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Pirmoji Nedelia po Tri

jų Karalių.

Lekcija. — Rym. XII. — 
Broliai: Meldžiu jųsų per 
Dievo susimylėjimą, idant iš 
duotumite jųsų kunus aukai 
gyvai, šventai, patinkančiai 
Dievui, išmintingam jųsų 
tarnavimui... O nenorėkite 
prisilyginti prie šio svieto, 
bet atsimainykite per jųsų 
minties atsinaujiuimą, idant 
ištirtumite, kuri yra Dievo 
velia gera, ir patinkanti ir 
tobula. Nes sakau per malo
nę, kuri yra man duota, vi
siems, kurie yra tarp justi, 
idant ne daugiaus išmanytų, 
nekaip reikia išmanyti, bet 
idant išmanyti) vidutiniai ir 
kaipo kiekvienam Dievas pa 
dalijo tikėjimo saiką. Nes 
kaipo viename kūne turime 
daug sąnariu, o visi sąnariai 
nevienoki turi darbą, taip 
daug musų esame vienu ku
rni Kristuje, o ypač vienas 
kito esame sąnariais.

Evangelija. — Luk. II., 42 
—52. — Kad Jėzus buvo dvy 
likos metų, anie’JiągaT paffra 
timo ėjo į- Jeruzolimą šven
toje dienoje. O pasibaigus 
dienoms, kad grįžo, pasiliko 
vaikelis Jėzus Jeruzolimoje, 
o nepasergėjo jo jo gimdyto
jai, o tikėdami, kad jis yra 
draugijoje, nuėjo dienos ke
lią ir ieškojo tarp genčių ir 
pažįstamųjų, o neradę su
grįžo į Jeruzolimą ieškoda
mi jo. Tr stojosi, po trijų die
nų atrado jį bažnyčioje sė
dintį viduje mokytojų, klau
santį jų ir klausinėjantį a- 
nuos. Ir stebėjosi visi, kurie 
jo klausėsi, iš išminties ir iš 
jo atsakinėjimų. Ir pamatę, 
stebėjosi. Ir tarė jam jo mo
tina : Sūnau, ką tat mums 
padarei? Štai tavo tėvas ir 
aš gailestingai ieškome ta
vęs. Tr tarė jiems: Kas yra, 
jog manęs ieškojote? Neži
nojote, jog tuose daiktuose, 
kurie vra mano tėvo, reikia 
man būti? O anie nesuprato 
žodžio, kurį jiems pasakė. Tr 
ėjo su jais ir atėjo į Nazare
tą, ir buvo jiems paklusnus. 
O jo motina visus tuos žo
džius užlaikė savo širdyje. 
O Jėzus augo išmintyje ir 
metuose ir malonėje pas Die 
va ir pas žmones.

liaus, štai Išmintingi nuo už 
tekėjimo saulės atėjo Jeruzo 
limon. Tardami: kur yra 
kursai užgimė Karalius Žy
dų? Nes regėjom žvaigždę 
Jo ant užtekėjimo saulės ir 
atėjome nusižeminti Jam. O 
išgirdęs Karalius Herodas 
nusigando ir visa Jeruzoli- 
ma su juo. Ir surinkęs visus 
vyriausius kunigus ir moky
tojus žmonių, dasityrinėjo 
nuog jų, kur turėjo Kristus 
užgimti? O anie tarė jam: 
Betlėjeme Judo, nes taip 
yra Pranašo parašyta: Ir tu 
Betlėjem, žeme Judo, nieku 
budu n‘esi mažiausia tarp 
kunigaikščių Judo, nes iš ta 
vęs išeis Vadas, kursai val
dytų žmones Mano Izrae- 
liaus. Tada Herodas pavadi
nęs paslapčiomis išraintin 
gus, labai klausinėjo nuog 
jų apie laiką žvaigždės, kuri 
jiems pasirodė. Ir siųzda- 
mas juos į Betlėjem, tarė: ei 
kitę ir klauskite tikrai apie 
Vaikelį, o kad rasite duoki
te man žinią, idant ir aš, atė 
jęs, pasikloniočia Jam. Ku
rie, išklausę Karaliaus, nuė
jo. O štai žvaigždė, kurią bu 
vo regėję rytų šalyje, ėjo 
piiifi jų, pakolei jusi ap
sistojo viršui, kur buvo Vai
kelis. O išvydę žvaigždę, 
džiaugės džiaugsmu labai di 
džiu. Ir įėję į namus rado 
Vaikelį šu Marija motina Jo 
ir parpuolę davė garbę Jam: 
ir atvėrę skarbus savo, ati
davė Jam dovanas: auksą, 
kodylą ir mirrą. O apturėję 
per miegą persergėjimą, i- 
dant negrįstų pas Herodą. 
kitu keliu sugrįžo į savo ša
lį.” (Mat. 2, 1-12).

rinimas yra uoliam krikščio
niui.

Per šią šventę męs priva
lome: I. Padėkoti Dievui, jo 
gei Jis iš savo mielaširdin- 
gumo, per mūsų ainfus, pa
šaukė mus į Kristaus tikė
jimą. 2. Pagarbinti Jėzų sy
kiu su Išmintingaisiais ir 
padaryti Jam auką iš savo 
turtų — šelpiant pavargė
lius; iš savo širdžių — atlie
kant maldas; iš savo blogų 
palinkimų — nusima rinant. 
3. Melsti atleidimo už tiek 
sykių paniekintus Dievo į- 
kvėpinius, o sekimą pageidi
mų ir savmeilės pajudu. 4. 
Pasirįžti, neatsižvelgiant į 
svieto viliojimus, tvirtai ir 
drąsiai su Dievo pagelba 
sekti tikėjimo šviesą, patari 
mus musų dvasiškųjų vado
vų ir Dievo įkvėpimus. 5. 
Melsties už atsivertimą tų 
visų kurie vaikščioja da tam 
sybėje nusidėjimo, paklydi
mo ar netikėjimo.

Mokytojų gyvenimui. Josios 
po Naujų Metų atvažiuos į 
Chicagą apsigyventi savo 
Vienuolyne ir taippat apims 
Visų Šventųjų parapijos mo 
kyklą. Namas da visai nau
jas ir mažai tereikalauja 
perdirbimo, kad galėtų ja
me apsigyventi keturios ar 
penkios Sesers. Prie namo 
yra da aptvertas nedidelis 
plotas žemės, taip kad Se
sers turės ir savo darželį, 
kur galėtų išeiti pasivaikš
čioti, ir tyru oru pakvėpuoti.

Bažnytines žinios.

Tris Karaliai.

Trijų Karalių šventę Baž
nyčia vadina Epiphania yra 
tai grėkiškas žodis ir ženkli- 
ja “Apsireiškimas”. Bažny
čia tą šventę todėl taip vadi
na, kad toje dienoje Vieš
pats Jėzus apsireiškė stab
meldžiams per tarpininkys- 
tę Išmintingųjų arba Trijų 
Karalių. Evangelija taip ap 
rašo tą atsitikimą: “Kad ta
da užgimė Jėzus Betlėjeme

“Jei jus garbinate Dievą 
nedarydami Jam jokios au
kos, jųsų maldingumas yra 
melagingas.” Šv. Jonas Auk 
saburais.

Daug ką naudingo galime 
pasimokyti iš šios dienos E- 
vangelijos: pirmiausiai, jei 
gu Dievo tarnai nedaro to, 
ką jie mokina, męs vistiek, 
Išmintingi) jų pavyzdžiu, 
privalome eiti pagal tą švie 
są, kurią anie mums duoda, 
neveizint į jųjų darbus. To
liau, jog yra daug atžaga
reivių Kristaus sekime ir 
priėmime Jo mokslo; sulai
ko juos visokie svietiški at
sižvelgimai: prigulmvbė,
žmonių nuomonė, svietiški 
reikalai. Dideliu tokiems 
vaistu bus sekti Trijų Kara
lių pavyzdį, jų tvirtą tikėji
mą, širdies atitraukimą nuo 
nvkstančiųjų daiktų, turtų, 
smagumų, tuščios garbės ir 
t.t. Trijų Karalių aukos tu
rėjo dvasišką prasmę. Auk
sas reiškė, jog mūsų Vieš
pats yra Karaliumi; smilka
las reiškė Jo dievystę, o mi- 
rra — žmogystę. Tos dova
nos priminė taip-pat dory
bes, kurias męs privalėtum 
savo Išganytojui aukoti: 
meilę, kaipo auksą; maldą, 
kaipo smilkalą; nusimarini- 
mą, kaipo mirrą. Nusimarini 
mas yra tai svarbiausias Į- 
rankis suvaldyti savo nera
mius pageidimus. Kuomi 
pentinai ir kamanos yra šau

Katalikiškos Žinios.

Ateiviai iš Europos ima vir 
šų ant amerikiečių kata

likų.
Kun. P. J. Murphy, klebo

nas šv. Patriko parapijos 
Olyphaute (šalia Scranton’o 
Pa.) skelbia, jog, darydamas 
šįmet savo parapijiečių su
rašą, atrado 2460 dūšių, iš 
kurių 340 neturi dar 7 metų. 
Pinu dešimties metų para
pija turėjo 2340 — tai-gi ne 
kiek tepasidaugino, nors 
skaičius miestelio gyventojų 
pasidaugino beveik dvygu- 
bai. Tuo tarpu airių, anglų 
ir škotų skaičius Olyphante 
puola žemyn, jų vietą ima 
lenkai, rusinai, slavokai ir 
italai (Olyphante lietuvių la 
bai mažai).

Pastarojo dešimtmečio tar 
pu išdygo trįs rusinu bažny
čios, kurių viena atsiėjo 50 
tūkst. dolerių. Slavokai pasi
statę mokyklą už 20 tūkst. 
dol. Tą mokyklą lanko 300 
slavokučių. Lenkai ir-gi su 
sitvėrė savąją parapiją.

O kur tie, ką vadina len 
kas, rusinus, italus ete. “fo- 
reineriais”? — Jie bėga į va
karus, ieško laimės kitur, ne 
kaip anglies kasyklose. Jų 
skaičius eina mažyn, kuomet 
“foreineriai” vis dauginasi 
ir dauginasi.

Seserims namai. Kun. F. 
B. Serafinas, Visų Šventųjų 
parapijos klebonas, nupirko 
už $3,700,00 medinį namą, 
ant State gatvės. No. 10809, 
netoli visai nuo savo mokvk-
los. Tasai namas vra skiria 

Judo dienose Berodo Kara- nam raiteliui, tuomi nusima 1 mas Šv. Kazimiero Seserų-

timui, o ypatingai pagerbi
mui duosnesniųjų aukotojų.

Varpas Visų Šventųjų baž 
nyčios sveria du tūkstančiu 
svarų ir tur gerą balsą. Pa
rašas ant jo yra toks:
Per užtarymą šv. Mykolo Ar

kaniolo,
. Apaštalų Petro ir Povi

lo ir
Šv. Vincento A’Paulo išgel

bėk mus Viešpatie,
Idant nežutum nuodėmių 

versmėje.

Varpo Pašventimas. Ken
sington’e, Visų Šventųjų pa 
rapijos bažnyčia susilaukė 
varpo; pašventė jįjį, antrą 
dien’ Kalėdų, J. M. Antvvs- 
kupio įgaliotas kun. Dž. M. 
Kriaučiūnas. Apeigose daly
vavo apart vietinio klebono 
kun. F. B. Serafino, kunigai 
A. Skripka ir A. Staniuky- 
nas, taip-pat keturios para
pijinės draugystės, 21-a po
ra “Kūmų” ir daugybė pa
vapi j i »či Pam okpį||£jtelin - 
kybei pritaikintą, tuojaus 
po varpo pašventimui, pasa
kė lauke kuu. A. Staniuky- 
nas.

Varpas bažnyčioje svar
bią laiko vietą. Jis ryte, ant 
pietų ir vakare ragina prie 
maldos, pakelia žmogaus šir 
dį prie Dievo. Šventadie
niais šaukia žmones į bažny
čią, primindamas jiems, kad 
šešias dienas dirbę, sekmą- 
dienį privalo Dievo garbei ir 
savo sielos išganymui pa
švęsti.

Varpas, kartais, linksmai 
virpia: apskelbdamas jubilė 
jaus dideles iškilmes, 
džiaugsmingus gyvenime at 
sitikimus: Pirmąją Komuni
ją, vestuves; bet, kartais, ir 
liūdnai gaudžia ištikus ne
laimei, pasirodžius ugnelei 
kaime, kad pagelbą sušauk
ti, arba kam nors iš parapi
jiečių numirus, kad visi už 
jo dūšią pasimelstų. Kas va
karas, po paprastam pa- 
skambinimui ant “Aniolas 
Dievo”, varpas da tris syk 
liūdną paleidžia aidą, kad 
gyviems mirusius priminti 
ir einantiems pasilsėt tuos, 
kurie be pasilsio kenčia, i- 
dant jiems amžiną atsilsį iš
melstų. Žodžiu, varpas taip 
susipina su krikščionies gy
venimu, jog keista būtų ma
tyti katalikiškąją bažnyčią 
be varpo bokšte.

Varpo pašventimas prigul 
prie nepaprastųjų iškilmių; 
tečiaus lietuviai be reikalo 
tą apeigą “Varpo Krikšty
nomis” vadina. Maldos prie 
varpo pašventimo vartoja
mos nieko, apie koki nors 
krikštą, nemini. Tiesa, pa
kviesti “Kūmai” užveda 
mintį apie krikštą, bet tas 
yra daroma tik dėl pridavi-

ko, kad dabar už jokius pini
gus negrįžtų kaiman 'gyven
ti, nes jame tikras vargas.

Juosvainiai (Kauna,ap.). 
Jokiu būdu nebepažįsi Juos 
vainių, dešimts metų nebu
vęs. Pirma buvo sena bažny 
čia, o dabar pažiūrėk du mil 
žini mūro bokštai. Tai kun. 
dekono Novicko triūsas. O 
pažiūrėk bažnyčios vidun — 
altoriai, rodos, vieno aukso. 
Prieš bažnyčią gi stovi gra
ži Dievo Motynos stovyla. 
Tai vėl kun. Šiaučiūno triū
so vaisiai.

Kas gi tam visam sudėjo 
aukas? Gal ponai? Ne, tai 
valstiečiai pavapi jonai, pa-

vzo-

Suginčiai (Ukm. ap.). 14 
lapkričio čia buvo iškilmin
gas naujosios bažnyčios pa
šventimas, kurį atliko gerb. 
Anykščių kleb. kun. Vem
brė; pamokslą pasakė kun. Į džiu. 
■Svatelis, Utenos klebonas. 
Žmonės giria, kad Suginčių 
bažnyčia graži, nematyta. 
Rymiškojo bokšto vidus 
jau beveik visas nudažytas; 
ant jo lubų pakabintas Šv. 
Dvasios paveikslas, apsup
tas 7 ugnies liežuviais ir 
skaitlingais spinduliais ant 
mėlynojo dugno. Apačioje 
keturiose kartėse nupieštos 
Jėzaus ir Marijos Vardo rai 
dės. Tikėjimas su Viltimi ir 
Meile ir šv. Povilo raktai.
Visi langai papuošti varsuo- 
tais stiklais; ant šulų ir du
rų kryžiai, krotelės iš kieli
kų ir t.t. Bažnyčios stogas 
dengtas skindeliais, gi skar
da bokštas.

raginti karštu kunigų

vasarą Natiškių sodžius iš
sidalino į viensėdijas. Prieš 
išsiskirsiant visas sodžiaus 
jaunimas susitarė ir Lapkr.
2 dieną parsivežė iš Vabal
ninko fotografą, kuris visus 
drauge nufotografavo. Iš
tikimųjų tai bus gražus pa
minklas netik nusifotogra- 
favusiems,Kbet ir jų inpėdi- 
niams.

Rietavas (Kauno gub.). 
Imant apskritai mūsų vals
čiaus gyventojus, galima pa
sakyti, kad jie apšvietime 
stovi labai žemai.

Yra tokių kaimų (sodžių), 
kur sunku rasti nors vieną 
valstietį, kuris galėtų pasi
rašyti. Mokyklų tečiau Reta. 
vo valsčius turi dvi: mergai
čių ir bernaičių. Mergaičių 
mokyklos mokytoja nors ru 
sė, bet lietuviškai kalba lyg 
tikra lietuvė ir labai darbšti. 
Bernaičių mokykloje moky 
tojai du: vyresnysis — ru
sas, antrasis—lietuvis.

Girtuoklystė šiame vals
čiuje labai buvo prasiplati
nusi, bet dabar jąu žymiai 
sumažėjo, nes buvo atvykęs 
katalikų misijonorius Tėvas

Karvedžiai (Ram. vai.,
Kauno g.). Šiame kaime pri 
skaičiau net 30 vaikų, bet 
nei vienas iš jų nelanko mo
kyklos, kurios, tiesa, arti ir 
nėra. Vaikai per žiemą val- 
kiodamiesi labai išdvksta ir 
išmoksta, sekdami vyresnių
jų pavyzdį, rūkyti, girtuo
kliauti ir kazyruoti;

Vyrai, meskite degtinę ir
kortas, o vclv patįs skaityki- Kazimieras, kuris sav(, ,w. 
to knygas ir laikraščius, vai, mokslais dauį£|į foįjį pri 
kus gi būtinai mokykite. Ka vertė atsisakvti nu0 svaiai.

Įšventimai. Lapkr. 28 d 
J. M. Žemaičių vyskupas Čir 
tautas įšventė Kaune į di ju
komis šiuos Žemaičių semi
narijos klierikus: St. Butri
mą, D. Dundulį, B. Gaidį, St. 
Garbaliauskį, K. Gedvilą, 
M. Jusį, VI. Keravičių, K. 
Kazakevičių, P. Kryžanaus- 
kį, M. Loveiką, Povilanį, R. 
Remazą, J. Skirgailą, Br. 
Sondą, J. Šinkūną, O Stonį, 
SI. Tamulevičių, B. Tvarija- 
navičių ir St. Zadeikį.

Iš Lietuvos.

Seinai. Gauta leidimas in
kurti skolinimo ir taupimo 
kasa. Jos darbavimosi dirva 
— Seinų, Krasnavos, Berži
ninkų, Krasnopolio ir Pa- 
krovskio gminos.

Garleva (Marijamp. ap.). 
10 Lapkričio buvo čia 103 
m. senelio laidotuvės. Tasai 
senelis vadinosi Mateušas 
Baltrušonis. Jis visą savo gy 
venimą praleido dvaruose, 
kaipo kumetis. Pas vieną po 
ną tarnavo net 36 m. Senelis 
buvo labai doras žmogus.

Pastiprintas Švent. Sa
kramentais mirė labai gra 
žiai su visa nuovoka.

Kruoniai (Trakų ap.). Mū 
sų apielinkės kaimai jau po 
truputį eina vienasėdžiais —
štai neseniai išsiskirstė Se 

mo didesnės iškilmės pašven kejonių kaimas. Žmonės sa-

dangi arti nėra mokyklos, 
tai turite pasirūpinti, kad 
būtų.

Pušalotas (Panevėžio ap
skričio). Daglienų, Šniūrų, 
Jusėnų, Šermukšnių ir Ja- 
kubonių kaimų ūkininkai 
nutarė inkurti vienaklesę 
liaudies mokyklą.

Vyriausybė duoda viską, 
o ūkininkai tik mokyklai ple 
cių. Ligšiol Pušaloto para
pijoje buvo tik viena mokyk 
la, kur tilpdavo bent 50 vai
kų.

Vabalninkas (Panev. ap.) 
Spalių 31 dieną čia buvo mė 
nesinis “Liet. Kat. Mot. 
Dr.” susirinkimas. Pirmi
ninkavo p. P. Kireilytė. P. 
V. Paliulytė perskaitė iš 
“Lietuvaitės” apie nešvarų 
pirkių užlaikymą. P. Like- 
vičiutė perskaitė referatą 
apie mažų kūdikių auklėji
mą, po ko tęsėsi gilesnis to 
gvildenimas. Antgalo p. A. 
Vasiliauskaitė kalbėjo apie 
mergaičių nuoskaudas.

Marijampolė (Suv. gub.). 
Gruodžio 6 dieną Marijam
polės Donsko III pulko ka- 
reivių-raitelių teismas pas
merkė p. Adomaitį, Pilviš
kių “Žagrės” skyriaus ve
dėją, 8 mėnesiais kalėjimo 
už tai, kad per mobilizaciją 
1905 met. nestojo į savo pul
ką. Po teismo Adomaitį iš
syk nugabeno Marijampolės 
kalėjimam Prašant Virši
ninko, kad išleistų Adomai
tį pavesti kitam “Žagrės” 
sankrovą, gauta atsakymas, 
kad reikia kreipties į Suval
kų prokurorą.

Natiškiai (Vabalnin. par., 
Panevėžio apskr.). Pereitą

nančių gėrimų. Už tai Tėvas 
Kazimierui žmonės yra la
bai dėkingi.

Kai-kurie miestelio inteli
gentai lietuviai, maž-daug 
darbuojasi: rengia lietuviš
kus vakarus, neužilgo ati
dengs arbatinę, kur mano į- 
vesti paskaitas, susirinki
mus ir t.t. Toki pasilinksmi
nimai ir susirinkimai valstie 
čiams būtų naudingi.

Palėpiai (Kauno ap.). Ne
didelis sodžius ir nieko jame 
ypatingo. Yra tik nedidelė, 
bet švariai užlaikoma medi
nė bažnyčią ir mokykla, ku
rioje mokytojas rusas. Žmo
nės čionai da tamsus ir nesu
sipratę. Laimingi paupie
čiai, kad turi darbštų ir rū
pestingą kleboną kun. Digai 
tį. Jisai tai nesigaili nei jt- 
gų, nei triūso apšvietimo 
platinime, rūpinasi netik 
dvasiškais jų reikalais, bet 
ir žemiškais: žadina savo pa
vapi j onis prie apšvietimo^ 
blaivybės ir susipratimo. 
Kun. Digaičio rūpesčiu į- 
steigti čionai “Saulės” ir 
“Blaivybės” skyriai, kurie 
gan gerai gyvuoja. “Sau
lės” skvrius išlaiko mokyk- 
lą, kurioje mokosi žiemą ke
lios dešimtįs vaikų. Nors 
daug prityrė klebonas viso
kių nemalonumų, tečiau pa
sisekė jam išaiškinti, inkal- 
bėti ir suagituoti sodiečius 
skirstytis į kolionijas. Nuta
rimas jau užtvirtintas ir a- 
teinantį pavasarį bus išda
lintos kolionijos. Nors lau
kai čion neblogi, bet išsi
skirsčius į viensėdijas da ga 
lės geriau pagerinti ūkį ir sv 
kili savo būvį.

“Šaltinis.’*
• I
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DRAUGAS

Umiastovskių byla. Rašė
me jau, kad Vilniaus teismo 
rūmai buvo pasmerkę seni 
tėvų Umiastovskį ir du jo 
sūnų už platinimų kurstan
čios baltarusių literatūros 
kariuomenėje ištremti Sibi- 
rijon iki gyvos galvos. Advo 
katui Torchovskiui nubudus 
apeleeijos skundų senatan, 
tąjį Vilniaus rūmų nutari
mų Senatas panaikino ir i- 
sakė kitiems Vilniaus teis
mo rūmų teisėjams visa by
lų išnaujo nagrinėti.

Ligos. Pastarųjų savaitę 
susirgo Vilniuje: dėmėtąja 
šiltine — 4 žmonės, vidurių 
šiltine—6, skarletina—39, 
difteritu—4, raupais-1 žmo
gus.

