi dvari
ninkų “ bankrotų ” ranka. 
Žemė iš po girios išdalinta į 
40 kolionijukių: po 15, 10, 8, 
5, 3 dešimtines. Ten yra že
mės visokios rųšies, daugiau 
šia prie balų, arba prie smė
lio. Vietomis, gerai žemę iš- 
dirbus-išgrabiavus, gali bū
ti gražių pievų. Į žemę iš po 
girios senatikiai nekimba, 
nes turi geresnius kąsnelius. 
Tatai bankas leidžia ir lietu
viams tąją žemę pirkti. Da 
tikrai ligšiol nežinoma, kiek 
atsieis tos žemės margas. 
Kaip girdėt, atsieis apie 50 
rb. margas.

Čionykščiai lietuviai ma
žažemiai noriai kimba prie 
girinės žemės. Atsirado lie
tuvių ir iš Kauno gub., ku
rie čia nusipirko sau tosios 
žemės sklypus, taip kad da
bar, kaip girdėti, jau visa iš 
po miško žemė išpirkta.

Eina gandas, kad ir dir
bamąją prie Šviatošino že
mę bankas pavešiąs čionykš 
čiams žmonėms, nes senati
kiai labai bėdini, negali ban
kui išsimokėti. Kai-kurie ir 
patįs ketina išbėgti, nes pa
pratę prie uždarbių, o čia 
vietoje jų neturi. Tatai ne
gali iš vienos žemės pragy
venti.

TJ,

Suvalkai. Čionai yra ne
maža lietuvių, daugiausia gi 
inteligentų-valdininkų ir tar

naioių. 1907 metais susitvė
rė net ir lietuvių draugija 
“Vienybė”. Išpradžių tai 
draugijai klojosi neblogai: 
surengė kelis vakarus-vaka- 
rėlius, įsteigė vakarinius 
kursus suaugusiems, įsteigė 
knygyną. Bet ilgainiui karš
tis ėmė nykti.

Daugiausia, su tikru pasi
šventimu, dabar dirba p. Ma 
tulevičius, vakarinių suau
gusiems kursų mokytojas.

Yra ir daugiau dirbančių 
vyrų, ir ačiū jiems greitu 
laiku tikimėsi sulaukti ko- 
kios-nors pramogėlės, t. y. 
šeimyniško vakarėlio.

Garleva (Marijamp. ap.). 
Prieš Visų Šventę panedė- 
l.vj vyras kirviu sukapojo sa 
vo pačią; tėvui padėjo ir sū
nus, kuris pirma tik stovė
damas žiurėjo, bet tėvui su
barus, špatu atkirto motinai 
vieną ranką. Užmušėjas yra 
Justinavičia, labai godus el
geta, kuris elgetauja nuo ma 
žų dienų.

Tokių elgetų reikėtų pasi
saugoti.

“Šaltinis”.
Traupis, Ukm. ap. Spalių 

24 d., beviešint krikštynose 
pas Naujųjų Levaniškių Ja- 
nį, atsitiko nelaimė. 11 valan 
dą nakties išėjo oran įvai- 
šintas L. Skaržauskas ir ne- 
besugjrįžo. Atrado inkritusį 
stačia galva šulinin. Vaišin- 
ties nenaujiena. Kalčiausis 
čia Janis, kam laikė šulinį 
tiesiai prieš namų angą vi
duryje kiemo žemu ir neap
tvertu rentiniu. Nabaštikas 
buvo dukart Amerikoje; jau 
nas, 36 metų vyras, dviejų 
valakų ūkininkas. Paliko di
džiausiame nuliūdime jau
ną pačią ir trejetą mažų vai
kučių.

Skapiškis, Ež. ap. Nese
niai kčią dviejų ūki
ninkų pirkios, kūtis su gy
vuliais ir kitais daiktais. Ki 
tas triobas išgelbėjo subėgę 
kaimiečiai. Gesinamos ma
šinos miestelyje kaip ir nė
ra. Užsidegė kūtis. Spėja
ma, kad užkrėsta iš papiero- 
so.

Mūsų prekyba. Linų kai
nos Kauno gub. taip pakilo, 
kaip jau senai nėra buvę. 
Už gerųjų linų valaknų pū
dą mokama daugiau, kaip 6 
rub., o dar neseniai mokėjo 
tik po 2—3 rub., ne daugiau. 
Taip-pat kįla prekyba žąsi
mis. Uždraudus gabenti žą
sis Prūsuosna kokį laiką žą
sų prekyba buvo kaip ir su
nykusi; ale dabar žąsų pirk
liai pradėję jas gabenti ki 
tosna valstvbėsna, ypač Ang 
lijon.

Daug nuostolio turi tik 
Kauno gub. gyventojai ypač 
nuo pasienio dėlei uždraudi
mo vežti Prūsuosna šieno ir 
šiaudų, už kuriuos Prūsuo
se visuomet brangiai mokė
davę.

Dvarus išparduoda. “Liet 
Žin.” (No. 37) iš Žagarės 
(Šiaulių ap.) praneša: Vals
tiečių bankas pardavinėja 
šiuos iš Nariškino pirktus 
dvarus: Vaidminus, Valiū
nus, Sliekus, Juodžius ir 
Stripeikius. To krašto žmo
nės gauną pirkties tik iš po 
miško ir ganyklų. Jeigu kas 
iš lietuvių paprašąs nors ma 
žą dvaro laukų ariamos že
mės gabalėlį parduoti, tai 
gaunąs tokį atsakymą: “su 
pravoslavais nemaišysime” 
gerąją žemę ketina rusams 
pavesti. Lietuviams gi ir lat 
viams už kelmynus reikia 
brangiai mokėti: 135—250 
rub. už dešimtinę.

“Viltis”.

Korespondencijos.

MAHANOY CITY, PA.

Lapkričio 27 (Advento I 
nedėldienį), 28 ir 29 dieną at 
silaikė vietinėje lietuvių baž 
nyčioje 40 valandų atlaidai. 
<aip tik prieš tai suimtoje 
apo atidaryta bažnyčia, ku- 

per kelias savaites buvo 
7. M. Philadelphijos Arci- 
ryskupo paliepimu uždaryta 

dėlei įvykusių toje parapijo- 
e sumišimų, sugrįžus tenai 
mn. S. Pautieniui po iškė- 
imui kun. P. Abromaičio į

Minersville, Pa.
Į atlaidus su dvasiška pa- 

gelba atvyko šie kunigai: J. 
vasakaitis iš Freeland, Pa., 
J. Dumčius iš Girardville, 

i., J. Durickas ir A. Ka
minskas iš Shenandoah, Pa., 
V. Dargis iš Ne\v Philadel- 
>hia, Pa., ir kun. Klouček, 
ietinis slavokų klebonas. 

Pamokslus sakė: Kun. Du
rickas panedėlio vakare, ir 
<un. V. Dargis, užbaigiant.

Jonikis.

SPR1NG VALLEY, ILL. musų riceris pradėjo kalbė- 
Lapkr. 30 d. vakarop Juo- ti... disputuoti. Sunku bu 

zas Prūsaitis, farmeris, ge- tų ką nors pasakyti apie 
rokai įsigėręs grįžo namuole “kalbą-išmintį” tojo pono...

MINERSVILLE, PA.
22 d. lapkričio parapijos 

choras turėjo savo vakarą. 
Atlošė dramą “Tarp Dilgė- 
ių Rožės”. Visi artistai mo
kėjo savo roles kuogeriau- 
siai. Tarpu aktų buvo dek- 
emacijos ir choras dainavo 

tautiškas daineles, kurios la
la i visiems patiko. Dainavo 
;aipgi kelios mažos mergai
tės, baltai kaip gulbės apsi
rėdę. Joms pabaigus rankų 
klojimams galo nebuvo. Ge
ri žmonės pasiliko pilnai už
ganėdinti šiuo vakaru, cici- 
ikams bet jis nepatiko.

Choras užsipelno visų mi- 
nersviliečių padėkavonę už 
netingėjimą darbuotiem žiu“- 
nių palinksminimui. Tai an
tras teatras šįmet. Žinoma, 
choras mažai nuveiktų, jei 
įeturėtų gero vedėjo. Bet 

musų vargonininkas, p. Mi- 
iutaviče netinginys. Nuo jo 
įas mus atvažiavimo choras 
kaip ne tas, rodos tie pats 
žmonės, o koks skirtumas 
jų giedojime! Pirma, mat, 
musų bažnyčioje vargonin- 
kavo airišė mergina, kuri ma 
žai paisė apie chorą.

Senas parapijonas.

ir netoli nuo CedarPoint ta
po užmuštas ant kelio. Spė
jama, kad arklys suspardė, 
nes reginiai krito iš vežimo 
per pi ringai į. Paliko pačią 
ir keletą vaikučių. Karma bu 
vo ne jo, bet tik nuoiuon pa
imta. Pirm to ilgą laiką lai
kė smuklę. Draugijos, prie 
kurių priklausė, palaidojo 
jo kūną su nemaža iškilme.

Aš.

PITTSTON, PA.
Aną naktį nežinomi vagįs 

įsilaužė į A. Ševečo valgo
mųjų daiktų sankrovą ir iš
sinešė daiktų už 25 dol. Pik
tadarių nesusekta.

Lietuvių bažnyčioje vagįs 
atlupo su kaltu dėžutės, į ku 
rias žmonės dėjo smulkias 
aukas. Kiek išsinešta, neži
nia.

Antrą Kalėdų dieną baž
nytinėje salėje Plvmouth’o 
teatrališkoji kuopa vaidįs 
“Pirmutinis žingsnis”.

Parapijos “fair’ai” prasi
dės kitą mėnesį. Šiuo tarpu 
Ona Miliauckiutė, Magdele
na Balčiuniutė, Julija Miku 
liūtė ir kitos merginos renka 
dovanas “fair’ams”. Nei 
viena sankrova neatsakė pa 
dovanoti tai vieno, tai kito 
daikto.

Susitvėrė jaunų mergaičių 
“Marijos Dukterų” draugi
jėlė. Tikslas: vesti dorą, 
krikščionišką gyvenimą ir 
rūpinties altorių papuoši
mu. Prisirašė ligšiol 25 mer
gaitės. Vyriausybė išrinkta: 
prezidentė — Ona Miliauc
kiutė; vice-prezidentė — 
Magdelena Marčiulioniutė, 
raštininkė - Magdelena Bal 
čiuniutė; iždininkė — Vik
torija Navickiutė

Neesant vargoninkui ant 
vietos, plotkeles šįmet nėšio 
ja zakristijonas Stanislovas 
Petraška.

WILKES-BARRE, PA.
Gruodžio 6 d. kasyklose 

karas sutrynė Juozą Staba- 
činska, 14 metų vaikelį. Jo 
tėvas ištrukstprandžiojo kas 
žin kur, mažas tas vaikas, 
trečius metus jau kasyklose 
dirbo ir maitino savo motiną 
ir mažesnius broliukus. Ir to 
vienintelio duonpelnėlio, to 
vargo pelės, nebteko, nelai
minga šeimyna! Ketverge 
nulydėtas kapuosna.

Gruodžio gi 8 d. pasimirė 
Ona J okubauskienė—Kok- 
leriutė 22 metų. Gimus Pa- 
garšių kaime, Pagermonių 
valsčiaus, Starapolės par. 
Trįs metai, kaip iš Lietuvos, 
gyveno Waterbury, Conn., 
kur ir apsivedė praėjusio ge
gužio mėnesį. Subatoje su 
didelėmis iškilmėmis tapo 
palaidota.

Sadauskai, Grabauskai su 
silaukė po sūnelį, o Žaleduo- 
niai, Karaškai ir Šalaševi- 
čiai po dukrelę.

Praėjusią savaitę buvo 
diktas šaltis, sniego pridrėbė 
ir nedėldienyje rogėmis va
žinėjo. Žmonės kalba, kad 
seniai buvusi teip anksti ty
ra žiema.

Anglių kasyklose darbai ei 
na kuogeriausia. M.

-Jeigu

WORCESTER, MASS. 
Malonus skaitytojai jau 

žino, kad tarpeAVorcester’io 
lietuvių atsirado būrelis at
skalūnų, kurie sau prasima
nė naują tikėjimą, vadina
mą “neprigulmingu”. Šiuo- 
mi norėjau šį-tą pranešti 
apie tuos žmones ir apie jų
jų pričerį, p. Mickevičių.

Išėjus man Nedėlioję (lap. 
13 d.) iš bažnyčios, koks tai 
vaikas įbruko man į rankas 
apgarsinimą. Skaitau, o čia 
pakvietimas svetainėn į pra 
kalbas... į prakalbas, su
rengtas armijos “neprigul- 
mingųjų”, kuriose jie (su- 
lvg apgarsinimo) “turi viltį 
išgirsti kalbą išminties trijų 
kunigų probaščių”, t. y. jų
jų pričerio Mickevičiaus, 
kunigo V. Bukavccko ir len
kų R. K. parapijos kunigo. 
Nustebau. Nejaugi, mailiau 
sau, musų klebonas, kun. V. 
Bukaveckas, taip pat ir len
kų kunigas eitų disputuoti 
su kokiu tai avanturistu.Bet 
tuoj supratau, kame čia da
lykas: mat jiejie, panašiai, 
kaip ir “cicilikai”, dažnai 
nepaprastu budu garsinasi, 
kad sutraukus daugiaus žmo 
nių klausytojų į savo pra
kalbas. Tas jiems šį kartą ir 
pasisekė, nes kuomet vaka
ro sulaukęs nuėjau svetai
nėn, tai radau jau tenai žmo 
nių grustę-prisigrudusių. 
Kalbėtojas, kaip ir galima 
buvo tikėties, buvo tik vie
nas - p. Mickevičius? ir nors 
šaukė, jis, nabagas, kiek tik 
galėdamas, • kad eitu šen 
kun. Bukaveckas ir kiti ku
nigai, ir viso svieto kunigai, 
bet gi nei vienas neišėjo. Tą 
syk įsivaizdinęs sau priešus

malonus skaitytojai 
girdėjot kada “prakalbą” 
gerokai apkvaitusio ciciliko, 
tai nesunku butų jums spėt, 
kokia tai yra toji “kalba iš
mintis”, nes jiedvi — sesu- 
ti, ir labai panaši, skirtumas 
gal tik tame, kad pričerio 
“kalba išmintis” statoma 
yra atsargiai ant pagrindų 
savo privatiškojo “biznio”, 
kuomet ciciliko prakalba, pa 
prastai nėra statoma ant jo
kių pagrindų.

Žmonės, pričeriui bekal
bant labai neramiai užsilai
kė, o daugelis, pasijutę įžeis
tais savo katalikiškuose 
jausmuose, pradėjo garsiai 
protestuoti, kas iššaukė iš 
pusės kalbėtojo reakciją: 
pradėjo pravardžiuoti susi
rinkusius kiaulėmis ir t. p. 
To tik ir trūko! kaip bema
tant pasikėlė svetainėje au
dra. Tik girdėties šauksmai 
“apgavikas”, “rabinas”, 
“cicilikas”, “atsukk savo 
kalnierių”, “pareiknešk sa 
vo pačią, vaikus” etc. etc. 
Kažkurie gi, is tarpo karštės 
nių išpažintojų neprignlmin 
go tikėjimo, užstodami už 
savo pričerį irgi pradėjo 
šaukt, gindami jįjį. — Kas- 
žin prie ko būt priėję, kad ne 
policija, kuri Mickevičiaus 
pakviesta, įpuolė ir išmetus 
vieną-kitą laukan, dabojo 
tvarkos iki galui. Tas atsi
tikimas atėmė, turbūt, kal
bėtojui ūpą, nes neilgai po- 
tam kalbėjo, o nors rėkė, 
kaip padūkęs, nors mostika 
vo rankomis, lyg kumščiodfl 
mas nematomus priešus —® 
vis-gi suprast jo negalima 
buvo, ir vargiai suprato jis 
pats, ką kalbėjęs.

įdomu** incidentrA t uyėio 
vietą antroje dalyje jo pra
kalbos. Kuomet kalbėtojas 
su dideliu patosu šaukia, 
kad “aš tik vienas su darbi
ninkais, aš vienas tik atvy
kau, kad mane nukryžiavo-' 
tumet (?), kuomet ir kiti ku 
nigai buvo kviesti ant pra
kalbų. .. ” etc., tą syk iš tar
po žmonių išeina vidinės R. 
K. parapijos zakristijonas ir 
paduoda kalbėtojui kokį tai 
popiergalį. Pasirodo, kad 
buvo tai jo paties rašytas 
laiškas pas kun. Bukaveckį, 
kuriame jisai (Mick.) kvie
čia “savo draugą” tsupr. 
kun. Bukavecką) ateiti į 
prakalbas. Laiškas sugrą
žintas su prierašu apačioje, 
kurį kalbėtojas mėgino per
skaityti, bet... keblumas... 
prierašas lotiniškas. Žmonės 
šaukia: “skaityk, tu-gi sa
kaisi kunigas, tai lotiniškai 
turi mokėt! ’ ’ Kalbėtojas 
skaito garsiai lotiniškai: 
“Stultae petitiones num 
quam effectum asseąuun- 
tur” bet, ar tai dėlto, kad 
taip netikėtai užčiuopė, 
dėl kokių kitų priežasči] 
musų ricieris mikčioja ir 
žino, kaip išaiškint žodi 
Labai įdomi valanda. Ži 
nės, vieni pradėjo juol 
siųst “kunigui”, kuris neau> 
ka lotiniškai, kiti šaukt: *4L 
vyrai, kas mokat lotinišl^
eikit gromatą skaityt’ 
sirado koks ten pusgirti! 
rūkas, kurs apsiėmė pei 
tyt. Bet kuomet jis pra^ 
“verst” iš lotiniško, 
stovintieji žmonės patėi 
jam, kad jis popierą ll 
apvertęs ragožiais. Tas j 
kėlė dar didesnį juoką 
žmonių. Galop musų ka]| 
tojas susiprato... “b 
žmonės žino, ką apie lotinu 
kalbą?! Jeigu jau aš tik 
ją išmanau, kiek...
apie gramatiką, tai ką,
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Iš Lietuvos, i
Limpančios ligos. Pasta- 1 

rąja savaite susirgo Vilnių- 1 
je: skarlatina — 41 žmogus, ( 
vidurių šiltinėm — 7 žm. ir 
raupais 1 žmogus. (

Kauno miesto muziejų ap 1 
lankė per paskutiniuosius . 
septynius mėnesius daugiau, ■ 
kaip 19,000 žmonių. Matyt, 
kad muziejui sekasi. Lietu
vių, skyrius muziejuje gana 
turtingas.

Kupirktas dvaras. Nese
na? lietuviai atpirko dideli 
Davalgonių dvarą, palei pat 
Kauną, išviso 1,600 dešimt.; 
užmokėta 200,000 rub. Žada
ma išskirstyti į kolonijas; 
kas nori' nusipirkti žemės, 
tesikreipia į Steikūnus arba 
dvaro užveizdėtoją.

Ylakiai, Telš. apskr. Čia 
nuo 1907 m. yra valsčiaus 
laikoma pradinė mergaičių 
mokykla. Nuo-pat jos įsikū
rimo čia mokytojavo panelė 
Abramavičiutė; mokslas bu
vo labai gabiai vedamas, lie
tuvių kalba kuoplačiausiai 
išguldoma. Ši mokykla per 
tuos trejus metus turėjo la
bai didelį pasisekimą ir, ži
noma, milžinišką naudą yla
kiškiams atnešė. Dabar iner 
gaičių, nemokančių lietuviš
kai skaitvti ir rašvti, Ylakių 
par. beliko menkiausias nuo 
šimtis; mat, vaikščiojančios 
mokyklon mergaitės visad 
išmoko ir savo artimąsias 
drauges. Šiemet gi mokyklų 
direkcija Abramavičaitės 
vieton atsiuntė mokytoją ru 
sę, lietuviškai nemokančią. 
Abejoju, begu jai tiek švie
timas seksis.-

Kaunas. Lapkričio 12 d. 
Vilniaus teismo rūmų išva- 
žiojamoji sesija, taip kitų 
bylų, svarstė garsią politi
kos bylą iš 1905 m. Kaltina
mi buvo 8 žmonės: bajoras 
Jer. Moravskis, valstiečiai: 
Juozas Žaldokas, Jonas Kai 
liūnas, Jokūbas Baltrėnas, 
Ypolitas Žitkevičius, Juozas 
Matekaitis, Jonas Šliogeris 
ir studentas Vladas Požėla 
krim. įst. 2 d. 102-truoju 
straipsniu. Gynė juos V. Dū 
joį>8 atstovas adv. Bulota, 
pti&ek. adv. P. Leonas ir 
P»s. adv. padėjėjas Povo- 
Idpkis iš Vilniaus. Byla bu
vo svarstoma atdaromis du
rimis. Nusprendimas pa- 
sl&lbta 2 vai. naktį. Moravs 
kis, Požėla ir Lepšis gavo 
po metus tvirtovės, kiti — 
išteisinta. Apkaltinimo akto 
buvo 16 lakštų.

