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Ketvirtoji Gavė
nios Nedelia.

99-Lekcija. — Gal. TV 
31. — Broliai: parašyta yra: 
jog Abraomas turėjo du su- 
nu: vieną iš tarnaitės, o kitą 
iš liuosos. Bet kursai iš tar
naitės, pagal kūną užgimė, 
o kursai iš liuosos, pagal pa
žadėjimą. Kas yra pasakyta 
pagal alegoriją. Nes tie yra 
du testamentu. Vienas ant 
Sina, gimdąs j belaisvę, ku
ris yra Agar. Nes kalnas Si
na yra Arabijoje, kursai yra 
prilygintas tam, kuris da
bar yra Jeruzalem, ir tar
nauja su savo sūnumis. O 
ana, kuri augštai yra Jeru
zalem, yra liuosa, kuri yra 
musą motina. Nes parašyta 
yra: linksminkis nevaisin
ga, kuri negimdai; šaukte- 
rėk ir šauk, kuri gimdyda
ma nevargsti, ues daug vai- 
Lų yra apleistos, daugiau ne 
kfrip tos, kuri turi vyrą. O 

pagal Izaoko 
Įėjimo esame sūnumis, 

iet kaipo anuo metu tas, ku 
ris pagal kūno buvo užgi
męs, persekiojo tą, • kursai 
pagal Dvasios, taip ir da
bar. Bet ką sako raštas? Iš
mesk tarnaitę ir jos sūnų, 
nes nebus tėvAiniu tarnaitės 
sūnūs su liuososios sunumi. 
O taip, broliai, nesame tar
naitės sūnumis,, bet liuoso
sios, kuria liuosybe Kristus 
mus liuosais padarė.

Evangelija. — Jon. VI, 1- 
15. — Anuomet nuėjo Jėzus 
už Galilėjos marių, kurios 
yra Tiberijados. Ir ėjo pas
kui jį didelė minia, jog regė
jo stebuklus, kurie darė ant 
tų, kurie sirigo. Užėjo tadą 
Jėzus ant kalno ir sėdėjo te
nai su savo mokiniais. O bu
vo arti Pascha, šventa žydų 
diena. Pakėlęs tad Jėzus 
akis ir išvydęs, jog didelė 
minia ateina pas jį, tarė Pi
lypui: Iškur pirksime duo
nos, idant tie Valgytų ? O tai 
sakė, gundindamas aną, nes 
jisai žinojo, ką turėjo dary
ti. Atsakė jam Pilypas: Už 
du Šimtu skatikų nebus ga 
na jiems duonos, idant kiek
vienas maž-ką gautų. Tarė 
jam vienas jo mokinių An
driejus, Simano Petro bro
lis. Yra čia vienas vaikelis, 
kuris turi penkias duonas, dj žuvi, bet tiekos daug, 

tai yra? Tarė tad Jėzus 
pkite žmonėms atsisėsti, 
►uvo daug žolės ant vietos, 
usėdo tadą skaičius vyrų 

penkis tūkstančius. Pa- 
ė tad Jėzus duoną, o pa 
*ęs dėkojimą, išdalijo sė
tiems: taipo-gi ir iš žuvų, 
k norėjo. O kad pavalgė, 
ė savo mokiniams: Ku 
dte trupučius, kurie pa-

to, idant nepražūtų. Ku 
o tadą ir pripildė dvyli 
pintiniu trupučių iš peu

kių duonos miežių, kurie už
siliko nuo tų, kurie valgė. 
Anie tadą žmonės, išvydę 
stebuklą, kurį Jėzus padarė, 
sakė: Jog tas tikrai yra pra
našas, kuris turėjo ateiti 
ant svieto. Jėzus tadą paži
nęs, jog turėjo ateiti, idant 
jį pagautų ir padarytų ka
ralium, nuėjo vėl ant kalno 
pats vienas.

GYVYBĖ.

Kuomet tikintysis žmo
gus, atgaila savo sielą ap
valęs, apsirengia vestuvių 
rubu, malone, gal drąsiai 
sėsti eukąristijiniame poki- 
lyje ir aniuolų duona vaišin- 
ties. Viešpats Jėzus pas jį 
ateidamas suteikia jo sielai 
ir kūmui gyvybės ir išgany
mo jėgas.

Elzbieta, kitados, sutikda 
ma apsilankusią pas save 
Mariją, sušuko: “Iš kur 
man ta laimė, kad Motina 
Dievo mano ateina pas ma
ne!” Čia, Komunijoje, ne 
Marija bet pats Viešpąts 
Jėzus ateina pas mus. Kar
tą Jėzus tarė Žake j ui: ‘Šian 
dien ateisiu į tavo namus”; 
ir Zakėjus neapsakomai 
pradžiugo. Laike paskuti
niosios vakarienės Jėzus lei
do Jonui atsigulti ant savo 
krutinės. Didelę laimę ap
turėjo mylimasis Jėzaus mo 
kinys! Komunijoje Jėzus 
ateina ne tik į musų namus 
ar pasilsėt ant musų kruti
nės, bet į musų vidų, į mu
sų sielas. -

Jėzus Komunijoje ątsi- 
duoda mums, panašiai, kaip 
yra atsidavęs išrinktiem- 
siems danguje. Išrinktieji 
danguje Dievą regi, Jį myli 
ir Juomi gėrisi, kaipo augš- 
čiausiuoju savo labu. Komu- 
uijoje Jėzus permaino mus 
į save, kaip męs permaino
me valgį į savo kūną. Musų 
siela tampa apšviesta die
viška šviesa, jos širdis pla
ka Dievo meile ir savo lai
mėje maž-ką tetur aniuo- 
lams pavydėti.

Būti su Dievu yra tai gy
vybė, nuo Jo atsiskirti — 
tai mirtis. Kaip gyvybės, 
taip ir mirties yla laipsniai: 
yra gyvybė kūdikio, kurią 
pųstelėjimas vėjo gal užge
sinti ir yra gyvybė vyro, ku
ris pasikelia iš sunkios ligos. 
Štai, šis yra paveikslas žmo
gaus įgijusio nusidėjimų at
leidimą per išpažintį. “Atė
jau, sako' Jėzus, idant gy
vybę turėtų ir gausingai tu
rėtų”; kaip Viešpats duoda 
kūdikiui pieną jo motinos ir 
paaugusiam kietą duoną jo 
sustiprinimui, taip mūs val
giui duoda garbingąjį savo 
kūną, kuris yra stiprybe mu 
sų sielų.

Jūsų tėvai, sako Jėzus, 
valgė mauną ir mirė. Kas 
valgys duoną, kurią aš jam 
duosiu, ne mirs, bet gyvęs 
amžinai. Kada męs Komu 
niją priimame,

tampa nariais nemaringojo 
kūno. Musų kūnai dalyvau
ja Jėzaus kūno privalumuo
se. Kaip galėtų mirti tas, 
anot Šv. Ambraziejaus, ke
no valgiu yra gyvybė? Tie
sa, kūnas įžengs į žemės prie 
globstį, bet gyvybės raugas, 
kurį Komunija jame paliko, 
išsiplatos ir, “Aš, sako Jė
zus, prikelsiu jį paskutinėje 
dienoje”.

Eikime tad tankiai prie 
Šv. Komunijos, Jėzus mus 
kviečia: “Ateikite pas ma
ne visi, kurie vargstate ir 
apsunkinti esate, o aš jums 
palengvįsiu”. S.

Iš Lietuvos.

Šunskai (Marijamp. ap.). 
Vasario 16 d. buvo vals
čiaus sueiga, per kurią pri
imta dvi vyriausybės siūlo
mi mokykli. Viena mokykla 
bus Meškučiuose, antra Mo- 
koluose. Kol nebus pastaty
ta tikrų mokykloms namų 
prisieis mokyti ūkininkų 
pirkiose.

Pasvalys (Panevėžio ap.). 
Skaitydami laikraščius, mū
sų ūkininkai pradėjo naudo- 
ties ir jų patarimais. Ka
dangi laikraščiuose pata
riama kaimams skirstyties 
į vienasėdžius, tai ūkininkai 
apsvarstę blogas sodžių pu
ses ir pamatę, kad laikraš
čiai tikrai gerai pataria, po 
truputį ėmė daryti nutari
mus dalyti sodžius į viena
sėdžius. Pirmučiausia pada
rė tokį nutarimą ir jau išsi
dalino Vaškiečių ir Teter
vinų sodžiai, paskui daugu
ma balsų nutarė: Parval- 
k'ai, Ustokiai, Sindriūnai, 
Miegonįs ir Mediniai. Pas 
tarajam sodžiui susitarti la
bai daug padėjo \ valsčiaus 
raštininkas J. Macijauskas

Marijampolė. Vasario 12 
d. “Lietuvių-Katalikų Mo
terų Draugijos” triūsu bu
vo įrengtas šeimyninis va
karėlis. Dainavo choras, iš 
mokytas ir vedamas vieti
nio vargonininko p. Banio- 
nio. Toliau vaidinta Vaiš- 
ganto komedijėlė “Tiktai 
niekam nesakyk” ir buvo 
monologas “Negryna sąži
nė”. Monologą sakė p-lė Ar- 
miniutė.

Padeklamuota pora eilių, 
buvo šokiai ir tautiški žais
lai.

Vakarėliu visi buvo labai 
patenkinti. Geistina butų, 
kad Marijampolės teatro 
mėgėjai, sekdami moterų 
pavyzdį, rengtų panašius 
pasilinksminimus, kurių 
vietinė jaunuomenė pagei
dauja, ką parodo didelis per 
šitą vakarą jos skaičius.

Smilgiai (Panevėžio a p.). 
Smilgių parapiją turi apie 
6 tūkstančius gyventojų, 
bet laikraščius skaitančiu ir

šiek-tiek apsišvietusių pa
lyginamai nedaug. 19it) m., 
iek teko sužinoti, į Smilgių 

valsčiaus raštinę ateidavo 
Šaltinio” 17 egz., “L. Ūki

ninko” — 6, “Vilties” — 3, 
Vienybės”—3, “Lietuvai

tės”—2, “Lietuvos”—2,
“Spindulio”—1, “Garnio” 

-1 ėgz. Prie “Šv. Kazimie
ro Draugijos” pernai buvo 
prisirasusių nevisai taip ma 
ža—45.

Į vienkiemius Smilgių pa
rapijoje išėjo tik 3 kaimai: 
Tarvidai, Rimiškiai ir Val- 
daikiai, o nutarė skirstvtis 
Utenai. Pradinė mokykla 
Smilgių parapijoje tik vie
na ir ta pati sudubusi, žema. 
Bet galų-gale gruodžio mė
nesyje 1910 m. žemiečių 
viršininko kalbinami ir smil 
giečiai nutarė statyti naują 
dviklesę mokyklą. Pinigų 
būsimai mokyklai valstie
čiams nereiks dėti, nes yra 
užtektinai likusių nuo “mir 
sko kapitalo”, tik valsčiui 
reiks medžiaga suvežti. 
Draugijų Smilgiuose (be 
Dambavos fili jos) AyČiridu- 
dienyj nei su lempa nerasi. 
Be šundaktarės smilgiečiai 
ir-gi neapsieina. Žmonių pas 
tą “daktarę”, kuri gydo 
nuo visokių ligų, net ir nuo 
trakomos, visuomet pilna, o 
ypač moterėlių, kurios leng
vai duodasi išnaudoti. Už 
“receptą” daktarė”, be sū
rių, sviesto ir kiaušiniu, ima 
nuo 40 kap. ligi 1 rub.

Kvėdaina (Kauno gub.). 
Vasario 5 d. “vibornieji” 
per susirinkimą padarė 
svarbų nutarimą: 1) perkel
ti visus jomarkus iš šventų 
dienų į pirmą utarninką po 
šventės. 2) Uždengti visiš
kai traktierių. 3) Visos ali
nės turi būti uždarytos ne- 
dėldieniais ir šventomis die
nomis, o taipogi kada yra 
tabelis ir teismai. 4) Nu
bausti prisigėrusius sodi
nant į šaltąją, o ant ryto
jaus, pasigėrusiam išsimie
gojus, pareikalauti užmokė
ti pusę rub. mokyklų reika
lams, o girtuokliaujantis, 
jei po trijų kartų nepasitai- 
svtų ir nesiliautų gėręs, ta
da pasodinti špitolėn trims 
dienoms “pakutavoti”.

Užugostis (Trakų ap.). 
Šitoji parapija yra labai 
tamsi, laikraščių neskaito 
riei vienas valstietis. Bet 
girtuokliauti, tai užugostie 
čiai moka.

Pašvitinys (Šiaulių ap.). 
Sausio mėnesy š. m. mirė J. 
Kimbortas, ūkininkas iš 
Daudelių kaimo. Keletą mė 
nosių buvo apkramtytas pa 
gedusio šunes. Tuojau po 
apkramtvmo nebuvo kreip
tasi prie gerų gydytojų, o 
vis laukiama gal taip pagis 
ir kaipo to pasekmę turime 
prieš akis mirtį baisiausiu© 
po kankiniuose.

Gal jau nepirm|s ir ne
paskutinis toks a t

ar tam panašus, todėl dar 
sykį primenu, kad reikia ne 
gailėtis ir ne bijoti kreiptis 
kuogreičiausia prkggero gy
dytojo, kad paskui nebūtų 
jau pervęlai.

Sintautai (Naumies. ap.). 
25-7 vasario B. kaime buvo 
vestuvės. Viskas buvo tvar
koje, bet atsiradus kriuki
ninkams prasidėjo trukš- 
mas; inkaušę valkatos už
kabinėjo netik svečius, bet 
ir šeimvninką.

Veiveriai (Marijampolės 
apsk.). Ačiū Dievui, pas 
mus teka aušrinė, duodanti 
gražios ateities viltį. Kada 
senieji susispietė apie sko- 
linimo-taupinimo kasą, “Ži
burys” lyg apmiręs pasili
ko. Jaunuomenė suprato, 
kad atėjo laikas jai pačiai 
rupinties apšvietos ir doros 
reikalais.

Sujudo ir pilna gyvybės 
su karšta širdžia stojo į dar
bą. Ūmu laiku įsirašė ua- 
riuosna apie 80 vaikinų ir 
merginų. Nutarta, susidė
jus užtenkamai pinigų, par
sigabenti ragainės žibintą. 
Organizuot chorą; sutvar
kyti knygyną. Organu savo 
išrinko “Šaltinį” ir “Lietu
vaitę”.

Pasvalys (Panevėž. ap.). 
Musų jaunimas, apskritai 
sakant, yra geras, bet ne be 
to, kad tarp kviečių neatsi
rastų kūkalių. Tie kūkaliai 
— tai musų kortininkai, gir 
tuoklėliai ir peštukai. Yra 
kompanijų, kurios atsisė- 
dusios lošia per naktis ir 
svaido, ne kapeikomis, bet 
rubliais, nes tai, girdi, “po
niška”. Kas išlošia, tai daž
niausia tuoj prageria, ypač 
jei lošiama karčiamoje.

Bet dar atkartoju, kad 
apskritai musų jaunimas 
geras, o kortininkų ir jiems 
panašių yra tik maža dalelė, 
kurie taipogi gal neužilgo 
pames savo blogus papro
čius. Laikraščių pas mus 
ateina šia kiek: “Šaltinio” 
6 egz., “Vienybės”—3 egz., 
“Rygote Naujienų”—1 egz. 
Bet yra daug dar norinčių 
išsirašyti.

Keletas asmenų yra įsira
šiusių “Šv. Kazimiero drau 
gi jon”, o taipogi Pasvalio 
“Blaivybėn”.

“Šaltinis”.

Gelgaudiškio mokyklos 
(£tfiv. gub.). Nors ir šaukė 
čia valstiečiai, kad nereikia 
mokyklų, bet valdžia vis 
tiek pereitais metais įsteigė 
dvi pradines mokyklas: Pru 
sėliuose ir Valenčiunuose. 
Abejose mokytojauja lietu
viai: . pirmoje Zdanavičia, 
antr. Zokaitis, vos baigu
sieji Veiverių mok. semina 
riją. Medegiškai tartum nei 
šio, nei to aprūpinti: nuo 
valdžios gauna po 300 rub. 
ir da valsčius prideda 150 
rub. Vaikų pirmas turi 16, 

ntras bene 28. Tai dėlto,

kad mokykloms nėr pasta
tytų namų, o jos telpa ko
kiose ten ūkininkų grįčiose.
,Apart šių dviejų, Trakų dv. 
p. Komaro yra įsteigta pri
vatinė mokykla, kurioje mo 
kytojauja lietuvaitė p—lė 
Didžiulytė, gaunanti neva 
500 r. algos. Pačiam Gelgau 
diškyje taip-pat viena, visų- 
seniausioji valsčiaus mokyk 
la, ketvirta iš eilės.

Užtat šisai valsčius Nau
miesčio paviete yra pirmu
tinis, ganėtinai aprūpintas 
mokyklomis.

Nauja mokytojų semina
rija Lietuvoje. Antalieptė
je, Ežerėnų pav. ant Šven
tosios Kranto, prie esančio 
čionai rusių-moterų vienuo
lyno steigiama moterį/ mo
kytojų seminarija. Jau pa
statytas net tam tikslui nau 
jas dviem gyvenimais muro 
namas.