Valkininkai, Vilu. gub. 
Grynai lietuviškoje Valki
ninkų parapijoje tėra vie
nas dvarininkas inžinierius 
Banauskas, žinoma, lenkas, 
nėkiek lietuviškai nemokus. 
Bet kad tokių lenkų Lietuva 
turėtų kiek daugiau, nebūtų 
tokių vaidų ir neteisybių, 
kaip kad dabar matome san
tykiuose lietuvių su lenkais. 
Sąžiningi tai žmonės ir švie
sus. Jie neužkelia savo kie
mo vartų, neužraukia savo 
kišenės, jei kų ištinka uelai- 
mė. Ypač gailestinga ponia 
Bankauskienė, kuri apylin
kės sodiečius globoja, juos 
gydo, šelpia ir šviečia. Tik 
šiejie kai-kurie taip dar tam 
sus, kad nė pirštu nekruste
li dėl pasinaudojimo p. B. 
malone, dėl ingijimo lietuviš 
ko mokslo, kurio jiems p.p. 
B. neužvvdi. Retas toks len
kas tarp Vilniaus guberni
jos lietuvių. Kauno guberni
joje tokių daugiau.

Tamsiausis ir mažiausiai 
susipratęs Verdakiemio so
džius. Ir tasai tamsumas ne
pašalinamas, nes nėra noro 
pašalinti.

Archaiologijos tardymas 
svarbu. Susekta Vilniaus 
miesto vidury požemių ur
vai. Kitkart dideli urvai bu
vo dar susekta palei Misijo- 
norių bažnyčių, tik nepabaig 
ta jie tirti. Be to, anot Vil
niaus padavimų, tokių urvų 
esama ir daugiau, kurie net 
i Trakus einą. Į Trakus gal 
ir neina jokie urvai, ale kad 
Vilniaus požemyje yra ne
maža senovės liekanų, tai 
tikra teisybė. Visur beveik, 
kur tik kiek pakasa, užtin
kama tai šukių, tai pinigų, 
tai žmonių kaulų. Antai, ir 
Vilniaus ‘Liutnės’ namams 
pamatus bekasant, užtikta 
visokių indomių dalykų ir 
nenuostabų. Vilniaus mies
tas labai senas, kelis sykius 
deginamas ir naikinamas ir 
dabartinis senasai miestas 
stovi ant griuvėsių. Dabar 
rengiamasi prie kanalizaci
jos darbų. Tai bus gera pro
ga archaiologijos tardyto
jams pasinaudoti. Dabar ru 
sų laikraščiai ragina cieso- 
riškųjų archaiologijos drau
gijų išnaudoti kanalizacijos 
darbus, “mobilizuoti” visas 
savo jėgas. Lenkų “Przvja- 
eiol Nauk” draugija taip- 
pat tikriausia mokės tokia 
puikia proga, kaip senojo 
miesto kasinėjimui, pasinau 
doti. Reiktų tat ir mūsų 
“Liet. Mokslo Draugijai” 
nepražiopsoti ir jau laiku 
prie to prisiruošti.

Mickevičiaus namai. Pa
kėlus lenkų laikraščiams 
klausimų apie pirkimų tau
tos nuosavybėn namų, kur 
gyveno būdamas Kaune gar
susis Lietuvos dainius Ado
mas Mickevičius, kauniškis 
“S. Z. Tel.” štai ka paaiški
na. Tie namai priklausą nū
dien Dobrovolskiu anūkei p.

A. Vasilijevai. Jinai- dabar 
tuos namus ir su daržu noriu 
ti parduoti. Pirkėjų susiran 
da daugelis, kurie sutinką 
užmokėti jai už tuos namu
kus daug daugiau, negu jie 
tikrai verti. Ale p. Vasilije- 
va malonėtų, kad tuos na
mus nusipirktų kokia nors 
lenkų draugija tautos tiks
lais. Mickevičiaus namukai, 
nors jau apysenę, ale dar ge
rai laikosi, labiausiai ačiū rū 
pesniams p. Vasilijevos, ku
ri, nors neturinti iš jo veik 
jokios naudos, rūpestingai jį 
prižiūri.

Gryva, Kuršo g. Tnkurta 
šiais metais Ilukštoje moky
tojų seminarija kitais me
tais (liepos 1 d.) būsianti 
perkelta Gryvom Seminari
jai jau taisoma ir butas Ka- 
riakino namuose, kur pirma 
buvusi vokiečių gimnazija. 
Seminarija keliama Grvvon 
dėlto buk, kad Ilukšton sun 
kiau esą privažiuoti.

Švietimo ministerija pa
aiškino Vilniaus mokslo apy 
gardos raštinei, jog pašali
niai žmonės gali laikyti kvo 
timus iš vidutiniųjų vyrų ir 
moterų mokyklų (gimnazijų 
ir realinių) tiktai metų pa
baigoje drauge su mokiniais. 
Ikišiol leidžiama buvo laiky
ti kvotimai taip pradžioje, 
taip pabaigoje mokslo metų.

Kun. Stakelės byla. Gruo
džio 21 d. Vilniaus Teismo 
rūmuose bus svarstoma in- 
domi byla kun. St. Stakelės 
ir b. “Goniec Wilenski’o” 
redaktoriaus p. Jurjevičiaus 
kurį kun. Stakelė skundžia 
už apšmeižimų savo laikraš
tyje. Vienų sykį toji byla 
buvo jau teisiama Vilniaus 
apygardos teismo ir dabar 
bus negrinėjama antrų kar
tų p. Jurjevičiui prieš pir
mojo teismo nutarimų ape
liacijų padavus.

Jasiuliškis, Vabalninko 
parap. Lapkričio 19 d. Jasiu 
liškių nedidelis sodžius nu
tarė išsiskirstyti į vienasė- 
džius.

Uždarė išeivybės biurą. Iš
Mintaujos praneša, kad gu
bernatoriaus paliepimu nuo 
gruodžio 15 (28) uždaroma 
žinomas Lietuvoje Liepo- 
jaus išeivybės (emigracijos) 
biuras “Kni, Falk ir B-vė” 
su visais savo skyriais, ku
rie yra Vilniuje, Panevėžy
je, Šiauliuose ir Kadėniuose. 
Biuras uždaryta už kaiku- 
riuos neteisėtus pasielgi
mus.

Taujėnai, Ukm. ap. Šio
mis dienomis Pamarnackų 
Petronis, paėmęs iš pačto 
150 rublių, nuėjo alinėn su
sigerti. Ten pradėjo rodyti 
visiems pinigus ir girties: 
“gal, girdi, nematęs kas to
kių bumaškų”. Inkaušęs, ė- 
mė šokti su sargybiniais ir 
nepasijuto, kur dingo iš už
ančio taip gražios “bumaš- 
kos”. Pinigai atsiųsti buvo 
iš Amerikos sugrąžinti 
tiems, kurie juos atsiuntu
siam pas Petronį sudėjo iš
važiuoti Amerikon.*

Taujėnai, Ukm. ap. Šalau 
kėme naujo mokytojo ruso. 
Jo pirmtakūnų lietuvį p. G. 
pašalino iš mūsų padangės 
stiklinis dievaitis, nors mo
kytojas aukavo jam netik 
paskutinį savo skatikų, bet 
ir skolindamas iš kitų. Mo
kytojo pagelbininkas taip- 
pat rusas, lietuviškai moka. 

i Abu mokytoju labai giria p. 
Jablonskų, mokinusį juos lie 
tuvių kalbos Panevėžio se- 

i mina rijoj.

Amerika smuklėje. J Ber
žėnų okolicų atėjo kažin-

koks nuplyšęs vyriškis ir ap 
siskelbė agentu, galinčiu be 
pinigų nuvežti į Ameriką. 
Viena gailestinga bajorė da
vė jam šiltų apsiaustų. Susi
rado okolieoje ir norinčiųjų 
važiuoti į Ameriką. “Agen
tas” įsakė, kad keliui nors 
po 25 rb. pasiimtų. Pasisam- 
dę vežėjų, visi iškeliavo į 
Šaukėnus, kur “agentas” 
“amerikontus” gerai pavai
šino degtine; nakvoti nuva
žiavo į “Varšaukų”, smuk
lę netoli Kelmės. Čia “agen
tas” inkalbėjo “amerikon- 
tams”, kad visus pinigus ati 
duotų jam palaikyti, kad po
licija, jei kartais sugautų, 
neatimtų iš jų. Paklusnus 
vėplos atidavė: G-tas 25 r., 
Š-kus 15 r., T-skis laikrodė
lį; E-gis nedavė nieko. kad... 
nieko neturėjo. Vėl “agen
tas” gerai visus pavaišino; 
norėjo ir vežėjų nugirdyti, 
bet tasai buvo atsargesnis 
ir nuo arklių nėjo. Pasisa
kęs einąs vienai moteriškei 
šilkinės bovelnos parnešti, 
kurių netoli turįs paslėpęs, 
kaip išėjo, taip ir nukeliavo 
savais keliais. Vežėjas, nesu 
laukdamas “agento”, pali
kęs “amerikontus”, sugrįžo 
namo; ir jie už pusantros 
dienos apgėdinti sugrįžo iš 
“Amerikos”. Vienų jųjų 
G-tų dar didesnė nelaimė iš
tiko, nes jam iškeliavus, su
degė jo tvartai su karvėmis.

Skaudu ir liūdna, kad tam 
sumas ir degtinė vis tebeva- 
džioja lietuvius po “ameri- 
kas pirtyje, smuklėje” ir t.t.

Svėdasai, Ukm. ap. Vaka
ras lapkričio 21 d. pasisekė 
pilnai.

Scenos mėgėjų susirinko 
su viršum 450. Vakaro apy
varta 180 rb. Apsimokėjo 
kostiumai Pilėnų kunigaikš
čiui, visos išlaidos ir dar liks 
gryno pelno apie 100 rb.

Apie vaidinimą tegul 
sprendžia patįs svečiai; męs 
tiktai tiek galime pasakyti, 
kad atlikome viską sąžinin
gai. Sekmadienį po Naujų 
Metų ir per Tris Karalius 
statysime “Betliejaus stai- 
nelę”. Sekmadienį po Trijų 
Karalių niekur dar nevaidin 
tų “Kerštų” Liudo Giros.

Naujas laikraštis. Sausio 
mėnesį 1911 m. pradės eiti 
lietuvių evangelikų-reforma 
tų laikraštis “Pasiuntinys”, 
skiriamas “dvasiškiems lie
tuvių reikalams pįrmeivįš-_ 
kos pakraipos”. Eisiąs sykį 
į mėnesį.

“Viltis”.

Suvalkų gub. Mariampo- 
lės ir Vilkaviškio pavietuo 
se paplito gana apgaviugų 
Loterijų bilietų pardavinė
jimas. Už tokį bilietą žada 
atsiųsti už 9—10 rb. tavorų. 
Lošimas toks. Pirmutinis 
perka bilietų ir užmoka 1 rb. 
Paskui siunčia tą bilietų ir 
rublinę į firmų, reikalauda
mas tavorų. Bet iš ten vie
ton tavorų gauna dar 4 bilie 
tus pardavimui. Kuomet 
tuos 4 bilietus išparduoda, 
tai nupirkusieji juos vėl 
siunčią į tų firmą, reikalau
dami visi tavorų. Bet iš ten 
vėl gauna kiekvienas po 4 
bilietus. Kada šie 4 žmonės 
išparduoda tuos visus bilie
tus ir pirkusieji juos nusiun 
čia firmai, tuokart tik pirma 
sis gauna “tavoms”. Bet 
jeigu tik bent vienas savo bi 
lieto neparduoda arba pir
kusią nenusiunčia, tai tasai 
pirmutinis vistiek nieko ne
gaus. Kaip galima suprasti, 
į šitą apgavystę stumia vie
nas kitų kiek galėdami, kad 
tik gauti tuos neva 9—10 r. 
vertės tavoms, už kuriuos 
visi užmoka nemažiau 21 rb.

— Saugokities ir prikalbinę 
kitę kitus, kad nepirktų tų 
bilietų.

Vilnius. Pasimirė Vilniu
je jaunas agronomas, a. a. 
Vincentas Pečkauskas. Na- 
bašninkas pirmiaus rašinėjo 
apie ūkės dalykus į “Vieny
bę” ir išleidė knygutę “Kuo 
gyvena augalai ir kaip rei
kia tręšti žemę”.

Amžinų atilsį duok jam, 
Viešpatie.

Naumiestis. Čia neseniai 
buvo toks atsitikimas. Susi
rinko traktierėn karčiamų 
pilioriai ir pradėjo ginčytis, 
kuris daugiau išgers. Iš ša
lies atsirado tokių, kurie no
rėjo pamatyti, kiek gali iš
gerti ir pradėjo girdyti juos. 
Begerdami vienas iš girtuok 
lių apalpo, tada ir kitas lio
vėsi gėręs. Tas, kuris apal
po, po dviejų dienų numirė 
ir liko palaidotas ant nešven 
tintų kapinių.

Pilviškiai (Suv. gub.). 
Lapkr. 26 d. į Šliurpiškės 
kaimą pas uk. A. Želeniakų 
atėjo du nepažįstami jauni 
vyrai ir paprašė nakvynės. 
Jis, kaipo geras žmogus, 
priėmė ir po vakarienei nu
vedė į klėtelę gulti. Čia tuo
du vyrai pagriebė jį už įlan
kų ir pareikalavo pinigų. 
Kuomet jisai atsisakė duoti, 
tai mirtinai perdūrė kinžalų 
ir išbėgo. — Tie patįs vyrai 
pas tą ūkininkų buvo atėję ir 
prieš piet, gavo pavalgyti ir 
paskui padėka vo j ę išėjo. Va 
kare atėję sakėsi užmiršę ar 
pametę pasportų. A. Ž. buvo 
doras žmogus ir su niekuo 
nesipyko.

Griškabūdis (Suv. gub.). 
Naktį iš lapkričio 1 į 2 dienų 
Kraujučiuos ūkininkų A. 
Naudžių užpuolė keli pikta
dariai ir pradėjo šaudyti per 
langus į grinčių, kur pats N. 
gulėjo, gėlėtas šūvių perėjo 
per vi^^tineių’lr išėjo per 
kitą langų. Ant laimės pa
ties N. gulėta užkrosnyj, tai 
išliko gyvas. Iššaudę langus 
nuėjo prie arkių tvartų, bet 
neįėjo, tuo kart šeimynin- 
kas nubėgo pas kaimynų, te- 
čiaus sugrįžę užpuolikų jau 
nerado. Išvežė tiktai dvejas 
roges. Sako, jog tai darbas 
sunaus, kuris supykęs, kad 
per mažai dalies užrašė, su
manė tėvui atkeršyt. Perdi- 
delis kerštas.

- Luokė - -(Šiaulių—pav.). 
Pirm kelių metų Luokėj bu
vo viena alinė ir monopolis, 
iš kurių išgerdavo už 12-13 
tūkstančiu rub., o dabar vra 
6 alinės, traktierius, apie 6 
slaptos smuklės, o iš mono
polio išgeriama lig 40 tūks
tančių rub. Per šiuos trejus 
metus žymiai pasididino 
girtuoklystė.

Pas mus dar bažnyčioj yra 
lenkiška evangelia skaito
ma, nors lenkiškai kalbančių 
vos keli tėra.

Tauragnai (Zarasų p.). 
“L. Uk-o” No. 43 korespon
dentas, matyti, gerai neper- 
sitikrinęs, neteisingas žinias 
padavė apie vaisė, raštinin
kų. Tiesa, jis rusas, bet mo
kantis lietuviškai, o ko ne
moka, tai nusipirko žodynė
lį ir mokinasi. Kuris lietuvis 
kalba rusiškai nelabai mokė 
damas, tai pataria lietuviš
kai kalbėti ir lietuviškai kai 
ba. Beto, ir šiaip gana malo
nus ir dSras vyras.

Radviliškis (Šiaulių pv.). 
Spalių mėn. pabaigoje vie
nas žmogelis (J. R.) gero
kai įsigėręs ulsimanė pada
ryti sau K»l* Išeidamas iš 
miesto užėjo dar į “traktie
rių” ir tenai išsigėrė ant

smagumo ir laimingos mir
ties. Paskui gelžkeliu nuėjo 
ant tilto, vadinamo “Ber- 
žia” ir ėmė vilktis drabu
žius. Tuo laiku grįžo į Rad
viliškį trįs telegrafistai ir 
pamatę ant tilto paveikslų, 
skubinos artyn, bet R., juos 
pamatęs, tuojau puolė į van
denį ir suturėti buvo pervė- 
lu. Bet R. truputį pasimurg 
dęs šaltam vandenyj pradė
jo rėkti jau rusiškai: “tova- 
riščy, spasaite” (draugai, 
gelbėkit). Tie, žinoma, ir iš
traukė iš vandenio. — Tai 
kų degtinė daro: reikėjo pa
simaudyt šaltam vandenyj, 
peršalt ir dar gėda turėti.

Bubleliai (Namu. p.). Lap. 
7 d. pas ūkininkų Kovų bu
vo vestuvės. Per vestuves, 
kaip paprastai, priėjo dau
gybė neprašytų svečių, ku
rie lazdomis apsiginklavę vi 
sų pirma išvaikė prašytus 
svečius apėmė visas vietas, 
išėmė nfėsų iš pečiaus ir t.t 
Pirma vietų tarp jų užėmė 
gerai žinomi turtingieji. — 
Š. ir G.

“Liet. Ūkiu.”

Naujienos iš 
Amerikos.

Siuvėjų straikas nesibaigia.
Chicago, III. Siuvėjų da 

vis apie 45 tūkstančiai strai- 
kuoja. Apie 15 tūkstančių 
siuvėjų eina jau dirbti į tas 
dirbtuves, kurios sutiko su 
reikalavimais Siuvėjų Uni
jos. Dirbantieji siuvėjai pa
skyrė po 10c. nuo dolerio pa- 
gelbos straikuo j autiems. Ki
tos gi dirbtuvės, ypatingai 
Hart, Schaffner & Marx Co., 
apie pasidavimų nenor klau 
syti ir pertraukė visas tary
bas. Kitos Unijos straikie- 
rius šelpia ir jie taip-pat ne
sirengia pasiduoti, nors kom 
panijos garsina, būk kas
dien tūkstančiai straikierių 
grįžtų į darbų. Kalėdoms 
mieste buvo surinkta 1200 
rėkščių įvairių dovanų ir vai 
gių straikuojančiomS šeimy 
noms; 700 rėksčių teko če
kams; kasžin ar lietuviai ką 
nors iš to paragavo?

Protesto Komisijai, suren 
gūsiai mitinga, kad užstoti 
lietuvius priešai žiaurų poli
cijos pasielgimų reikėjo, vie 
toje niauties su cicilikais, su 
galvoti būdų, kaip pa gelbė
ti straiku nuvargintas lietu
vių šeimynas.

Nesiseka lenkams.
Lenkų organizacijų “Zjed 

noczenie P. R. K.” trečių 
jau kartų josios viršininkai 
apvagia. Bet šiuo kartu pa
vogta net $80,000 (aštuonios 
dešimtis tūkstančių dole
rių!). Kaltininko- gi negali 
surasti. Kaltinamas yra ka
sininkas p. Ostrowski, bet 
šisai nenori prisipažinti kal
tu ir dabartinis komitetas jį 
teisina suversdamas kaltę 
ant perėjusių metų viršinin
kų. Pastariejie irgi nekvaili 
prisipažinti vogus. Jie kal
tina šių metų valdybą. Įdo
mus dalykas: kasoje trūks
ta $80,000; visi vogė, o vagi
lių nėra.

“Zjednoczenie” turi apie 
60,000 narių ir turto $660.- 
000.

Milžiniškas viešbutis.
New York, N. Y. Čionai 

pradėta statyti viešbutį 
Greeley Sųuare Ilotel, ku
ris bus didžiausiu viešbučiu 
visame pasaulyje ir atsiei
siąs $13.500.000. Jis busiąs 
dvidešimts penkių augščių, 
neskaitant bėsmentą (apati

nė namo dalis), turėsiąs 1,- 
600 kambarių ir 1,000 mau
dynių. Statomas ant kampo 
34-tos gatvės ir Broad\vav.

Linčiavo žmogžudį.
Hot Springs, Ark. Minia 

vietinių gyventojų atėmusi 
iš šerifo rankų tūlų Oskarų 
Chitivoodų, apskųstų užmu
šime šerifo J. Hayst’o, ir nu 
sivedusi į tamsių gatvelę ten 
keletą šūvių ant vietos pa
guldė. Šerifas norėjo neda- 
leisti linčiuoti, bet miniai pa 
grųsinus jam revolveriu, tu
rėjo pasišalinti.

Garnys netinginiauja.
Dalias, Texas. Pereitų mė 

nesį gimė šiame mieste 57 
poros dvynučių, dvi moteri 
turėjo po tris kudikučius ir 
4,230 moterų — po vienų. 
Per tų pat laikų mirė tik 
1908 asmens, tai yra mažiau 
nei pusė gimusių skaitliaus. 
Tikrai, to miesto gyventojai 
nežino, kas tai yra rasos pat 
žudvstė.

Vienas apvogė 100 asmenų.
Kansas City, Mo. Apsigin 

klavęs ir apsilervavęs vagis 
netikru signalu sulaikė trū
kį linijos Missouri Pacific, 
įšoko į pasažierinį vagonų ir 
grųsindamas keleiviams re
volveriu paėmė pas visus pi
nigus, auksinius laikrodė
lius ir kitokius auksinius pa 
dabinimus. Eidamas iš vie
no vagono į kitų, vagilius su 
sirinko sau nemažai brange
nybių ir gatavų pinigų. Pas 
kutinį keleivį apkraustęs, 
drąsuolis nušoko niekeno ne 
užlaikomas nuo trūkio ir pa
sislėpė. Vagystė papildyta 
tarp Leavenworth Junction 
ir Kansas City.

Ypatingas moterių reikala
vimas.

Trenton, N. J. Šio miesto 
moterįs, .prigulinčios į kliu- 
bų The Cupid Ring Club, į- 
teikė gubernatoriui ir vals
tijas teisdavystei (legislatu- 
rai) prašymų išleisti teisę, 
verčiančių ženotus vyrus ne 
šioti šliubinį žiedų ir kad nie 
kuomet nevalia butų jį nu
mauti-. Jeigu-gi vyrai per
žengtų kada tų įsakymų, i- 
dant turėtų užmokėti pen
kis šimtus dolerių bausmės 
ir atsėdėti dvi savaiti kalė
jime. Vedę legislatoriai pa
šiepia tokių, sulyg jųjų, ne- 
išmin tingų peticija, “gi- šir-“ 
dingai jų paremia. .. jnbilie 
riai.

Šunims eglaitė.
Boston, Mass. Turtinga 

Kliara Barteaux, mvlinti šu 
uis ir kates, kūčios vakarą 
iškėlė jiems puikų pokilį. 
Tuos keturkojus rinkta iš vi 
so miesto. Alkani šuneliai ir 
kačiutės gavo skanių vaka
rienę, o jų didesniam pa
linksminimui ponia Bar- 
teaux turėjo gražiai apreng
tų eglaitę, ant kurios kabo
jo saldainių ryšeliai ir ku
riuos išdalyta “svečiams” 
“pokiliui” pasibaigus. Šu
nims ir katėms ryjant gar
džius valgius žaidė orkies- 
tra.

Ponia Barteaux geriau bu 
tų padarius, kad butų surin 
kus tą vakarų šimtus pusal- 
kanų ir pusnuogi) bėdniokų 
vaikų ir sočiai juos pavalgy
dinus ir saldumynais apdova 
nojus. Taip būtų žmoniškiau 
buvę.

Norėjo nužudyti Rockefe- 
llerį.

Cleveland, Ohio. Tūlas ap
siginklavęs revolveriu vy
ras atėjo į John D. Rockefe- 
ller’o namus ant Forest TTill

ir būtinai norėjo jį matyti. 
Kuometgi tarnai nenorėjo jį 
įleisti, ištraukė revolverį ir 
pradėjo šaudyti milijonie
riaus kambarių link. Sargas 
Bert Knapp ir lekajus Stom 
berger taipgi šūviais jam at 
sakė, kurių užpuolikas išsi
gando ir pabėgo. Šaudymas, 
jokios blėdies nepadarė. Ro- 
ckeffeler’o tuosyk būta New 
Yorke.

