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Antroji Nedelia po Tri

jų Karalių.

Lekcija. — Rym. XII,
16. — Turėdami tūleriopas 
dovanas pagal malonės, kuri 
mums yra duota; arba pra
našavimą pagal tikėjimo sai 
kos; arba tarnavimą tarna
vime; arba kas mokina — 
mokyme; arba kas draudžia 
— draudime; kas duoda — 
prastybėje; kas turi vyres
nybę — rūpestingume; kas 
daro gailestvbę — su links
mybe. Meilė be veidmainys
tės; neapkęsdami pikto, 
glausdamiesi prie gero; bro
liška meile viens kitą mylė
dami; garbėje viens kitą pra 
nokdami; rūpestyje netin
gus, Dvasioje karšti, Viešpa 
čiui tarnauti; viltyje links
mi; varguose kantrus; mal
dose neperstojanti; šventųjų 
reikalus šelpianti; svečius 
mielai priimanti. Garbinki
te tuos, ką jus persekioja; 
garbinkite, o nenorėkite 
keikti. Linksminkitės su 
liuksmijančiais, verkite su 
verkiančiais. Tarty, ąavęs vie 
nuodai manydami — ne augš 
tai išsikeldami, bet nusiže
minantiems sutikdami.

Evangelija. — Jom II, 1-
11. — Anuomet buvo vestu
vės Galilėjos Kanoje. Ir bu
vo ten Jėzaus motina. Buvo 
taipo-gi pakviestas ir Jėzus 
ir jo mokiniai į vestuves. O 
kad neteko vyno, tarė Jė
zaus motina jam: vyno netu
ri. Ir tarė jai Jėzus: kas man 
ir tau, moteriške? dar nea
tėjo mano valanda. Tarė jo 
motina tarnams: ką tik jums 
sakys darykite. Ir buvo te
nai šeši indai iš akmens pa
daryti pagal žydą apčvsti- 
jirno, kuriuosna tilpo du ar
ba trįs viedrai. Tarė jiems 
Jėzus: pripildykite indus 
vandenim. Ir pripylė anuos 
sklidinus. Ir tarė jiems Jė
zus: semkite dabar ir nuneš
kite vestuvių užveizdėtojui. 
Ir nunešė. O kad vestuvių 
užveizdėtojas paragavo van
denį, kuris stojosi vynu, o ne 
žinojo, iš kur butų, bet tar
nai žinojo, kurie sėmė van
denį pavadino užveizdėtojas 
vestuvių jaunikaitį ir tarė 
jam: kiekvienas žmogus pir
miau padeda gerą vyną, o 
kad atsigeria, tadą tą, kurs 
yra lėtesnis. O tu gerą vyną 
užlaikyti ikišiolei? Tą pra
džią stebuklų padarė Jėzus 
Galilėjos Kanoje ir parodė 
savo garbę, ir įtikėjo į jį jo 
mokiniai.

pribuvimu pagerbia jaunuo
sius, palaimina jiems, pa
švenčia moterystės ryšį jų 
pačių ir tų visų, kurie į tą 
stoną įstoja pagal Bažny
čios dvasią. Daro Viešpats 
stebuklą, permaino vandenį 
į vyną, ir apsireiškia savo 
mokytiniams, kaipo Mesi
jas.

Ar daug atsirastų šian
dien jaunųjų porų, kurias 
Viešpats savo pribuvimu ga
lėtų pagerbti? Ar daug yra 
jaunavedžių, kurie gerais 
darbais, doru gyvenimu ir 
karšta malda kviečia Jėzų ir 
Jo Motiną ant savo vestu
vių? Labai tankiai priešin
gai esti: jaunieji ir jų už
kviesti svečiai, nedoru pa
sielgimu prašalina Viešpatį 
Jėzų iš savo vidaus.

Įstoti į naują gyvenimo 
stoną yra tai svarbus žygis 
ir svarbias turi pasekmes. 
Todėl tikintysis krikščionis 
neina, be sąžiningo prisiren
gimo, į moterystės stoną, ku
ris tesėti turės per visą gy
venimą, iki mirčiai.

Naujo gyvenimo išlygos 
naujas uždeda priedermes, 
šventas ir sunkias pareigas. 
Nuo tų priedermių pažinimo 
ir jųjų ištikimo pildymo pri- 
gul vedusiųjų laimė ar nelai
mė, lygiai liglaikinė, kaip ir 
amžina.

yra Sakramentas, kaip Krik 
štas ar Dinnavonė.

Šventoji Dvasia, lūpomis 
Povilo Apaštalo, prilygina 
krikščioniškųjų sužiedotinių 
susirišimą, prie dvasiškojo 
susivienijimo Dievo Sūnaus, 
kuris stojosi žmogumi ir Jo 
Šventosios Bažnyčios; Baž
nyčia yra Kristaus sužiedo- 
tinė. (Eph. V., 25-32.)

Moterystė, kaipo Sakra
mentas, suteikia krikščioniš 
kiems jaunavedžiams malo
nę, šviesą ir stiprybę, kad jie 
savo stono priedermes šven
tai galėtų išpildyti: ištiki
mai užlaikytų prisiegą viens 
kitam padarytą prieš Dievą 
pas altorių, krikščioniškai iš 
auklėtų savo vaikus, kan
triai perkęstų neišvengia
mas sunkenvbes su motervs-v •>
tės stonu sujungtas ir ramy
bėje iki mirčiai gyventų. Tos 
Dievo malonės, ištikro, labai 
yra moterystėje reikalingos 
ir todėl jaunavedžiai labai 
dievobaimingai privalo į mo 
terystės stoną rengties, kad 
tą Sakramentą priimdami 
apturėtų Dievo palaiminimą 
ir malonę. S.

mainyti vietomis; kun. Kaz. 
Petruškevičius, Zavadų kle
bonas, perkeltas į Šuniavą 
klebonu; kun. Prane. Lendo, 
Sumavo klebonas, perkeltas 
į Vizną kleb.; kun. Simanas 
Garnius Punsko vikaras, pa 
skirtas Bagotosios, naujai 
įsteigtos parapijos, klebo
nu; kun. Vincentas Kudirka 
Pilviškių vikaras perkeltas į 
Punską vikaru.

Kunigų peraiainos Vil
niaus vyskupijoje. Kun. J. 
Semaškevičius paskirtas 
Dvorco klebonu; kun. K. B. 
Kai, Dvorco kleb., paskir
tas Lubinų kleb.; kun. P. 
Dolžyk, Lubinų kleb., Kob
rino klebonu ir dekonu, vie
ton atsisakiusio nuo vietos 
kun. K. Stankevičiaus.

Iš Lietuvos.

/

VESTUVĖS.

Šio sekamdienio evangeli
ja aprašo vestuves Galilėjos 
Kanoje. Dievobaimingi jau
navedžiai, nužeminta šir- 
džia, užsikviečia pas save 
Viešpatį Jėzų, Jo Motiną ir 
mokytinius. Viešpats savo

Moterystę įsteigė pats 
Dievas. Jis Pats palaimino 
tą šventą ryšį tarpe pirmųjų 
musų tėvų Rojuje. Jo buvo 
valia, idant tasai ryšis, jun
giantis vyrą ir moterį, pasi
liktų visam gyvenimui neiš
rišamu. “Ir bus du viename 
kūne”. (Gen. 2.) Ir “Ką 
Dievas surišo, žmogus tene- 
išriša”. (Mork. X., 9.) Ir vėl, 
“Kas norint apleistų moterį 
savo, o kitą paimtų, svetimo
terystės dasileidžia prieš a- 
ną. O jei moteriškė apleistų 
vyrą savo, o už kito nutekė
tų, svetimoteriauja.’ (Mork. 
X., 11—12.) Taip kalba 
Augščiausis Teisdarvs ir vi
sų tautų Viešpats. Jei tad 
vyras ir moteris prideran
čiai į moterystės stoną įsto
jo, juos vienijantis ryšys ta
po neišrišamas ir nėra ant žė 
mės tokios valdžios dvasiš
kos ar svietiškos, kuri gale 
tų tą ryšį panaikinti: negal 
to padaryti nei vyskupas, 
nei popiežius, nei svietiškas 
teismas, nei valstijos įstaty
mai. Jei kartais svietiškasis 
teismas kėsinasi išrišti tą ką 
Dievas surišo, ir duoda, taip 
vadinamą “divorce”, tai bet 
tasai nedoras jo žygis nei 
kiek nesuardo akyse Dievo 
ir Jojo Bažnyčios, moterys
tės ryšių tarp dviejų asme 
nų. Ir jei kas tokią “atskir
tą žmoną vestų, sako Kris
tus, svetimoteriaujaI” (Mat. 
V., 32.).

Šį neišrišamą moterystės
ryšį Viešpats Jėzus pakėlė į 
Sakramentų eilę, tai yra, 
kad Moterystė taip tikrai

Bažnytines žinios.

Nauji urėdai.

J. M. Chieagos Antvvs- 
kupis E. J. Quigley pasky
rė prieš Naujus Metus kelis 
kunigus lietuvius į įvairius 
urėdus: kun. F. B. Serafinas 
tapo Diecezijos Konsulto- 
riumi (Patarėju); kun. M. 
Krušas — Egzaminatoriu
mi; kun. A. Ežerskis — na
riu Komisijos “De Vigilan- 
tia”; kun. J. Cis — raštų 
cenzoriumi.

Parapijų reikalai. “R. G.”
praneša girdėjęs, kad netru
kus Rygos parapija (tėra 
viena) būsianti tikrai pada
linta į tris parapijas: Šv. M. 
Panos Sopulingos (prie se
nosios bažnyčios), šv. Pran
ciškaus ir šv. Alberto.

Neseniai sugrąžintas iš 
Dorpato kunigas Taujenis, 
kuris paskirta Rygos klebo
no užvaduotoju. Kun. T. e- 
sąs dabar labai užimtas šv. 
Alberto bažnyčios užbaigi
mu. Kun. Taujėnio paskyri
mas, anot “Rygos Garso” 
labai nemalonus lenkams en 
dokams, kurie čia ligšiol baž 
nytiniuose reikaluose vieš
patavo ant lietuvių, nors lie
tuvių Rygoje kur kas dau
giau, nei lenkų.

Tas pats “R. G.” praneša 
girdėjęs, būk netrukus ža
dąs pradėti eiti Rygoje len
kų laikraštis.

“Viltis”.

Kunigų permainos Seinų 
vyskupijoje. Kun. Antanas 
Eidukevičius, Slabados vika 
ras, ir kun. Kaz. Sideravi- 
Čius, Liškuvos vikaras, su

Švėkšna (Kauno gub.). 
Čionykštis “Blaivybės” skv 
rius gyvuoja 1^3116 gerai/ y- 
pač po misijų, nes labai dau
gelis žmonių paliovė gėrę. 
Jau kelios vestuvės apsiėjo 
be svaiginančių gėrimų. 
“Blaivybė” turi savo arba
tinę, kurioje galima gauti ne 
tik arbatos, bet visokių už
kandžių ir pietų. Arbatinėje 
daug darbuojasi vietinis ū- 
kininkas Serapinas.

Šelmiai (Vilkaviškio ap.)
Mūsų kaimvnai šiuosmet * •>
dažnai kelia egzekvijas. Tai, 
žinoma būtų labai gera, bet 
bloga, kad egzekvijos neap
sieina be svaiginančių gėri
mų.

Šidlava (Reseinių ap.). 
Blaivininkų draugija laiko
si gerai, bet arbatinė — silp
nai. Kad arbatinė turi men
ką pasisekimą, turbūt, kal
tos jos tarnautojos.

Vilkaviškis. Gruodžio 11 
d. (n. k.) buvo mėnesinis 
“Darbininkų Krikščionių 
Draugijos” susirinkimas. 
Gerbiamasai kunigas Globė
jas pagarsino, kad ponas 
Gauronskis sklypą žemės, 
ant kurios draugija pastatė 
namus, jau ir užrašė draugi
jai pas notarijų 24 metams, 
ir į aktą įrašė, kad po 24 me
tų, jeigu kas norės žemę a- 
timti, tai turės draugijai už
mokėti tiek, kiek intraukta 
ant tos žemės pastatytieji 
trobesiai į ugniavą. Prane
šė, kad notarijus p. Baras už 
akto padarymą ir matinin
kas už atmatavimą užmokės 
ties neims nei kapeikos ir 
tik linkėjo draugijai Dievo 
pagalbos.

Per šį susirinkimą galuti
nai jau nutarta naujuose sa
vo namuose pradėti duonos 
ir pyragų kepimą. Darbo pri 
žiūrėjimui išrinkta revizijos 
komisija iš keturių narių: 
J. Pauliukaitis, Kuncaitis, 
M. Sarpalius, P. Nemūras.

Šventežeris (Seinų apsk.). 
Čionykštis “Žiburys” pui
kiai gyvuoja. Rūpinamasi 
dar sutverti ir “Blaivybės” 
draugija. Parapijos elgetos 
taip sutvarkyta, kad dyka
duoniai išmaldos negauna.

Kalvarija (Suv. gub.). 27 
lapkričio 1910 m. patekau į 
Marijampolės Ūkininkų 
Draugovės Kalvarijos sky
riaus susirinkimą.

Gavęs balsą, padaviau pro 
jektą “M. U. D.”, kuri jau 
nekartą šaldė mūsų brolius 
nuo bažnyčios, Kalvarijoje 
pakeisti krikščioniška ūki 
ninku draugija. Bet žirniais 
pataikiau į sieną. Tada žen
giau žemyn ir kitam projek
te pastačiau reikalą išsižadė 
ti “Ūkininko” ir kaip jo da
lies “Žemės”. Bet ir tai ne
pavyko. Mat, kad jie išsiža 
dėsią “Žemės”, o tuo ir “U- 
kininko”, tai būsią vienpu
siški, nes laikysiąs vien ti 
kėjimo, o neduosią rankos 
netikvbai.

Šilavotas (Marijampolės vargelių gryteles, nešdamas 
ap.). Šioje parapijoje žmo- visiems šviesos spindulį. To- 
nių 1909 m. buvo 2470; išpa- liau, reikalinga mums ir lie- 
žinties einančių 1784, mokan tuviška visokių ūkio įran- 
čių skaityti 1319, rašyti 475, kių, daiktų ir rakandų šau
ti rba iš 100 paaugėjusių (iš- krova, kur viskas būtų pi- 
paž. einančių) 74 paskaito, giau ir geriau. Tai šia ko, 
26 parašo. mano nuomone, būtinai tuo

Amerikon išėjusių per pas tarpu mums reikėtų.Gal kas 
kurinius 15 metų (pradžia daugiau išmanantis duos 
parapijos) 480, t. y. iš 100 daugiau patarimų arba bent 
žur. — 19 Amerikoje. Iš A- l,adės tuos dalykus gvilden- 
merikos 1909 metais grįžo tė ti, nes pagal A. Jakšto:

Katalike! suprask, kad bū 
damas kataliku, sykiu nega
li būti nekataliku.

Manau, kad kalvarijiečiai, 
kurie žymiai yra išsilavinę 
ir stipriai prisirišę prie savo 
tikėjimo, pasiteiravę su
seks savo klaidą ir išsižadės 
jos, o tada bendromis pajė
gomis griebsimės darbo.

Žeimelis (Panevėžio ap.).
Šis miesčiukas vra nemažas. •/
Bažnyčios dvi: katalikų ir 
liuterių. Katalikų bažnyčio
je evangelijos skaitomos lie
tuviškai ir latviškai, retkar 
čiais ir pamokslas sakomas 
latviškai. Miestelyje yra pač 
ta, bankas, dvi mokykli ir 
naujai inkurta vartotojų 
draugijos sankrova. Gele
žinkelio stotis nuo Žeimelio 
už 42 varstu.

viškėn 11 žmonių, išėjo Ame 
rikon 9 (4 vyrai 5 mot.). 
Skaitant po 200 rub. išei
nantieji išnešė 1800 rub., iš 
Amerikos gi parsiųsta gimi
nėms ir parsinešta 4244 rb., 
lieka pelno 2440 rub., žinia, 
neskaitant to, ką tie 9 būtų 
namieje uždirbę, nuveikę. - 
Rūkančių (slapukų neskai 
tant) 321 vyras, t. y. iš 100 
vyrų 39 rūko. Iš viso surūko 
ma 3468 svarai tabako, skai
tant pinigais 1040 rub.; be 
to degtukai 250 rub. — krū
von sumušius išeis 1290 rub
liu.

Vieno greitai ilst ranka, 
Vieno išmintis menka; 
Kai du stos,
Visados
Kas reikia supras! 
Ieškos, klaus,
Nepaliaus 
Ir tiesa atras.

Tauragnai (Ežerėnų ap.). 
Gražus yra šis miestelis. Sto 
vi jis ant kalno tarpu kalnų, 
apaugusių medžiais ir krū
mais. Keletą kalnelių žmo
nės vadina pilekalniais. Žmo 
nės apie Tauragnus yra ge
ros širdies, tik bloga, kad 
dar mėgsta degtinę.

Kalvarija. 8 Gruodžio kn. 
Aleksa per pamokslą liepė 
žmonėms saugoties blogų 
draugijų, blogų knygų ir 
laikraščių, bet išvardinti nei 
draugijų, nei knygų su laik
raščiais neišvardino. Te- 
čiaus-gi mūsų “pirmeiviai” 
pasipiktino, vienas išbėgęs 
iš bažnyčios perkūnais plū
do.

Nu tai bent priekabės!

Višakio Rūda (Marijam
polės ap.). Šiame bažnytkai
myje yra 6 aludės, viešna
mis ir monopolis. Žmonės ge 
ria pusėtinai.

Višakio Rūdoje reikėtų 
“Blaivybės” draugijos. “Ža 
grės” skyriaus ir naujo na
mo mokyklai.

Nartelis (Marijampolės 
ap.). Prieš Adventus Narte- 
lio kaime buvo vestuvės. Su 
sirinkęs iš apielinkės jauui- 
mas elgėsi visai gražiai. Ne- 
lįzdami į seklyčią, kur buvo 

j patįs vestuvininkai, kaimo 
jaunimas gražiai pašoko, pa

\ ienoje Šilavoto alinėje iš dainavo ir ramiai išsiskirs- 
gertžt "2087^2 kibiro 'alaus; tė. Tiktai vienas"sumigęs
kibirais ir bonkomis skai- vyras savo negražiu pliauški 
tant, išgerta už 2500 rub. mu visus piktino. 

Balbieriškis, Marijampo
lė, Kaunas ir Prienai (kur Naumiestis. 5 varstai nuo 
tankiausiai šilavotiečiai lan- miesto yra Vaitiškių kaimas 
ko) su alinėmis ir monopo- Gyventojų jame 6, kurių 4 
liais padidino minėtą sumą išsirašo laikraščius. Viskas 
trigubai: bus apie 10,000 čia būtų gražu, tik biauru pa 
rub. Pridėk prarūkymą —* žiūrėjus į ištvirkusį jauni- 
1290 r., turėsi 11,290 rub. Už mą. Štai per linaminį susi- 
tiek pinigų butų lengva vie- rinko jaunimas pirtin ir ė- 
nais metais pastatyti ir išlai mė taip garsiai plūsti, kad 
kvti dvi mokykli ir dar į gėda buvo eiti ir palei pirtį, 
kiekvieną namą parsiųzdin- “Šaltinis.”
ti po “Šaltinį” ištisiems me-
tams.Po dešimčių metų kiek Kauno gubernatoriaus 15 
viename kaime būtų graži d. lapkričio š. m. tapo apgar 
mokykla, o kiekvienam na- siutas naujas priverstinai už 
me didelė dėžė su knygomis- laikytinas įsakymas Kauno 
knygelėmis. gub. gyventojams, visi gi se

niau išleistieji įsakymai pa-
Augštadvaris (Trak. ap.). naįjęįnta> Tas įsakymas su-

Siame miestelyje kelinti lne sideda iš 4 skyrių; pirmame 
tai apsigv v eno daktaras ]įepįama namu savininkams 
Mongirdas ir aptiekorius pranešti policijai apie kiek- 
Juodelis, abudu lietm iu. Jie vieną atvykusį ar isvažiavu- 
uoliai dirba, kad nors šiek- gį asmenp antrame draudžia 
tiek pakėlus lietuvius apšvie ma daryti susirinkimai be 
rime; ypač uoliai dirba dak-1 p0jįeįj0g gįnį0& jr kurstyti 
taras. Jis daug išdalina knv- kreikus kelti, trečiame įsa
gų ir laikraščių, už ką žmo- koma klausyti policijos pa
neš jam labai dėkingi. liepimų tvarką darant ir

— Augštadvario parapija, draudžiama užgaulioti poli-
nors aplenkinta, bet lietuvių i ciją ketvirtame draudžiama
yra daug, tečiau gr kunigas leisti ir platinti priešingus
lenkas ir lietuviai savo kai- valdžiai raštus. Už peržengi
ba nieko negirdi. mą to priverstino įsakymo

zt* -r- kaltieji bus baudžiami be
. ,r_ .. teismo 500 rubl. pinigines paap.). Musų parapija didele, , , . . . . . /* L baudos trims menesiais ka-turtingu Ūkininku joje ne- ,ėjim0 Tas įaakymag gt_

spauzdinta rusų ir lietuvių 
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čiuje lietuvišką skaityklą ir Kaunas. 23 lapk. lydimas 
tverti reikalingesnes drau- draugų ir pažįstamų, išva- 
gijas. Toliau, būtų patarti- žiavo iš Kauno kun. Biki- 
na, kad kiekvienas sodžius nas, šv. Kazimiero Draugi- 
susidėjęs išsirašytų bent po jos ir “Vienybės” redakci- 
vieną laikraštį. Prisieitų dė- jos sekretorius. Kauno lietu
ti tik po keletą ar kelioliką viai labai gailėdamiesi išlei- 
kapeikų, todėl prigulėtų iridė kun. Bikiuą, kurs netik- 
neturtingiausieji. Toksai tai žinomas buvo mums, kai- 
laikražtią eitų per visas pa- po gabus rašytojas, daug pa-

maža, bet nėra čia to, kas la
bai būtų reikalinga. Pirmu-
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zapavičia, Jonas Rinkevi- 
čia. Revizijos komisija: kun. 
Olšauskas, J. Bernotaitis, J. 
Brinkus, J. Kozakievičia, J. 
Šniukšta. Ligonių globėjas: 
Pr. Povilaitis, Pr. Kandrata 
vičia, A. Margevičia.