Pirmiau čia buvo mokyk
la prirengimui mokytojų 
rašto mokykloms ir cerk- 
vinėms-parapijinėms mok. 
Mokvdavos joje daugiausia 
urėdninkų, raštininkų, mo
kytojų ir kitų musų krašto 
rusų dukterįs. Lietuviai tos 
mokyklos nei nežinojo, nes 
nenumanė jos tikslų. Dabar 
gi vietoj tos mokyklos čia 
steigiama pilna mokytojų— 
moterų seminarija. Nežinia, 
tik ar priims jon lietuvai
tes. Ar nevertėtų išanksto 
aplinkiniams apie tai pasi
rūpinti. O tos apieliukės 
prasitrynę ūkininkai noriai 
leistų savo dukteris.

Papilys, Ežer.' pav. Ant 
galo nuo šių naujų metų su
silaukėme seniai pageidau
jamos mokyklos. Paskirta 
į ją p-lė Neumanytė—-lietu
vaitė. Mergaičių tuojau su
sirinko į pusę šimto. Moks
las jau prasidėjęs, mokina
ma ir rusiškai ir lietuviš
kai.

Druseikiai (Pan. pav. Bir 
žų vai.). Čionai nuo Naujų 
Metų atidengta pradinė mo 
kykla, kuria druseikiečiai 
taip rūpinosi. Pažymėtina 
tas, kad mokykla stovi toje 
pačioje vietoje, kur pirmiau 
buvo karčiama. Mokytojas 
paskirtas lietuvis. Mokinių 
tik iš vienų Druseikių prisi 
rinko į 50, tai kitų sodžių 
vaikams reikėjo atsakyti. 
Mokyklos butas dabar ne
atsakantis, bet gauti jau pi
nigai pastatymui mokyklos 
namo ir neužilgo Druseikhis 
puoš nauja mokykla.

“Mokykla”.

Vilnius. Dailės parodos.
Vasario 13 d. prie Jurgio 
prosp. No. 6 (buv. Liutnės 
name), atidaryta “Vilniaus 
Dailės Draugijos” “III pa
vasarinė paveikslų paroda”. 
Viso yra apie pustrečio šim
to paveikslų, tarp kurių ir 
lietuvio Žmuidzinavičiaus 
“Niagara”. Katalogai taip
gi atspausdinta ir lietuvių

kalba. Pažymėtina, kad ir 
pernai buvo atspauzdinta 
lietuvių kalba katalogai, 
bet nupirkta buvo tik 6...

Lintupis (Šventėn, pav.) 
Gyvuoja čia monopolis ir 
dvi aludės, slaptų smuklių 
yra arti dešimties. Visiems 
gerai klojasi, vakarop šven
tėmis nebegalima net nieko 
gauti — visa išgeria. Mono
polis šventomis dienomis 
būva uždarytas, bet slapu
kai jau išanksto parsineša.

Alunta (Ukmerg. pav.). 
Grudų sąpiliai Aluntos vals 
čiuje beveik visai panaikini- 
mi. Nutarta sudėti pinigais. 
Vieni tų sąpilių jau parduo
ti, kiti manoma greit par
duoti. Pinigus sudedama 
valstybės pinigynan; tiktai 
žmonės abejoja, ar gaus pa
šalpos per “blogus metus”.

Šaduva (Panev. pav.). 
Sausio 30 d. čia buvo lietu
vių vakaras. Vaidintojai 
mėgėjai suvaidino du veika
lėliu: “Tarnas įpainiojo” ir 
“Meška”. Pažymėtini 
daiktai: pirm? kaflruri 
karan atėjo pasigėrę, antra 
— nors Šaduvoje yra gana 
daug šviesuomenės, bet tik 
keli atsilankė. Išpuikėjo. 
Peiktinas taipogi darbas, 
kad mūsiškiai miestelėnai 
lietuvių vakaruose kalba 
lenkiškai, — nuo savųjų bė
ga, o lenkų nepaveja.

Kruopiai (Šiaulių pav.). 
Sausio 9 d. patekau į Kruo
pių valsčiaus raštinę. Ten 
dirbo kontraktą J. Šukys, 
eidamas užkuriuosna pas 
Senlaukių Juozapaičius. 
Kaip tik susirinkom, vals
čiaus ponai pasakė: “netu
rime šiandieną laiko, atva
žiuokit, girdi, rytoj”. Bet 
kaip ištuštino 10 bonkų 
alaus ir bonką degtinės, at
sirado ir laikas... ir parašė 
kontraktą. Už darbą ponas 
raštininkas paėmė 10 rub., 
bet su žmonėmis Apsiėjo 
mandagiai. Paprašė tada 
pono viršaičio V. Šalkausko 
iš Sakinos patvirtinti. Vir- 
šaitis pareikalavo penkių 
rublių, bet prasidėjo dery
bos ... žmonės norėjo nude
rėti bent rublį, p. V. Š. pra
dėjo plūsti visokiais žo
džiais, margindamas viso
kiais rusiškais keiksmais. . 
Galų gale pridėjo: “aš ne- 
tvirtinsiuf ką jus m?.n pa
darysite: skųskite ‘žemiečių 
viršininkui — paduokit į 
gazietas — aš nebijau”. Ir 
nepatvirtino, kol tiktai ne- 
pajautė delne trirublinės.

Veviržėnai (Res. pav.). 
Sausio 16 d. po mišparų bu
vo susirinkimas vartotojų 
draugijos valdybos. Per su
sirinkimą nutarta ir jau nu
pirktas buvusia kareivių 
“kardonas”. Visi kalba, 
kad pirkimas apsiėjo suly
ginamai nebrangiai — vie
nas tūkstantis. Tuos namus 
žada perkelti klebonijoj

http://www.a-pdf.com/?product-split-demo
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daržan ir pastatyti naujus 
namus. Ten bus ir vartotojų 
draugijos krautuvė, arbat- 
namis ir prieglauda. Susi
rinkimas taipogi nutarė 
siųsti gubernatoriui prašy
mų, kad panaikintų traktie
rių.

Viekšniai (Šiaulių pav.). 
Miestelis nemažas, aplinki
niai parapijos ūkininkai tu- 
risi tvirtai. Bet labai visi 
šykštus, nenori padėti gera
me darbe. 1909 m. per dide
lį vargų kun. Viturys sutvė
rė vartotojų draugijų. Ap
švietimas nekoks, bet gir
tuoklystė labai prasiplati
nusi. Užlaikom: 1 monopolį,
2 traktierius, o alinių net 12, 
o kur da nesuskaitytos žy
delių smuklės.

t

Skriaudžiai (M ar. pa v.).
Kaip gyvas esmu, nema
čiau-tokių stebuklų. Vagia 
vaikus. Paaugo, kokio ne
turtėlio vaikas, atiduos tar- 

• nvstėn, ir prapuola. Praė
jusiais metais pasisamdė du 
vaiku kokie tai ištoli atkelia 
vę žmonės, — ir nebesulau
kė tėvai vaikų. Šiais metais 
irgi prapuolė vienas. Reikė
tų būti atsargiems.

“Liet. Ukin.”

Valdžios. Kauno guber
natoriaus priverstinai užlai- 
kytinas įsakymas:

“Draudžiama už mokestį 
arba dovanai duoti butų mo
kinimui vaikų arba užaugu
sių, jei tokiam mokinimui 
negauta įstatais reikalauja
mo pavelijimo arba jei ypa- 
tos, užsiimančios mokini
mu, neturi įstatais reikalau
jamo pavelijimo; draudžia
ma prisidėti prie įrengimo 
nepavelyto mokinimo pini
gais arba kitokia tam tiks- 

)as£įjpa. arba savo dar- 
taipogi raginti arba 

versti kitus prisidėti prie 
nepavelyto mokinimo, o tai
pogi dalyvauti jame”. Kalti 
peržengime to įsakymo bau
džiami administrativiškai 
(be teismo) ligi 500 rublių 
štruopos arba 3 mėnesiais 
kalėjimo.

Lietuvių draugijos. “Sau 
lė” buvo prašiusi apšvietos 
ministro: 1) kad leistų ne- 
kurias rašto mokyklas per
keisti į vienakleses trečiojo 
skyriaus, 2) kad atidėtų to
lesniam laikui perkeitimų į 
augštesnės rųšies mokyklas 
tų rašto mokyklų, kurios 
dabar, biednos būdamos, to 
padalyti negali ir 3) kad 
leistų steigti naujas pradi
nes mokyklas. 11 d. sausio 
žmonių švietimo ministeri
jos departamentas, p. mi
nistrui paliepus, kun. OI 
šauskiui, “Saulės” pirmi 
ninkui, pranešė, kad minis
terija prašymų išklausiusi, 
tik su ta sulyja, kad mo
kyklos butų steigiamos pri 
silaikant tam tikrų įstaty
mų apie pašalines mokyk
las. Rašto gi mokyklos turi 
būti perkeistos į augštesnių 

vų/as. atsižiūrint į draugijos 
les.

Dam/šiunai (Dobeikių pr. 
Ukm. pa v-)« MusV sodžius 
nedidelis .tiktai keturi ūki 
ninkai; bet, galima sakyti, 
visi blaivininkai; perkra- 
čius musų sodži\’» gal atra
sime du ar tris st nebus ne 
prisirašiusius prie “Blaivy 
bės’; bet galima tikėtis, kad 
•su laiku ir tie liks bhjivi- 
riinkais, nes alkoolį nelaimi 
bevartoja. Šįmet laikraščiai 
•pas mus pareina šie: 3 egz. 
“Vienybės” ir 3 egz. “Šal
tinio”; knygi) skaitymu Da- 
ūišiuiiiečiai irgi noriai užsii- 

;Musų mergaitės susi- 
šventadieniais, ar

šiaip vakarais, dailiai pa
dainuoja ir visiems malonu 
klausyties, kad užtraukia 
daineles apie rūtų, arba apie 
Lietuvų, tėvynę musų, ir ki
tokias. Labiausiai inusų jau 
nuomenė įsimylėjusi į laik
raščių ir į knygų skaitymų; 
sekmadienį laikraščio lau
kia lig kokio svečio atne
šant visokių naujienų, atsi
tikimų ir taip dailių pasi
skaitymų. Musų jaunuome
nė visi blaivininkai. Dieve 
padėk ir toliau žengti pir
myn šviesos keliu.

Dobeikiai (Ukm. pav.). 
Dobeikiuose jau nuo pernai 
metų laukiama atidarant 
krasos stoties, bet vis dar 
ligšiol nesulaukiama. Ger- 
biamiemsiems Dobeikių ku
nigams paraginus, vals
čiaus sueigoje nutarta ati
daryti krasa ir namai tam 
jau pastatyti. Lig šiolei pas 
mus labai nėra tvarkos su 
laiškais ir labiausiai su laik
raščiais. Laiškus šiaip ne 
taip dar paimame, o kai laik 
raščio tai kitas ant savo var
do išsirašęs ir nepamato. 
Kas pirmas įeina į valsčių, 
tas ir išsitraukia, palikda
mas tik juostelę. Ačiū ir už 
tai! Norsgi žinai, kad butą 
laikraščio.

Merkinė (Viln. gub. Tra
kų pav.). Nors čia sulenkė
jusių lietuvių visai mažai, 
vienok nuo kelių metų įves
ta kas trečia šventė lenkiš
kos pamaldos: parapijonįs 
nelabai patekinti; juk vieni 
tik juokai! Kad ateina taip 
vadinamoji lenkų šventė, 
tai nei giedoti nėra kam; 
daugiausiai du trįs tik čia 
miestelyje ir gyvena visi 
Merkinės “lenkai”; savo 
tarpe jie daugiaus dzūkiš
kai negu lenkiškai kalba; 
miestelis rodos nemažas, tik 
visi miega užsikloję; drau
gijų nei vienos; o parapijo
je yra keletas ir susipratu 
šių vyriukų, kurie skaito 
laikraščius; reikėtų tik įju
dinti. Čia visupirma galima 
įkurti vartotojų draugijų ir 
blaivybė su arbatnamiu, 
svietelio trečiadienių tur- 
gais ir šventėmis susirenka. 
Vargoninkas jaunas, darbš
tus lietuvys, galėtų kame 
reikiant padėti. Choras turi 
narių apie 60; per mišias čia 
giedama ir lietuviškai, tas 
labai malonų įspūdį / daro 
klausvtoju ausyse.

I
Girdiškė(Res. pav.). 3911 

m. 10 d. sausio neesant kle
bonui Č. namie jo paties 
samdininkas šventų dienų 
pasikinkęs arklį 150 rublių 
vertės, išvažiavo į Skaudvi
lę. Po visam reikiant va
žiuoti į namus neberado nei 
arklio, nei vaikino ir po šiai 
dienai neberanda.

Punskas (Suv. gub.). Su 
blaivybe pas mus negeriau- 
sia. Aludžių priviso daugy
bė. Šalę žydiškųjų atsiran 
da ir krikščioniškos; ūkinin
kai, manydami, kad iš alu- 
džių geresnį, anot amerikie
čių, biznį turėsiu nei iš 
ūkės, vieni visai laukus par
davė, kiti, vaikus namie ūki 
ninkauti palikę, patįs Puns 
ke aludes įsteigė ir visiems 
gerai einasi. Šventomis 
dienomis neva jos uždary
tos, bpt kų su nelabuoju pa
darysi: uždaryk prieš jį du
ris, tai per kaminų įlindęs 
savo padarys.

Tiesa, yra ir čia “Blaivy
bės” skyrius, bet musų blai 
vininkai ant alučio nepyks
ta, nekurie gi net ir mėgia 
per tai ir “Blaivybės” vei
kimas negali būti labai pa
sekmingas.

Antai ir šv. Cecilijos die

nų bažnyčios giesmininkai 
ir giesmininkės, išklausę ba 
žuyčioje ant jų intencijos 
aikytų pamaldų, nepamiršo 
ir girtybės dievaičiui aukų 
atnašauti: per savo pasi- 
inksminimų, kurį po pamal 

dų surengė, nemažai ištuš
tino bonkų alaus. O juk dau
gelis jų yra “Blaivybės” 
sųnariais. Juo blogi aus. kad 
;ai buvo utarninke, turgaus 
dienoje, tad gi daugelis ma
tė ir girdėjo ir, žinoma.... 
nepasigerėjo.

Skaudvilė (Res. pav.). 23 
d. sausio Jurbarko majora
tas davė mums naujų dova
nėlę: atidaryta naujas trak
tierius: sako, esu ten daug 
visokių linksmybių, kurios 
net ir nekuriuos blaivinin
kus pritraukia. Linksmybės 
bet gi tankiai baigiasi nuliū
dimais. Jau pirmų dienų ki
ti bėgo pakaušius į glėbį nu
sitvėrę. Tolyn da blogyn.

Sunku gyvuoti ir musų
Blaivybei”. Turime 10 alų

džių, 2 traktierių, 1 mono
polį ir 1 renskinę sankrovų. 
Dar rengiama dvi aludi.

U

gulė pagulėti ant pievos, jį KnrMnmwL>n/-iin« 
ko šoko inkstų uždegimas, «V)ie8pOnaeilClJOS. 
ir taippat veikiai pasimirė.
Vis tai vaisiai neatsargun&o 
ir menkos žmonių apšvietos.

“Vienybė”.

Daršiškiai (Pan. pav.). 1 
diena vasario aštuonių metų 
mergaitė, tarnavusi pas uk. 
P. V. bėgo pas savo motin--), 
tolumo apie pusantro vers
to, ir visai basa, tik apsirė
džiusi plona ir trumpa suk
nele, o šalčio buvo 20 laips 
nių; kojos visai nušalo, ne 
žinia ar toliau begalės gy 
vent.

Daršiškio ūkininkai skirs 
tosi į vienasėdžius ir paski
ria vienų dešimtinę žemės 
mokyklos statymui; kol mo
kyklų pastatys, vaikai mo
kinami ūkininko namuose*.

Vabalninkas (Pan. pav.) 
Čia buvo sumanyta sulošti 
per Kalėdas ‘Nesipriešink’ 
su įvairiais dainų, deklia- 
macljų ir gyvųjų paveikslų 
priedais, bet vakaras neįvy
ko, nes leidimo nuo guber 
natoriaus negauta. Per Ka 
ledų šventes vabalninkiečių 
ūkininkų tarpe daugiausiai 
buvo girdėties kalbų apie 
ūkės kursų naudingumu. 
Moterėlės gi, gavę “Blaivy
bės” kalendorius, tuojaus 
ir pritaikino jo patarimus, 
nes kuone kiekvienoje grį- 
čioje vietoje senoviškojo 
alaus šventėms rūgštimo pa 
sigamino. Tai gera: ir pigu, 
ir sveika, ir savo darbo.

I
Upyna (Res. pav.). Ru- 

biškės sodoje 28 sausio stai
gu pasimirė 23 metų žaliu
kas jaunikaitis — Petras 
Bartkus. Būdamas pagrabe 
a.a. Petras sušilęs išgėrė po 
rų stiklinių šalto vandens, iš 
ko įgavo smegenų stabų ir į 
keliolikų valandų atidavė 
Dievui dūšių. Kad butų tuo 
jaus prisišaukta gydytojas, 
rasit dar butų buvę pagel
bėta, bet gydytojai nuo mu
sų gyvena už 3-4 mylių, per 
tat ir nelengvu jie yra pasi 
gauti, ypač bėdinesniem 
siems. Tiesų sakant, musų 
žmonės, gyvendami toli nuo 
gydytojų, taip yra nuo jų 
nupratę, kad ir nelaimei at
sitikus, neskuba prie jų: ei
na prie kokių nors bobelių- 
daktarų arba ir visai besi 
gydo. A. a. Petras buvo la 
bai darbštus, blaivus ir do
ras jaunikaitis, mylimas ne
tik savųjų, bet ir visų kai
mynų. Todėl gi su tikru šir
dies skausmu lydėjo ji dide
lis žmonių būrys.