Šelps našles ir našlaičius.

Philadelpbia, Pa. Miesto 
valdžia nutarė paskirti kas 
metai po šimtų tūkstančių 
dolerių (100.000) sušelpimui 
našlių ir našlaičių miesto 
darbininkų, kurie kokiu ne
laimingu atsitikimu taptų 
užmušti arba sunkiai sužeis
ti ir nuo to mirtų. Turtin
gesnieji miesto vaizboriai 
pasižadėjo surinkti tarpu sa 
vęs $50.000 tam siekiui.

Katilo plyšimas užmušė 13 
asmenų.

Pittsfield, Mass. Pabri- 
ke, kur dirba ledų plyšo ka
tilas ir ant vietos užmušė 
tryliką asmenų, o dvide
šimts sunkiai sužeidė. Ka
dangi sužeistiejie ne visi dar 
pažinti, tai nežinia ar yra 
tarp jų lietuvių, ar ne.

Išmintingas rėdymas.
New York, N. Y. Miesto 

majoras Gaynor įvedė tokių 
puikių tvarkų miesto valdy
mo sistemoje, jog tik viena
me vandens ir elektros sky
riuje sučėdyta praeitais me 
tais trįs milijonai dolerių. 
Mat jis numušė peraugštas 
algas visokiems “bosams” 
ir kelis jų net visai prašali
no.

Keršija bomba.
Detroit, Mich. Čia gyvena 

turtingas italas vaizborius 
Mano turintis dvi kolionial iš 
kų tavorų krautuvi. Šiomis 
dienomis nežinomi .piktada
riai metė į tiedvi krautuvi 
bombų, kuri, sprogdama, be
veik su žeme jas sulygino ir 
daugelio kaimyniškų namų 
langus ištrupino. Žmonių 
sunkiai niekas nenukentėjo, 
nors ne vienas, ekspliozijai 
nakčia atsitikus, trenksmo 
iš lovos išmestas skaudžiai 
užsigavo. Kerštininkų nei 
pėdsako.

Garsus asmuo numirė.
Cincinnati, Ohio. Staiga 

pasimirė čia Benu Pittman, 
garsus išradėjas, autorius, 
pedagogas, oratorius, arki- 
tektas, skaptorius ir t.t. Bu
vo tai genališkas žmogus iš
radimų ir literatūros srity
je. Jis tai su broliu išmislijo 
rašvmo būda, short hand va- 
dinamų. Turėjo 88 metų am
žiaus.

Areštavo j o raganius.
New York, N. Y. Vietinė 

policija atidengė vietų suei
gos visokių žynių, raganių, 
stebuklingų gydytojų ir į 
juos panašių apgavikų ir 54 
jų areštavojo. Apgavikai gy 
venę daugiausiai Brooklvne, 
Manhattan’e ir Bronx’e, 
tarp bėdniausių svetimtau
čių, kurie, lengvatikiai, ieš
kodavo pas juos pagalbos li
goje, patarimų svarbiuose 
reikaluose ir. . . meilėje, sū
riai mokėdami už “vaistus” 
ir “patarimus”. Kiekvienų 
apgaviką teisėjas paleido 
po kaucija $1000.00 ir aš
triai užgynė “pranašauti” 
žmonėms.

Užgesino gaisrą sniegu.
•«»*><

Washington, Pa. Neseniai 
kilo gaisras puikioje L. H. 
Ramsev’o rezidencijoje. Ka-

i
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daugi ten nebuvo nei van
dens nei ugniagesių pagel
bos, tai vietiniai gyventojai 
ir apielinkės farmeriai pra
dėjo mėtyti į ugnį sniego bo- 
les ir jomis užgesino gaisrų 
pirm, negu jis spėjo daug* 
blėdies pridaryti.

Dr. A. S. Hill numirė.

Boston, Mass. Šiomis die
nomis mirė čia Dr. Adams 
S. Hill, profesorius—emeri
tas, garsus retorikas ir ora
torius llarvard universite
to, sykiu autorius keletos 
svarbių veikalų, kuriais pa
garsėjo visame apšviestame 
pasaulyje. Turėjo 77 metus 
amžiaus.
r

Baudžia vaikų vagius.
New York, N. Y. Sūdžia 

Fa\vcett nuteisė Marijų Ro- 
ppų ir Stanislovų Patens’ų 
į kalėjimų ne mažiau, kaip 
29 m. ir ne daugiau 49 metų 
ir 10 mėnesių už pavogimų 
dviejų vaikučių, kad gauti 
už juos išpirkimų. Moteriš
kė protestavo prieš tokį tei
sėjo nusprendimų, bet tai 
mažai jai gelbėjo. Patensa 
priėmę ištarmę ironiška 
šypsena.

nesideda į galvų mintį, kad 
palikti keliems mėnesiams 
parapijų į rankas kokio ‘dak 
tarėlio’ (? Red.) ir važiuoti 
atlankyti savo giminių į tė
vynę. Nes kaip, sako, aš ra
miai laukyčiausi tėvynėj’, 
jei mano parapijoms kas 
“chamais” (t Red.) vadintų 
ir visaip niekintų! “Juk aš 
tuos žmones - sako - myliu’. 
Ištiesus, yra asmenų, kurie 
susėję niekus tauškia, apie 
turtus šneka, gi kun. Žeb- 
rys nuolatos rūpinas ir klau 
sinėja, kame yra lietuviai, 
kur dar neturi savo kunigo 
ir teiraujasi, kaip būt gali 
ma jų dvasiškus reikalus ap
rūpinti, kad jie, palikti be ti- 
kvbos išaiškinimo, nebūtų 
suklaidinti arba kad neat 
šaltų savo tikyboje. Žodžiu, 
kun. Žebrio nuolatinis rūpės 
tis tai jo pašaukimas! Taip 
jis veikia, taip jis draugijo 
j e šneka , taip, tur-būt, ir 
mušto. Garbė jam!

Svečias.

SO. BOSTON, MASS.

Korespondencijos.

NORTHAMPTON, MASS
Šio miesto lietuviai dory

bėmis neatsižymi. Baisiai 
čionai prasiplatinusi girtuo- 
klybė. Šventomis dienomis 
užuot išklausvti šv. Mišių, 
tai girtuokliaujama. Na, o 
veselijos tai tikrai lietuviš
kos, arba, kitaip sakant, ne
žmoniškos: toji veselija šlo- 
vingesnė, kur daugiau girtų 
voliojasi! Dėl girtuokliavi
mo bei dažnų peštynių čio
nai lietuviai gero vardo ne
turi pas svetimtaučius.

Lietuvių suaugusių bus i 
du šimtu. Parapijos savo, ži
noma. neturi. Nors čionai 
yra lenkų parapija, bet lietu 
viai prisirašė prie irlandie- 
čių parapijos. Po sykį, ar du 
syk į metus juos atlanko kn. 
Gricius.

Du mėnesiu atgal Povilas 
Virbickas išvažiavo į š. Lau 
rento kolegijų. Šįmet tik ang 
lų kalbos ten mokosi. Žada 
varytis ir toliau, kad tik 
skatikų užteks.

Reporteris.

Adventų laike pas mus at
siliko šeši vakarai su rody
mu elektriškų paveikslų ir 
prakalbomis. Surengė tuos 
vakarus mūsiškoji Blaivinių 
kų kuopa, o daugiausia dar
bavosi mūsų klebonas kun. 
T. Žilinskas, kuris aiškino ro 
domuosius paveikslus. Pra
kalbas sakė apart vietinio 
klebono dar šieji kalbėtojai: 
kun. Milukas, kun. Urbana
vičius, kun. Krasnickas ir 
d-ras Matulaitis. Kalbėtojai 
aiškino girtybės kenksmin
gumų iš visokeriopų atžvil
gių. Vieni draudė gerti dėl
to, kad girtybė vra didelė 
nuodėmė, kiti kad kenkia 
sveikatai, treti gi, kad girtv 
bė naikina musų turtus ir 
šeimyniškų laimę. Nemažų 
įspūdį darė ant žmonių ir ro
domieji paveikslai jų turi
nys buvo tankiausiai paim
tas iš Evangelijos, bet ne
truko ir šiaip pamokinančio, 
o ir prajuokinančio turini*'. 
Paskutinį vakarų buvo ir 
tautiškojo turinio paveikslų 
kaip ve: Žalgirio kovos, se
novės pilių, ir didžiųjų Lie
tuvos kunigaikščių. Nauda 
iš tokių vakarų neabejotina. 
Jie atitraukia žmones mm 
smuklių ir mokina, kaip gra 
žiai ir su nauda praleisti lai
kas. Gera butų, kad ir kitose 
vietose apie tai pasirūpintų.

B.

akliai, kad ir menkos doros 
žmonės pasipiktino. Suprat- 
livesni-gi atsiėmę dešimtu
kus ir su pasigailėjimu nelai 
mingo “studento” apleido 
salę. Dabar žmonės garsiai 
šneka apie “Universitetų” 
ir studentų. Jei, girdi, ir 
Valparaiso universiteto pro 
fesoriai taip aiškina svar
biuosius gyvenimo klausi
mus, kaip jų studentas, tai 
visiems jiems vieta bepro
čių namuose.

Gėda katalikams, kurie 
visokių bedušių burnojimų 
klausosi ir leidžia bv ko-v
kiam piemengaliui užgaulio
ti tuos daiktus, kuriuos vi
sos tautos gerbia, tiki ir gi
na. Gėda lietuviams katali
kams!

— Petro Audžiavičiaus iš 
Hildales trijų metų mergių 
kė įpuolė į karštų vandenį 
ir nusiplikino taip, kad ant 
rytojaus pasimirė.

— Antrųjų Kalėdų dienų 
palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis Jonas Balevičius, 
49 metų, gimęs Parėčėnų 
kaime, Seinų pav., Suvalkų 
gub. Nabašninkas Ameriko
je išgyveno apie 20 metų, 
dirbo kasyklose; mirė nuo 
plaučių supuvimo.

— Gruodžio 29 d. iš nak
ties rastas lovoje negyvas 
Juozas Tamašauckas, 59 me 
tų vyras. Nabašninkas pas
taruoju laiku smarkiai gėrė. 
Pragėrė savo uždarbį, pra
gėrė sveikatų, pragėrė ir lai
mę! Baisu... Palaidotas ne 
šventintoje vietoje. Gimęs 
Užukalnių kaime, Mockavos 
valsčiaus, Suvalkų gub.

— Kalėdų šventės buvo la 
bai linksmos. Darbai eina 
gerai, pėdės nemažos, taigi 
buvo už ka ir linksmybės nu 
sipirkti.

— M. Stipp Construction 
Co., kuri stato lietuviams 
didelę ir puikių bažnyčių su- 
bankrutijo ant 80.000. Te
čiaus lietuviai nieko nenu
kentės ir darbas prie bažny
čios eis kaip ėjęs.

siems pas mus ir išaiškinu
siems lenkų pasielgimus su 
lietuviais, susipratome ir 
apgalėjome savuosius lenkų 
bičiulius, kurie norėjo ištuš
tinti draugijos kasų ir nešti 
lenkams dideles aukas. Nuo 
dabar gal sumažės tarpe 
mūs barniai už lenkus. Duok 
Dieve! Nes jau įkyrėjo iki 
gyvam kaului.

Lietuvis.

X.
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BOSTON, MASS.
Gruodžio 13 d. vietinėje š. 

Petro parapijoje buvo pa
maldos. Mišparus atlaikė 
kun. Urbanavičia iš Lowell’ 
io. Labai gražų pamokslų pa 
sakė kun. Žebris iš Ne\v Bri
tam’o. Sakė iškalbingai apie 
pavyzdingų moterystėje gy
venimų ir šiaip prie žmo
gaus laimės reikalingus 
daiktus. Ant rytojaus išryto 
giedotųsias šv. Mišias atlai
kė kun. Jakaitis iš Clintono. 
“Adventinės” vietiniam kle 
bonui padėjo išklausyti be 
minėtų svečių kun. Jusaitis 
iš Laivrenee, kun. Krasnic
kas iš Gambridge, kun. Dra- 
gunevičia ir kun. Bukavec- 
kas iš Worcester’io.

Gruodžio 14 d. buvo rodo
mi paveikslai. Prie jų pribu 
vo kun. Milukas iš Philadel- 
pbijos. Vakaro pasisekimui 
darbavosi patsai klebonas 
kun. T. Žilinskas.

Noriu prie tos progos pas
tebėti, kad kun. Žebrio pa
mokslai mielai žmonių prii
mami. Svarbiausia priežas
tis tame, kad kun. Žebris iš 
tiesos yra “dvas. tėvas”, nes 
myli žmones, juos paguodo- 
ja. Jis net ant valandos sau

WILKES-BARRE, PA.
Gruodžio 18 d. šliuptar- 

niai padarė prakalbų. Kal
bėjo žinomas vaikėzas K. 
Šeštokas. Ant plekatų buvo 
parašyta: “Prakalboje bus 
aiškinama koks buvo prieš- 
istoriško žmogaus gyveni
mas, istoriško, koks yra da
bartinio ir koks turėtų būti 
ateinančio. Taipgi: kaip pra 
sidėjo žemdirbystė, išdir- 
bvstė, vaisba, kaip atsirado 
ponai, vergai, carai ir kara
liai, tautos ir karės etc. Kas 
tai yra žmonijos išliusuoto- 
jas. Kaip Lietuviai gyveno 
ankstybuose amžiuose; kaip 
ir kada atėjo į šiandien ap
gyventų vietų: kaip kariavo 
su kryžiokais, kaip pateko į 
lenkų, o vėliaus į maskolių 
rankas. Ant galo bus aiški
nama: kas tai yra religija ir 
kam ji reikalinga”. Taip bu 
vo apskelbta ant plakatų ir 
visų programų turėjo iškal
bėti vienui vienas K. Šešto
kas, Valparaiso “universi
teto” studentas. Nei vieno 
tečiaus programoje pastaty
tų klausimų Valparaiso mo
kinys neišaiškino. Pliauškė, 
pliovojo, bliužnijo taip at-

AVESTVILLE, ILL.
Gruodžio 8 d. musų bažny 

tėtėje atsibuvo 40 valandų 
dievmaldystė. Šv. Jurgio ir 
Nekalto Pr. P. Šv. draugijos 
dalyvavo iškilmėje. Labai 
daug žmonių atliko šv. Išpa
žintį ir artinosi prie Dievo 
stalo.

Darbai eina gerai. Lietu
viai sutikime gyvena, tik 
per daug pajunku į girtuo
kliavimų. Kas uždarbį pra
geria, tas pinigų neturi, o be 
skatiko vargas gyventi. To
dėl daug yra musų lietuvė
lių vargų vargstančių ir su
klydusių. Visoki cicilikai, be 
dieviai, ištvirkėliai, tai gir
tuokliavimo vaisiai. Drauge 
su uždarbiu prageria pado
rumų, gėdų ir tikėjimų. Pla
tinkime blaivybę; sumažė
jus girtuokliavimui pasidi- 
dįs žmonyse dora.

Westvillietis.

SUGAR NOTCH, PA.
Kun. Dreyeris per Naujus 

Metus atsisveikino su su- 
garniečiais. Musų lietuvių 
nežinia koks bus dabar liki
mas, nes nevisi lenkai lietu
vius kenčia. Kun. Dreyeris 
daugumų lietuvių pritraukė 
prie lenkų ir padarė karš
tais lenkbemiais. Iš tos prie
žasties kilo tarpe lietuvių 
barniai, pasidarė dvi parti- 
ji lenkijonų ir tikrų lietuvių. 
Per mitingus šiais metais 
męs lietuviai nuolatos tik ir 
bardavomės už lenkus. Vie
nu tarpu lcnkbemiai buvo 
paėmę viršų. Bet ačiū wil- 
kesbariečiams, atsilankiu-

AVORCESTER, MASS.
Gruodž. 14 d. numirė vi

siems čionai žinomas kuni
gas kleb. monsignoras Gri
ffin. Pagrabas buvo labai 
puikus. Palaidojime dalyva
vo keturi vyskupai: Spring- 
field’o, Providence, Burling 
ton’o, Manchester’io. Butą 
suvirš šimto kunigų, tarp ku 
rių butą penkių monsigno- 
rų iš vietinės ir aplinkinių 
vyskupijų. Pamokslų sakė 
kun. Dr. McCov, klebonas 
šv. Onos bažnyčios. Nabaš 
nikas gimė Irlandijoj 1836 
metais. Į Amerikų atvyko, 
turėdamas 16 metų. Priėmė 
kunigystės sakramentų 1867 
metais Baltimorėje. Visa sa 
vo amžių paskui darbavos 
šv. Jono parapijoj, Worces 
ter’yj.

Nabašnikas monsignoras 
Griffin yra daug pasidarba
vęs šiame mieste, ypač tarp 
katalikų. Jisai yra pastatęs 
keletu bažnyčių aplinkui 
Worcester’į ir pačiame mies 
te. Pastatydino mokyklų ber 
naičiams ir mergaitėms, na 
mus pabėgusioms seserims- 
vienuolėms. Didžiu jo dar
bu yra pastatymas didelio 
šv. Vincento ligonbučio, ant 
Vernon str.

Kun. monsignoras Gri 
ffin’as buvo gerbiamas ir ne 
katalikų. Pakasiuose dalyva 
vo majoras Jokftbas Logan, 
keletą aldermen’ų, kongres- 
mon’ų ir kitų augštai stoviu 
čių žmonių.

Graži buvo garbaus mon
signoro mirtis: Rytmety j 
prieš mirtį jisai atlaikė šv. 
Mišias. Į kelias valandas po 
to, didelių skausmų remia
mas, jis nuvežta į šv. Vincen 
to ligonbutį. Ligonbutyj jis 
užėmė kambarį greta koply
čios. Naktį jis praleido so
puliuose. Brėkštant-gi jau 
laukta jojo mirties. Telefo
nu duota gandas apie mirš
tantį garbų senelį vietinei 
dvasiškijai, kurigi dar tuo
met nebuvo šalia monsigno- 
ro lovos. Susirinko dvasiš
kija skaitlingai, nors da tik 
vos-ne-vos pradėjo švisti. 
Vienuolės ėmė kalbėti rožan 
čių. Dvasiškija skaitė lita
nijas ir maldas. Senukas su 
graudino, kada jisai išpaži
no prie visų savo tikėjimų 
kalbėdamas: “Tikiu į Die
vą”... Tarp maldų pasigir
do monsignoro žodžiai: “Ši
tai jau ir visko galas”.., 
“Į Tavo rankas, o Viešpa
tie, aš atiduodu savo dva
sių”. .. Mirties šmėkla ėmė 
pasirodinėti ant jo veido. Jis 
užmerkė akis tartum norė
damas užmigti. Tuomet iš 
koplyčios saldus varpelio 
balsas, kame ištikimas vika
ras laikė šv. Mišias už myli
mų klebonų. Buvo tai “offer 
torium”. Smagus nusišypso
jimas pasirodė ant veido 
monsignoro... Girdėjo dar 
jis varpelio balsų apreiškiau 
tį “pakylėjimų”, ir kuomet 
tikėjimas mus mokina, kad 
dangus atsiveria ir jog Vieš 
pats Kristus tarp kerubinų 
ir Serafinų nužengia ant al
toriaus, tuomet monsignoro 
dūšia stojo prieš Viešpatį 
Monsignoro jau nebebuvo 
buvo tik jo lavonas...

Pamaldose už nabašnikų 
dalyvavo ir daug lietuvių.

Z

IS MOKYKLOS.

dui truko lierodiškumo, jei 
taip galima išsireikšti. Leng

Gatvės buvo prigrūstos, taip vai prikimęs balsas kliudė 
kad į bažnyčių tik mažas lošikui gerai išpildyti Ilero-
nuošimtis pateko.

A. a. mgr. Griffin savo tin
tus išdalino tarp įvairių mie- 
laširdybės įstaigų. Gražus 
pavyzdis gyvenimo ir miri
mo!

Kun. J. J. Jakaitis.

CLEVELAND, OHIO. 
Antra dien’ Kalėdų turė-

ar/

ŠARADA.
Pirmas per upę keldina, 
Dešimtas šviečia, kaitina. 
Antras bandoj kailiniuos, 
Septintas girioje spygliuos. 
Ketvirtas ežeruos nardo.

do rolę; kitokių kokių rolę 
butų gal ir labai gerai atli
kęs, nes gabumų, matyt, ne- Aštuntas žąseles gaudo.
stinga. Ilerodienės lauksi
me kitų syk pasirodant ant 
scenos... Pradžia gera. A- 
niolo rolę gražiai atliko ma
ža mergaitė, regis Ona Piku 
čiutė. Jaunai lošikei, jei ne
paliaus rodyties ant scenos, 
norėsi pranašųuti labai gerą

jome puikų vakarų. Buvo pasisekimų. Sumaniai sai o 
lošta “Blinda, svieto lvgin- ro^cs išpildė Berodo rūmų 

rPoQ+i«Qc nnoicoirė orn uzi eizda ii b\įuo kkareivis.tojas”. Teatras nusisekė, ga
Įima sakyti, kuogeriausiai, Neturėdamas inkaro pi ogia 

s visi lošikai mokėjo pui-imos’ uegaliu lošikų pavadinnes visi lošikai mokėjo pui 
kiai savo roles ir jas gerai 
suprato. Keturiose pertrau- teueliusta už tai giriamieji

ti tikromis jų pavardėmis

ir tenesidžiaugia peikiamie
ji, bet drąsiai tepasirodo ir 
kita svk ant scenos. Užbaig-

koše dainavo M. ir Z. Bag-. 
džiunaitės, jaunos mergai 
tės, ir lošė keturiomis ran-j 
komis ant piano S. Kimutis G-atras, kaip jau minėjau, 
ir A. Bačiuskutė. Badžiunai i kabiomis. Ketui ios mažos
čių malonus balsai ir gražios 
parinktos dainelės, žavėjo 
klausytojus. Rankų ploji
mams nebuvo galo. O ir žai- Lietui a,

’ mergaitės, pianui pritariant, 
padainavo vienu balsu: “Už 
Raseinių ant Dubysos” ii 

tėvynė musų” 
Dainos, nors ir silpnokai aidimas ant piano ne vieno 

jausmingų dūšios stvga už-p^os, įisuomet publikai p«
gavo. Prieš ir po perstatymo1 tinka-^’n‘l'li,,inC1dallR U"’ 
griežė jaunų lietuvių vyrų 
benas.

Ant pasilinksminimo va-

Seštas kūne tvermę daro, 
Trečias pirmyn valtį varo. 
Penktas laivui reikalingas, 
Devintas žuvyj skaitbngas.

Dabar viską sutvarkyk,
Pirmas literas skaityk,
Turi išeit mažiulytė
Lietuvių maldų knygytė.
(Reikia įspėti užmintus 

žodžius ir juos tvarkoje su
rašius, kada skaitysime iš-7 v
augšto žemyn jų pirmas li
teras, turi išeiti lietuviškos 
maldaknygės vardas).

Kas pirmutinis prisius ge 
ra išrišimų šitos Šarados 
gaus dovanų knyga “Fabio- 
ie”.

> i

TEISINGI AFORIZMAI.
Vienas mokslinčius iš

dėstė sekančius aforizmus, 
kurie, rodosi, teisingi:

Jeigu nebūtų literatūros, 
tai žmonės kitokiems niek-vo. Mat po teatro nebuv 

jaunimo numylėtų šokių nei niekiams išleistų pinigus, 
kamputyj nebuvo pardavinė i

o

xiii v i/aniiiiiivniiiiiiiiin/ » iv* • • j • t • • t} m •, v . . narni širdį džiuginu vaistai.. . nueisi . laikaro žmonių buvo grūste pri -I . »L, v . į Baisus prasikaltimas prieš1 Garvežys važiusigrudę ir visi tapo užganė- v. . .. .1 .... ... , ,• . , -v 1 & šiolaikmę civilizacijų!..., kelia truksmų.