Kaunas. 19 lapkričio rin
kikai pinigų iš monopolių 
Miknevičiui grįžtant iš Za
pyškio į Kauną, užpuolė ant 
jo plėšikai. Sustabdė arklius 
ėmė traukti žemėn vežikų. 
Miknevičius patamsėję su
skubo nušokti nuo vežimo ir 
priėjęs prie Nemuno laive 
persikėlė į kitų pusę. Mikne 
vičius vežęs su savimi apie 
1000 rublių. Turėjęs ir revol 
verį, bet nešovęs, bijodama, 
kad patamsėję nepakliudyti 
į vežėjų.

— Į pedagogijos kursus, 
įsteigtus Kaune prie miesto 
mokyklos mokytojų priren- 
gimui priimta 36 mokiniai, 
visi rusų kilmės. Girdėti, 
kad dabar jiems ketinama į- 
vesti lietuvių kalbos kursus.

Raseiniai. Šiose dienose 
buvo nepaprastas Reseiniš- 
kės Ūkės Draugijos susirin
kimas. Draugijos sąnarių ir 
svečių buvo nemažai, svar
stomieji dalykai gana svar
bus, vienok viskas atlikta la 
bai greitai, paviršutiniškai, 
beveik be svarstymo. Tiktai 
ūkės mokyklos globėjas p. 
Fišeris plačiai pasakojo apie 
mokyklos stovį. Tarp kitų 
dalykų pripažino, jog toji 
mokykla beveik nežinoma 
lietuvių visuomenei, ypač 
valstiečiams. Reikią garsini
mo ir tai tinkamojoj formoj, 
būtent lietuviškai parašyto 
atsišaukimo ir tam tikras 
knygeles. Kaip kituose daly
kuose, taip ir čia nieko ne
svarstyta ir nieko nenutar
ta, ir p. Fišerio pageidavi
mai bene ir liks vien pagei
davimais.

Biržai (Pan. pav.). Šįmet 
pavasarį pas mus, Biržuos- 
na, buvo atvažiavęs iš Deltų 
vos kryžių dirbėjas Čeraš- 
ka, vyras jau suaugęs, lietu
vis, turįs virš 40 metų, sto
ras, rusvas, su pačia ir sū
numi, turinčiu apie 17 metų. 
Apsigyvenęs pas mus, pra
dėjo kalti kryžius iš akmens, 
ir darbas sekėsi neblogai, bu 
tų galėjęs turėti gerų pelnų 
iš savo amato. Bet prisisko
linęs nemaž pinigų, apie 200 
rub., taipogi surinkęs nemaž 
ant rankos pinigų už priža
dėtąjį darbų, staiga 17 lap
kričio naktį slaptai išsi
kraustė iš Biržų. Kur jis din 
go, nėra žinios. Girdėti, kad 
jis ir iš Deltuvos bėgęs nuo 
savo skolininkų.

Žiežmariai (Vilu. gub.). 
Žiežmarių ‘Blaivybės’ drau
gija prieš dvi savaiti atida
rė arbatinę. Žmonėms, ma
tyti, patinka, kad jų lanko. 
Yra joje ir laikraščių, net ke 
Ii lietuviški. Bažnyčioje pa
mokslai du, tiktai lenkiškas 
pirma. Lietuviams atsibos
ta stovėti, kol susilaukia lie
tuviško. Rožančių gieda ir 
lietuviškai ir gana gražiai.

Miškiniai Vadaktai (Kre
kenavos par.). Nesvkį skai
čiau laikraštyje persergėji
mų, kad gimdytojai nepalik
tų namieje savo vaikelių vie 
nų — be priežiūros. Bet ne
visi, matyt, klauso. Štai ir 
vėl baisus atsitikimas su ug 
nele. Netoli akalieos Maeko- 
nių 23 d. lapkričio mėnesio 
dienos laike, išėjus tėvams 
pas kaimynų, pakilo gaisras. 
Subėgo kaimynai ir patįs tė
vai gelbėti, bet visa triobelė 
buvo jau apimta ugnies. Vi
sas turtas vargdienių žmone

sidarbavęs laikraščiuose: 
“Vienybėje”, “Draugijoje” 
ir švento Kazimiero Draugi
joje, bet atrasdavo taipogi 
laiko dalyvauti visose lietu
vių draugijose Kaune. Pri
gulėjo jisai prie įsteigėjų 
“Blaivybės” ir kunigų savy 
šalpos draugijų. 1908 me
tais rūpinosi kaipo komiteto 
sųnarys įrenginiu socialinių 
paskaitų Kaune, kokį laikų 
buvo Šančių, “Saulės” sky
riaus ir lenkiškai kalbančių 
darbininkų Juozapiečių pir
mininku. Nustodami tokio 
darbininko, Kauno lietuviai 
ramina save tuo, kad kun. Bi 
kinas nemažiaus bus naudin 
gas ir Rygos lietuviams, kai 
po “Rygos Garso” vedėjas 
ir kaipo veikėjas, paslankus 
prie kiekvieno, visuomenei 
naudingo daubo. Męs, Kau
no lietuviai, linkiame kun. 
Bikinui kuogeriausios klo
ties naujoje darbo dirvoje.

Kauno lietuviai Juozapie- 
čiai 21 lapkričio įvyko visuo 
tinasis metinis susirinkimas 
lietuvių darbininkų šv. Juo
zapo draugijos. Atėjo 147 
žmonės. Iš atskaitos pasiro
dė draugija padarius 26 są
narių susirinkimus, ir 27 vaf 
dybos posėdžius, vakarų su 
spektakliais sutaisius 5, vie
nų šeimyniškų vakarų, vienų 
vaikams eglelę ir vienų pa
sivažinėjimų garlaiviu Ne
muno ir Nevėžio pakiban
čiais, 1 viešų paskaitų, pasi
samdė žemės šmotelį, kur sų 
nariai papigintomis kaino
mis sodinosi daržoves. Drau 
gija turėjo savo daktarų, o 
Raudonojo Kryžiaus aptie- 
koje draugijos sąnariams 
buvo suteikiami vaistai už 
pusę kainos. Pašalpa suteik
ta mirus vienam sąnariui ir 
dviejų sąnarių žmonoms, li
goje šelpė 60 sykių 35 sąna
rius, išduodama pagal sirgi
mo laiko nuo 1 r. iki 15. rub. 
Kasoje metų gale liko 1599 
r. 73 kap., pamatinėje kaso
je ir pridedamoj “ligos kaso 
je” liko 410 r. 76 kap. Tik
rųjų sąnarių knygoje yra už 
rašyta 327 sąnarių, šelpėjų 
16, visi Žemaičių vyskupijos 
kunigai ir tik 1 svietiškis. 
Garbės sąnarių — 2 kunigu. 
Draugija turi knygynų su 
skaitykla iš 500 knygų, o šį
met nusprendė dar už 50 rb. 
prisipirkti. Laikraščių sųna7 
riai skaito daugiausiai “Vie 
nybę” (40 egz.), “Vilties” 
26 egz., kaikurie ‘L. Žinias’, 
‘Šaltinį’, ‘Draugijų’, ‘Gar
nį’, Šv. Kaz. dr. išleidimus - 
15 žmonių. Didesnė sąnarių 
dalis priklauso prie “Blai
vybės” skyrių Šančiuose ir 
Aleksote, žymus skaitlius 
prisirašę prie Šančių “Sau
lės” skyriaus, o kaikurie 
turtingesnieji ir prie “Dai
nos”. Prie draugijos dau
giaus priklauso suvalkiečiai, 
negu kauniškiai, daugiaus 
Šmito ir Tilmanso pabrikų 
darbininkai, negu kitų, dau
giaus iš Šančių, negu paties 
Kauno gyventojai. Kauno 
gubernijos ateiviai greičiaus 
griebiasi lenkiškosios kal
bos, o jei rašosi į darbininkų 
draugijas, tai greičiaus į len 
kiškasias. Taspat, sako, pa- 
tėmyta ir su tarnaitėmis lie
tuvaitėmis. Zitiečių tarpe 
daugiausia Suvalkijos mer
gužėlės. Kitiems metams į 
draugijos valdyba atviru bal 
savimu išrinkta: pirminin
kas—kun. Turauskas, vice
pirmininkas—Petras Jan
kauskas, raštininkas — Jur 
gis Bulionis, iždininkas — 
kun. M. Lumbvs, šiaipjau 
valdybos sąnariai: Ant. An 
drušis, Ant. Bulionis, Jonas 
Jankauskas, M. Tvonauskas, 
Jurgis Vitulskis, Kaz. Juo-

Dūkštas, Ež. ap. Garsus 
apylenkės vagilis senatikis 
šį pavasarį pavogė kito sena 
tikio mėsų. Už tai abudu la
bai susipyko. Nuskriausta
sis ėmė kurstyti žmones, 
kad padarytų valsčiaus imta 
rimų ir išsiųstų didįjį vagi
lį, neduodantį apylinkei ra
mybės. Už vagystę jis buvo 
jau 7 k-rtus teistas. Visi no
riai sutiko išsiųsti ir jau 4 
kartus yra padarę nutari
mus, bet vis vagilis tebėra - 
vis ko nors prigavarui stin
ga ir gubernatorius jį panai
kina. Jau ir reikalaujami iš
siuntimui pinigai sudėta...

Rimšė, Ež. ap. Lapkr. 19 
d. gubernatorius aplankė Vi 
džius ir Rimšę. Rimšės rašti 
nėję rado labai didelę netvar 
kų ir išaikvota 960 rb. vals
čiaus pinigų. Vaitas už tai 
paliko atstatytas nuo vietos.

Varėna, Trakų ap. Lapkr. 
16 d. valsčiaus raštinėje bu
vo persaindymas pačto. Su
šaukta 10 seniūnų ir 40 rink
tinių, viršaitis ir k. Ligšiol 
pačtų valdęs žydas Šliomkis 
prikišęs rinktiniams 100 rb., 
už tai jam palikta pačtas ir 
pridėta algos 400 rb. Kiti 
valstiečiai labai pasipiktinę. 
O kas-gi kaltas? Reikia rink 
ti doresni atstovai. Buvo ne
seniai išrinktas vienas išmin 
tingas perlojietis seniūnas 
p. Lukšys, bet greitai gavo 
vilko bilietų už savo doru
mų: nenorėjęs sėbrauti su 
girtuokliais.

Kaunas. Spalių 8 d. apie 7 
vai. vakaro Raudonojo Kry
žiaus vaistinėje nusinuodijo 
išgėręs nuodų, vadinamų 
“strychninum” (vieni iš 
stipriausių), vienas vaisti
ninkas mokinys N. Paškov’- 
as. Nabaštikas jau keletą die 
nų prieš mMį buvo labai nu
liūdęs; rodėsi nenormališku, 
kažinko jam trūko. Paklaus
tas draugų, šypsodamas, at
sakė, — paskutines tris die
nas tebegyvenąs. Tečiaus, 
kuomet į tų jo atsakymų rim 
čiaus tapo atkreipta atvda 
(nes jau kartų buvo pavar
tojęs nuodus “Morphium”, 
kurie, kaipo alkoholikui ne
pakenkė), pastarasis teisi
nosi, buk tai buvę tiktai juo
kai (matyt, bijota, kad ne
sutrukdytų jo).

Gyvas dar būdamas vi
siems savo sėbrams aiškino, 
jog gyventi šiame pasaulyje 
neverta esą, jog gyvenimas 
— tuščia taurė, kurių sunau
doti negalima; ji nepripil- 
danti žmogaus sielos, nepa
tenkinanti jos. Nabaštiko 
mintis pilnai sutiko su min
timis Levo Tolstojaus; daž
niausiai juo remdavosi.

Gyvenimu nabašninkas ne 
interesavosi, žiūrėjo į jį vi
sai šaltai, mirtis jo suvis ne- 
gųzdino; priešingai — jos 
geidė. Be degtinės nabašnin 
kas jokiu būdu negalėjo gy
venti (taip buvo inpratęs); 
degtinėje razdavo visų savo 
laimę, kol netapo jos auka. 
Reikia pažymėti, jog neturė
damas antgalo už kų girtuo
kliauti ir atradęs progą nu
sižudymui (dar gyvas būda
mas dažnai prašė patarti, ko 
kių priežastį jis galėsiąs ras
ti žudinimuisi, nes kitoniš
kai, girdi, gali pavadinti be
pročiu), pačiuopė iš vaisti
nės iždo 381 rub. Užklaustas 
prieš mirtį, kur padėjo paim 
tuosius pinigus, atsakė — 
pinigai visi tebėra, bet kur, 
nesakysiąs (apart to atviru
mo, ižde, vieton pinigų, pali
ko raščiuką, kur atvirai ra
šo, jog jisai pavogęs minė
tuosius pinigus — vardas ir 
pavardė). Nuo visų antinuo-

lių supleškėjo, bet skau- 
džiausis dalykas tas, jog ug
nyje rado smertį ir paliktas 
sūnelis, kurs turbūt ir buvo 
priežastimi tos nelaimės.

Vabalninko par. (Panev. 
pav.). Musų parapijoj šįmet 
labai pradėjo skirstvties į 
viensėdžius. Šįmet rudenį 
nutarė išsiskirstyti šie so
džiai: Dumbliunai, Meiliū
nai, Straždžiai ir nedidelis 
Jasiuliškių sodžius. Beto 
Meiliūnų sodžius atskyrė, de 
šimtinę žemės mokyklai, ku
rios įrengimo taipogi nuta
rė prašyti. Neseniai Čepė
nuose buvo valsčiaus sueiga, 
kurioje išrinko viršaičiu 
Latvelių, kuris juom buvo ir 
per praėjusius metus. Iš jo 
žmonės labai džiaugiasi, nes 
nieko negeria, viską dykai 
išpildo, į karčemų neina.

Tauragė (Res. pav.). Prieš 
dvi savaites susirinko smuk
lėje būrys aršių girtuoklių. 
Gėrė degtinę alų, ant galo 
anodijų. Begerdami pama
tė, kad suims M. pradėjo 
gargaliuoti, kibo jo gydyti, 
kaip kas išmanė, vaistais iš 
savųjų vaistinių. Jį atgavus 
pamatė, kad jo tėvas guli po 
stalu negyvas. Kų jie nedarė 
su tėvu, neatgaivino. Sukro
vė tėvų su sunum vežiman 
ir nuvežė namuosna.

“Vienybė”.

“Jutrzenka”, einąs Vil
niuje lenkų savaitraštis, 
skundžiasi, buk Biržų varto
tojų dr-jos sankrovoje drau
gijos narys Jurgis Trečio
kas nuplėšęs nuo sienos pa
kabintų tenai “Jutrzenkos” 
apsiskelbimų, sudraskęs ir iš 
metęs gatvėn iš “neapykan
tos į lenkų laikraščius”. 
“K. Wil”, greitas delei vie
no žmogaus apkaltinti visų 
visuomenę, šaukia: “matyti, 
kad Biržų lietuvių kultūra 
dar nekokia”.

Panedėlis. Ež. ap. Mokyk
la čia maža, bet susikimšo 
100 mokinių. Dėl troškumo 
oro mokytojai serga. Antra 
tiek, jei ne daugiau, neintil- 
po. Reiktų antros ir dides
nės mokyklos, ir iždo pašal
pa, būtų ir Žem. Viršininkas 
ragina ir vaitas supranta 
švietimosi reikalingumų, mo 
kvkla tuojau būtų, kad ne 
mūsų žmonių bailė. Štai, sa
ko, įsisteigsime mokyklų bet 
kas mums užtikrins, kad čia 
bus mokoma mūsų kalbos ir 
rašto? Ta bailė visur trukdo 
mokyklų steigimų. Nejaugi 
vyriausybė to nemato ir ne
supranta ?

Lenkimai, Telš. apskr. 
Galų-gale ir šis apleistas 
kampelis susilauks mokyk
los. Mažne visa Lenkimų pa - 
rapija pridera į Skuodo vai s 
čių; pradinę mokyklų Skuo 
de lenkimiškiams pasiekti 
nepavirku, nes pertoli — 15 
varstų: artimesnės mokyk
los nėkame nėra. Užtai jau
nimo, nemokančio skaityti - 
rašyti gal niekur nėra tiek, 
kiek čion. Valdžia kelis sy
kius jau buvo siūliusi lenki
miškiams pradinę mokyklų, 
tečiaus šie vis jos bijodavo 
ir atsisakydavo. Bet lapkri
čio 28 d. papūtė čia kitoks 
vėjas; buvo tam tikslui su
šaukta sueiga; valstiečiai po 
ilgi; ginčų sutiko prisidėti 
pašalpa prie valdžios siūlo
mos pradinės mokyklos Len
kimų miestelyje, pirm viso- 
ko išsiderėję, kad moktvto- 
jas būtinai turi būti lietuvis 
ir pirmuosius dvejus metus 
mokiniams lietuvių kalba bū 
tų kuoplačiausiai išguldo- 
ma. Rasi, kurių dienų išsi
blaškys rūkai ir nuo šios var 
gingos padangės.

dų atsisakė; tik apimtas bai
sių konvulsijų, prašė, kad 
kas nors jį greičiau pribaig
tų. Priešpat mirtį, sumažė
jus šiek-tiek konvulsijoms, 
nusišypsojo, perleido akimis 
visus čia stovinčius ir... pa
simirė.

Taip nelaimingai pabaigė 
savo dienas tas, kuriam me
tai beliko iki galo praktikos! 
Kaipo draugas ir darbinin
kas buvo geras; kiekvienam 
jis užjauzdavo, kiekvienam 
pasirengęs buvo padėti, kiek 
tik galėdamas.

Kas gi suardė jo gyveni
mų, kaip ne degtinė!!

Kada gi ateis ta valanda, 
kuomet visuomenė paliaus 
aukavus savo gyvastį alko
holizmui? kuomet supras jo 
kenksmingumų ?

Kaune, lapkričio 30 d. 
traktieriuje prie Ukmergės 
gatv. S. Sinkevičius susigin
čijo su savo draugu, kad ji
sai tuo pradėjimu išgersiųs 
tris puskvortes degtinės.Dvi 
išgėręs, trečios nebeįveikė. 
Draugams padedant, parėjo 
namo ir negyvai apalpo. Di
deliu gydytojo trusu atgai
vintas, ant rytojaus pasimi
rė, palikdamas pačių ir duk
terį. Degtinės esama galin
gesnės už žmogų. Gaila mo
teriškės, pikta ant nabašnin- 
ko.

Varėna. Trakų ap. Du gir
tuokliu bičiuoliu: Mergeže- 
rio Kašėta ir Kamarūnų Sta 
niulis, atvažiavusiu Varė- 
non taip prisilakė degtinės, 
kad ir savųjų nebepažino. 
Staniulis įsiropęs Kašėtos 
vežiman, leidos namo, bet in 
klimpo pelkėn ir prigirdė sa 
vo sėbro arklį 150 rb. vertų. 
Intartas, buk norėjęs arklį 
pavogti, pateko kalėjimam 
Pasiliuosavo, tik užmokėjęs 
Kašėtai 150 rb. Na, kitokių 
girtavimo vaisių ir negali bū 
ti.

Panemunis, Ež. ap. Lap
kričio 26 d. Žemiečių virši
ninkas teisė dr. Karolių Zo- 
barskų ir p. Vytautų Koma
rų. Tų pačių dieną V. Koma
ras turėjo dar septvniolikų 
kitų bylų su apylinkės vals
tiečiais! V. Komaras bylose 
visus pralenkė (rekordą į- 
gavo). Vienas elgeta, pa
šauktas teisman už naštų vir 
bų ir keletą atgalių supuvu
sių skindelių, nubaustas pu
sei metų kalėjimo. 29 d. bu
vo panaši byla taip-pat už 
virbus, apkainotus 25 kap.: 
kaltininkas nubaustas pus
antro mėnesio kalėjimo. Ne
gražus uolumas — kamšyti 
pavargėlius kalėjiman už to 
kius niekus. Panašių bylų 
taip dažnai esti kad net Žem 
Viršininkas pradeda stebė- 
ties tokiuo dvarininkų uolu
mu.

Lenkimai, Telšių ap. Lap 
28 d. dalyvaujant seniūnui 
P. K. Budrikiui, valstiečiai 
tarėsi apie mokyklos įsteigi 
mų. Sutarė prašyti, kad vai 
džia duotų medžiagų ir pini 
gi;, o valsčius duosiąs žemės 
ir darbų atliksiųs. Sueigoje 
dalyvavo apie 500 žmonių.

Marcinkonįs, Trakų apsk. 
Lapkričio 24 d. Trakuose Vii 
niaus Apskričio Teismas tei
sė bylą Marcinkonių klebo
no kun. Alfonso Petrulio, 
kursai buvo kaltinamas 3049 
str., t. y. už įsteigimų ir už
laikymą slaptos mokyklos 
klebonijos būste. Kaltinama 
sai gynėsi patsai ir tapo teis 
mo išteisintas.

Korespondencijos.

CINCINNATI, OHIO.
Miestas nemažas, apgy

ventas daugiausiai vokiečių 
bei žydų. Tarp jų randasi ir 
mažas būrelis lietuvių. Nuo
savos bažnyčios, žinoma, ne
turime, prigulime prie lenkų 
parapijos ir, iš visų bažny
čioje pamaldų, tik evangeli
jų tegirdime lietuviškai.

Draugijų turime tik vienų 
— B. P. S. K. Musų broliai 
lietuviai mažai ir ja rūpina
si. Jų gyvenimo tikslu, ro
dos, yra kuogreičiausia nešti 
smuklėn uždirbtus centelius 
ir protų aluje skandinti. 
Liūdna į tokius žiūrėti. Juk 
ne vienas jų tėvynę, pačių 
vaikus ar tėvus, brolius, sese 
ris apleisdamas, prižada 
jiems rimtai svetimoje šaly
je gyventi, smuklių saugo- 
ties, o sutaupus kiek cente
lių tėvynėn grįšti ir ten su 
savaisiais ramiai gyventi. 
Atvykę bet į šių šalį užmirš
ta visus pasižadėjimus ir ka 
veikęs kų neveikęs, kur bu
vęs kur nebuvęs, smuklės jis 
niekad neužmirš ir nenustos 
jos lankęs. Nors darbas inai- 
nose ar pabrikuose ir sun
kus ir pavojingas, tečiaus 
vis vargsta ir saliuninkui tur 
tų krauja, vietoje prakaite 
uždirbtų centų čėdyti ligai 
ar senatvei. Ar ilgai dar, bro 
liai, nesusiprasime?! Laikas 
jau mesti girtuoklybę, o kib
ti prie apšvietus. Saugiausiu 
gi į apšvietų keliu yra rim
tu, katalikišku raštu skaitv- 
mas. Katalikiškas laikraštis 
reikalingas kiekvienai dorai 
šeimynai. Taigi, Broliai, už
sirašykite geriausių Ameri
koje lietuviškų laikraštį 
“Draugų”.Jame rasite daug 
naudingų žinių ir patarimų.