Redaktorių permainos. R y 
gos lietuvių laikraščių re
daktoriai kaži-kodėl negali 
nė vienas ilgai pagyventi vie 
noje vietoje. “R. G.” turėjo 
jau bent keletą redaktorių: 
p.p. J. Kriaučiūną, D. Šid- 
lauskį, A. Vėgėlę. Dabar “R. 
G.” No. 80 ir A. Vėgėlė pra
neša jau nuo No. 79. “Rygos 
Gįirso” nebevedąs, o šiomis 
dienomis ir visai iš redakci
jos išeinąs. “R. N.” praneša 
kad “R. Garsas” pereinąs 
net į visai kitas rankas, bū
tent tariamųjų “klerikalų’ 
ir “turėsiąs artimus ryšius’ 
su kauniške šv. Kazimiere 
Dr-ja; vyresniuoju gi “R 
G.” šeimininkų būsiąs p 
Juozas Bajoras. Bet ir si 
“R. Naujienų” redaktoriais 
tas-pat: buvo pirma redak
torium p. Juozas Pleirys 
dabar gi “R. G.” rašo, su 
žinojęs, jog vėl dabartinis 
“R. N.” redaktorius p. Juo 
zas Petrulis .taip-pat. jau at 
sisakęs toliau redaktoriauti 
ir dirbsiąs tik ligi Kalėdų 
kas bus pakviestas jo vietoi 
— tuo tarpu nežinia.

Į Naujos bažnyčios. G ube rl nijos vyriausybės atstovai

apžiūrėję naująją bažnyčią i 
). Lenskio dvare “Beitoji— 1 
VTaka”, ir laikinąją Rukai- į 
įių koplytėlę, Trakų ap., lei- 
lo abiejose pradėti pamal
tas. ]

Riešus (Vilniaus ap.) vals j 
liaus valstiečiai prašo suda- j. 
•yti Suderve parapijoje nau ] 
ą parapiją ir Šilainių kop- 
ytėlę paversti parapijine 
bažnyčia.

Lentvaravo (Trakų ap.) i 
jjrapienė Marė Tiškevičienė 
ladovanojo Lentvarave 17 
dešimtinių žemės pastatyti 
Lenai bažnyčiai ir intaisyti 
papinėms.

Suginčiai, Ukm. ap. Lap. 
14 d. čia bus naujosios baž
nyčios iškilmingas pašven
timas. Šelpiant parapijie
čiams netik pinigais, bet ir 
mišku, bažnyčia pastatyta 
per vieną vasarą. Tik dar vi
daus intaisymas apsieis apie 
2000 rub. Bažnyčia bus ori
ginališka, su bonia ties vi
duriu, dviem didelėm koply 
čiom ir dažytais langų stik
lais; krotelės padarytos iš 
eilios medinių kielikų, šulai 
su kryželiais ties galvomis 
ir augštai, kapiteliai pana
šus į vainikus, ant durų di
deli kryžiai, ties frontu Die
vo apveizda ir k.

Antašava, Pan. ap. Anta
šavos dvarininkas p. Šimo
nis žada parduoti dvarą. 
Tai sužinoję Valstybės ban
ko agentai pradėjo lankyti 
jį. Mat, tai britų skanus kąs- 
nys, nes, viena, čia niekur 
dar kultūrtregerių neužvei- 
sta, antra gi, dvaro rūmai la 
bai puikus ir dideli, galima 
įvairias civilizatoriškas įstai 
gas užvesti — ir šventas ir 
ne šventas. Tečiaus tai, ro
dos, nepasiseks, nes p. Ši
monis, kaipo geras tautietis, 
girdėti, žadąs parduoti dva
rą lietuviams, kad ir mažiau 
gaus.

Panevėžys. I š Panevėžio 
lietuvių klubo varoma lietu
vių: kalba, pavzd. Pakvieti
mus ant lapkr. 20 d. vakaro 
išsiuntinėjo vien rusų kal
ba. Vienas valdybos narys 
išsitarė, kad dabar iš lietu
viu klubo varvsia muštvnes, 
kurios tai buvo porą kartų 
atsitikę, ir lietuvių kalbą. 
Bravo! Lietuvių klubas be 
lietuvių kalbos! Verčiau vai 
dyba tegu ne lietuvių kalbą 
naikina, ir patį pavadinimą 
“lietuvių klubas”. Tegu iš- 
met, nes lietuviai, nebtekę 
to klubo, nieko nenustos: šis 
klubas lietuviams garbės nė 
už skatiką neatneša.

Vabalninkas. Praėjusią sa 
vaitę ant kelio iš Vabalnin
ko į Panevėžį apie Grikienų 
sodžių štai kas atsitiko. Du 
žyduku su vežimais važiavo 
į Panevėžį ir toje vietoje su
sitiko vežimą girtų Lebeniš- 
kio sodžiaus rusų; abudu žy 
duku, paskui sunkius veži
mus eidami nesuskubo pasiu 
tėliams duot kelio, tad, jie 
nieko nelaukdami, už peilių 
ir danu mokyti žydus viež- 
lvbo elgimos.... Kas kam, 
girdi, kelią turi duoti?... 
Vienas žydelis kiek leng- 
viaus sužeistas, antras var
gu bau beišgvsiąs. Žmogžu
džiai areštuoti. Baisus kai
mynai.

Užmušė laikraščio korės 
pondentą. Vilniaus baltaru
sių laikraštis “Naša Niva’

, No. 44 — 45 praneša, kar 
spalių 17 d. Lintupėje, Šver 
čionių apskr., nudurta peilir 
E. J., kuris buvo to laikraš
čio korespondentu ir rašinė 

, jo po slapyvarde “Lintups 
; ki”. Nabagas sekmadienif 
i naktį ir mirė. Užmušę jį, sa 

ko, iš keršto už kai-kurių pf 
- tamsiu darbų aprašymą. Ta 
, me “N. N.” numery randa

ne dar paskutinę veliuonies 
mrespondenciją iš Lintu- ’ 
lės. i

“Viltis”. <
Lankeliškiai (Vilkav. p.).

Siaurus pasielgimas. M. kai 
ne pas ūkininką M. I. pri- • 
stojo tarnauti koks tai vai
dilas,,kuris buk slapstęsis 
įuo kariuomenės. Tasai uki- 
linkas, buk tai bijodamas at 
sakomvbės, atsakė jam vie
tą. Vaikinas pristojo pas ki
tą to-pat kaimo ūkininką. 
3et M. I. iš gailesčio ar iš 
lavydo, kad anas gavo dai 
lininką, nuėjo pas šaltyšių 
ir pareikalavo, kad tą vaiki
ną areštuotų; ir, turbūt, šal 
tvšium nepasitikėdamas,
draugę nuėjo su juo ir, sūri 
šę to vaikino rankas į užpa 
kalį, nuvarė į gminos kance
liariją ir padavė policijai. - 
Ar šiaip ar taip, bet išdavi 
nėti žmones tai visgi biauru« 
darbas.

Plokščiai (Naumies. pv.). 
Spalių 23 d. buvo valsčiaus 
sueiga. Pirmiausiai viršaitis 
jau ketvirtą kartą stengėsi 
įkalbėti sueigai, kad apsiim
tų žvyru kelią išpilti per 1 
verstą, bet sueiga, kaip vi
suomet, griežtai atsisakė, o 
apsiėmė tik grabes kasti ir 
tai pačia žeme taisyti, nes 
bijo, kad paskui neprisieitų 
visus kelius (apie 25 verst. )f 
pilti, o tai butų nauja bau
džiava; smulkus žvyras gi 
arba smėlis kelių nepatai
sys. Viršaitis, ragindamas 
pilti kelius, remiasi pavieto 
viršininko paliepimais, o vii 
šininkas remiasi kokiais tai 
senais įstatymais. Kai-kurie 
valsčiai skundėsi jau ir gu
bernatoriui, bet nieko nepel
nė.

Paskui sueiga reikalavo 
prašalinti sekretorių Bagda 
navičių, nes daugumui jisai 
nepatinka. Bagdanavičius at 
sisakė, kad valsčius neturi 
teisės jo iškelti. Bet jam 
tuoj atkirto, kad pagal įsta
tymų, netik sueiga, bet ir 
valsčiaus įgaliotiniai su šal- 
tyšiais turi teisę sekretorių 
permainyti ir reikalavo, kad 
užrašytų šį nutarimą į kny
gas ir išduotų nutarimo ko
piją. Vaitas, matydamas, 
kad sueiga reikalauja jam 
nepatinkamų daiktų, ėmė 
skaityti balsus ir atrado, 
kad sueiga nepilnateisė, tat 
ir protokolo nerašė — ati
dėjo tą klausimą kitai suei
gai.

Šėta (Ukmerg. pav.). Pik
ti žmonės. Kilus rusų japo
nų karui atsargos kareivis 
Besigirdas išėjo Amerikon. 
Šiemet pagrįžo. Pinigų ne- 
parsinešė, o čia supuolė sko
lininkai, užraštavojo mantą 
Su tais vos šiaip taip atsily
gino, — prisikabino policija 
už mobilizaciją. Tada žmoge 
lis užstatė savo namelį ir su 
visa šeimyna vėl leidosi A- 
merikon. Bet bekeliajant pa 
gavo ir pasodino Ukmergės 
kalėjiman 3 mėnesiams. Vie 
nok iš kalėjimo pasisekė 
jam pabėgti. Bet nedaėju? 
vieną verstą iki namų pa
žįstami kaimynai, Pručii, 
kaimo vyrai pagavo. Tr nor? 
žinojo, kad jis nėra joks p r f 
sikaltėlis, ir nors žmogelis 
atsiklaupęs su ašaromis me 
dė, kad paleistų, siūlė 50 rb. 
prašė pasigailėti nors maži, 
vaikučių, bet prutiečių ak 
menio širdįs neatsileido ii 
jie surišo žmogelį virvėm!? 
ir pristatė į Sėtą sargvbi 
niams. Dabar jam reikės sė 
dėti ne tik už mobilizaciją 
bet ir už bėgimą iš kalėjimo 
Net pati policija prutiečiui

- pavadino “padleeais”. — 
i Dabar Basigirdas sėdi kalė
- jime, o žmona su vaikais sv<
- timam kampe badauja.

Viekšniai (Šiaulių pav.). c 
š miestelio eina daug darbi t 
liukų į Kapėnų dvarą ant \ 
iarbo. Subatos vakare už sa t 
ro prakaito darbą gavę už- r 
nokesnį eina namo; parėję j 
) valandoj vakare, užeina į š 
Plaustinę pasilsėtis ir taip c 
įeilsant prisieina kitam vi- i 
sos savaitės uždarbį praleis- į 
;i. Auštant šventadienio į v- 
;ui eina kožnas savo butan \ 
žąselius varinėdami ir guli i 
per visą dieną nenuėję į baž i 
nyčią nei Š. Mišių išklausy- 1 
ti. Pačios su vaikais taipo-gi i 
visoko prikenčia. ]

Surviliškis (Kauno apsk.). f 
Užupės kaime Visų Šventų J 
vakarą po trumpos ligos, ap 1 
rūpintas šv. sakramentais, 1 
pasimirė am. pam. Justinas 1 
Michalauskis, vienas žymes
nių parapijos žmonių. Buvo 
tai doras, blaivus žmogus. 
Netik patsai buvo blaivinin
kas, bet dar uoliai kitus ra
gino prie blaivybės buvo net 
vienas iš įsteigėjų “Blaivy
bės” draugijos Surviliškio 
skyriaus ir pasiliko lig pas
kutinės dienos jo tarybos są 
nariu. Nors buvo bemokslis, 
numanė vienok, kad gera 
knyga tai mokykla, todėl 
skaitė knygeles, laikraščius, 
nuo kelerių metų buvo tik
ruoju šv. Kazimiero draugi
jos sąnariu; mirdamas gi sa
vo pajų — 50 rublių draugi
jai dovanojo. Žinodamas,
kad be šviesos niekas netarp 
sta, 50 rublių paliko “Sau
lės” draugijai: tešviečianti 
musų kraštui. Priežodis sa
ko: “sotas alkano nenuma
no”, nabašninkas vienok per 
manė vargšų nelaimę, nes 
elgetoms užrašė 100 r. Nors 
buvo tai žmogus nebejau
nas, į visus naujus sumany
mus pirmas atsiliepdavo, 
net buvo tarp sumanytojų 
statyti Surviliškyje naują 
bažnyčią; patapo statymo 
komiteto sąnariu; per trejus 
metus uoliai rinko tam au
kas nuo kitų, savo gi pinigų 
testamente užrašė tris tūks
tančius. Taip gausiai vie
šiems reikalams, aukoda
mas, nenuskaudė nė savųjų: 
sėserei, kadaise ištekėjusiai, 
dovanojo dar 600 r., dukte- 
rei — žentui paliko viso pil
ną dubą, jų gi vaikams, savo 
mylimiems anūkams, užrašė 
taipogi ne mažą sumą. Žo
džiu sakant, buvo tai pavyz- 
dis taupnaus, darbštaus so
diečio, kurs mokėjo žiūrėti 
netik sodos, bet parapijos, 
net ir visuomenės, reikalų. 
Pasidarbavęs čia 65 metus, 
teilsias amžiname gyveni
me!

Joniškis (Šiaulių pav.).
Visi joniškiečiai palikome 
labai nuliūdę, netekę savo 
gerbiamo kunigo Polonskio. 
Lapkričio 4 d. iš Joniškės iš
vyko į kitus kraštus ant tri
jų metų mokslan. Gyveno jis 
tarp musų vos pusantrų me
tų. Per tą trumpą laiką ne
mažai pasidarbavo bažnyčio 
j e, ragino mus visus prie 
“Blaivybės” skaityti krikš
čioniškus laikraščius ir kny
geles.

Tr visiems žmonėms buvo 
malonus.

Dieve, užmokėk jam ir pa- 
[ dėk jam tolimesniuose jo

darbuose.
Mikoniai (Pan. pav.). Šie-

- met vasarą Mikonių sodžiu- 
« je, vieno ūkininko kieme, at 
i rado užmuštą jauną vaikiną.

Jieškoti užmušėjo atsive-
- žė iš Peterburgo tam tikrą 
, mokytą šunį. Šuo tuojau su- 
. sekė vietą, kur buvo užkasta

lopeta, su kuria užmuštas
- žmogus. Paskui atrado po
- šiaudais pakavotą kruviną 
; kamezelką, o galų gale ir pa

tį žmogžudį, to ūkininko zam

Įninką, kurio kieme užmuš 
as vaikinas. Užmuštasai 
aikinas buvęs įsimylėjęs į 
o ūkininko- dukterį ir jau 
nanęs ją apsivesti ir dalies 
au buvęs paėmęs keletą de- 
imčių rublių. Spėjama, kad 
lėlei tų pinigų jisai ir už- 
nuštas, nors suimtasai ne- 
irisipažino ėmęs pinigus.

Tauragė (Res. pav.). Dar 
iena nekalta girtuoklystės 

luka nuėjo pas Dievą ir nu- 
įešė skundą ant tėvų gir- 
uoklių. Tauragėj gyvenanti 
iena pora labai mėgia už

uiti sau protą anodija. Tai- 
<i uždušinėje dienoje apsi
gėrę anodija, mušėsi tarp sa 
ręs. Rytmetyje ant rytojaus 
vėl tas pats atsikartojo. Pa
ti vyrą apgalėjo ir jis pabė
go iš namų, ji nuėjo mieste- 
in jo jieškotų; mašina buvo 
lakinta ir puodai užkaisti, 
Sienas pradėjo iš puodelio 
segti; maža jų duktė 5 metų 
pribėgo prie mašinos atimti 
pieno, tuo tarpu užsidegė 
jos drabužiai; iš baimės šo
ko laukan, papūtus vėjui, 
pasijuto visa liepsnose esan
ti. Baisiausiuose skausmuo
se mirė.

Raguva (Ukm. aps.). Ra
guvoje yra dviklesė ministe
rijos mokykla ir valsčiaus 
mokykla mergaitėm. Šįmet 
valsčiaus abiem mokykloms 
pastatė vienus didžius muro 
namus. Esant mokykloje
vietos, daug privežta ir vai
kų. Dviklesėje berniukų mo 
kvkloje yra 120 vaikų, mer
gaičių valsčiaus mokykloje 
yra 60. Mokytojai abudu ru
sai. Mokytoja taippat rusė, 
žmona vyresniojo Raguvos 
mokytojo. Ketina būti ir tre 
čias mokytojas, ar nepaskirs 
lietuvio, jis mums reikalin
gas.

“Šaltinis.”

Naujienos iš 
Amerikos.

Augštos dividendos.
Ne\v York. Šio miesto bau 

ka, vardu First National 
Bank, turbūt pasekmingiau- 
siai varo savo biznį, jeigu iš
gali .mokėti savo akeiji į ie 
riams taip augštas dividen
das. Pastarais dešimčia me
tų banka išmokėjusi $44.- 
800.000 dividendos. Turėda
ma tik penkiasdešimts tūks
tančių pradino kapitalo. 19 
01 m. mokėjo šimtą nuošim
čių; dabar-gi daug daugiau 
Šiuo laiku jos geležinis ka
pitalas siekiąs jau dešimts 
milijonų dolerių. 
Padirbinėjo unijos ženkle

liūs.
New York, N. Y. Sa m He

lius Gompers, prezidentą.- 
Darbo Federacijos, skun
džia keletą firmų už padir
binėjimą unijos ženklelių 
Sulyg Gomperso, tie pabri- 
kantai klijavę unijos ženkle
lius ant savo išdirbinių, non 
jų pabrikuose unijonistai n< 
dirbą. Gompers pasirižę? 
prasikaltėlius patraukti tei? 
man ir atsakančiai juos nu 
bausti.
Vogė svetimiems vaikams

St. Louis, Mo. Šiomis die 
nomis suareštuota čia Pra 
ną Waller’ą, kurį labai my 
Įėjo šimtai St. Louis’o vaikų 
nes jis bėdnesnių tėvų vai 
kams dalydavo Kalėdų do 
valias. Dabar išėjo aikštėn 
jog Waller yra paprastu va 
giu, apvogusiu Dawson’o 
Texas, pačtą. Jis prisipažis 
tąs prie įvairių vagysčių, bei 
teisinasi, vogęs, girdi, vier 
bėdnų vaikų dėlei, kuriem? 
už tuos pinigus pirkęs dova 
nas.

Baudžia už senus kiauši
nius.

New York, N. Y. Federa- 1 
iškas teisinas nubaudė fir- 1 
ną E. F. Rosebreck and Co., 
iviein šimtais dolerių ir už-’ « 
nokėti teisino kaštus už par ( 
iavinėjimą sušaldytų senų ( 
kiaušinių, visai jau netinka- 1 
nų žmogaus maistui. Tai pir 
miltinis New Yorko valsti- 1 
joje nubaudimas pardavėjo ' 
supuvusių valgomų produk- < 
tų. Ikšiolei vaizboriai be at
sakomybės galėjo žmones 
nuodyti.

Ištekėjo už indijono.
Guthrie, Okla. Ona Mc 

Guire, persiskyrusi su pir
muoju savo vyru, kongres- 
monu B. C. McGuire, ištekė
jo už indijono Lamote. Pas
tarasis yra mokvtu vyru ir 
užima augštą miesto urėdą. 
Gi ponia McGuirc-Lamote 
garsi savo grožybe ir pui
kiais parodais.

Moteris politikoje.
Tacoma, AVasli. Įgijusios 

teisę balsuoti šios valstijos 
moterįs-politikierės laikys 
pirmutinį savo kongresą 14 
d. sausio ateinančių metų Ta 
coma’je. Kongrese dalyvaus 
delegatės iš Utah, AVyoining 
ir Kolorado valstijų, kurio
se moterįs turi teisę balsuo
ti nekuriuose rinkimuose.

Harriman’ienės dovana.
New Ilaven, Conn. Ponia 

E. H. Harriman, našlė nese- 
uiai mirusio geležinkelių 
karaliaus, dovanojo šimtą 
tūkstančių Yale universite
tui stipendijoms nabašniko 
Ilarrimano vardu.
Cukrainiai darbininkams.
Uniontoįvn, Pa. Kompani 

ja Frick Coal and Coke Co. 
nupirko penkiasdešimts tfik 
Staučių svarų cukrainių, ku 
riuos išdalins savo darbinin
kams, kaipo Kalėdų dovaną. 
Trisdešimts tūkstančių ang- 
liakasėjų vaikų džiaugsis 
tais cuk rainiais.

Nušovė padegėją.
Toledo, Gliio. Policmonas 

Carl O. Kruse išėjęs iš penk 
centinio teatrėlio, kur buvo 
prisigrūdę žmonių, pamatė 
kokį tai žmogų padegant tą 
namą. Ilgai nemanydamas 
Kruse ištraukė revolverį ir 
vienu šuviu paguldė ant vie
tos niekadėją.