Sakoma: “tylėjimu toliau 
” Tai tikras melas, 

ažiuoja toli, o juk

Ten buvęs. Gineitis.

HOMESTEAD, PA. 
Antra Kalėdų diena.

MINERSVILLE, PA. 
Pas mus susitvėrė nauja

kiekvienoje šiek-tiek didės-'draugija, kuri atsižymi tuo,
nėję lietuvių kolionijoje šis 
bei tas surengiama: ar tai 
balius su kamputyje parda
vinėjamomis Ragučio ašaro
mis, ar tai teatras su maž-ka 
naudingais šokiais, ar tai ki
toks koks pasilinksminimas. 
Homestead’e šį kartų pastan 
gomis kun. S. J. Cepananio

kad pralenkia gražumu dra
bužių, ne tiktai Minersvill- 
ės, bet ir kitų vietų draugi
jas. Pirma lapkričio pasiro
dė parodoje, tai ne mažai gė
rėjosi ir svetimtaučiai. Tai 
švento Kazimieri K. Karei
viai. Dabar pirmų dienų Ka
lėdų pribuvo pilnoje parodo-*

Redaktorius savo laikraš
čio yra žvakė — prenumera
toriai — knatu. Jeigu pas
tarųjų nebūtų tai ir didžiau
sias redaktoriaus protas bu
tų tamsus.

Kuomet Aleksandras Di
dysis gimė taipgi buvo ma
žas.

Kuo žmogus senesnis juo 
palengviau vaikščioja, o vie
nok grečiau bėga į kapus.

Ne visada pinigai atneša 
laimę. Tiems, kurie jų netu
ri, pinigai niekad neatneša

buvo suruoštas teatras be jo je į pirmutines šv. Mišias, ir laimės... 
kių priedų, tik su pora dai-' kaip kokia kareivija užėmė Viltis yra žolynas plau- 
nelių pabaigoje. Puikioj, nuo grotų iki didžių durų vi- kuose — linksta pučiant vė- 
erdvoj Carnegie svetainėje sų bažnyčių, ir esantiems jui... Meilė — tai žolynas 
tapo atvaidinta “Betliejaus bažnyčioje malonų darė įspu prie krutinės — vakare nu- 
Stainelė”. Teko ir man ten dį. Neapsileido nei giesmi- krinta... Tikėjimas — tai 
pakliūti, pasigerėti nekuriu įlinkai ant vargonų; jie pa- žolynas kuris slepiasi šir- 
lošikų gana geru savo rolių rodė savo gabumų giesmė- dies gilumoj ir tenai per išti 
atlikimu ir šį-tų peiktino pa- i mis, nes vargonininkas, J. sų gyvenimų žydi. .. Kuomet 
tėmvti, kaip antai: stainelė. Mikutavičius, tankiai turi žmogus ant žemės netenka 
kur kūdikėlis gimė, galima lekcijas, idant neatsiliktų vilties ir meilės — jam pasi- 
buvo atsakančiai! sutaisyti., nuo kitų mokytų giesminin- lieka tikėjimas ir kaipo išti-
Matyt ant greitųjų prisiruoš kų. 
ta. Nekurie lošikai vaikščio
jo, kaip sustingę, nusigandę 
Bet nėra ko stebėties, nes be 
veik visi lošikai pirmų kar
tų pasirodė ant scenos. Kero

kimas vadovas žmogų veda 
į amžinasties vartus. . .

Katalikas. Vedusį žmogų vadinama 
vyru dėl to, kad reikia daug 
vyriškumo vilkti moterystės 
jungų.
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4 DRAUGAS.

REDAKCIJOS PASTABOS.

Kai-kuriuose organuose 
sukritikuota p. Juozo Ga
brio sumanymas įsteigti Pa
ryžiuje informacijos biurą, 
apie Lietuvą ir lietuvius. 
Kaip rodosi, kritikos prie
žastim buvo asmeniškumas. 
Bet toks biuras arba — kaip 
tai vadina vienas musą laik- 
raščią — nevaldiškoji “am
basada” mums būtinai rei
kalingas. Paimkime kad ir 
‘ ‘ Catholic Eneyclopedia”. 
Yra tai svarbus veikalas, į 
kurį žiūrima, kaipo į tikriau 
šią žinią šaltinį apie katali
kus, — o kas ten apie Lietu
vą ir lietuvius parašyta1? Su
dėjus viską krūvon, straips
nelis “Lithuania” užima tik 
du puslapiu, ir šitame straip 
snelvje p. Joseph Lins (vo
kiety s) tvirtina, kad Rusi
jos lietuviai gyveną daugiau 
šiai Kauno, Gardino ir Čer
nigovo (taip!) gubernijose. 
Apskritai imant, visame ras 
telyje eina kalba vien apie 
senovės politiškąją Lietuvą, 
bet apie lietuvią tautą kal
bama kuomažiausiai. Todėl 
ten nėra nieko nei apie mu
są tautos atgijimą, nei apie 
musą literatūrą nei apie mu
są santykius su lenkais, ru
sais, vokiečiais ir kitais kai
mynais. Sulyginus straipsnį 
“Lithuania” su, pav., “Ca- 
talonia”, katalai yra daug 
laimingesni už lietuvius. O 
kas kaltas?... Apsvarsčius 
dalyką rimčiau, pamatysi
me, jog kalta tam toji aplin
kybė, kad p. Gabrio sumany 
mas pasirodė pervėlai.Truks 
ta mums tos sąvokos, kad ge 
riausiai yra žinomi ir su
prantami tie, ką garsinasi 
patįs save, ką patįs duoda 
apie save žinoti kitiems, ką 
patįs pasiskundžia su savo 
bėdomis ir pasigiria su tuo, 
ką veikia ir turi. Tiesa, pa
sirodžius pirmamjam “Ka
talikiškosios Encyklopedi- 
jos” tomui, Kauno “Drau
gijoje” tilpo pakvietimas 
parašyti atsakomą straipsnį 
apie musą tautą. Niekas ne
atsiliepė. Rezultate, turime 
informaciją, kuri neinfor
muoja. Kitatautis, kursai no 
ri sužinoti, kas yra lietuviai, 
randa truputį istorišką ži
nią apie politiškąją Lietuvą 
“nuo marią iki marią”, o 
jeigu nori žinoti daugiau, tai 
liepta jam skaityti straips
nius apie... ‘Bresto uniją’, 
“Graikus katalikus Ameri
koje”, “Graiką bažnyčią”, 
“Rytą bažnyčias”. Prieraše 
paminėti Baltromaičio, Le
levelio, Totoraičio, Bruckne- 
rio ir keleto kitą rašytoją 
apie Lietuvą veikalą vardai. 
Tai ir v

Dėlei suprantamą kiek
vienam priežasčią vardo mi
nėti čia nėra reikalinga. Už
teks pasakius, jog vienas vai 
kinas, kursai kūrena pečius 
ant laivo (tug-boat) ir iš to 
gyvenimą daro, perskaitęs 
“Drauge”, kad koks tai “ar 
cibiskupas” paieško savon 
“seminarijon” kandidatą į 
kunigus, susimanė tapti ku
nigu. Prasidėjo susirašinėji
mai su Urbonu. Bet šiam pa 
reikalavus 375 dol. užmokėti 
išaugšto “profesoriui”, da
gi “studentui” pačiam užsi
laikyti trejus metus Los 
Angeles’e (Kalifornijoje), 
vaikinas pasipriešino. Pasi
priešino gi dėlto, kad netu
rėjo užtektinai pinigą. Kaip 
matysime iš žemiau patal
pintą Urbono laišką, vaiki
nas turėjo 250 dol., kuriuos 
ir pasiūlijo “arcibiskupui”. 
Bet tiek apgaudinėtojui nė- 
užteko: jis liepė vaikinui pa 
siskolinti dar 225 dol. Vai
kinas pradėjo purtyties — 
na, ir “arcibiskupui” prisi
ėjo pamesti Mahanoy City 
ir važiuoti pas pečkurį 
“Rev. P. Urban” atvažia
vo, pabuvo, nuo nekalto žmo 
gelio pinigą neišvyliojo — 
ir visas reikalas atsidūrė 
pas vietinį kleboną, kursai 
ir teikėsi maloningai visus 
dokumentus pristatyti sau
giai į “Draugo” redakciją. 
Urbono laiškai žodis į žodį, 
raidė į raidę skamba šitaip:

O Studetos i ra pevvnas sa- pė ir kiti žmonės. Visi vie- 
\va mokslą anie kokio symy nan balsan sumanymui pri- 
narjo to ne padaris bo stu-' tarė ir juo pasidžiaugė. Tik 
dėtu tur daug negal asabis-1 ne visą tinkamai buvo su
ka mokslą paduti. O mes 
specialna mokom ir mes Sto

prasta pinnasai pakvieti
mas. Turint pakvietimą ran-

rojemos kad par 3 metus pa koše, kritikuota redakciji- 
bengtu kyc ir ilgiau mokos i nis planas, tuo tarpu kai to 
pagal studęta. O kas dar ira , plano niekas dar galutinam 
niekokio Mokslainie kuri wa išvysdyj nepagamino ir, sū
dymas profesorei netur anie prantama, niekam jo dar ne- 
puse mokslą. Kaip ira bo galėjo paduoti. Dar nesantį 
musu kunigu ir auksciausi dalyką kritikuoti, rods, tru-

Jeigu butumiine darbštes
niais, tokios nedovanotinos 
klaidos nebūtą pasidarę.

Negali būti labiau apgai
lėtino daikto, kaip matyti, 
kad žmogus nesupranta sa
tyros arba pašaipos, vadina
si, pajuokiamus daiktus prii 
ma už gyvą tiesą. Neseniai 
“Drauge” tilpo paimta iš 
“Saulės” žinutė apie Urbo
ną ir jo “Žemaitį”. Tuomet 
minėjome apie apgaudinėto 
ją Urboną ir jo netikiausį 
laikraštėli dėlto, kad norėjo
me persergėti savo skaityto
jus prieš vilką avies kaily
je. Tr ar galima buvo tikė- 
ties, kad atsiras kad ir vie
nas skaitytojas, kursai pa
ims musą žodžius už pagar
sinimą “areibiskupo” Ur
bono ir jo “seminarijos”!.., 
Tečiaus ątsirado.

“ARCHIBISHOPS EDU 
CATIONAL.

171-177 E. Co. Meye str.,
Canonsburg, Pa. Oct. 26 

A. D. 1910. 
Mejlingas Christoje!

Apturiejau laiszka nug 
tamistos Ir dodu atsakima 
Žodes Raszta Szwenta.

Loska ir Pakajus nug Po
ną Diewa ir Jėzaus Chrys- 
taus kūrėm garbie ir Szlowe 
ant amžių amžinųjų 

amen.
Meilingas Chrvstoje 

Musu Arciwiskupas tur
\valdze Apasztalu Szwentu 
ir Stalices Szwenta Petrą 
Apasztola.

O asz turu waldze duta 
par Arcivviskupa ir esu Par- 
dietyniu Mokslaines ir vval- 
ditoju.

Asz matau tamistos norą. 
Mes pryjemam Ant ciela 
mokslą isz kaina mes uorėm 
ant algos Profesoriaus $3 
75.00 Trys szimtus septines 
deszimtcs ir Penkis Dorie- 
lus, už ciela mokslą.

Ale ant gyvvenima turi tu
rtėti pac isz savęs ir mes tu- 
rem siunsti i Los Angele 
Cat.

Mes neturem paznocijen 
senumą kik metu tur būti 
ale pryjemam nu 17 metu 
lyg 25 ale na brokijem ir se 
nesnij.

Mokslą tur turietv tur Mo 
kiety Rasziti ir Skaititv.

Ciela ant Skolos mes ne- 
tvkernos bo žmogų galem to
ki gauti kad mums gal pri- 
daritv baiku bo jam nekasz- 
tu nieką tik ta ant baiku to
kiu spasabu Mes norem su- 
kolektavvotv alga propeso- 
siaus isz kaina $375 bo mes 
turem apiekawoties koznu 
studentu kad krivvidas netu- 
rietu.

Jej nori tyk ra turv raszv- 
ti sawa reikale kik turi py- 
ningu ir kas tamistai ne da- 
tęk arba kas brokas yra Po 
pabengima mokslą apturszę 
tima ir ira apieko be klapa- 
tu.

Uvvozok
Asz prvjemu Studetus 

ant kunigą augusius įvaiki
nus ir siuntu pry specialne 
profesoriaus kurs moka ty- 
kra pevvna.

mokslo tur ko nievvienas Ku 
rie vvadynas profesoris ne
gal daruditi to.

Kąn pas musu profesorių 
isz moks to niekur ne isz- 
moks nors deszimti metu si 
minario sidietu Dėlto mes 
pryjemam angusius kurie 
tor razuma tada mokslaiejn 
greita.

Raszik kaip supratai.
Jej kas dar broką ta isz- 

aiskinsma o jej galesma da- 
risma Priteliste Su paswei- 
kinimu

Rev P B Urban”
Čia pridėtas dar šitoks 

prierašas:
“Asz lauku atsakima nuo 

Profesoriaus o kaip sutauk- 
su Dusu žyne o per tan czie 
sa storokes kik galedams

Adresas Rev. P. B. Urban 
171-177 E. College St., Ca- 
nonosburg Pa.”

Antras laiškas skamba ši
taip:
“ARCHIBISHOPS EDU- 

CATIONAL. 
Atsakima dudu ant 3 die

nos Novvembere raszita ko
rėm apturiejau gromata.

Meilingas Chrvstoje

puti keistoka...
Kad nebebūtą tokią nesu

sipratimą, “Lietuvos” leidė 
jo ir savo vardu turiu paaiš
kinti, jog, kviečiant išvar
dytus atspaustame surašė 
žmones, pirmiausia norėta 
gauti ją nuomones ir viso
kius patarimus apie tai, 
kaip geriaus visas darbas at 
likus.

Paskui tik matyta galimu 
esant planuoti darbas su 
smulkiomis išgalėmis. Ki
taip daryti vargu bau gali
ma: vėju pamatuotas būtą 
planavimas, nežinant kad ir 
to nedidelio kviestąją žmo- 
nią būrio nuomonią. Ap- 
skaitliuota ir nuspręsta yra 
tik enciklopediją dydis: trįs 
tomai po 600 (ar ir kiek dau 
giau) puslapiu dideliame 
formate.

Reikia pažymėti, kad iki 
šiol dar labai' mažas žmonių 
skaičius atrašė laiškus. Dau
guma, matyt, atidėlioja to
lesniam laikui. Taigi plana
vimo ir visoks kitoks darbas 

1 vis dar negali būt pradėtas. 
Baugu, kad dėl tokio ger
biamąją europiečią vilkini
mo neatsidėtą viskas adasz apsijjemu tamista pry

jmti ir storosus kik gale-! calendam graecam. 
dams matidamas tamistos i Teisybė> duota kelios ap_
llora’ lamos sugestijos laikraščiuo

Uvvozok kad galėtume pa se> bet to dai. labai mažai? 
zičiote dar kokias 225.00 du į reįkįa daugiaus konkretiš- 
szimtus 25 dorielus ta turie- bo Kad įr maloniai paveda 
tume keturys szimtus septi- laikraščiai savo skiltis svars 
nes deszimtes $475.00 Szim- tymams apifc enciklopediją, 
ta galy pazičioti ant vvienu vįSgį į§ daugelio atžvilgią 
metu o antra szimta dvvyde- vįen per laikraščius nepa- 
szimty penkis ant tolesne ranku kalbėties, o tuo la- 
ciesa su procentu 6 tokiu spa bįau apie nieką negalima su 
šabu asz pac storosu aptey ‘ gįtarti. Yra juk tiesesni ke
tai ir dronse gali tau padari- į ]įaį
ti asz esu atsalome Penkių1 Labai geisthli kuogrei. 
tukstaneiu ta tegu ne byje gįausį atsakymai ypač dėt
ie Penkis szimtus pazičioti to> kad kaikurie kviesti; j y 
tamista ant pardzios jeij ta- pralleįė jau pradeda savo 
mista ne tvieritu asz galu Pu darbą ir ,ėtl} it užbaig. 
ti raszta ir ant to su

Pasveikinimu
Rev. P. B. Urban”.

Skaitytojau ką apie šitą 
visą atsitikimą pasakysi?; 
Ar neprisieina stebėties fak 
tui, jog ligšiol net dideliuo
se miestuose atsiranda neiš
manančią lietuvią, kurie pa
sitiki “Rev. P. B.” ir jo 
“Archibishops Educational’ 
iu”? Tečiaus žingeidinga bu 
tą surasti, kiek neišmanė- 
lią davėsi pasigauti ant Ur
bono meškerės.

Viršuje vyskupą papras
tas ženklas su lotiniškais žo
džiais: “Soli Deo honor et 
gloria”, apačioje atspausta 
‘Archibishops Educational’ 
Toliau rašvta ranka, bet “ar 
cibiskupo” ranka taip neiš
miklinta, kad vietomis sun
ku sužinoti kokia raidė yra 
pastatyta. Apačioje apskri

ti, jeigu tik pasigamintą ap- 
skritasai enciklopedijos pla- 

| nas.

II.

Užmėtinėjimu dėlei.
Iš visą mūsą spaudoj pa

sirodžiusią atsiliepimą apie 
p. A. Olševskio pasiketini- 
mą leisti enciklopediją at
siskiria p. J. Gabrio straips 
nelis Dėlei Enciklopedijos 
leidimo, indėtas į keletą laik 
raščią. (“Liet. Žin”. No. 90, 
91; “Viltis” No. 132; “Drau 
gas” No. 2; “Tėvynė” No. 
49; “Vien. Liet.” No. 50). 
Straipsnelis nori būti paaiš
kinančiu ir lyg pusiau ofi- 
ciališku: jo rašytojas p. J. 
Gabrys, pasirašo, kaipo Tė
vynės Mylėtoją Dr-jos Li- 
terat. Komi-to narys. Sutei
kiamos jame “žinios” apie

si. “Šiemet”, sako, “būda
mas Amerikoj, padaviau 
draugams T. M. D. Litera - 
tišk. Komiteto nariams ap
svarstyti Enciklopedijos lei
dimo sumanymą”... Kad 
taip buvo, niekas nesiginčys. 
Bet neteisybė, ką p. J. Ga- 
brvs sako toliaus, buk “kai-•r '

kurie Amerikos biznieriai”, 
suprask “Lietuvos“ išleis- 
tuvė, pasinaudojo tuo jo “pa 
davimu apsvarstyti sumany 
mą” ir “užbėgo T. M. D. už 
akių”. Pasinaudoti p. J. Ga
brio sumanymu jau vien dėl 
to negalima buvo, kad nieks, 
gal būt išskiriant T. M. D. 
Lit. Kom-to narius, nežino
jo, koks tas sumanymas bu
vo. Iš parašyto kiek vėliau 
p. J. Gabrio Atviro laiš
ko Tėvynės Mylėtojams 
(‘Lietuvos’ No. 40) irgi nie
ko negalima buvo panaudo
ti, nes jokią konkretišką pa 
aiškinimą, jokią apskaitlia- 
vimą jame nepaduota. Pati 
enciklopedijos idėja — negi 
tarp lietuvią ji pirmu syk 
gema, o lietuvią kalboje į- 
sigvti enciklopediją — negi 
p. J. Gabrys tai pirmu syk 
pradėjo svajoti.

P-ui A. Olševskiui konkre
tiškasai sumanvmas išleisti •/
enciklopediją mano paduo
ta dar 1909 m. — vasarą. Iš 
pradžią buvo manyta rengti 
mažas enciklopediškasai žo
dynėlis, kaip kad Pavlenko- 
vo, ar ir dar mažesnis. Vė
liaus, po ilgesniu svarsty ' 
mą, apsiimta daug didesnis 
— toks, apie kokį dabar kal
bama.

Taigi dalykas yra pilnai 
savystovis ir jis nereikalavo 
‘ ‘ pasinaudo j imą ’ ’.

P-s J. Gabrys, aiškinda
mas apie “užbėgimą už a- 
kią”, dar ir tokį argumentą 
pavartoja; sako “Lietuvos” 
išleistuvė kita svk negavo 
spausdinti V. Kudirkos raš
tą ir kėlė dėl to audrą, tai 
dėlei tos pat priežasties, esą, 
ir dabar... kviečia enciklo
pedijai sandarbininkus.... 
Čia logikos, žinoma, nėra. 
Bet ir teisingumo trūksta 
“Lietuvos” išleistuvė dėlei 
V. Kudirkos raštą spauzdi- 
nimo niekad “audros” nekė 
lė ir net-gi niekam neišreiš
kė ypatingo noro tą darbą 
gauti. Niekas jos ir nekalbi
no tame dalyke. P-o J. Ga
brio primintasai p. Nebre- 
kutis su “Lietuvos” išleis- 
tuve nieko bendro neturi, ir 
jo straipsnys redakcijos bu
vo indėta laikraštin, kaip 
ir kiekvienas kitas. P-s Ne- 
brekutis savo straipsnyje da 
rodinėjo, kad V. Kudirkos 
raštą spauzdinimas būtą pi
giau atsėjęs Amerikoje, ne
gu Prūsuose.

Toliaus, kalbėdamas 
apie p. A. Olševskio suma
nytosios enciklopedijos ar 
sumanymo “tvarkos” (?) 
netikumą, p. J. Gabrys nu
rodo ir į mano personą, už
mesdamas man, jog aš, ne
baigęs universiteto mokslą, 
drįstu imties atsakomo dar- 
.bo.

Universiteto nebaigiau —

darni universitete, jie gal nei 
kreiva ause neklausė litera
tūros ar lygintinės kalboty
ros lekciją. Iš mūsą kunigi
jos ne vienas, kad ir būda
mas vien šv. Teologijos dak
taras ar magistras, yra ge
resnis literatas, archeologas, 
sociologas, astronomas, kal
bininkas, negu teologas. Lie 
tuvią didisai kun. Kaz. Jau
nius baigė dvasiškąją Aka
demiją su šv. Teologijos ma
gistro laipsniu, bet-gi ne dėl 
Jaunio Teologijos pažinoji
mo į jį buvo atkreiptos viso 
pasaulio akįs...

Antrą pusę vertus, gauta

III

Ar galime leisti didelę enci
klopediją?

Paniekindamas kompilia- 
cijinį darbą, p. J. Gabrys 
mano apie didelę ištisai ori
ginališkai parašytą enciklo
pediją. Tokios enciklopedi
jos “Lietuvos” išleistuvė, 
žinoma, išleisti negalės ir 
apie tokią nei nesvajoja. 
P-s J. Gabrys, kaipo T. M. 
D. Liter. Komi-to narys, pra 
nešė, jog didelę ir nekompi
liuotą enciklopediją rengia 
si išleisti. Tėv. Myl. Dr-ja. 
Reikia vienok abejoti, kad

sai, pavyzdžiu, Rusijoj, uni- Paiia^$ enciklopediją kas-
versitetą streiko laiku, tik a 
čiu tūlos rąšies profesorių

nors lietuvią — ar draugija, 
ar atskira žmogystė — galė-

J tą išleisti artimesniu laiku, 
vininką liudyja man vien ne i Kliutįs suprantamos sto- 
gražiai. O taip-gi, kada tu

malonei diplomas — jo sa

rįs universiteto diplomą p. 
J. Gabrys, rašydamas apie 
literatūrą, nežino, jog “Po- 
wrot taty” yra parašyta A. 
Mickevičiaus, arba, rašyda
mas mažiems vaikams Geo
grafiją, sako, jog Nemunas 
teka į Atlantiką, arba reda
guodamas V. Kudirkos raš
tus, išleidžia juos su gėdą 
darančiomis klaidomis, arba 
kviesdamas dėtis į bendrovę 
Lietuvos žemei pirkti, neži
no, kad ir advokatu būda
mas, net svarbesnią įstaty
mą apie tą dalyką — aš di
džiai abejoju, ar čia ką nors 
sveria diplomas.