Dieve, duok jam amžinų 
atilsį.

Toje pat sodoje praeitu 
rudenį mirė panašia liga 16 
metų jaunikaitis — Jonas 
Vasiliauskas. Jis kuldamas 
javus sušilo ir sušilęs

Viduklė, Res. ap. Nuo ko
vo 1 dienos bus atidaryta 
jačto-telegrafo skyrius Vi-

Panevėžys. Vasario 4 ir 9 
d. buvo didelės pusnįs. Šiau
rųjį geležinkelį taip užnešė 
sniegu, kad minėtomis die
nomis buvo sustojęs trauki
nys stotyje ir penktame 
varste nuo Panevėžio. Trau
kinys taip inkliuvo sniegan, 
kad po vienų vagonų sky
rium vos ištraukė.

— Panevėžio lenkai, ma
tyt, nepatenkinti pamaldų 
sutvarkymu bažnyčioje. 
Jiems, matyt, dar permažai 
to, kų dabar turi. Ne viena 
tat girdėjau lenkų kalbant, 
kad kai pastatysiu antrųjų 
bažnyčių, tuomet tai jie at
sigausiu. Kų tai reiškia?

— Panevėžio apylinkėje 
daug yra bežemių ir maža
žemių, kurie maitinasi iš to, 
kų uždirba, veždami me
džius, plytas smėlį ir kito
kius daiktus, arba namų iš 
dirbiniais versdamies. Bet 
sunku jiems tuo versties, 
nes tuo pačiu darbu užsiima 
ir ūkininkai, kurie pigiau 
viskų dirba ir tokiuo būdu 
vargšams duonų atima. Ūki 
ninkams, man rodos, vertė 
tų daugiau žeme rūpinties, 
o ne duonos kųsnį iš beže
mių ir mažažemių traukti.

Vabalninkas, Panev. aps. 
Šv. Cecilijos dienų giesmi 
ninkai po pamaldų nuėjo 
klebono namuosnų pietauti, 
o papietavę, pasilinksmino. 
Už tų tai pasilinksminimų 
buvo1' patraukti teisman. 
Vasario 5 d. teismas nuteisė 
kun. Miežinį ir kun. Keme
šį užmokėti po 10 rb., moky
tojų Kriščiūnų ir jo brolį po 
3 rb. pabaudos, dainininkus 
gi išteisino.

Valkininkai, Trakų apsk 
Girtuokliavimas pas mus 
labai išsiplatinęs. Nors ku 
nigai, kiek tik galėdami, ko 
voja prieš tai, bet ne ka te
gali padaryti. Šventadienį 
kūmas kūmų traukia susiti
kęs pas Maušiukų ir vaiši 
naši, bet neužtenka to, kad 
patįs geria, dar ir mažus 
vaikelius nuodija.

Pučkamės sodžiuje yra 
vienas girtuoklis, kurs, gir 
tas sugrįžęs iš miestelio, vi
suomet muša žmonų ir vai
kus. Tokių girtuoklių ir ki
tur, žinoma, yra, bet šis dar 
tuo atsižymėjo, jog tris sy
kius kėsinosi ąūnų nužudyti, 
šaudamas į jį iš šautuvo, bet 
laimei, nepataikė.

Baisu net ir pamanyti 
prie ko priveda žmogų gir 
tuokliavimas!

Pasvalys, Pan. ap. Vas. 8 
buvo vestuvės. Svočėnas iš
varė svotus ir pomergius 
blaivininkus, kad nesutiko 
nė pusės butelio degtinės nu 
pirkti. Jisai aįkooliko balsu 
sušuko: “blaivininkai, na
mo — man tokių nereikia” 
Visi išsiskirstė, tik svečiai 
bepaliko. Tik ant rytojaus 
kits kas iš jaunosios pusės 
paprašė.

“Viltis”.

Paieškau savo pusbrolio 
Stanislovo Pociaus Kauno 
rėd., Reseinių pav., Kaušių 
sodžiaus. Ketveri metai, 
kaip Amerike. Meldžiu atsi
šaukti ant adreso:

K. Pocius,
21 Francis st.,

;h Adams, Mass

ii.

BROOKLYN, N. Y.

(Truputis apie Liaudies- 
Mokyklų).

Pastebėjau “Draugo” 
No. 14 p. J. O. Sirvydo laiš
kų į kun. A. Kaupų. P. Sir
vydui nepatinka kad “Drau 
go” No. 12 tilpo korespon
dencija, paimta iš “Lietu
vos”, kurioje rašoma, buk 
žmonės neprijaučių “Liau
dies Mokyklai”.

Kad žmonės neprijaučia 
L. M., tai tiesa, nes galima 
spręsti iš to, jog Brooklyne 
gyvena 25,000 lietuvių (taip 
bent spėjama) o į paskaitas 
lankosi vos apie šimtų — 
daugiausiai.

Toliaus p. J. O. Sirvydas 
sako, jog L. M. veikianti 
“neprigulmingai”. Tai ir 
nevisai tiesa. Privesiu ke
letu faktų, kaip L. M. kai 
kurie nariai (žinoma, ne vi
si) veikia “neprigulmin
gai”. Tarp jų stovi ir pats 
p. J. O. Sirvydas.

Prieš Kalėdas skaitė p. 
J. O. Sirvydas referatų iš 
“velnio istorijos”. Tame re
ferate nieko aiškaus nepa
sakė, bet po referato buvo 
leistos diskusijos. Tadų vie 
nas socijalistas užklausė: kų 
mano L. M. apie Dievo bu 
vimų? Į tat p. J. O. Sirvy
das atsakė, buk L. M. į tat 
nesikišanti. Bet tam pačiam 
užklausus toliau, kad jeigu 
L. M. nori apšviesti žmo
nes, tai dėlko nepasako tei 
sybės? — p. J. O. S., lyg su
prasdamas, ko klausinėto 
jas nori, atsakė, kad apie 
bedievybę bus vėlesniuose 
referatuose, kadų bus skai
toma iš geografijos, etno
grafijos ir t.t., o dabar, sa 
ko, bedievybės skelbti ne
galima dėlto, kad paskiaus 
galima netekti nei vieno 
klausytojo.

Vėlesniuose referatuose 
p. J. O. Sirvydas retai kadų 
prasilenkė, nekliudęs tikė
jimo, kaipo nereikalingo 
žmonėms.

Neseniai p. J. O. S. skai
tydamas iš etnografijos apie 
lietuvių tikybų, gyvenimų ir 
papročius, tarp kito ko pa
sakė, buk kad prasidėjo 
Lietuvoje platinties labai li
beralizmas, taip kaip prieš 
500 metų krikščionybė. 
“Kaip dabar juokiasi iš se
novės stabmeldiško tikėji
mo ir jo apeigų — kalbėjo 
jisai — taip ateityje juoksis 
iš krikščionvbės”.v

Daugiau L. Mokyklai ne
galima nieko blogo užmesti. 
Jeigu tik L. M. nariai ne
kabintų tikėjimo, bet aiš
kintų daugiau mokslo ša
kas, kokias kuris sau pasis
kyrė, tuomet užsipelnytų di
desnio pagyrimo ir be abe
jo turėtų daugiau klausyto
ju

Pijus O-kas.

Red. Prierašas. Paimtoje 
iš “Lietuvos” koresponden
cijoje apie L. M. parašyta 
tik tiek:

“Liaudies Mokykloje 
p. J. O. Sirvydas darbuo
jasi kiek galėdamas, bet 
žmonės nelabai prijaučia 
“Mokvklai”, nežinia dėl 
ko”.
Tai viskas, daugiau nie

ko. Nei pajuokimo, nei pa
peikimo, vien faktų konsta
tavimas, da-gi su užuojau
tos išreiškimu (“darbuoja
si”, “neprijaučia... neži
nia dėlko”). Nesupranta
me, už kų p. Sirvydas užsi
rūstino. Musų koresponden
tas parodo iš dalies, dėlko 
žmonės L. M. neprijaučia

ATHOL, MASS.

Kai-kurie žmonės čionai, 
nežiūrint į gavėnių, alų ir 
degtinę maukia, kaip veršis 
Juizų. Pasigėrę, šaudosi ir 
jo teismus tųsosi.

— Kovo 27, 28 ir 29 dienų 
jus lietuviškos misijos.

Kovo 30 d. vietinė S.
. R. K. A. kuopa parengė

jrakalbas. Tarp kitko lai- 
cys prakalbų gerb. kun. K. 
Urbanavičius iš Lo\vell ir 
cun. J. J. Jakaitis iš Clin- 

i;on.

L

ORANGE, MASS.

Jau ir pas mus pavasaris. 
Ore smagu. Sniegas tirpsti, 
ale viturėlių ir per.-piu ne
girdėti.

— Kovo 31 d. atvažiuc- 
siųs lietuvis kunigas išklau
syti velykinės.

PITTSFIELD, MASS
i

Pas mus lietuvių suaugu
sių yra apie 200. Lenkų 
daug daugiau. Ypač lenką’ 
norėtų parapijų susitverti, 
•Je nemoka.

Balandžio 3, 4, 5 dienų 
busiančios lietuviškos ir len 
kiškos misijos. Balandžio 6 
d. tas pats kunigas važiuo
sius į N. Adams, o 7 bal. į 
South Deerfield išklausyti 
tenaitinių lietuvių velyki
nės.

WESTFIELD, M ASS.

Čionai užsidėjome kny 
gynų, ale ir tarp mus yra už 
tektinai tokių, kurie užiuot 
skaityti knygas, trinasi pc 
smukles. — Balandžio 9 d 
pavakarėje atvažiuosiųs lie
tuvis kunigas.

Bris.

NEW YORK, N. Y. ,

Kovos 5 d. vietinis J. M. 
Arcivyskupas pašventino 
naujų lietuvių parapijos baž 
nyčių vardu “Š. P. M. Auš
ros Vartų”. Bažnyčia mū
rinė, graži; vietinis klebo
nas kun. Šeštokas turėjo 
daug vargo, kolei jų pasta
tė; užtai J. M. Arcivysku 
pas pagyrė jį viešai per sa 
vo pamokslų. Šioje iškilmė 
je dalyvavo 7 kunigai lietu 
viai. Kun. Varnagiris paša 
kė gražų pamokslų. Žmonės 
netilpo bažnyčioje. Dabar 
džiaugiasi parapijonįs turį 
savus Dievo namus: jau neb 
reiks nuomuoti nuo svetim
taučių, kaip kad lig šiol bu
vo. Pažymėtina, kad New 
Yorko lietuviai, prie šios pa 
rapijos prigulį, neturi nei 
jokios bažnytinės draugijos. 
Įstabu. Visame mieste skai
toma iki penkių tūkstančių 
lietuvių. Argi tarp tiekos 
neatsirastų gabesnių, kurie 
pakeltų šį, taip svarbų klau
simų? Tiesa, ligšiol nebuvo 
patogios vietos kur susi 
rinkti; dabar-gi jau turi po 
bažnyčiai erdvų skiepų; tai
gi belieka tiktai pasiraginti 
viens kitų ir pradėti veikles 
nį gyvenimų. Tie patįs baž
nyčios vaikai, nūn nuo jos 
pabėgę ir prie kana kokių 
“izmų” prisiplakę, — šū
kauja savam tarpe; juo la
biaus mums, ištikimiems 
bažnyčios sunams, reikia 
jungties, susieiti į krūvas 
sudaryti draugijas su gry
na, aiškia katalikiška pa 
kraipa ir viešai pasirodyti 
kad New Yorke gyvena ne 
vien laisvamaniai, bet ir tik 
ri katalikai.

Svečias.

MGNTREAL, CANADA. 
Žiema su savo vos-vos pa- 

cenčiamais šalčiais jau bai
giasi, sniego nebdaug betu-
iine, oras kvėpuoja pava

sariu. Darbai, kurie didelių 
šalčių dėlei buvo sumažėję, 
vėl eina gerai ir žmoneliai 
inksmųs. Bet žiemos laike, 
tada užpuola šalčiai, žmo
nės pradeda labiau sirgti, 
tai ir skurdas kai kuriuose 
ietuvių namuose neišven

giamas. Atsidūrus vyrui li- 
gonbutyje, žmona su vaiku
čiais turi badauti, susirgus 
žmonai, vyras mažai ka gali 
jagelbėti, nes — arba gir
tuoklis, arba nedirba. Susir 
gus nevedusiems taipgi bė
da, nes nepridera nei prie 
jokios draugijos. Vasaros 
aike, kada darbai čionai vi

sados eina gerai, uždarbis 
geras, kiekvienas galėtų 
šiek-tiek susitaupti, kad, at
sitikus nelaimei, kaip tai 
susirgus, arba nedirbant, 
nereiktų badauti. Bet kur 
tau! Mažai kas lietuvių te- 
atsižvelgia į ateitį — kų už
dirba, nuneša į kliubų ir pra 
geria. Kad ne tas lietuviš
kas kliubas, gal ir lietuvių 
tarpe girtuoklybė sumažė- -• 
tų, o kariu doriškas nupuo
limas ir skurdas išnyktų.

Kad užsiminiau apie nege 
rajų Montreal’io lietuvių 
pusę, negaliu užtylėti ir 
apie nekuriuos gražius jųjų 
darbus, kurie pradeda gy
vuoti lietuvių tarpe. Taip 
va subųtoje prieš užgavėnes 
vienose keturių vestuvių nu 
tarta paaukoti kiek kas į- 
gali bažnyčiai, kurių netru
kus žadama statyti. Nutar
ta — padaryta. Pats jauna- 
vedis Vincas Tautkevičius 
paaukojo $2; po» $1.: Pra
nas Dvarionis, Antanas Jan 
kauckas, Pranas Tautkevi- 
vičius, Rožė Gikarienė; po 
50c.: Jonas Pundzius, Alek
sandra Lukšas, Juozas Čer- 
nys, 10c. Przespaliauckas. 
Viso sumesta $7.60c. Auka, 
kaip matome, nedidelė, bet • 
jau pats tas sumanymas ir 
darbas tame atvejyje atlik
tas — pagirtinas. Arba vėl 
sekus atsitikimas: Viena su- 
batvakarį atėjo pas lietuviš
kų butcherį į svečius cicili- 
kėlis, koks tai P. K-is ir šne
koje pradėjo užgaulioti tikė 
jimiškus žmogaus jausmus; 
butcher’io žmona paprašė jį 
laukan, o kadangi, šis neno
rėjo išsinešti, paėmė jį už 
apikaklės ir išmetė už du
rių — cicilikėlis, mat*, buvo 
išsigėręs, o be to ir tvirtas 
sudėjimas moteriškės pagel
bėjo jai šiame dalyke. Taigi, 
skaitytojau, nemanyk, kad 
jau Montreal’io lietuviai 
vien girtuokliai, prie jokio 
pažangesnio darbo netikę. 
Ne! Jog kad ir tiedu augš
čiau minėti pavyzdžiai liu
dija, kad jųjų tarpe randas: 
ir tokių, kų myli ir gina savo 
tikybų; jųjų tarpe rasi taip 
gi, kų myli savo tautų — 
rengia lietuviškus teatrė- 
lius, spiečiasi į draugijas, 
kaip va neseniai susitvėte^ 
pašalpinė moterų draugija 
šv. Onos. Taigi vieniems be
miegant girtuokly bėję, kriti 
pradeda judėti, krutėti, o 
bejudėdami ir bekrutėdavai 
gal ir anuos pažadįs iš 
tuoki vbės.

K. S. K.

WILKES-BARRE, Pj

Naujienos pas mus ne 
kios. Darbai eina silpnai, 
kurie brėkeriai vos po 
dienas ant savaitės teiš< 
ba.

Pereitų panedėlio rytų 
sibuvo labai iškilmingos 
dotuvės Simano Kaspen 
čiaus, mirusio tmAinų d 
va. Nabašnikas tūrėjo 35



paep 
Seinų

-Metelių valsčiaus, 
Parėčėnu kaimo. Blaivai gy 
vendamas spėjo sutaupti du 
tūkstančiu dolerių, kuriuos 
šiaip paskirstė: dviem ženo- 
tom seserim Amerikoje po 
$300.00 ir tūkstantį dole
rių — motinai ir seserei Lie 
tuvoje. — Gedulingas pa
maldas atlaikė ir pamokslus 
pasakė vietinis klebonas 
kun. V. Vizgirda ir Kingsto- 
110—Edavvrdsvillės klebo
nas kun. J. V. Kudirka.

Kaip jau rašėme pereita
me “Draugo” numeryje, pa 
rapijos “fair’ai” prasidės 
ateinantį nedėldienį, 26 d. 
kovo, tuojaus po mišparų ir 
trauksis visų savaitę, iki 2 
d. balandžio.

19 d. kovo, nedėlioję, po 
pamaldų susitvėrė merginų 
draugija vardu Švenčiau
sios Panelės. Išsyk prisirašė 
į 30 jaunų narių. Dieve joms 
padėk susiorganizuoti.