Areštavo jo apgavikus.
Philadelphia, Pa. Pačtos 

departamentui paliepus su
areštuota čia devyniolika u- 
rėdninkų ir visokių kompa
nijų direktorių už monijimą 
nuo žmonių pinigų visokiais 
melagingais apskelbimais, 
plačiai krasa išsiuntinėtais 
Apgavikai pardavinėjo akci 
jas visokių, niekad neužsi- 
mezgusių vertelgysčių, ban
kų ir kitokių įstaigų, kibą 
tik ant mėnulio veikiančių 
ir tokiu budu rinko sau tur
tą.

Žiauri policija.
Gary, Ind. Vietiniai poli- 

cijantai apskųsti, buk jie 
kankiną kalinius, kad išgau
ti iš jų kaltės prisipažinimą 
ir būk kriminališkai užsi
puola ant moterių—kalinių 
Liudijimų esą daug ir vis 
svarbus, idant prasikaltę 
liūs atsakančiai nubausti 
Miesto majoras prižadėjo tą 
dalyką rimtai ištirti.

Vagis nusižudė.
Salina, Kansas. Gaudo 

, mas policijos su farmeriij
- pagelba ir matydamas ne- 
; galėsiąs pabėgti, Earl Ware 
i 30 metų vyras, nusižudė st 
ą revolverio pagelba. Patžu
- dys buvo apvogęs banką P« 

radise. Rasta prie jo $2.500

Nubaudė žmogžudžius.
Richmond, Va. Elektriką 

įužudyta Joną J. Smyth už 
>ačio8 ir dukters užmušimą 
Norfolk’e augusto mėnesy- 
e šių metų. — Cleveland’e, 
)hio, nuteista Earl’ą Pen- 
ler’ą visam amžiui kalėji- 
nan už nužudymą ponios
SI. Raymond su apvogimo 
nieriu. Žmogžudis buvo pa
bėgęs į San Francisco ir ren 
'ėsi jau išplaukti į Kynus, 
<uomet tapo suareštuotas ir 
įubaustas.

Audros didjuroje.
Boston, Mass. Atlantike 

siaučia baisios audros. Visu 
Massaehusetts valstijos pa
kraščiu sudaužyta daugybė 
mažų laivelių ir beveik tiek 
jau nežinia kur dingo. Be- 
vielinės telegramos nuo di
džiųjų laivų, plaukiojančių 
tarp Ne\v Yorko ir Europos, 
praneša, jog ir jų padėjimas 
nekoks: be paliovos reikią 
kovoti su milžiniškomis vil
nimis ir visą laiką gręsiąs pa 
skendimo pavojus.

Dr. Cook grįžta namo.
New York, N. Y. Garsusis 

daktaras Cook, apsiskelbęs 
visam apšviestam pasauliui 
šiaurinio žemgalio atradė
jų, pranešė savo draugams 
Brooklyne, grįšiąs Kalė
doms namo. Metus laiko Dr. 
Cook slėpėsi tai Anglijoje, 
tai kitose Europos viešpa
tystėse. Dabar pasiteisino 
per laikraščius, pats, girdi, 
nežinąs, ar jis pasiekęs žem
galį, ar jam tik taip išrodę. 
Buk kaip nebuvę, jis nema
žai iškentėjęs šalčio ir alkio 
ir nors vien dėlto visuomenė 
neprivalanti jį amžinai pa
smerkti už apsiskelbimą 
šiaurgalio atradėju. 
Protestuoja prieš “Samari-

tonės” perstatymą.
Philadelphia, Pa. Katali

kiškų draugijų Federacija 
užprotestavo prieš pastaty
mą ant scenos “Samarito- 
nės” — “La Samarįtaiue”, 
— kurioje lošia garsi prancu 
zų aktorė Sarah Bemliardt. 
Philadelpliijos katalikai sa
vo protestą remia tuo, buk 
esą dideliu nemorališkumu 
ir išjuokimu religijos pave
lyti profesijonališkam akto
riui perstatyti Kristų.

Prašneko prieš mirsiant.
Columbus, Ind. Dvidešim

ties metų Alberta Hook me
tus laiko sunkiai sirgo ir bu
vo šnekos nustojusi, ir jo
kios gydytojų pastangos ne
galėjo jos jai sugrąžinti. Tai 
gi koks buvo namiškių nusi
stebėjimas, kuomet išgirdo 
Albertą garsiai visus prie sa 
vęs šaukiant. Kiekvienas šei 
mylios narys, metęs darbą, 
skubinosi į ligonės kambarį 
su džiaugsmu širdyje, ją da 
bar jau pasveiksiant. Jųjų 
džiaugsmas bet virto nuliū
dimų, kadangi ligonė tik at
sisveikino su jais ir tuoj mi
rė.

Trustą nubaudė.
New York, N. Y. Trustas 

Chemical Paper Co. tapo nu 
baustas tūkstančia dolerių 
už peržengimą Shermano 
prieštrustinio įstatymo.
Kompanija užmokėjo pabau 
dą be murmėjimo; turbūt ti
kisi viena diena tą sumą su
sigrąžinti.

Sužeidė pačią ir sūnūs.
Princeton’e, Ind., suareš

tuota gydytoją Randa 11
Good\vin už kėsinimosi už
mušti pačią ir du sunu. Good 
ivin’as, mat, susikivirčijęs 
su žmona, griebė už duon- 

1 riekio peilio ir puolėsi ant 
t moteriškės. Sūnus pasisku- 
- bino motiną gelbėti, tokiu 
i budu gydytojas visus tris ga
. na sunkiai sužeidė.

J



4 DRAUGAS.

REDAKCIJOS PASTABOS. “kad jau nėra vilties pa- t. — todėl, esu, reikia išrink- 
vyti musų tautiškus kar- ti geresnius vadovus, o y-

ir už užlaikymų girių ir pri
gimtųjų turtų visuomenės 
rankose.

Denver’o teisėjas Bell B. 
Lindscy neranda pagyrimo 
žodžių naujam kongresmo- 
nui iš Kalifornijos, AVilliam- 
ui Kent’ui. Kent nėra nei so 
eijalistas, nei vienatinės dok 
lės šalininkas nei net demo
kratas. Jis yra republiko
nas, bet atsižymi tuo, kad 
darbuojasi išpaskutinųjų, 
kad tik apginus Amerikos 
prigimtas grožybes ir turtus 
(girias, mineralus ir t.t.) 
nuo godžių kapitalistų — 
naikintojų. Jis tai apsaugo
jo 300 akrų puikių — puikio 
sios Muiro girios Kaliforni
joje nuo iškirtimo. Dabar 
toji viena gražiausiųjų pa
saulyje vieta yra visuome
nės parku.

Tikima, kad ir p. Kent pa
rodys savo energijų ateinan 
čiame kongrese.

Bet kų gero nuveiks tie vi 
si trįs radikalai kongrese, 
pamatysime tik ateityje.

Kaip žinoma, pastarieji 
rinkimai į kongresą atsižy
mėjo tuo, kad republikonai 
pralaimėjo ir kad tapo iš
rinkti trįs atstovai, kur*.; 
yra radikališkesni už repub- 
likonus ir demokratus. Tais 
atstovais yra Viktoras Ber- 
ger, soeijalistas (iš Mihvau- 
kee), vienatinės doklčs 
(single tax) šalininkas Ilen 
ry George (iš Ne\v York) 
ir AVilliam Kent, Kaliforni
jos “republikonas—insur
gentas”, stovįs po vėiuku, 
ant kurio parašyta: “Gelbė
kime musų krašto girias!”

Tų trijų vyrų garbintojai 
aprašo — žinoma, su dideliu 
entuziazmu — jų gyvenimų, 
idealus ir darbus savaitraš
tyje “Survey” (Dec. 3, 19- 
10).

Bergerį ima savo globon 
žinomas Markso biografas 
John Spargo. Berger yra gi
męs Austrijoje, ten jis baigė 
mokslų, pirm 32 metų atvy
ko į Mihvaukee, mokino vo
kiečių kalbos Mihvaukee’s 
viešose mokvklose... na, oV 7
vėliau tapo soeijalistu ir lai
kraštininku. Naminiame gy
venime esųs labai “ideališ
kas”. Šiaip jau diktas, ener
gijos ir iškalbos pilnas, Ber 
ger darus didelį įspūdį į sa
vo klausytojus. Angliškai 
kalbus vokišku akcentu, bet 
jo raštai parašyti gryniau
sia anglų kalba. Prakalbose 
nemėgstųs kalbėti apie Mar 
kso vertybės teorijų nei apie 
istoriškų j į materializmų. 
Jam nerupinčios teorijos, 
nors gal niekas geriau nepa
žįsta už naujų kongresmanų 
iš Wisconsino. Jis žiūrįs į gv 
venimų iš praktiškosios pu
sės. Todėl jo įtekmė į socija- 
listų judėjimų esanti labai 
didelė. P. Spargo tikisi, jog 
Berger apreikš savo svarbu 
mų knogrese.

Chicagoje eina vienatinės 
doklės organas: “Public”. 
Štai to laikraščio redakto
rius, Louis F. Post, duoda 
trumpų charakteristikų nau

Buvo jau rašyta “Drau
ge” apie tat, kad “Kovos” I biaurias paskalas ant ma-
redaktorius J. B. Smelsto- nęs”. Tas Bernotas porų me

jo kongresmono iš New Yor-1 rius apdraskė veidų zeceriui tų atgal varė “biaurių agi-
ko. J. Miškiniui, už kų pateko taci ją, griovė kuopas, ardė

Henry George yra sūnūs kalėjimam L. S. S. 1-osios sąjungų ir kenkė darbinin-
nabašniko Henry George’o, kuopos komisija, ištyrusį vilkiškam solidariškumui”, o 
prasimanytojo vienatinės sų atsitikimų, atrado kaltu paskiau ‘pradėjo vesti šlykš 
doklės teorijos. Toji teorija Miškinį, Smelstorių ir “Ko- ėių politikų tarpe “Kovos” Įfilosofas bando išrišti klau-
mokina, jog visos nelygybės vos” administratorių J. Gri darbininkų’. Galop
ir neteisybės ant žemės yra nių. Grinius ir Miškinis ta- 
daromos ne kapitalistų, kaip po išmesti iš Sų jungos, o 
tai skelbia socijalistai, bet Smelstorius suspenduotas 
monopolistų. Kad prašali- iki Soc. Sųjungos suvažiavi-1 
nūs tas neteisybes reikia tik mo.
atimti žemes iš privatinių Tuo incidentas nepasibai- ] 
rankų ir atiduoti jus visuo- gė. Į reikalų įsikišo visa Sų- 
menei. Kas norės žeme nau- junga. Naujoji komisija, su-j 
doties: vesti ūkį, tiesti gele- sidedanti iš M. M. Kačiutės, 
žinkelį, statyti dirbtuvę ar- B. K. Kondratavičiaus, ii* P. 
ba sankrovų ir t.t. turės mo- Gryniaus, tyrinėjo atsitiki-Į 
keti visuomenei mažesnę ar mų išnaujo ir pirmosios ko- 
didesnę nuomų, žiūrint į že- misijos nusprendimų atmai- 
mės vertybę. Tokiu budu ne- nė. Tapo nutarta prašalinti Į 
reiks imti jokių mokesčių iš spaustuvės ir L. S. Sųjun- 
nuo žomnių, nes nuomos už gos tik vienų J. Miškinį, o iš ] 
žemę — vienatinės doklės - tyrimų Griniaus ir Smelsto-
užteks pilnai visiems vie- riaus kaltybės pavesti tre- “priduoti tikrus apkaltinan mano žodžius. Gyvenu, gir
tiems reikalams, o dar prie- čiųjų teismui, kursai susidės čius darodymus” ir t.t., bet di, Chicagoje, centre tautie 
dams santykiai tarp žmonių iš 7 asmenų. Po du sąnariu į pabaigoje prisipažįsta, kad čių—soeijalistu ir centre 
sueis lygsvarybėn. Prie pro-1tų teismų pasiskirs sau Gri-(yra išmestas iš Sąjungos: tautiečių—anarchistų, bet 

“Aš esu išmestas — šau- jokiu budu negalėjau pamy 
kia jis patetiškai, — bet lėti ar pamėgti jau perdaug 
aš pavienė ypata, rasiu sa įkyrėjusių “tėvynės meilės 
vo gyvenimui veikmenis, himnų”... neskaitydamas 
nereikalaudamas jūsų (sų tautiškų laikraščių, nema- 
jungiečių) pagelbos, nes čiau, kad tarpe tų tautiškos 
jeigu jus mane apleidote meilės himnų kartais slepia-

gos galima paminėti, jog L. nius ir Smelstorius; tuo du 
Tolstojus buvo persiėmęs išsirinks vėl po vienų, o sep- 
George’o mokslu. tintąjį teisėjų paskirs Sų-

Štai p. Post užtikrina, jog jungos Pildantysis Komite- 
vienatinės doklės kongres- tas. Tuo tarpu Grinius netu- 
monas tvirtai laikosi savo tė naudoties valdišku teis- 
vo mokslo ir jog yra plačiam ™u, kaip grųsina; jei tų pa- 
pasauliui gerai žinomas ne darytŲ, tai turi būti praša- 
dėlto, kad jo tėvas buvo ži- pintas iš Sąjungos. Smelsto- 
nomas, bet dėlto, kad pats rius P neprivalo kaltinti Gri 
savaimi išsidirbo sau vardų, niaus už suareštavimų, kol
Jis rašo labai daug ir važinė 
jo su prakalbomis ne tik po 
Suv. Valstijas, bet po Ang
liją, Irlandijų, Vokietijų ir 
Japoniją. George stosiąs 
kongrese už laisvąją vaisbą

bai barasi “Kovoje” (žiur. 
48 num.). Štai keletas žiede
lių, su kurių pagelba redak 
torius Smelst. teisina save 
ir visų bėdų suverčia ant ad
ministratoriaus Griniaus:

Kugpiučio pradžioje re
daktorius pareikalavo nuo 
administratoriaus algos. Šis 
ciniškai atsakė: “Agituok, 
kaip ir aš, tai turėsi ir tu”. 
Kad Smelst. pareikalavo iš
naujo sau priderahčios al
gos, tai pas Grinių atsivėrė 

“visas šaltinis plūdimų, iš 
niekinimų “draugiškais” 
epitetais, ir kad (aš, 
Smelst.) esu netikęs, ne
galiu reikalauti, kad man 
(Sm-ui) butų mokama pil 
na alga.”
Eeina tolesni barniai už 

algų, kuriuose “visas apmau 
dos kibiras išsilieja ant 
Smelst. galvos”. Kivirčiai 
pasibaigia tuo, kad Sm., jau 
sėdėdamas kitame kambary 
j e, sako:

“kad (Griniui) nėra ko 
taip rūstaut, nes laiko sau 
pagelbininkų, kuriam 
juk ne iš savo kišeniaus 
moka algų, o kuris kaip 
šuo kandžioja zecerius ir 
daro nesutikimus, taniau 
damas J. Griniui lyg slap 
toji policija.”
Toliau skundžiasi redak-

kų”, “provokatorystę”, "m 
trigas”, “ nu<»žvalgavimus’ ’, 
“faktų užslėpimus”, “nešva 
rių intrigų vaisius”, “užki- 
šimų burnos nedorų paska
lų skelbėjams” ir kitokius 
Lietuvių Soeijalistu Sujun
gęs purvus, kurie, ačiū pa
tiems “draugams”, pradeda 
išeidinėti aikštėn.

Tasai vilkimas aikštėn so- 
eijalistų purvų nepatinka 
nei P. Puskunigiui, bet p. 
Puskunigis — tai filosofas,

do suraminti brolius-socija- 
listus augštai skambančiais 
žodžiais ir neturinčiais jo
kio senso sakiniais:

“Žmonės nėra angelais — 
rašo filosofas. — Šitas su
rėdymas žiaurus, nežmo
niškas, jis visu savo sun-

tiems darbinįkams taip ir 
darbininkiškoms organiza 
cijoms yra sunkiausias ke 
lias eit prie išsiliuosavimo 
ir visasvietinės sočijai is- 
tiškos tvarkos. Ir tokios 
klaidos arba nesusiprati-

Neperseniai vienas senes
niųjų Amerikos lietuviškų 
laikraščių pasakė, kad 
‘Draugas’ atsižymi giliu pa
žinojimu evoliucijos, kuri vi 
sais keliais veda į Rymų. Da 
bar soeijalistu juokų laikraš
tėlis tvirtina, buk “ Drau-1 torius, kad jį nusiųsta kalė- 
gas” atsižvmįs nedraugiš- jiman “su pagelba kreivos 
kurnu. prisiekos”, kad “Griniaus

“Draugas” nėra draugu “prieteliai” (o Smelsto- 
tiems, kurie nėra draugais riaus, suprask, neprieteliai), 
katalikų ir šiaip jau gerų no “kaip kurmiai knisosi tam- 
rų žmonių. Jeigu “Draugo” s°je’\ kad prieš jį (Sm-ių) 
nedraugiškumas tiktai šita- buvo varoma ”juodoji poli- 
me dalyke teapsireiškia, tika, prie kurios vartota ir 
tai juokų laikraštėlio sųmo- intrigos”, kad iš jo, Smelsto 
jis neatsiekė savo tikslo. Va riaus bandyta padaryti “bai 
dinasi, šauta, bet nepatai- siausį kriminalistų, nes šni- 
kyta. Pu ar pinkertonu įtart tur-

“Draugas” yra bičiuoliu būt nebuvo galima”, ir t.t. 
tik gerų, dorų žmonių; su ir Lt.
galvažudžiais, apgaudinėto- O dabar paklausykime J. 
jais, išnaudotojais, pašilei- Griniaus pasiskundimo: 
dėliais ir kitokiais nedore- Mano ypatų “teršė ir plu- 
liais “Draugas” nedraugau- do”, mane diskredituoja ir 
ja... beveik įkriminuoja visai Są

jungai ”. Kalčiausias esųs

pastaruosius”.
Tos “klaidos ir “nesusi

pratimai” tai peštynės, tų- 
synės po teismus, intrigos ir 
kitokie nešvarumai Ameri
kos lietuvių soeijalistu orga
nizacijoje. Tos “klaidos” la 
bai lengvai išteisinamos: kį 
la jos iš to, kad darbinin
kams yra sunkiausias kelias 
eit prie socijalistiškos tvar
kos!

Todėl, esą,
“nereikia nusiminti, ne
neik nustot vilties ir ener
gijos, nes Teikia visuomet 
turėti mintyje tų, kad tas 
m taip pat normališku 
daiktu, kol ši draugija ne- 
išsitobulįs supratime ir 
nepersikeis šis surėdymas 
kuris yra aršesnis savo 
žiaurumu už senobės bar
barų gadynes.”

A .. t£. . ,v. . Arreiškiatai,kadSmels-A. Bernotą, nes us leidžia L . i.. , v.i.„J k„i „ . x | tonus galėjo su lengva šir
dim draskyti veidų Miški
niui, šis pasodinti Smelsto
rių kalėjiman, o L. S. S. 1- 
oji kuopa išmesti iš organi
zacijos Grinių, kursai nie
kam veido nedrųskė ?

Bet eikime toliau. Musų

“ Bernotas ir kompanija I sipratimas. Filosofas išriša 
dasiekė savo tikslų, apjuo jį labai gudriai, taip gudriai, 
dino mane (Grinių). Daė- kad verta p. Puskunigio žo- 
dė iki tiek, kad priverstas džius atsiminti visiems So- 
buvau atsišaukti (sic!) iš kratams. Klausykite:
kuopos, podraug iš sųjun
gos, nes su tokiais žmonė- Į 
mis, kurie be mažiausio už 
sisarmatijimo, be mažiau-| 
sios gėdos gali leisti to
kias bjaurias paskalas ir I

“Nesusipratimai tankiai 
atsiranda, kad ilgai žiop- 
sodami kų-nors pražiop- 
some, o paskui — na, ne
susipratimas”.
Kad parodžius teisingumų

nuolatos daryti slaptus savosios teorijos (“nesusi 
naminius kivirčius, dau- pratimų priežastim yra pra- 
giaus darbuoties negali- žiopso j imas ko norints”), p. 
ma”. Puskunigis padaro aukų
Skundžiasi p. Gr. dau- pats iš savęs. Mano paties, 

giau dar, meldžia Bemotos girdi, patyrimas patvirtinąs

intrigantais, tai Į si išdavikų pašnabžda. Vis 
ženklas,

prote buvo taip mažai tau-

tokiais 
aiškus 
jums nereikalingas”

dokumentais nebus parody
ta, kad Grinius vaidino to
kią nešvarią rolę incidente.

Kol trečiųjų teismas išneš 
savo nusprendimą, tuotarpu 
ir Smelstorius ir Grinius la-

Tiek “buvęs narys ir ad- tiškojo intelektualizmo”, 
ministratorius J. Grinius”. Bet štai p. Pusk. pradeda an

Tame pačiame “Kovos” dai skaityti “Lietuvą” ir 
numeryje ginasi nuo J. Su- pamato, kad jis yra toli atsi- 
kio užpuldinėjimų L. S. S. likęs nuo tautiečių, taip toli, 
sekretorius A. Purvis. Tame kad (čia ateina pagelbon 
pasiteisinime pilna apie ‘kli- Spenccrio teorija—sic!),

zygius, noroms nenoroms 
reik atsilikus paiJlikti 
tarptautišku”.
Pasakęs tokių gilių sen

pac A. B. Strimaitį eentra- 
lišku sekretorium (žiur. 
“Tėv.” No. 47).