Suprantama, tuo nenoriu

ka mokslininką ir ypač sto
ka didžią kapitalą.

Kad gautume supratimą, 
ką reiškia šioje gadynėje 
leisti ištisai originališką en
ciklopediją, galime pažiūrėt, 
kaip buvo rengiama ir kiek 
paėmė pinigą dabartinioji 
Encycl. Brit. laida.

Encyclopaediae Britanni-
cae vienuoliktąją laidą spau 
dė ir kontroliavo Cambrid- 
ge’o universitetas Anglijoj. 
Nuolatinią redaktorių visai 
laidai ir pamatinėms moks
lo šakoms redaguoti buvo 
64. Dirbo jie ištisus aštuo- 
nius metus. Neskaitant re 
daktorią, į Enc. Brit. rašė 
1,500 įvairiausią žinovą iš vi

pasakyti, kad diplomas vi-, Są pasaulio kraštą. Tai yra 
suomet yra niekai. Vienok, Į geras liudv j imas, kiekos rei- 
kviečiant enciklopedijai ben kia žmonių, panorėjus kiek- 
dradarbius, nematau jokio - vienai mokslo ir žinijos ša- 
reikalo žiūrėti, ar kas turi kai turėti atskiras specialis-
kokį diplomą, ar ne. Jeigu 
taip panorėtume daryti, tai 
iš visą pakviestąją rašyti 
Lietuvos ir lietuvią skyriun 
reiktą didesnę pusę ar gal ir 
visus išbraukti. Ją visą dip
lomai neliudija žinojimo to 
dalyko, apie kurį juos pa
kviesta rašyti.

Kas apie mano rolę enci-

tas.
Ir kiek tai atsieina?
Encycl. Brytannica išmo

kėjo:
redaktoriams ir rašytojams 

$815.000
už žemlapią ir iliustrac. da
rymą $62.400
už raidžiu statymą ir platės 

$245.000
klopedijos rengime, ji yra i. ................. .,... .. . . . , kanceliarijos išlaidomsnedidele, ėmiausi vesti apla-
mąją beveik (techniškąją) 
tvarką, j ieškoti įvairiems 
skyriams bendradarbius ir,•Z '

ką pats išmanau, kompiliuo
ti ar kaip kartais versti. Ži
noma, visose abejonėse tar- 
siuos su išmanančiais daly
ką žmonėmis, kai-kame yra 
pažadėta Chicagos universi
teto profesorią pagelba ir be 
veik viskas, prieš spausdi
nant tomuose, bus paduoda
ma viešai kritikai per laik
raštį “Lietuvą”.

Beje. Kompiliacijos, pase 
kant Encyclopaedia Brita- 
nnica, Brockhaus’o enciklo
pediją ir kitas, p. J. Gabrys 
skaito beverčiu dalyku: tos 
enciklopedijos esą pasenę ir 
“kasdien vis labyn sęsta”.

Ar kompiliacijos, apskri
tai, yra bevertės, tuščia bū
tą čia apie tai kalbėti. Pa- 
minėtosios-gi enciklopedijos 
“vis labyn” nesęsta, anaip
tol, nuolat yra naujinamos.

$60.000
Viso labo $1.182.400.
Tokiu būdu vienas Enc. 

Brit. tomas išneša 40 suvir- 
šum tūkstančią dolerią. 
(Enc. Brit. 11-ji laida turi 
28 tomus ir indexą), arba 
vienas puslapis apie 1.000 
dolerią. Vien už parašymą 
ir suredagavimą kiekvieno 
žodžio išėjo po 2 su viršum 
centu (Enc. Brit. turi 40 mi
lijoną su viršum žodžiu).

Jeigu dabar tas pačias kai 
nas pritaikytume prie T. M. 
D. manomos leisti (kaip p. 
J. Gabrys tvirtina) dešim
ties ar dvylikos tomu origi
nališkosios enciklopedi j< >s, 
tai turėtume maž-daug 
$400.000 — beveik pusę mi
lijono dolerią ir beveik visą 
milijoną rublią.

Bet, padėkime, lietuvią 
enciklopedijos leidimą galė
tume kaip-nors pigesniu pa
daryti. Už žodžio parašymą 
ir suredagavimą mokėtume

tas antspaudas su žodžiais 
“The holv Catholic & Apos muį enciklopediją yra ne vi-

p. A. Olševskio rengiamąja 
ar norim,» surengti išleidi- tai teis-vb«' Ar >»

tolic Chuch in the W.”.

ENCIKLOPEDIJOS REI 

HALUOSE.

I.
Mažas paaiškinimas.

Keletas kviestąją bendra
darbiauti “Lietuvos” leidė
jo sumanvtoj enciklopedi
joj paminėjo sumanymą lai
kraščiuose, pridurdami ir sa

' sai teisingos ir gali klaidint 
visuomenę. “Lietuvos Ži
nią” redakcija, indėdama sa 
vo laikraštin minėtą straips

manau ? — man pačiam sun
ku apie tai sakyti.

Vienas diplomas visgi ma
no akyse nedaug ką sveria.

Mediką, juristą diplomai
nį, jo suteikiamas žinias tei- juk nesako, jog ją savinin- 
singai pavadino prikaišioji- kai yra kalbininkais, bisto- 
mais. rikais, literatais etc., o tuo

Savo straipsnio pradžioj tarpu ne vienos mūsą dak- 
p. Gabrys sako nesvarbu e- taras yra daugiaus žinomas 
są, kada, kur ir kaip kilo en-1 kvipo historikas, arclieolo- 
ciklopedijos leidimo suma- gas, ar net ir kalbininkas; 
nvmas. Vienok... beveik ne vienas juristas, kaipo — 
per ištisa straipsnį apie tai literatas, o net ir literatūros

Encyclopediae Brytannicae ! ne du centu (o ir tai kaina, 
tik ką dabar (1910 m. pabai- sulyginamai, žema: anglu 

iS°j) išėjo nauja, vienuolik- laikraščiai už paprasto ge- 
toji laida, naujai iš pamatą resnio laikraštinio straips- 

, sutaisyta.*) i ,do godį moka po 5, 10 ir
_____  ; daugiaus centą), bet du svk

mažiau, t. y. po 1 centą. Tad, 
*) Pirmoji Encycl. Brit. sutilpus į 10 tomu maž-daug 

laida, 3 tomai, išėjo dar aštuoniems milijonams žo- 
prieš Prancūzijos revoliuci- džią, reiktą už raštus išmo
jo, 1768-71 m. — Devintoji keti 80.000 dolerią. Leiskim 
laida išėjo 1875-89 m., 25 to- dar, kad lietuviai moksliniu 
muose. Šitą laidą 1902 m. kai dėl pasišventimo rašys
perspausdė Londono laikraš 
tis The Times, pridėjęs vie
nuolika tomą priedo. Ameri- 

I koje 1905-06 m. tą patj pa-

dvkai (o tai visgi negalimas 
dalykas), tąsyk, skaitant, 
jog lietuvią bus surašyta ke
turi tomai, svetimiems liks

darė IVemer’is, pridėjęs dar šeši ir už juos reiks iš-
vo pastabas apie jį. Atsilie- tekalba. Sumanymą savina- žinovas, nežiūrint, kad bū-1 penkis papildančius tomus. | mokėti 54.000 dolerią.
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DRAUGAS.

Raidžių statymas ir platės 
labai pigiau negalės atseit. 
Bet, kad męs tai atliksime 
perpus pigiau: už tomo su
statymą ir platės nemokėsi
me aštuonius suviršum tūks 
tančių dolerių, kaip Enc. 
Brit., bet tik 4.000 dolerių, 
— taigi už 10 tomų išpuls 
40.000 dolerių.

Žemlapius ir iliustracijas 
p. J. Gabrys gaunąs pasis
kolinti. Bet juk originališ
kai enciklopedijai seni žem- 
lapiai ir senos iliustracijos 
taip jau netinka, kaip seni 
raštai. — Leiskim, kad už 
žemlapius ir iliustracijas iš
mokėsime dvyliką kartų ma 
žiaus, — taigi išpuls 5,000 
dolerių.

Pagalios, leiskim, kad kan 
eeliarijos išlaidų męs turėsi
me net 60 kartų mažiau, ne
gu jų turėjo Enc. Brit., — 
taigi reiks išmokėti 1.000 
dolerių.

Kiek-gi turėsime iš viso? 
Nedaug — 100.000 dolerių! 
Ir tai juk minimum.

Ar tai yra pakeliamas daly 
kas T. M. draugijai? Rodos, 
kad ne. Prie dabartinio Tėv. 
Mvl. Dr-jos budžėto — maž
daug 2.000 dolerių į metus - 
dešimts tomų panašios enci
klopedijos reiktų leisti išti
sus 50 metų. Jeigu T. M. 
Pr-ja ir nuolat didėtų ir pa
galios atsiektų tų 6,000 do
lerių metinio budžėto, apie 
koki svajojo p. J. Gabrys, 
(žr. Atviras laiškas Tėv. 
Myk), tai vis-gi patektų 
daugiaus, kaip 17 metų, kol 
tokia krūva pinigų susirink
tų.

Tėv. Mvl. Dr-jai, kaip ir 
kiekvienai kitai lietuvių 
draugijai, nelengva būtų iš
leisti kad ir kompiliacijinę 
bei verstinę (indedant tūlas 
reikalingas dalis originališ
kas) dešimties tomų enci
klopediją, kokią trijuose to
muose leis p. A. Olševskis. 
Pagal spėjamojo aprokavi- 
mo rengiamosios p. Olševs- 
kio enciklopedijos vienas to
mas atsieis mažių-mažiau- 
siai 4.000 dolerių. Paėmus 
tą patį aprobavimą dešim
čiai tomų, turėsime 40.000 
dolerių.

Milijonieriams ši skaitli
nė, žinoma, gali išrėdyti ma
ža, bet męs neturime nei mi
lijonierių, nei milijonais var 
tančių draugijų. Tokia nėra 
ir Tėvynės Mylėtojų Drau
gija. Taigi p-o J. Gabrio jau 
dabar garsinamoji T. M. Dr- 
jos enciklopedija gali būt 
tik tolima tos draugijos sva
jonė. Taip tai supranta ir 
rimtesni dr-jos vedėjai.

O kol kokios svajonės Įsi
kūnys, norintiems ir galin
tiems dirbti dabar jau yra 
darbo.

Kl. Jurgelionis.

bar stebis?., kaip White, ku
rio tėvai ir jis pats yra ge
rais katalikais, kuris moks
lus ėjo ne valdiškose mokyk 
lose, kuris net ir teisių mo
kinosi pas jėzuitus, pateko Į 
taip augštą vietą!

Katalikų universitete Wa 
shington’e ir vėlei prasidėjo 
ištisa eilė paskaitų. Ineiga 
dykai ir klausytojų prisiren 
ka daugybė. Missouri’s vys
kupo Burke paskaita “Dan
te ir Popiežija” turėjo dide
lį pasisekimą. Daugybė stu
dentų ir Washington’o mies 
telėnų, kurie klausė tos pa
skaitos, buvo labai užganė
dinti.

Išpeikė operą “Salome”
Milhvaukee’s antvyskupis 
Messmer’is. Šita opera (per 
statymas) tuomi bloga, kad 
išeina ant scenos pusnuogė 
merga, na, ir kad ims žarg- 
styties, spardyties darkvties 
kad doras žmogus turi nu
kaisti! “Mergišiams” ir ‘pir 
meiviams’ tas, žinoma, pa
tinka, bet doresnių miestų 
valdžia, nenorėdama platin
ti paleistuvvbes, visai tos o- 
peros nepavelija rodyti. 
Prieš “Salome” ragina kata 
likus protestuoti ir minėta- 
sai antvyskupis Messmer’is. 
Jisai sako net, kad Salomės 
šokis ir nebūtų paleistuvin
gas, ale kad pačioje operoje 
tartum išgiriama divorcija 
ir paleistuvybe. Taipgi per
statoma istorija ir mirtis šv. 
Jono Krikštytojo esą per 
šventi daiktai, kad būtų pa
našiai ant scenos perstato
ma. Nežiūrint į tai, kad “Sa
lome” yra pasmerkta net ir 
doresnių bedievių, praeitais 
metais, kada kelių miestų 
valdybos “Salomės” nepa ve 
lijo vaidinti, tai vienas lie
tuvių laikraštis, spausdina
mas (Chicagoj) dėl katali
kų, tai-gi tasai laikraštis slo 
nio ašaromis verkė!. .. Ma
tyt, koksai to laikraščio ve- 
dejų tikėjimas ir dora! Taip, 
“mergišiams” — graudu... 
kada netenka tokio storo pa- 
leistuvvbės kąsnio, kaip “Sa 
lome”.

ti, kurie pavelija jiems aug
ti ant gatvių ir vesti purvi
ną gyvenimą? Kaip vaikas 
gali mylėti tokius tėvus, ku
rie jo nemylėjo, kurie neno
rėjo juomi pasidžiaugti, jo 
paglamonėti ? Kaip vaikas 
nevarys iš savo namų sęnų 
tėvų, jei jie, kada jisai buvo 
jaunas, varė ant gatvės žais
ti, ir džiaugėsi, kad tik galė
davo nusikratyti nuo savo 
galvos. Tegul vaikai žaidžia 
nuo 4 iki 6 valandos. Po va- 
karienei-gi tegu tėvai kokią 
valandą pasidžiaugia su vai
kais, šeimyniškose bei pamo 
kinančiose pasakose. Nuo 7 
iki 9 tegu tėvai paragina vai 
kus (o jei gal ir padeda) mo- 
kinties užduotas lekcijas. Ne 
užtenka lavinti vaiko pro
tas, bet taippat reikia lavin
ti ir širdis. Tą-gi padarys tik 
tai geras tėvas bei gera mo
tina.

Katalikiškas laikraštis —
tai geriausias labdarys. Jis 
gerą prilaikys prie gero, silp 
ną sudrutins gerame, pago
nį, atšalėlį bei bedievį jisai 
atvers prie gero. Skaityk 
dėlto patsai ir platink tarp 
kitų katalikiškus laikraš
čius — tai geriausias pamok 
slininkas, pasekmingiausias 
atvertėjas. Prigundyk, tat, 
dvasia sergantįjį savo arti
mą parsitraukti katalikišką 
laikraštį, arba patsai jam už 
sakyk. Geras laikraštis — 
tai geriausias “Kalėdų pre- 
zentas” — dovana! Šelpkie 
ir platinkie katalikiškąją 
laikraštiją. Dabar patogiau
sias laikas. Dirbk!

Moteriškės dalyvavimas
Amerikos politikoje neperdi 
delis, ale jei moteriškė su
naudotų jai suteiktą dalį, tai 
daug — daug būtų nuveikta 
viso pasaulio patobulinimui. 
Vienas amerikietis sako, 
kad moteriškė turi savo ran 
koše pasisekimą arba nepa
sisekimą kokio nors teatro 
perstatymo. Jei, sako, koks 
paleistuvingas teatras per
statoma, tai tik dėlto, kad 
moteriškės to nori. Be jų pa 
rėmimo tokie teatrai negalė 
tų, esą, gyvuoti.Laikraščius ima į pučą.

Keliose vietose, kaip štai St.
Louis ir Wisconsin’e “Augš laikraščių — tai liuosas pa 
tasis teismas” ima 1 įausti į sirinkimas paleistuviugos 
laikraščius už apgarsinimų s peį bedievių draugijos. Kaip 
talpinimą nedėldienio numa Į gėda doram vaikinui drau-

Skaitymas blogų knygų ir 
laikraščių

ATBALSIAI.

ruošė. Garsinti biznį šventa
dieniais anaiptol nesąs “mie 
laširdingumo ar reikalingu
mo” darbas, kaip kad įsta
tymai reikalauja.

Kodėl ne sutikti su Pitts- 
burg’o “Observer”, kad na- 
bašninkui daug maloniau 
bus, jei už jo dūšią užpirk- 
sime šv. Mišias, arba išdalin 
sime dolerį ant pavargėlių, 
negu kad visą vežimą kviet- 
kų suvergtume ant jo karsto 
(grabo) arba jam pastaty
dintume sunkų marmuro pa 
minkla.

Pragarsėjęs Katalikas.
Prezidentas Taft’as vyriau
siuoju teisėju (sūdžia) augš 
čiausiojo teismo (Supremc 
Couit) paskyrė Ehvardą D.
AYbite’ą. Senatas tiktai pen
kiolika minutų užtruko su 
jo išrinkimu, nežiūrint į tai.
kad kitas kandidatas buvo girdėdami 
paremamas pačio Roosevel- matydami

Vaikų vakarai. Dažnai ga
lima sutikti ant gatvių vai
kus, jau vėlai vakare, apie 
7—9 valandą, kai-kada ir vė
liau. Tas, žinoma, labai blo
gai atsilieps ant vaikų. Aug
dami ant gatvių, vaikai pa
sidarys laukiniais. Draugau 
darni su miesto valkatomis, 

negeras šnekas,

gauti su paleistuvėmis 
(—viais) arba su žmonėmis, 
kuriems yt butų pamišęs 
protas, tauškia visokius nie
kus prieš dorą, net ir prieš 
patį Sutvertoj ą, — taippat 
ne tik griekas (nuodėmė),' 
ale ir baisi gėda tas paleistu 
vingas šnekas ir pliaušky- 
nes skaityti! Ale netik gėda 
ir griekas, ale juk pamaži ir 
patsai skaitytojas tokiomis 
paleistuvingomis bei bedie
viškomis mintimis bus per
siėmęs, kaip kad poetą sa
ko:

Lower to their level, day 
by day;

What is fine within us gro 
wing coarse,

To sympathizc with clay. 
Ir advernišaki, žmogus, 

kuris skaito gerą, dorą kny
gą ir patsai pamėgsta vis
ką, kas yra doringa; anot pa 
taries: “Kas kokį pristoja, 
tokiu pats pastoja”.

Jonelis.

už tai grūmoja kumščia kai
zeriui ir net vokiečių vys
kupams. Arogantiška didy
bė ir atkaklumas tikrai len
kiški.
Jaunas lakstyto jas oru žuvo.

Gruod. 22 d. Cecil S. Grace 
(gimęs Amerikoje) išlėkė su 
savo aeroplanu iš Dover’io 
(Anglijoje) į Galais (Pran
cūzijoje). Laimingai perlė
kęs mares, pasileido atgal į 
Angliją. Bet buvo didelis u- 
kas, ir avijatorius dingo de
besyse. Spėjama, kad pakly
do ir nusuko į šiaurės mares, 
kur ir žuvo. Kiti mena, kad 
Grace vis dėlto pamatė sa
vo klaidą ir nusileido kur 
norints Norfolk’o arba Su- 
ffolk’o pavietuose. Tuo tar
pu ieško nelaimingo avijato- 
riaus net karės laivai.

PASKUTINIO DEŠIMT 
MEČIO SVARBESNIE 

JI ATSITIKIMAI.

negerus pavyz-:
to, buvusio prezidento, o net Į džius, būdami be tėvų glo-1 
ir patsai prezidentas linko į bos, be gimdytojų pamokini- , “Kuryer Polski” išvarytas 
tą pusę. Tiktai keliomis die-; mų, tai iš tokių vaikų už- , iš Vokietijos, 
nomis prieš rinkimus, urnai augs didžiausi valkatos, pa- Mat vokiečių Kaizeris pa- 
bVlūte’o gabumai tapo aiš
kiai pripažinti. Naujasis vy
riausias teisėjas esąs “didis 
senatorius, didis advokatas, 
didis teisėjas”. Vienbalsiai 
nepažįstama, kad niekas 
aip gerai, kaip AVliite, neži

nąs įstatymų. Daugelis da-

leistuviai, vagįs, žmogžu- bijojęs p. Kruškos organo, 
džiai. Tokie vaikai savo tė- leidžiamo Mihvaiikee, AVis. 
vu, žinoma, nemylės, nei kad neišardytų galingos Vo 
klausys, nei senatvėje at- kiečių imperijos, uždraudė 
mins. Ant galo už ka-gi vai-. “zaočnu viroku” įsileisti 
kai turėtu mylėti tokius tė- “Kiirvera” į vokiečių rv- 
vus, kurie jiems pavelija su bas. Tą žinia paduoda pats 
miesto valkatomis draugau- “Kuryer P.” P. M. Kruška

Pragyvenome pirmą dvi
dešimtojo šimtmečio dešimt 
meti. Kas atsitiko šitame lai 
katarpyje?

Pažiūrėkim, atsiminkim. 
Žmonės daugiausiai šneka 
apie kares, tai ir męs ap
žvalgą pradėkime nuo gink
luotų susirėmimų vienos 
viešpatijos su kita.

Karės.
Užstojant XX-tam šimt

mečiui siautė trįs karės: vie 
na tarptautinė, o dvi revo- 
liucijoninės.

Būrai apskelbė kare prieš 
Angliją 11 spal. 1899 m. Lor 
das Roberts atvyko į Pieti
nę Afriką 1900 m. ir paėmė 
nelaisvėn generolą Cronje 
17 vasario. Nuo tos dienos 
būrams pradėjo nesisekti. 
Laikėsi dar jie iki 31 geg. 
1902 m., bet galop turėjo pa
siduoti anglams. Toje karė
je būrai pastatė 75,000 ka
reivių, iš jų 3,700 tapo už
mušta, 32,000 paimta nelais
vėn. Anglija gi pastatė neto 
Ii pusės milijono kareivių. 
Karei pasibaigus, Anglijos 
valdžia atmokėjo Transvaa- 
lio ir Oranijos gyventojams 
15 milijonų dolerių už sude
gintus namus ir sunaikintus 
ukius, dabar visos Anglijos 
valdybos pietų Afrikoje ga
vo savyvaldą ir svarsto savo 
reikalus viename parliamen 
te.

1900 m. kilo revoliucija 
ant Filipinų prieš Suvien. 
Valstijas. Amerikiečių gene 
rolas La\vton tapo užmuš
tas. Revoliucijonistų vadu 
buvo Aguinaldo. Paėmus be- 
laisvėn vadą, salų gyvento
jai aprimo taip kad 9 birže
lio 1900 m. generolas Mc Ar 
thur apskelbė visutiną am
nestiją pasikėlėliams. Paė
mimas Filipinų atsiėjo Suv. 
Valstijoms 3,600 žmonių 
(1000 jų krito kovose) ir 
170,326,586 doleriais.

Pavasaryje 1900 m. Kynų 
“bokseriai” parodė priešin
gumą kitataučiams, gyve
nantiems Kynų šalyje, už
mušė ant Pekino gatvės Vo
kietijos pasiuntinį ir šiaip 
jau pradėjo užpuldinėti ant 
kitataučių. Viešpatijos at
siuntė marininkus (ekspedi
cijos galva buvo angliškas 
admirolas Scvmour) į Kynų 
sostinę, kur kitataučiai gy
nėsi iki kol neatėjo pagalbon 
kariumenė, pasiųsta Rusi
jos, Japonijos, Amerikos. 
Vokietijos, Prancūzijos, An 
glijos, Italijos ir Austrijos 
vyriausybės. Paėmime Peki 
no ypač atsižymėjo savo nnr 
sumų amerikiečiai. Susivie
nijusio® viešpatijos apmalši 
no “bokserių maištą”, api

plėšė Pekiną ir, sugrąžinu
sios Ky nuošė tvarką, uždė
jo aųgštą kontribuciją ant 
visos viešpatijos.

Tečiau didžiausia karė iš
tiko tarp Japonijos ir Rusi
jos. Dalyvavo joje iš abiejų 
pusių daugiau, kaip milijo
nas kareivių. Karė kilo už 
tat, kad Rusija norėjo pa
siimti savo globon Koreą, 
kurios pageidavo taip-pat 
Japonija. Maskoliai karėn 
nebuvo prisirengę, todėl ją 
ir pralaimėjo.