Visiems gero velijantis . 
J. Arminaitis.

NEWARK, N. J.
Kalėdų naktį, iš 25 į 26 d. 

gruodžio, Vasiliaucko saliu- 
ne susipešė lietuviški gir
tuokliai. Peštynėse labiau
siai nukentėjo J. Čiužas. Jo
jo girtuokliavimo draugai 
J. B-nas, Sko-kas ir L-gis 
perskėlė jam galvų. Sužeis
tasis dabar guli ligonbutyje.
Gydytojai, sako, kaip su- 
drutėsiųs, tai darysią jam o- 
peracijų. Bet ar jis sudru- 
tės? Bent-gi niekas netiki, 
kad Čiužas išliktų gyvu, o jo
užmušikai kad išsisaugotų* linkime savo tautiečiams 
nuo kalėjimo. Taigi šis liūd
nas atsitikimas tebūna pamo 
kinimu ir kitiems, kad nelan 
kytų karčemų, negirtuok
liautų, o šyvukės ar alučio 
primaukę, kad nesipeštų, 
vienas kitam galvų neskaldv 
tų. Atsiminkite žmonėmis, o 
ne laukiniais žvėrimis esą.
Juk girtuoklybė ir nuodė
minga ir pavojinga.

Žiburėlio” draugija ren-ii t

mumis lietuviška—teatrališ
ka kuopa iš Brooklvn’o, N. 
Y., susidedanti iš šešių as
menų: p. Vinco Ališausko—

gia ant 14 d. sausio spektak- į jr ru(jenyje? laike mainymo 
lį, loš Gerinus vėlai, negu <,r(lelįy* darbai dirbtuvėse 
niekad”. Tikimasi sulaukti si,pnai eina Po Kalėdll jau 
daug svečių. Malonu praneš- pVadėj(» eiti gerai. Lietuvių 
ti, kad per tų vakarų nepar- ,nagaį yra nebeturinčių dar- 
siduos svaiginanti gervinai. j)o

J. V-t-ts._____  Brockton’as New Engiau-
d’e vra įžvmiausia vieta če- 

BROCKTON, MASS. jvervkų išdirbimo. Spėjama 
Tris dienas: 21, 22 ir 29 net, kad didžiausia visame 

Gruodžio p. m. vaidino pas pasaulyje. Žingeidi! tad ži
noti, kiek čion to išdirbama 
Pereitą metų (1910) išvežė 
iš Brockton’o dirbtuvių ba
tų 818,824 keisus (case-kei- 

magiko, p. M. Ališauckicnės sas skaito 24 poras) iš kurių 
ir p. B. Ališaucko — muzi- 66,000 keisi; padirbta kitose 
kantų, p. J. Palkauskienės— vietose. Parduota batų už 
dainininkės, p. J. Palkausko i $48.146.651.20. Darbininkai 
— gabaus juokdario ir žaidi-1 iš tos sumos paėmė $11,791,- 
ninko mėtymą įvairių daik- 065,60. Išdirbimas kiekvie- 
tų ir p. Ant. Kandroto —Inos poros atsieina 60c. Par-

garsaus drutuolio. Lošimai 
atsibuvo svetainėje “Py- 
thian Hali”.

Vaidinimai parodė, akto
riai esą gana gerai prisiren
gę prie savo amato. Visi at
sižymi augštais gabumais. 
Su tikru pasidžiaugimu ga
lima pasveikinti brolius — 
tautiečius, lošėjus. . . Taip, 
p. V. Ališauskas savo mo
liais: kortomis, kepure, išėji 
mu iš užrakintos skrynios, 
lengvu permainymu apsivilk 
tuvų su pririštomis ranko
mis prie kėdės ir t.t. visus 
nustebino. Taip gabiai viską 
išpildė, kad nelengva buvo 
susekti jo slaptybes. Ypa
tingai smagu buvo pamatyti, 
kaip didelę antį išmetė iš ke
purės, kurioje jų rado be
kepdamas kiaušinienę. P. B. 
Ališauskas gražiai ant smui
ko nudavė naminių gyvulių 
ir kitų žvėrių balsus, juokin
gai skaitė prisiųstų iš Lietu
vos Marytei nuo mylimojo 
laiškelį, maloniai drauge su 
p. M. Ališauskiene pagriežė, 
patriubijo!... P. J. Palkaus 
kas artistiškai mėtė cilinde- 
rius (kepures), boleles ir ki
tus daiktus, drauge gestais 
ir balsu juokindamas publi
kų. Miklumas ir išsilavini
mas jo labai didelis. P. J. 
Palkauskienė labai gražiai 
padainavo pora lietuviškų 
dainelių, žymesnes mintis iš
reikšdama gestikulacija. Bal 
sas jos lygus, švelnus, gana 
augštas, ne tiek tvirtas, kiek 
malonus, žada artistei gerų 
pasisekimų, bile vis eitų to- 
bulyn, nes tobulinimosi nėra 
galo... P. Ant. Kandrotas 
neapvylė publikos. Vyras 
tikrai tvirtas. Paviršutinė iš 
vaizda ne Herkules’o, bet pa 
gal jiegų — lietuviškas le
vas. Storiausių vinį lenkia 
kaip karklelį, retežį išlaikau 
tį ant savęs porų tūkstančių 
svarų pertraukia, ir kitas ga 
lybes jiegų tikrai stebėtinas 
rodo. Su tokiais lietuviams 
pasirodyti ne gėda. Gaila, 
kad pas mus buvo jis viena 
tik vakarų. 29 Gr. laukė tū
las Švedas išbandyti jiegų 
su p. Kandrotu. Butų gana 
malonus reginys, kaip p. 
Kandrotas butų lekcijas da
vęs Švedui, kaip reikia sy- 
las auklėti!..

Brocktoniečiai lietuviai už 
tektinai dideliais būriais lan 
kė vaidinimus savo brolių 
tautiečių artistų ir drutuo- 
lių. Ir padorius ir gražius tu
rėjo pasilinksminimus. Tad

artistams geros kloties!. ...
Šiaip jau tarp Brocktono 

lietuvių įžymių atsitikimų 
nesimato. Pažymėtina, gal 
tas, kad iš Lietuvos daug pas 
mus žmonių priplaukė, ypa
tingai merginų, kuomet į Lie 
tuvų iškeliavo vien pora de
šimčių asmenų.

Darbai per porų mėnesių 
silpnai ėjo. Bet tai papras
tas dalykas, kad pavasaryje

K .
ii



DRAUGAS a

siduoda ne vienodai, bet ap
skritai išeina pora po $2.45. 
Šiemet Brockton’o dirbtu
vės daugiaus nei kituose me
tuose išdirbo batų, nes nuo 
pusėse metų pradėjo dirbti 
didelė čeverykų dirbtuvė W 
L. Douglas Shoe Co., kuri po 
rą metų stovėjo. Ateinančia
me laike šitoje šakoje pra- 
monijos Brockton’as žada 
dar pasikelti. Yra dabar sta
toma nauja dirbtuvė Charles 
A. Eaton Co. ’es centre mies
to ant Centre street’o, trupu 
tį į rytus nuo gelžkelio sto
ties. Bus tai viena puikiau
sių dirbtuvių: didelė, šviesi, 
higieniška, su įvairiomis ven 
tilacijomis, elektriką ir t.t. 
Užims didelį žemės plotą, 
bus 7 augštų, pritaikinta 
prie naujausių inžinerijos 
metodų. Sienos bus tik laibi 
straipsneliai muro. Šiaip ga- 
lybinė dalis langų, stiklo, ku 
lis visoj’ dirbtuvėje užims 
30,000 ket. pėdų. Aišku, kad 
darbininkams bus išsvajoti- 
nai padori vieta savo augštu 
higieniškumu, kur keli tuks 
taneiai rankų rainiai sau dar 
buosis.

Kituose dalykuose Brock
ton’as šiemet nekiek laimė
jo. Vieton demokrato miesto 
majoro, Mr. William H. Cli 
fford’o, gero kataliko, iš 
rinktas republikonas, dar 
jaunas vyras, Harry C. Ho- 
\vard. Beje, laisnio svaiginau 
tiems gėrimams Brocktonas 
ir šiais metais nebeturės. 
Bet tas lietuviams ant gero 
neišeina. Daugybė privatiš 
kų lietuvių namų pavirsta 
smuklėmis, ir gėrimas brr! - 
kaip baisiai išsiplėtęs. Lie
tuviai stenėte stena, bet ke
lia vis labiau tą sunkenybę. 
Tiesa, kad broliai lietuviai 
pripratę prie jungo!... Vėl 
ka!... Tokiems niekniekis, 
atsimesti nuo bažnyčios ir ti
kėjimo. Degtinukė ir meilus 
skanus alutis, tai bent pažan 
gumas!... Toki tai ‘svarsto 
pagal Kūrėjų—Kūrėją.... 
Nelaimė, su tais, kurie taip 
“svarsto”!

Užtat pusėtinai išaugusi 
ir sutvirtėjusi draugija šv 
Kazimiero pradeda atsižy
mėti darbštumu. Užvydžios 
kitos draugijos, ypač socija 
listų, stengiasi paraližuoti 
jos darbus. Taip, antrą die 
na Kalėdų draugija šv. Ka 
zimiero surengė prakalbas 
Daug susirinko klausytojų 
Bet kad kalbos nebuvo lais 
vamaniškoje dvasioje, saka 
liukai sukėlė riaušes. Drau 
gija iš to turėjo tą naudą 
kad laimėjo žymią dalį na 
rių. O prakalbas vėl atkali* 
tos. Taipgi draugija moterų 
ir merginų Nuol. Pag. Šv 
Panelės pradeda rodyti ženk 
lūs gyvybės. 14 sausio žada 
surengti vakarėlį su prakil 
niu pasilinksminimu ir to 
liaus žada nesnausti... Ma 
lonu žiūrėti, kuomet lietu 
viai ir lietuvaitės neragauna 
degtinės ir alaus, bet kultu 
ron linksta...

Su naujais 1911 m. statis 
tikoje Brockton’o lietuvių 
randame tik du vyruku ku 
rie eina “High School’ę’ 
(gimnaziją): Ramanauskut 
ir Budreckutį. Abu gabus 
vaikinai, ypač pirmasis pa 
rodo žymus “biznieriškus 
palinkimus’. Deja, apie lie 
tuvišką mokyklą ir šiais me 
tais svajote nesvajojame.

Kunvidas

rių skonį ir net didžiausią 
prozaiką įkaitina, sujudina.. 
Žiūrėk tik ir gerėkis. Nesv- 
kį, tiesą, milžiniškos svetai
nės kamputyj glūdėdamas, 
ir žiurėjau į veikiančius 
scenos karžygius, gėrėjaus 
jų n'aturališkais judėjimais, 
kalba, bet kartu jiems, kai
po lietuvis, ir pavydėjau. 
Kuomet, klausiau savęs, lie
tuviai sugebės panašiai pa
sirodyti ant scenos, kuomet 
išdailins skonį, išmiklins 
ausmus; kuomet paliaus ro 

dvti teatrų parodijas; kuo
met lietuvių rengiami vaka
rai—vakarėliai taps švelnes
ni, dailesni, kulturiškesni?... 
] beveik tokios pat mintįs lin
do galvon Naujų Metų die
noje, važiuojant į McKees 
tocks, kur buvo atvaidinta 

dvi komediji: “Velnias —
ne boba” ir “Neatmezga- 
mas mazgas”. Nedaug ko ti 
cėjaus nuo to teatro. Norė- 
au net nevažiuoti, bet likti 

namie, kuomet kaiminystė- 
e yra lošiamas lietuviškas 

neatras, buvo kažko nejau
tu... Nuvažiavau ir... ne
sigailėjau. Grįžau namon su 
daug šviesesnėmis mintimis 
apie lietuvius, nes komediji 
sulošti McKees Rock’e įti 
tino mane, jog ir lietuviai šį- 
;ą galį teatro srityje. Abi ko 
medi j i, ypač “Velnias — ne 
joba”, buvo atvaidintos la
jai, labai gerai. Nors būti ar 
;istu nėra lengva, reikia ta- 
ento ir nemažai darbo, te- 

čiaus p. B. Mališauskui, šulo 
šusiam buchalterio padėjėjo 
ir feldšerio roles, artisto var
do nieks nepasigailės. Rei
kia, be abejo, pagirti ir vi
sus kitus lošikus. Kiek silp- 
neliau buvo atvaidinta Kie- 
raitienės rolė. Lošike šypso
josi, kur visai nebuvo links
ma. Pirmajai komedijai pa
sibaigus suskambėjo skar
dus mažų mergaičių balsai ir 
liepė širdžiai skubiau suplas 
noti... Atsiminė poetą Mai
ronis sekančiai dainuojąs:

Tėvynės dainos, jus malo
nios!

Jus širdį žadinat saldžiai! 
Kodėl tai musų gražios po

nios,
Negieda Jūsų jau seniai? 
Joms akįs melsvos, rankos 

baltos,
Bet širdįs... tos, kaip ledas, 

šaltos....
Kas atdarytų aukso skrynią 
Tėvynės dainų malonių? 
Kas beprižadintų gadynę 
Sesučių, dainomis garsių? 
Tėvynės dainos, jus auksi

nės,
Be jūsų šąla mums krutinės!

Padainuota: “Kur banguo 
ja Nemunėlis”, “Kur bėga 
Šešupė” ir porą kitų. Dai
noms nutilus gražiai pade
klamavo maža Onutė Piku- 
čiutė iš Homestead’o ir vie
nas bernaitis. Komedijų tu
rinį aiškino kun. J. Vaišno
ras. Žmonių buvo grūste - 
prisigrūdę. Neteko sėdynių. 
Visi buvo užganėdinti ir dė 
kingi to vakaro įrengėjams, 
kun. J. Vaišnorui ir p. B. Ma 
lišauckui. Visi gerame upe 
skirstėsi namon, pasiketinę 
kitą syk dar skaitlingiau su
sirinkti.

Gineitis.

giausiai, bet galėjo būti 
daug geresnės, kad tik butų 
nesigailėta prisirengimui 
;riuso. Jurgis Klimavičia de
dama vo Maironio “Lietu
vą” konegeriausiai. Jo sesuo 
Onutė puikiai atdainavo 
Schuberto Serenadą, “Savo 
dainą per naktelę dainuo
čiau garsiai”. Dainininkės 
balsas neperstiprus, bet la
bai švelnus, minkštas — ma
lonu klausyties. Matyti, turi 
nepaprastus muzikališkus 
gabumus; čia vertėtų at
kreipti atidą, į tat, kad išla
vinus tokį balsą galėtų išeiti 
puiki dainininkė. Bet užvis 
labiau žmonėms patiko dai
nos choro Visų Šventų para
pijos. Tos dainos po vadovys 
te P. A. Pociaus žmones ža
vėte žavėjo.Dainavo: ‘Trium 
fališką maršą’ muz. Gounod 
vertimas kun. F. B. Serafi
no, “Op! op! kas ten Nemu
nėli” Naujalio ir “Garnys” 
A. Pociaus.

Patarlė sako: “Nekask ki
tam duobės, nes pats į ją į- 
pulsi”. Musų cicilikėliai iš
girdę, kad moterį; draugija 
rengia teatrą su dainomis, 
pakėlė didelį triukšmą, (mat 
ir jie rengė teatrą tą pačią 
dieną). Atbėgę pas viršinin
kes moterų draugystės sako: 
kaip-gi dabar bus, męs iš- 
anksto prie to ruošėmės, ir 
salė nusamdyta, ir viskas 
prirengta. Jiems rimtai at
sakyta, kad katalikai nepai
so, ką kokie ten cicilikėliai 
veikia, ir taip jų vakarų nie
kas nelanko. Musų vargšai, 
čia nieko nepešę, nusibalado 
jo į Chicagą bandyti atkal
bėti Birutės lošėjus, kad šie 
nevažiuotų į Kensingtoną 
lošti. Bet čia jiems manda
giai atsakyta nekišti no
sies į svetimus reikalus. 
Vargšai iš to apmaudo, matv 
darni tokį atkaklumą ir “ne
teisingumą” katalikų, grą- 
sino primušią Birutės lošė
jus, jeigu šie drįs važiuoti į 
Kensingtoną. Bet šie regi
mai nepabūgo tų vaikėzų. 
Prisiartino laukiamoji diena 
ir kas: Moterų draugijos sa
lė pilnintelė, net vietų trūks
ta, o pas cicilikus, nors ir tu
rėjo dainininkų net tris cho
rus, vos keletas asmenų. Sa
ko, nabagai turėję per 20 do
lerių deficito. Taip tai yra 
kas kitam duobę kasa.

Labai pagirtina, kad kata
likai laikosi vienybėje ir at
jaučia savo priedermes.

Lauruks.

švariais dalykais užsiimti? 
Kad musų merginos apšvie
timo reikaluose yra užsiliku- 
sios toli nuo vyrų, parodo 
kad ir tas faktas, kad ant 200 
merginų ateina vos 6 laik
raščiai, o visus kitus prenu
meruoja sau vyrai.

Tatgi, sesers, šalinkimės 
nuo negeros draugijos, nuo 
gėrimų ir nuo kazirų!

Bendo — Ona.

bar atholiečiai dėl trijų prie
žasčių negavo savo kunigo 
ant visados:

Viena, kad vyskupas ma
no, kad lietuvių Athol’vj te
yra “tarpo dviejų ir trijų 
šimtų”, o po teisybei tai vie
nų suaugusių yra apie 400.

Antra, kad dar vietiniai 
lietuviai neužtektinai sten
gėsi ir kad vis-gi dar para
pijėlė butų maža.

Trečia, kad kaip “Drau-

Už mėnesio choras sulos 
teatrą naudai statomosios 
lietuvių bažnyčios.

Baliaus pelnas eis nupir
kimui vargonų.

Ten buvusi.
* # #

Pereitą nedėldienį vieti
nis klebonas išskaitė bažny
čioje 1910 metų inėjimus ir 
išdavimus. Ineita: mėnesi
nių $5007.(X); statomajai baž 
nyčiai $2.784.35; nuo kapi
nių $428.00; prie durų $87.-|gas” jau pranešė, Spring- 
10; diecezalinių kolėktų field’° vyskupijoj teyra du

21 kuop. 8. Boston, Mass., 
15-tą dieną sausio, nedėlioj, 
po sumai, bažnytinėj salėj. 
Neatbūtinai, turi susirinkti 
visi nariai bertaininę užsi
mokėti, ir kad ateitų nauji 
prisirašytų.

P. Mikalauckas, sekr.

ATHOL, MASS.

GIRARDVILLE, PA.

MCKEES ROCKS, PA
Teko atsilankyti didžiu 

liuose Amerikos teatruose 
kur artizmas žavėte — žav 
tūkstančius klausytojų, pa 
sotina gana išlepintą kaiku

KENSINGTON, 1LL.
Naujų metų dieną čia lie 

tuvių moterų Šv. Onos drau
gystė parengė teatrą ir ba
lių su dainomis ir deklama
cijomis. Buvo sulošta kome
dija “Šalaputris”. Lošė Bi 
rutės artistai—mėgėjai, ku 
rie pukiai atliko savo roles 
“Šalaputris” gana juokinga

Jau bus ištisi metai, kaip 
Teatralinė draugija “Byl- 
da” (?) mokinasi veikalą 
“Daktaro kabinete”, bet ant 
scenos negali pasirodyti, nes 
merginos nepagelbsti. Vaidi
nimui reikia būtinai 3 mote
rių, o pradėk kalbinti mergi
nas, kad pasiimtų sau rolę, 
tai išgirsi visokius išsikalbė
jimus, tankiausiai: laiko nė
ra!

Laiko nėra! O ką jos vei
kia ilgais žiemos vakarais? 
Nagi, nueik į bent kokius na
mus taip vadiname “Kabal- 
nojuje”, kur daugiausiai lie
tuvių gyvena, o atrasi po tu
ziną jaunų merginų kaziruo- 
jant su vaikinais taip vadina 
mąjį “Kas ką myli”. Bet jei 
kalbini prie teatro arba kad 
laikraštį skaityti — tai lai
ko nėra! Iš kur-gi atsiranda 
laikas kaziruoti? Ar-gi ne
gėda atvažiavus čion, į Ame 
riką, vien rūpinties gražio
mis drapanomis ir laukti vai 
kino, kurs pas altorių vestų ? 
Ar-gi nebūtų geriau lankyti 
vakarinę mokyklą, skaityti 
naudingą, pamokinantį laik- 

kitais

Gruodžio 29 d. čia lietuvių 
bažnyčioje tapo atlaikytos iš 
kilmingai gedulingos pamal
dos už vietinio klebono, kun. 
Jono Dumčiaus, tėvelių dū
šias. Į pamaldas pribuvo ir 
šv. Mišias atlaikė šie kuni
gai. Juoz. Kaulakis iš Phila- 
delpliia, Pa., Vin. Dalgis iš 
New Pliiladelphia., ir Jon. 
Kasakaitis iš Freeland, Pa., 
o vėliau atvažiavo ir prie iš
kilmingųjų Mišių, kurias at
laikė pats klebonas, asistavo 
kunigai: Alb. Kaminskas ir 
J. Durickas iš Shenandoah, 
Pa.