S. L. A. prezidentas M. J.
tencijų, p. Pusk. — kaip tai Damijonaitis (“Tėv.” No. 
filosofui pritinka — daro 46) paleido atsiliepimų į
dar gilesnę reflekcijų’t mielus draugus”, kad ne

kuriam nėra svetimas net pabaigė kalbos apie nesusi- 
Spencer’io vardas. Taigi ap- pratimų, todėl tuojau, nors 
sidengęs išminties toga, bau j nenorėdamas, rašo:

“Viskas praeina, bet vii- klausytų tų kurstymų, bet 
tis geresnės žmonijos atei- laikytųsi tvirtai organizari- 
ties niekad žmonių neap
leidžia”.
Bet čia susigriebia, kad ne

I “

“Bet vis reik grįžti prie 
nesusipratimo, kuris kįla 
iš to mažmožio, kaip an
tai užsipuolimas vieno 
žmogaus ant kito.
Kad parodžius, kad užsi

puolimas žmogaus ant kito 
yra tik mažmožis, musų filo

kuinu gula ant darbininkų j sofa8 aiįįkina taj t orfgi. 
luomos. Užtai, kaip pa- nališkai:

“Gyvenimas — kova, ko
va — užsipuolimai ir apsi
gynimai. Ta matome ant 
kiekvieno žmonijos istori
jos puslapio... ”
Iš to išeina, kad “Kovos”

mai daugiausia aplanko darbininkai galėjo ta,-p sa- 
vęs susipešti, be sukėlimo jo 
kio papiktinimo, nes tai 
“mažmožis”, kilęs iš “pra- 
žiopsojimo” (pavelijame to
liau protauti už p. Pusk.) 
kulturingumo vaisių, — maž 
možis, kursai parodo, jog

jos. Bet, deja! atsiliepime 
tapo paminėta apie “frak
cijas”, “niekšus”, “nepra- 
švtus pranašus”, “gudruo
lius” ir t.t.

Naujosios Anglijos mal- 
kontentai — pavadinkime 
juos “insurgentais” — pa
laikė p. Damijonaičio atsilie 
pimų apšmeižimu ir štai 
žiūrėk (“Keleivio” No. 49) 
Connecticut’o valstijos iš
rinktas veikiantysis komite
tas: S. V. Bakanauskas, M. 
J. Vokietaitis, Jonas T. Kaz 
lauskas, Juozas A. Šunski; 
ir J. S. Pruselaitis, pareika
lavo nuo p. Damijonaičio, 
kad faktais parodytų, jog 
jie ima lekcijas nuo “niekšų 
gudruolių”, ir t.t.; jeigu-gi 
to nepadarys ir neatšauks 
savo šmeižimų toje pačioje 
“Tėvynėje”, tai jis turįs bū
ti suspenduotas iš preziden
to iki 26-am seimui, o jei Pil 
dantysis Komitetas to nepa
darys, tai jie (Bakanauskas 
et ai.) busiu priversti kreip
ties į valdiškąjį teismų prieš 
“Tėvynę” ir Damijonaitį.

Dabar “Tėvynėje” eina 
karšti apgynimai p. Damijo
naičio ir Centro Valdybos 
pasielgimo. Gina advokatas 
Bradčiulis, d-ras Graičiunas 
ir k. Tuo tarpu S. L. A. na
rių skaičius nesidaugina, bet 
kaip nurodo “insurgentai”, 
puola žemyn (paskutinėje 
atskaitoje esu parodyta 1124 
sąnarių suspenduotų ir iš
brauktų!).

I simų: Iš kur atsiranda nesu-

“barbariški instinktai pas 
žmones užsilikę”.

Bet p. Pusk. netik filoso
fas, kursai moka “moksliš
kai” išrišinėti etikos klau
simus, jis dar yra tikras so- 
cijalistas, todėl jam gaila, 
kad socijalistai aikvoja sa
vo spėkas kovoje vieni prieš 
kitus vieton palaikyti jas ko 
vai su kunigais, buržujais ir 
kapitalistais. Todėl jis bai
gia savo “traktatų” žo
džiais:

“Klesinė kova kaskart a- 
pima platesnius plotus, tų 
kovų vesti mums reik kas 
kart daugiau ir daugiau 
spėkų, kuriųs naikina mu
sų priešai. Nenaikinkime 
tų savo spėkų patįs”.
Kas netiki, jog visos augš 

čiau privestos ištraukos yra 
išimtos teisingai, tas tegul 
peržiūri “Kovos” 48 num.

Mums-gi lai būva pavely
ta išreikšti pasigailėjimų sa 
vo brolių darbininkų, kurie 
pasiduoda tokių “vadovų” 
tekmei.

Netik L. S. S., bet S. L. A. 
neramu. Priėjo prie to, kad 
11 kuopų gyvuojančių Nau
joje Anglijoje, sušaukė kon 
ferencijų į New Haven’ų 
(14 d. rugpiučio) ir užpro 
testavo prieš Susiv. naujųjų 
konstitucijų. Protestuota 
prieš padalijimų narių į dau 
gelį skyrių, užkrovimų augš 
tos mokesties ir suteikimų 
beveik neapribotos valdžios 
Centro Komitetui. Už tokį 
darbų Centro Komitetas su
spendavo 45 atstovus (‘Kel.’ 
sako, 451/2) i viršminėtajų 
konferencijų.

Kilo trukšmas. “Metežni- 
kai” (sulygink F. P. Brad- 
chulio straipsnį: “Susivie
nijimo Pildomoji Taryba” 
“Tėv.” No. 48, 570 pusi.) ap 
sirinko sau “Keleivį” orga 
nu ir pradėjo varyti agitaci 
ją prieš 25-tojo seimo nuta 
rimus, ir t.t. Pasirodė net 
spaudinti lapeliai su parašu 
“Seni nartai”. Tuose lape
liuose pasiskundžiama, buk 
dabartiniai organizacijos va 
dovai neduoda pasišnekėti 
apie Susivienijimo reikalus 
per kruvinais centais išlei
džiamą organų “Tėvynę”, 
uždeda carišką cenzūrų ir t.

gu taip tykiai tik dirbtų, bet 
ne: tie vakarai labai linksmi 
yra. Dažnai mergos dainuo
davo, vyrai joms pritardavo 
storesniu balsu. Tikus ge
ram ūpui, kaip kada užtrauk 
davo ir musų tėvukas labai 
storu drebančiu balsu, buk 
pajuokdamas mamų, iš ko 
dažnai visus prajuokindavo. 
Kaip užtrauks savo papras 
tųjų:

Fiva boba pupų kult. 
Riugt, riugt, negaliu, 
Nei sveikatos neturtu.

Andai rašėme, kad reikia 
Dievui padėkoti, kad S. L. 
R. K. A. išsigelbėjo iš pavo
jaus. “Katalikas” (No. 49) 
to nepripažįsta. Jo nuomo
ne, Susiv. papuolęs į “Drau 
go” klikos įtekinę, o taijai 
klikai labai patinkanti da
bartinė betvarkė organizaci 
oje. Jei dėkoti — rašo 
‘Kat.’’, tai kėkokime, bet 

reikią podraug Dievo pagal
bos šaukties... turbūt tam, 
<ad S. L. R. K. A. patektų 
‘Kat.” klikos globon.

Pyragas už pyragų! Pri
duriame dar, kad didžiausių 
betvarkę organizacijoje da-j 
ro 1-asis kasos globėjas, kur 
sai labai arti stovi prie “Ka 
taliko”.

Rarotai.
(Iš jaunystės atsiminimų).

Buvo subatos vakaras 
prieš pirmų nedėldienį ad

Maniai buk tas nepatikda
vo, griebdavo mušt; riugt, 
riugt į kuprų, sakydama:
Tik jau tu, tėve, nuštilk su 
savo dainomis, tegu jaunes
ni dainuoja! O musų Ona mo 
kėjo neišsemiamų daugybę 
dainų. Adventui užstojus nu 
stojom dainavę, ton vieton 
pradėjo pasakas sekti, ir 
mįslius minti. Čia man buvo 
puiki proga. Neapleidau, 
girdėjęs nei vienos pasakos 
nei mįslio neužrašęs. Surin
kau jų arti keturių šimtų 
mislių, ir apie tris šimtus 
pasakų, kurias atvažiavęs į 
Ameriką pasiunčiau ponui 
Basanavičiui i Varną, (kaip 
da ten gyveno), už kų šir
dingai man laišku padėko
jo; labai buvau užganėdin
tas, kad nors tiek galėjau 
patarnauti savo numylėtai 
tautai.

Mama, įėjus iš virtuvės į 
vidų pasakė, kad ry to jau 
prasideda adventas: Išsidai- 
nuokite, girdi, visas daine
les, kurias tik mokat, kad ne 
pamirštumite, nes keturias 
savaites silsėsitės nedaina
vę.

Jau šį vakarų nei vienas 
paprastų darbų nedirbo. Va 
karienę pavalgus, kiekvie
nas susirengė tvarkoje ryto
jui išeiginius rubus, ir ėjo 
gulti, o tėvukas sakė: Vai
kai, kurs tik rytoj pirmiaus 
išgirsite pirmus gaidžius gie 
dant, tuojau kelkitės ir bu
dinkite kitus, kad nepamig- 
tumime ir nepasivėluotumi- 
me ant rarotų. Skirstėmės ir 
ėjom gulti.

Pramigus kiek, išgirdau, 
kad jau tėvukas stambiais 
žodžiais kalbėjo Tėve musų, 
o pabaigęs šaukė: Vaikai, 
vaikai, kelkitės, kad nepavė 
luotumite į bažnyčių, nes jau 
sietynas paludienaičiuose. 
Tuo visi subruzdo, sukilom. 
Mergos pynėsi kasas, vyrai 
skutosi barzdas, mama ga
mino pusrytį, o tėvukas pa
siėmė rožančines kningas ir 
pradėjo giedoti: “Sveika 
aušros žvaigždė šviesi”. Męs 
visi pritarėme. Taip smagiai 
visi giedojom, tarsi ramesnę 
valandų begu kada rasti, ir 
nei nejutom, kaip pabaigėm 
visų rožančių. Pabaigus, ma 
ma davė pusryčius. Šį rytų 
pusryčiai buvo labai skanus, 
viena, jau buvo pravartu 
smagiai pasi giedojus, o kitų 
buvo skaniai pagaminti: ju
ka su čiobrais ir su žąsiena. 
Visi skubinome valgyti, o- 
pavalgę rengėmės į rarotus. 
Vyrai vadino ir mane drau
ge eiti. Nors aš ketėjau eiti 
kartu su tėvuku prašvitus 
ant sumos, bet buvau žingei
dus nors kartų pamatytį,
kaip rarotai būna bažnyčio
je švenčiami. Pasiprašęs ma 
mos, apsirengiau ir kartu su 
kitais išėjau.

Oras buvo tykus. Grintša- 
buvo stipriai sušalę. 

Žvaigždutės kiekviena mirg 
sėjo pavargus,’ ir mažumu 
skendo šviesoje aušrai brėkš 
tant, tik aušrinė narsiai 
žengdama augštyn, ir vesda 
ma dienų švietė, bet ir jų pa
čių aušros šviesa stelbė. Vi
suose kraštuose girdėjosi

vento. Šių visą savaitę bu
vau namie j e, iš priežasties, 
kad musų mokykloje, kele
tas vaikų apsirgo rauplėmis, 
tai Kalėdas švęsti šįmet mu
sų mokyklų paleido už savai 
tės prieš adventų. Aš, nors 
mėgau mokvties, linksmas 
grįžau namo mąstydamas, 
kų aš tų laikų veiksiu... La
bai man tiko tas laikas, nes 
kaip sakoma, prasidėjo ilgi 
vakarai. Kol šviesu būdavo, 
liuobas lauko aptvarkydavo, 
pritema visi susirinkdavo į lais 
pirkčių. Pavakarieniavus vy 
rai pančius sukdavo, ar taip 
kų tmsdavo. Mergos verpda 
vo, ar siūdavo, ar taip kų 
kurpdavo. Mama su mažes
niaisiais plunksnas plėšyda
vo, ar vilnas kedendavo. Tie 
vakarai butų nuobodus, jei-
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į kaktą. Sako, pinigiski var- t.t. Jų nuomone, tie nekalti 
gai buvę priežasčia patžu- pasilinksminimai sulaikysią 
dystės. i jaunuomenę nuo jieskojimo
Nuostoliai nuo girių gaisrų, smagumų pažvelgtose vie- 

St. Paul, Minu. Oficialia- tose, nuo kazyriavimo ir gir- 
ka statytistika išparodo pas tuokliavimo. Gražus suma- 
tarais laikais buvus įvairiu- įlvmas. Geistina, kad pa
se Suvienytųjų Valstijų da- vyktų ir kad kitos augštes- 
lyse net keturis šimtus girių nės mokslainės sektų Miline 
gaisrų. Jų užgesinimas kai- apolis universiteto pavyzdį, 
navęs valdžiai milijonų do
lerių suviršum. Sunaikintas 
girios plotis sieksiąs tris r,ii 
lijonus mylių, o medžio su
degę nuo 6 iki 7 milijardų 
pėdų, 25 milijonų dolerių 
vertės. Čia paduota vien mc 
džiagiški nuostoliai. Apie 
šimtus nustojusių gaisruose 
gyvasties žmonių statvstika 
tyli. O juk ne mažai jų žuvo.
Parduodavo profesorių dyp- 

lomus.

Iš darbo lauko.
Kasyklos sprogo.

Bellevue augliakasvkloso 
netoli nuo Krank, Albertoje, 
(Britisli Columbia), sprogo 
gazas. Aštuoniolikų anglia
kasių išgelbėta, dvidešimti 
kūnų išnešta laukan. Dar 
septini darbininkai pasiliko 
apačioje; iš jų tik keturi gal

Philadelpliia, Pa. Peiin- 
sylvanijos universitete pasi
darė nemažas skandalas. Pa 
tirta, jog ten parsiduoda vę 
profesorių dyplomai asme
nims, neturintiems jokio su
pratimo apie profesoriavi
mų. Už dvplomą mokėta, 
nuo $1.000 iki 100 tūkstan
čių, atsižvelgiant į pirkėjo 
turtingumų. Prasikaltėlius 
skundžia Dr. Ilenrv W. Pa
teli, bet tuom syk, nenurodo Je* Angliakasiais ten y ra bė
dai* jųjų vardų veik vieni slavokai, lenkai
Morganas nupirko Twaino 

rankraščius.
New York, N. Y. Milijo

nierius J. Pierpont Morgan 
nupirko kelis neseniai miru
sio humoristo, Marko Twai

tebėra gyvi.
nusiųsta 
ir šiaip

Iš Fernie, B. ( 
gydytojai, vaisti 
jau pagelba. ’

Straikininkai šąla.
Mažai kam žinomas yra il

gas straikas (traukiasi jau 
daugiau, kaip šešis mėne
sius) minkštųjų anglių ka
syklose, Westmoreland’o pa 
viete, vakarų Pennsylvanijo

ir... lietuviai. Tai-gi kom
panijos ir vadina tų straikų 
“slavų maištu”. Galop kom
panijos pradėjo mesti lau
kan darbininkus iš savo na
mų. Dabar nemažiaus, kaip

, w. v , . 5000 vyrų, moterių ir vaikųno rankrascius, uzmokeda- . ,. ,. ,yra pnversri gyventi laukemas jo dukterei, p. Gabrylo- 
vičienei, žymių pinigų sumų. 
Likusieji rankraščiai būsią 
išstatyti ant lieitacijos.
Sugrąžino pavogtą sūnų.
New York, N. Y. Nesu

sekti vagįs sugrąžino tė
vams šeągrių metų sūnelį 
pabj||^Hi mėnesiu laiko 
urJHH Laimingas tėvas, 
turtingas New.Yorko pabri 
kantas, nenori pasakyti po-

arba giriose ant kalnų pa 
krančių.
Gompers netiki Perkins’ui.

Žinomas finansistas Per- 
kins atsiskyrė nuo firmos J. 
P. Morgan & Co. Ketinąs 
pašvęsti savo paskutines 
dienas darbininkų labui. 
Mat steigsiąs dirbtuvėse to
kias sutartis, kad pelnas iš 
dirbtuvės butų dalinamas 
tarp dirbtuvės savininkų ir 

Bet Amerikos.
lieijai, ar turėjo užmokėti už 
sūnaus sugrąžinimų. Bet tas (^ai įninku 
jo tylėjimas aiškiau nei žo- ^ai^w Fedeiacijos preziden- 
džiai parodo, jį užmokėjus,
tik gėdisi prisipažinti.

Milijonierius patžudys.
New York, N. Y. Charles 

Jerome Coleman,, milijonie
rius, garsus savo laiku Ne\v 
Yorko politikierius ir filan
tropas, nusižudė puikioje sa 
vo rezidencijoje Passaic’e, 
N. J. Patžudystės priežastis 
nežinoma. Colemano gimi-

tas S. Gompers sako, kad tai 
tik muilinimas akių darbi
ninkams. Perkins ieškosiąs 
ne darbininkų gerovės, bet 
tik suardymo jų organizaci
ją-

Sus. Liet. R.-K. A. 
Reikalai.

Perėjusį panedėlį pas Sus
nės ir draugai norėjo patžu- nio Kasierių, p. Danisevičių 
dystę užslėpti ir tvirtina jį atsibuvo S. L. R. K. A. val
minis nuo apopleksijos. Bet dybos susirinkimas. Susirin- 
teisybė ar šiokiu ar kitokiu kiman atvyko: pp. Riktorai-
keliu vis į viršų išplaukia. 
Nenorėjo šokti su azijatais.

Los Angeles, Cal. D. M. 
Lynard, užveizdėtojas Mary 
land viešbučio, pasirįžo su
rengti balių palinksminimui 
admirolo ir apicierių japo
niškos eskadros, viešančių 
šiuo laiku Los Angeles uos
te. Nusiuntė užkvietimus to
limos šalies svečiams ir gra- ta ir t.t.

ris, Krušinskas, Danisevi- 
čius, Vasiliauskas ir kun 
Vizgirda. Visų pirma ieško
ta šių metų seimo protoko
lo, kaipo svarbiausio organi
zacijos programo šiems me
tams. Be protokolo centro 
valdyba nežino kam yra pri
pažinta išmokėti pagelbinės. 
kas į kokią komisiją išrink

tas, kur protokolas, atrašo, 
kad p. Kadzievskis paėmęs 
ir jo (kun. Jurgučio) sura
šytąjį protokolą, pasižadėda 
mas sutaisyti, įrašyti į pro
tokolų knygą ir organe pa
garsinti.

Po tam kun. Jurgutis, sa
kosi, reikalavęs Kadzievs- 
kio, kad atsiųstų jo užrašas, 
bet p. Kadzievskis nieko ne
atsakęs. Prie to centro se
kretorius pranešė, kad p. Ka 
dzievskis pasilaikė ir Su
sivienijimo protokolų knygą 
kurioje vienuolikos metų su
rašyti protokolai. Tai Sus
ino gyvavimo pamatas! Cen
tro valdyba perkračius virš- 
minėtus dokumentus, rado 
p. Kadzievskį kaltu, mela
gi ūmi, norinčiu kenkti Sus- 
mui ir jame sauvaliauti. To
dėl susirinkimas visais bal
sais pripažino jį vertu būti 
suspenduotu ligi busiančiam 
seimui. Jo vieton kasos glo
bėju išrinktas kun. Paūkaus 
kas, dv. vadovas.

Peržiūrėtas ir priimtas 
“Draugo” bondsas.

Nutarta, kad kasierius ne
priiminėtų pinigų be surašo 
pavardžių, nes iš čion kįla 
nesusipratimai. Kai-kurių 
kuopų sekretoriai atsiunčia 
pinigus neįvardydami už ka 
truos sąnarius. Paprastai pi 
nigų atsiunčiama mažiau, ne 
kaip sąnarių. Centro sekre
torius negali prisiprašyti, 
kad narių užsimokėjusių su 
rašą atsiųstų. Todėl Chica- 
gos bene 15 kuopa prisiun- 
tus permažai pinigų, o ne- 
prisiuntus vardų, jei ji į dvi 
savaiti nepristatys užsimo
kėjusių vardus, tampa visa 
kuopa suspenduota. Shena- 
dorio vienos kuopos sekreto
riaus padaryta didelė bet
varkė: išdavinėta paliudiji
mai nariams, kad užsimokė
jo, bet narių paliudijimų mu 
kestis nesutinka su jų pačių 
kuopos knygomis ir pinigai 
ne už visus centro kasieriui 
atsiųsti. Todėl tosios She- 
nadorio kuopos dviejų po- 
smertinių išmokėjimas ati 
dėtas ligi seimui.