Diplomatiški susinėsimai 
tarp Japonijos ir Rusijos ta 
po pertraukti 6 vasario 1904 
m. Už dviejų dienų japonai 
užpuolė pasaliugai ant rusiš 
kų laivų Port Artūre ir Če- 
inulpo’juje. Nuo tos dienos 
prasidėjo blokada Port Ar
tūro. Atsiųstas admirolas 
Makarovas paskendo sykiu 
su šarvuočiu “Petropavlovs 
ku” 13 bal. ties Port Artū
ru. Rusijos galybė ant marių 
tapo sutriuškinta. Tuomet 
prasidėjo karė ant žemės. 
Japonų generolas Kuroki 
lengvai paėmė Korėą ir 1 ge 
gūžio sumušė maskolius ties 
Jalų upe. Maskolių genero
las Kuropatkinas pradėjo 
rinkti savo kariumenę ties 
Liaojanu Mandžiurijoje. 
Tuotarpu japonai, išlipę 
mieste Dalnijame, atkirto 
Port Artūrą nuo Kuropatki- 
no. Kova ties Liaojanu tęsė
si nuo 24 rugpiučio iki 4 rug 
sėjo. Kovon buvo pastatyta 
po 220,000 kareivių iš abie
jų pusių. Japonų armija bu
vo padalyta į tris dalis, ku
riąs vedė generolai Kuroki, 
Nodzu ir Oku. Vyriausiu va
du buvo maršalka Ojama. 
Toje kruvinoje kovoje krito 
40,000 maskolių. Kuropatki
nas buvo priverstas pasi
traukti atgal iki Ša upei". Čia 
abidvi armiji sustojo pasil
sėti. Tik staiga Kuropatki
nas pasijudino prieš japo
nus 9 spalinio. Kova tęsėsi 
iki 18 spalinio. Maskoliai, 
nustoję 60,000 kareivių tapo 
nustumti dar toliau į užpa
kali.

Netrukus (1 sausio) Port 
Artūro apgynėjas, generolas 
Steselis, pasidavė su 42,000 
maskolių generolui Nogi’ui.

Japonai buvo dabar drą
sesni. Visa Nogi’o armija 
(100 tūkst. vyrų) galėjo at
vykti pagelbon savo bro
liams, kenčiantiems šaltį 
ties Ša upe. Ir 28 vasario 
(1905 m.) prasidėjo garsi 
kova ties Mukdenu. Po de
šimties dienų nuožmaus ka
riavimo Kuropatkinas nu
stojo 100,000 kareivių ir pa
sitraukė atgal netoli nuo 
Charbino.

Tuo tarpu iš Liepojaus 
plaukė paskutinioji Rusijos 
viltis — apie 50 laivų — į 
Vladivostoką. Vedė juos ad
mirolas Roždestvenskis Ta
sai laivynas tapo visiškai su
muštas ties Tsu-Šima su- 
smauka.

Tuomet jau nepasiliko ru 
sams jokios vilties pergalėti 
japonus. Įsikišo į reikalą 
Suv. Valst. prezidentas. Re
zultate turėjome Ports- 
mouth’o sutartį, sulyg kurią 
maskoliai atidavė Japonijai 
Port Artliurą ir pietinę dalį 
Sachalino. Perniai Japonija 
prikergė prie savo valdybų 
Koreą ir pasidalino su Ru
sija Mandžiurija. Tokia tai 
pasekmė karės, kuri atsiėjo 
tokia daugybe aukų ir apie 
kurios istorišką svarbumą te 
galės spręsti vien ateitis.

Turkijoje ir-gi neapsiėjo 
’ e nesmagumų. T iepos 28 d. 
1908 m. jaunaturkiai įėjo iš
kilmingai į Konstantinopoli 
ir privertė sultoną Abdul 
Hamidą sušaukti viešpati-

LAUKE.

jos atstovus kad sudarus 
konstituciją. Vėliau Abdul 
Hamidas bandė sukelti kdn- 
tra-revoliuciją, bet tapo nu
mestas nuo sosto ir dabar 
sėdi uždarytas Salonikos ru 
muose. Perniai albanai bu
vo paėmę ginklą kad sugrą-

Iš Visur.

NIKARAGUA.

Generolas Juan J. Estra
da tapo išrinktas vienu bal- 

žinSssenOTės'tarka, bet kai®11 ^publikos prezidentu.
reiviai juos numalšino. Suv’ Y«lst'J'i ™ldz>a tuojau 

pripažino naują tvarką Ni- 
Spal. 4 d. 1910 m. Poringa karaguoje ir prezidentas 

lijos laivynas ir dalis karei- Taftag naujuosc metuose pa 
vių pakėlė maištą ir prade-' sįuntė Estradai pasveikinan
jo šaudyti į karaliaus rū
mus Lisbonoje. Tapo ap
skelbta respublika. Karalius 
Manuelis pabėgo į Gibralta
rą, paskui į Angliją.

Rusija 1905 ir 1906 metais 
pergyveno didelį krizį. Tais 
metais buvo daug straikų, 
riaušių, netvarkos ir maišto 

Juo-

tį telegramą, kuriame išreiš
kė velijimą, kad respublik* 
eitų pažangos, gerovės ir 
tvarkos keliais.

ANGLIJA.

28 gruodžio Gravesand’o 
i meras iškėlė pietus admiro-apsireiškimų laivyne, , . TT ,, . . »./ . , . ’ .. lui Hovard ui ir olicieriamsdose marese atsižymėjo ne- , v. . . .. ... ,.vv . „ i treciosios divizijos Atlantis-mazai šarvuotis “Potiom- .... T r . . . ., . „ _ kojo laivvno.Laivai išplaukėkm”. Beveik visoje Rusijo-t , , : . • •• ,4._____ „uiuJv.^, L ant ^tojaus, ir susiejo krū
von su laivais iš Portlando, 
Bresto ir Cherburgo. Plau-

je tapo apskelbtos karės ar 
ba pastiprintos apsaugos sto 
vis.

Centralinės Amerikos
kia jie į vakarus kad užpul-

lcsltų ant admirolo Seliroeder’- 
publikėlės regėjo praeitame |io laivyno min,įSkoje karėje.

i Tapo čia suimtas Edward
dešimtmetyje nevieną revo
liuciją.

(T. B.) F. Mvlius už pardavinėjimą 
laikraščio vardu “Libera- 
tor”. Tame laikraštyje bu
vo biaurus šmeižimas kara
liaus ir jo šeimynos.

Londono policija, beieško
dama piktadarių, kurie ne
seniai užmušė tris policistus, 

: išuetvčiu rado vienuose na-I * * *
muose ant Gold gatvės san
delį ginklų, amunicijos ir 
bombų. Rasta taip-pat kny- 
gos apie tai, kaip reikia da- 

AR APTURĖJAI? ryti bombas, ir anarehistiš- 
Severos kalendorių ant. ki raštai. Vieni spėja, kad 

1911 met.? Jau išėjo iš spau- gyventa čia anarchistų, no- 
dos ir yra geresnis, nei pir- nėjusių prisirengti prie už- 
miau buvo. Sutalpinta jame į mušimo karaliaus Jurgio lai 
visas kalendorius, o kiti la-j ke jo apvainikavimo šiais

REIKALINGAS
geras vargonininkas, mokau, 
tis atsakančiai chorą vesti.* 
Atsišaukti:

Rev. J. Šeštokas,
7 Vandom st.,

Ne v’ York, N. Y".

pai pripildyti naudingais pa 
mokinimais kiekvieniems.
Teipgi yra daktariški pamo
kinimai įvairios ligos ir jų 
gydymai, ko nerasi jokiame Maruneevas. 
kitame rašte, jam panašia
me. Gali gauti vieną egzem
pliorių uždvką pas kiekvie
ną aptiekorių, arba taip pas Apsireiškia išeivybės karš 
gyduolių pardavėją. Jeigu tis tarp ispanų. Tuojau po 
negali gauti, tai rašyk pas Kalėdų išplaukė iš Cobu- 
mus: W. F. Severą Co., Ce- nnos 458 išeivių į Argentiną.

metais. Kiti gi tvirtina, kad 
sandelis priderėjo suorgani
zuotai vagių bandai. Tuose 
namuose gyveno maskolius

ISPANIJA.

dar Rapids, Iowa.

Užsirašykit

"DRAUGĄ.

Dovana už parašymą gra
žiausio soneto paminėjimui 
karės su Moroko teko Vn- 
leueijoH poetui Franeisco Vi 
ves’ui. Sonetas buvo išrėž
tas ant marmuro ir išstaty
tas įžymioje vietoje.
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Tąsa.
IV.

ralLaikrodis turėjo jau 
kokį šimtą metą ir kitados 
gerai rodydavo laiką. Buvo 
mylimas, prižiūromas, tam 
tikrose valandose atydžiai 
kužinamas prie gyvasties ir 
giedojimo, ir atėjo laikas, 
kad kuomet į kampą užmes
tas; išnyko iš svieto ir nuti 
lo, kaip rodėsi amžiams. Da 
bar, urnai tapo paliuosuotas 
iš kalėjimo, kuriame jam 
praslinko ilgi metai. Buvo 
tai pirmiausiai hebaninė 
spintukė, gan augšta, siaura 
su bronzo papuošalais ant 
juodo paviršio ir apvaliu at- 
varu viršuj. Per tą atvarą 
veidas žiūrėjo laikrodžio, ap 
valus, pageltęs su dvylika ry 
miškų ženklą aplinkui ir dve 
jomis ilgomis rodyklią lini
jomis. Lempos šviesoj aiš
kiai matėsi apleidimo ženk
lai: šukės ant medžio, rudįs 
ant bronzo; bet nuo dulkią 
jau buvo atydžiai apvalytas 
ir raktas užsukti buvo padė
tas ant spintukės viršaus.

Močiutė stovėjo du žings
niu nuo laikrodžio, su galva, 
baltam nuomete, truputį pa
kelta, su nusistebėjimo iš
vaizda pakeltose akyse. Jos 
suvytusios blakstienos tan
kiai mirkčiojo; ant augštos 
kaktos tinklas smulkią rauk 
šlią pasigilino ir siūbavo, tar 
tum vandens banga. Paskui 
pradėjo judėti trumpos lū
pos; ką tai sukuždėjo ir gal
va pakratė, taip, tartum, 
kalbėjo: “Kaip tavo sveika
ta? Atsimenu! atsimenu! at
simenu! O tu ar atsimeni?” 
Bet vis dar neprisiartino tik 
su pakelta galva žiurėjo į ji.

Laikrodis atkakliai žiūrė
jo i ją iš viršaus per apvalu 
atvarą su bronziniais rėmu- 
kais. Rodyklią linijos, juo
dos ant geltono jo veido, pla 
čiai išskėstos, suteikė jam 
pasisveikinimo išvaizdą ir. 
tartum, glėbius išskėstus 
priglausti, kalbėjo: “Na, 
kaip tau einasi? Prisiartink! 
Ir aš atsimenu! o kaip gi! at
simenu!”

Kelios minutos praslinko.
Du seni veidai, moteriškės ii 
laikrodžio, vienas iš apačios, 
kitas iš viršaus, žiūrėjo į sa
ve be kalbos, be judėjimo, 
šviesoj mažos lemputės šalę 
lovos ir kryžiaus ant sienos.

Tik po kelią miliutą mo
čiutė, vėl su dvidešimtmetės 
greitumu, prisistatė kėdutę 
prie spintukės ir, užsilipus 
ant jo pradėjo apžiurinėt 
laikrodį išarti ir iš visą pu
sią. Cielas, čielutėlis iš vir
šaus. Žingeidi!, kaip ten vi
duryj pas jį. Bet apie tat ga
lima įsitikint užsukus. Anuo 
met mokėjo jį užsukti, patai 
kys ir dabar. Pažįsta jį ir da 
bar. Stovėjo kambaryj jos 
tėvo, paskui vyro. Kūdikys
tės laikuose mušė jai valan
das žaislą, mokslo, suaugus 
— laimės ir liūdnumo; išmu
šė tą baisią valandą, kurioj 
ant amžią turėjo persiskirti 
su savo brangiausiu Jonu
ku. Žaidė geismes, nepame
na dabar kokias, bet kurios

užkimusiu truputį, bet pui- baltos, užkaitusios, laimin- 
kiai lygiu: tak! tak! tak! gos. Sustojo priešais ją, rau
ta k! Į ka kepuraitę laikančia, pa

jau senas laikrodis netik darė platą pakvietimo gies- 
žiurėjo, bet ir kalbėjo. O kad tą, kita jos ranką paėmė, ir 
dar ir užgiedotą! rimtu polonezo žingsniu nuė

Su raktu rankoj pradėjo jo* į aiškią šviesą, į minią 
apžiūrinėti laikrodžio pa vi r brangią veidą, į džiaugsmą 
šį — atsimint, mėginti. Dės- į be jokios dėmės, į laimę be 
tinėjo raktą prie visokią ribą.
spuogučią, spaudė, atidari- Laikrodis žaidė, ant močiu 
nėjo, stumdė su tokiu įtem- tės akią krito drėgnas ap- 
pimu atydos ir noro, kad siaustalas, bet, kuomet už 
kaktos raukšlės susibėgo valandėlės susirinko i dide-
tarp skruostą į vieną didelę 
raukšlę, lūpos išsipūtė, pil
kose akvse aukso žiburiu-•z

kai spingsėjo. O akis į akį 
su moteriškės raukšlėtu ir 
atydžiu veidu laikrodžio ap
valus ir pageltęs veidas prie 
mė išvaizdą juokdario links
mumo, nes lempos šviesa žai 
dė ant jo skrajojančiais 
spingsėjimais, nuo kuriu ir 
sena bronza ant spintukės 
kur ne kur užsidegė links
mumo kibirkštim.

Ant galo! po močiutės pirš 
tais kas toks sugirgždėjo, iš
sikišo, vėl įlindo. Laikrodis 
ir viduryj sveikas, nepaga
dintas: giedos giesmes! Gie
dos, bet ne tuojaus. Papras
tai žaisdavo mušant valan
das; dar bertainį reiks luk
telk Palauks tamsumoj, nes 
nereikia veltui deginti gazą 
— ir akįs geriau pasilsės be 
šviesos.

Parankiau atsisėdo senoj 
kresėj, užgesino lempą ir — 
smagiai nusistebėjo. Ji ma
nė, kad kambarį pripildys 
tiršta tamsuma, o tuomtar- 
pu jis atsidūrė kuogražiau- 
sioj šviesoj. Kur ten, po aiš
kiu dangum, palengva plau
kė mėnulio veidas ir užgavo 
mažą langutį šviesos spindu
liu, panašiu į balsvai—aut

lį lašą ir ant baltą ranką nu
krito, akįs prasiplatino iš nu 
sistebėjimo, o lupos be nuo
vokos sušnabždėjo: “Kas 
tai? kas tai?, o Dieve!” Be- 
spėkiai iš nusistebėjimo ir 
baimės, su galva atgal už
riesta, su pečiais, kurie paki
lo, ir drebanti ore pasiliko, 
močiutė žiurėjo ir kuždėjo: 
‘Kas tai? kas tai? o, Dieve!” 

V.
Nuo spindulingo dangaus, 

prie vargšių grindą iš storų 
lentą balsvai—auksiniu kas
pinu, leidosi rimtu polonezo 
žingsniu jaunas ir linksmas 
žmogus, su plačia kakta po 
aukso plaukais, su meile 
melsvose akyse, su ketur
kampe kepuraite rankoj. Pa 
žino jį, žiurėjo, su pečiais 
ore kibančiais, o tuomlaik 
laikrodis žaidė ir jis leidosi, 
nuo dangaus prie jos, kol 
sustojo prieš ją ir ranka, lai 
kančia keturkampę kepurai
tę, padarė platu užkvietimo 
giestą. Dar negalėjo visiš
kai pasijudint; tai-gi jis į- 
smeigė į jos akis pažiūrėji
mą, kurį taip gerai pažinojo, 
taip giliai atsiminė ir tarė iš 
tyko: “Eikš su manim!”

Tuomet jinai pakilo ir, ly
giai taip pat, kaip per ves-

sinį kaspiną. Pečiais į seno-; tuves, su palenkta galva pa
kinę kresę atsirėmus, močiu
tė sėdėjo šalia to kaspino, 
kursai sidabrino jos kojas ir 
rūbus, galvą pustainsėj pa
likdamas. Pora žingsniu už 
jos, taipogi pustamsyj, stove 
jo senas laikrodis pasienyj, 
iškišdamas iš juodos spintu
kės, tartum mumiją iš kars
to, veidą apskritą ir baltą.
Močiutė, su sukrvžiavotomis 
ant krutinės rankomis, žiu
rėjo į balsvai-auksinį kaspi
ną, šonu nusileidžiantį nuo 
spindulingo, dangaus, pas 
vargingas grindis iš storu 
lentą, kuomet jos ausį pasie
kė skambesys truputį užki
męs, viens tik, garsus. Tai 
laikrodis išmušė pirmą po vi 
durnakčiui. Paskui, balsvoj 
mėnulio šviesoj, ir gilioj ty
loj pasigirdo muzika — rim
ta, plati, tarpais meili, kaip 
įsimylėjusią meilė, tarpais 
pakyli, tartum karžygio 
triumfas — polonezo muzi
ka.

Močiutė atsitiesė, pirštą 
prie lūpą pridėjo. Lupos su
drebėjo. Cit! Tai tas pats 
polonezas, kurį žaidė jos ves 
tuvėse triukšminga orkies- 
tra, kurį ji šoko baltuose rū
buose, su mirtą vainiku ant 
plauką, svetainėj, pilnoj bliz 
gančios šviesos ir minia vei
dą pažįstamą, brangią!. . . . 
šoko su savo Jonuku...

Laikrodis žaidžia; girdėti 
jame triubelės, fleitos, arfos, 
tarpais bosai giliai užbau-

kas valanda skambėjo na- bia, o tarpais visai netikėtai,
muose, pertraukdamos savo 
meliodija nakties tylą, gar
sias kalbas, draugiškus kuž
dėjimus. Užsigeidė dabar tu 
giesmių, tartum kalbos, pra 
eities iš numirusią atsikėlu- 
sios. Kad gavus ją nuo laik
rodžio, reikia jį tam tikru

pertraukia melodiją tykią 
skambučių choras ir, išskam 
binę muzikos posmą, grąži
na ją triubutėms, fleitoms ir 
arpoms. Tas pats polonezas, 
kurį ji šoko su savo Jonuku 
savo vestuvėse.. .

Svetainėj, pilnoj Šviesos,
budu užsukti. Paprastu bū-1 jaunas ir linksmas, su plačia 
du jau tą atliko ir, o stebule- kakta po aukso plaukais, su 
las! nei trupučio nelaukiant meile melsvose akyse ir ke- 
nebvlus veidas per daugeli j tu rkampe kepuraite ranko-
metą prakalbėjo kuždesiu, se, žengia jis prie jos, visos

o ranką ant jo peties. 
Laikrodis žaidė, o jie. rimtu 
polonezo žingsniu, su vei
dais į save atkreiptais, ėjo 
balsvai—auksiniu kaspinu, 
nuo vargšių grindą prie spin 
didingo dangaus, kas sykis 
augštyn... '

Ėjo lengvai, vos palytėda- 
111a kojomis apšviestą kelią, 
ir ilgai iš tarpo visokiu jaus
mą ji negalėjo žodžio ištarti, 
tik vėliau prabylo:

Kaip tai gerai, kad atė
jai, Jonuti, mane atsiimt. 
Taip ilgai ir tolydžios ilgė
jausi tavęs.

Jis atsakė:
— Dievas mvli ištikimas•z

širdis ir sugrąžina joms lai
mingą meilę.

Pajuto, kad taip buvo, nes 
vėjo banga, gydanti, šilta, 
pilna tyriausio smagumo, ap 
dengė juodu išplėstu apsiaus 
talu. Taip susivieniję, ėjo to
liau, kas sykis augščiau, o že 
miau ją žemė darėsi kas kar 
tą tolesnė, mažesnė.

Veidą atkreipė į jo veidą, 
kalbėjo:

— Koks tu, Jonuk, jau
nas! Kuomet skirėmės, plau 
kai buvo pražilę ir susikūp
rinęs buvai; o dabar esi vi
siškai tokiu, kokiu buvai, 
kuomet, prie mano stovą sė
dėdamas pirmą kartą tarei, 
kad myli mane.

Su nusišypsojimu parodė 
balsvai—auksinį kaspiną, 
kuriuomi juodu ėjo ir tarė:

— Žiūrėk!
Dirstelėjo — tartum mer

gina žiūri į šaltinį, ir išvydo 
save jauna, liesa, gražia, vi
sa balta. Ir ne tik pamatė, 
bet ir pasijuto jauna, links
ma, graži, pajuto norą bėgti. 
Tš džiaugsmo užraudos ir su 
sigėdinus, sukuždėjo:

— Kur dingo mano metai, 
kurie tartum žagrės sunkios 
arė mano kūną ir siela ?

Jis kartu su ja pasilenkęs 
ant balsvai—auksinio veid

rodžio, atspindančio stovy- 
las jaunas ir vėją apsiausta- 
lu meilės apdengtas, atsakė:

— Dievas myli sunkiai nu 
sidirbusius ir grąžina jiems 
jaunystę.

Buvo jau labai augštai, 
tarpu žvaigždžių, kurią mil
žiniški kūnai, auksiniai, ru
bininiai, Smaragdiniai brai
žė begalinėj erdmėj harroo- 
niškus elipsus ir ratus. Be- 
dėmingas etero tyrumas pla 
tinosi toj erdmėj; tyloj, pil
noj šviesą, liniją, judėjimą 
sutinkančią ir laisvą, paukš
čių kelias tiesėsi kąsniuku, 
dingstančiu erdmėj; švilpė 
šviesios kometos, ūždamos 
savo kasomis, iš liepsną su
pintomis, tartum šilai, kuo
met virš ją viršūnių siaučia 
dangaus griaustiniai. Abu
du dabar jauni ir grąžąs, ap
dengti laimingu meilės ap- 
siaustalu, jau neėjo, bet plau 
kė virš balsvai—auksinio 
kasninko, kas sykis augštyn. 
Ji rankomis jo galvą apsika
bino, jis jos liemenį ir su lū
pomis prie jos veido kalba:

— Atverk savo širdį ir pa 
rodyk man ją iki dugnui. Pa 
pasakok viską, skųsk ir skus 
kis. Pinu negu tikslą pasiek 
sime, sudėk į mano rankas 
visus savo sunkumus, ku
riuos perkentei, idant juos 
galėčiau parodyt ten, kaipo 
įpirkimą inėjimo dėl tavęs...

Dar nepabaigė, o ji jau 
pildė jo norą. Atsitiko tas 
visiškai be jos noro. Stačiai, 
begalinis užsitikėjimas ją 
apėmė ir širdį prieš jį atvė
rė. Metas po metu, diena po 
dienai, nuo laiko, kuomet 
persiskyrė, net iki tam, kuo
met pas ją atėjo, iš jos lūpą 
plaukė virtinė maldelių, ku
riose tik kur-ne-kur matėsi 
balsva šviesa. Su galva, ant 
jo krutinės padėta, kalbėjo 
viską, skundėsi, pasakojo ir 
tik vieno negalėjo išpildyti: 
nesiskundė ant nieko. Buvo 
ji ir apleista ir užmiršta, jos 
siela ilgai gyveno apleista 
ir šaltyj; bet nieks tam ne
kaltas, nieks! Visi vargšai 
ant žemės, visi sunką jungą 
velka: tai-gi ir ji nešė savo, 
nes matyt taip reikėjo; o vi
suomet tą ir galvojo, kad ma 
žai, kentėjime ir kančioj ly
giai visiems, išpuola jai tik, 
atleist ir tylėt. Net savo sie
lai, prieš pačią save nieko 
nekaltino, o nuo laiko, kuo
met su juomi atsiskyrė, ne
atidengė niekam savo sie
los. Bet dabar, kuomet tą 
daro, jaučia, kad kartu su 
žodžiais išeina iš jos visi gai 
lesčiai ir kartumai, o vieton 
ją ineina toksai lengvumas, 
tartum nustojo visą dulkią
žemės sunkenybės, o atkak
liai gavo — sparnus.