Iš Visur.
SUVIENYTOSIOS VALS

TIJOS.
Nemažai trukšmo pakėlė 

išsiuntimas dviejų batalijo- 
nų kareivių ant Hawaii sa
lų. Ketinama daugiau siųsti 
(viso 12 tūkst.) ant Hawaii 
ir Filipinų. Žinoma, tuojau 
atsinaujino kalbos apie ga
limą karę Suv. Valst. su Ja
ponija. Vokiečių strategikas 
Reventlow sako, kad jei ja
ponai nepasinaudos šįmet 
proga atimti nuo Suv. Valst. 
Filipinus, Guamą ir Hawaii, 
tai jų niekados neatims. Ro
miame okeane Amerika la
bai silpna. Amerika turi ja- 

viso 21 laivą, kuomet Ja
ni j a gali pasidžiaugti 127
Ivais. Ant Hawaii yankės
Įko tik vieną tūkstantį ka
rvių, kuomet japonų ten 

esama 66 tukst., visi jauni, 
sveiki, atsitarnavę kareivi- 
joje vyrai. Tie japonai, sako, 
tik laukia žodžio iš Tokio, 
kad susiformavus į batalijo
mis ir pulkus ir išvijus ame
rikiečius į užmarę. Su Fili
pinais japonams nebusiant 
irgi daug darbo. Amerika 
bando apsisaugoti kaip gali,
tai ir viskas.

Vis labiau ir labiau išeina 
į aikštę, jog kariumenė tapo 
sutraukta Meksikos pasie
niais ne tam, kad numalši
nus maištą prieš Diazą, bet 
kad nedavus Meksikai suei
ti į artesnius susižinojimus 
su Japonija. Sako, kad japo 
nai paskutiniu laiku pradė
jo kukždėties netik su Mek
sika, bet ir su kitomis Ro
miojo okeano pakraščio vieš 
patijėlėmis. Vis tai dėlto, 
kad nori būti vienatiniu Ro
miojo okeano viešpačiu. 
Amerika gi nenori nusileisti 
prieš Japoniją. Iš to kivir-v _ •cai. f

ITALIJA.
Kovo 19 d. atsistatydino 

Luigi Luzzatti su savo kabi
netu dėlei ginčų parliamen- 
te už reformas rinkimų bu 
duose.Luzzatti’o ministerija 
valdė Italiją nuo 31 kovo 
J 910 m.

Kabineto atsistatydini- 
nas išpuolė neparankiu lai
tu, nes 27 kovo atsidaro pa- 

Froda, o čia nebus kam nei 
atidaryti valdiškai, nes ir 
miesto taryboje neramu ir
laukiama bent diena atsista 
iydinimo mero Natban’o.

Paroda yra daroma pami
nėjimui 40-metinių sukak
tuvių atėmimo Rymo nuo 
popiežiaus.

$
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Tai ir gi pirklys!

Naujienos iš 
Amerikos.

jai, kuri vėl jį už grotelių 
pasodino. Johnsono šeimy
na didžiausiame nusimini
me, juo labiau, kad nieko ne 
žinojo iš vyro ir tėvo praei
ties, ir nelaimė ištiko juos 
netikėtai.

$85,000 už išgydymą nuo 
girtuoklybės.

Los Angeles, Cal. Nese
niai pasimirusi čia ponia Je- 
nnie Cook, turtinga moteriš
kė, testamentu paskyrė 85 
tūkstančių dolerių savo tūr
io tūlam W. C. Cutler, už 
išgydymą jos brolio nuo gir- 
uoklybės. Cutler’is, mat, 

savo lėšomis gydė jauną 
Cooką nuo taip biauraus į- 
pratimo ir buk pasekmin
gai. Už tą tai išgydymą ir 
aplaikė augščiau paminėtą 
pinigų sumą.

20 metų sunkaus kalėjimo 
už sunaus nužudimą.

Albany, N. Y. Sausio mė
nesyje 23 metų Edita Mel- 
ber nunuodijo savo penke- 
rių metų sūnelį, nes nepriė
mė jo į jokią vaikų prieglau
dą, o pati, pas svetimus tar
naudama, negalėjo su sa
vim laikyti. Žinoma, lavonė
lį atrasta ir tuojaus susekta 
keno tai kūdikio butą ir nuo 
keno rankos jis žuvo. Mote
riškė areštuota ir uždaryta 
kalėjiman. Pereitą savaitę 
atsibuvo jos bylos tyrinėji
mas. Motina žudytoja pri
pažinta kalta antrame žmog 
žudybės laipsnyje ir nuteis
ta 20 metų sunkaus kalėji
mo.

Perskyrė sūnų su tėvais.

Ne\v York, N. Y. Emigra
cijos urėdninkai sulaikė 
New Yorko uoste tūlą vo
kiečių Soltenbergų šeimy
ną, susidedančią iš tėvų ir 
penkiatos vaikų, nes jų vy
riausias sūnūs, dvylikos me
tų amžiaus, yra pusgalvis. 
Valdžia sutiko įleisti į Suvie 
nytąsias Valstijas visą šei
myną, išskiriant tą vaikištį. 
Taip emigracijos viršinin
kams nusprendus, Solten- 
bergam beliko dvi išeigi: ar 
visiems grįžti atgal tėvynėn, 
ar persiskirti su sunum. Ge
rai apsvarstę, jie sutiko grą
žinti sūnų į faterlandą, pa- 
tįs-gi su likusiais vaikais pa 
siliko Amerikoje.

Dynamitas ekspliodavo.
Milwaukee, Wis. Malkų ir 

anglių sądėlyje firmos Wes 
tem fuel Co. sprogo dyna

Užpuolikai kankino virėją.

New York, N. Y. Restau
raciją Cherry gatvėje po 
No 145 užpuolė trįs vagiliai, 
kaukėmis ant veidų, o radę 
tik vieną virėją, Diego Lea- 
ralą, atėmė nuo jo $135,00, 
nupiovė jam nosį ausis ir 
perjuosę ilgu diržu augštai 
pakabino ir pabėgo. Leara- 
la spardymosi ir pagelbos 
šauksmus užgirdo kaimy
nai ir atėję paliuosavo jį iš 
nesmagios pozicijos. — Va
gilių nesugauta, o jų auka 
nebepasveiksianti, nes daug 
kraujo nutekėjo, kol gydyto 
jas spėjo jo žaizdas aprai
šioti.

Sienos užgriūti.

Nashville, Kv. Neseniai 
sudegė čia didelis namas fir 
mos Fall Hardware Co. Iš 
augštos budavonės beliko 
stovinti viena siena. Šiomis 
dienomis ir toji siena su
griuvo, užversdama bent 30 
praeivių. Iš po griuvėsių iš
traukta 12 negyvų, 17 sun
kiai sužeistų vyrų, o trijų 
dar stokuoja. Gelbėjimo 
darbas stropiai varoma to- 
liaus, bet nesitikima tuos 
tris berasiant gyvus.

Du žvėjų laivu nuskendo.

Cleveland, Ohio. Pereita 
savaitė buvo labai audrin
ga. Užklupti ant ežero Erie 
laivai led galėjo sugrįžti į 
uostus. Daugelis jų apdau
žyta, o dvi žvėjų valti: “Sis- 
co” iš Cleveland ir “Silver 
Spray” iš Erie žuvo su savo 
įgula ežero gelmėse. Ant 
pirmosios buvę aštuoni, o 
ant antrosios šeši asmens.-

Nepaprastas kalinys.
Asheville, N. C. Pirm še

šiolikos metų pabėgo iš ka 
Įėjimo tūlas George Whit- 
sen, kuris buvo nuteistas už 
žmogžudybę visam amžiui į 
kalėjimą. Pasivadinęs Sa
mueliu Johnsonu pradėjo 
dirbti, kiek vėliaus užsidėjo 
biznį, apsivedė ir dabar yra 
gana turtingu žmogumi ir 
turi penketą vaikų. Visą lai 
ką gyveno ramiai ir niekam 
neparėjo į kelią. Tečiaus pa 
vydlus kaimynas vaizborius 
sužinojęs tikrą Johnsono 
vardą-pravardę ir jo praeitį, 
išdavė nelaimingąjį polici
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mynų pagodojamas. Tuų- 
būt tai darbas amerikoniškų 
šovinistų, neapkenčiančių 
svetimtaučių.

Motina atmetė, o duktė iš 
tekėjo.

Neola, Iowa. W. II. But- 
ler, 77 metų amžiaus sene
lis piršosi 50 metų Marei Ro 
docker’ienei. Pastaroji te
čiaus jam atsakė. Tuomet 
karštaširdis senelis apsive
dė su jos duktere, 24 metų 
Elzbieta Rodockeriute. Mer 
gina ištekėjo už jo vien dėl 
jo pinigų, nes Butler’is esąs 
labai turtingas. — Šiais do
lerio laikais dukterįs, mat, 
praktiškesnės už motinas.

Seni neženočiai mokės tak
sas.

Oconto, Wis. Valstijos le- 
gislatura ir miestų teismai 
ištikrųjų rengiasi uždėti mo 
kesčius ant nevedusių vyrų, 
turinčių daugiau, kaip 30 
metų. Norima, kad seni ka
valieriai mokėtų po $6.00 
metams pabaudos už neap- 
sivedimą, o tie pinigai busią 
sunaudoti našlaičių prie
glaudos užlaikymui arba su
šelpimui neturtingų šeimy
nų. Visi vyrai griežtai pro
testuoja prieš tokį įstaty
mą, tai abejojama, ar galės 
ji pervaryti, nors daugumas 
legislaturos narių uoliai pa
laiko jį.

mitas. Ekspliozijos jėga su
griovė visą budavonę ir pa
darė blėdies už šimtą tūks
tančių dolerių. Kompanijos 
viršininkai tvirtina, tai bu
vus darbininkų pasikėsini
mą, nes jie dabar straikuo- 
ja. Laimė, kad žmonių nie
kas nenukentėjo. Policija 
bando patirti sprogimo prie 
žastis ir jei tai straikierių 
darbas, susekti prasikaltė
lius.

Rengiama abelnas vežėjų 
straikas.

New York, N. Y. Šiame 
mieste straikuoja nuo poros 
nedėlių Adams Express Co. 
vežėjai. Kadangi kompanija 
nenori nusileisti ir išpildyti 
jų reikalavimus, tai rengia
ma visuotinas New York’o 
miesto vežėjų užuojautos 
straikas. Jo suorganizavi
mui pašaukta Samuelis 
Gompers’as, prezidentas 
Darbo Federacijos. Jeigu 
Adams Express Co. nenusi
leis ir užuojautos straikas į- 
vyks, tai 50 tūkstančių vyrų 
mes darbą, kas suparaližuos 
vežimų juodėjimą nežinia 
ant kaip ilgai.

New York’o majoras Gay 
nor buvo pasisiūlęs tarpi
ninkauti tarp kompanijos ir 
straikierių, bet pastariejie 
jojo tarpininkystę atmetė.
Gavo augštą atlyginimą.
New York, N. Y. Augš- 

čiausio Valstijos teismo pri- 
siekusiejie pripažino tūlam 
Mykolui Carmody keturias
dešimta tūkstančių dolerių 
atlyginimo nuo gelžkelio 
kompanijos Ne\v York Cen
tral už sužeidimą. 25 dieną 
rugsėjo pereitų metų Car
mody užšoko ant tavorinio 
trūkio, kad uždyką perva 
žiavus šmotą kelio. Tas ne
patiko trūkio konduktoriui 
ir jis nuspyrė Carmody nuo 
platformės. Carmody nu 
puolė po traukinio ratais, 
kurie nupiovė jam abi koji, 
už kurias teismas ir pripaži
no jam 40 tūkstančių dole
rių.

9 t

Užpuolė japoniečio namą.
Greeley, Colo. Minia pa

augusių vaikėzų ir vaikų už 
puolė ant namo japoniečio 
Ikeda, turtingo vietinio 
vaizboriaus, ir išdaužė visus 
langus ir sunaikino prekes 
krautuvėje. Policijai atvv 
kus, užpuolikai jau buvo iš
bėgioję į visas puses. Už 
puolimo priežastįa nežino 
mos. Japonietis yra doras, 
romus žmogus ir savo kai

Iš So. Boston, Mass.
Kun. T. Žilinskas $25.00. 

Iš Lawrence, Mass.
(Aukos surinktos “Šv. 

Vardo” Draugijos, laike 
prakalbų).

Jonas B. Valiukynas $1., 
Antanina Degalitė 25c., Ka- 
tarina Saveikienė 25c., Pra
nas Kasmerskis 25c., Juozas 
Mitkus 25c., Vincas Pauliu- 
kaitis 25c.; smulkių aukų 
75c. Viso: $3.00.

Iš Pittston, Pa.
Kun. A. Kaupas $7.36; 

Kazimieras Motekaitis 2.00; 
Marė Miliauskienė 2,00.

Po $1.00.
Pranas Katkauskas, Pr. 

Žurauskiutė, Juozas An
driuškevičius, Viktorija 
Balčiūnienė, Alena Rubi- 
niutė, Juozas Bukaveckas, 
Feliksas Petravičius, Kazi
mieras Markauskas, Mag- 
delena Klimiene, Kazimie
ras Petravičius, Kazimie 
ras Didžiūnas, Ona Gudai- 
čiutė, Konstancija Jasaitie
nė.

Po 50c.:
Stanislovas Bupris, Ona 

Klimavičienė, Jonas Saroč- 
ka, Elzbieta Valaitienė, Mo 
tiejus Valaitis.

Smulkesnių aukų: $15,64. 
Viso: $43.00.

Iš Chicago, III.
Šv. Kryžiaus parapija. 

Kun. A. Skripka $50,00;
Povilionis Antanas $5,00; 
Strausą Petras $5,00; Slie
kus Julius 2,00; Urbutis 
Paulius 2,00; Stragienė Eu
genija 2.00; N. N... 2,00; 
Martinkus Jonas 2,00; But
kuvienė Barbora 2,00; Tra- 
kinaitė Elena 2,00; Petraus
kis Juozas 1,50; Kuzmaus- 
kienė Marė 1,25; .Birbilaitė 
Juzė 1,50; Pocevičienė Vin
centa 1,50.

Po $1.00.-
Kundrotas Jonas, Barto

ševičius Jonas, Mikulskis 
Jonas, Orinčius Juozas, Jan 
kauskis Juozas, Misevičia 
Tadas, Taruška Vincas, Lu

AUKOS ŠV. KAZIMIERO' 
VIENUOLYNUI.

košius Juozas, Kyborts Pe
tras, Kasparavičia Antanas, 
Ropenskis Liudvikas, Kafc- 
mauskis Antanas, Plera Au 
tanas, Kasmauskis Antanai, 
Radavičia Antanas, Luko
šius Kazys, Gasparaitė Bar
bora, Čerkauskis Pranas, 
Vendzelis Pranas, Jurkus 
Pranas, Ruzgvs Juozas, Kir 
donis Stasys, Rimkevičia 
Juozas, Vitkauskis Anta
nas, Žebrauckaitė Marė, Ka 
siliauskaitė Uršulė, Jucie
nė Juzė, Zubavičienė Roza
lija, Noreikienė Juzė, Kin- 
draitė Ona, Lišpilaitė Kons
tancija, Noreikienė Antani
na, Laucius Juozas, Bon- 
dzinskas Antanas, Šerpetis 
Jonas, Dikčius Stas., Kaup
tas Stasys, Vaitiekus Jonas, 
Birčis Juozas, Paikis Anta
nas, Dulbinas Paulius, 
Krauklis Mikas, Paukštė 
Kazys, Panauskis Gabrie
lius, Noreika Juozas, Pe
travičius Vincas, Visockis 
Jonas, Vitrikis Juozas, Rau 
ba Adomas, Šarpys Stasys, 
Lenkus Jurgis, Petrukštis 
Jonas, Macelis Jurgis, Vai- 
ciekauskis Mikas, Stankus 
Antanas, Bajorinas Anta
nas, Beitas Motiejus, Ky
bartas Juozas, Brazauskis 
Simanas, Geštautas Anta
nas, Rupšlaukis Kazys, 
Paukštis M., Olberkis Sta
sys, Pocaitė Ona, Lapins
kaitė Julė, Saldukas Aug., 
Skrodenis Pranas, Kerdo- 
nis Juozas, Niedvaras Pe
tras, Mikaitis Ignacas, N. 
N..., Simanavičius Jonas, 
Mažeika Dominikas, Šim
kus Jonas, Černiauskis Pet
ras, Jasiulskis Grigorius, 
Davainas Jonas, Kleinas 
Aleksandras, Gudinskas A- 
dolpas, Janušauskis Juozas, 
Venckus Pranas, Eidikis 
Antanas, Gaušas Adomas, 
Barauskis Jonas, Pocius An 
tanas, Juraška Juozas, Gie
draitis Liudvikas, Navic
kas Jonas, Sakalauskas Mi- 
kolas, Brazauskis Jonas, 
Mikolaitis Pranas, Raila 
Stasys, Trakšelis Feliksas, 
Trakšelis Petras, Marozas 
Stasys, Šaukštulis Mikolas, 
Garuckis Ka^ys, N. N..., 
Arnasienė Ona, Simankiukė 
Agota, N. N..., Sandvitie- 
nė Joanna, Keršaitaitė Ur
šulė, Dautuvienė Ona, Mi- 
leikienė Anė, Norvilaitė 
Elena, Brazauskienė Bar
bora, Misevičienė Aleksan
dra, Jakubkienė Kazimiera, 
Valkauskienė Elena, N. N..., 
Nutautienė Stanislova, Ni- 
grickaitė Uršulė, N. N . 
Aušrienė Agota, Pocaitė 
Pranciška, Oksa Kazimiera, 
Matulaitė Morta, Maslaitė 
Rozalija, Durša Petras, Stul 
ga Kazimieras, Marcinkevi
čius Stasys, Mociunas Ka
zys, Zalomskis Antanas, 
Vaitkevičienė Anė.
Smulkesnių aukų: $119,13.

Viso: $323,88.
Iš Forest City, Pa.

Kun. M. Pankauskas pri
siuntė $22,00.