Kuopos, ar jų kasieriai 
siųsdamos pinigus būtinai 
turi įvardyti, kas kiek mo
ka, beto pinigai bus grąžina
mi prisiuntusiųjų lėšomis.

Paaiškinta, kad advoka 
tas atėmė nuo Laikinio Sus
iimi prigulinčius pinigus ii 
tie pinigai sudėti pas dabai 
tinį kasierių.

Nutarta reikalauti, kad ii 
per teismą, kad p. Laibinis 
per savo kaltę padarytus 
Sus-mui ekspensus sugrąžin 
tu. Valdvbos susirinkimo 
protokolas bus kitame 
“Draugo” numeryje. Sus
ino nariai ras visus Centro 
valdybos nutarimus.

Reporteris.

žiausioms ir išmintingiau 
sioms amerikietėms. Mergi 
nos griežtai atsisakė links

Susirinkimą laikvs S. L. * •/
R. K. A. 40-ta kuopa Shenan 
doah, Pa., sausio 8 dieną 
1911 m. 4 valandą popieti; 
bažnytinėje salėje. Meldžia
me pribūti visus sąnarius,

Tam tikslui buvo skaito
mi šie dokumentai: p. M 
Kadzievskio laiškas į Sus-

minties sykiu su... azija- mo prezidentą. Tame laiške piiguiingiu8 ir atsivesti po 
tais. Balių, žinoma, atšauk-! p. Kadzievskis sako būk 5 kelis naujus prisirašyti į mu 

sų kuopelę.ta, kas labai užgavo a dm iro- dieną po seimui išsiuntęs sei 
lą ir jo apicierius. Ir jie ren- mo protokolą Centro sekre- 
gė atsidėkavojimo vakarą ir toriui. Centro sekretorius jo 
turėjo gatavus užkvietimus, siuntinio negavęs, paskui 
bet taip skaudžiai užgauti perskaityta p. Vasiliausko, 
tautiškuose jausmuose, me- kasos globėjo, laiškas į pro
te viską į šalį ir tik stebisi zidentą; tame laiške p. Ya- 
amerikiečių moterų neman- siliauskas štai ką sako: Ka- 
dagumu.

Geras užmanymas.
Mimieapolis, Minu. 

ti vkant universiteto

Užprašo Komitetas.

PRAKALBOS.
Parengė 30 kp. Susivieni- 

mo Lietuvių Rymo Katalikų 
Amerikoje, Scranton, Pa.,

Redakcijai prisiųstas 
laiškas.

Duryea, Pa. 
gruod. 5, 1910. 

Maloni “Draugo” redakci 
ja! Praneša 61 kuopa S. L. 
R. K. A., Duryea, Pa., kad 
jeigu; tų visų trijų apskel
bimų, kurie “Drauge” tal
pinusi kaslink Duryeos pa
rapijos, neatšauksite arba 
korespondento neišduosite, 
tai galėsite sau “Draugą” 
laikyties su tuo korespon
dentu, o Duryeos 61-mos 
kuopos nariams po Naujų 
Metų nesiųskite. Toks kuo
pos nutarimas. Dėlto-gi pra
nešu jums, nors man buvo 
liepta aštriau pranešti, bet 
aš tiktai paviršiui duodu ži
not. Čion paaiškinu apskel
bimus:

1. Sako, kad męs atsida- 
vėm lenkams, o kun. B. ar A. 
Baranauskui nerupi lietu
viai, bet lietuviški doleriai. 
Tai galite svarstyti, kad męs 
pirmiau turėjom kun. A 
Kaupą, kleboną Pittstono šv. 
Kazimiero lietuvių parapi
jos, o kad mums atsisakė, 
tai ką męs galėjom veikti? 
Turėjom važiuoti pas Jo Ala 
lonybę vyskupą ir prašyti 
kun. B. Baranausko, kad at
laikytų ankstyvas šv. mišias 
iki męs gausime sau kuni
gu

2. Apskelbimas kaslink 
Vinco Puodžiukyno pakavo- 
jimo. Sako “Draugas”: no
rėjo pas lenkus nukišti, bet 
likos pakavotas ant lietuviš
kų kapinių Pittstone.

Paaiškinimas.
Kol neturėjome savo pa

rapijos nei kapinių, tai vie
ni prigulėjo prie Pittstono 
lietuviškos parapijos ir ant 
kapinių turėjo lotus. O an
tra, pas lenkus tai niekas ir 
dabar negali užgint, kur kas 
gali kavoti. Tegul parodo, 
kas gynė.

3. Apskelbimas kaslinlr 
Onos Kilikevičienės. Sako, 
vyras norėjo pakavot ant 
lietuviškų kapinių, bet du- 
rijokai padėjo tarp lenkų.

Paaiškinimas.
A. a. Onos vyras buvo pats 

trečias pas kun. A. Kaupą, 
kleboną Pittstono lietuvis 
kos parapijos, o kad kunigas 
reikalavo už žemę 25 dol., tai 
likosi pakavota ten, kur ga
vo už 5 dol., bet ant katali
kiškų šventintų kapinių 

Sekr. dviejų draugysčių 
Kar. P. Valukonis.

Red. Prierašas. Sunku su 
prasti, už ką Duryeos para 
pi j iečiai pyksta ant “Drau
go”. Musų korespondentas 
parašė, kad (1) duryea’ie- 
čiai pasiėmė savo klebonu 
lenką Baranauską. P. Valu
konis paaiškina, kad taip iš
tiesi; ir buvo. Kadą pasiims 
lietuvį, “Draugas” praneš, 
kad Duryeos parapijoje jau 
nėra lenko, yra lietuvis. (2) 
Niekas negali užginti nie
kam laidoti savo numirėlių, 
ten, kur jis nori. Tai-gi nėra 
ko pykti, jog “Draugas” 
pranešė, jog Puodžiukynas 
tapo palaidotas ant lietuvių 
kapinių Pittstone. Kas no
rėjo, kad nabašnikas butų 
palaidotas pas lenkus, p. V. 
galės sužinoti nuo p. Liudvi
ko Varnagirio.

(3) Jeigu kun. Kaupas rei 
kalavo nuo Rinkevičiaus 25 
dol. už lotą ant lietuviškų 
kapinių, tai pasielgė pagal 

Bet

DĖLEI ENCYKLOPĖDI atsižvelgdama į tai, jog V. Taip “Lietuvos” No. 40 
JOS LEIDIMO. Kudirkos raštų laida ištuš-į “Lietuvos” išleistuvė pridu

----------- tino T. M. D. iždą, nedrįso rė prie mano straipsnio (at-
Kad mums šiandien yra artimiausioj ateityj pradėti viro laiško į Tėvynės Mylė- 

reikalinga encyklopedija, — vykinti šį milžinišką suma- tojus) gan įdomią, pastabą,
negali būti dviejų nuomo- nymą ir nusprendė, kol kas pranešdama, jog “ėmus en- ' 
nių. leisti “Grunwaldą”, o tuom cyklopėdijos leidimo reika-

Ta spraga jau seniai jau- žyg stiprinti draugijos ie- lą ji pati išleisianti 3-juose 
iama mūsų jaunutėj kultu- gas, idant ilgainiui galėtų į-j tomuose encvklopėdiją, o 

roj. Minios savamokslių, ieš vykinti tą milžinišką suma- Tėvynės Mylėtojų D-jai ji 
kančių atsakymo ant daugy- nymą. (“Lietuvos” išleistuvė.) pa
bos užimančių juos klausi- Literat. komitetas apsiė- liekanti liuosą kelią (pati už 
mų, labai tankiai turi pasi- niė tuomi tarini rinkti, ruoš- akių užbėgdama) manyti 
likti be atsakymo, nes kitos ti medžiagą encyklopėdijos apie išleidimą didelės ency- 
kalbos apart lietuvių liepa- leidimui, sužinoti, susitarti klopėdijos už 15 ar 20 metų. 
žįsta. su žymiausiais lietuvių mok- Čia vėl atsikartoja tas

Jeigu encyklopedija iš vie siūliukais. pats, kas buvo pirm 2 metų
nos pusės užganėdins švie- Sugrįžęs iš Seimo Bary- pakėlus man klausimą išlei- 
sos reikalavimus savainoks- žiun, sekdamas Lit. komite- dimo visų V. Kudirkos raš- 
lių ir vidutiniškai apsišvįe- to patarimą ėmiau dairyties, tų krūvoj. Ta pati “Lietu- 
tusiųjų, tai iš kitos pusės ieškoti tame kultūros centre vos” išleistuvė pakėlė tuo- 
pašauks prie darbo visą le- medžiagos tinkamos musų met audrą (Nebrekučio 
gioną mokslininkų ir rašyto- sumanytąja! encyklopėdijai. straipsnis) už tai, kad A . K u 

Netrukus aptikau vienoj, ki dirkos raštų spauda tapo ne 
toj garsiojoj prancūzų išleis jai pavesta.
tuvėje daugybę klišų, kurias Dabartės lygiai dėlei tos 

tąją mokslo šaką, turės pa- pasižadėjo perleisti mūsų en pat priežasties p. Olševskis, 
žinti visą tos mokslo šakos cyklopėdijai labai pigiai. pasiskubino išsiuntinėti eu- 
literaturą ir tuomi pagilins T. M. D. valdybos manoma ropiečiams atsišaukimus be 
ir praplatins savo pačių ži- buvo rengties prie to svar- tvarkos ir programo, kaip 
nias. baus mūsų kultuvai darbo teisingai pastebi p. Janulai-

Tokia rimtai (sakau rim- ramiai, rinitai be bereika- tis “L. Ž.” No. 84, kviesda- 
tai, bet ne bile kaip) atlikta liūgo trukšmo, nesiskubi- mas juos sandarbininkauti 
musų encyklopėdijos laida nant. Tuom tarpu vienas T. ir klausdamas jų patarimo, 
atneš mūsų tautai dvigubą M. b>- naris, M. B. nugirdęs “Lietuvos” išleistuvė są
naudą; pakels abelną tautos apie naujai sumanytąjį T. vo encyklopėdijoj žada pir- 
kulturą ir suteiks tautai eilę M. D. leidimą—encyklopėdi- mą vietą pavesti Lietuvos ty 
rimtų moksliškų jiegų, ku- j?, pajudino tą klausimą vie rinėjimui ir kviečia prie to 
rios ilgainiu (neišsigąskite! šai No. 36 “ Tėvynės”. Ant eilę europiečių sandarbinin- 
perspėju išanksto, nenorėda f° atsiliepė Ex-A alparaisie- kų, — labai gerai; kitus da
mas tūliems pesimistams į- tis “Lietuvos” No. 39, ir aš lykus žada imti iš kitų en- 
varyti priepuolą) galės tap- “Tėvynės” No. 40 ir “Lie- cyklopėdijų, k. a. “Encyklo- 
ti branduoliu mūsų univer- tuvos” No. 40, aiškindamas,
siteto. kas buvo nutarta Chicagoje

* * * T. M. D. Centro valdybos su-
Kadą, kur ir kaip kilo en- sirinkime kas link encvklo- 

cvklopėdijos leidimo suma- pėdijos ir ragindami 1. M. 
nymasl — Nesvarbu. Vie- D* draugus platinti ir stip- 
nok, lai bus leista man čia ^nti draugiją, idant ji va- 
padaryti keletą pastabų. botų pakelti tą naują naštą,

Šįmet būdamas Amerikoj kurią ji žada užsikrauti ant
padaviau draugų T. M. D. savo Pe(‘ių- 
Literatišk. Komiteto narių Tūli Amerikos biznieriai, kasdien vis labyn sęsta, o 
apsvarstymui encyklopėdi- matydami encyklopėdijos mokslas daro vis naujus ir 
jus leidiniu sumanymą ir klausimą pilnai pribrendo- naujus atradimus, 
jiems princypiališkai prita- siu, užsimanė pasinaudoti Bet kas įdomiausia, kad 
riant padaviau tą sumanv- juomi savo naudai, užbėgda- visą tą kompiliacijos darbą 
mą T. M. D. Centro valdybos mi T. M. D. už akių ir visai į apsiimąs atlikti (žiur. “Liet 
apsvarstymui neatsižiurėdami į tą, ar jie i ž.” No. 83) vienas p. Kl. Jur

T. M. D. Centro valdyba (galės tinkamai atlikti tą dar, gelionis. Sunku čia neišreikš 
bą.

jų, kurie norėdami prideran 
čiai atlikti apsiimtąjį dal
bą, turės įsigilinti į apsirink

pedija Britanica”, Brock 
haus’o ir kitų. Kokią vertę 
turės tos kompiliacijos, su
pras kiekvienas, kuriam te 
ko vartyti minėtas ency- 
klopėdijas, kurios leistos 
pirm kelių dešimtų metų 
(Encyklopedija Britanica 
pradėta 1875 m., Brockhau- 
so 1880 m.) yra jau pasenę ir

ČMiibr // <{ * į ;

ll

uu, JI1

.. ; V 1*4!
-f Mbriili)

j
"•'-'d

t

J'

-ijįj, '
"Aill..

lll'l:^

\W

■ * 
t

f

It
■-Ir

M fe
,/i

Z

Šu
va 1-

džiai, jo studentai mano į-
yra seimo protokolas, atsa
kė, kad visą medegą seimo 

steigti prie mokyklos salę protokolui paėmęs antrasis 
šokiams, užlaikyti ją savo seimo sekretorius, kun. Jur- 
kaštais ir laikas nuo laiko gutis.
rengti balius, koncertus, ir Šisai prezidento užklaus

la p. Kadzievskis atsilankė d. gruodžio, Nedėliojo antparapijos nutarimus. Bet j
Baltimore, tas buvo seniai sa^‘8 ^t. Marv s Hali, No. jejgU p. R. gavo tokį pat lo- 

io seimui; paklaustas kame Market str., Pro- an| ]enkų kapinių už 5
vidence. Visi vietiniai ir dol., tai tik džiaugties rei- .
apielinkės lietuviai meldžia- nc pykti 
mi ant jų atsilankyti. 1 ra-1 “Draugo” paduotose ži- 
sidės 4-tą vai. popieti;. niose nebuvo apšmeižimo ar-

Kuopos Komitetas. j)a, kaip tai sako p. V., “ap- 
j skelbimų.” PAVAKARYJE.

-H



6 ‘ DRAUGAS.

ti pasistebėjimo iš (Įjrąsos p. minusias Lietuvos inteligen- 
Jurgelionio, kuris nebaigęs tiškusias iegas. 
augstesniųjų (universiteto) Į Tiek šiuom žvg skaičiau 
moksli; ir nepasipažinęs su savo priederme paaiškinti 
įvairiomis moksli; šakomis, Lietuvos visuomenei apie 
drįsta imties taip didžio ir Tėv. M vi. l)-jos rengiamąją 
atsakomingo darbo, liepa-i encyklopėdijos laidą, 
keliamo dagi universališkai | • Juozas Gabrys,
išsilavinusiam žmogui. Šiam t. M. D. Lit. komiteto narys, 
dieu taip mokslams išsisako
jus, vienas žmogus, kad jis 
geniališkiausias būti;, nega
li apimti visų mokslo šakį;, i 
Žingeidi!, kaip p. Jurg. iš-j
guldys integralus, differen.i (|J wboj L R OToo,e 
dalus, pats niekad nestudi- Ho, CroM 23-V-IO] 
javęs augštosios matemati
kos, arba įvairius chemijos ir 
fizikos teorijas, nepažinda
mas ti; mokslų iki padugnių 
(p. Jurg., kiek man teko gir
dėti, pats save skaito tik 
“kalbatvros” žinovu, o rasi 
jis ir kitus mokslus lygiai 
gerai pažįsta, kaip ir “kal- 
batyrą ”... Pamatysime!).

Tiek tuom tarpu apie “Lic 
tuvos” išleistuvės encyklo
pėdijos žodyną.

Jaunosios gadynes 

apsvieta.

os

Tėvynės Mylėtoji; D-ja, 
kuri 15-kos metų savo nau
dingu ir vaisingu kultūros 
dirvoje darbu parodė, jog 
jai neveidmainingai rūpi Lic 
tuvos apšvietimas, — dabar
ties rengiasi, kaip viršuj mi-

Dvidešimtasai šimtmetis 
matė Ilaagos konferencijų, 
kuri stengėsi įtikinti, kad 
žmonės mestų šalyn karės 
padargus, o tvertųsi romy- 
bės, užmirštų karės žiauru
mus, ir savytarpinėje meilė
je parodytų, kad priežodis 
“Plunksna galingesnė nei 
kardas” nėra tuščiais žo
džiais. Ištikro tai pastebėti
nas šimtmetis, dailė ir moks
las žėri savo skaistumu, ir 
galime pasididžiuoti gyveną 
šiam jame šimtmetyje.

Tik paveikslas turi ir sa
vo tamsiąją pusę, nes jo gįs- 
lose yra piktybė, kini, jei 
veikiai nebus pašalinta, guri

nėjome, artymiausioje atei- <b’s j° naikinimą. Garsusai 
tyj leisti rimtą “Encyklope- 2°-sai šimtmetis be šeimyniš 
ciiią”.T. Mylėtojų projektuo! ko lizd() ~ tai mirtinas kilo
jamos. Encyklopėdijos tiks- tis visuomenei, paojus poli- 
las — įvairių mokslo šakų tiškaijai ir namiškaijai pri- 
populiarizacija. Ji turi išgul gimčiai, paojus paliečiantis 
dyti prieinamoj, visiems su-, dvilypiai draugijos dėsnį: 
prantamoj formoj mokslą valstijų ir šeimyną. Tasai 
ant to laipsnio, kurį jisai Plojus tai socijalizmas ir di- 
šiandien atsiekė. vorcija.

Eneyklopėdija turės būti Kasdien aikštyn eina, kad 
toli nuo šios dienos ginčų, ji angliškasai socializmas gei- 
neturės krypti nei į kairę į džia idant savastis kurią dar 

bildukas įgyja liedamas die
nų—dienas prakaitą, bei ver

tojo krašto statistikos paro
do, kad divoreijos didinas 
157 ant šimto, tuomet kaip 
populaeija dauginasi tik 60 
ant šimto.

Nupuolimas Amerikos šei 
mylių dėl skaitlingų divorci- 
jų tai tamsiausis dangaus 
skliautas jos istorijoje, ir da 
bartinė legislacija greičiau 
dar duoda didesnę liuosvbę 
divoreijai, užiuot susiaurinti 
josios teises.

Ponios ir Ponai! Moder
niškoji civilizacija savo pa- 
žangybės marše atsirado ant 
kryžkelio; josios dvi didžiau 
si instituciji, savastis ir mo- 
terybė, atsirado paojuje o su 
jomis pastovumas valstijos, 
draugijos nekaltybė ir šven
tybė šeimynų. Sekim, Krikš
čionijos etiką, neatmaino
mas prigimties teises, teisy
bę, tiesą, pagaliaus, kelią, ku 
rį ir patsai Dievas nurodė 
sekti.

Galime būt tikrais, kaip 
kad saulė užteka rytuosna,V f
kad jei neišrausime piktžo
lių sloginančių valstijos ir 
šeimynos gyvenimą, — ateis 
laikai kuomet 20-jo šimtme
čio garbumai pereis į užmirš 
tį, kai kad paprasčiausias 
žmogus, kuris savo laiku pa
sirodė ant gyvatos scenos ir 
išnvko amžinai.

IŠ santykiu
lenkais

su

nei į dešinę, ji turi būti be- 
partiviška, objektvviška, 
laisva, kaip patsai mokslas, telgystė tavo ar tavo tėvų 

Atradimai astronomijos, per darbštumą teisingu būdu 
fizikos, chemijos, naujausi į įkurta, turi būti atiduota 
elektros pritaikymai, archao! valstijai. \ adinasi kad turėji 
.logijos restitucijos, istorijos, me turtų tinginis nuo darbš- 
antropologijos, biologijos, • tuolio, teisingas nuo apgavi- 
gamtos mokslų, politikos, so ko, genijus nuo pamišėlio
ciologijos, etikos, — žodžiu 
visa, kas tik gali mesti švie
sos spindulį į žmonijos min
ties srįtį ras vietą mūsų En- 
cyklopėdijoje. Ji turės išgul 
dyti faktus tikrai ir galimai 
smulkmeniškiausiai, įvairias 
tankiai priešingas teorijas - 
bešališkai, pačiam sgaityto- 
jui turės būti paliekama lais 

. vė spręsti ir lenkti savo nuo
monę vienon ar kiton, pusėn.

Paveikslai, žemlapiai, pie 
žiniai taipo jau turi užimti 
žymią vietą encvklopėdijo
je. Daugelį mokslo dalykų 
sunku, kitų-gi visai negali
ma išguldyti be tam tikrų 
piešinių, paveikslėlių, ly
giai kaip geografija ir isto
rija negali apsieiti be žem- 
lapių. Užtatai mūsų enev- 
klopėdijoje tilps tūkstančiai 
piešinių, paveikslėlių ir šim
tai žemlapių.