Vėl sulaikė ją ir, rodyda
mas į spinduliuotą kelią, 
virš kurio plaukė, tarė:

— Žiūrėk!
Dirstelėjo į balsvai—auk

sinį veidrodį ir išvydo, kad 
pas vestuvių rūbus sparnai 
išdygo. Sušuko nusistebė
jus, bet tai nebuvo toksai 
šauksmas, kokį girdėti ant 
žemės, nes iš jos lupą išėjo 
muzišku akordu, pratęstu į 
džiaugsmingą giesmę, kuri, 
skriedama nuo žvaigždės 
prie žvaigždės, aidu kiekvie
ną užkabinėjo ir kartu su 
žvaigždėmis plaukė į begali
nę erdmę. Jisai tarė:

— Dievas mvli kenčiamv
čius be skundo ir duoda 
jiems begalinį džiaugsmą!

Plaukė toliau, oro meilės 
apsiaustale, su skriejančia 
giesme begalinio džiaugsmo, 
kas sykis augštyn.

Žiūrėdama į nesudrumstą 
jo akių romybę, atsiminė sau 
sunkius debesius, kurie a-

nuomet atsimušdavo jose, ir 
užklausė:

— Ar esi išganytu?
Jis taipogi užklausymu at 

sakė:
— Ar atsimeni, ką labiau

siai ant žemės mylėjau?
— Atsimenu — atsakė. — 

Apart manęs, apart savęs ir 
apart visko savo mylėjai tą, 
ką nebuvo maistu dėl tavęs, 
nei kunui tavo pastoge, nei 
galvai tavo garbės vainiku, 
nei krūtinei tavo apsigyni
mo skydu. Atbulai, toji mei
lė buvo tavo nelaimė, debe 
siu spindėjo tavo akyse, ir 
gal iš tos priežasties — vi
suomet taip sau galvojau — 
be laiko žemę apleidai. Da 
bar dengia tave nesudrums
ta romybė.

Kuomet kalbėti nustojo, 
atsakė:

— Dievas myli tuos, ku
rie ne už save kenčia ir duo
da jiems dangą.

Buvo jau ties dangaus var 
tais; jo balsas nuskendo trvš 
kaneiam ten ehore galingi; 
balsu.

Begalybėj tiesėsi uždanga 
las, akim nepasiekiamas, 
kurios krištoliniuose tarpuo 
se degė visi deimentai ir žy
dėjo visos gėlės. Visos vora- 
rvkštės tvėrė ten arkadas ir 
visos ūkanos, aušros, saulės, 
kokios kuomet nors dangą 
puošė, virto ten kąsniukais; 
ir, kas tik begalinėj erdmėj 
buvo grožybės pradžia, kiek
viena spalva, forma, turinti 
savyje jos pradžią, čia pa
siekdavo savo pilną grožybę. 
Tame uždangale, ties vartais 
dangaus ištiestame, atspin
dėjo viskas, kas tik buvo gra 
žu nesuskaitomose pasaulė- 
se, bet galybėj, taip nesu
prantami jam: Visagalė ir 
Amžina stis.

Toliaus bus.

Viši nariai yra užkviečiami Chieago, III., 16-ta kuopa, 
pribūti iki vienam; nes a- S. L. R. K. A., turės savo ber 
part užsimokėjimo bertaini- taininį susirinkimą nedėlioj, 
nią bus svarbus pašnekėsią' 8-tą dieną sausio, bažnytinėj 
apie Susiv. reikalus, o ypa-i svetainėj šv. Mykolo Ark. 
tingai apie balių, rengiamą; parapijos, ant AVabansia 
uždengimui seimo lėšų ir avė ir Paulina gat. Kusirin- 
apie programą apvaikšeioji- kimas bus laikytas tuoj po 
mo Seimo. vėlybą pamaldų. Viršminė-

Užkviečia Komitetas, tas susirinkimas yra meti
nis, užtaigi visi nariai pri
būti teiksis, užsimokėti ber
ta ininę mokestį ir išrinkti 
naują administraciją.

A. P. Gerdžiunas, sekr.

17 kp. S. L. R. K. A., Wil- 
kes-Barre, Pa., laikys susi
rinkimą 15 d. sausio, 6-tą va
landą vakare ant Juozo Kun 
eos salės. Visi nariai privalo 
ateiti ir atsivesti norinčius 
prisirašyti.

Kviečia Komitetas.

75 kuopa, Wanamie, Pa., 
laikys metinį susirinkimą 
15 dieną sausio tuoj po pa
maldų ant Biarito svetainės; 
užkviečiu visus sąnarius pri 
būti užsimokėt bertaininę ir 
už organą po 25e. teipgi at
siveskite norinčius prisira
šyti.

A. J. Petrauskas, Sekr.

Homestead’o, Pa., 38 kp. 
S. L. R. K. A. laikys bertai- 
ninį susirinkimą 15 d. sau
sio 1911 tuojaus po dievmal- 
dvstės lietuviškoje mokslai- 
nėj šv. Petro ir Pauliaus pa
rapijos. Kiekvienas turi pri 
būti užsimokėti bertaininę 
mokestį ir naujus atsivesti.

V. B. Pikaitis, sek.

11 kuopa S. L. R. K. A 
Waterburv, Conn., laikys se 
vo bertaiu. susirinkimą 8 die 
ną sausio 1911 m. ant salės 
parapijos apie 1-mą valandai 
po pietą. Nuoširdžiai užkvie 
čia visus sąnarius pribuk’ 
ant susirinkimo ir norinčius kjnas 
prisirašyti

PADfiKAVONfi.
Širdingai dėkavoju S. L. 

Ii. K. A. už išmokėjimą 150 
doleriu už a. a. Antaną Gra
bauską, mano vyrą, ku
riuos tai pinigus aplaikiau 
20 d. Lapkričio, taipgi mel
džiu laikraštį nesustabdyti, 
nes aš ir toliau prigulėsiu.

Su guodone
A. Grabauskienė,

20 kp. narė.

MIESTO VAIKAS IR KAI 
MIETIS.

Motiejukas, sūnus turtin
gą tėvą, visuomet gyveno 
mieste ir niekuomet dar ne
buvo matęs kaimo.

Atvažiavęs pirmą kartą 
kaiman, jis vaikščiojo lau
kais ir žiurėjo, kaip dirba 
artojai.

— Pasakyk man, tamista, 
ar sunkus artojaus darbas?
— klausė jis vieno artojaus, 
kuris žengė paskui žagrės.

— Darbas mano sunkus, 
bet gerai apsimoka, jeigu 
Dievas duoda gerus metus,
— atsakė kaimietis.

— Kam, tamista, taip var
tai žemę! — klausė vėl vai-

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

Susirinkimai.

Seranton, Pa., 30 kuopa 
Sus. L. R. K. Amerikoje, 
laikys savo metinį mitingą, 
8 dieną sausio po No. 308 W. 
,Market str., ant St. Marv’s 
Hali. Po mitingui bus pra
kalbos, prašome atsilankyti 
kuo skaitlingiausiai vieti
niai ir aplinkiniai.

Užprašo Komitetas.

New Britain, Conn, 109 k. 
S. L. R. K. A., laikys bertai
ninį susirinkimą 15 sausio, 
3 valandą popietą bažnyti
nėj svetainėj. Malonėkite vi 
si draugai ir draugės susi
rink ir po kelis naujus na
rius atvesti dėl padidinimo 
mus jaunos kuopos.

P. Miknaviče, sekr.

31-ma kuopa S. L. R. K. 
A., Mahanoy City, Pa., lai
kys bertainį susirinkimą va 
kare septintą valandą, sau
sio 10-tą dieną 1911, kur vi
sus širdingai užprašo ateiti 
užsimokėti ir teippat kad 
kožnas ateidamas atsivestą 
nors po penkis naujus prisi
rašyti.

Linkėdamas viso gero atei 
nančiuosc metuose, visiems 
nariams 31 kuopos, pasilie
ku, J. T. Vitkauekas,

sekr.

Baltimore, Md., 13-ta kuo 
pa S. L. R. K. A., laikys sa
vo metinį susirinkimą Nedė
lioję, 8 d. sausio, 4-tą vai. po 
pietą pobažnytinėje salėje.

Kad žemė būtu minkš- 
Pranas šopis, sekr. tčsnė, kad ją lengviau lietus 

suvilgytą ir saulutė geriau 
šildytu; nuo to gerinus augs 
sėklos, kurias čia pasėsiu.

— Kokią čia sėklą pasėsi? 
— Pyragus, — atsakė ar

tojas.
— Tai, tamista. juokiesi 

iš manęs, nes tokią sėklą ne
atkirto .Motiejukas.

— Kaip gi nėra?... juk

58-ta S. L. R. K. A. kuopa 
Curtis Bay, Md., laikys pir
mą bertaiu. susirinkimą ne
dėlioj, 15-tą dieną sausio 2- 
trą valandą po pietą pas kp 
sekretorių, No. 2 linzei st. 
Curtis Bay. Užprašomi visi 
nariai ateiti užsimokėti pri- ra»
gulinčią mokestį ir nauji, ku. 
rie norėtu prisirašyti. Kož- pyragus kepa iš kvietienią 
nas iš senu nariu turime būti 1Pį}tą, „ kviečiai dera iš paš
ant šio susirinkimo ir pra
dėti tarties kas link ateinan
čio 26-to seimo.

Užprašo Komitetas.

sėtą sėklą, — aiškino kaimie 
tis.

— Pasakyk gi man, tamis
ta, kas ten auga ant ano lau-

-------- ko?... štai, ką taip mėlynai
AVoreesterio 41 kuopa S. žydi?...

L. R. K. A. laikys savo ber- — Ten marškiniai auga! — 
tainiį susirinkimą 15 dieną tarė žmogus, 
sausio 1911 m. tuojaus po su — Kaip tai marškiniai?! - 
inai bažnytinėje svetainėje, stebėjosi vaikas.
Meldžiama ateiti visus na- — Tai linai, vaikeli!. . . iš 
rilis; yra keli svarbus reika- liną verps siūlus; iš ją aus 
lai apkalbėti. Taipgi ir ne- audeklą, o iš pastarojo pa- 
prigulinčius paraginti prisi- siūs marškinius, 
rašyti į musą brangią orga- — Gudriai man, tamista, 
nizaeiją ir su savim atsives- aiškini! — juokėsi Motieju- 
ti. kas; — tad gal čia ir gelum-

Sekr. 41 kp., S. Jodauga. bė auga, iš kurios pasiūtas
--------  mano švarkas ?

108 kuopa S. L. R. K. A., — Žinomas dalykas, kad
Maspeth, N. Y., laikys ber- auga, — sušuko artojas; — 
tainiį susirinkimą sausio 22 netik auga, bet ir bėginėja 
dieną bažnytinėje salėje, tuo pievomis!... juk gelumbę 
jau po sumai. Visi sąnariai, dirba iš avių vilną, 
kaip vyrai, taip ir moterįs, — Gal, tamista, pasakysi, 
yra kviečiami pribūti tą die- kad čia ir batai auga? — mi
ną užsimokėti bertaininę mo sijuokė miesto vaikinas, 
kestį ir atsivesti naujus — Tikrą tiesą sakai, vai- 
draugus, norinčius prisira- keli, kad ir čebatai auga kai
šyti. muose!... nueik toliau už

Kun. N. J. Petkus, «ną krūmą, kur galvijai ga- 
108 kp. sekr. nosi; ten pamatysi, kaip au-

----------- lai ir padai čebatą vaikščio-
74 kuopa S. L. R. K. A. iš ja!... Bet tenai rasi ir pus- 

Shaft, Pa., laikys bertaininį ryčius, ir pietus ir vakarie- 
susirinkimą 15 dieną sausio, nę! — tarė besijuokdamas 
nedėlioję, žemutinėj pečėj, ūkininkas, 
mokslainėje, 2-tą valandą po Vaikinas atsisveikino su 
pietą. Meldžiu ateiti užsimo kaimiečiu ir nubėgo pas mo
kėti bertaininę mokestį ir tiną, užsimąstęs apie girdė- 
naują atsivesti. tus aiškinimus seno arto-

Ignas Madinis, sek. jaus.
Ksav. Vanagėlis.
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KODĖL NEINI IŠPAŽINTIES?a
Parašė kun. Aloyzius J. Warol, J. Dr. 

vertė kun. V. D.

(Tąsu).

Amerikoje turėjau kada ir kaip ištirti žmonių tikimą, 
kurie buvo vyriausiais kurstytojais parapijose ir daryto
jais sumišimų, kurie buvo taip tankus ir piktinanti ypač 
išeivystės pradžioje. Kuone visi nei šeip nei teip nubai
gė, o jei kuris da gyvas, tai velka vargą apleistas. Vienoje 
parapijoje, kuri per ilgą laiką buvo garsi maištais ir at
skalūnais, vadai, kunigo priešininkai, visi ūmai vienas 
paskui kitą žuvo. Vieną iš jų smuklėje, susivaidijus, pei
liais užbadė, kitą suplėšė mašina, bedirbant, trečiasis be- 
siskuzdamas, netyčia įsipjovė, iš to užsinuodijo kraujas, ir 
ne po ilgam numirė, o da kitas, pergązdintas draugų li
kimo, atsivertė į atgailą. Puolė į kojas nuskriaustamjum 
klebonui, atsiprašydamas už nedorybes. Matomai Dievo 
teisybė norėjo ir jį pasiekti savo rykšte. Iš susirūpinimo 
ir nepasisekimo gavo proto pamišimą. Tuosius garsius at
sitikimus da it dabar gerai pamena vietiniai gyventojai. 
Visi mato tame Dievo pirštą?

Nestebėtina, mano Nikodemai, kad už tiek daug ir 
tokių sunkių užsikirtimų ant kunigų daugelio širdyse jau 
nekoks užsitikėjimas kunigais. Kaip tau jau aukščiau sa
kiau: niekas nebėra tikras savo išganymo. Net kunigo 
neužtikrinta, kad ištesės iki pabaigai, nes “kuris stovi, 
tegul saugojas’, kad neparpultų’’.

Mokyti atrado dienas ant saulės. Jeigu yra ant dan
gaus, juo labiau galima jos patėmyti ant žemės. Bet kas 
iš to? “Neteiskite, o nebūsite teisiami’’. Geras vaikas gi
na savo tėvo vardą. Kremtasi širdyje ir meldžiasi Dievop 
atmainos, kuomet pamato, tai, ko jojo pasielgime neturė
jo būti matoma. Tėčiaus niekados naminių, šeimyninių 
■silpnybių neišneša iš namų, nepaduoda be tikrai svarbios 
priežasties teisti susiedams. Teippat elgiasi geras dva
siškas vaikelis. Jo dvasiškojo tėvo šlovė yra jojo šlovė, 
gina jos kaip savosios. Nors drąsiu apgynimu turėtų- už
sitraukti kitų neapykantą, eina grumtis su šlovės plėši
kais ir toleik nesiliaus, koleik jų neatidengs ir neužgėdjs. 
JCur kas daugiau drąsos ir uolumo apgynime savo gany
tojų matome pas kitataučius — katalikus. Vokietys laiky
tų sau už didelę negarbę, kad turėtų eiti prieš savo gany
toją. Airys (airišys) yra apskritai mums visiems žinomas 
iš savo prisirišimo prie katalikiškųjų kunigų. Dengia juos 
ir gina, slepia ir nuskundžia jų silpnybes, jei kartais jam 
įpultų į akį. Net iš pačių nekatalikų reiktų mums imti pa
vyzdys. Kartą senojoj’ tėvynėje apskundė žydai misijo- 
norius, būk jie kiršina žmones prieš juos. Priekabę rado 
smarkiuose pamoksluose prieš girtybę, kuri nepaprastai 
buvo išsiplatinusi toje apygardoje. Smuklininkai pramatė 
pelno sumažėjimą — iš čia piktumas! Teisėjas, kuriam te
ko perkratinėti žydų skundą, pašaukė į liudytojus žanda
rus, kurių priederme buvo dalyvauti misijoje dėlei tvar
kos dabojimo. Žandarai šiteip liudijo: “Buvome per kiek
vieną pamokslą. Negirdėjome nieko prieš žydus sakant. 
Priešingai, Tėvai misijonoriai prirodinėjo juos katali
kams, kaipo pavyzdį neviename dalyke. Sakė, paveizdan, 
kad žydo niekad nematė girto, kad ištikimai jie švenčia 
savo šabus, kad yra taupus, o ypač prilaiko vienybę. Jei 
vienas reikale — visi už jį. Gerbia ir gina savo dvasiš
kius. Beveik niekados neišgirsi pas juos nepasikakinimų, 
papeikimų, maisto pakėlimų prieš sinagogos vyresniuo
sius. O pas katalikus priešingai — daug ko reiktų šiame 
atžvilgyje”. Po tokiam dalykų parodymui teisėjas skundą 
įmetė į gurbą. Ne kartą net juokai, kaip žydai teisina ir 
dengia savuosius. Kartą girdėjau juokingą apgynimą. 
Vienas Galicijos rabinas, kurį saviškiai laikė išmintinges
nių už patį Saliamoną, mėgdavo kone kasdien, pasivaikš
čiodamas, nueiti už miesto į giraitę. Ten jį kartą laukė 
pasislėpęs už krūmų, girtuoklis — darbininkas ir lazda 
apmušė. Turėta jo nuo seniau apmaudos. Toji piktada
rybė smarkiai sukiršino žydus. Visi vienu balsu ėmė grū
moti užpuolikui. “Girdėjau, kad jūsų rabiną patiko nelai
mė?” klausiu pažįstamo man žydo. “Teip! Atsiims jisai 
už savo, tas žmogžudys, tas piktadarys, ką pakėlė ranką 
ant teip švento žmogaus”, atsako man paklaustasis, nesi- 
turėdamas piktumu. “Kaip tatai galėjo atsitikti?” -— 
traukiu toliau. “Tamista tankiai girdavau tą rabiną, v- 
pač jo proto lakumą. Man sakydavai, kad jam nereikia 
niekeno apie nieką klausti, nes žinąs visaką. Pridurdavai, 
kad galįs jau į tai atsakyti, kas kitam nei į mintį da ne
parėjo”. .. — “Na teip, jis labai išmintingas”, — atsako 
žydas. “Jeigu jis toks jau išmintingas ir visažinantis, tai 
juk turėjo žinoti, kad anasai užpuolikas—girtuoklis lau
kia jo girioje su lazda. Kodėl jam pasipainiojo ir įkišo 
kailį?” Žydas susiglumijo dėl to klausymo, glostė valan
dėlę savo barzdą ir akimi vartė, jieškodamas savo išmin
tyje gero atsakymo. Įdomu man buvo, kaip jis išsisuks 
iš tų sląstų? “Tatai yra šiteip..., kunige geradėjau”, at
sako, pratęzdamas, apgynėjas — “jisai žinojo... jisai 
pramatė, kad tas piktadarys ten už medžio stovi... ir 
ten tyčia nuėjo... O žinai, geradėjau, dėlko?... Nes jis, 
da mažu vaiku būdamas, prisileido suvis mažo nusidėji
mo... supranta geradėjas?... suvis mažo... norėjo at- 
pakutavoti... ” Juokas mane ėmė, girdint tokį apgynimą, 
bet susilaikiau, atėjus rimtesnei minčiai. Pagalvojau sau: 
kaip-gi mūsų žmonės apsieitų, nugirdę kunigo skriaudą? 
Ar pakeltų apgynimo balsą? Čia žydas apgynė žydą. Tu
riu kitą pavyzdį, kaip žydas apgynė kunigą. Žydas—pirk
lys turėjo reikalą į vieną vyskupą. Jiemdviem esant prii
mame kambaryje užimtiem reikalu, štai ateina pasiunti
niai iš netolimo miestelio. Vyskūpas liepė žydui palaukti 
prieškambaryje, koleik pirma nepabaigs su miestiečiais. 
Žydas, norėdamas žinoti su kuo atėjo pasiuntiniai, dėl ku
rių turėjo išeiti už durų, pravėrė nežymiai duris ir klau
so. Miestiečiai skundė savo kleboną, visokius darydami 
prieš jį užmetimus. Prašė, kad jį nuo jų prašalintų. Vys
kūpas trynė kaktą, mąstė ir dvejojo, ką atsakius, nes pa
žino tą kunigą ir niekad nieko blogo nebuvo apie jį gir
dėjęs. Žydas mato per plyšį vyskupo susirūpinimą ir, kas
kart labiau duris praverdamas, įkišo galvą į vidurį. “Ko 
nori?” paklausia vyskūpas, patėmijęs nuobradą. “Pra
šau Jūsų vyskupiškos Malonybės”, taria žydas, nedrąsiai
ateidamas net iki viduriui — “ar aš galiu ką kalbėti?”__
“Kalbėk!” padrąsina jį vyskūpas. — “Aš gerai pažįstu 
tą kleboną” — drąsiai rėžia žydas ateiviams — “tas ku
nigas, tai labai geras žmogus. Ko jie nori nuo jo? Aš ži
nau, kad jis yra aštrus su jumis, nes jus niekai žmonės! 
Aš tai visai gerai žinau 1 Pas jus net nei žandarai nepabfl- 
va, nes jūs jiems įkirite. Tegul vyskūpas sis netiki!” Ta

da vyskūpas rūsčiai tarė: “tai žydas gina kunigą, o jūs 
jį pasmerkiate! Išeikite, man tuojaus!” Lyg šaltu van
deniu aplieti išsinešdino iš vyskupo rūmų, gėdėdamies pa
tįs savęs. Taip tatai svetimieji gina svetimuosius; o sa
vieji, net-gi tos pačios dvasinės šeimynos vaikai, užpul
dinėja tėvą. Iš kitos vėl pusės reikia pripažinti, kad ta 
kova, ginant kunigus, šiandien yra nelengva. Šiandien 
žmonės nesvarsto savo žodžių. Pikta kritika nesigaili nei 
vieno. Rodos, kad žmogaus liežuvis neturi jau kito tiks
lo, kaip tik, lyg dviem ašmenim kardas, žeisti, kirsti, 
piaustyti, kapoti, sukruvinti artymo gerą vardą, neski
riant nei altoriaus tarnų. Dar aršiau yra su plunksna. 
Galėtum manyti, kad spaudos juodylas padarytas, tik iš 
vienos tulžies — tokią piktybę ir niekšybę išlieja pries- 
kuniginiai raštai. Raštas daugiau kenkia nei žodis, nes 
tamsus žmonės galvoja per savo neišmanymą, kad kas 
atspausta, tai turi būti tiesa. Tankiai nugirsti šitokį išsi
tarimą: “o juk apie tą kunigą buvo laikraščiuose... ale 
tai jam sudrožė... Apie tai nevienas laikraštis rašė... 
turi būti tame kiek tiesos, nes kitaip nebūtų padavę į 
laikraščius”... Firma negu paimsi akmenį, kad juo drau
ge su nesąžiningu raštininku metus į kunigą, gerai ištirk, 
kas tatai parašė? Koks jo gyvenimas, įsitikrinimai, pa
pročiai? Verčiau mesk tuo akmeniu į redaktorių arba jo 
korespondentą. Mažiau bus papiktinimo, o daugiau užsi
tikėjimo kunigais.

Da nevisai ant tavo užmetimų atsakiau. Pasakei, kad 
daugelis neįtiki į kunigus. Kunigai nereikalauja, kad į 
juos kas įtikėtų. Tikima į tai, ko negalima matyti, arba 
kitu pajautimu pasiekti. Teip, paveizdan, tikime į Šven
čiausią Traicę, nes Jos čia ant žemės niekas negali pri
gimtu būdu matyti. Kunigus juk matai. Kas-gi tau liepia 
in jį tikėti?