Aukos Lietuviškųjų Našiai 
čių Prieglaudai, Chi

cagoje:
Šv. Cecilijos Giedorių Drau 

gija nuo Tovvn of Lake 
Chicagoje: 5,00

Kun. A. Juasitis už 200 egz 
“Naminis Vaikų Auklė 
jimas” 10,00

Kun. K. Skripka 10,00
Kun. Fr. Valaitis 10,00
Kun. F. B. Serafinas už

400 egz. “Naminis 
Vaikų Aukl.” 20,00

Kun. M. Krušas už 200 
egz. 10,00

Kun. P. Saunisaitis 10,00
Kun. V. Matulaitis 10,00
Kun. A. Kaupas už 100

egz. 7,00

Kun. A. Skripį 
egz.

Viso labo:
Kun. A.

Redakcijai P,

Laiškai.!

“Draugo” No. 13 
cijos atsakymuose 
mesta literatiška 
Sakote, iš kur aš eiki 
rašiau? Nei iš niekd 
kaip iš savo makaulė' 
turiu nieko bendro sdj 
Jovaru, Margeliu ar 
tu tame darbe. Tai yi 
ras mano darbas ir jei 
mite keno kito tas pi 
rašytas, nesitikiu. M e J 
atitaisyti tą klaidą. Aš 
eiuosi įžeistas!

Su pagarba
Maukas.1

—' i

Gerbiamoji “T>r 
Redakcija:—

Malonėkit suteikti 
šiam mano trumpam 
kinimui gerbiamame r| 
tų laikraštyj kas link 
niško ant manęs užsipūol 
mo kokio tai J. P. G-s ‘Drai 
go’ 11 numer.

Kiek man žinoma, J. Pi 
G-s yra valparaisietis, 
vadinamas “studentas”, k i 
rių jau ne vienas visoj Ame 
riko j tarp lietuvių myli tu ii 
čius trukšmus kelti ir kla| 
dinti visuomenę.

Jis “Draugo” 11 numeryl 
melagingai rašo, kad Stasvj 
Tananeviče esąs “Dagio’ 
redaktorium, kad buvę:) 
“turbūt” prašalintas iš dv£ 
siškos seminarijos ir 
pagaliau nemokąs nei 
viškos kalbos, neį 
bos.

Melagystė visupirmi 
kad aš bučiau “Dagio” ręj 
daktorium. “Dagį” nupirke 
ne mano brolis, “Kataliko’’ 
leidėjas, bet tam tikroji naul 
ja bendrovė, kurios pirmi*] 
ninku yra p. P. Baltutis, ii 
toji bendrovė inkorporuota.] 
Kadangi aš nepriguliu prie 
bendrovės, tatai ir redakto
rium negaliu būt, juo labiai 
kad pačios bendrovės sąna
rių tarpe yra gabesnių už 
mane raštininkų.

Melagystė taippat, kad aš 
bučiau buvęs iš semi narį- 
prašalintas. Pats pasi 
kiau dėl man žinomų 
kybių. !

Kas link mano 
rašybos mokėjimo — tai1 
kitas dalykas. Rašau, 
moku ir išgaliu, juo labj 
kad lietuvių kalboj dar 
sama sistematiškojo ri 
bos išdirbimo. Jei J. P. 
geriau už mane moka li^ 
višką kalbą ir rašybą, 
sau laikosi.

Taigi visas fas J. P. G^ 
“Drauge” rašinėlis b ui 
tiesiog niekam nekalto ži 
gaus įžeidimas ir parašyl 
be jokib pamato. Bet svar
biausia, kam tokiam šmeiži
kui dar slėpties, jei jo nuo
mone, jis rašęs tiesą?

Su tikra pagarba
S. P. Tananeviče.

SVARBU ŽINOTI.

Turime atspaudę šv. 
žančiaus tajemnyčias. P 
kiolika tajemnyčių kain 
ja 10 centų. Kalbantieji ( 
vėnioje rožančių tepasiru 
na parsitraukti tajemi 
čias. Adresuokite:

“Draugas”
314 E. Market St.,

Wilkes Barre, P J



GAS
r r

RIEND)
Laikraštis

Lmerikos Liatavi^ 
Reikalams.

8. L. R. K. A. — 
lilkes-Barre, Pa., kas 

Itvirtadiaais.

Sąjunga - Leidėjai.

supas — Radaktorius. 
iutė — Utvaisdėtoja.

torespondencijas ir kito* 
reikia siųsti pas

Kaupas,
1 Okurch St., 
ittston, Pa.

ks pinigus, ar tai prenume- 
ar tai už “džabsus” ar už 
inimus ir t.t. reikia siųsti 
antrašu:

DRAUGAS”
314 E. Markei St., 

WILKES BARRE, PA.

f Ar bus tai spausdinimas konsti- 
Įcijos, ar plakatų, ar tikietų ar 
įokie į tat panašus reikalai, rei- 

visades kreipties tuo pačiu 
I:

“DRAUGAS”
314 E. Market St.,

akcija pasilieka sau teisę 
trumpinti arba atmesti vi- 

os prisiunčiamus raštus.
Laikas ir vieta raštų talpinimo 

iridęra nuo redakcijos.
Atmestieji rankraščiai nėra grą- 

inami redakcijos lėšomis.
Rašyti reikia tik ant vieno pus- 

įpio, paliekant plačius tarpus 
irp eilučių. Popieros nėra ko gai- 
itiee, nes korespondentams ir 
endradarbiams rašant ant abie- 
) pusių, da-gi smalkiomis raidė- 
įis, redakcijai labai dažnai pri- 
ieina perrašinėti atsiųstus raštus.

Norint, kad raštas tilptų arti- 
aiausiame numeryje, rankraštis 
eikis pristatyti spaustuvėn ne vė- 
iaa, kaip 9 valandų išryto antra- 
ienyje (utarninke*.

'UOS PASTAIOS.

Sako, kad vienoje Ameri
kos lietuvių parapijoje pa

rapijiečiai vieną kaitą nu
tarė užginti kunigui minėti 
pamoksluose velnią. Jeigu 
paminės, tai už kiekvieną 
paminėjimą užsimokės pen
kis dolerius baudos. Žinoma, 
mums juokas iš tokio nuta
rimo, bet dovanojame tiems, 
parapijiečiams, nes, sako 
me, gal buvo tame mitinge 
apkvašusiame stovyje, va- 

įąsi, nežinojo, ką darą.
Amerikoje ir ne lietu- 

asielgia panašiai. Dar 
r! — Kongrese, atski- 
valstijų legislaturose, 

stų tarybose... Kon
monas J. F. Burke už- 
’na (“Independant 
ch 9, 1911), jog pastaru 
u į legislaturas ir kon 

buvo nemaža labai 
tų įnešimų (bill’ių). Ir 
, vienoje vietoje buvo 
ta padaryti Gramnyčių 
ą šventadieniu, bet gini 

eve, ne dėlto, kad ta die- 
yra šventė katalikų baž

nyčioje, bet vien dėlto, kac 
sulyg senojo anglų prietaro 
tą dieną išlenda iš po že 
mes barsukas (ground-hog 
kitaip woodchuch) ir jei pa 

ato savo šešėlį — ženklas 
ad saulė šviečia! — tai pa 

silieka ant viršaus — ma 
busiąs ankstyvas pavasa 
ris, — bet jei diena bus uka 

i ir žvėrelis nematys sa 
b šešėlio, tai lenda atgal 

savo urvą, nes šalčių busią 
dar tiek ir tiek.

Kitokie pavyzdžiai: 
Vienoje legislaturoje lau

kia aptarimo sumanymas, 
kad butų užginta duoti ger- 
fi^ąlaus ir kitokių svaiginau 

gėrimų, tokiems žmo- 
s. kurie neturi valdiško

F leidimo vartoti alkoholį, 
“‘■įmanytojas sako, kad jei- 

į reikalaujama valdiškojo 
avelijimo (license) me- 
žiotojams ir žvejams, pinn 

neg jie pradeda medžioti ir 
žuvauti, tai dėlko neparei
kalauti valdžios leidimo nuo 
tų, ką gėrimų trokšta, ir dar 
pirmneg jie prikiš stiklą 
prie lupų ?

.Kitoje vietoje pareika
lauta šitokio negirdėto daik 
to: kad kiekvienas dakta
ras, kurs daro operaciją nuo 
aklosios žarnos uždegime 
(appendicitis), butų nu 
baustas priderančiai, jei ga
lų gale pasirodys, jog ope
racija buvo nereikalinga.

Kitur reikalaujama pri
derančios pabaudos tiems 
vyrams, ką užsideda kojas 
ant stalo, bediktųodanii laiš
ką savo jaunai stenografej.

Kitas sumanymas skelbia, 
kad nevedusieji vyrai nuo 
25 iki 45 metų mokėtų vais 
tijai ypatingus mokesčius.

Dar kitas įnešimas reika 
auja, kad nevedusieji vy-
ai išsižadėtų vardo “Mis- 

ter” ir pradėtų vadinties 
itaip kaip — vat kaip ne

tekėjusios mergaitės vadi 
naši ne “Mrs.”, bet “Miss” 
Vis tai dėlto, kad vedusieji 
vyrai negalėtų apsimesti 
iengungiais ir neturėtų 

orogos suvedžioti nekaltų 
miss’ių”.
Yra dar įdomesnių reika- 

avinių, jei paminėsime, kad 
vienoje valstijoje pareika- 
auta nuo viešbučių, kat 
ant lovų tiestų paklodes ne 
trumpesnes, kaip devynių 
pėdų ilgio. Kitur įnešta 
Kad geležinkelių bilietų par
davinėtojai (ticket agents) 
lutų smarkiai pabausti, jei 
neatsakytų į visus kėliau 
ninku klausimus.

Suv. Valstijų Kongresan 
nešta “bill’ius”, kuriame

r 4 inurodyta, kaip skalbėjai tu 
ri suprosuoti marškinius 
apykakles. Kitas “bill’ius’ 
sutvarko moterių skrvbe 
ių špilkas, vadinasi, paro 

do, kokias špilkas savo skry 
celėse moterįs gali valioti 
okių ne. Kiekvienos san 

Krovos savininkas, jei laiko 
savo įstaigoje laikrodį, turi 
mti nubaustas, jei laikrodis 
skubinasi arba vėlinasi. 

Apleidome daug kitokių 
eistų sumanymų. Bet lai 

ir šitų užtenka. Iš privestų
jų matyti, kad iššaukė juos 
tokie vietiniai reikalai arba 
nesusipratimai. Pav., apie 
bausmę už negerai einan
čius laikrodžius kiekvienam 
privalo būti aišku, jog kur 
norints kokioje nors dirbtu
vėje, sankrovoje ar kitokio
je įstaigoje išryto laikrodis 
esti tyčia paskubinamas, 
kad darbdavys galėtų pasa
kyti darbininkams, jog štai 
pasivėlinote! — o vakare ty
čia pavėlinamas, kad pri
vertus juos padirbėti ilgiau. 
Bet tokiam besąžiningam 
išnaudojimui lengva butų 
buvę galima užbėgti už akių 
kitokiais priemoniais.

Kiti įnešimai ir juokingi 
ir neišpildomi.

yno laikraštis supranta žo
dį: “klerikališkas” ir kaip 
supranta žodį: “veidmai
nys”1?

Veidmainys, visų priimto 
e prasmėje, tai toks ponas, 
Kurs daro blogus darbus, 
irisidengdamas dorumo

dus'
pavadiiF^ tikėjmuT 
daiktu, kurį kiekvienas pri-[baigė- 
valo paguodoti. Daktaras to, persekiojimu bažnyčios 
galoĮ) prisirašė prie antikle- ir pavergimu dvasiškijos. 
rikalų ir apreiškė, kad jis Jeigu gi masoniškoji Val- 
kovoja ne prieš tikėjimą, džia butų persekiojusi dva- 
kaipo tokį, bet tik prieš or-Įsiškiją, bet tikėjimo nebūtų 

kliudžiusi, be abejo savo 
tikslo nebūtų atsiekusi, nes 
tikybinė.dvasia butų žmo
nėse užsilikusi ir jinai butų 
sukilusi prieš tikėjimo at
stovų prispaudimą. Dabar- 
gi gudria politika pasisekė 
išvaryti iš priaugančių kar- 

kuo-

Kauke arba geromis intenci- ganizuotąjį tikėjimą, t. y. 
omis. Štai “V. L.” obalsvs, prieš bažnyčią. Taip tatai
turį 1897 m. pasiėmė nuo 
Vinco Kudirkos ir kursai

galutinai
Amerikos

ir Lietuvos ir 
pirmeivių-bedie-

ėjimo netik 
bet dar jį giname 
obalsis vra tikrai veidmai

negriaujame, 
” — tas

skamba: “Išrodjnėdami ku- vių-laisvamanių -antikleri- 
nigų blogus darbus, męs ti- kalų sparnai susileido į ^ie

ną krūvą.
Jeigu tat klerikalizmas 

reiškia tą-patį, ką tikėjimas, Į tų tikybinę dvasią, ir
ningas, nes dvasiškijos šmei Į bažnyčia, suma tų darbų ir met pradėta persekioti baž- 
žimu norima atsiekti galuti-Į pasielgimų, kuriais žmonės nvčią nebuvo kam už ją už- 

apreiškia savo tikybinius sistoti. Aišku, jog masonai 
jausmus ir įsitikinimus, tai kovojo ne prieš

ną tikslą — tikėjimo išnie- 
rinimą, o čia tau sako, kad 
tokia nepaprasta operacija

klerikaliz-
dėlko ne? — “Draugą” ga- mą, nes tai žodis, vartoja- 

norima tikėjimą apginti. Į Įima pavadinti klerikališku. Į mas pridengiami kitokių šie 
priešVeidmainingi taip-pat pir

meivių organų aimanavimai 
apie
čias”
kodyliaus ašaromis, kad lie
tuviu bažnvčios yra užrašo- 

os “airiams”, gerai žino
dami, jog taip nėra, paskui 
reikalauja, kad bažnytinis 
turtas butų užrašytas “pa
rapijos” vardu, vadinasi pa
liktų “tautos nuosavybe”...

“tautiškąsias bažnv- 
Apgailestauja jie kro

Męs už tatai 
Bet “V. L.” vadina “Drau- 

” klerikališku visai kito
je prasmėje. Jos akyse “kle 
rikališkas” yra paniekini
mo žodis, tinkamas vien at
žagareiviams, obskuran- 
tams, fanatikams ir kito-

nepykstame. | kių ir pastangų, bet 
tikėjimą.

Ir Lietuvos pirmeiviai, 
sakydami, buk jie kovoją 
ne prieš tikėjimą ir kuni
gus, bet vien prieš klerika
lizmą, nesako tiesos, nes ir 
patįs nepermano aiškiai to

smulkina i n ii«iwuais tins
tančiais metų.

Jeigu tat Monakos kuni
gaikštis pasirinko vedėjais 
naujos mokslo įstaigos du 
katalikišku kunigu, tai aiš
ku, 1, kad tuodu kunigu tur
but yra nepaprastu mokslo 
vyru, vadinasi, gerai pažįs
ta paleontologiją, geologiją 
ir antropologiją, ir 2, kad 
taip katalikų bažnyčios ir 
tikrojo mokslo nėra ir nega- 
i būti jokio priešingumo.

Tais mokslo vyrais yra 
kun. Breuil (prancūzas), 
privatdocentas^ Friburgo 
universitete, ir d-ras Ilugo- 
nas Obermaier (bavaras), 
užimąs panašią vietą Vienos 
universitete. Pirmamjam 
pavesta priešistoriškoji et
nografija, antramjam geolo
gija santykiuose su priešis- 
torišku žmogum.

uo
dalyką
gabiu jaučiasi 
Skirtumas tuose dviejuose 
atsakymuose yra tas, jog 
graiku galvočius tikėjo į 
Dievą, o naujosios gadynės 
stabmeldys į J į netiki, nes 
kaip gal tikėti į Tą, apie Ku 
rį nežino nei tiek, ar Jis yra?

Referatas apie Teologiją, 
kaip “Lietuva” pataiso, tai 
buvo skaitymas kokio ten 
versto veikalėlio. Bet jei ta
me veikalėlyje buvo neguo- 
jama Kristaus Dievybė, 
Jo mirtis ant kryžiaus ir pri 
sikėlimas ir prelegentas jo 
nesukritikavo, tai prisipaži
no, kad jo nuomonė sutinka 
su veikalėlio priparodymais. 
Jei tokios brošiūrėlės “Auš
ros” nariams patinka, tai te 
skaito jąs, savo pasidorini- 
mui “Aušros” susirinkimuo 
se, bet jei viešai su jomis 
pasirodo, tai tenepyksta, jei 
už tokį darbą užsipelnija iš
girsti titulus: melagystės 
skelbėjų, burnotojų ir bedie 
vvbės platintojų.

Tiesa, kad referatų skai
tytojai ne kunigai, teologai, 
bet aišku, kad ir ne tikintie
ji žmonės. Kas-žiu ar nutol
ai nuo kunigų savo nuomo
nėse apie tuos pačius dalv- 
kus tokie musų pftsauliniai 
ir mokslo vyrai, kaip: Dovy
daitis, Kairukštis, Kubilius, 
Smetona ir kiti? Tepagalvo- 
ja musų valparaisiečiai.