Sekdami tradiciją ir pa
vyzdį garsių encyklopedis- 
tų, praėjusių amžių, turime 
paskirti taip-pat žymią vie
tą aprašymui ir piešiniams 
mašinų, įrankių, kurie šia
me pramonės amžiuje turi 
taip didelę svarbą.

Kiekvienai mokslo šakai 
stengsimės pakviesti atski
rą redaktorių, kurio pareiga 
bus pasikviesti tinkamus 
sandarbininkus. Po visais 
straipniais turės būti auto
rių parašai, kurie savo var
do garbe atsakys už straips- užiuot vaikų linksmybės —

nesiskirs. Vadinasi chaosas 
viešpatautų, dėl neramumo, 
kurį sukeltų tokia sočia Ii štiš 
koji tvarka. Tai tik kelios 
mintis aplink socializmą iš 
medžiagiškojo bei ekonomiš 
kojo atžvilgio. Svarbu dirs
telti į socializmą iš religiško
jo atžvilgio.

Viktoras L. Berger’is, Mill 
\vaukee’s ponas, yra pasa
kęs: “Asai pranašauju karę 
tarp raudonojo tarptautišku 
mo ir juodojo tarptautišku- 
mo,. vadinasi R. Katalikų 
bažnyčios”. “Katalikų Baž
nyčia, kaip kad ir męs, su
organizuota ta įpta uti ška i. 
Toji bažnyčia stojo už vis
ką, kas ėjo atgal”. Galima 
jam dovanoti toki prasima
nyti išsitarimai, nes tai ma
tyt dėl stokos tikrų žinių. Ji 
sai pamiršta tikybą, kuri pa- 
liuosavo vergiją ir civiliza
vo “tamsiųjų amžių” barba
rus; tikyba, kuri paliko ai
bes paminklų po visą civili
zuotąjį pasaulį, tikyba ku
riai, patsai Dievas pamatus 
padėjo. Ar-gi turėtų toji ti
kyba būti darkoma per go
džią ir nenuoramią žmogaus 
mintį.

Divorcija — tai antrasai 
draugijos priešas. Kas-gi di
vorcija? Tai visiškas atsi
skyrimas vyro ir pačios su 
teise į kitą moterystę sueiti. 
Duok divoreijai liuosvbę, o

nių tobulumą.
Mūsų eneyklopėdija nesu

tilps į 3 tomus, męs džiaug
simės sutalninę viską į 10- 
12 tomų. Žinoma, leidimas 
taip milžiniško darbo tęsis 
eilę metų ir turės sukonce- 
truot.i aplink save visas žy-

lifldnumas: moterystė tampa 
vien įrankiu geidulių užga- 
nėdinimo ir veisia bevaikius.

Tuomet apsireikš bevaiky 
bė, kuri prives prie degena- 
racijos arba pasibaisėtinos 
rasos patžudybės. Žmogus 
taps žemesniu už gyvulį. Ši-

ge, Varšuvoj, Vilniuje, Mas- eija ir jo perdėjimas katali 
kvoj, Kieve, Odesoj ir Kaza- kų religija... 
niūje, galėjo prisirinkti tam Kad katalikų religija Pan 
reikalingų žinių. Tėvas Pal- polonizmui yra tik priedan- 
mieri visai nėra koks lenkų ga politikos tikslams suvar- 
priešiuinkas, priešingai, toti, viešai pasisako lenky- 
kaip jis visuomet pasisako, bės viršiausias agitatorius 
karštas lenkų draugas, te- kunigas Mohl’is. Kataliky- 
čiau griežtas priešininkas bės kevalas—jis rašo—kaip 
panpolonizmo, kurį jis laikei kietas akmuo saugo lenkų 
didžiausia kliūtim taip jo pa tautybės vaisių. Tegu vai- 
geidaujamai stačiatikių baž- sius, būtent lenkybė, supūtų, 
nyčios vienybei su Rymo ■ tuomet panrusicizmo kirvis

Vokiečių laikraštis “Tag- 
liche Rundschau”, einąs Ber 
line, paliečia lietuvių-lenkų 
santykius bažnyčioje. Įžen
giamajame straipsnyj’ (žiūr. 
503 No. Morgen — Ausgabe: 
“Schale und Frucht”), rem 
damasis žinomais lietuviams 
tėvo A. Palmieri’o raštais ir 
prancūzų laikraščio “La 
Groix” straipsniu, jis apšvie 
čia šovinistišką lenkų kuni
gų politiką Lietuvos bažny
čioje, išrodinėdamas, jogei 
lenkai visuomet ir visur tie 
patįs ir jogei jų patrijoto tė
vo Mohl’io pasakymas, kad 
katalikybė esanti lenkybės 
kevalas, tai nėra netyčia iš
sprūdęs dvasiškio žodis, bet 
Lenkijos dvasiškių vyriausy 
bės obalsįs, kurį ji kiek gale 
dama visur kelia aikštėn. 
Paduodame skaitytojams iš 
“Tagl. Rundschau” kažku
rias ištraukas be savo paaiš
kinimų.

“Didžialcnkai susibūrė 
prieš vieną Rymo žmogų, 
kurs yra išdrįsęs nutraukti 
jiems veidmainingą kaukę, 
kurią jie popiežiaus akyse 
dėvi. Leonas XIII ir Rampo 
11a pažino tiek žmones, kad 
ne visa, ką jie nuolankiai 
maldingu būdu susukdavo, 
tikru pinigu priimdavo, Pi
jui X esant stojo Krapulins- 
kiams ir Vašlappskiams auk 
so gadynė, nes dabar jiems, 
apsimetus maldingumu, se
kasi intikinti, kad lenkai e- 
są naujo meto kankiniai. Ka 
dangi Pijus yra tos nuomo
nės, jogei vyskupai, kunigai 
ir didžiūnai, kurie taip mal
dingais vedasi, negali ir ne
nori netiesos sakyti, atidarė 
jiems visą savo širdį ir užsi
darė ausis visam, kas prie
šais juos sakoma eretiškų ir 
schizmatiškų vyriausybių.

Palengvėlio tur-būt ir jam 
šiek-tiek visa kitaip ima ro- 
dyties, nes pradeda supasti 
lenkų skundus “eum grano 
salia”.

Didžiausi išrodymų nuo
pelnai, kad lenkų kankinių 
palmės ne visos tikros yra, 
pridera Rymo augustinijo- 
nui Aurelijui Palmieri’ui, 
kurs, pragyvenęs ketverius 
metus Krokuvoj, Peterbur-

Iii; tūkstančių varstų ieško- dis, kinį jis seniai pasodino 
damos apšvietimo. Dar 1901 mylimės šalies dirvoje. Be 
m. 350 moterų padavė pra- jo tikrai būtų pusė šventės 
šymą ministeriui per univer tebuvę; jis tebėra gyva jun- 
siteto rektorių, nurodyda- gė musų laikų su tais, kada 
mos reikalingumą kursų; Sibirijoje visuomenės visai 
bet šis prašymas liko pakiš- nebuvo; buvo tiktai atskiri 
tas po staldengte ir iki šio- j visuomenės veikėjai, išsis- 
lai nepasirodė. klaidę po plačią Sibiriją; ga-

bažnyčia. Jis visa širdimi no 
rėti;, kad susiderintų Lenki
ja su Rusija, kad Lenkijos 
neprarytų Prūsai! Kadangi 
nacijonalizmas yra priešin
gas vienam ir antram tiks
lui, jis drauge su Solovjevu 
vadina jį krikščionijos 
“Lues” (!) ir sako, kad ka
talikų kunigas turi daugiau 
rūpinties bažnyčia negu šio 
pasaulio tėvyne. Bažnyčios 
žvilgsniu ir bažnyčios reika 
lu kovoje tėvas Palmieri’s 
su panpolinizmu.

Palmieri’o pirmoji knyga 
apie tą dalyką išėjo 1908 m. 
vardu “La Chiesa Russa”. 
Ant astuonių puslapių to vei 
kalo buvo pakritikuoti lenkų 
santykiai, bet to pakako pan 
polonistams Mohl ’ui vado
vaujant sukilti prieš jį, nes 
jie tikrai permanė, kad toks 
lenkų žinovas Ryme jiems 
labai pavojingas gali tapti.

sutriuškintų kevalą, būtent 
katalikybę... (De Mohlia- 
nismo pusi. 22). Taigi kata
likybė yra tik kevalas lenky
bei, ši yra vaisius, taigi vy
riausias daiktas (Hauptsa- 
ehe). Jei imtų lenkybę pū
ti, supūtų ir žūtų taip-pat 
katalikų bažnyčia... Tėvas 
Palmieri’s seniai žinojo, kad 
tokia nuomonė lenkų teori
joj ir praktikoj viešpatauja, 
bet skaitė negalimu daiktu, 
kad kas drįstų tokią nuomo
nę inbrukti teologijon ir va- 
duoties ja kovojant su rusų 
stačiatikybe, kaip tat pada
ryta (pusi. 23).

Kadangi sulig to mokslo 
lenkybė, kaipo vaisius yra 
pati svarbumą ir nuo jos tar 
pimo pridera katalikybės 
“kevalo” gerovė, tad visai 
nuosaku, vdant tas “keva- 
las” tam ir būtų, kad lenky
bės “vaisių” auklėtų. Todėl

Lenkų ir prancūzų brošiū-' Lenkijos reikalai turi būti 
ruošė augustinųonas buvo katalikų bažnyčios reikalais.
apšauktas Rusijos 
šmeižiku ir t.t.

šnipu, Katalikybė tam ir tarnautų, 
kad visas lenkybei priešin-

, gas tautas įai pavergtu. Lie- Palmien neapsileido ir at-1 f . , , . , . ..v . v, ,. ,Ar i i • tuvoje lenkai kaip tik sulig sove rašteliu Mohlomsnius, . , .... , . ,, , „ ! to recepto elgiasi,et Panpolomsnius” 1910 m. , . , , , .,T , , ■ Kadangi lenkas savo kalbi uo to laiko panpolofnstai,, , ., v v. .... .. .. . 1 ,. | bą skaito bažnyčios kalba irįinhnrrnh iiiL-tnmn rvnrripe I "
tik ja vaduojasi reikalu į 
Dievą (De Mohlianismo 
pusi. 30), visai nuosaku iš jo 
pusės, kad neapkenčia visų 
kitų kalbų... Būtent lietu
viui kunigui pradėjus lietu
viškai sakyti pamokslą, ima 
lenkai giedoti, kad sutruk- 
džius pamokslą.

1905 m. spalių 13 d. Vil
niuje šv. Jono bažnyčioje 
kunigas suklupdė prieš Mic 
kevičiaus paveikslą, kad pa
simelstų ir pagiedotų prieš 
jį, kaip prieš šventojo pa
veikslą, ir Konstantinopoly
je lenkų kolonija 1909 m. rei 
kalavo iš Rymo pasiuntinio 
Sardi, kad jis leistų katedros 
bažnyčioje atgiedoti Micke
vičiaus garbei Tedeum ir vie 
nam pamokslininkui leistų 
kelius žodžius pasakyti prieš 
Rusiją. Gi Mickevičius, kai
po katalikas, yra tiek užsi
pelnęs, kad jo dvi knygi po 
indeksu! Žinoma, arcivys- 
kupas nepasidavė tai kome
dijai, paskui jį Popolskiai 
praminė “ilgaskverniu patai 
kūnu vijoletų rūbuose”....

Taip šeimininkauja ten, 
kur turi savo rankose val
džią, žmonės, kurie Vokieti
joj kankiniais dedasi! Kad 
jiems nutraukta veidmainiu 
ga kaukė, tat liks tėvo Pal
mieri’o didelis nuopelnas”. 

 “Viltis”.

Moterų universite
to atidarymas.

Vakar spalių 26 d. man te
ko dalyvauti tokioje iškilmė 
je, kokia retai atsitinka, ne 
tik Sibirijos, bet ir visos Ru
sijos visuomenės gyvenime. 
Tai buvo visos kultūriško
sios Sibirijos dalies, trokš
tančios savo salei apšvieti
mo, didžiausia šventė. Kal
bu čia apie įsteigimą Augš- 
tųjų Moterį; kursų arba Mo
terų universiteto Tomske. 
Seniai jau sibiriečiai jautė 
reikalingumą įsisteigti to
kiuos kursus, nes seniai ma
tė, kaip jų dukterįs plaukte 
plaukia į sostapilius, už ke-

nebegali piktumu tverties 
Ar žūt ar būt toks vyras rei
kė jiems nušalinti. Kadangi 
žinojo, kaip galima į popie
žių geriau prieiti, pasislėpė 
už Florencijos “LTnita catto
lica”, mylimo Pijaus X laik 
raščio ir deninicijavo augūs- 
tinijoną modernistu ir schiz
matiku. Labai indomu, kad 
“Unitą cattolica”, kuri vi
suomet pinigų stigdavo, ne 
taip seniai galėjo pranešti, 
kad ji padidėsianti, nes ga
vusi naują sumą. Koks tai 
nepaprastas ir netikėtas su
puolimas! Palmieri’s tečiau 
nenusigando “Unitos catto- 
licos” pasmeižų ir grubių už 
sipuolimų ir savo įimtame 
straipsnyje “Per la Postu- 
ma Gloria dėl Signor I)e 
Toet” taip išdėjo Florenci
jos laikraščio spiritus rec- 
tor, kad kiekvienas doras 
žmogus turi biaurėties tuo 
žmogum ir jo laikraščio lie- 
žuviavimu. Popiežiaus leib- 
organas vėl užsipuolė ant 
augustinijono, išnaujo jį in- 
tardamas, jo gi vyresnieji pa 
liepė nebeįsileisti į ginčus ir, 
girdi, užuot užsiėmus tauti
niu klausimu, įsakė užsiimti 
teologijos studijomis. Tat 
reiškia ne tik tai, kad tėvas 
Palmieri’s turės nutilti, bet 
turbūt nebegalės apskelbti 
ir savo didelio veikalo, kurs 
jau buvo pradėtas spauzdin- 
ti. Toj knygoje, kuriai jis no 
rėjo duoti vardą: “le eatho- 
licisme en Russie”, ketino 
išpeikti, kaip tat parodo jau 
veik žinomos skyrelių išra
sos, nelemtą panpolonizmo 
religijos su politika supyni- 
mą, taip-pat jo netolerantin- 
gumą ir nevalyvumą. To vei
kalo turime išsižadėti, nes di 
džialenkiai užlindo už “Uni
tos cattolicos” patamsio vy
ru pečių ir tokiuo būdu vi- 
visiškai paėmė nage.. Piji’. 
X.

Dar laimė, kad tėvas Pal- 
mieri pakaktinai davė mate- 
rijolo minėtuose raštuose, 
kad galima būtų apvertinti 
panpolonizmas, jo netoleran

Kada suirutės laikais va
landėlei prasivėrė .universi
teto durįs ir moteriškiems, 
sibiriečių prisikimšo audito
rijos. Kitam vėjui papūtus, 
buvo vėl užginta joms įstoti. 
Tada ėmė tomskiečiai galvo
ti, kaip čia patenkinus mo
teriškių norą ir troškimą 
šviesties. Neužilgo tapo į- 
steigti istorijos ir filosofijos 
kursai ponios Sergeev, kur 
drauge su vyrais galėjo įsto
ti ir moterįs.

Bet kaip praktika parodė, 
nebuvo tai augštoji įstaiga 
ir tvirtai sugalvota progra
ma, bet greičiau eilia popu- 
liarizuotų lekcijų. Neradę di 
dėlės simpatijos visuomenės 
tarpe ir visaip iš “viršaus” 
varžomi, ir šie kursai žlugo.

Tai-gi kai-kurie šviesesni 
visuomenės veikėjai sumanė 
įsteigti moteriškus kursus. 
Buvo sušaukta žymesnieji 
visuomenės veikėjai ir iš
dirbta programa. Kursai tu
rėjo būti valdiški su augštes 
niųjų mokyklų teisėmis. Skv 
riai manoma buvo įsteigti: 
matematikos, gamtos, medi
cinos, teisių, istorijos-pilolo- 
gijos ir agronomijos. Bet 
ministerija nesutiko steig
ti savo lėšomis; tad 
tuojau pradėta rūpinties pri 
vatinių žmonių lėšomis.

Įsteigta draugija pini
gams surasti ir sustatyta i- 
statai. Pradėta rinkti aukos.

lingu savo šauksmu jis kėlė 
iš ilgo sunkaus miego savo 
tautiečius. Dalyvaujant si
biriečių iškilmėje, gimė ma
no galvoje vaizdeliai iš mū
sų, lietuvių, atgimimo istori
jos, kaip panėši jų Potanin 
į mūsų gerbiamąjį Basanavi
čių, jų tautos kilimo istorija 
į musų istoriją. Skirtumas 
tik tas, kad Sibirijos inteli
gentija auga ir jos eilias pa
pildo ateiviai iš Rusijos. Čia 
visai kita tendencija: kiek
vienas inteligentas stengiasi 
darbuoties, rūpinasi šio kraš 
to reikalais, aukodamas ir sa 
vo vieką ir savo grašį, o pas 
mus kaip tik atbulai: kiek
vienas jaučiasi iš “Krolew- 
stwa” atėjęs, Varšavą savo 
sostapiliu skaito, nė kiek 
vietiniais reikalais neužsii
ma. Pastebėtina ir tai, kad 
tie patįs lenkai, kurie pas 
mus nenori vietiniais reika
lais rūpinties, bet dar sten
giasi pakišti koją lietuviams, 
čia (Sibirijoje) atkeliavę vi
sai kitais žmonėmis virsta. 
Sibirijos kultūros pakilimo 
istorijoje rastumėm daug 
vardų, lenkiškai skamban
čių, kurie pasidarbavo šio 
krašto gerovei.

Ant tribunolos užlipa vy
riausybės atstovas, žilas se- 
niukas kuratoriaus pagelbi- 
ninkas, apgarsinti, kad kur
sai įsteigti ir susijudino, 
kaip jaunas vaikinas, pirmą

Neilgai trukus, surinkta tiek ; kartą prieš publiką išeinąs... 
pinigų, kad jau galima buvo! Suprantama: atidengti augs
pradėti galvoti apie kursų 
įsteigimą. Turiu pasergėti, 
kad didelių aukų ^ebuve: 
didžiausia 500 rub. (dvi to- Į drebėti pradėjo nuo rankų 
kios), kitos visos -smulkios plojimo, jam pasirodžius, 
ne didesnės už 50 rub. Vai-i Tai buvo pirmutinis momen- 
džia daug darė kliūčių, kol tas, kada visų jausmai į vie- 
galop sutiko kursus patvir- ną susiliejo ir išreiškė pa
tinti. Pradžioje spalių iš- ■ garbų tam, kuris taip uoliai 
rinkta direktorius, sudaryta j darbavosi Sibirijoje. kęsda- 
komitetas ir galop iš Peter-jmas daug persekiojimų. Tai 
burgo gauta leidimas. ! profesorius ir pirmutinis di- 

Dar prieš įsteigimą per I rektorius Tomsko technolo- 
laikraščius buvo paskelbta gų instituto; jo energija šis 
ankieta. Atsišaukė 80 mer- institutas pasidarė vienas iš 
gaičių, iš kurių 70 panorėjo geriausių mokslo įstaigų, ir 
mokyties gamtos ir matoma už tai, atsidėkojant, buvo jis 
tikos mokslų. Pertai nutar-, išsiųstas į Archangelską, 
ta tuo tarpu įsteigti tik vie-| Jis papasakojo istoriją į-
ną skyrių, bet manoma, kad 
greitu laiku ir kiti skyriai 
atsiras. Spalių 26 pagarsinta 
kursų įsteigimo diena. Įstei
gėjai apsiriko. Buvo manyta 
padaryti nedidelę šventę, o

itė zj. ZjUlčlSC

tuosius moterų k 
joje ne kasdien j 

Ė.

steigimo kursų, ir istoriją 
moterų švietimosi.

Beto daug buvo prakalbų 
ir daug pasveikinimų: uni
versiteto, technologų institu-

čia pasidarė kuodidžiausia r? lektoriai, visokių ovga- 
iškilmė, kuri ilgam pasiliko | mza^, visuomenės veikė- 
dalvvavusiu širdvse šviesia ! Dflmos atstovu motėm 
gyvenimo valanda. Didelė1 Si»'uazi3'>, kitų kursų ir uni-
miesto salė sausai žmonių į ''el'site.tV.’ 8ibiriJos vif tin“ 
prikimšta. Čia atėjo visi tie. I laikrastijos grupes žmonių 
kurie geidžia gerovės savo i I’" 3°—40 advokatų, it.žiric 
šaliai ir kurie mato tų gero-1 n« lr tA lr t1:- Vlsl at,,csė
vę mokslo ir kultūros išal savo pasveikinimus ir kuo
plėtojime; atėjo ir visi susi- K''riausms linkėjimus įsro 
liejo į kuopa vienu džiaugs-! dė- Tomskas tų dienų bu 
imi. Ant scenos užėmė vie-1™ 81>8mses ‘“kstanėiais ry 
tas šių kursu sumanytojai,!SU} 8,1 vl8Mms Silūruos ker 
draugija surasti pinigams, te!emls- kur tik y™ "tis
komitetas ir busimųjų kursų 
pedagogai-profesoriai. Jų 
trasu, jų energija nuo 1910 
metų spalių 26 d. Sibirijos 
moteriškė turi savo augštą- 
ją mokyklą. Jų tarpe užu sta 
lo sėdi žymus Sibirijos pa
triotas, visuomenės veikė
jas garsus etnografas ir fol
kloro tyrinėtojas O. N. Po
tanin. Jis vienas iš pirmųjų 
pradėjo kelti sibiriečių susi
pratimą ir patriotizmą ir iki 
šiol visuomenę atstovavo. 
Jo širdžiai ta diena turi bū
ti labai brangi, — nes šian
dien išdavė vaisius tas me-

kiek kultūrinio gyvenimo’.
Martynas Yčas.