Tolians bus.

Girtuoklio sapnas.
B A L A D A.

Girtuoklių draugijoj’ bedievis žiaurus,
Žmogus pasileidusio būdo,
Ant Viešpaties Dievo paleido nasrus 
Ir pliauškė, ir keikė ir plūdo.

Jis kuonešvariausiais apdrabstė purvais 
Bažnyčias, šventes ir tikybą,
Visus pravardžiavo kryžiokų bernais,
Kas kalba maldelę ankstybą.

Jis sakė, kad aukos tarnauja tik tam,
Dykūnų pilvus kad prišerti,
Juk būt naudingiausia žmogeliui žėdnam 
Ką tik užsidirba — pragerti.

Jis tą bekalbėdams taip buvo baisus,—
Per burną jam putos net driekės’,—
Kad žodžiai jo priešingus nešė vaisius,
Ne kaip jo kalbos buvo siekis.

Ir pasibiaurėję draugai, nors girti,
Bematant visi išsiskirstė;
Namo strapaliojo kreivi, netvirti,
Vos spėjo ant suolo parvirsti.

Girtuoklis užmigo. Įspėti pigu,
Bedieviams per sapną kas rodos,
Ir musų girtuokliui tarp kietų miegų 
Galybės vaidinosi juodos.

Jam vienas ištolo pamojo tiktai,
Ir šakę į ranką pagriebęs,
Kratydamas ją, pagrūmojo piktai
Ir tarė, žiauriai išsišiepęs:

“Jau tu pasigėręs netauzyk daugiau!
Tu mus akyse tiktai — rastas;
Tave pragaran reik atsimti greičiau,
Nes tu šiam pasauliui — perprastas.

Tu viską, kaip Chamas tik sugadinai,
Burnojimo perpylci taurę,
Ir net paprasčiausi mužiko bernai 
Pašieps tavo kalbą perbiaurią.

Tu į ardytojus visai netinki,
Turi ant to galvą perkvailą,
Tą darbą atlikti tik gali toki,
Kurie turi liežuvį gan smailą.

Juk šmeižti, meluoti, burnoti švelniai 
Męs turim miklių cicilikų;
Jau net ir kvailiausi supranta velniai,
Kad tu nežinai tų dalykų.

Tam reikia mokėt nešvankiausius niekus 
Apvilkt į patraukiantį rūbą ;
Tu neapsišvietęs, girtuoklis žmogus,
Tik erzini mus’ Belzebubą.

Taigi pasigėręs daugiau neburnok
Eik gult, kaip mužikui pritinka.
Jei nepaklausysi, tada jau žinok,
Kad tavo pakirsime kinką!”

Girtuoklis taip buvo nugązdints sapnu,
Kad išsiblaivino vos—ne—vos;
Tr tankiai jis pasakoj’ tarpu žmonių,
Kas jam tąją naktį sapnavos’.

Dejavo: už gėrimą pragaras lauk’,
Už tauzymą — velnio baudimas!
Daryk, ką bedarąs, nors imk, pasismaugk;
Tai mat, koks girtuoklio likimas. J. K.

n
ŠALTINIS.”

Brolau! ar tu myli liku
sius Lietuvoje savo tėvelius, 
brolius, seseles1# Kur-gi ne
mylėsi! Tai nepasigailėk 
jiems mažos dovanėlės; Ge
riausia dovanėlė bus tikrai 
geras, gražus, pigus, tinka
mas visiems laikraštis “Šal
tinis”. Tiktai paklausyk: 
Šešti metai jau eina Seinuo
se, Suv. gub., didžiausias ir 
gražiausias lietuviškas laik
raštis “Šaltinis”.

“Šaltinis” tikras lietuvio 
prietelius: kas jį gerai pa
žįsta, tas su juo nesiskirs 
niekuomet.

“Šaltinis” stiprina lietu

priedas “Šaltinėlis” —tai 
maloniausia vaikams dova
nėlė.

Be to “Šaltinis” duos šie
met savo metiniams skaity
tojams dovanai, kaipo prie
du, dvi labi indomi ir nau
dingi knvgi: “Bažnyčios is
toriją’ ir “Šeimininkėms va 
dovėlis”.

Pastarojoj knygoj ras mū 
su šeimy įlinkės (gaspadi- 
nės) svarbiu joms patarimų 
apie virimą, kepimą, skalbi
mą, daržovių sunaudojimą 
ir t.t.

Šias knygas perkant reik
tų mokėti 1 rb., o “Šaltinio” 
metiniai skaitytojai gaus do
vanai.

Septyni tūkstančiai lietu

viro laiškelio, adresą to. ku
riam nori siųsti “Šaltinį” ir 
tą laiškėlį nusiųsk į“Šalti- 
nį” augščiau pažymėtu adre 
su. Tavo giminės džiaugsis 
“Šaltiniu” ir per ištisus me
tus ininavos tave už tokią 
dovanėlę.

dera būtų, Brolau, ir tau 
“Šaltinis” skaityti; juk mie 
la žinelės iš tėvynės Lietu
vos, o niekur jų tiek nerasi, 
kaip “Šaltinyje”. Tiktai at- 
siminkie, kad norint gaben
ti “Šaltinis” į Ameriką, rei
kia siųsti į jo redakciją 4 
rubliai.

Vyrai, atsiminkite, kad nė 
ra kito tokio laikraščio, kaip 
“Šaltinis”.

vius katalikus, aiškindamas vių skaito “Šaltinį” ir nega- 
jiems svarbiausias tikėjimo Ii atsigerėti, 
tiesas.Jauną ir seną, ir mažą įjž “Šaltinį” mokama: 
vaikelį mokina “Šaltinis” Metams 3 rb., pusei metų 1 
doros ir gražaus apsiėjimo. rĮx 50 kp., trims mėnesiams 

“Šaltinis” turi savo ypa- 80 kap. Užsieniuose ir Ame- 
tingoje globoje ūkininkus;j riko j metams 4 rub. Tiek mo 
“Šaltinio” skyrius, vardu kaina siunčiant pinigus tie- 
‘Artojas’, veda, tarytum už siok į “Šaltinį” šiuo adre- 
rankos paėmęs, ūkininką ir su: Seinai, Suvalkų gub. 
rodo jam, kaip ūkis vesti, “Šaltiniui”.
kaip žemė dirbti, kaip gyvu 
liai auginti, kaip iš visko 
kuodidžiausią turėti naudą.

“Šaltinis” suteikia pata
rimus teisių (provų) daly
kuose.

“Šaltinis” nusmagina šir
dis daugybe paveikslėlių, 
gražiais pasiskaitymais ir 
linksmomis dainelėmis.

“Šaltinis”, sekdamas Lie
tuvos ir kitų šalių gyvenimą, 
aiškina politikinį bei drau
gijinį judėjimą, kaip namie, 
taip plačiame pasaulyje.

J ei tavo, Brolau, giminės 
dar neturi “Šaltinio”, tai ne 
pasigailėk trijų rublių, pada 
rysi jiems kuodidžiausią 
smagumą ir naudą, kuri tę
sis per ištisus metus. Jei ne
tiki, paklauskite, tų ką, yra 
matę “Šaltinį”, o kiekvie
nas tau pasakys, jogei nėra 
kito tokio pigaus, gražaus, 
didelio, lengvai skaityti laik 
raščio, kaip “Šaltinis”. Tai
gi netrukęs eik į pačtą ir pa
duok tenai nusiųsti į “Šalti
nį” tiek Amerikos pinigais.

“Šaltinio” skyrius, vardu kad išeitų 3 rub. Pačtoje pa- 
Vainikėlis”, rūpinasi jau- klauskie, o pasakys, kiek rei

nimo reikalais.
“Šaltinis” neužmiršta nei

mažų vaikelių; jo savaitinis

kia duotie,, kad būtų 3 rub
liai. Indavęs pačtoje pini
gus, surašykie, kad ir ant at

GERIAUSIA DOVANA.

sau ir giminėms ir pažįsta
miems tėviškėje užrašyti 
nuo Naujų Metų nedėlinį 
laikraštį

“VIENYBĘ.”
Kiekviename numeryje šie 

skyriai: Tikėjimo dalykai su 
Evangelija ir bažnytinėmis 
žiniomis. Blaivybės dalykai. 
Apsčiai rašoma apie ūkę ir 
visokias draugijas. Ką vei
kia Durna. Daugybė žinių iš 
visos Lietuvos. Pranešama 
ir paaiškinama nauji įstatai 
vyresnybės įsakymai. Pla
čiai rašoma apie kitų valsty
bių politiką. Turgaus žinios. 

Visa rašoma labai aiškiai
ir suprastinai.

“Vienybė” tekaštuoja 
Lietuvoje su prisiuntimu 2 
rubliu metams, 1 rublis pus
mečiui. Amerikoje 3 rubliai 
metams. Laikraščio didumas 
10 lakštų.

Adresas: Kaunas “Vieny
bės” redakcija.

“GERIAUSIĄ RODĄ
kokią galiu duoti kiekvienam kenčiamčiam nuo kosulio, 
gerklės uždegimo, užkimimo ir plaučių ligų yra: išsirink
ti ir vartoti vaistus, kurie, yra žinoma, kitiems pagelbė
jo”. Taip rašo ponia Katarina Komenda, Box 317, Ever- 
son, Pa. — Mano sūnūs turėjo baisų kosulį. Bandžiau vi
sokių gyduolių, bet be jokiospasekmės. Galop pabandžia 
u ir daviau jam

SEVEROS
BALSAMĄ
PLAUČIAMS
Pasekmės buvo stebėtinos. Greitu laiku pavojingi apsi
reiškimai išnyko, kvėpavimas pasidarė lengvesnis, ir 
kosulys pranyko. Taipogi musų kaimynas negalėjo nusi
kratyti įkiraus kosulio ir pi, lučių ligos kolei nepatariau 
jam imti tą Balsamą. Į tris dienas kosulys apsimalšino, o 
paklausus man apie sveikatą, atsakė 
“Gailiuosi tik, kad seniau nedasižinojau apie tą stebuk
lingą vaistą”. Dviejų didumų: 25 ir 50c.
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Augščiau matomas paveikslėlis aiškiai perstato Severos Balsamą Plaučiams. Nu
sipirk pas savo vaistininką. Persitikrink gaunąs “Severos”, visi kiti yra tik pa
dirbimai. Pareikalauk Severos Kalendoriaus 1911 metams. Nieko nekainuoja.

MIESTELYJE.
Petras. Norėjau šį sutraudijusį tvartuką malkoms' 

parduoti, ale žydai taip maf.i siūlo, kad nežinau nei kae 
daryti.

Vincas. Ugi jį išmėžk, langus sudėk, truputį aptaisyk, 
ir bus bvvenamoji trioba; įleisi kokį randauninką.

Petras. Bene į tokią lūšun eis kas gyvent?
Vincas. Vaje! Ar maža buvusiųjų*valsčiaus ponų?

NAMINĖ MOKYKLA.
GRAMATIKA nngliSkos kalbos mokintis be mokintojo (apdaryta) $1.00.
VAIKŲ DRAIKIAS arba kaip mokintis skaityt ir raiyt be mokintojo 15c.
NAUJAS BUDAS mokintis ra4yti be mokintojo 10e.
ARITMETIKA mokinimnisi rokundų su paveikslais (apdaryta) 35e.T. MIKOLAINIS, BOX 82 KEW YORK CITY

Greitam ir pavojingam
pagelbėjimui nuo

Šlubavimo, 
kaulą laužymo, 
puliavimo, 
raudonumo, 
aptinimo, 
lengvo karščio, 
užsidegimo 
ir štyvumo

vartok iš lauko

Severos Aliejų šv. Gothardo
50c. bonkutė.

Niekas negali pervyršiti

Severos Gyvasties 
Balsamą

Nuo abelno nusilpimo 
ypatų silpnų, pasenusių, 
pailsusių motinų, išblyškusių 
merginų, bekraujų, pagyjančių. 
Nevirškinimo ir pilvo 
užkietėjimo.

75c. bonkutė.

Daktaro patarymai dykai.

> CEOAR RAPIDSII V ERAt *• IOWA
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8 DRAUGAS.

Draugo ” Agentui, the heights deposit &/ro»«M###*«***#***^
BANKA. tt ----- * —

č.

Rev. J. Sutkaitis,
2112 Sarah st., 

Pittsburg, Pa.
4 <»

A. Kasparavičius 
27 E. 23 rd st.,

Bayonue, N. J.

Juozas Mališauckas, 
Forest City, Pa.

T. Kizievič Box 167, 
Minersville, Pa.

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

J. Mikutaitis,
1438 Westem avė.,

Allcghenv, Pa.

J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė.,

Chicago, 111.

M. Urbanaviče, Box 33, 
Thomas, W. V.

J. Antanaitis Box 22, 
Swoyers, Pa.

J. Versiackas,
65 Davidson st.,

Lotvell, Mass.

Juozas Akevičius. P. O. 
Silver Creek, Pa.

Vincas Staseviče,
349 Hamilton st.,

Grand Rapids, Mieli

Jonas Leipus,
1022 Bav st.,

Superior, Wis.

Alex Prieinauskas,
1232 Lincoln avė.,

Waukegan, III.

Pranas Smolenskas,
71 Iludson avė.,

Brooklyn, N. Y.

St. Petruškeviče,
223 E. 6th st.,

Mt. Carmel, Pa.

M. K. Petrauskas,
264 Pine st.,

Kenoslia, Wis.

Kampas E. Market ir Han 
cock Sts. .

v v
SS

ISS

Moka 3 nuošimčius nuo su
dėtų joje pinigų. Teipgi siun
čia pinigus į visas svieto
lis, kaip antai į Rusijų, Len
kijų, Lietuvi;, Austriją ir ||
taip toliau. Atdara nuo 9,$# 

SSvai. ryte iki 3 vai. popieti).

ATYDA.

telephone:

I
82

S g 

s sSena, visiems žinoma Lic-IĮįg 
tuviška Banka, A. Grochows | ” 
ki & Co., kurios apgarsini
mų ras skaitytojai šiame lai 
kraštyje, išdavė puikų kny
ginį kalendorių 1911 niet., 
kurį dykai aplaikvs kiekvie
nas atsišaukiantis ant šio ad 
reso:

A. Grochotvski & Co., 
dford avė. & Grai 
Brooklvn, N. Y.V 7

SS

SS

SS

SS 
s s

Boston Store,
[P. F. Brennan’o)

1(0)9 N. Centre St., PottsvfiflBe, Pa.
A

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, šalių ir t. t. 

Didžiausia visoje apygardoje Audeklų sankrova.
Drabužių viršutinių 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.

g

Bedford avė. & Grand st., WBJ8MSw< h ttįsfrŠ35tK-frwia«iBJ&81K)f.ŠS8(«,a
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Siunčiant pinigus, čekius, 
arba “Money Order”, siųs
kite ant adreso:

Kurių skaitytojų prenu
merata pasibaigusi, tiems 
šis numeris bus paskutinis. 

“DRAUGAS”,
314 East Market St,.,

mfrfr
;ara]
r.fr
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Wilkes-Barre, Pa., .«>
■ |a'«: 

Itt itt1 
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KAS REIKALAUJA
frafrfr

austinių (krajavų) škaplierių Panos šv.1 2g 
ir šv. Traieės, gali gauti pas inus rafrj 
visada. Męs išdirbame ir reikalaujan- frM 
tiems pasiunčiam porą ant pažiūros. ““ 

Mrs. A. Smailienė, 2737 E. Pacific St.,

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

MANE PERKANT DRABUŽIUS GALIMA 
DAUG SUGĖDYTI.

Siutai Kalėdoms.
Žemiaus paduodu speciališkai kainas ant šventadie

niu siutu.
SIUTAI.

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

Pas mane $15.00.
OVERKOČIAI.

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

Pas mane $15.00.

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVĖS,

South Main St, Wilkes-Barre, Pa.

'R

M K 
,u.a 
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__ _________ _________ _ _____
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Philadelphia, Pa. Rpt ayglalgTg[ą,,ffjajgftzgsi n aįaTif f: a >5 ą

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Iždirbejas

..v«Auo»šre '
s1 JMMsjumįjs 
eęru n anai,

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guziKučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestus dar
bus atlieku artis
tiškai.

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23

M. A. Norkūnas
162 PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS.

IV il^es-Barre 
Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC 8QUARE, 
WILKE8-BARRZ, PA.

- #150.000
- $375.000

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų 
Joje pinigų.

Kapitalas
Perviršis

PIRMUTINE KRAUTUVE
IR ISDIRBYSTĖ

Bažnytiniu Daigtu
„RYZNYCIA”

PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO,
114 S. Chestnut St., Shenandoah, Pa

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

Galima susikalbėti lenkiškai.

FABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apysaka. 

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
Imantiems daugiau kaip vieną eg

zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis. Gaunama pas:

REV. V. VARNAOIRIS,
312 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

Union Ticket agency. 
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone

ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Goriausių

Linijų.
Siunčia pinigus kas dien in visas da- 

ds svieto; taip-gi perka ir išmaino vi
sokios pinigus. Išdirba visokius doku- 
uentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.

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

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

Adoif Blau,
UnaoįrB Ticket Agency,

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

gybę visokių maldaknygių ir svietiškų 
knygų visokiose kalbose.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 662.

26c. * 
50c. 
24c.
67 c. 
28e.

$1 10 
60c. 'o; 
22c. $ 
16e. S 
16c. 2 
37c. * 
30c. # 
55c. 
50c.

$ Žvakės margos vaškinės po 1 svarą 2, 3, 4, 6, 8, ir 14 svaras po 
jį Žvakės vaškinės rankom margįtos po 2 svar., 4, 6 ir 8 svarus po 
’>£ Pakeliais knatai vaškiniai (wux tapers) pakelis po
& Dėl aštuonių dienų pakeliai po 

Anglys už svarą 
Aliejus (8 day) už gorčių

į;= Žvakės vaškinės (Rožė) dėl uždėjimo po 3 ir 4 svarus, už svarą 
fr Lietinės žvakės vaškinės po 16 svarų ir 18, svaras po

Žvakės Starinavos lietinės 16 sv. ir 18, už svarą 
3£ Žvakės 4 sv. ir 6 susuktos 4 sv. ir 1 sv.
į) Altoriaus žvakės (extra) sv. pc
s:į Geltono vaško 1 sv. ir 6, svaras po
31 Kodylas prancūziškas po
& Kodylas “ francineense” po

Teipgi siuva puikius bažnytinius rūbus, taiso senus. Parduoda kleli- 
kus, cimborijas, monstrancijas.

* Galima gauti lietuviškų maldaknygių, kvietkų, draugijoms ženklelių, 
S vėliavas, šarfas ir t. t.

KUN. L. LEVICKAS,
:;£ prezidentas.

AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 

akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai už 
35.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai 
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs riskuojame viską. Auksinis

grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:
EXCELSI0R WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL

-7f= i

į#
-A'-.C

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.

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

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo ir.ortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

SWALM HARCWA8E CO.,
21 Nortii Main St., Pottsville, Pa.
įvairiausi geležiniai daiktai, te

palai. stiklas, dūdos, plasteris, 
įrankiai, sportiniai ir naminiai 
dai tai.

iŠ#

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvy s

FOTOGRAFISTAS,

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

j:ableadress:grochowski
i savas srbhbė .—■T

KAMPASBEOFOOO AVĖ.IR GRANO ST.

«oF,sBWBROOKLYNNY
111-II5T7ST. N.Y.
101 ROCKAVVAY ROAD JAMAICA L.l.

>ARTRAUKIMAS
PINIGU

IS EUROPOS

BIURAS INFORMACIJŲ

MAINYMAS
VISOKFJ

PINIGU

EHJO©R

BIURAS
ABW«

KANCELIARIJA
REJENIINE

•CC»PY RK.MTtD*

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
atalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS, 
3oty, Pa.

L Priimam padėjimus pinigų dėl sutaupinimo su pus
metiniu nuošimčiu (procentu).

2. Paskoliname pinigus ant morgičiaus ir notų.

3. Išsiunčiame pinigus ir duodame užsakymus in visus 
kraštus,

4. Išmainome ir parduodame užrubežinius pinigus pa
gal tos dienos kursų,

5. Parduodame laivakortes (šifkortes) 
Europos ir Amerikos,

in prieplaukas

6.
7.

8.

Parduodame tikietus ant geležinkelio Amerikoje, 
Padarome aktus rejentelnus su paliudijimu Konsu

lui,

Asekuruojame gyvastį nuo nelaimės ir ugnies (in- 
šiuriname).

Atsišaukit ir praneškit kokiam laikraštyje šitų ap
garsinimų skaitėt, o mes prisiusime dykai puikų kalen
dorių 1911 metams.

■■.'V.Tį;.'-/:. 
'U U5’

K ŠJ

50,000 
KNYGŲ

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

Knyi'a ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyd.ti nuo uznuodijima krauja 
arbasvpili, t.nbiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, ntgromulavima, patrotitu 
stypribe, pvlva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, runa- 
titnia, gor.orrhoea. arba triperi, naujai igautas lygas, 
stvietura ir vynas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
uatnnse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvo žinios, katros ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedės v ras. Ta knyga yra paregita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijali.sku 
lygu. Ten kit, jog ta knyga yra siustą vysai dyka>, 
užmokant rž pnčto, ing užpeeetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parag k sava varda, ir adresa ant 
žemiaus piditotu ktipoun, katrų siusk mums šetidena. 

DVKAJ G/.------ >3 KKYGAJ KUPONAS.
D2. jos. Lirr.p. & ce.. i 5 ?3 r: nr* cii^o:

G • <’!• • ih f : «7.»I * aniiF*i>'4 priž'.dn ima, r*5 nr-riečjnu
jcif Ta ai i s ui prii.iu.'Lumei vjsai*. ykui \(-:*ujusu kny^udel \yru.

ardas

\ Adresą'-.;.................................................
................ ........................................................ ............. !j<
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LIETUVIŠKA AGENTŪRA____  —

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

kompanijas New Yorke. Siunčiu pinigus greitai ir pigiai in 
visas dalis svieto. Prašau visu lietuviu atsilankyti su kokiais 
reikalais arba kelieujant Lietuvon meldžiami kreiptis pas

VINCĄ TAMULEVICZE,
AGENTA,

137 Hazle St., YVilkss-Barre, Pa.
M
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GERIAUSAS PINIGAMS PASIDĖJIMAS, |S
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

Merchants National 
Bank,

POTTSVILLE,
frM

a':£5
r«j;ŽC

sa 
Si'R’fr

•r3

««■
Rfrfrfr

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.

frafrlfr Rm'^R^R^Rj^R^t
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GHIIds,

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.,

WILKXS-BARRE, PA.*

THE FERNERY.
Naturallškų Ir padirbtų žolynų 

krautuvė.
Galima gauti gelių veaelijoma, šer

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

Mrs. J. HERBERT,
SAVININKE,

51 W. Market st., Wilkes-Barre, Fa.

TfiMIKYTE LIETUVIAI.
Kelionė per jūres. Tūkstančiai 

tūkstančiu mėsų 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 STK., 

WILK£S-BARRE, PA.
O kodėl! Nes turi gerą prižiūrėjimą, 

parankią kelionę, kad tartum kaip ir 
pačioa kompanijos būtų pirkę laiva
kortes. Siuntimas pinigų greičiausias ir 
pigiausias pasaulyj.

DRAUGO”
--------------- 1 I------------------

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

S PA U D IN A
PIGIAI

UŽKVIETIMU8 IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

RAIDES STATOMOS DIDELE-NAUJAL
SIOJO PATENTO MAŠINA “LINOTYPE”

A DRESUOK ITE —

“DRAUGAS”

314 E. Markei St Wilkee Barre. Pa.

r.fr