“Lietuva” stebisi, kaip aš 
galėjau taip viską sužinoti

“LIETUVAI”

“Aušros” reikaluose.
kius rųšies paskendusiems ti žodžio prasmės, 
kybos prietaruose neišma- Taip tatai, jeigu klerika 
nėliams, išnaudojamiems Į lizinas yra tik prasivardžia 

vimu tikybinių jausmų ir į- 
sitikinimų, tai klerikaliz 
mas yra negražiu pavadini 
mu tikėjimo ir bažnyčios. 
Tuomet “klerikališkas” įš 
etiškosiojo ir aistetiškojo 
atžvilgio butų tolygus 
‘ ‘ šliuptarniškam ”, “ velnia- 
maniškain”, “parmazoniš- 
kam” ir į tat panašius epite
tus. “Draugo” reikale pa
vadinimas jo klerikališku 
reikštų tą patį, ką pasa-

gudrių kunigų—lupikų ir
Kas žodis, tai melas, kas sa- vedamiems į materijalinę ir 
kinys, tai veidmainiavimas, dvasišką gražutį.
Kur-kur, bet jeigu kas nori 
sužinoti, kas yra veidmai-1 
niavimas,tikėjimo ir bažny
čios reikaluose, tam užtenka 
peržiūrėti pirmeivių laik
raščius.

Draugas” tarnauja lie
tuvių katalikų reikalams, 
itas gali parodyti, kad tuos 
reikalus aiškino ir gynė su- 
vedžio j ančiai, kreivai, veid
mainingai ? Kas gali pasaky
ti, kad “Draugo” perser
gėjimai prieš gręsiantį pa
vojų neturėjo po savim pa
mato? Tiesa, rašėme ne sy

Ar taip, “V. L.”?
Jei ne, meldžiame paaiš

kinimo. Jei taip, tai pasi
liekame prie savosios nuo
monės apie Brooklyno orga
ną, o toji nuomonė nelabai 
maloni, todėl jos ir neišreiš- 
kiame.

P. Kubilius duoda ir sa
votišką klerikalizmo defini- 

Jo nuomone, klerika
lizmas bažnyčios gyvenime 
yra tas pat, ką biurokratiz
mas valstijos gyvenime. 
Bet su tokia nuomone nega
lima sutikti kad ir dėlto, jog

kį, kas darosi priešingame žodžiu «klerikaIizmas
bažnyčiai ir tikėjimui (tuo 
pačiu priešingame katalikų 
reikalams) abaze, bet rėmė
mės visados pačių pirmei
vių išvilktų aikštėn faktų, 
ne privatinių informacijų, 
nors ir tokių mums netruko

n vra
supralrfama visai kas kit. 

“Klerikalai”, kaip ir ki
tokie švelnus prasivardžia- 
vimai (“ultramontanai” ir 
t.t.) atsirado Prancūzijoje 
ir prasiplatino po aplinki
nius kraštus, kur gyvuoja

ir netrūksta. Kur gi čia veid J politiškos partijos, stovin
čios ant tikybinio pagrindo. 
Klerikalų rasime ir protes
tantų šalyse. Anglijoje ir 
Amerikoje jų nėra. Lietuvo
je atsirado jie pamėgždžio- 
jimo keliu, vadinasi, Lietu
vos pirmeiviai nenorėjo- pa
silikti civilizacijos užpaka-

mainiavimas ?
Visuose kitokiuose klau

simuose: ar tai darbininkų, 
ar visuomenės ar kitokiuose 
visados mėginome atsistoti 
ant bešališkumo ir teisybės 
nagrindo. Gi veidmainys be
šališkumo ir teisybės bijosi.
£ur gi daugiau veidmainiu- Į lyje ir įvedė savo žodynan 

gumo: klerikališkame ‘Drau
ge’ ar pirmeiviškoje “V. 

n ir jos drauguose ir 
draugėse ?

Tiek pro domo sua.
O dabar kas yra tas “kle

rikalizmas”, kas yra “kle-

civilizuotus koliojimus. Iš 
[Lietuvos jau “civilizacijos” 
padėlys atkeliavo į Ameri
ką ir yra reikalingai ir be
reikalingai, bet visados su 
dideliu pamėgimu vartoja
mas musų pirmeivių spau-

kius, jog “Draugas” yra 
katalikiškas laikraštis, taip 
kaip pasakymas, jog “Vien. 
L.” yra šliuptarniška, “Ko
va” raudonoji, “Keleivis” 
velniamaniškas, lygintųsi 
pavadinimu pirmosios lais
vamanišku laikraščiu, an
trosios socijalistišku, o tre
čiojo bedievišku.

Jeigu skaitančiai visuo
menei patinka prasivardžia- 
vimai, o koliojimuose nėra 
nieko blogo, tai dėlko ne? — 
galime vienas į kitą mėtyti 
klerikalais, šliuptarniais, 
šventakupriais ir kitokiais 
vardais. Jeigu gi dalykai ki
taip stovi, tai jau seniai me
tas išvaryti iš musų laikraš 
tijos civilizuotus ir necivili 
zuotus plūdimus.

Bet pirmeiviai, kalbėda
mi apie klerikalus, turi ome
nyje ką kitą — kokį tai ne
aiškų daiktą, kursai rišasi 
arti su tikėjimu ir kurs 
jiems labai-labai nepatinka 

Rašydami anuomet, kad 
“Draugas” nėra klerika
liškas laikraštis, šitokį tai 
klerikalizmą ir. turėjome 
mintyje.rikališkas”? Brooklyn’o or- doje.

ganas nepaaiškina, nors tais Ateiviams žodynas pasa- 
žodžiais operuoja skersai ir kys, jog klerikalas tai toks| 
išilgai. J. Kubilius ‘Viltie^’| žmogus, kurs nori, kad ku-

Monakos kunigaikštis yra 
sumanytoju naujos mokslo 

se tai nežinomas iksas, kurįlgą) viešuose reikaluose. To-1 šakos, vadinamos žmonių 
kiekvienas savotiškai per- kią bent nuomonę apie kle- paleontologija. Jisai pasky- 
mano. Jeigu “V. L.” sutin- rikalus skelbia antiklerika- rė tardymams apie priešis 
ka su p. Kubiliaus definici- lai. Kaip rodosi, tokioje toriškąjį žmogų diktoką su- 
ja, tai “Draugo” klerikaliz- prasmėje ima p. Kubilius mą pinigų, o tardymų pri
mas bus ir-gi nežinomas ik- savo klerikalizmą — biuro- žiūrėtojais pasirinko du ka

No. 16 sako, kad klerikaliz- nigai turėtų įtekmę (da-gi 
mas lietuvių pirmeivių aky- neužpelnytą ir kenksmui-1

sas, kurio prasmės dar rei- kratizmą. talikišku kunigu.

“Vien. Liet.” (No. 10) pa 
velijo sau būti sąmojinga 
vadinasi, parašė tokių daik 
tų, kokie tegalėję, jos nuo 
mone, išeiti vien iš po Mo- 
liere’o arba Marko Twain’o 
plunksnos. Ant liežuvio pa
imti neseni santykėliai 
tarp “Draugo” ir Kl. Jjir- 
gelionio.

“V. L.”, kaip 
organui pridera, 
sau iš “Draugo”
viedojimo”, kad neesąs kle 
rikališkas nei veidmainys

Atsiprašome, kaip Brook

pirmeivių 
juokiasi 
išsispa-

kia ieškoti apvčiupomis. P. Bet tai tik žodžių žaidi- Įdomu! Mokslas, kursai 
Kub. prieina prie konkliuzi- mas. Pirmeiviai gerai žino, paviršutiniai turėtų eiti 
jos, kad anti-klerikalai žo- jog jie kovoja užtat, kad prieš šv. rašto nurodymus 
džiu “klerikalizmas” vadi- žmonės savo darbuose ne- pavestas kunigų globai! 
na tikėjimą ir bažnyčią, kad ieškotų sau vadovo tikėjime Palėontologija yra moks- 
jų užsigvnimas, buk nekovo ir jo principuose. Ne kuni- las apie tai, kaip gyveno gy 
ją prieš tikėjimą nei prieš ga i ir jų įtekmė jiems rupi, vi sutvėrimai senesniuose, 
kunigus, tik prieš klerika- bet tikėjimo įtekmė į žmo- jau išnykusiuose geologiš 
lizmą, yra veidmainingas, nių gyvenimą. Prancūzijos kuose laikatarpuose. Taigi 

klerikalizmu masonai gerai žinojo, jog žmonių paleontologijos tiks 
tikėjimu jiems bus labai lengva per- lu yra susekti, kaip žmonės 

Jonas galėti dvasiškiją, jei tik mo- išrodė ir kaip gyveno senes 
Šliupas, kol dar lietuviai ne kyklose ir viešose įstaigose n iuose geologiškuose perijo 
buvo pasidalinę į klerikalus tikėjimo įtekmė bus apsilp- duose. Štai čia tai atsiranda 
ir antiklerikalus, vadinda- ninta. Masonų pastangos priešingumas tarp “moks 
vo tikėjimą, skalpeliu, ku- nenuėjo niekais. Dvidešimt- lo” ir katalikų bažnyčios 
riuo kastruojama žmonių metinis eksperimentas su nes kuomet naiVjų laikų už 
laisvoji dvasia, bet atsira-1 betikybinėmis mokyklomis I sidegeliai skilia žmonių

vra
nes kova su 
yra tikra kova su 
ir bažnyčia. D-ras

“Lietuva” No. 11 teisin
dama “Aušros” tikybiniais 
tematais paskaitas, primeta 
man nesąžiniškumą jųjų pa
smerkime ‘Draugas’ No. 14.

Ačiū “Lietuvai” už pro
gą,-kurią man suteikia tas 
nevykusias paskaitas sąži
ningiau šį kartą pasmerkti.

Neapsimoka kalbėti apie 
netikusį referatų skaitymą, 
nei apie nenuoseklumą me
džiagos sutvarkyme, svarbu 
čia yra žinoti referatų įtal
pa, o da labiau nuomonė, ku
rią jie stengiasi savo klau
sytojuose išdirbti.

Prelegentas kalbėdamas 
apie ‘tikėjimą’, taip krikščio 
niškuosius ir nekrikščioniš- 
Kuosius tikėjimus sumaišė, 
Kad judaizmui, magometa- 
nizmui, buddizmui katali- 
Kiškojo tikėjimo vardus su
keikė. Iš to sulyginimo su 
skriauda išėjo krikščiony 
lė, nes mat ji nuo buddizmo 
net pasiskolinus svarbesnes 
savo tikėjimo tiesas. Prele 
gento nuomone visi tikėji 
mai yra geri. Toks tvirtini
mas yra ne tik pąžeminimu 
;ikrojo tikėjimo, bet ir me 
u. Negalianti visi tikėjimai 
ygiai geri, kaip negal būti 
ygiai geri teisybė ir melas. 
Jei vienas tikėjimas tą įsako 
Ką kitas draudžia, tai vienur 
ar kitur tur būti melas. Jei 
visi tikėjimai butų lygiai ge 
ri, tad reikėtų pripažinti, 
kad Dievas taip-pat yra abe 
jutiškas kas link tiesos ar 
jnelo, gero ar blogo, arba 
kad Jis nėra teisingas ir 
šventas, kas lygintųsi ne 
pripažinimui Dievo. Jei vė 
visi tikėjimai butų melagin
gi ir tarpe jųjų neatsirastų 
teisingo, tad nei vienas žmo 
gus nepasiektų savo tikslo 
nebūtų išganytas. Toks tvir 
tinimas priešintųsi Dievo 
išminčiai ir gerumui ir bHtų 
užginimu Dievo buvimo. — 
Kas tiki, jog visi tikėjimai 
yra lygiai geri, tas netur jo
kio tikėjimo.

Kits prelegentas, skaity
damas “Apie Dievą”, taip 
viską nuo Dievo apvalė, jog 
klausytojas, nuosekliai, pa
baigoje klausė — “Ar yra 
Dievas?” Prelegentas prisi
pažino, kad “jis jam ant to 
negal atsakyti.” Labai filo- 
zofiškai. Taip rodžias ir paė
mė žodžius nuo Senojo grai
kų filozofo Simonides’o, ku
ris užklaustas Hierono, Sy- 
rakuzų karaliaus, “Kas yra 
Dievas?” negalėjo atsaky
ti, bet pareikalavo vienos 
dienos apsimąstymui. Pra
slinkus dienai, pareikalavo

apie “Aušros” prelegeu- 
tus, lyg tartum bučiau į jų 
sielą įėjęs. Aš tiek apie jų 
sielas sužinojau, kiek jie jąs 
savo prelekcijomis parodo. 
Juk regint durnus nesunku 
dasiprotėti, kad kur nors 
tur būti ugnis, nes durnų ne
esti be ugnies. Gydytoj 
pamatęs leižuvį, pažįsta 
dūriuose esančią ligą. Ži 
gaus kalba parodo jo minlj 
Nedora kalba, viešai, su 
sirengimu, pasakyta parodo 
blogą kalbėtojo intenciją. 
Visa eilė panašių kalbų ar 
prelekcijų parodo blogą
draugijos tendenciją; šiame 
atsitikime pasirodo jau
pYieštikybinė agitacija. Ti
kėjimo užgauliojimas iš pu
sės netikinčiųjų, tai vėl aiš
kus ženklas jų sielos nero- 
mvbės. P. J. Šliupas yra, ta
me atžvilgyje, tikru netikė
jimo kankiniu. Prieštikėji- 
miškųjų paskaitų tikslu yra 
išsiteisinti prieš žmones iš 
savo netikėjimo, o klausy
tojus padaryti lygiais sau ne 
tikaičiais.

Chicagietis Katalikas.

SU MELU NETOLI VA
ŽIUOSI.

Kada “Draugo” No. 9 p. 
Bastenis pranešė, kad “Ke
leivio” leidėjai byloj su 
kun. Krasnicku pralaimėjo 
— nes turėjo užsimokėt po 
$25, tada “Kel.” redakcija, 
norėdama tą žinią prieš vi
suomenės akis užslėpti, sa
vo laikraščio No. 7 apskel
bė, kad “Draugo” kores
pondento paduotoji žinia 
tai “grynas melas”. Bet ka
da “Drg.” No. 13 pastabose 
tilpo augštesniojo teismo si 
kretoriaus p. J. M. M.inl 
ning’o liudijimas — angliš-j 
kai ir lietuviškai, tada ta? 
liudijimas kaip pirštu ‘Kel.’ 
redakcijai dūrė į akis ir pa
rodė, kad p. Bastenio žinia 
buvo teisinga.

Tada “Kel.” redakcija, 
matydama, kad savo melą 
nei už ančio negalės pa
slėpti, 10 No. kad ir raus-



įeito prisipa
žino, jog užsimokėję $25, tik 
“as expenses” (kaipo iškas 
čius). Pas ją iškaščiai tai 
mat ne pinigai.. .

“Kel.” No. 10, peržval
goj® P° kelinto anglišku ei
lučių sako: “Tai čia aiškiai 
pasakyta, kad $25 užmokė
ta, kaipo iškaščiai (as ex- 
penses). Ir prie to da iš viso 
$25, o pagal “Draugo” pra
nešimų buvo $50, nes abudu 
užsimokėjo po $25.”

Pagal žodžių skambėjimą 
kokia čia butų mintis: ar 
dvilinkinė ar trilinkinė, tai 
sunku atspėti. “$25 ir prie 
to da iš viso $25”. Tai kiek 
būtų ?... -

Matomai melas aikštėn iš 
ėjo, todėl ir “Keleivio” re
dakcijos mintis susidvilin-
kavo.

Dagilukas.

Lietuvių Informacijos Biu
ro Paryžiuje Reika

luose.

Šiomis dienomis gavau iš 
Paryžiaus laišką su išipeti- 
nėjimais Amerikos lietu
viams, kad neprisideda prie 
įsteigimo Lietuvių Informa
cijos Biuro. Lietuvoje, esą, 
sumesta tam reikalui per 
200 rublių, o iš Amerikos 
negauta nei vienas centas. 
Biuro siekis prakilnus. Biu
ro sumanytojas, J. Gabrys, 
ketina netik išleisti knygą 
prancūzų kalba apie lietu
vius, bet ir šiaip jau viso
kiais prieinančiais priemo- 
niafe supažindinti platųjį 
pasaulį su musų tauta ir jos 
vargais bei reikalais.

Tai-gi ir męs, amerikie
čiai, nebūkime šykštus šita
me svarbiame dalyke.

Ant. Kasperunas.