Kun. J. Dumčiaus tėveliai 
mirė Lietuvoje, Jagamaščių 
kaime, Sintautų parap., Su
valkų gub. Mirė juodu, gali 
sakyti, visai netikėtai, trum
pai pasirgę, ir tik į penkias 
dienas viens po kitam. Abie
jų mirties priežastis buvo 
nušalimas. Prieš pačius Ad
ventus sunkiai aprūpino sa
vo du paskutiniu vaiku: 
sūnų ir dukterį, iškeldami 
jiemdviem vestuves. Senu
kai neišpasakytai buvo links 
mi ir su svečiais širdingi. 
Kas juodu tą dien matė, 
džiaugėsi jiedviejų laime ir 
lėmė da ilgai pagvvęsią nors 
tėvas jau skaitė 69, o moty- 
na 68 metus amžiaus. Te- 
čiaus skaitlingų svečių prie 
mimas žiemos laike per ves
tuves ir sugrąžtus didei nu
vargino juodu. Tėvas, nuša
lęs, gavo plaučių uždegimą 
ir, pasirgęs tik apie dešimts 
dienų, numirė. Jo laidotuvės 
pasitaikė labai šaltoje dieno
je, kuomet baisiai pustė. Mo 
tina vienok būtinai norėjo pa 
lydėti nabašninką. Gailesčio 
ir rūpesčio paimtai senukei 
šaltas oras užkenkė. Sugrį
žus iš laidotuvių, tuojaus ap
sirgo ir ant rytojaus numi 
rė.

Šventos atminties Motie
jus ir Magdelena Dumčiai, 
numirdami, paliko penkis sū 
nūs ir vieną dukterį. Juodu 
atgulė į kapus su ta garbe, 
kad ne tik gražiai užaugino 
ir išauklėjo savo vaikus, bet 
kad iš jų du išleido į mokslą 
ir į kunigus. Girardvillės 
klebono jaunesnysis brolis 
da tik antri metai, kaip tapo 
įšventintas į kunigus, ir yra 
dabar vikaru Veisėjuose Sei 
nų vyskupystės.

Amžiną atsilsį tomdviem 
tikrai krikščioniškų tėvų dū
šiom ! V.

91 kuopa — 15 tą sausio 
bažnytinėj salėj 1-mą vai. 
popietų. Visi nariai kviečia
mi susirinkti.

V. Stankeviče, Sekr.

komedija, tik trumpoka. De- 
klemacijos nusisekė neblo-lraštį ar knygą arba

$165.55; nuo krutamųjų pa
veikslų 177.60; nuo pikniko 
310.09; kitokių smulkių inė- 
jimų 98.68. Viso $9.058.37.

Nuo 1909 metų buvo likę 
$7863.77. Sykiu $16,922.14.

Išmokėta: už anglis $165.- 
50; elektriką ir gazas 39.82; 
vanduo 17.50; taksų 26.63; 
kolektos 96.05; insurance 
243.75; kunigui 900.00; du- 
doriui 480.00! duobkasiui 
271.00; kontraktieriui 11.- 
795.64; architektui 1000.00; 
cathedraticum 25.00; įvai
rus pataisymai, nauji daik
tai ir kiti mažmožiai 124.40. 
Išduota viso $15.185.29.

Statomosios bažnyčios 
kontraktas $52.292.00. Kon- 
traktoriui įmokėta $35.967.- 
30.

Savais pinigais įmokėta 
$20.387.00.

Skolintais $15.580.30. 
Reikia da $16.324.70. 
Naujosios bažnyčios pa

šventinimas atsibusiąs an
trąją dieną Velykų.

Praėjus Adventams jaunie 
ji skubiai poruojasi. Sekan
čios poros tapo palaimintos: 
Apolinaras Cilvikas su Ona 
Graževičiute.

Jurgis Gilvs su Marijona 
Sabaliauskiute ir Juozas 
Grimaila su Ona Trimirkiu- 
te.

lietuviu kunigu, diecezijinis 
kun. Jakaitis, Clinton’e ir 
skolintas iš Seinų vyskupi
jos kun. Bukaveckas, Wor- 
cester’yj. Taigi vyskupas 
Thomas D. Beaven negavęs 
tuomtarpu kito kunigo lie
tuvio ir neturėdamas lenkiš- 
kai-angliškai šnekančio ku
nigo liuoso, į vietą kunigo 
Jakaičio, į Clinton’ą kitaip 
nei negalėjo padaryti, kaip 
paskirdamas kunigui Jakai
čiui aprūpinti ir Clinton’ą ir 
Atholį.

Tiesa, gal Clintone lenkų 
nėra daugiau, kaip lietuvių 
Atholyj’ bet, kad jau Clin- 
ton’e nuo kelių metų len
kams užlaikomas kunigas, 
tai sunku jau dabar atimti, 
į Clinton’ą buvo paskirtas 
kun. A. Krzywda, bet jam 
susirgus į jo vietą paskirta
kun. J. kol kun. Krzvwda ne •/
neišgis (kun. A. Krzywda 
jau metai, kaip serga ir dar 
nematyti vilties, kad galėtų 
greitai išgyti).

Šiomis dienomis apie mus 
šąla, ale sniego kaip ir nėra.

Reporteris.

6 kuopa, Plvmouth Pa., 
15 dieną sausio 1911 m. Visi 
meldžiami susirinkti ir nau
jų atsivesti.

A. Urbonąviče, sekr.

44 kp., Haverhill, Mass., 
15-tą dieną sausio 1911 m. 4 
vai. po pietų ant salės po No. 
200 River str. Malonėkite 
susirinkti ir užsimokėti ber
taininę mokestį.

J. Versiackas, sekr.

63 kuopa, Youngst<>wu, 
Ohio, 15 dieną sausio 1911 
metų 2 vai. popietų vokiečių 
mokykloje ant W. Raym av. 
Nepamirškite ateiti užsimo
kėti bertaininę.

J. Seveika, sekr.

70-ta kuopa Old Forge, 
Pa., 15 d. sausio 1911 m. 2-tą 
vai. popietų pas M. Niešmo- 
ną. Ateikite visi nariai, kad 
nereiktų po stubas rankioti. 

St. Malinauckas, sekr.

93-eia kuopa Easton, Pa., 
15-ą dieną sausio 1911 m. 
Joną Gielą, 654 Church str. 

Užprašo Komitetas.

WILKE8-BARRE, PA.
31 d. gruodžio bažnytinis 

lietuvių choras parengė ba
lių su koncertu. Pirmiausia 
buvo šokiai. Sveteliams kiek 
pasilinksminus, pašokinėjus 
prasidėjo artistiška vakaro 
dalis. Pirmiausia dainavo 
duetą — “Pasakyk, myli
mas krašte” — P. F. Rėkia
te ir A. Vaškeliutė. Jųjų 
nors silpni, bet malonus bal
sai visiems labai patiko. Pas 
kui dainavo choras šias dai
nas: “Paukšteliai mieli” 
“Kur bėga Šešupė” ir kitas. 
Chorui het ne pro šalį butų 
buvę geriaus padainuoti. Pu
blikos prisirinko apščiai ir 
rimtni užsilaikė.

SPRING VALLEY, ILL.
Sausio 7 d. rytmetyje apie 

6 valandą čia buvo žemės 
drebėjimas, trumpas, bet jį 
jautė visi gyventojai. Kaiku 
riose vietose stikleliai su
virto ir susikūlė, o žmonės, 
nežinodami, kas darosi, bė- 
go laukan, tartum palaikyti 
savo namus, kad neišvirstų 
į šoną. Kaip plačiai buvo dre 
bėjimas, nežinau. Nuostolio 
nei jokio mieste nepadaryta.

Darbai kasyklose eina pui 
kiai.

Naujųjų metų vakarą 
urnai susirgo Uršulė Katu- 
lienė ir tą pačią naktį numi
rė. Paliko vyrą ir du vaiku
čiu. Amerikoje išgyveno tre 
jus metus.

ATHOL, MASS.
Smagoka naujiena atho- 

liečius atlankys, nes jų pra
šymas lietuvio-kunigo nepa
siliko bergždžias. Sulig vys
kupo įsakymo kunigas Ja
kaitis iš Clinton’o į mėnesį 
sykį (kožno mėnesio trečią
jį nedėldienį) atlankys atho- 
liečius. Tas, žinoma, dar nė
ra taip gerai, kaip, kad jei 
lietuvis kunigas čionai visai 
apsigyventų, nes dabar, kai
po svečias, neturės didelės 
teisės ir privalumo veikti 
vietinių lietuvių viešame gv 
venime.

Labai gražiai p. Mockus 
surašė “Draugo” No. 4 apie 
nepasisekimus organizavi
mosi lietuvių. Kunigas or
ganizavime galėtų būti dide
lė pagelba. Ale kunigui ne
gyvenant ant vietos, sunku 
būti labai aktivišku.

Visgi geriau negu nieko. 
Galime viltis, kad toliau dau 
giau gausime, tik vis reikia 
klabinti klebono ir vyskupo

GARDNER, MASS.
Policmonai su lazdomis ar 

tik neapšvies vieno tamsaus 
“apšviestuno” iš po a la 
Šliupo žibintuvo. Šito mies
to Teodorą Kučinską (127 
Conant st.) suėmė sausio 
2 d. policijos viršininkas T. 
F. Shay už nuplėšimą nuo 
Silvestro Akmailevičios kak 
lo škaplierių ir jų išnie
kinimą. Anot Akmailevi- 
čiaus, tai Tadas Kučinskas 
prigulįs prie “Lithuanian 
truth Society” (tiesos drau
gija), kuri susidedanti iš so- 
cijalistų. Na, tai ką, ar mu
sų “cicilikai” ne didvyriai, 
jei tokius piemeniškus dar
bus atlieka? U-gi dar gal po 
licmonai ir apšvies su lazdo
mis.

Reporteris.

46 kuopa Sugar Notch, 
Pa., sausio 15 dieną, 1 valan 
dą popietų Amb. Šimkonio 
salėje. Visi nariai būtinai 
privalo ateiti ir atsivesti 
nors po vieną naują. Mokes
čiai yra tokie: 50c. mėnesi
nės, 25c. už organą ir 10c. 
tautiškų centų.

Broliai, rašykitės į 
R. K. Amerikoje!

A. Šimkonis, sekr.

S. L.

49 kuopa, Reading, Pa., 15 
d. sausio, 3-čią valandą po 
pietų pas kuopos prezidentą 
Povilą Šlapiką. Užkviečia- 
mi visi ateiti.

A. Jekučionis, sekr.

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

77 kuopa, Swoyers, Pa., 
15-tą dieną sausio, 6-tą vai. 
vakare ant Mikolo Jenule- 
vičiaus salės, ant Bradriko.

Užkviečia 
Antanas Kotkeviče.

Susirinkimus laikys:

73 kuopa iš Hudson, Pa., 
17 d. sausio, 7-tą valandą va
kare ant Nikademo Stanke
vičiaus salės. Ateikite visi 
užsimokėtų ir atsiveskite 
norinčius prisirašyti.

Sekr. Povilas Marčukonis.

99 kuopa, Chicago, III., 15 
tą dieną sausio, tuojaus po 
sumai bažnytinėje salėje N. 
16. Visi nariai privalo pri
būti užsimokėti metinę mo
kestį ir norinčius prisirašy
ti atsivesti.

Monika Gurvnska, sekr.

47-ta kuopa, Mt. Carinei, 
Pa., 22-trą dieną sausio, ne
dėliojo, tuojaus po pamaldų, 
bažnytinėje salėje. Ateikite 
užsimokėti, kad nereiktų 
vaikščioti po stubas.

Juozas Beigis, prezid.

S. L. R. K. A. CENTRO 
VALDYBOS ADRESAI.
Jonas Riktoraitis, prez.

67 James St.,
Waterburv, Conn.

Kaz. Vaškeviče, vice-prez. 
186 Jefferson St.,

Newark, N. J.
Kaz. J. Krušinskas, sekr. 

457—17th st.,
Brooklyn, N. Y.

Ant. DaniseviČe, kas.,
630 W. Centre st.,

Mahanov City, Pa. 
Kasos globėjai;

Juoz. Vasiliauckas,
112 N. Greene st.,

Baltimore, Md.
Kun. M. Pankauskas,

Forest City, Pa.
Kun. V. Vizgirda, knygius, 

190 S. Meade st.,
Wilkes-Barre, Pa.

Kun. M. A. Pankauskas,
dvasiškas vadovas, 

Forest City, Pa.
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DRAUGAI. V

Be to, aristokratija ir tur- Ne revoliucija, bet evoliu- 
tiugesnės klesos išvažiavo iš cija. Ne ieškoti priežasčių 
Portugalijos. Tatai užkenkė visų blogumų gyvenime ki- 
nemažai vaisbai ir prainoni- tuose žmonėse nei nieelianiš- 

“Laisvės” metu (19051 jai. Atsirado “sunkus lai- kame draugijos sutvarkyme, 
m.), kuomet visokie cicilikai kai”. bet reikia tobulinties pa
irai iltinės” noriai rodė! Negana to. Daugybė žmo- ciam. Besitobulinant kiek- 
liuosybę tuo, kad Lietuvoje Į nių išsiėmė pinigus iš Portu vienam draugijos nariui, eis

REDAKCIJOS PASTABOS.

galijos bankų ir 
juos Paryžiuje,

piaustė telegrafo stulpus, 
daužė monopolius, draskė do 
kumentus raštinėse, degino] Berline ir kitur. Portugalijo 
dvarus, šaudė iš brauningų j je pritruko pinigų. Ir vėl ne 
ir t.t. ir t.t. — tuomet tai j užganėdinimas. Kad pa- 
Pakaukazvje šalia Juodųjų lengvinus situacijų, valdžia 

išleido popierinius pinigus, 
neturėdama užtektinai auk
so rezervoje. Iš to nupuoli
mas Portugalijos pinigų ver 
tvbės ir užsieninio kredito.

mariu buvo susidarusi ‘Juodfc v
marių respublika’ (Cerno- 
morskaja Respublika). Po
licija anais laikais buvo į- 
bauginta, kariumenė išstum

pasidėjo tobulvn ir pati draugija. 
Londone,

PRIE LIETUVIŲ BIURO 
PARYŽIUJE ĮSTEI

GIMO.

ta į Mandžiuriją, ir respub- O pinigų portugalams taip 
lika gyvavo, jei gerai atsime į reikia, taip reikia! 
name, badai pusę metų. Te-Į Tų pinigų taip reikia, kad 
eiaus gyventojams naujoji ’ visus darbininkus paėmė ma 
vyresnybė taip įgriso, kad i nija straikuoti. Visose pra-
jie veikiai melste meldė se
nosios valdžios, bytik atsiųs
tų kazokus ir sugrąžintų 
tvarką. Valdžia “susimylė
jo”, atsiuntė kariumenę, su 
grąžino tvarką, na, o byla už 
buvusiąją “respubliką” ba
dai dar ligšiol nepabaigta.

Atsitikimas parodo, jog 
revoliucija ir įvedimas res
publikos, bet tokios, kurio
je tvarką pridaboja “svieto 
lygintojai”, neneša žmo
nėms nei laimės nei gerovės.

Dar taip neseniai portuga 
lai džiaugėsi iš įkūrimo sa
vosios respublikos. Karalius 
tapo numestas nuo sosto, jo

monijos šakose apsireiškė 
straikų epidemija. Straikai 
įvedė dar didesnę betvarkę. 
Ir vėl neužsiganėdinimas.

Vienas daiktas vedasi pas 
kui save kitą. Proletarai 
(varguoliai) ėmė skųsties, 
kad nuo jų imama perdaug 
nuomos (raudos). Valdžia 
tuojau paskyrė, kiek kur ga
lima imti nuomos. Iš to neuž 
siganėdinimas vidutinėje 
klesoje — toje klesoje, ku
rioje stipriausiai apsireiškė 
judėjimas prieš monarchiz- 
mą.

Žodžiu, visur, kur tik pa
žiūri, neužsiganėdinimas ir

vieton valdžią pasiėmė į sa- vien tik neužsiganėdinimas. 
vo rankas Braga su pagelbi-

Gruodžio 18 d. buvo “Lie
tuvių Susivienijimo Pary
žiuje” susirinkimas. P. Juo
zas Gabrys susirinkusiems 
lietuviams plačiai išguldė 
reikalingumą įsteigimo Pa
ryžiuje Lietuvių informaci
jos biuro, kuris rūpinsis lie
tuvių vardo pakėlimu kitų 
tautų tarpe, talpindamas į- 
vairiuose laikraščiuose 
straipsnius apie Lietuvą, 
leisdamas tam - tikras kny
gas - brošiūras apie Lietu
vos atgimimą, atstovauda
mas Lietuvos reikalus įvai
riuose tarptautiškuose kon
gresuose ir šiaip garsinda
mas Lietuvos vardą viso
kiais būdais.

Susirinkimas sutiko tą p. 
J. Gabrio sumanymą su di
džiausiu džiaugsmu. Paaiš
kinus jam, jog tos įstaigos 
įkūrimas yra toli gražu ne
lengvas, perviršijantis jo 
vieno jiegą, atsirado ypatos

įlinkais. Rodosi, įsteigus 
“profesorių” diktatūrą, iš
varas vienuolius ir užgro
bus jų turtus, turėjo užvieš
patauti Portugalijoje visu- 
tinė laimė gerovė ir gyven
tojų pilnas užsiganėdini- 
mas. Tokius bent revoliuci
jos vaisius pranašavo res
publikiniai.

Bet išėjo kitaip. Iš Madri
do, Paryžiaus ir kitų Euro
pos centrų ateina žinia, kad 
Portugalijoje neramu, kad 
naujai vyriausybei sunku už 
laikyti tvarką. Žinoma, lai
kinai valdžiai gali sektis tik 
tol, kod ji gali įtikti visoms 
klesoms. Tuo tarpu Braga 
su “profesoriais” nemoka į- 
tikti nei vienai klesai. Pir
mučiausiai nepatinka naujo 
ji vyriausybė patiems revo- 
liucijonistams. Dalyvavusie
ji revoliucijoj e oficieriai ti
kėjosi promocijos, o prasti 
kareiviai dovanų. Nei vieni 
nei kiti negavo nieko. Iš to 
neužsiganėdinimas, da-gi 
toks, kad bijoma, idant tie 
patįs nenuoramos, kurie 
numetė nuo sosto Manue- 
lį, nenumestų nuo prezi
dento kresės Bragos. Y- 
pač nenuoramoms pri
davė drąsos neseni atsiti
kimai Rio de Janeiroje, kur 
jurininkai pakėlė maištą, iš- 
gązdino prezidentą Fonsecą 
ir Brazilijos vyriausybę, ga
vo netik dovanojimą už sa
vo darbus, bet ir viską, ką no 
rėjo. Portugalijoje laukia
ma tiesiok kitos revoliuci
jos.

Katalikai ir-gi neužganė
dinti iš naujos vyriausybės 
už jos priešbažnvtinę politi
ką. Braga, Machado et Co., 
kaipo atviri bedieviai, nelai
ko moterystės sakramentu. 
Tai-gi išleido naują įstaty
mą, sulyg kuriuo moterystė, 
kaipo ‘civilinis kontraktas’, 
gali būti pertraukta bent ko
kią diena, jei tik abidvi pusi 
sutiks “kontraktą” sulau
žyti. Toks radikalinis užsi
puolimas ant moterystės ry
šio šventumo sukėlė priešin
gumą beveik visuose sluogs- 
niuose.

Tas neužsiganėdinimas kurios Pasižadėj° Prisidėti 
taip didelis, kad Bragai et į Pne to,s !sta,IgOS !kurn"° 
Co„ prisiėjo malšinti jį ca- ku*m“ k“ gak = ?T'
rišku budu. Tai-gi išėjo i zadeJ° aktJ™kai dirbti, ki- 
“ukazas”, kad nevalia atsi- “ aPslemė kas mėnu0 m0‘

keti duoklę Liet. biuro už
laikymui: pp. Pautienius 15 
fr., Gabrys 10 fr., Ručins-

liepti “provokativiškai” ar
ba paniekinančiai apie vy
ria usvbę. Policijai įsakvta , _ . ~ „
konfiskuoti kiekvieną laik- kas 5 Pde Cesmute 3 fr. 
raštį, kursai, jos nuomone, Susidarė tam tikra komi- 
peržengia tą paliepimą. : sija: p. J. Gabrys, p-lė Čes- 

Praeitą mėnesį išėjo du de , niutė ir J. Kučinskas tinka- 
kretu. Vienas skamba, kad m° ruimo suradimui ir jo lie 
nevalia daryti suokalbio tuvių biurui prirengimui. 
prieš valdžią, o kitas — kad Taigi paryžiečiai lietuviai 
nevalia nei kalbėti apie šuo- visomis iegomis stengiasi tą 
kalbį, vadinasi, uždrausta svarbų visai tautai sumany- 
skelbti net paskalas apie mą įvykdinti. Reikia tikėtis, 
“kramolą”. Aišku, kad ir ši- kad ir iš kitur lietuviai pri-
toksai laisvės supratimas ne 
gali patikti portugalams.

Bet ir čia dar ne galas

sidės prie įvykdymo taip 
naudingo visai tautai suma
nymo, nes paryžiečiai lietu-

naujų diktatorių bėdoms, viai, kurie yra labai neskait- 
Revoliucijai nusisekus, karš lingi, patįs nepakels taip 
tesnioji revoliucijonistų da- sunkios naštos.
lis susimanė atmonvti seno- i ' p. Bany.
vės prispaudėjams. Tai-gi 
prieš naujos vyriausybės no
rą karštuoliai suėmė buvusį 
pirm dviejų metų ministerių 
pirmininką Franco ir jo pa
dėjėjus ir apskundė juos už 
išaikvojimą valstybės pini
gų ir kitokius prasikaltimus.
Bet teisėjai, kurie nagrinėjo 
Francos bylą, nusprendė, 
kad panašus prasikaltimai 
jau yra dovanoti manifes
tu, kuriame Braga apskelbė 
amnestiją, įvairiems prasi
kaltėliams. Franco ir kiti ap 
skųstieji tapo paleisti. Iš to 
vėl neužganėdinimas. Dien
raščiai pakėlė tokį riksmą, 
kad vyriausybei prisiėjo gai 
lestingus teisėjus iškelti iš 
Lisbonos į Goa (Indijoje)....

Taip tatai revoliucija Por
tugalijoje atnešė kraštui ne

Delei insteigimo Pary
žiuje „Lietuviu infor

macijos biuro.”

atviras laiškas.) 
Tautiečiai!

Pirm dviejų metų drįsau 
pakelti, savo balsą, primin
damas musų tautai, ką męs 
esame kalti Vincui Kudir
kai. Tauta išklausė mane, — 
išpildė savo priedermę ve
lionio link, pastatė jam gy
vą paminklą, išleisdama vi
sus raštus.