“Viltis”.

THE HEIGHTS DEPOSIT 
BANKA.

Kampas E. Market ir Han
cock Sts.

Moka 3 nuošimčius nuo su 
dėtų joje pinigų. Teipgi siun 
čia pinigus į visas svieto da
lis, kaip antai į Rusiją, Len
kiją, Lietuvą, Austriją ir 
taip toliau. Atdara nuo 9 
vai. ryte iki 3 vai. popietų.



0D1L NEINI IŠPAŽINTIES? 

kun. Aloyzius J. Warol, J. Dr.

vert* kua. V. D.

Ale koks iš oia išvedimas! Ar ne
vaikščioti išpažinties ir j bažnyčiąNesinaudoti kunigo 
patarnavimu? Ar išvieno su laisvamaniais vaeižti juos 
ir steigtis, kad vis dvasiškija būtų niekinama ir ji pa
juokiama, piktinant lengvadūšius ir menko tikėjimo žmo
nes? Tai klaidingas ir kvailas išvedimas! Išmintngas, su
prantantis žmogus kitaip į tai žiūri. Jisai vaduojasi tai
sykle, kurii} Kristus paliko savo mokintiniams: “Ant 
Mozės sosto atsisėdo rašto mokytojai ir Farizėjai. Visa 
tada, ką, norint jums sakys, užlaikykite ir darykite, bet 
pagal ją darbą nedarykite.’’*) Nežiūrėk j molinį, susi- 
niušama indą, kuris ant kiekvieno žinksnio gali nupulti 
ir sutrūkti į šukes. Žiūrėk į tai, kas jame yra: j perlas 
ir Dievo malonę, kuri per kunigą tenka tavo dūšiai. Ne
žiūrėk į jį, kaipo į silpną, galintį suklysti žmogą, bet — 
kaipo į Dievo paslapčių dalintoją, Kristaus vietininką, 
teisėją ir Jojo vaduotoją. Prieš prisiartįsiant prie klau
syklos, tu atkalbi teip vadinamąją “visutinąją išpažin
tį”. — “Išsipažįstu — sakai — visagaliui Viešpačiui Die
vui, šv. Treybėj ’ vienamui, Švenčiausiai Marijai Panai, vi 
siems šventieinsiems ir tau, dvasiškasai Tėve”... Tai-gi, 
matai, ne vienam tik kunigui išsipažįsti nusidėjimus. 
Klauso tavo išpažinimo visagalis Dievas, Dievo Motina ir 
visi Šventieji. Atveri savo širdį prieš teip augštą ir neap
sakomą tribunolą. Tavo nuodėmklausis terp ją sėdi !Ar tau 
nesimeta į akis jo iškėlimas? Augščiausioji dangaus vy- 
PtaUSybė pribūva, o vienok tavo kunigas pirmininkauja. 
Jie Dievo namą tėvainiai, o tečiaus tavo nuodėmklausis į 
tuosius namus įleidžia, lyg kad priklausytą. Patsai silp
nas ir netikras savo likimo, o vienok daboja perlaidą į 
tąją laimės šalį, kurios pats gali nė nepamatyti. Jam 
Kristus įdavė raktus nuo laimės vartą, kuriuos pats sau 
gali užsidarytij p atidaryti pragarą. Kad galėtą daugiau 
įęiti, kitas kunifas turi ateiti jam pagalbon. Matyk, kur 
padėti dangaus raktai? NsjJavė ją Kristus į karalių ir 
prezidentą rankas. Mums kunigams juos atidavė. Ar-gi 
tatai nesuraiuina, nępaž<dina užsitikėjimą?

4) Pikti vierok liežuviai nuolatos darbuojasi dvasiš- 
kjjos^sAviaii'Aii, mažindami užsitikėjimą jaisiais. Įeik į
smukles, į triukšmingus laisvamanių susirinkimus ir sei
mus — beveik nieko kito šiais laikais niekur neišgirsi, 
kaip tik pažeminančius dvasiškiją žodžius. Tai paprastas, 
smagiausias jų pasikalbėjimų daiktas, lyg kunigo garbė 
ir rūbas būtu mazgote šluostyti nepraustas pasileidėlių 
burnas. Rodos, lyg nebūtų pasaulyj aršesnių nedorėlių 
už kunigus, lyg permaža būtų akmenų, kad jais suskal
džius galvas kunigams visiems ir — permaža šakų ant 
medžių, po kuriomis kunigus pakorus. Kas-gi ten vado
vauja? Žmonės, kurie išaugšto būdami u riešingi kuni
gams, su jais visais nesusiduria. — Nepažįsta jų darbų 
nei pašventimo. Ar bent jie patįs dorai elgiasi? Pažym iš 
kalbos, kas keno, galvoj’,.— sako lenkų priežodis. Pažym 
jie iš srąūklinių, netikusių kalbą, begėdiškų pl.ovonių ir 
keiksmu kurių nesigaili; pažym iš subliūškusio ir išblyš
kusio, dėl ei paleistuvystės, veido; pažym iš raudonų, kaip 
burokai, nosių, kurias nuvarsojo girtavimas, iš jų kvaę 
po, atsiduodančio alkoholiu ir alum, kurį už kelią žings
nių užuodi, tartum pro adarą galiūną eitum. jie
iš pairusio šeimyninio gyvenimo, kuriam išnyko meilė, ii- 

< vienasAitų; pažy»tikimumas, sutikimas, užsitii kėjimas 
iš blogo jų vaikų elgimosi, kurie t sękdatii gimdytojus, 
koaršiausiai ištvirko; p?<vm iš jų gyvenimo'draugių a- 
šąru ir vaitojimų, tanGs joms apleistoms, paniekintoms, 

pgautoms! Pažym teippat iš laikraščių ir knygų, kurias 
laiko rank sp, . ^" nų purvo ir nuodų. Tai iš tokių asmenų
Lile iln/'k'' .1 I bvin -linine, Tr n 14 i Imm reni 9
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pus d' dq, ,r,asišląį.jos priešai! O kuo jiems kalti kunigai? 
kuo tu kaltas pamišėliui, kuris savo pamišime tave vie- 

fe užpuola? Kuo kaltas polieijantas vagiui? O juk šis 
Iskutinysis visuomet mato neprietelių viešosios tvarkos 

.abotojuje. Kunigai per savo Augštą jį pašaukimą yra ti- 
ėjimo ir doros dabotojais. Bara išdykavimus ir kliudo 
edievių darbus. Iš čia pvkestis, neapykanta, kerštas, 
ennsylvanijoje ( šiaurinėje Amerikoje) daug žmonių 

casa po žeme anglis. Tarp jų atsirado vienas lenkas, tu- 
iintis įtekmę terp savųjų — nepaprastas kunigų priešas.

Buvo jam primintu apie šv. Mišias nedėldieniais, apie Ve
lykinę išpažintį, apie bažnytines mokestis, kurių sulig į- 
vestų įstatymų neturėjo vengti, juo labiau, kad turėjo ge
rą uždarbį, o kiti, mažiau uždirbdami, reguliariškai jas 
apsimokėdavo. Užsiminus jam apie tatai, paimdavo jį pa
siutimas, ir jis begėdiškai imdavo šmeižti kunigus, baž
nyčią ir visa kas šventa. Kada kunigas — klebonas pri
verstas būdavo prašinėti, vaikščiodamas po namus; baž
nytinių mokesčių, tai nedoras parapijietis atkalbinėdavo 
savo susiedus, kad nieko neduotų. “Kas tas kunigas”! — 
šaukė su panieka — “toks nusidėjėlis, kaip kiti... tik 
plėšia žmones... suvagia jų aukas... velyčia velnią ma
tyti, ne kaip kunigą!” Šitokiais ir panašiais plovojimais 
mėgdavo visuomet didžiuotis. Vieną kartą jisai drauge 
su kitais dirbo giliai po žene. Nugriuvo siena. Didelė 
anglies skeveldra jį visai prislėgė. Tiktai galva ką kyšėjo, 
visas gi kūnas buvo po griuvėsiais. Mirtinas prakaitas iš
pylė jo kaktą, tamsu darėsi akyse, kurios jam iššoko ant 
kaktos. Draugai, nors buvo prie jo, negalėjo jo gelbėti. 
Buvo didelis pavojus, kad atėmus griflvėsius, nenugriūtų 
visos lubos ir viaų sykių neužguitą. “Broliai!” vaitojo iš 
po anglies nelaimingasis, — “aš mirštu! Jei negalite ma- 

išimti, tai eikite pavadinkite kunigą!” — “Ka? Ku
nigą ' klausia jo nustebę. “Turbūt kalbi karštyje? Juk 

į tu akydavai, kad beveliji matyti velnią, ne kai kuni- 
| /}?” — “Aš ėsu su nuovoka, broliai, greičiau kunigo! 

Kitaip kalbama koleik sveikas, o kitaip, — kuomet mirtis

£

žiuri irt akis. Kad turi kūnas žūti, gelbėkite nors mano 
dūšią! Eikite kunigo!” Išbėgiojo j visas puses, bet jau 
buvo pervėlu. Prislėgtas anglies, numirė be kunigo, be jo 
išrišimo tasai, kuris, gyvas, būdamas, niekino kunigą ir 
kitiems liepė juo neužsitikėti. N ,

Kitas, tik ką atsilikęs, Dievo bausmės pavyzdys už 
kunigo negerbimą — veržiasi man ant lūpą. Girdėjau ji ne 
seniai iš vieno klebono, kuris savo pašaukime daug ko 
prityrė. “Nesutikimų ir klastų pradžia — kalbėjo gerbia
masai klebonas — buvo pas mane parapijietis, žmogus be 
doros ir tikėjimo, kuris visa ką pajuokdavo, ką įgimtas 
padorumas liepia pagerbti. Jo visi sumanymai buvo tam,
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™ ATTdAS

kad išgalvojus būdas, kuriuom man įkirėjus. Kuomet vi
sos jo piktos gudrybės išsibaigė, pakišo jam pragaras 
tikrai šėtonišką klastą. Naktį, siaučiant pasiutusiai au
drai, kaip tai pas mus Minnesotoje (šiaurin. Amerikoje) 
tankiai atsitinka, apsimetė ligoniu ir pavadino mane su 
Švenčiausiu Sakramentu pas save. Išsirengiau raitas ant 
arklio, kaip paprastai darau savo plačioje parapijoje, tu
rėdamas keliauti keliasdešimts angliškųjų mylių. Žirgas, 
visas murdėsi pusnynuose, nežinodamas nei kur eiti, nes 
dargana nedavė nei per žingsnį priešais pamatyti. Per 
penkias valandas grūmiausi su įtūžusią pusnimi. Ant galo 
kuone stebuklingai prisiiriau prie tikslo, peršalęs, pavar
gęs, apipustytas, panašus sniego diedukui, kuriuo vaikai 
žaidžia. Nuvykęs, radau “ligonį” begeriant alų ir su ci
garu burnoje. Pasitiko mane pajuokiančiu nusišypsojimu 
ir pasityčiojimais. Užvirė manyje, ne tiek dėl manęs pa
ties, kiek dėl Švenčiausiojo paniekos. Sugrįžau namon 
per tuos pačius pusnynus, atsiprašinėdamas Dievo už pa
niekinimą, nejauzdamas, kad netoli Dievo bausmė. Po 
mėnesiui tikrai apsirgo anasai pašiepikas. Atsiuntė ma
nęs su įsakymu, kad būtinai nori mane matyti. Kaip tik 
atidariau duris, jisai numirė. Mano patarnavimas buvo 
nebereikalingas. Nesusilaukė dvasiškosios pagelbos tasai, 
kuris pirm to taip šlykščiai iš Dievo ir jo tarno tyčiojosi. 

Toliaus bus.

KEISTUTIS.

Iš seno paveikslo Keistutis ramus 
Drąsiomis akimis į mus žiuri:
Jis ginti mokėjo mus turtą, namus, 
Kryžeivių, supleškinęs būrį.
Sakyk, kunigaikšti, kame tie didvyriai, 
Kuriems tu apginti tėvynę paskyrei?

Jis apsiginklavęs, ir kailį meškos
Ant savo pečių užsinėręs.—
Jis rengias į karę, pats priešo ieškos:
Jau žvengia nerimstantis bėris.
Kur prosunių ginklai: ragotinė, kardas ?
Kame jų galybė, kareiviškas vardas?

Išjojo. Nejaučiantį priešą užklups, 
Skambės graudus balsas trimito,
Ir ginklai žvangės, juodos varnos nutups 
Ant kūnų kareivių, ką krito.
Su kuom dabar prosuniai tavo kariauja? 
Kam gyvastį savo pašvenčia ir kraują?

Ir kardą iškėlęs, ant žirgo smarkaus,
Keistutis pirmiausia užpuola,
Jo ginklas nevieną kryžeivį užgaus,
Mokėdamas kruviną skolą.
Nožmui jis, jo gailestis grįš tik po kovai,
Kame šiandien tavo, Lietuva, vadovai?

Smogius bedalydams galingu kardu,
Keistutis drūčiausią parbloškkų*----
Kareiviai jo puola ant priešo rindų.
Jie vokiško kraujo ištroškę.
Pašėlusiai muša ir kerta ir bado,
Nes nori pelnyt pagyrimų nuo vado.

Kryžeiviai jau bėga, — negal išlaikyt,
Palieka ir grobį ir turtą.
Mūsiškiai juos gena, ką spėjo pavyt,
Tą vedas’ pas laužą sukurtą.
Dievaičiams čia vokiečius suimtus degįs,
Nes jie kraugeriai, ir plėšikai, ir vagįs.

Nudžiugę kareiviai jau grįžta atgal, 
Atlikę tą kruviną piutį,
Jie paimtą grobį pavilkti vos gal’,
Ir garbina narsų Keistutį;
Jis skaudžiai nuožmus plėšikus pamokino 
Ir daug į tėvynę vergų sugrąžino.

Neilgai jiems lemtas ramus pasilsys:
Padangės išnaujo nušvinta,
Ten kerštą darvdams baisus vokietys
Išgriovė jau pilį kelintą.
Kryžeiviai jau viršų ant lietuvių gauna: 
Ginkluotos jų minčios jau apgulė Kauną.

Trimitai vėl skamba: ar žūt, arba būt! 
Reik ginti tvirčiausiąją pilį.
Nelaimė! jei priešui turėtų ji kliut.
Į karę, kas Lietuvą myli!
Į darbą Keistuti, vėl šaukia tėvynė.
Jis griebė už ginklo ir pilį apgynė.

Jis Lietuvą gelbėj’ narsia krutinę 
Suviršum per trisdešimts metų,
Ir su svetimtaučių kariavo minia 
Tarp tankių nelaimės verpetų.
Trakų pilyje dabar ilsis jo kūnas,—
Toks buvo Keistutis, — mus’ didis galiūnas.

J. K.

S. L. R. K. A. CENTRO VALDYBOS ADRESAI.

JONAS RIKTORAITIS, prezidentas,
67 James St., Waterįury, Conn.

KAZYS VAŠKEVIČE, vice-prezidentas,
186 Jefferson St., Newark, N. J.

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

ANTANAS DANISEVIČE, kasierius,
630 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. 
Kasos globėjai:

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

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

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

A. PANKAUSKAS, dvasiSkas vadovas,
P. O., Forest City, Pa.
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TVANAS.
TIES.

Atvykus pavasariui, sau- Elektros tramvajus, kimšlutė šildė ir sniegas sutirpo L • v, v. . v. .. y te prikimštas važiuojančiais,urnai. Ledas trūko ant upės 
ir ji, patvinusi, plaukė pla
čiai į jūres.

Vienoje vietoje upė ypa
tingai plačiai patvino, užsė- 
mė pievas ir laukus. Žmo
nės, kurie gyvena arti kraš
to upės, paėmę savo lobį, gy 
vulius ir vaikus, nuėjo ša
lin, trobos gi liko ant vietos.

Iš vienos gi triobelės gy
ventojai nespėjo pabėgti, 
nes bangos vandens ją urnai

staiga sustojo prie savo sto
ties.

Viena ponia išeina iš tram 
vajaus, kita gi įeina, norėda 
ma važiuoti. Tai buvo gerai 
pažįstamos draugės ir kū
mutės, todėl, pasisveikinus, 
tramvajaus prieangyj pra
dėjo garsiai šnekučiuoti.

— A, tai tamistytė! — pa
sakė pirmoji — kaip sveika 
kruti, kaip gyvuoji?... kas 
naujo girdėti?

— Nauienos paprastos, —apsėmė iš visų pusių. Var 
gingoji našlė, gyvenanti toje tarė antroji — nors netrūks? 
bakūžėlėje, su penketą vai- ta ir svarbesniųjų. Svarbiau 
kų stovėjo ant slenksčio ir sias gi atsitikimas dabar mū 
šaukė pagalbos, nes didieji sų namuose tas, kad mano 
gabalai ledo daužė sienas Magdutė teka už turtingo 
menkos pirkios ir, netrukus, jaunikaičio.
pasiutusios bangos galėjo už į — Ar ištiki ūjų ?!... Tai 
semti visą trobelę ir ją par- kas tas jaunikaitis?... 
griauti. — Prašau ponios, — pra-

. . .. . , , bilo konduktorius — rodos,Kitoj pusėj upes ant kran 
to susispietė minia žmonių 
ir su gailesčiu žiurėjo, kaip 
nelaimingoji motina ašaro
dama laukė pagalbos; bet 
niekas su pagalba nesisku
bino.

ji, nes ryt pas mus skalbi
mas! tamistėlė supranti ge
rai, kad turint apie tris šim
tus dalykų skalbti reik šei
mininkei būti namie; bet, 
gerbiamoji, (gerai kad atsi
miniau) ką tamista vartoji 
prie skalbimo?. .. visi mat 
sako, būk chlorkus labai 
skalbiniams kenkia, nes juos 
suėda...

— Tegul Dievas sergsti!... 
tiktai be chlorkaus. Geriau
sias yra tyras vanduo, o pas
kui. ..

Konduktorius suskambi
no, ir tramvajus sujudo.

— Tuojaus, tuojaus!... ar 
tamista pasiutai?! Juk ma
tai, kad noriu išeiti... Su
laikyk, tamista, tramvajų.... 
Tai uetikusis'darbas!... Iki 
pasimatymui, iki pasimaty- 
mūi!...

I'rainvajus sustojo. Ponia 
dideliai supykusi išeina ir 
kalba ant gatvės stovėdama- 

— TeisVbė, dar norėjau šį- 
tą pasakyti... bet tai jau 
ryt...

Ksav. Vanagėlis.

Redakcijos atsakymai.

J. Jesevičiui. Už žinutes

jūs norėjot iš tramvajaus iš
eiti; męs-gi turime toliau va
žiuoti.