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

zacijos; ar paleidžiame tas 
savo mintis, tuos sumany
mus į visuomenę apsvarsty
ti? Ne! ir da sykį ne! Ot, 
sėdime sau sudėję rankas ir 
tiek. Tegul kiti gimdo suma
nymus ir tegu kiti svarsto! 
Tegu cicilikai, arba laisva
maniai už mus mąsto, dirba! 
O męs... kam mums džio
vint pakaušius bereikalo? 
Turime Susivienijimą, turi
me konstituciją, turime Sei
mus, ir atliktas kriukis! 
Tas Susivienijimas geras, į 
laiką išmoka mirtines Sei
muose svarstosi reikalai be 
jokio ergelio, ir ko čia dau
giau reikia? Taip, daugiau 
nieko nei nereikia. Bet pa
žiūrėkime tik į musų kons
tituciją; perskaitykime ją 
su atida, o rasime, kad musų 
Susivienijimas daug ir labai 
daug žmonijai skolingas. 
Paimkime kad ir “siekį” 
Susivienijimo. Ar daug mu
sų Susivienijimas yra pada
ręs apšvietimo šakoje? Ar 
išleido nors kokią vieną kny 
gėlę savo lėšomis, ir ar da 
lino ją tarpe savo narių? Ar 
įsteigė nors vieną knygyną, 
kur yra didesnės kuopos? 
Ar daug išduodama ant me
tų įsteigimui Centrališko 
knygyno, ir kas ir kaip iš to 
knygyno naudojasi? Ar pa 
garsino nors vieną sykį lite 
rališką konkursą? Visi tie 
klausimai /pasilieka be atsa
kymo, arba su labai trumpu 
atsakymu: “ne”. O kodėl 
ne? Užtat, kad męs tylime. 
Sėdime rankas sudėję ir ty
lime, Tegu kiti už mus dar 
buojasi! Tegu tautiečiai lei
džia knygas, platina jąs sa
vųjų tarpe, steigia knygy
nus, garsina konkursus ir 
t.t., o męs ir be to galime 
apseit!... Na, broliai! Jei 
gu męs ir toliau taip darbuo 
simės, kaip praėjusiais 26 
metais, tai nekiek nuženg 
sime pirmyn. 26 metai, tai 
ne viena diena. Jeigu musų 
Susiv. butų išleidęs nors kas 
antri metai po vieną knvgu 
tę, tai jau šiandien kožnas 
narys turėtų po 13 knygų 
čių. O dabar ką turi? Tiesa 
turime pinigų, bet iš tų mu
sų pinigų naudojasi tik ban
kai. Taip, kad męs mokame 
tiktai kitus šelpti, save vi 
sai užmiršdami. Taigi, bro 
liai, dabar pakol turime ga
na diktai laiko iki Seimo 
apsvarstykime tuos viršui 
nurodytus ir kitus klausi
mus, ir duokime juos 26 Sei 
mui išrišti. Tegu nors 26 
Seimas padaro ką nors gero 
Susivienijimui ir pakeli 
mui lietuvių vardo.

kod£l męs tylime?
Tas klausimas turi apeit 

kožną be vieną sąnarį Su- 
sivien. L. R. K. A. Kad męs 
tylime, tai aišku kaip du o 
du keturi. Rodos, mus nieko 
neapeina, neturime ką veik
ti -t- galvoti; neturime jo
kios organizacijos, kurioje 
galima butų pakelt vieną ar 
kitą klausimą, pagerint tą 
organizaciją, arba prašalint 
įsiskverbusį blogą. Vienu 
žodžiu, tylime ir sėdime, 
kaip pas Dievą už pečiaus. 
Męs, nariai Susiv. L. R. K. 
A., turime ant savo sprando 
didelę naštą. Musų organi 
zacija tai ne pašelpinė kokia 
nors draugija, sutverta pa 
lengvinimui nelaimėje de 
sėtkams žmonių. Į musų or
ganizaciją žiuri ne tik tuks 
tančiai, bet milijonai žmo 
nių: ne tik musų vienų, lie
tuvių tauta, bet ir svetim 
taučiai tėmija ir svarsto, ką 
męs veikiame. . Tiesa, męs 
turime Seimus, į kuriuos su
važiuoja pasiuntiniai, iš
rinktieji, kaipo stipriausi 
kuopų stulpai, ir tie pasiun
tiniai svarsto reikalus orga
nizacijos ir išleidžia ištar
mes pagal norą ir sumany
mus visų žmonių, prigulin
čių prie tos organizacijos 
Taigi tie heimai, tai yra tie 
pasiuntiniai, tai tik yra iš- 
pildvtojais sumanymų vi
suomenės, o męs turime pa
sirūpint, pagimdvt tuos su
manymus. Bet ar męs tą da
rome, ar męs manome ką 
nors dėl pagerinimo ir pa 
kėlimo vardo musų organi

A. J. Gudaitis.

Naujai prisirašę prie Susiv 
L. R. K. A. I bert. 1911 m.

1 kp. Edivarsdsville, Pa.: 
Magdė Dambrauskienė,

Ona Sarokienė, Juozas Če 
panonis, Liudvikas Gildą.
2 kp. Forest City, Pa.

Ona Černauckienė, Ka
zys Križevičius.
3 kp. Elizabeth, N. J.: 

Teofilius Lenkevičius,
Stasys Čižius, Bronislovas 
Pinkevičia, Juozas Tareila 
Mikas Paulauskas, Anta 
nas Pigaga, Juozas Kiau 
rockis.
4 kp. Shenandoah, Pa.: 

Povilas Galinis, Katrė
Mikilionienė, Jieva Petuš 
kienė, Rožė Petuškicnė.
5 kp. Forest City, Pa.: 

Jonas Zalenckas, Mari
Būrais, Marė Turučiukė 
Juozas Zalenskas.
6 kp. Plvmouth, Pa.:

Ona Seniutienė.
7 kp. Pittston, Pa.:

Ona Laukaitienė, Agota

27 kp. Minersville, Pa.:
Marė Šebeikienė.-

28 kp. Luzerue, Pa.:
Karalina Žekienė, Morta

Grinevičienė, Agota Krikš
čiūnienės *
29 kp. Cumbola, Pa.:

Marė Kardišauskienė.
30 kp. Scranton, Pa.:

Ona Grigienė, Elzbieta 
Gudaitienė, Ignas Stočkus, 
Andrius Vaitkunas, Ona 
Drungelienė, Vaclovas Ja- 
nuškevičia, Albertas Samu- 
aitis, Jurgis Petkauskas, 

Antanas Gudaitis, Alena 
Pakęltienė, Kazys Matuke- 
vičius, Ona Zakarauckienė, 
Agnieška Baltrušaitienė, 
Rožė Kiselevičienė, Stasys 
Dereškevičius, Jonas Leš- 
kauckas, Julius Banis, Pet- 
ras Gilis, Andrius Janušauc 
kas, Katarina Eidukienė, 
Jonas Rakauckas, Vincas 
Šerpinskas, Jurgis Žilins
kas, Mikas Grigas, Ona Pe- 
trauckienė, Zosia Virpšienė, 
Juozas Pušinaitis, Ona Kve 
daitienė, Kazys Brazaitis, 
Aleksandra Rimšienė, Ma
rė Varaškienė.
31 kp. Mahanov City, Pa.:

Motiejus Staniukynas,
Karolius Lapinskas, Marė 
Petruševičienė, Juzė Klimą 
vičienė, Antanas Ambrazie
jus, Marė Lapinskienė, Ona 
Maciulskienė, Magdė Auš- 
trienė, Alena Staniukinienė.
33 kp. Kensington, III.:

Jonas Valis.
34 kp. Cincinnati, Ohio.

Mikas Sudeikis, Petras
Dulcas, Juozas Mašiotas, 
Antanas Andrekis.
36 kp. Newark, N. J.:

Magdė Griškienė, Ona Go
daičiutė, Petras Kalkaus- 
kas, Marė Kalkžiuskiutė, 
Juozas Stravinskas, Ona 
Liutkiutė, J uzė Dulkaitė, 
Zosia J urkevičiutė, Teklė 
Brilienė.
37 kp. Oregon City,.Ore.:

Antanas Navickas.
38 kp. Homestead, Pa.:

Povilas Šultmeris, Pranė
Gudaičiutė, Jurgis Gudauc- 
kas.
40 kp. Shenandoah, Pa.:

Lukošius, Natkevičius.
41 kp. Worcester, Mass.:

Domicėlė Šimkiutė, Juo
zas Skliutas, Juozas Sutkus.
42 kp. Brooklyn, N. Y.:

M. Cibulskiutė, Ona Ben- 
doravičienė, Agota Kance- 
rienė, Alena lfcanceriutė, 
Anelė Strimskiutė, Agota 
Ražukiutė, Vincas Paškevi
čius, Augustinas Žukis, Ju
zė Dailidieniutė.
45 kp. Poąuonock, Conn.:

Ona Kranauskienė, Jur
gis Jegelevičius, Motiejus 
Vilimaitis.
46 kp. Sugar Notch, Pa.: .

Vincas Marcinkevičius,
47 kp. Mt. Carinei, Pa.:

Ąnt. Andruleviče, Bonifa
cas Gudaliauckas, Juozas 
Verbila, Juozas Pranckai- 
tis, Jurgis Mačiulis, Elzbie
ta Medelienė, Marė Marke
vičienė, Veronika Čekanavi- 
čienė.
51 kp. New Philadelphia, 
Pa.:

Marė Makauckienė, An
drius Karašauckas, Ona Ką
rą šauckienė, Ona Vasylienė, 
Marė Gavenienė, Jonas 
Kvedera, Ona Kvederienė. 
Juzė Ručkuvienė, Kazys Va 
siliauckas, Anelė Vasiliaus
kienė.
52 kp. Lawrence, Mass.:

Antanina Paulukaitienė,
Juzė Paulukaitienė, Anta
nas Grigalis.
55 kp. Bemice, Pa.:

Ona Bemotavičienė.
56 kp. Brooklyn, N. Y.:

Antanas Mačys, Juozas
Pūkas, Petras Abluž^vičius, 
Vincas Laukaitis, Mikas Če 
pinskas. -

] Dobilienė, Marė Pipiehė, 
Stasvs Valiukonis, Ona Va- 
iukonienė, Katrė Petraš- 
rienė, Antanas Višniauskas, 
Jieva Višniauskienė, Juo
zas Radišauskas.
8 kp. Cleveland, Ohio:

Agnieška Mauručiutė, Si
mas Damukaitis, Kazis 
Kunkulis, Agota Pečaitie- 
nė, Petras Mušinskas, Ona 
Židžiunienė, Ona Židžiunie
nė, Julius Vitkauskas, Ve
ronika Rakauskienė, Mag
dė Karpavičienė, Pranas 
Leimanas, Petras Mulionis, 
Antanas Vencius, Zosia. Lu
košiūtė, Nikodemas Preik
šą, Marė Malinauskienė, 
Pranas Novakas, Julius Ma 
inauskas, Vladas Malinaus
kas.
10 kp. Philadelphia, Pa.: 

Kun. Vladas K. Tašku-
nas, Klemensas Balnionis, 
Teodora Dargužienė, Mikas 
Šlaupa.
11 kp. Waterbury, Conn.: 

Katarina Venclovienė,
Barbora Bambalaitė, Ona 
Pocetienė, Jieva Viltrakie- 
nė.
13 kp. Baltimore, Md.:

JVIarė Grajauskienė, Ona
Milenckienė, Marė Alek
sienė, Juozas Sijonas, Marė 
Laurinaičiutė, Rožė Stepa- 
nauckienė, Jonas Grebliauc 
kas, Vincas Grajauckas, 
Morta Žilioniutė, Aleksan
dras Dominikaitis, Pijušas 
Maknavičia, Ona Mačiulai- 
čiutė, Rožė Bancevičiutė, 
Ona Lazauckienė, Ona Mi
kalajūnienė, Uršulė Katar- 
žiutė, Stasys Benešiunas, 
Ona Oželienė, Ona Vaitu- 
kaitienė, Magdė Vaitukai- 
čiutė, Katrė Makauckienė, 
Jurgis Aleksa, Anelė Remu- 
kiutė, Juzė Žurauckiutė, 
Marė Grebliuniutė, Magdė 
Laukiutė, Ona J. Rekevie- 
nė, Agota Levonienė, Anta
nas Sakevičius, Vincas" Pa
rulis, Pranė Valčeskienė, 
Ona Zdanienė, Uršulė Alke- 
vičienė, Antanas Mandro- 
vickis, Jieva Katkevičienė,, 
Magdė Skirmonienė, Pra
nas Stočkus, Anastazija Je- 
saičiutė, Agota Dutkevičie- 
nė, Marė Valinčiutė, Alena 
Sekevičienė, Barbora Motu- 
ziutė, Elzbieta Matuziųtė, 
Rožė Matusevičiūtė, Juozas 
Janulevičius, Magdė Kabuš 
kiutė.
15 kp. Chicago, III.

Viktorija Kairyče, Zofija
Nevardauskiutė, Kazė Ma- 
ziliauskiutė, Kotrina Pra- 
cinkevičienė, Petras Kile- 
vyče, Jonas M. Tananeviče, 
Aleks. Vaitkeviče, Dominy
kas Katauskis, Monika Lu
košienė.
16 kp. Chicago, III. 

Apalonija Marcinaukiutė.
17 kp. Wilkes-Barre, Pa.: 

Karalina Vilkelienė, Mar
celė Kazlauskienė, Rožė Ba 
čienė, Jieva Kvedaravičie
nė, Agota Miliukienė, Anta
nas Užupis.
18 kp. Tamaąua, Pa. 

Antanina Jušinskienė.
19 kp. Hadley, Mass.

Zosia Bielskiutė.
20 kp. Philadelphia, Pa.: 

Antanas Valiušis, Jonas
Gasperunas.
21 kp. So. Boston, Mass.? 

Aleksandras Zajančkaus
kas, Ona Juozapavičienė, 
Stasys AukštakalniSj Vincė 
Lukošienė.
22 kp. Montello, Mass.: 

Adomas Ycrmalavičia.
24 kp. Minersville, Pa.: 

Vincas Lukošcvičia, Jie
va Staniekienė, Ona Kliinie- 
nė, Marė Valaitienė, Morta 
Arai/a vičienė.
26 kp. Lewiston, Me.:

Marė Mockaitė, Valerija
Vaičiulaitė, Barbora Jiesai- 
tė, Antanas Baltrušaitis, 
Marė Šabonienė.

t

58 kp. Curtis Bay, Md.: 
Barbora Gerdrienė, Zosia

Pavilaitė, Juozapas Petraš
ka, Anelė Pavilaitė, Teklė 
Viflentienė, Teklė Viflenti- 
tė, Antanina Urbienė.
60 kp. Bayonne, N. J.: 

Magdė Smelstoi4utė, -Ona
Poviliutė, Ona Barobiutė, 
Juozas Vertelis, Marė Mi- 
feelevičiutė.
61 kp. Duryea, Pa.:

Viktė Apolskienė, Marė
Patamsiutė, Juozas Sup- 
šinskas, Motiejus Maslauc- 
kas, Pranas Zieringis.
63 kp. Youngstown, Ohio:

Kun. V. G. Vilkutaitis, 
Pranas Baltrušaitis, Kazys 
Stupinkevičia, Petrąs Bu- 
kana.
65 kp. Paterson, N. J.:

Ignas Sudikas.
66 kp. Brooklyn, N. Y.: 

Juozas Mašinskas, Jurgis
Baronas, Petras Pakalnis, 
Petras Linkeviče, Jonas Su- 
baviče.
67 kp. Chicago, III.:

Albinas Kupšis, Stasys
Butkus, Zuzana Šataitė, 
Barbora Stasytaitė.
69 kp. Ashlev, Pa.:

Magdė Mantautienė.
70 kp. Old Forge, Pa.: 

Juozas Lesinckap.
71 kp. Waterburv, Čonn.: 

Jonas Žutautas, Vincas
Marcinkevičia.
73 kp. Hudson, Pa.:

Jonas Gajauckas, Anta
nas Mackeliunas, Antanas 
Nakvas, Pranas Ekaitis, 
Antanina Noraikienė.
75 kp. Wanamie, Pa.:

Anelė Lietaunikienė, Ur
šė Raudaitienė, Juozas Rau 
daitis, Antanas jČirvinskas, 
Uršė Sakalauskienė.
77 kp. Swoyers, Pa.:

Kazys Riinšukas, Marė 
Višniauckienė, Veronika 
Vaičiūnienė, Pranė Moirie- 
Šjenė.
79 kp. Sag Harbor, N. Y.: 

Petras Šilkus, Antanas
Račkauskas, Jonas Dovidai 
tis, Pranas Briteris.
80 kp. Eynon, Pa.:

Feliksas Balukonis.
83 kp. Scranton, Pa.:

Vincas Kirvelevičius,
Liudvika Burnienė, Antani
na Kirvelevičienė, Petronė 
Jurkutė, Anastazija Sima- 
navienė, Kazys Ževeckas, 
Marė Aleksandravičienė.
84 kp. Meriden, Conn.: 

Anelė Čeponienė, Marti
nas Varanelis.
85 kp. Chicago, III.:

Juozas Kantauskis, Anta
nina Petroševičiutė, J oku- 
bas Jančauskis, Kazys Ju
cius, Juzė Jucienė.
86 kp. Portage, Pa.:

Ipolitas Novickas, Jonas
Daubaras^ Juozas Savuky
nas.
87 kp. Allegheny, Pa.:

Marė M. Zekevičiutė, Ma
rė Zekevičienė, Juozas Vit
kus, Stasys Rundvietis, Ona 
Astrauskiutė.
88 kp. Donorą, Pa.:

Petras Erčius, Barbora
Gestautienė, Pranė Gela- 
zauskienė, Adomas Griška.
89 kp. Amsterdam, N. Y.: 

Petras Radzevičia.
90 kp. Hazleton, Pa.:

Rožė Neivulienė.

Toliaus bus.

Paieškai! giminių: Anta
no, Marės ir Magdės Barle- 
vičių Suvalkų rėd., Igliau
kos par., Smėlinyčios so
dos, apie 20 metų kaip Ame
rikoje. Meldžiu ar jie patįs 
ar kas apie juos žino, pra
nešti šiuo antrašu:

Ona Astrauskienė,
818 Beaver avė., N. S., 

Pittsburg, Pa. A

LAKSTYMAS ORU. Pradėta naudotu 
nais kariškiems si, 
Prancūzų armijos nu 
ruošė suvartota aeroplj 
šnipinėjimui su 
sekine. Dabar 
turi 50 kariškų 
Prancūzus pradėję, 
ti kraštai. Vokietija, 9*1 
ja, Anglija, Austrija, Italį 
ir kitos viešpatijos laitai 
orininkų batalijonus. Atn 
riko j e bandyta mėtyti boi 
bas iš aeroplanų į laivus. S 
sisekė.