Dabartės vėl drįstu kreip
tis į tautą, primindamas jai
šiuom žyg jos priedermę sa- 

gerovę, bet visutinį neužga- vęs pačios link. Atgimimo 
nėdinimą. Tapo dar sykį pa-I srovė atgaivino sustingusį 
tvirtintas socioliogijos įsta- mūsų tautos kurią. Viduje
tymas, jog pažangą tveria 
ne griovimas, bet statymas, 
jog žmoniją stumia paakiui

mūsų tautos eina smarkus 
darbas, pakeičiantis seną
sias sustingusias susinešioju

ne betvarkė, bet tvarka, jog sias daleles naujomis. Žo
džiu, musų tautos kūne gy
vybė virte verda, žinoma, 
ant kiek jai tą leidžia sloga,

revoliucija, kaip pirmiau ne 
nešė taip ir dabar neneša 
žmonijai naudos.

Rimtas, vyriškas, kultu- kuria ji serga, 
riškas darbas, ne vaikų riks- ’ Vienok, neveizint į gyvy- 
mai, ne svajotojų klajojimai bę seniai apsireiškusią musų 
ir griautojų pažadėjimai yra tautos kūne pasaulis tebe- 
žmonių geryneigos pamatu.1 skaito Lietuvą lavonu, pa

liktu sulesimui kaimyniškų 
arelių, viengalvių ir dvigal-Į 
vių.

Ar gali musų tauta taiky
tis su tokia į ją pažiūra?

Čia tegali būti vienas atsa 
k vinas:

Ne, ne ir ne!!!
Ką-gi daryti?
Skelbti pasauliui dabarti

nį dalykų stovį parodyt, kad 
Lietuva yra gyva ir kad jai 
pridera tinkama vieta kitų 
tautų tarpe.

Kaip tai padaryti ?
Apie tai plačiai rašiau se

niau (žiur. ‘Draugą” No. 1), 
bet čia trumpai atkartosiu 
dar sykį: 1) dalyvaujant 
tarptautiškuose kongresuo
se; 2) išleidžiant tam tikras 
knygas apie Lietuvą sveti
mose kalbose — prancūzų ir 
kitose; 3) talpinant straips
nius apie Lietuvą svetimtau
čių laikraščiuose.

(Patėmitina, jog organi
zuojamas yra Paryžiuje pas 
taruoju laiku leidimas tam 
tikro laikraščio prancūzų 
kalba, kuris užsiims vien 
prispaustųjų tautų gynimu, 
sandarbininkaus jame gar
siausi Prancūzijos ir kitų 
tautų mokslininkai ir rašyto 
jai. Lietuviai galės turėti 
jame nuolatinį savo skyrių, 
kaip ir kitos tautos, jei pri
sidės prie jo įsteigimo me
džiagiškai).

Kokiu budu tai įvykdinti?
Reikalinga yra tam tikra 

organizacija, kuri, reikalui 
esant, reprezentuotų (atsto
vautų) Lietuvą tarptautiš
kuose kongresuose, leistų 
apie Lietuvą knygas ir tal
pintų apie Lietuvą straips
nius svetimtaučių laikraš
čiuose, žodžiu reikalingas 
yra “Lietuvių informacijos 
biuras” intelektuališkam pa 
šaulio centre — Paryžiuje.

Tokias įstaigas turi Pary
žiuje žymesnėsės prispaus
tosios tautos. Lietuviam stin 
ga tokios organizacijos. Tą 
spragą turime kuogreičiau 
užtverti. Padaryti tai visai 
ne taip sunku, kaip kelintam 
gali rodytis išpradžių, čia 
geibi mums pačios aplinky
bės: yra Paryžiuje būrys lie 
tuvių, kurie savo susirinki
me 18-XIT-1910m. nuspren
dė prisidėti prie minėtos įs
taigos įkūrimo kas kuom ga
li, kas skatiku, kas aktvviš- 
ku darbu (Sorbonnos stu
dentės) .

Neveizint į visą Paryžiaus 
lietuvių (labai neskaitlingų) 
pasišventimą, jie vieni neat- 
kels ant savo pečių visos naš 
tos, kuri yra pusėtinai sun
ki: leidimas raštų apie Lie
tuvą prancūzų kalboje, jų iš 
platinimas, subsidija pris
paustųjų tautų laikraščiui 
už nuolatinąją vietą, ten lie
tuviams suteiktą, ir kitos iš 
laidos. Čia jau reikalinga vi
sos tautos pagclba.

Neabejoju, vienok, kad 
tauta ir dabar nepasiliks 
kurčia, kaip kad nepasiliko 
pirm 2 metų, kuomet aš ją 
paraginau prie V. Kudirkos 
gimimo sukaktuvių paminė
jimo ir jo raštų išleidimo 
Neabejoju, jog Tautiečiai 
supranta visą svarbumą V • 
mano sumanymo, negaišuo- 
darni prisidės prie jo įvyk
dymo kas kuom galėdamas, 
kas darbu, suteikdamas biu
rui tikras žinias, kas skatiko 
tų žinių tinkamam praplati
nimui.

Taigi, Tautiečiai, negai
šuodami prie darbo, idant a- 
teinančių metų 1911 pradžiū 
je galėtume įvykdinti ši su
manymą.

Juosas Gabrys.

ATBALSIAI. išleisti. Mat kuklumas kuk
lumu atmokėta.

tencija: praplatinimas ‘Mal
dos Apaštalystės’ tarp vyrų. 
Po teisybei gi ne tiek ‘Mal
dos Apaštalystė’ vyrų rei-Katalikų Kongresas.

i Atbalsių apie katalikišką-Ikalauja, kiek vvrai jos rei- 
Nudien net tarp musų Ino jį kongreB^ nebegirdėti. Jau kalauja. 

lių katalikų pasitaiko žmo- bU8 keli mėnesiai, kaip jis j
nutarta ūmai sušaukti. Iš- Svarbus užsiklausimas.

Katron-gi pusėn?

nės, kurie pliauškia priešais 
šventąjį tikėjimą. Net tarp j rįukta tapo komisija išdirbi- 
musų lietuviškų laikraščių,! umį programo. “Draugo” 
ak, jau nevienas yra, kuris redakcija porą kartų savo 
ir iškreiptais istorijos fa k-, patarimus davė, o komisijos 
tais ir tiesiok užginčydamas i<aįp negirdėti taip negirdė- 

P,?1 bažnyčią, ti. Daugiau sąžiningumo pil
dyme apsiimtų priderybių!prieš Viešpatį Dievą. Jei 

mums išnetvčių pasitaiko J(ū męs katalikai tiek tesi-
perskaityti tokius tikėjimą j darbuosime tikybos labui, 
niekinančius raštus, tai ai į;d į^tii'su susilauksime die- 
susyk stojame už tikėjimą ? | nog, kad mug aplinfcvhės 
Ar męs jaučiame tuomet šir- verste verg darbuotįes, ale
dies skausmą? Jei kas pei 
laikraštį kad ir žodžiu nie-' 
kiną Bažnyčią, tikėjimą, ai 
męs tuosyk atjaučiame taip, 
kaip ir kad butų mus pačius 
niekinę ? Ar męs greitai me
tame į šalį knygą arba laik 
raštį, kuris niekina niusr 
švenčiausius jausmus, muši; 
tikėjimą? Brolau, kaip tu g?
Ii mvlėti Dievą ir svkiu dė’ * *. </
žingeidumo skaityti tokius 
daitkus, kurie niekina Vieš 
patį Dievą? Kaip tu gal' 
gerbti Dievą, Augščiausiąją 
Esybę, savo Sutvertoją ir Al 
pirkėją ir kaip gali syku 
skaityti ir įsileisti, nors tik 
į mintį, dalykus, kurie norė
tų pažeminti Dievą.

Man teko atlankyti vieni; 
šeimyną, kuri užauginta tė

| jau gal bus pervėlu. Ir kaip 
Į tai prastai yra pildomi mu- 
Į sų “protokolai”? Ne gražių 
protokolų sustatyme, tik jų

Štai metai užsibaigė. Už- 
siklausk, kiek praleistais me 
tais praleidai pinigų nerei
kalingiems arba kenksmin
giems darbams, pav., gėri
mams, ir kiek palaikymui ge 
rų laikraščių, pavargėlių ir 
kitų mielaširdybės darbų? 
Kelis artimus prigundėme 
užsirašyti ir paturėti katali
kiškus laikraščius?

Kiek laiko praleidome 
trumpai sakant Dievo gar
bei ir kiek velnio gar
bei? Taip gausias Dievo do-

pildyme męs katalikai prisi-1vanas’ kai» Proti>- n,int>- fi‘ 
rengiame patikti bedievybės
besiveržiančią bangą! Jei 
matome taip dažnai, kaip so 
cijalistai uoliai darbuojasi 
kad praplanus melą tarp 
žmonių, kad uždyką ištisas 
valandas sunkiai propagan-

ziškas pajiegas, pajauti
mus, kalbą, ar męs ta viską 
vartojme pasiekimui žmo
gaus tikslo?

Kokia ‘ ‘ Kataliko ’ ’ tikyba ?
, v ,v. . , , Važiuojant man sykį trimdą žodžiu ir spauda veda, i • • -v Af , ,, , y... ’ kimu iš Montreal’iaus ir bekaro mums katalikams ne-l -i • . i. y . . . . .. , sidairant pro langą ir ma-geda, jei męs nei puses tiek . . , • . , ...h J r tant, kaip gamta šalčiams i iz

ėjus atsimainė, savaimi atė
jo į protą ir širdį gausybe 
pripildančios mintįs aplink 
Apveizdą, Sutvėrėją, Dievą. 
Ištiesus, gamta, toji įstabio
ji, jijė, tartum kūdikis, gims 
ta pavasariui atėjus; it jau
nikaitis, vasara — smagi; 
kaip subrendęs žmogus, ru
denyje bręsta ir sęsta; gi to
ji pati nabagėlė, rodosi koks 
senelis, žiemai atėjus, mirš
ta... Žmogus ir gamta . Abu 
juodu, kaip stebuklų pilni!... 
Kiek tai juodu mumis šne
ka, jiems arčiaus prisižiūrė
jus! Gausybė varsų, regula- 
riška atmaina, pastebėti
na visame tvarka ir gyvybė, 
toji stebuklingoji, kaip tas 
viskas — puiku, tobula! Bet 
kaip turi būti begalo tobulas 
autorius tų visų puikumų, 
tasai žodis, pasaulio Sutvė
rėjas, Viešpats Dievas!... 
Galutinai, kaip — tobulas, 
pačio Dievo apreikštasis. 
Katalikiškas tikėjimas, ku
ris tas visas, kaip tvarinių, 
taip ir pačio Tvėrėjo tobuly
bes taip puikiai išveda!. . .

Staiga balsas: — Beauti- 
ful day, — pertraukia mano 
šauųių minčių siūlą.

— Yes, indeed it’s beauti- 
ful, — atsakiau atsigrįžda
mas in kalbėtoją. Butą tai 
jau suaugusio vyruko. Iš 
visko supratau, kad mano 
draug-keleiviu yra ‘yankee’. 
Prie švarko atlapo jo turėta 
prisisegtas “masonų” ženk
lelis.

— Matau, tamstos esama 
Katalikiško kunigo, atsilie
pė sėsdamas šalia manęs ir 
užsitraukdamas cigaro du-

nesidarbuojame tiesos plati
nimui!

Socijalistai dažnai būdami 
neturtingais platina net už
dyką knygas ir laikraščius, 
o katalikui net neatsiranda 

: pinigų palaikymui katalikiš-vų katalikų, ir net ton sei , , .. ,T. ,v ... . . .. kų laikraščių. \ įskam pini-mvna šventadieniais nueida- v .1 , .“ . , v v. , , , .. gų yra: yra sampanui, aluivo i baznvcią, bet... kas i. ., , . , ,a T..............,. degtinei ir vyliams, tik nėratokių katalikų? J lene meiles . . , , ... .vTA. ... ... , pinigų palaikvmui katalikisDievo, tikėjimo meiles lietu t , ., w. * , .
t* , ... , v kų laikraščių, praplatinimuirejo. Jiejie skaitė laikras i , , ... 1 .......v. , . v ... ... arba palaikvmui tikeumo,cius, kurie užgauna tikeu L , . . v. , , . . , .oi -x- x v,. , . šelpimui, nuelasirdvbes istaimą. Skaitė net sliuptamių . ... , * ė.

“Laisvąją Mintį”. Jiejie'CT.“' Pą™rgeliV! Nuolatos
i -x • i -t-l priežastis atsiranda turtu paskaito ir dar nūnai laiko sa- . . , . . . . . 1

a,. . -r. , dinimui, bet retai galvojamavo namuose Šliupo ir Dembs , . .. .. . ., . v, m • • xii- kaip naudingai turtus įsleis- kio rastus. Taigi, mat, kokie L. t . . ® ,i x ti -t-fr- •• -u * i ti. Ar-gi jau žmogaus tikslas ne katalikai! Eio jie i baznv . . . a „ . .v. , .v. I i -v ;. vra pinigai? Taigi...cią ale greičiau tik is paprati r
mo. Ėjo jie į bažnyčią net ne į Komisijai programo iš- 
katalikišką! Jau jie net skiridirbti, reikėtl> Parūpinti ke- 
tumo tarp katalikų ir neką- referatus (paskaitas), 
talikų tikėjimo nemato. Jie' Keiktų viešai apsvarstyti 
porina visokias pramanytas, reikalingumą praplatinti to- 
pasakas aplink savo kleboną kias mus girutokliaujančiai 
aplink vyskupą, aplink patį!tautai reikalingas draugijas, 
Popiežių, ale tik tegul kas I kaiP “Blaivybė”. Tai dar ne 
užsimena aplink jau visiems argumentas prieš “Blaivy- 
žinomą pono Mickevičiaus, bės” draugiją, jei kai-kurie 
pono Urbono ar kito ištvir-: net “garbės sąnariai” anaip 
kelio gyvenymą, tai tuosyk ^°1 ne blaiviai gyvena. Ir 
jie jaučias užgautais, tuo- ] Bažnyčios organizacijoj’ pa- 
met tai jie pasako savo “ar sitaiko skandalai, ale ar iš 

to galima išvesti, kad Bažny 
čia nereikalinga? Reikia, 
tat, kiek “garbės sąnarius” 
ir pačią gal “Blaivybę” per 
seimą sutvarkyti kas sutvar 
kytina, ale blaivininkų drau 
gija reikalinga. Girtuoklybė

matei”.
Katron gi pusėn? Ar su 

vienais ar su kitais, ar su ka 
talikais ar su bedieviais? 
“Negalima dviem ponam tar 
liauti”. Jei esi katalikas tai 
ir jausk ir šnekėk ir skai
tyk kas katalikiška. Katali- apima musų visus sluogs- 
kų tikėjimas tai juk tai yra' n^us: girtuokliauja įvairus 
musų pačių tikėjimas. Kaip- luomai, įvairių pažiūrų žmo- 
gi tai męs patįs save žemi- i n®s ir abiejų lyčių. Čia pa
name, kalbėdami priešais' mokslo neužtenka. Pavyzdis 
savo tikėjimą, skaitydami to labai — labai reikalingas,
kias paleistuvingas “Kelei- Reikia pagalvoti apie or-imą.
vio” pasakas arba Šliupo ir ganizavimąsi katalikų į gry-| — Tai-gi, tai-gi. Nesunku 
Dembskio palaidos “Min- nai katalikiškas draugijas. Į tai juk įspėti, — atrėžiau.

Tokia “Maldos Apaštalvs-
| tės” draugija arba “Švento Štai net ženklelį turiu, — pa 
Vardo” draugija kiek tai pri sigiria draugkeleivis.

; sidėtų prie sudrutinimo iriu- — Šitaip! Matau, matau. 
Praeitą vasarą tapo pa- sl? tikybos; Vienydamiesi į — Turiu ašai prisipažinti, 

šautas Ne\v York’o majoras draugijas ir tai katalikiškas,1 kad esu ištvirkęs žmogus, — 
Gaynor Pašautasis nuga- P^sižiurėtumime ir matytu- tarškėjo masonas. — Aš esu 
benta katalikiškan šv. Mari- mime katalikišką gyvenimą blogas žmogus.
jos ligonbutin. Kada majo-' *r M scktumime. Tokios, ka-l (Ar-gi kitaip ir galėtų bū
ras pagijo, tai užklausė sese- ^li^V sąjungos reikalingos padingojau)
rų vienuolių kiek jam reikės mums visiems, visu (o ne vie

ties” pliauškvnių!. .. 
Katron-gi, tat, pusėn?

— Gi aš esmu masonas.

Kuklumas.

užmokėti už tas kelias savai 
tęs, kurias jis išgulėjo ligon

no) luomų katalikams. 
Gėda prisipažinti, ale turi-

1,utyje. Jam atsakė, kad liie- mc kad "udi<'''
ko nereikia. Kada tai sužino- m?s turime grynai apsidrau 
jo New York’o gyventojai,|d*ma draugijas, kurios turi 
tai geroms vienuolėms sume šventus vardus!
tė $15.184.73. Penki tflkstan 
čiai iš tų pinigų bus užlaiky
mui vieno ligonio, kitus-gi 
pinigus galės vienuolės ki
tiems ligonbučio reikalams

Kas ko reikalauja.
“Maldos Apaštalystės” 

draugijai Sausio mėnesyje 
paduotoji generališkoji in-

— Aš vedu negražų gyve
nimą. Ale aš tikėjimą turiu, 
— sako masonas.

—Kaip? — sakau — Ta- 
mista gali būti masonu ir ti
kėjimą turėti?! Būti tikėji
mo griovėju ir išpažinti tikė
jimą? Gal Tamsta neesi ma
sonu ?

— Atsiprašau! Aš tikras 
masonas, štai ir ženklelį tu
riu, — atsiliepia masonas.

n
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— Na, tai tokia tamistos 
turi būti ir tikyba, jei jijė 
tamistai pavelija ir masonu 
būti ir vesti negražų gyveni
mų . . .

• — Tiesa, aš netikiu į tai, 
ką mus ministeriai arba jū
sų kunigai per pamokslus 
sako. Aš nebetikiu į praga
rą.

— Tai koks tamistos tikė
jimas?

— Mano tikėjimas tai šelp 
ti neturinčius. Bėdina paval 
gydinti, duoti jam prasimai
tinimui, — tai musų tikyba. 
Štai į ką męs tikime. Užiuot 
ką ten ilgai inelsties, tai męs 
šelpiame pavargėlius. Gai
la, kad daugelis musų nese
ka. Tik prisižiūrėkite ir su
praskite musų tikybos nau 
dingumą ir...

— Bet, turiu atkartoti, 
kad tamista neturi tikybos.

— Ką?!
— Juk, tamsta nežinai nei 

tikėjimo definicijos. — jam 
paaiškinu.

— Defini-ei-jos... Kas 
tai definicija? — klausia ma 
sonas.

— Kaip tamista supranti 
tikėjimą? Ką jus vadinat ti
kėjimu?

— Na, tikėjimu męs su
prantame ir vadiname šelpti 
pavargėlius, — nusigandu 
•šiai savaip aiškina masonas. 
— Aš vedu negražų gyveni 
mą, bet aš turiu tvirtą tikė 
jimą: aš visados sušelpiu pa 
vargeli, kaip manęs maldau
ja.

— Supraskite-gi pagaliaus 
tamista, kad šelpimas pavar 
gėlių tai nėra nei tikėjimas, 
nei tikėjimo definicija — at 
rėžiu jam.

— Tai kas-gi?
— Pavargėlių šelpimas ga 

Ii Imti tik tikėjimo pasek
mė. Artimo sušelpimas tai 
yra vienas iš gerųjų darbų, 
kuriuos tikėjimas ragina da 
ryti. Juk kas daugiau ir šel
pia pavargėlius, jei ne krikš 
čionis, jei ne tikintieji. Tai 
gi pavargėlių šelpimas tai 

įtik tikėjimo pildymas, o ne 
patsai tikėjimas, — jam pa- 

laiškinu.
— Hmm. .. Tamsta gra 

Įžiai išvedėt. Malonu su tams 
[ta pasišnekėti. Kitas tiesiok 
(negali išklausyti kitokios 
kaip jo pačio nuomonės 
“Good-by ”.

— Ak svietas — margas 
Tat ko stebėties iš keistų pa 
įžiūru. “Fareivell”.

Tasai paveikslėlis iš mano 
[gyvenimo atsiminė beskai
tant laikraščio “Kataliko’ 

To. 52.
Jau “Drauge” No. 1 buvo 

rašyta ir aiškiai išrūdyta, 
|<ad laikraštis vardu “Kata
likas” nieko bendro neturi 
ku katalikų tikyba ir net ją
ją griauja. Tų išrodymų ‘Ka 
lai i kas’ nepajiegė atmesti, 

’ik štai Naujųjų Metų nu- 
įnaryje “K.” ir vėlei giriasi, 
tad “Katalikui” rūpi tiky
ba ir tauta”. Tikyba “rupi” 

pačiam Šliupui, net dali
nau, negu “Katalikui”, nes 
liupas negali iškęsti, kad 

os kalboje ar rašte neužka- 
jinus. jau jei nekitaip, tai 
lent kidksmu. Laikraštį į- 
|urė, ale kokį? ar “Medici- 

i” ar “Sveikatą”? ar kito- 
|i kokį, kad tautiečius trauk 

iš ligų, girtuoklybės, ra
ks savažudvbės, paleistuvy Į 
rs, išrodant jų kenksmingu 
lą. Šliupas nemokina, kaip 
irbininkų, ypač lietuvių, 
įdėjimą pagerinti žadini
ais mokinties amatų, orga- 
Izuoties. Taip, pasirodo, 
[d Šliupo speciališkumas 

‘daktarystė”, tik griovi

mas tikėjimo ir tai ypač Ka 
alikų tikėjimo, nes jo laik- 
aštis tai no-“Medicina” tik 
‘Laisvoji Mintis”. Tai-gi ti- 

rūpi” ne vien laikraš 
čiui “Katalikui”, ale ir Šliu- 
)ui. Toks-gi rupėjimas tai... 

ne garbė katalikui!...
Iš p. Tanenevičios organo 

iraeities matėme, kad tas 
‘rupėjimas” ištiesos buvo. 
Uoliai šimpuola dvasiškija, 
ne protestonų, kazlavitų, ne! 
tos tikybos jam “nerūpi”, 
tik katalikų. Užgaunama bu 
vo ne sykį ne protestonų, tik 
Katalikų bažnyčios įstaty

mai insikišimais nekatalikiŠ 
kais į Pennsylvanijos kai-ku 
rin parapijų nesusiprati
mus. Laikraštis ‘Katalikas’ 
neturėjo laiko ir noro sura
minti brolius katalikus; ne
turėjo laiko (o gal ir nemo
kėjo) apginti katalikus nuo 
neteisingų užsipuldinėjimų 
iš pusės “ciciliškų” laikraš
čių, ne, nes kaip eina apie ap 
gynimą, o ne griovimą tikė
jimo, tuomet laikraštis “Ka 
talikas” jau nebėsąs “kata
likiškas” tik. . . “bepartiviš 
kasM

Kaip tikėti ne į Dievą, o 
tik į “pasitikėjimą locno
mis spėkomis reik, kaip ti- 
kėties, viltis ne amžino išga
nymo, tik “džiaugsmo ir 
linksmybių dienų”, taip ir 
mylėti ne tiek Dievas reikią, 
kiek visas tautas (interna- 
eiolizinui urra!):

“Nešu jiems krikščio
nišką meilę, kuriaja su
jungsiu visas tautas, idant 
jos bendrai dirbtų”.
Jei butų “K.” nešęs kata

likišką tikėjimą, katalikiš
kąją viltį, tai butų buvus to- 
kiapat ir meilė, nes katalikiš 
koji meilė, tai pirma mylėti 
Dievas, o paskui artimas.