— Taigi, taigi... — atsa
kė ponia — juk tamista ma
tai, jog išeinu... Bet su
kuom duktė susižiedojo?. .. ačiū, bet raštelis: “Broliai, 

Staiga iš minios žiūrėtojų tas man labai įdomus daly- dirbkim visi išvien!’ musų 
iššoko vienas, visiems liepa- kas? laikraščiui netinka kad ir
žįstamas vyras, sėdo į valtį Tuo tarpu konduktorius dėlto vieno, jog soeijalizmas 
ir drąsiai nuplaukė tarp le- paduoda ženklą toliau va- suprastas neteisingai. Orto- 
dų tiesiog prie nelaimingos žinoti. doksiniai soeijalistai — o to-
motinos. A altis buvo visai — Tuojaus, tuojaus išlip- kiais yra ligšiol mūsiškiai 
maža: jis tik dvejatą nelai- siu; bet tamista matai, jog Markso išpažintojai Lietuvo 
mingyjv galėjo paimti. Naš- šita ponia kalba, todėl tu- je ir Amerikoje — skelbia 
lė padavė jam pirmiausiai riu išklausyti; tik vieną žo- ne visų žmonių brolybę ir ly- 
jauniausius vaikus, kuriuos jį, tamista. . . Tad už ko te- gybę, bet neapykantą ir ko
jis laimingai iki krantui u- ka jūsų Magdutė? vą. Ortodoksiniai soeijalistai
pės privežė. Paleidęs vaikus — Žinai tamistytė, — sa- pamaži nustoja savo įtek- 
jis tuoj grįžo atgal. Taip ko antroji — Magdutė teka mės; jų vietą užima švelnes- 
narsiai kariaudamas su ban- už to Jurgaičio, kuris jau iš-
gomis ir ledais jis laimingai tisą mėnesį mus lanko. Tai, 
visus išgelbėjo. poniute, žmogus protingas,

Plaukiant jam paskutinį turi sutauptų pinigą, užima ir ne kurstymas prie klesų 
kartą, didelis gabalas ledo gerą vietą, turi gerus gimi- kovos, bet darbas, tikras 
smarkiai sudavė sienon ba- niečius ir pats neapsakomai prastųjų žmonelių būvio ge- 
kuželės ir ji, subraškėjus, gero būdo... rinimas. Tie veikėjai jau ne
greit griuvo vandenin. — Tai tikra laimė, tai pui- turi klesų neapykantos, jie

,T. . , . v. .. . kus dalvkas!... Tad sveiki- jau neskelbia, kad darbinin-Visi su baime žiurėjo į

niosios rųsies visuomenes 
veikėjai, kuriems rūpi ne 
garsiai skambantieji žodžiai

v. . , , „ , nu jus su tokia laime. As gi, kais gali būti tiktai tokie, kągriūvančią trobelę. Tuo tar- , , . • v , , j v” ., . pnsipazisiu, kad įau senai dirba sunkų ranką darbą.
1 r ° to tikėjausi, tik vis nenore- Ją akyse darbininku vra irpaleidęs ant kranto motiną 
su paskutiniu vaiku, greitai 
nuėjo šalin nuo valties ir pa
sislėpė minioje stovinčią ant 
kranto žmonią, nereikalau
damas ir nelaukdamas nuo 
nieko nei garbės nei padė
kos už tokį prakilnų darbą.

jau jums nieko sakyti.— ūkininkas, ir gydytojas, ir
— Męs važiuojam, — nt- advokatas, ir kunigas, ir a- 

kartojo konduktorius — pra gentas, ir smulkusis pirk- 
šau jau išeiti. lys, ir publicistas (vadinasi,

— O, koks tamista nekan- žmogus, kurs daro gyvenimą 
trasi... juk tamista matai, iš savo plunksnos)... Juk 
kad jau išeinu... Būk ma- garsus vokiečių social-demo- 

. . ... loni, poniute, mus aplanky- kratų vadas Liebknecht ke-
Didžiausią užganėdinimą sveika, brangioji; jau lenais metais prieš mirsiant

jil rodo gavo širdyje, nes pa- turiu eiti, nes gitam ponui pasakė, jog visoje Vokieti- 
dare tikrai drąsų ir milžiniš- skubu važiuoti... Tad joje nepridera prie kapita- 

nekantriai lauksiu jūsų; gal listų luomo daugiau, kaip 
ryt po pietų?... |200,000 asmenų — visi kiti

— Ryt negalėsiu, brangio- esą darbininkai!

ką darbą.

Ksav. Vanagėli*.
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je, galima butų surašyti epo- mai ir šmeižimai; jų teatrai 
pėjų, kuri, jei pavadinus jų— pigios kainos kurstymai; 
“Socijalistomachija”, toli jų laikraščiai — pilni purvų

Šitaip dalykams stovint, 
kaip-gi galima eiti išvien su 
mūsiškiais soeijalistais, ku
rie pamegždžiodami rusus ir gaiėtų perviršyti Krasickio įr asmeniškų užsipuldinėji
lenkus, įsivaizdina sau nee- ‘tMonachomachiją»j draiskalėliai — žodžiu,
snnpina nmsiii tarno knnitn- $ *i «• ± „ • •Amerikos lietuvių socija- mūsiškiai eieilikai taip toli 

listų nuopelnų visuomenei vra užsilikę civilizacijos už
pakalyje, kad į kultūrinę

sančius musų tarpe “kapita 
listus”, “buržujus” ir kito
kius darbininkų engėjus? 
Juk tie žmonės neturi reali
nio pamato po savim! Netu- 
rėdami-gi progos kovoti su 
tikrais lietuvių darbininkų 
luomo priešais (kapitalistais 
etc.) — nes nėra jų! — ima 
nagan tai kunigus, tai tau
tininkus, tai kų kit — o kaip 
jų užsipuldinėjimus niekas 
nepaiso — tai (gal kad at
kreipus atidų į save: štai ne
miegame, kovojame!) pra
deda pešties tarp savęs, ta- 
syties po valdiškus teismus, 
mėtyti viens kitų iš organi
zacijos. Juk iš savy talpinių 
barnių, tilpusių tik viename 
48-tame “Kovos” numerv-

nei pro padidinamų j į stiklų 
negalima sužiūrėti. S. L. A. 
jie stovi kaulu gerklėje; jų 
prakalbos — tai tik erzini-

draugijų visai netinka. To
dėl ir “dirbti išvien” su 
jais vistiek, kų laikų gaišin
ti ir gaminties sau nesmagu
mus. ' •

Rodosi, suprantama. O 
gal, tamstai reikia daugiau 
paaiškinimų?

! 11 u
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Tik kų išėjo iš spaudos Se 
veros Lietuviškas Kalendo
rius ir Vadovas į Sveikatų 
1911 m.Galima gauti uždykųį^| 
aptiekose ir pas vaistų parda 
vėjus. Apart paprastų kalen || 
doriaus dalių, astronomiškų I

g
g

SS

Boston Store,
[P. F. Brennan’o|

N. Centre St., PottsvODe, Pa.

PAJIEŠKAU
savo švogerio Juozo Pilipai- 
čio arba Magdės Lobikiutės, 
Suvalkų gubernijos, Nau
miesčio pav., Griškabūdžio 
gmino, Miknaičių kaimo. Tu 
riu svarbų reikalų; jei kas 
dažinosite apie juos ar jie 
patįs tepraneša šiuo adresu: 

Jonas Lobikis,
Box 22, S\voyers, Pa.

išparodvmų, oro pranašavi- 
mų, bažnytinių ir tautiškų 
švenčių tabelės ir t.t., randa
si jame visokių įdomių ir 
naudingų kiekvienam žinių 
Neatidėliodamas gauk. eg- 
zempliorių, kad palaukus, ne pa
būtų pervėlu. Jeigu neatsi- 
randa arti aptiekorius nei į* 
joks vaistų paradvėjas, tai 
rašyk pas mus šiuo adresu:

W. F. Severą Co.,
Cedar Rapids, Iotva.

#9

4>». Jž. 
-V- V

W ilfaes-Barre 
Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC SQUARE, 
WILKES-BARRE, PA.

Capitolas - t - $ ,50.000 
■’erviršis - - $375.000

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų 
Joje pinigų.

Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatomis nuo 
9—12 vidurdienyje.

Galima susikalbėti lenkiškai.

Geriausia mastiniu prekių [tavoru] sankrova visam 
Schuylkill’o paviete. Pirmutine visam mieste sankrova, 
kur išsyk pasako tikrą kaina.

Pardavinėjame tik geras prekes.
Pritaikome pas save daug prekių kiekviename skyriuje: 

Muslinu, paklodžių, pagalvėms ipilu ir užvelkalu, vil
noniu užklodžiu, puku kaldru, saliu ir t. t.

Didžiausia visoje apygardoje Audeklų sankrova.
Drabužių viršutiniu ir apatinių, — vyriškiams, moteriš- 

komsioms ir vaikams, visokių rūšių, kokių tik norite, — 
bet ne niekų. Kelnių, marškinių, pirštinių, parasonų.

Naminių nesitraukiančių flanelių — anglekasiams ir fab- 
brikų darbininkams, — mąstais ar gatavai pasiūtų 
marškinių ir kelnių.

JUODŲ IR VARSOTŲ ŠILKŲ.
e. j į j į j j»v, „v. .

XX XX

Rusiškai - Amerikoniška 
LINIJA.

Vienatine be persėdimo linija 
tarpe Amerikos ir Rosijos.

LAIVU IŠPLAUKIMAS:
Laivai; Iš Liepojans: Iš New Yorko:

Roaija Gruodžio 3, 1910 Gruodžio 24, 1910 
Kursk Gruodžio 17, 1910, Sausio 7, 1910 
Birma Sausio 3, 1910 Sausio 21, 1910

LAIVAKORČIŲ KAINA:
In Reterdamą In Liepoju;

III klesa $31,00 $38.00
III klesa pagerinta $33.00 $40 00
Antra klesa $43.00 $50.00
Pirma klesa $50.00 $6.00

Iš Liepojaus in New Yorką:
Trečia klesa $43.50 ir $4.00 Amer. taksu.
Antra klesa . ... $57.50
Pirma klesa .... $62.50

Su artesnėmis žiniomi kreipki
tės prie vyriausiu tos linijes at
stovu:

A. E. JOHNSON & CO.,
27 Broadway, NEW YORK, N. Y.

„Draugo ” Agentai.
A. Kasparavičius 

27 E. 23 rd st.,
Bavonne, N. J. 

Juozas Mališauekas,
Forest City, Pa.

T. Kizievič Box 167,
Minersville, Pa.

M. Karbauckas, 52 G. st..
So. Boston, Mass.

J. Mikutaitis,
1438 AVestern avė., 

Alleghenv, Pa.
J. Bartoševiee,

4417 Marshfield ftve.;
Chieago, III.

M. Urbanaviče, Box 33.
Thomas, W. V.

J. Antanaitis Box 22,
Stvoyers, Pa.

J. Versiackas,
65 Davidson st., 

Lowell, Mass.
Juozas Akevičius, P. O. 

Silver Creek, Pa.
Vincas Staseviče,

349 Hamilton st.,
Grand Rapids, Micb

FABIOLE,
ęarsi kardinolo AVisemano apvsal

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
Imantiems daugiau kaip vieną eg

zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo- 
timtis. Gaunama pas:

EEV. V. VARNAGIEIS,
312 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Union Ticket Agency. 
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone

ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių

Linijų.
Siunčia pinigus kas dien in visas da

lis svieto; taip-gi perka ir išmaino vi
sokius pinigus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.

Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos 
iš ryto iki 9-tos vai. vak.

Nedėlioję: nuo lOtos iš ryto iki 5-tal 
valandai vakare.

Adolf Blau,
Lniomi Tocket Agency,

203 Lackawanna Avė, Scranton, Pa.
Taip-gi turime savo krautuvėje dau-

Severos vaistai baigia 29 metus savo naudingumo-

ATSITIKIMAS...
gali žmogų patikti kiekviename laike ir gali būti prie- 
žasčia daugelio kentėjimų Tečiaus kenksmingumo pavo
jus susimažina, jeigu laikai namuose

SEVEROS

Aliejų šv. Gothardo
Tas linimentas vertas užsitikėjimo, ba išlaikė laiko ban
dymų, galima jį vartoti pasekmingai visokiuose priepo- 
liuose, nuo:

Visokių skaudėjimų,
Užgavimų ir susidaužymų,
Štyvumo ir traukymo raume nų,
Uždegimo ir aptinimo,
Neuralgijos ir reumatizmo.

Knygutė: “Kaip prašalinti skaudėjimą ir gydyti reuma
tizmą” duodasi su kiekviena bonka. Kaina 50c.

Severos vaistus galima gauti pas aptiekorius ir visokius vaistų pardavinėtojus 
Reikalauk Severos Kalendoriaus ir Vadovas į Sveikatą 1911 metams.

Yra tai naudinga knyga kiekvienam.

1 Pcr(U*M»< *»►«**«**
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Jeigu tik reikalauji

atgaivinti apetitų,
pataisyti virinimų,
apveikti jiegų nykimų, 
paraginti nusilpusį pilvų, 
tai gauk

Severos Kartybę Pilvui.
Kaina $1.00.

Jeigu jieškai palen
gvinimo

sunkiam kosulyje,
užkimime
gerklės uždegime
plaučių negalėjimuose 
tai imk

Severos Balsamą Plaučiams.
Kaina 25c. ir 50e.

'I

Daktaro patarymai dykai.

W. F. Severą Co. CEDAR RAPIDS 
IOWA

KAS REIKALAUJA
austinių (krajavų) škaplierių Partos Sv. 
ir Sv. Traicės, gali gauti pas mus 
visada. Męs išdirbame ir reikalaujan
tiems pasiunčiam porą ant pažiūros.

gybę visokių maldaknygių ir svietiškų | _ .... . _ ... a.
knygų visokiose kalbose. i Mrs. A. Smallienė, 2737 E. Pacific St.,
PELETELEFONAI: Naujas 303 — Bell 662. Į Phlladelphia, Pa.

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ OELŽKELIO LAIKRODtLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitokį su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai už 
$5.76 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyrtfki, gvarantuotl ant 20 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne

J ėda bus nei draugams tokį parodyti.
eigų nori turėti gerą dziegorėlį, tai 

štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime 
. šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. ui 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs rlakuojame viską. Auksinis

grandinėlis duodasi dykai au laikrodžių. AdMaaa:
EXCELSIOR WATCH 00., DEPT. 905, OHIOAOO, ILL

n b u ah K.iXūXS;K»urK U,«:« a n|B,m ix b'b ala 
BgfB BiH n.B/B.B HX B,B BjHlU.a.Bia B.BjBin H|H|B; B,B B|B «|»

PASAKOS APIE UŽSLĖPTUS TURTUS YRA VIEN PA
SAKOS, O TEISYBE YRA FAKTAS, KAD PAS

MANE PERKANT DRABUŽIUS GALIMA 
DAUG SUGĖDYTI.

Siutai Kaled o m s.
Žemiaus paduodu speciališkai kainas ant šventadie

niu siutu.
SIUTAI.

153 geriausiu kriaučių pasiūti siutai, rudi ir pilki, 
gK naujausios mados; kitur negausi už mažiau, Kaip už $20.

Pas mane $15.00.
OVERKOČIAI/

Iš nelygios materijos, jKaip tiK tinkamos Kalėdų 
orui. Visur Koinuoja nemažiau $20.00.

Pas mane $15.00.

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVES,

South Main SL, Wilkes-Barre, Pa.

amsi

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.

Jonas S. Lopatto
47-48-49 Bennett Building,

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu ant 
pirmo mortgage, arba pirk ti na 
mus lai kreipiasi.

SWALM HARDWARE CO.,
21 Nortli Main St., Pottsville, Pa.
įvairiausi geležiniai daiktai, te

palai. stiklas, dūdos, plasteris, 
įrankiai, sportiniai ir naminiai 
daiktai.

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvys

F0T0GRAF1STAS,

Naujas Telefonas 1070—E.
20 E. Market st., Wilkes-Barre, Pa.

s######

PIRMUTINE KRAUTU!
IR IfiDIRBYBT.

Bažnytiniu Baigtu
„R YZNYCIA”

PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO,

114 S. Ohestnut St., Shenandoah, Pa

Žvakės margos vaškinės po 1 svarą 2, 3, 4, 6, 8, ir 14 svaras po 
Žvakės vaškinės^ rankom margįtos po 2 svar., 4, 6 ir 8 svaras po 
Pakeliais knatui taškiniai (wax tapers) pakelis po 
Dėl aštuonių dieną pakeliai po
Anglys už svarą 
Aliejus (8 day) už gorčių
Žvakės vaškinės (Rožė) dėl uždėjimo po 3 ir 4 svarus, už svarą 
Lietinės žvakės vaškinės po 16 svarų ir 18, svaras po 
Žvakės Starinavos lietinės 16 sv. ir 18, už svarą 

Žvakės 4 sv. ir 6 susuktos 4 sv. ir 1 sv.
Altoriaus žvakės (extra) sv. po
Geltono vaško 1 sv. ir 6, svaras po 
Kodylas prancūziškas po 
Kodylas “ francincense ” po

Sv8
8

v
4
t
888
####«

26c. # 
50c. $I
21c. 
67c. 
28e? 

$1.10 
60c. * 
22c. # 
16e, 
16c 
37c
30c. Jf 
55c. $ 
50c.

Tėlpgi siuva puikius bažnytinius rūbus, taiso senus. Parduoda kieli- =£ 
kus, cimborijas, monstrancijas. $

įį Galima gauti lietuviškų maldaknygių, kvietkų, draugijoms ženklelių, 
g vėliavas, šarfas Ir t. t.
2 KUN. L. LEVICKAS, g

prezidentas.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS, 
Mabanoy City, Pa.

ii

&

Stripped Tolacco

DYKAI
25c. vertes pypke su kiekviena 

užkandžio dėžutė.
Vaktuok kad pypkė butų su ženklu “KING KOAL”. 

Parsiduoda žėdnoje tabokos krautuvėje.

Parsiduoda žednoje tabako krautuvėje.

Thč American Tobacco Co.

!<«A «««««««€««€«€«««««««««»

J. F. OOJbs,

Pas ji galima gauti visokiu 
torielku, bliūdu, stiklu, puo
du, liampu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu. Yra iš 
ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti.

102—104 8. MAIN ST.,

WILK£S-BARRE, PA.
S

THE FERNERY.
Naturališkų ir padirbtų žolynų 

krautuvė.
Galima gauti gelių veselijoms, šer

menims ir bile kada tik prireikus, bu
kietuose'arba gražius vainikus.

Mrs. j. HERBERT,
SAVININKE,

51 W. Market st., Wllkes Barrs, Pa.

Vardas.

Adreaas;

>50.00 
KNYG

Vys ai Dykai Del Vir
a knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyr 

Ktiyf a t*, f astais, suprastais žodžiais pasaka kaip ga 
'atgauti vyriškumą, isigyd ti nuo uznuodijima krauj 
arbasypili.nubiegimasieklo.s, patrotitu stypribe, pučk 
Ir kitus išmietimus, negromulavima, patro'^j 
stypribe, pylva, kiapenu, Inkstu ir pūsles ligas, r . 
tuma, gonorrhoea arba triperi/n?njai įgautas ly 
strietura ir vysas vyru lygas, g! ibUj'. išgidotras ss 
namuse privatiškai, slapta ir lai fti pygjat.- •

Ta, dykai įgauta knyga, poakis jums kodėl 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga į? 
kra-ituvS ž.nios, latrus ture žinoti kožnas vedeš 
nevedes vvras. Ta knyga yra.parašita par Da. 
katras atsydavė ilgo lajka tyrįnejmu tu, spėcijž 
lygu, Te.tr kit, jog ta knyga yra siustą v) sai 
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. N 
nekokiu piningu, tyk paraš k siva varda, ir adresa 
žemiaus paduotu kuponu, katrri siusk mums šender) 

DYKAJ GAUJOS KNY(.AS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER * CO.. I. 905 21 Fif* Clie^a:

G .rlot'nnn Tani i-1 ; »£?.t l'J a mist i»R priždtbpi mi. aš norit
jog Tumistu prisiusiu mei mnn vysaivykai vena jusu knyga dėl
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b — LIETUVIŠKA AGENTŪRA —

Laivakorčių ir Pinigu Siuntimo.
Parduodu laivakortes už tą pačią prekę, kaip pas pačias 

a kompanijas New Yorke. Siunčiu pinigus greitai ir pigiai in 
a visas dalis svieto. Prašau visu lietuviu atsilankyti su kokiais 
S reikalais o kiekvienas bus užganėdintas.

VINCAS TAMULEVICZE,»ti 7

it! AGENTAS.
į 137HazleSt., Wilkes-Barre, Pa.
iMl
K K B b P JCSkS SSHH8KH B®g BfBTgBiaBai© gBKHSB®HS1SI8JS8SSCCS^bIbIH;b’ h BJb

NAMINE MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokintis be mokintojo (apdaryta) $1.00. 
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokintis skaityt ir rašyt be mokintojo 15c. 
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be mokintojų 10c.
ARITMETIKA mokinimuisi rokundų su paveikslais ' 'daryta) 35«.

P. MIKOLAINIS, B0X 62 NEW YORK 7

TfiMIKYTE LIETUVIAI.
Kelionė per jūres. Tūkstančiai 

tūkstančiu mūsų tautiečiu ke
liauja in prigimtą šąli ir iš tenai 
atgal in Ameriką, o visi labiau
siai užganėdinti, kurie perka lai
vakortes pas:

Joną Nemeth’a
3 N. MAIN STB., 

WILKES-BARRE, PA.
O kodėl I Nes turi gerą prižiu 

parankią kelionę, kad tartum 
pačios kompanijos būtų pir| 
kortes. Siuntimas pinigų grej 
pigiausias pasaulyj.

GERIAUSAS PINIGAMS PAST 
TAI ŠTAI ŠITAME P

Merchants Nu. jn. . 
Bank,

' POTTSVILLE, PA.

Nuo padėtųjų pas mus pinigu gausi 2 nuošimt., jei 
padėsi trumpam laikui, 3 nuošimti, jei šešiems mėnesiams, 
3 Ir pusę nuošimt. jei padėsi vieniems metams.

Gali pradėti pasidėlioti, jei tnri $1.00.
Maloniai kviečiame visus atsilankyti pas mus.

Gerb. O. P. BECHTEL, Prez., A. W. SELTZER, Vice-Pr., 
C. H. MARSHALL, Kasierius.