Ištiesos, tai išrodo labai 
masoniškai skambančiai! Ar 
gi jau laikraštis ‘Katalikas’ 
netik nėra kataliku, ale dar 
ir masonu?...

Labai visuomenė nudžiug
tų, kad p. Tananevičia ne 
tiek “rūpintųs” padidinti 
laikraštį, kiek pagerinti turi 
nį. Taip, p. Tananevičiai ver 
tetų pasi j ieškoti gabesnio 
redaktoriaus! Reiktų jau sy
kį laikraščiui išsidirbti pa
kraipa ir josios prisilaikyti. 
Veidmainiauti nepridera. 
Būti viename straipsnyj 
“katalikišku”, kitame “be- 
partivišku” arba “pirmei
višku”, būti tarp kataliko ir 
bedievio, — tai juokinga po
zicija. .. “Negalima dviem 
viešpačiam tarnauti”.

Kun. Tis.

O bet-gi laikraštis “Kata
likas” sako, kad “toji tiky
ba skleidžiasi ant visų lietu
vių kolionijų, kur tik lanko
si “Katalikas”. Kokia-gi 
“toji tikyba”, nesakoma, ar 
tai anoji garsi masono tiky
ba į almužnas, ar tikyba 

naują gyvenimą siekti”, ar 
tikyba į “cicilikų” rojų, ar
kokia kitokia.

Tiesa, sakoma: “gaivinda
mas savo obalsiais viltis, gai 
vindamas norus prie didelių 
darbų”.. . Tuomi tat apsi
reiškianti p. Tananevičios or 
gano tikyba. — Ale mato 
“Kataliko” redaktorius, 
kad neturi kuomi paremti 
laikraščio vardas, tat prisi
pažįsta, kad tikyba nelabai 
jiems rūpinti, nes “ypatin
gai prie Tėvynės Lietuvos 
meilės” turį pašaukimą.

Nors ir aplink Lietuvos ge 
rovę ir jos parėmimą (rim
tai ir praktiškai) mažai ras
tume laikraštyj “Katalike”, 
na, ale tegu tas pereina, nes, 
anot “K-o”, toji meilė “yra 
pačiuose mumyse ir musų 
vaikelių širdyse”. Ale ar ti
kyba (katalikiška) nėra mu 
mvse?! Jei “K.” mano prie
šingai, tuo “ypač” reiktų ža 
dinti ne prie meilės tėvynės, 
ale prie meilės Dievo, juo 
labiau, kad ir laikraščio var
das ne “Tėvynė”, “Patrijo
tas”, “Lietuvis”, ar į tat pa 
našius, ale ‘Katalikas’. Var
das aiškiai nurodo, kokios 
pakraipos laikraštis privalo 
prisilaikyti.

“Draugo” pirmamjam nu 
maryj buvo išrūdyta, kad 
laikraštis “Katalikas” nėra 
katalikišku. Ale to neužten
ka. Reikia dar užsiklausti. 
Kokiuomi-gi, tat, yra? Ar ne 
masoniškuoju ? Augščiau pa 
duotoji masono išpažintis ir 
žemiau paduodamieji laik
raščio “Kataliko” įsivaiz
dintieji ideališkieji metai 
yra labai panašus. Tai-gi 
štai kaip laikraštis “Katali
kas” iškreipia Katalikų tikė 
jinai tris svarbiausias dory
bes:

Naujienos iš 
Amerikos.

“Aš nešu žmonėms tiky 
bą, kuomet visi pasitikės 
savo locnomis spėkomis, 
stengsis apsišviesti, idant 
susilyginus su kitais”.

Tiek apie tikėjimą.
Gi štai ką reiškia viltis:

“Nešu jiems viltį, kad 
po nelaimingųjų dienų 
ateis džiaugRmo ir links
mybės dienos”.

■
Jordan’as užmušė moteriš
kę prosu, supiaustė lavoną į 
smulkius šmotelius, sudėjo į 
skrynią ir norėjo iš namų iš 
vešti, bet, pirm negu jis ga- 
ėjo tai padaryti, žmogžu

dystė iššėjo į viršų ir areš
tuota jį.

Gary’je daugiausia areštuo
tų.

Gary, Ind. Turbūt nei vie 
name mieste nebuvo tiek su
ėmimų, kiek Gary’je. Iš 
penkiolikos tūkstančių gy
ventojų pereitais metais bu
vo areštuota du tūkstančiu, 
devyni šimtai trylika asme
nų, tai yra, kas penktas as
muo stojo prieš teisėją.Tarp 
kitų, būk buvę suimti mies
to majoras Knotts, policijos 
perdėtinis ir kiti miesto 
urėdninkai. Matvt, Garv 
linksmas miestas.

Mokėjo už bučkius.
Cleveland, Ohio. Vietinia

me teisme perkratoma žin
geidi byla. Įpėdiniai neper
seniai mirusios senukės Re- 
bekos Lord protestuoja 
prieš jos testamentą, kuriuo 
mi senukė paliko gydytojui 
J. F. Black penkias dešimtis 
tūkstančių dolerių. Teišėjo 
užklaustas, kokiu budu įgi
jo senukės malonę ir aplai- 
kė tokį užrašą, gydytojas at 
sakė, jis tankiai ją bučiuo
davęs ir rašydavęs jai jaus
mingus laiškus ir tuo įgijęs 
jos prielankumą. Toliaus 
daktaras prisipažino, jis 
taip pasielgęs su dešimčia 
kitų moteriškių, daugiausia 
senmergių, kurios taip susi
graudindavę jo pabučiavi
mais, jog nekurios mokėda
vę už juos pinigais, kitos-gi 
užrašė jam žymias sumas. 

Šalčiai vakaruose.
Omaha, Neb. Drūtas šal

tis ir apsčiai sniego aplankė 
keletą vakarinių valstijų. Iš 
tos priežasties trūkiai visur 
susivėlino. Valstijose Ne- 
braska, Wvoming, So. Da- 
kota ir Montana net 35 laip
sniai šalčio.

Turėjo 128 metus.
Lancaster, Pa. Čia mirė 

nigerka Hettie Jankius, ku
ri buvo gimusi 1793 m., taigi 
turėjo 128 metus .amžiaus. 
Jijė buvo tris syk ženota ir 
turėjo 25 vaikus, kurių tik 
penki tegyvena.

Apvogė 30 bankų.
Topeka, Kaus. Per pasta

ruosius tris mėnesius įvai
riuose Kansas valstijos mies 
tuose ir miesteliuose apvog
ta 30 bankų. Banditai, kū
ne, turbūt gerai yra susior
ganizavę, abelnu skaitlimn 
pavogė iš tų bankų šimtą 
tūkstančių dolerių. Policija 
negali suprasti, kas užsiima 
tuo niekšišku darbu, kadan
gi iki šiol vagilių nei pėdsa
ko nesusekta.

Banka užsidarė.
Fairbanks, Alaska. Nese

niai užsidarė čia banka ‘The 
Washington-Alaska Bank’, 
turėjusi milijoną depozito 
(pinigų žmonių sudėtų) 
Bankus urėdninkai praleido 
pinigus visokiomis spekulia 
eijoms. Sulyg receiver’io ap 
rokavimų depozitoriai gaus 
tik 50 centų nuo doleriu, u 
gal ir mažiau. Iš to matyti, 
spekuliacijas prarijus pusę 
milijono žmonių pinigų. 

Aviatoriai atsargesni.
Los Angeles, Cal. Pinnlai 

kine mirtis aviatorių Moi- 
sant’o ir Hoxsey’o padarė 
nemažą įspūdį ant kitų avi a 
torių, taip kad kokiam lai
kui jie nutarė susilaikyti

Chicagos Siuvėjų Straikas.
Per Šventes viskas apri 

mo, kaip niekur nieko. Strai 
kieriai, tuotarpu, tvirtai lai
kosi. Kompanijos, iš savo pu 
sės, kol kas, nieko neveikia, 
kad su siuvėjų Unija susi
taikius. Priešingai, jos ren
ka iš visur žmones, ypač vai
kinus, o tokių, žiemos laike, 
sustojus darbams, atsiran 
da nemaža, ir pratina juos į 
darbą. Bet, toks prasimany
mas prastus išduoda vaisius, 
nes su menkais darbininkais 
geresnių darbų negali atlik 
ti. Hart, Schafner & Marx 
Co., bandė savo darbus atli
kinėti per tąsias mažesnes 
kompanijas, kurios jau su
sitaikė su Unija, bet, darbi
ninkai patėmiję, kad ant kai 
kurių siuvinių dedama mar 
kės Hart, Schafner & Marx 
Co., pasigrąsino, jogei strai 
kuos, jei jos išdrįs toliau 
taip daryti. Kompanijos, 
kaip pasirodo, labai skau
džiai skriauzdavo ir išnau
dodavo darbininkus. Siuvė
jai jokiu būdu negali grįžti 
į darbą senomis išlygomis.

Kalinių buntas.
Jeffersonville, Ind. Užda

rytas vietiniame kalėjime 
William Russell bandė nu 
žudyti prižiūrėtoją W. Lo 
\v’ą ir pabėgti, bet tas jam 
nepasisekė. Ir kiti kaliniai, 
matyt, buvo pasirengę prie 
maišto ir pabėgimo, nes bu 
vo pradėję rinktis korido 
riuose ir garsiai murmėti 
Tečiaus energiškai sargai ap 
veikė maištininkus ir uždą 
rė juos atskirose kamaraitė
se. Prižiūrėtojas La\v leng
vai sužeistas.

Nuteisė žmogžudį.
Cambridge, Mass. Teis

mas nuteisė Chester’ą S 
Jordan’ą mirčiop už pačios 
nužudvmą rugsėjo mėnesy 
je 19*08 m. Sonierville’je

DUETAS.

uuo skrajojimo padangėse 
už pinigus ir atsargiau ap
sieiti su savo mašinomis. 
Pertraukoje jie darbuosis 
aeroplanų patobulinimui.

Gallagher nuteistas.

New York, N. Y. James
J. Gallagher, kuris savo lai- Prisipažino prie kyšių ėmi- 
ku sužeidė New York’o ma- mQ
j orą Gaynor’ą ir šaudė į vie-
ši) darbi) komisorių W. Ed- West Union, Olno. Iki šiol 
ivards’a, tapo nuteistas 12'300 Adams’o pavieto gyven
inei.) sunkaus kalėjimo. Ma- toW Pripažino pardavinė-
joras Gaynor dovanojo Ga- sav0 balsus P^tikie- 

riams. Teisėjas nubaudėllagher’ui prasikaltimą ir 
nenorėjo jo procesuoti, taigi K1'
nubausta jį vien už kėsini- S50-'10 sul-v8 O turtingu

kiekvieną nuo $10.00 iki

mosi ant Edivards’o 
bės.

gvvrc?« •> r_ mo ir užgynė jiems balsuoti 
per 5 metus. Dar daug esą 
nenuteistų.

Dviese apvogė trūkį.
I

Auburn, Wash. Du apsi-' 
ginklavusiu ir apsilervavu-į 
siu vyru įšokusiu į pačtinį 
vagoną linijos Noith Pacific 
Railroad, trukini judinan- 
ties iš stoties Seattle, ir gąz- 
dindamu sargus revolveriais 
laikė juos nuošaliai, patįs gi Nedėlia, 26 birželio. La- 
atidarinėjo laiškus su pini- gardžiai miegojau. Is va- 
gais ir kitus pačto persimi- karo palikau atdarą langą; 
tinius peržiurėjo. Vienas va- naktį pradėjo lyti, kažinkas 
gono sargų, Harrv O. Clark ’j«j° i many kambarį, uždarė 
išdrįso atsiliepti į vagilius, kiogą, o aš nieko nejaučiau, 
kurie atsakė jam revolverio Esame anf Siaurinių jūrių, 
šuviu, išmušdami Clark’ui Labai supa.
kelis dantis. Ikvalei prisivo
gę banditai nušoko nuo trū
kio, pastaramjam įvažiuo
jant į Auburn, Wash., ir pa
sislėpė. Ikišiol dar nepatirta 
kiek jie pavogė.

tat kuogreičiausiai smukau 
New Yorko pačtos apyvar j vidų. Tečiaus vaikščioti ir 

ta. viduryje sunku. Labai ne-
New York, N. Y. Iš krasos smagu. Ant pietų buvo labai 

viršininko atskaitos dasiži-
nome tą pačtą turėjus perei-
tais metais $25.000.00 (dvi- ^t da vis lija. Vakaras gra- 
dešimts penkis milijonus do- žus. Išsiblaivė, vėjas mažas,
lerių) apyvartos. Užperei- 
tais metais Ne\v Yorko kra- 
sa turėjo apyvartos dvide
šimts tris milijonus, taigi 
1910 m. dviem milijonais do
lerių daugiau.

miglos, nes per jas nieko ne 
Moteriškė policmonu. matyti ir todėl lengva net į 

Mihvaukee, Wis. Miesto krantą atsimušti. — Prieš 
majoras, sutinkant kitiems 4 metus, pasakojo daktaras, 
miesto urėdninkams, paskv- vienas laivas, plaukdamas į
rė p-lę Edną Finch policmo
nu. P-lė Finch turi teisę ne
šioti lazdą, revolverį ir žvaig 
ždę ir suiminėti prasikaltu
sius. Pirmutinė moteris-po- 
licmonas pildys viešo tvark-
dario priedermes palei vie- ti, nes žmonės į jas susėdę ir 
na pabriką ir dabos, kad sa- žemyn nusileidę, vistiek ne- 
nitariškos sąlygos butų pa- žino i kurią šalį plaukti ir, 
brike pildomos. greičiau ar vėliau turi, ban

Atrado auksą.
Puughkeepsie, N. Y. Far- 

mervs Everett R. Davis iš 
Paivling, N. Y., rado ant sa
vo farmos aukso ir sidabro. 
Žinovai, ištyrę, sako, rudą 
išduosiant aukso $30.00. u si
dabro $10.00 vertės iš tono.

Keliones įspūdžiai.

Seka.

10 vai. anksti. Lija. Dide
lis vėjas. Baisiai supa. Van
duo liejasi per laivo viršų. 
Užsimaniau apeiti apie lai
vą, bet ant kertės pagavo 
mani* vanduo ir labai apliejo

mažai. Daugelis serga. Apie 
5 valandą vėjas susimažino,

juros gana romios. Ant va
karienės buvo tik 3, išskv- 
rus laivo oficierius. Po vaka
rienės daktaras pasakojo, 
kaip laivas Lithuania susi
mušė. Visam buvo kaltos

upę, einančią į Rotterdam, 
atsimušė į krantą ir į 10 mi
liutų nuskendo. Viduryje 
marių, žinoma, pavojus da 
didesnis. Kožnas laivas turi 
valteles, bet jos mažai gelbs-

gų paskandyti, žūti. — 
Tokis daktaro pasakoji
mas daugelį taip įbaugino, 
kad net, nusigandę, pabėgo. 
Jau netaip linksma, kaip 
kad daugelis buvo. 11:30 iš
siskirstėme ir ėjome gulti.

c

Panedėlis, 27 birž. Oras 
labai gražus. Matyti Norve
gijos krantai. Saulė giedriai 
šviečia. Marios romios. Ligo 
niai pradeda kelties. Visi j u 
da: vaikščioja, šnekučiuoja. 
Plaukiame arti Švedijos 
krantų. Šalis išrodo gražiai: 
Matyti daugybė malūnų. Iš 
kitos pusės matyti Danijos 
krantai, prie kurių suvis ar
tinamės. Stojame prie Ko
penhagos, tečiaus prie kran
to neplaukiame. Priplaukia 
prie musų laiveliai ir paima 
mm musų laivo įvairius tuš
čius indus. Prieplaukoje sto 
vi du maskolišku karišku lai 
vu — Aurora, o kito vardo 
negalėjau perskaityti. Ko
penhaga nuo laivo išrodo 
gražiai. Yra tai dikta tvirto- 

[ vė. Marių pakraščiais nuo
latai mažos salukės, pasišiau 

1 ši j usios kanuolėmis. Penk
tą vai. vakare apleidome 
Kopenhagą. Oras gražus, 
bet šaltas. Jau 10 valanda, 
o da šviesu.

Utarnikas, 28 birž. Oras 
labai gražus ir šiltas. Ma
rios visai romios, bet krašto 

į niekur nematyti, nes tiesiog 
viduriu plaukiame į Liepė
jų. Ant laivo, visi juda, ren
giasi prie užbaigimu kelio- 

i nės. Jau matome daugeį įvai 
irių žeglinių laivų ir laivelių, 
n priešai save matome ką to
kį juodą it debesį, kuris nuo 

dataimainosi ir mainosi ir 
aiškiai pasirodo, kad tai yra 

i krantas. Ant kiekvieno ke- 
jleivio veido matyti džiaugs
mas. Net oficieriai ir matro
sai daug linksmesni. Visi, 
susirinkę ant viršaus, links
mai žiuri, o kaikurie karak- 
teristiškai juda, tartum no
rėdami pastumti laivą, kad 
tasai greičiau prisiartintų 
prie kranto. 2:30 po pietų 
stojame Liepojoje. Jau tik 
atlikti viską su tamožne ir 
kelionė užbaigta. Visi neša 
savo daiktus į paskirtą salę, 
o tenai renkasi Rosijos urėd 
įlinkai. Mus ant kranto neiš
leidžia. Prisirinko daugybė 
žandarų ir kitokių urėdnin- 
kų su įvairios spalvos mun
durais ir žibančiais Ragu
čiais. Žandarai vaikščioja pa 
siputę, it kalakutai. Kiti u- 
rėdninkai sėda prie stalų ir
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renka pasportus. l)a toliau 
kiti peržiūri daiktus. Vie
nas latvys turi armoniką, už 
kurią jam liepia užmokėti 7 
rublius. Moteriškė turi nau
ją šilkinę jekę, kurią, sako 
esant nešiota, tečiaus urėd- 
ninkas randa da neatplėštą 
sankrovos korčiukę. Jekę a- 
tima liepia užmokėti baus
mę. Urėdninkai pasielgia la
bai mandagiai, bet viską at- 
liekti teip lėtai, kad tas vis
kas tęsiasi net 4 valandas. 
Galutinai duoda mums vi
siems paliudijimus, kad gali 
me laivą apleisti ir rodyda
mi juos žandarams, lipame 
ant kranto.

Jau esame Latvijoj, tai 
taip, kaip ir Lietuvoj. Imu 
tuojaus vežimą ir važiuoju 
į Hotel St. Petersburg. Pui
kus liotelis ir nebrangus. 
Restauracija sode. Stoge yra 
skylės, per kur išlenda stori 
medžiai. Griežia puiki muzi
kė. Pusė po dešimtos valan
dos važiuoju ant gelžkelio 
stoties ir 11:28 keliauju 
Kauną. Labai keistai išrodo 
Rosi jos trukiai. Vagonai pri 
dulkėję, purvini, užlaikyti 
labai nešvariai. Važiuoju pir 
mosios klescs miegamam ja
me vagone. Lova, teisingai 
gerai prirengta, bet kada 
anksti rytą nuėjau praus- 
ties, tenai nėra nei muilo 
nei rankšluosčio nei kitą rei 
kalingi; daiktą, o viskas taip 
nešvaru, kad net nesmagu 
žiūrėti. Taipgi sunku pripa 
žinti gerą surėdymą ir ta 
me, kad, duokim sau, tokiuo 
se Košedoruose turėjau lauk 
ti net 3 valandas. Tas laikas 
man labai buvo nuobodus, to 
dėl kada trūkis, einantis 
Kauną sustoju ant stoties 
su džiaugsmu į jį įlipau. Nuo 
Košedorią į Kauną važiavau 
dieną, todėl linksma man bu 
vo žiūrėti į Lietuvos laukus 
ir miškus. Tuojaus pama 
čiau beriogliojantį po pievą 
garnį ir nesijutau, kaip išsi 
veržė man iš lupų: sveiks 
druts paukštelį, jau aš ta v 
labai seniai mačiau! Toliaus 
pempė, skraidžiodama, tar 
tum sveikino mane klausda 
ma: “gyvas, gyvas!” Dabar 
jau jaučiausi Lietuvoje bė 
sąs. Žingeidus buvau maty 
ti, kaip viskas išrodo, todė 
su dideliu godumu dairiausi 
į visas šalis ir labai nudžiu 
gau, kada pamačiau, kai 
daug iškabų įvairių krautu 
vių yra su maskoliškais
lietuviškais parašais. Hote 
lyje mane labai nustebino 
kada į mane iš sykio praka 
bėjo lietuviškai. Veržėsi 
man į galvą klausimas,
bet tikrai aš Kaune esu 
Tas viskas ant manęs darė 
labai malonų įspūdį. Kaune 
šiuo sykiu neilgai buvau 
nes man rūpėjo savo tėvus 
pamatyti, todėl, pasisam
dęs arklius, pavakare per A 
leksotą ir Garlevą iškelia
vau į Veiverius. Žiūrėti į 
Lietuvos laukus ir kvėpuoti 
jos oru buvo man taip sma
gu, kad tų jausmų negaliu 
nei aprašyti. Štai jau Garle- 
va. Žiuriu, ką naujo pamatv 
siu, o štai matau ant vienų 
namų iškabą su parašu dide
lėmis raidėmis “Viturys”, 
važiuoju toliaus ir matau 
ant kitų namų parašą 
“Spindulys”, dabar jau tik
rai man širdis pašoko, kad 
musų Tėvynė jau pradeda 
būti lietuviška. Vieveriuos- 
na atvažiavęs pamačiau taip

ilišku žmogum. Klebonas Po jo pavėsiu aš augau, po 
abai nusistebėjo mane pa- jo pavėsiu aš, jau kunigu bu 

matęs, nes manęs nelaukė, damas, ten kai pas tėvus at- 
iet aš da labiau nusistebė- važiavęs, sėdėdavau, bet da- 
au, kada man perstatė savo bar jau jis manęs nesulaukė, 

svečią ir tas pradėjo kalbėti Amžius jį parbaigė, o po ne- 
ietuviškai. Žiūrėjau akis iš- mielaširdingo kirvio sinu- 
tempęs ir mąsčiau: nejaugi giais jis krito ant žemės, nu- 
aš klystu“? Tik aš pažįstu ši- leisdamas savo viršūnę, ku 
;ą žmogų, bet tai yra dvar- rią taip augštai iškėlęs lai- 
jonis, kuris nuduodavo, kad kė.
ietuviškai nei nesupranta. 
Taip ir buvo tas pats dvar
ionis, kurį aš sau persta- 
iau, bet jau dabar lietuvis, 

ne lenkas. Paskui dažinojau, 
tad jau dabar visi čionai lie 
;uviškai šneka, Veiverių 
larapijos dvarponiai net 
meldė klebono, kad jis ne 
skaitytų bažnyčioje Nedėlio 
mis lenkiškai Evan’gelijos,

Toliaus bus.

APLEIDŽIANT TĖVYNĘ. 

(Iš mano dienininko).

Prisiartino 20 d. spalių 
mėn. Jau ant rytojaus reikė
jo man apleisti savo mylimą
jį kiemelį, gimtinę ir tą šalę- 

nes, sako,, męs viri gerai lie-Į lę, kurfą taįp kar-tai lė.
jau ir kurios labui pasirišęsaiviškai mokame ir neturi 

me reikalo tą pačią Evange 
iją girdėti du sykiu. Klebo

nas, žinoma, maloniai ant to 
sutiko ir dabar Veiveriuose 
jau tik lietuviškai Evangeli
ja skaitoma. Iš Veiverių, ku 
nigo klebono Skaržinsko ly
dimas, važiavau į Plutiškius.

buvau pašvęsti visą savo gy
venimą ...

Bet aplinkybės kitaip skv- 
rė.Noroms nenoroms reikėjo 
skirtis su tais, kuriuos taip 
mylėjau, apleisti savo šalį, 
o keliauti svetur. . .

Ištikro liūdnas tas buvo 
Skais

Dabar da daugiau pama- 
čiau. Ant pakelinių stulpų paskutinis vakarėlis 
visi parašai lietuviški. Ant pidaru(iens saulelėslėpėsa- 
kainių stulpų parašai masko vo paskutinius spindulius 
liški ir lietuviški. Sako, kad k“r tai.toli už j?™* marių, 
valdžia pristojus, idant vir-1U9 augstų kalnelių

šviesa vis kaskart
Jos 

mažėjo,šui butų maskoliškas para
šas, o apačioj lietuviškas, Į ėj° silpnyn. Raudona paza- 
bet vietiniai gyventojai bu- ros sPidva aplietas vakarų 
tinai reikalavo, idant abu pa dangaus skliautas savo pas- 
rašu stovėtų greta, todėl da- Tftptinpjai balsu kalbėjo į ma- 
bar lenta per vidurį per- no širdt ir rodos pranašavo 
braukta ir po kairei pusei man neTaimingą ateitį, liki 
yra maskoliškas parašas, o • • Niekas man buvo ne- 
po dešinei lietuviškas. Toki miela, niekas nežadino ma- 
stulpai jau dabar tenai visur širdies: nei jautrus matu- 
vra. Garbė už tai lietuviams, aas žodeliai, nei linksmos 
kad jie moka savo teisiu ieš- Lietuvos sesučių daineles, 
koti. Jau dabar ir ant mo- kurios vasaros vakarų pas 
kyklų, onet ant valsčiaus Tongoj tyloj skamba pa- 
raštinių parašai lietuviški, dangėmis ir nyksta kur toli, 
Vaitai pas šaltišius rašo lie- toli žaliojoj girelėj... 
tuviškai. Pačiuose Plutiš- Žiūrėdamas ir klausvda 
kiuose nemačiau nieko nau- mas tu paslaptingu gamtos 
jo, net kelias prieš pačią apsireiškimu aš visas pas- 
bažnyčią po senovės duobė- kendau svajonėse. .. Mano 
tas. Susitikęs, kun. kleboną krūtinė smarkiai alsavo, o iš 
Šmulkštį, lygiai kaip kun. jos gilumos kartas nuo kar 
Skaržinskas, mano širdingą to veržėsi sunkus atsidusę 
draugą, meiliai su juo pasis- jimai... Kas gi taip spau 
veikinau, nes kada mudu džia mano širdį1?!. .. 
skyrėvos, važiavome visiš- Kas priverčia dejuoti ir 
kai į priešingas puses: aš va- vaitoti kiekvieną, kuris pri- 
žiavau į Škotiją lietuviams verstas yra apleisti savo te
tarnauti, o jis keliavo į Ro- vynę ir keliauti svetur?!... 
siją (Odesą) valdžios ant jo Toj atsiskyrimo valandoj 
uždėtą už Tėvynės meilę stoja prieš akis visa sveti 
bausmę atlikti. Žinoma, trįs mos šalies baisenybė ir tik 
širdingi draugai, susirinkę dabar aš supratau, kaip aš 
po tiek metų nesimatymo, myliu tą žemelę kur augau 
kalbai pabaigos neranda, tat ir gimiau, kur išliejau pir- 
ir męs ilgai viens kitam ką mutines savo gyvenimo aša- 
naujo pasakyti turėjome, ras.
Plutiškiuose paviešėjęs, ku- Gal daug laiko aš būčiau 
nigo klebono lydimas iš va- praleidęs vakaro tylumoj, 
žiavau Igliaukon. Pakelėje besvajodamas apie savo atei 
atsiminiau, kaip tai yra sma tį—likimą, kad ne matušės 
gus lietuviški keliai, kada žodžiai, kurie mane meiliai 
reikia iš vienos duobės į ki- paragino.eiti gultų, 
tą nuolatai lipti. Čionai nau- Jau artinosi vidurnaktis, 
jo neradau nieko, jei bent Nors aš dar nei nemaniau 
išėmus, kad klebonauja jau užmigti, tečiaus, stengdamo 
ne kun. J. Katilius, bet kun. sį užslopinti visus jausmus, 
J. Sruoginis. Kunigas kle- ėjau gultų, kad rytoj paki 
bonas, širdingai mane pavai lU8 ankščiau ir * prispėjus 
šinęs, nulydėjo mane į Vid- traukinio stotin iš kur aš tu- 
girėlius pas mano Tėvelius. rėjau išvažiuoti.
Šita kelionė didžiausią darė Atsiguliau. Miegas tečiaus 
ant manęs įspūdį. Čionai jau nemerkė mano akių, nes 
kožną vietą, o galima sakyti, man vis stovėjo prieš akis 
kožną akmenį, gerai žinojau, svetima šalis, visos nelaimės 
todėl mažiausia atmaina jau įr baisenybės taip tolimos 
atkreipdavo mano atidą, kelionės.
Vos Igliškįo dvarą pravažia | Nežinau kaip ilgai aš apie 
vęs jau pradėjau savo tėviš- tai svajojau tečiaus galų ga 
kės jieškoti ir koks gi mano ]e mano užmigta. Miegojau 
buvo nusistebėjimas, kada ir gį nelabai ramiai ir ant rv 
.i08 negalėjau rasti! TIgoką tojaus kaip tik auštant jau 

gi daiktus netikėtus: Pri va-da^ą negalėjau suprasti, kas aš vėl buvau gyvas. Atsikė- 
žiavęs kleboniją, išlipau iš Pafddarė ir tik arčiau priva- |Įau apsirengiau šiek tiek už 
vežimo ir paklausęs patiku- žiavęs Pa,na(!iau’ kad jau to va]gįau įr pradėjau ruoštis 
sios mane tarnaitės, ar na- ant V18OS aPlellllkes matomo apleisti savo tėviškę, nes jau 

jievaro nėra. Aš nuo mažu- laįkas buvo stotin. 
mės prie jo pripratęs, o da-

ir

ar

dis to neišreikš, ką jaučia 
tuomet širdis!..

Ašaros lyg mažo vaiko pra 
deda riedėti per skruostus, 
prigimti gi meilės ir prisiri
šimo ryšiai jokiu būdu ne
leis atsiskirti ir atsisveikin
ti gal ant visados su savo niv 
Įima ja tėviške!. . .

Tečiaus nieko nebepada
rysi. Nors širdis plyštų iš 
gailesčio, nors visas paplūs- 
tum kraujo ašarose ir tai 
nieko negelbės. . .

Sakyk su Diev’, sėsk, va
žiuok ir ant visados apleisk 
tą mylimąjį prigimtąjį kam
pelį. ..

Įsėdęs vežiman išvažiavau 
per vartus. Arkliai iš syk 
ristele biznoja lygiu keliu ir 
savo prunkštimu laikas nuo 
laiko, rodos, nujaučia ir pra 
našauja liūdną, liūdną ateitį 
— likimą...

Aš dar keletą kartų atsisu 
kęs dirstelėjau į savo tėviš
kę ir tas triobeles, į tą sodelį 
su kuriais taip sandariai 
jungiasi tiek linksmų atsi
minimų, tiek malonių įspū 
džių iš mano kūdikystės ir 
pirmosios jaunystės dienų... 
Da valandėlė, ir jau augšti 
medžiai paslėpė tą mylimą
ją vietelę nuo mano akių, 
kad jau gal jos daugiau nie
kad savo gyvenime nebepa 
matyčiau...

Skausmas, it sunkus ak
muo, prislėgė mano širdį, ir 
nors visomis paiegomis sten
giausi prašalinti visas liūd
nas mintis, tečiaus tai jokiu 
būdu nebuvo galima pada
ryti, kadangi skausmo per
verta širdis netaip greit su- 
grįšta į savo paprastąją va
gą. Nuliūdimas kankino ma
ne, mintis blaškėsi į visas pu 
sės, visu keliu sėdėjau nusi
minęs, nei žodžio neištaręs...

Neilgai trukus jau aš bu
vau stotyje. Arkliai staptelė 
jo ties vagzalo durimis ir 
man jau reikėjo kraustyties 
iš vežimo. Išlipau išsiėmiau 
savo daiktus ir įėjęs stotin 
nekantriai laukiau tos va
landos, kuomet pasirodys 
traukinys.

Nedaug reikėjo man lauk
ti. Išgirdau didelį bildesį, ir 
pro stoties langus prašliau
žė, it žaltys, traukinys.

Sustojus traukiniui, kas 
tik gyva galva skubinosi pir 
miau įsprukti vagonan ir už 
imti sau gerą vietelę. Aš ir 
gi nežiopsojau. Kaip berną 
tant įšokau į trečiosios kle- 
sos vagoną ir ten aptikau 
sau patogią vietelę prie pat 
lango. Tai man buvo labai ge 
ra, kadangi šiapus rubežiaus 
visu keliu aš galėjau gėrėtis 
gražiomis, maloniomis Lietu 
vos—tėvynės apielinkėmis, 
pervažiuodamas-gi sieną pas 
kutinį kartą pasakyti su 
Diev’ savo mylimajai šale
lei.. .

Traukinys sujudo. It ko
kia stebūklinga iega pervėrė 
mano širdį.. . Rankos ir net 
visas kūnas ėmė drebėti, aky 
se-gi pasirodė ašaros. . . Va
žiuoju. Kur?. . . Dėl ko? 
Kas mane ten

avė pavilioja. Jieškai sau 
aimės, o maža tesirūpini 

apie savo matušę — žeme
lę. Ji ir gi paskendus var
guose, paplūdus gailiose aša
rose meldžia tavęs, laukia ir 
ieško sau išliuosavimo. . .

su rankomis uždėtomis ant 
brangiausio kaklo stovėjo ” 
ties uždangalu, užtiesiančiu 
dangaus vartus ir — klausė. 
Džiaugsmingai ir nustebus 
klausė galybės muzikos, bet 
drūčiausiai ją traukė mažy-

Bet kada ji to susilauks, jei- čių balsai. Tarp jų gyveno, 
gu jos sūnus, išauklėti jos iš jų tarpo čionai atėjo, 
rūpesčiu ir išnešioti jos ran- — Ar girdi, Jonuk? Tai 
komis, ja paniekinę apsiren- pirmoj dienos aušroj pilkas 
ka sau pamotę ir ją pamy- žvirblelis atsiliepia po krei-
lę augščiau stato už tikrąją 
savo tėvynę—matušę. Kas

gu, o tą šlamėjimą daro Die
vo karvutė, kuomet nuo vie-

inan suteiktų lakštingalos nos gėlės slenka ant kitos.Su 
balsą, o visą amžį gražiu ma į tokiu šlamėjimu rugių var- 
loniu balseliu čiulbėčiau pa, vėjo palytėta, lenkiasi ki 
apie tėvynės meilę, ir kiek- toms varpoms... o tai atsidu- 
vienam nors didžiausiam at- simas... o, kaip gi jis man pa- 
šalėliui įkvėpčiau karštą tė- žįstamas! tai Zigmuks po
vvnės meilės jausmą!. . .

A. Lakūnėlis.

Elizos Ožeškienės.
MOČIUTE.

Vertimas S. P.

sunkiam darbui su nuilsusią 
galva, persi verčia lovoj ir 
dūsauja. Girdi, Jonuk?

Staiga, tarp aguonų grū
dų, išmėtytų po begalinį lau 
ką, dar vienas šaukėsi dan- 
guosna. Buvo tai smulki m u 
zika. susidedanti iš triubu- 
čių, fleitų ir skambučių. Kul
tai, žemai laikrodis žaidė. . . 

— Ar girdi, Jonuk? 
Klausė. Nuo žemės iš po 

stogo, dingstančio tarpu 
daugelio stogų, girdėti buvo 
tyli muzika, bet rimta ir pla 
ti, tarpais jausminga, kaip 

tarpais

Ties amžinastim grožės, iš 
kurios buvo uždangalas iš
austas, žaidė begalinė dau
gybė tonų. Žvaigždės, iš am
žinų savo kelionių čia pri
būdavo, vartėsi ant savo 
ašių su žaidimu sutinkančiu įsimylėjusių meilė, 
ir maloniu, prašvilpiančios išdidi, tartum karžygio 
kometos putė materijos gies triumfas — polonezo niuzi- 
mė, ugnyj tirpstančioj, ete- ka. Klausė — ir dangišką jo 
ras skambėjo krištoluose, o akių ramvbę, pradėjo ap- 
jurės, tyrlaukiai, bedugnės, traukti ašara, 
nesuskaitomi sparnai, visos Susirūpinus užklausė: 
liepsnos, degančios visuose — Ar išganyti verkia? 
pasauliuose ūžė gamų cho
ru, perlekiančių visatą nuo 
galo iki galui.

Bet tame milžinų hymne 
buvo pilna — o, stebuklas! - 
labai smulkių balsų. Tas at
rodė taip, kaip mažų paukš-

Jis atsakė:
— Yra ant žemės toki ga-

Pabaiga bus.

mie kunigas klebonas, ta
pau užkviestas į jo kambari
Tėies radau kunigą klebu n- ,har jo nematydamas negalė- 
bešnekuSuojant su kokiu ei -i“” nfi sav0 tėvlsk,‘9 ra8tb

Kas gali aprašyti tąją 
liūdną atsiskyrimo valan
dą? Jokia plunksna, joks žo-

vilioja?.
Kas mane laukia toliau?. . 
Kur rasti atsakymą šiems 
visiems klausimams?!

Traukinys lekia kaip pa
siutęs. Da pusė valandos ir 
jau nebematysiu tėvynės— 
matušės, kuri taip yra bran 
gi kiekvienai prakilnesnei 
sielai, kad skirianties su jaja 
skausmas ir sielvarta spau
džia širdį, karšto-gi meilės 
jausmo ašaros rieda per 
skruostus...

O broli, Lietuvi! Kur din
go tavo širdies prakilnu
mas, meilė ir prisirišimas 
prie savo šalies?!... Tu ją 
apleidi, paniekini, svetimi

tyčių čiulbesys, kirmėlaičių 
šlamėjimas, žolėse šliaužio
jančių, šlamėjimai su kuriuo 
augalai išsigauna iš trūks
tančių grūdų, lopšyj verkš
lenimas, verksmas tyliose 
naktyse. . . žvaigždžių mu
zika, kometų, etero, jūrių

ŠARADĄ
nirmutinė ir geriausiai išri-j 
šo ir dovaną laimėjo p-lė 
Morta Raudonaičiukė iš 
Brooklvn, N. Y.

Pa j ieškau
Sesers Petronės Juseičiu-!

tyrlaukių, sparnų ir liepsnų k^s' Paeina i8 Suvalkų rėdv - 
— visiškai neužslopino tų ^os’ yTadisla^o pavieto.. Du j
mažulyčių balselių: atpenč, metai iš Lietuvos, nuvažiavo
apglobdavo jie ją, tartum a- ’ Chicagą. Ji pati ar kas ki- 
guonų grudai lauką, aiškus,|^as tepraneša šiuo adresu:
jai lygus — ir lygiai klauso
mi.

Moteriškė vestuvių rū
buose, su sparnais už pečių.

Leonidą Juseičiukė 
Box 641

Minersville, Pa. 
(No. 8.)

Draugo „Agentai.
Rev. J. Sutkaitis,

2112 Sarah st.,
Pittsburg, Pa.

A. Kasparavičius 
27 E. 23 rd st.,

Bayonne, N. J.
1

Juozas Mališauckas,
Forest City, Pa.

T. Kizievič Box 167, 
Minersville, Pa.

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

J. Mikutaitis,
1438 Westem avė.,
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I

J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė.,

Chicago, III.

M. Urbanaviče, Box 33, 
Thomas, W. V.

J. Antanaitis Box 22, 
Swoyers, Pa.

i
J. Versiackas,

65 Davidson st.,
Loveli, Mass. Į

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

Vincas Staseviee,
349 Hamilton st.,

Grand Rapids, Mich.
J

Jonas Leipus,
1022 Bav st.,

Superior, Wis.

Alex Prieina uskas,
1232 Lincoln avė.,

Waukegan, III.

Pranas Smolenskas,
71 Iludson avė.,

Brooklyn, N. Y.

St. Petruškeviče,
223 E. 6th st.,
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264 Pine st.,
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329 River st.,

PĮvmouth, Pa.
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Redakcijos atsakymai. Toks agatas gėdisi sa-
_____  | vaip šnekėti, su savais susi-

t -r v. -x. • -r, i, eiti, nenori prisipažinti prie J. Jaskeviciui, Brooklyn,1 , , . F f . . /.__ -.r r.i x • i • v. ,. savo tautvbes. Lvgiai taip-N. Y. lamstai reikia žinoti, • . , \ ... .*.? „l imt durnai vii til/nniim R nu
jog kas myli savo tėvynę,

taip dėlto, kad tik numalši
nus savo sąžinę arba išteisi
nus save kitų akyse.

Tamsta statai aštuonis 
! pat darosi su tikėjimu. Kas klausinius, kurie nei į galvą 
savo tikėjimą myli, tam vis- nebūtą tamstai atėję, jei mytam gimtine salis vra graži, . . „ .x, . p* • ±-i k •" , ” xx kas lame gražu, aišku ir su- Ietimi savąją tikybą ir pasavo] i kalba maloni, ir t.t.| J v x. , J rprantama. Bet kaip tik zmo- zintum geriau katekizmą, 
gus išsižada savo tikėjimo, ^av,» a11^ pirmojo klausinio, 
tuojau pradeda ieškoti prie
jo priekabią. Rodosi, daro

Bet kas tėvynės išsižadėjo, 
tas savąją nemyli; savoji 
kalba yra chamiška, savieji 
paskendę tamsybėje, ir t.t.

INFLIUENCIJA
[GRIPPE].

Krautuvėj’.
A. — Drauge su muzikali- 

niais instrumentais tamsta 
pardavinėji revolverius. Dėl 
ko tai?

B. — Matai yra taip: Kaip 
tik kas nusiperka klernetą, 
arba smuiką, tai ant ryto
jaus ateina jo kaimynas ir 
perka revolverį.

Negirdėta Naujiena.
Geros drukavojąmos ma

šinos, vertės $9.95, dabar pa r 
duodame tik po 4.(X). Tas pi
gus pardavimas tebus tik 
per 60 dieną. Jei kas norėtą 
vieną nusipirkti, tesiskubi- 
na. Pinigus galite siųsti per 
money orderį. Męs gavę juos 
tuoj mašinukę pasiųsime.

Adresuokite:
Miss G. Miller,

L. Candee & Rober Co.
New Haven, Conn.

beždžionėmis f” Žmonės ne
išsivystė iš beždžionių, nors 
pastarais laikais atsirado tai 
vienas tai kitas gudruolis, 
kursai pradėjo didžiuoties, 
kad jo pratėviais buvę bež
džionės. Dievas sutvėrė bež
džiones, ir jos amžinai pasi
liks beždžionėmis. Dievas 
taip-pat sutvėrė žmones, ir 
jie amžinai pasiliks žmonė
mis. Nėra jokią prirodymą, 
kad beždžionės virto žmonė
mis, taip lygiai, kaip nėra 
prirodymą, kad beždžionės 
pasidarė iš žmonių.

Klausimas: “Jeigu žmo
gus ko nepažįsta, ar gali guo 
doti, šenavoti ir pilnevoti?” 
— ir nesuprantamas ir tuš
čias yra klausimas apie gerą 
piemenį ir nepažįstamą jam 
avį. Abiejuose klausimuose 
norėta kas pasakyti, bet ne
mokėta išreikšti savo min
ties.

Kas yra tie gyvi ir nuini- 
rusieji, apie kuriuos kalba
me poteriuose, galima suži
noti iš katekizmo. Kiek bus 
tą gyvąją ir numirusią, pa
matysime paskutiniame teis 
me.

ar augstai, ar žemai, ar vi- Tamstai pravertėtą apsi- 
durvje — negalima. Dievo i pažinti daugiau, su katali-

kas yra Dievas, atsakymas 
randama kiekviename kate
kizme. Dievas vra dvasia, 
tai-gi matyti Jo negalime. 
Jei matytuminie, tai nereik 
tą mums tikėti. Tikime gi į 
Dievą dėlto, kad šis pasaulis 
negalėjo pats iš savęs pasi
daryti ir susitvarkyti. Kaip 
namai reikalauja statytojo, 
laikrodėlis meisterio, taip ir

Nelauk pasirodymo pirmutinių ap 
sireiškimų šios pavojingos ligos, ku
rie yra skaudėjimas galvos, kojų,
šaltis krečia, karštis apima, skauda . , ... , , .
ir pailsta kojos ir t.t., bet tuojaus yisata reikalavo Sutvertojo 
vartok ir Valdytojo. Be Sutvertojo

ir Valdytojo mums niekas 
nebūtą aišku ir supranta
ma, nors visokie teoretikai 
ir kažinkaip bandytą išal
kinti žemės ir kitą dangišku 
kūną atsiradimą, nors ir ka
žin kaip norėtą įkalbėti, buk 
Sutvertojo ir Valdytojo nė
ra.

Dievas yra dvasia, todėl 
Jo sostas: 

augštai, ar žemai, ar vi-

Dr. Richter’io

Pain Expeller,
Sulyg parodymų ant popieros, ap

sukančios bonkutę.
Taipgi pasekmingas nuo reuma

tizmo, neuralgijos ir šalčio.
Saugokis padirbimų ir žiūrėk, kad 

pakutis išrodytų visai taip, kaip šis 
paveikslėlis ir kad galai butų už- 
pečėtyti su musų pečėtyjimo ženk
liukais, turinčiais įkąrą. Kitaip jus klausti, kur vra 
gaunate padirbtus vaistus.

25c. ir 50c. bonkutė vaistinyčiose 
ir nuo

F. Ad. RICHTER & CO.,
215 Pearl St, New York.

People’s Union 
Savings Bank,
Cor. Main & Water Sts. 

PITSTON, PA.
Turi kapitolo su nuošimčiais

$330.000.00.

THE —

ĮPeople’s Bank,
Public Sąuare,

WILKES BARRE, PA.
Moka 3 nuošimčius nuo 

sudėtą joje pinigą. Atdara 
ąuo 9-nių ryte iki 3-jų po
lietą. Subatomis gi nuo 9- dėtą pinigą, 
įią iki 12-tai vai. prieš piet Geriuasias kelias į prolobi 

mą
yra pradėti uždirbtus

sostą reikia suprasti dvasiš
kai, ne kūniškai. Taip-pat 
klausimas, kas didesnis: 
dangus ar pragaras? — nė
ra savoje vietoje. Reikia 
klausti, ne kaip didelis dan
gus, bet koks yra dangus, t. 
y. kas tenai randama. Štai 
dangus yra vieta, kurioje 
žmonės randa tikrą laimę, o 
tikroji laimė juk tai toks sto 
vis, kuriame žmogus jauti,

ir nuo 7-nią iki 8-nią vaka
re.

Dera, saugi Banka, uždė- 
la prieš 40 metą.
ĮtHE PEOPLE’S BANK, 

Wilkes Barre, Pa.

lą, ką vadovaujant Lucife- 
riui, atsisakė tarnauti Die
vui ir užtai tapo nutrenkti 
pragaran. Menama, kad Jie 
vą prigundė valgyti užgintą 
vaisią Luciferis.

Beveik milijonas

egzempliorių populiariško 
Severos Kalendoriaus 1911
metams išdrukuota ir iš- 
siuiltinėta vaistininkams ir 
visokiems vaistų pardavė
jams išdalinimui. Jie turi ir 
dėl tavęs vieną egzemplio
rių. Yra tai knyga, kurią ver 
ta užlaikyti ir nuolat turėti 
po ranka per ištisus metus' 
ir tankiai jieškoti joje pata
rimą. Ant jos lapą rasi žin
geidžią žinią perskaitymui, 
sykiu daugelį informaciją ir į 
rodą. Gali gauti tą kalendo
rių už dyką by kokioje vais- 
tinyčioje arba rašyk tiesiog 
pas

W. F. Severą Co.,
Cedar Rapids, Iowa.

Užsakus atnešus.
Klebonas. Tėvai, ką tu 

dirbi? Jau septintą dešimtį 
baigi, o su tokia jauna nori 
apsivesti; galėtum sau ko
kią apysenę moteriškę pasi- 
j ieškoti.

Interesantas. Kad, mat, 
prabašteli, senos perdaug 
kaštouja: veseliją iškelk, nu 
mirus vėl palaidok. Jau ke
turios senesnės nemaža man 
skatiko suėdė. Todėl, sakau, 
reikia jauna pasiimti.

Ant gatvės.
Baltr. — Paskolink man 

50 centą!
Jonas. — Aš tau paskolį- 

siu 25 c.
Baltr. — Labai gerai, busi 

man 25 centus kaltas.
Vaikėzas. — Atsiprašau 

pono, su katra ranka ponas 
šluostaisi nosį?

Ponas. — Su tiesiąją.
Vaikėzas. — O aš su ske

petaite. '
Teisėjas (pašiepiančiai). - 

Ar tu kada nors savo gyvas
tyje uždirbai dolerį?

Valkata. — O, taip. Vieną 
sykį, kada balsavau už jūsų 
malonybę.

“GERIAUSIĄ RODĄkiškais raštais
M. Raižienei, Wilkes-Ba- 

rre. 1. Kokiame krašte buvo 
rojus, nežinome. Galima spė 
ti, jog buvo kokiame šilta
me krašte, greičiausiai Indi 
joje, kur kovoti su gamta už 
būvį lengva. Tečiau d-ras 
Bruožis tvirtino, jog rojus 
buvęs Lietuvoje, o Soparo 
nuvarė roją net ant šiaurės 
ašigalio.

2. Kiek metą Adomas su 
Jieva gyveno rojuje, ir-gi ne 
žinome. Teologai spėja, kad 
trumpai, nes šėtonas nega 
Įėjo ilgai kęsti laimės žmo- 
nią.

3. Kristus turėjo daug ar
timų giminią, bet tikrą bro
lių ir seserų neturėjo nei vie 
no. Vadinasi, Marija netu
rėjo daugiau vaikų, kaip tik 
vieną Jėzų.

4. Šventas Raštas sako, 
jog velniai atsirado iš aniuo-

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 plaučių 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 didumą: 25 ir 50c.

kad tau gerai, ir esi tikras, 
Moka 3 nuošimčius nuo su- kad taip visados bus. Antra 

vertus, pragaras yra tokia 
vieta, kur žmogus jaučiasi 
nelaimingu ir žino, kad visa
dos bus nelaimingu. Čia nei
na apie tai, kiek pločio turi 
dangus, o kiek pragaras; 
klausimas sukasi aplink di
dumą laimės ir nelaimės. 

Keistai skamba taip-pat
klausimas: “Kodėl žmonės 
išsivystę iš beždžionią, dėl
ko nepasiliko visi amžinai

pini
gus į gerą Banką.

Męs priimame net po vie
ną dolerį.

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

P. MIKOLAINIS, B0X 62 NEW YOKK CITY.

Didele Benesch & Sons Krautuve,
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.

Šitas $10.00 Vacuum Valytojas dykai.
Kūdikis gali su juo dirbti. Nėra nieko sunkaus apie 

jį. Jis sugera orą per eilinderį, ir taip tobulai sugeria, 
jog visos dulkės, šiukšlės ir visoki nevalumai nuo jųsų 
aslą tuojaus prašalinami. Jis nedaro dulkią, taigi iššla- 
vus nereikia valyti rakandus, paveikslus ir kitus rakan
dus kiekvieną sykį kuomet šluosite kambarį, nes jie ne
bus apdulkėję.

Tai geriausias būdas valyti divonus ant aslos kuo
met nors išrastas. Ir nevien tobulas, bet ir greitas bū
das valymo.
DIDELIS NAMAS BENESCH & SONS duos vieną tą 

GOLDEN ROD VACUUM VALYTOJĄ Visai dykai.
su kiekvienu pirkimu naminių meblią vertės $35.00 ir 
daugiau.

Didelis Namas Benesh &Sons laiko daugiausia ir ge
riausio gatunko naminius rakandus šiaurrytinėje Penn- 
svlvanijoje ir parduoda juos už labai prieinamą kainą' 
ant kredito kitos krautuvės brangiau ima gatavais pini
gais mokant. Kad užinteresuoti “Dra
ugo’’ skaitytojus musą tavo-rais, męs siūlome tą $10.00 
Vacuum aslą valytoją visaidvkai su kiekvienu pirkimu 
vertu $35.00. Ateik greit, kad visi ne
butą paimti.

Didelis pardavimas šieniku (materacu) $1.98.
Sunkus, vilnoiais viršais materacai — 200 jąją, nupirkti speeiališkame ją dir

bėjo išpardavime. Stebėtina kaina, pavienis ar iš dviejų dalią, katrą norėsite. Nie
kad dar nepareidavę už tokią žemą kainą.

Tik 2(K) ją, taigi ilga nelaukkite.
Pasarga. Per pačtą negalime ją reikalauti. Ateikite patįs.

Didele Benesch & Sons Krautuve,
* Bennett Building, 32-34 Public Sąuare, Wilkes-Barre, Pa.

Greitam ir pavojingam
pagelbėjimui nuo

Šlubavimo, 
kaulų 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 patarymal dykai.

W. F. Severą Co. CEDAR RAPIDS 
IOWA

Ii

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

Rev. J. Šeštokas,
7 Vandom st.,

New York, N. Y. 
--------- i«i

THE HEIGHTS DEP0SIT 
BANKA.

Kampas E. Market ir Han 
cock Sts.

Moka 3 nuošimčius nuo su 
dėtą joje pinigą. Teipgi siun 
čia pinigus į visas svieto da
lis, kaip antai į Rusiją, Len-1 
kiją, Lietuvą, Austriją ir 
taip toliau. Atdara nuo 9 
vai. ryte iki 3 vai. popiety.

»S,n;«W I XjrftS«i®’

Jus dirbote už pinigus, dabar te
gul pinigai dirba už Jus.

Jeigu jusu bosas pasakytu jums, jis mokesąs jums 
$20 per savaitę, jus neprafctumėt, kad tiK $15 duotu.

Taigi, kuomet aš sakau, jog mano siutai ir overko- 
čiai $15 geresni už Kitu Krautuvių $20 vertus, jus neiš- 
mesite bereikalingai $15.00? Juk jus turite sunkiai juos 
uždirbti.

Gal reikalauji naują siutą ar overkotį, jeigu taip, aš 
noriu, kad pas mane jf pirk tnm. Daryk kaip tūkstančiai 
kitų daro. Imk dvidešimta dolerių vertą drabužį už AI5.

o $5. padėk bankoje.
Aš ne vienam padėjau žėdyti pinigus pinigus; padė

siu ir tau, jeigu tik tu norėsi mano pagelbos.
Ar norėsi!

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVES,

South Main St, Willces-Barre, Pa.

5
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8 DRAUGAS.

Ar reikalauji su- 
drutinimo?

Jei tai, tai niekas taip ge
rai nepagelbės, kaip Steg- 
maicrio

Porter’is.
Tai puikus gėrimas, kuris I 

ne tik ką gelbsti bet ir daro
gerai.

Męs darome jį išimtinai 
silpnu šeimyną naudai. Kad * 
apsaugoti nuo padirbimo 
musą firmos vardas randasi 
ant kiekvienos bonkutės.

Pasiklausk save gydytojo 
apie tą gėrymą.

Puskvortinėje 
50c. už tuziną.

Čysto maisto ženklas ant 
kiekvieno pako.

STEGMAIER BREWINfi CO.

Wilkes-Barre, Pa.

Merchants
Banking

Trust
Company,

Mahanoy City, Pa.

!

*
*
2

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

$190.000.00.
Sudėtu pinigu

$700.000.00.
Męs vedame visokį lega 
lišką biznį.

Musą bankoje galima |
. , * susikalbėti: lietuviškai, į
bonkosel s lenkiškai, vokiškai ir *

* angliškai.
| JOHN J. MEYER,
* Kasininkas.
% »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Naujas telefonas 977 
Bell telefonas 422

Užsirašykit

“DRAUGĄ.”

KAS REIKALAUJA

austinių (krajavų) škaplierių Panoa flv. I (larVmO amato,
ir Sv. Traicės, gali gauti pas mus J 
visada. Męs išdirbamo ir reikalaujan
tiems pasiunčiam porą ant pažiūros.

Mrs. A. Smalllenė, 2737 E. Pacific St.,
Philadelphia, Pa.

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Iždirbejas

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

la - “
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Man pavestus dar
bus atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas 
1*2 PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS.

Siunčiant pinigus, čekius, 
arba “Money Order”, sius
kite ant adreso:

Kurią skaitytoju prenu 
merata pasibaigusi, tiems 
šis numeris bus paskutinis. 

“DRAUGAS”,
Wilkes-Barre, Pa.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausią

“LENKIŠKŲ-LIETUVIŠKŲ VAISTŲ.”
Geriausia

Gyduolė
nuo

Strėnų skaudėjimo 
Degimo krutinėję

Galvos skaudėjimo 
Eataros

Užsišaldymo
Neuralgijos

nuo
Gerklės skaudėjimo

•7>A\JEC2(V/Ą. Mėšlungio
» l SkausmoSkausmo krutinėję 

nuo
Patrūkimo 
Azma arba 
Dusulio
Štyvumo sprando 
Skaudėjimo 
Šonuose 
Rankų ir 
Kojų.

Lietuvi mokykis fotogra- 
Dabar

geriausia proga, lies išmo
kysiu už dyką.

Plačiau klausk per laiš
ką arba pats ateik.

JOS. SHUKIS,
20 E. Market Str.,

Wilkes-Barre, Pa.
New Telephone 1070 R.

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $250.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėtą joje pinigą.

-

Boston Store,
[P. F. Brennan’o]

1109 N. Ceotire St., Pottsviillle, Pa.

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.

•iūi= Didžiausia visoje apygardoje Audeklų sankrova.
Sic Drabužių viršutinių ir apatinių, — vyriškiams, moteriš- 

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

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

4Ž marškinių ir kelnių.
JUODŲ IR VARSOTŲ ŠILKŲ.

’.fo
55

S'/C '/C5555'/C W
555555įg
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[Vilkes-Bar r e 
Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIO SŲUARE, 
WILKES-BARBI, PA.

- $ 150.000
- $375.000

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų
Jojo pinigų.

Kapitolas
Perviršis

a

PIRMUTINE KRAUTUVE
IR I6DIRBYST*

Bažnytiniu Daigtu
„R YZNYCIA”

PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO,
114 8. Ghestnut St., 8henandoah, Pa

J*
*

%

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

Galima susikalbėti lenkiškai.

FABIOLE,
{arsi kardinolo Wisemano apvsal 

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
Įmautiems 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 Geriausių 

Linijų.
Siunčia pinigus kas dien in visas da

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

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

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

Adolf Blau,
Ūmiom Ticket Agemcy,

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

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

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.

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

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo inortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

Į
26c. < ' 
50c. ’ į 
24c. t t 
67c. ’ • 
28e. :: 

$1.10; > 
60c. : ■ 
22c. i , 
16e. 1 F 
16c. ; E 
37c. i i 
30c. 
55c.
50c

Parduoda kiell- ■ i

Žvakės margos vaškinės po 1 svarą 2, 3, 4, 6, 8, ir 14 svaras po 
Žvakės vaškinės rankom margįtos po 2 svar., 4, 6 ir 8 svaras po 
Pakeliais knatai vaikiniai (waz tapers) pakelis po
Dėl aštuonių dienų pakeliai po
Anglys už svarą
Aliejus (8 day) už gorčių
žvakės vaškinės (Rožė) dėl uždėjimo po 3 ir 4 svarus, už svarą 
Lietinės žvakės vaškinės po 16 svarų ir 18, svaras po 
Žvakės Starinavos dietinės 16 sv. ir 18, už svarą 

žvakės 4 sv. ir 6 susuktos 4 sv. ir 1 sv.
Altoriaus žvakės (eztra) sv. po 
Geltono vaško 1 sv. ir 6, svaras po 
Kodylas prancūziškas po
Krulvlnu • * fpnnninnnnuoKodylas “ francincense

Teipgi siuva puikius bažnytinius rūbus, taiso senus.
J kus, cimborijas, monstrancijas.

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

KUN. L. LEVICKAS,
S prezidentas.
# /

f Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisenėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagelbėt nė dak

tarei nė . ligonini <-i ai, arba paslaptingoms ligoms, aprašvkit man savo nesvei
kumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes čion eina ne tik apie tavo sveika
tą, bet labai tankiai ir apie tavo gyvastį. (Atsimink, jog kiekvienas garbingas 
daktaras'užlaiko paslaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, 
rašyk teisybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartot, už prekę labai mažą. Reikia rašyt 
laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant atsakymo, nes ki
taip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalaujame gerų agentų kiekvie
name dideliame mieste ir jų aplinkinėse. Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų 
gyduolių gali uždirbti nuo 50 dol. ikilo dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame 
kuogeriausią. Taigi rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas 
štornikas teipgi privalo užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami galėtų pas 
kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dovanai kokiems nors 
apgavikams tose aplinkėse. štorriykai,rašykite pareikalaudami gyduolių, nes 
geras uždarbys ir parduokite musų tyras Lietuviškas gyduoles, kurias męs 
gvarantuojame. Rašykite po antrašu: ‘

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Cor. Elm & Main Str., Plymouth, Pa.

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratua” laikrodėlių tiktai už 
$5.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų 
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 dziegorėiį, 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 rtskuojame viską. Auksinis

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

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

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

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,
Naujas Telefonu 1070—B.

20 E. Market st., Wilkes-Barre, Pa.

telephone:
Ji

c able adress:grochowski

KAMPAS BEOFOPO AVg. IR GRANO ST.

ROOKLYN N Y
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’ARTRAUKIMAS
PINIGU

IS EUROPOS

BIURAS mMOJŲ
MAINYMAS

VISOKIU
PINIGU

EURGR

BIURAS
ADVOKATAIS

KANCELIARIJA 
R E JENŲ NE

1. Priimam padėjimus pinigą dėl sutaupinimo su pus
metiniu nuošimčiu (procentu).

2. Paskoliname pinigus ant morgičiaus ir notą.

3. Išsiunčiame pinigus ir duodame užsakymus in visus 
kraštus,

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

5. Parduodame laivakortes (šifkortes) in prieplaukas 
Europos ir Amerikos,

6. Parduodame tikietus ant geležinkelio Amerikoje,
7. Padarome aktus rejentelnus su paliudijimu Konsu- 

lio,

8. Asekuruojame gyvastį nuo nelaimes ir ugnies (in- 
šiuriname).

Atsišaukit ir praneškit kokiam laikraštyje šitą ap
garsinimą skaitėt, o męs prisiąsime dykai puiką kalen- 
dorią 1911 metams. ».

Vardas.

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk de! vyru. 
Knypa ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili.nubiegimasieklos, patrotitu stypribe,pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
titma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura irvysasvyru lygas, gal būti išgidoįras sava 
Minuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvž žnios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes v ras. Ta knyca yra parašita par Daktara, 
katras atsydavė ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Tem'kit, jog-ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokant už pačio, ing užpečetįta konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk paraš k sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šeudena. 

DYKAJ GA’~OS KNYGAS KUPONAS.
LR. JOS. I.IJTER & C0.. I 8j5 22 Fifth Arūne. Ctioco:

C •*’nt»na« Totui » : -trol'» prlŽ trUeimn, a? nr-riečjan
jog1 Tomistu. prisiuatnuiei mnu vys^i.. ykui vėu^ jusu knygaoei vyru.

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., Wilkes-Barre, Pa.
B8KigIg!Siaig[gKt»ak3>3»Bfa sasra

ila'SS «£«»’' h' Si'ąSEEfjt®. w ’if lt......... .........-. . -

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
atalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS, 
Malhamioy City, Pa.

Oillis,

Pas ji galima gauti visokiu i! 
i i torielku, bliūdu, stiklu, puo- i [ 
i i du, liampu ir visokiu virtu- i i 
;; vei reikalingu daiktu. Yra iš i !

ko pasirinkti. Ateikite per 
sitikrinti.

i *
i i 102—104 8. MAIN 8T., *Ir* O
U • WILKES BARRE, PA *

THE FEINE^V.
Naturališkų Ir padirbtų ir lynų 

Krautuvė.
Galimn gauti gelių veselijoms, šor 

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

Mrs. J. HERBERT,
savihnke,

51 W. Market at.. Wllkes-Barre, Pa.

JO

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDEJIMAS,
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

Merchants National
Bank,

POTTSVILLE, PA.
Nuo padėtųjų pas mus pinigu gausi 2 nuošimt., jei 

padėsi trumpam laikui, 3 nuošimti, jei šešiems menesiams, 
3 ir pusę nuošimt. jei padėsi vieniems metams.

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

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

DRAUGO” 
1 I--------

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

ĮVAIKIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

□

TfiMIKYTE LIETUVIAI.
Kelione per jūres. Tūkstančiai 

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

Joną Nemeth’a
* 8 N. MAIN 8TB.,

WILKE8-BARBB, PA.
O kodėl! Nes turi gerą prižiūrėjimą, 

parankią kelionę, kad tartum kaip ir

Eačioa kompanijos būtų pirkę laiva- 
^Įrtes^SiJpti^as pinigų greičlau^aa ir

paudinTI W
IGIAIj H

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

RAIDĖS STATOMOS DIDELE-NAUJAU- 
SIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”

ADRRSOOKITK ■ —

“DRAUGAS”

314 E. Market St Wilke«-Barre, Pa.