Žinoma, be aukų neapfci 
jo. Užsimušė: Le Blon, D 
lagrange, Michelin, Kini 
Watcher, kapit. Macevičir 
leitenantai Rivaldi ir L 
gliette, Blanchard, Han 
Peters, Johnstone, Moissai 
Hoxsey ir kiti. Bet tatai n 
nubaidė orininkų nuo tol 
nio lakstymo oru. Atp{ 
jie tyrinėja, kokios b 
priežastįs anų nelaimių, 
išvengus patiems tokių 
negeistinų atsitikimų.

Šiais, 19V m., jau kel| 
vietose yra apskelbtos 
lės lenktynės. Sumai 
lėkti iš Paryžiaus į Bei 
ir per Bruxelę ir Lonc 
grįžti į Paryžių. Kitas 
jektas reikalauja aplėl 
Aglijos aplinkui: Londd 
- Harrogate - New *a£ 
Edinburg - Sterling - 
gow - Carl'isle - Mane 
ter - Bristol - Exeter - 
port (Wighto sala) - Bi 
ton - Tunbridge Wel 
Londonas - toks paskj 
kelias.

Ir taip, lakstymas on 
stojo būti vaikų žaidi 
paėmė rimtą ir gal už k'c 
10 metų taps viena komi 
kacijos - ir transportaci| 
formų.

Čia bus kalba apie aero
planus, t. y. apie sunkesnes 
už orą mašinas lakstyti oru.

Pirmutinis lėkimas oru 
aeroplanu atsiliko 1905 m. 
Tadą ore pabūta 59 sekun
das ir nulėkta lygiai 852 pė
das.

Už ketverių metą, t. y. 
1909 m. jau atsiliko 400 
lakstymai oru. Lakstė 50 
avijatorių, o aeroplanų bu
vo jau dvylika tipų. Henri 
Farman pabuvo ore dau
giau, kaip dvi, tris ir ketu
rias valandas; Lalnn tris va 
landas; Delagrange, Paul
inui, Farman, Rougier, Šon
inei- ir Wilbur Wright dau
giau, kaip pustrečios valan
dos. Tais metais grafas de 
Lambart aplėkė aplink Ei- 
ffel’o bokštą (Paryžiuje), 
Wilbur Wright — aplink 
Laisvėj Stovylą (New Yor
ke), Curtiss — aplink Gu
bernatoriaus Salą * (Ne\v 
Yorke), Bleriot perlėkė per 
Anglijos Kanalą. Tuomet at 
siliko orininkų susivažiavi
mas Rheims’e, kur atvyko 
12 avijatorių iš trijų viešpa
tijų.

Dar perniai pradžioje me- 
tųraianyta, kad su aeropla
nu negalima pasikelti augš
čiau, kaip 5000 pėdų. Ne
praėjo nei šešių mėnesių, 
kaip pasikelta augščiau, ne
kaip 6000 pėdų. Tiek pasi
kėlė Latham, Paulhan ir 
Brookins — šis pastarasai 
6239 pėd. Už mėnesio jau li
tas rekordas tapo suskaldy
tas. Drexel, Moran, Chevez, 
Wymalen ir Johnėtone kė^ 
lesi vis augščiau ir augš 
čiau kol Johnstone neiškilo į 
9714 pėdų augščio. Netru
kus Legagneux sumušė 
Johnstone,ą, pasikeldamas 
785 pėdomis augščiau, bet 
turėjo nusileisti prieš Hox- 
sey, kursai išskrido iki TT,- 
474 pėdų viršaus žemės.

Tuo tarpu atsiliko lenkty
nės, Nicejoje, Berline, Bu
dapešte, Rheimse, Bordeaux 
Peterburge, Lanarke, Bour- 
neinouth’e, Blackpool’yje, 
Montreal’yje, Milane, Bos
tone, New Yorke, Baltimo- 
rėje ir kitur. Eita lenktynė
mis kėlimusi augštyn, ištver 
mėje ir tolumoje.

Rekordai:
Henri Farman išbuvo ore 

ilgiausiai — 8 vai. 23 minu
tas.

Maurice Tabuteau nulėkė 
vienu žygiu toliausiai — 
365 mylias.

Alfredas Leblanc palėkė 
greičiausiai — padarė be
veik 68 mylias į vieną va
landą. į

Arch Hoxsey išsikėlė aug 
ščiausiai — 11,474 pėd.

Sukinėtasi netik ore ant 
vienos vietos bet lėkta ir iš 
vieno daikto į kitą. Ir taip, 
Paulhan ir Graham-IVhite 
nulėkė iš Londono į Man- 
chesterį, Curtiss iš Albany į 
New Yorką, Hamilton iš 
New Yorko į Philadelphiją 
ir atgal, Roll perlėkė per 
Anglijos Kanalą ir sugrįžo 
atgal, Moissant nulėkė iš Pa 
rvžiaus į Londoną. Netru
kus Chevez perlėkė per Al
pus, bet Italijos pusėje nu
krito žemyn ir užsimušė. 
Gaila! Ir Amerika neatsili
ko užpakalyje. Brookins, 
Hoxsev ir kiti palėkė gero
kus galus oru. Pabaigoje me 
tų atsirado daugiau, kaip 
300 orininkų, o vartojamų 
aeroplanų skaičius pasiekė 
netoli 2000.

Oru pradėjo lakstyti ir 
moterįs: jų esama apie 20, 
tarp jų Helena Dutrieux, 
Jane Harven ir Marvingt 
pasižymėjo ilgesniu išbuvi
mu ore.

TtMTKĮT LIITUi
Lietuviškų pamink h 

tuvė ant šv. Kazimię 
K. kapinių Chicagoje| 

Parduodu visokius
mens paminklus 10 
čių pigiau tik iki 1 
žės 1911 m. Užtai di 
piginau, kad ir da] 
kams mažiau moku. 
mai d. gegužės da 
kams reiks daugiau 
ti, tai ir paminklų ka 
kils.

Kazimieras

S. L. R. K. A. GEI 
VALDYBOS ADREf

Jonas Riktoraitis,
67 James St., 

Waterbury, C<
Kaz. Vaskeviče; vi<

186 Jefferson St 
Newark, N. J J

Kaz. J. Krušinskal
457—17th st., , 

Brooklyn, N. Į
Ant. Daniseviče,

630 W. Centre si 
Mahanoy Cit]
Kasos globė  ji

Juoz. VasiliaUckasJ
112 N. Greene st| 

Baltimore, M<
Kun. M. Paūkausi 
. Forest City, Pa.|

Kun. V. Vizgirda,
190 S. Meade st.,j 

Wilkes-Barre,
Kun. M. Pankams

dvasiškas vai 
Forest City,

Kun. M. A. Pf
Dvas.1



Seka.
rėviškėje kelias dienas 
(ilsėjęs, leidausi toliaus - 
muno linkon. Išsirengiau 

pirmiausiai į Prienus, 
keliui pamačiau jau daug 
nainos ant gero, norint 
•tais ir blogo mačiau. Ne- 
agu man buvo žiūrėti į iš
stos girias, nes tai yra 
aimė šios šalies. Čionai 
ur smiltynai, durpos nie- 
r nėra ir kada girias iš- 
•s, su kuru bus labai sun- 
. Tečiaus smagu buvo žiu- 
;i į laukus. Seniaus, kada 
po šitą apielinkę važi- 
įau, .viskas išrodė labai 
dnai. Sulužę dūminės ba
zės, ant laukų baisios smil 
► taip jog jokio javo ge- 
mio niekur nematei, tik 
iltįs lėkdamos prilįsdavo 
Kis, taip kad sunku buvo 
i žiūrėti, dabar gi triobos 

visur geresnės, laukai 
išrodo visiškai kitaip, 
nuo kelių metų čionvkš- 
ukininkai sėja lubiną, 

a, kaip jie vadina, penke 
sčius, kurie puikiai taiso 
tą, padarydami iš lekian 
ų smilčių gražią šilainę. 
)ar jau galima patėmyti 
ir" gana gražių javų ir 
tikėti nesinori, kad tai 
patim keliu važiuoji 

nai patįs taipgi jau ge- 
pasistumę, tik nesmagu 
buvo klausyti, kada 

ųojau, kad Gustaičio 
S, didžiausias visame 

tie, o kuris buvo perėjęs 
arai i aus, neseniai iš Ame- 
os sugrįžusio, rankas, da 

jau pateko į žydo ran- 
s. Mat Karaliaus mote- 
i, Amerikoje augus, neno 
jo Lietuvoje gyventi ir 
jrertė vyrą parduoti na- 

kuriame buvo geras ho- 
restauraciia, ir ke- 
atgalios į Ameriką, 

atlankiau Karalių, kai 
įstamą amerikietį, la- 
an žmogus skundėsi 

anęs meldė mėginti 
ėti jo moterį, idant 
ų Lietuvoje, tečiaus 
uėjo veltui; vyras 

ventos romybės ture 
įleisti moterei, apleisti 
ažų namą ir keliauti 

s Amerikon. Kara 
rdavė savo namą žy 
s kitokių pirkėjų ne 

gavęs už jį apie 12, 
lių, iškeliavo Ameri- 
bar tą namą paran- 
Jonas Černiauskas, 

Brooklvne mėsinin- 
r vėl veda hotelį ir res- 
ciją, bet visgi jau tik- 
vininkas yra ne lietu- 
aip kad pirmiaus bu- 
t žydas. J. Černiaus- 
da jį, kaipo savo seno 
rapijoną, aplankiau, 
man, kad jam dabar 
isiškai gerai sekasi 
, jau jam neisis taip, 
O8i Karaliui, nes turi 
keti didoką randą, 
ose radau parvažia- 
m. Pralotą J. Anta- 
, buvusį Seinų diece- 
dministratorių. Pas 

a, pirmiausiai nuė- 
fiėmė mane labai šir- 

ir klausinėjimams 
ierikoje girdėti, nebu 
aigos. Jam klausinė- 
e padėjo, vėliaus atė- 
vikaras, kun. Valai 
i. Pranciškaus Valai 
ring Valley, III., kle 
rolis. Po vakarienės 
pjau po klebonijos 

erė jausi Nemuno re 
odas nedidelis, be 
aisytas. Per patį jo 
*ka nedidelis, Ne 
uolantis upelis, an 
arvtas gražus til 

liau supiltas gana

augštas kalnas, nuo kurio 
labai gražus reginys ant Ne
muno ir apielinkės. Tenai 
man prisiminė daina: “Kur 
plaukia Šešupė, kur Nemu
nas teka” ir net nepasiju
tau, kaip pradėjau dainuoti. 
Antrytojaus po pietų kuni
gas pralotas davė savo ark
lius ir drauge su kun. J. Ru
daičiu važiavau į Birštoną. 
Iš Prienų į Birštoną yra ko
ki 4 verstai, bet kad reikia 
per Nemuną keltis taip va
dinamu pervažų, nes tilto 
nėra, o tas pervažas nelabai 
skubus, tai laiko kartais ir 
gana daug užima. Mokėti 
reikia labai brangiai, nes 
turbūt apie 50 kapeikų į vie
ną pusę. Birštone da niekad 
buvau nebuvęs, kadangi se
niaus labai sunku buvo gau
ti pašportą, bet girdėjau la
bai daug pagyrimų,'užtaigi 
abai nekantravau, kada 
apie pusę adynos reikėjo 
aukti pervazo. Kada perva

žas atėjo į musų pusę, pra
dėjo eiti trioptai ir vėl mus 
sulaikė. Tečiaus galutinai 
visos kliutįs pasibaigė ir 
męs, laimingai persikėlę į 
iitą Nemuno pusę, skubino- 
mės į Birštoną. Kelias gra
žus, nes plentas ir eina Ne
muno krantu, ant kurio ža
liuoja graži giria, o tarpais 
yra net gražių namelių. Iš
tolo pasirodė bažnyčios bokš 
tas; “tai Birštono bažny
čia”, atsiliepė kun. Rudai
tis. Prisiminė man, kad ka- 
daisia skaičiau, jogei Birš
tone renka aukas ir ketina 
statyti naują bažnyčią, tai
gi jau ji dabar gatava. Išto
lo gana gražiai išrodo. Per 
medžius da visos negalima 
matyti, bet bokštas išrodo 
labai gražiai. Bet štai jau ir 
Birštonas. Įvažiuojame alė
ja į kokį sodą. O, kaip čia 
gražu!!

Birštonas yra nedidelis 
miestelis, gan apleistas, te
čiaus gamtos labai papuoš
tas. Ant paties Nemuno 
kranto, tarpe didžių girių. 
Pirmiausia, žinoma, nuva
žiavome pas kun. kleboną 
Karvelį, be J; neradę jo na- 
mieje ir sužinoję jį parke 
besant, ir mudu pasiskubi- 
nova tenai nueiti. Parkas 
didelis ir labai gražus tik 
diktokai apleistas. Vos į par 
ką įžengę sutikome ir kun. 
Karvelį, dažinojusį apie mu 
sų atvažiavimą ir skubinan
tį namo. Mudu pasitikęs jau 
namo nėjo, bet apvedė po 
jarką. Pirmiausia nuėjome 
ant Vytauto kalno. Čionai 
regėjimas tokis gražus, kad 
reikia genijaus, idant jį tik-

CHARLES DIČKĖMS.

Oliveris Twistas.
Vertė JONAS KMITAS.

(Seka.)

• — Palauk, palauk! — tarė sena moteriškė, garsiai 
kugždėdama. — Ar ją laidos rytoj’, ar užporyt, ar šian
dienė Aš turiu eiti, žinote. Atsiųsk man didelį ploščių, 
gerą ir šiltą, nes dabar baisiai šalta. Męs turime gauti 
vyno ir ragaišių prieš išeisiant. Tiek to su vynu; atsiųsk 
nors duonos — tik kepai ūką duonos ir vandens puoduką. 
Ar gausime duonos, mano mielas ė — ji užklausė mel
džiančiu balsu, nustvėrus graborių už skverno, kaip tas 
norėjo išeiti.

— Taip, taip, žinoma, — tarė graborius. — Visko, ko 
tik norėsite! — Jis išsiliuosavo nuo senos moteriškės ir 
pasiėmęs Oliverį, skubiai išėjo.

Ant rytojaus, kada jau ta šeimyna buvo pasotinta 
puse kepaluko duonos ir šmoteliu sūrio, kuriuos pats p. 
Bumblys jiems atnešė, Oliveris su savo ponu sugrįžo į tą 
vargingą namą, kur jau rado pedelį su keturiais grabne- 
šiais. Vyrui ir senukei tapo užmestas ant pečių juodas, 
senas ploščius; grabas užšriubuotas, uždėtas grabnešiams 
ant pečių ir išneštas ant gatvės.

— Dabar, senuke, miklyk kojas kiek galėdama, — 
pasakė jai į ausį p. Sowerberry; — męs beveik pasivėli 
sime; nebus gerai, jei kunigas turės mūs laukti. Greičiau, 
vyručiai, kiek galėdami!

’ Taip paraginti, grabnešiai sparčiai žengė su savo 
lengva našta, o du gediku laikėsi arti jų, kiek gajėdami 
P. Bumblys su Sowerberriu drožė pirmiausia smagiais 
žingsniais. Oliveris, kurs neturėjo tokių ilgų kojų, kaip 
jo ponas, bėgo tekinas šalia jo.

Bet jiems suvis nereikėjo taip skubintis, kaip p. So- 
\verberry buvo paraginęs, nes kada pribuvo pas užpaka
linius kapinių vartus, kur augo dilgėlės ir kur laidojo pa
rapijos pavargėlius, — kunigas dar nebuvo atvykęs. Raš- 
tininkas-gi, kurs sėdėjo prieangyje pas ugnį, buvo tos 
nuomonės, kad kunigas pribus vos už adynos. Grabnešiai 
padėjo grabą pas duobę, kur vyras su senuke, atsistoję 
praskydusiam molyj’, kantriai laukė ant purškiančio lie
taus. Tuosyk keli nudriskę vaikai, kuriuos ta paroda 
priviliojo ant kapinių, pradėjo tarp paminklų žaisti guš- 
telę, įvairinudami savo žaidimą šokinėjimu per grabą 
P. Sowerberry ir Bumblys, kaipo geri raštininko pažįsta
mi, sėdėjo pas ugnį ir skaitė laikraštį.

Ant galo, praslinkus adynai, ar daugiau, p. Sowerbe- 
rry, Bumblys ir raštininkas šoko greitai bėgti pas grabą. 
Tuojaus pasirodė kunigas, kurs eidamas vilkosi bažnyti
niais rūbais. P. Bumblys žiebė vienam kitam vaikui per 
ausį, kad neišdykautų; dvasiškas gi vadovas, atskaitęs
tiek maldų, kiek galima buvo atskaityti į keturias miliu
tas, atidavė raštininkui bažnytinius rubus ir nuvėjo.

— Dabar, Willimai, užkask! — paliepė p. Sowerberry 
duobkasiui. Nebuvo tai sunkus darbas, nes duobės taip 
jau butą pilnos, kad viršutinis grabas vos tik per kelias 
pėdas nesiekė žemės paviršiaus. Duobkasys užbėrė duobę 
žeme, pamindžiojo gana liuosai su kojomis ir nuvėjo sykiu 
su vaikais, kurie garsiai rūgo j o, kad jų šposai taip greit 
pasibaigė.

— Ei va, žmogeli! — tarė p. Bumblys, sudavęs per pe
tį tam vyrui. — Jie nori uždaryti kapines.

Vyras, kurs visą laiką stovėjo nekrutėdamas, staiga 
krūptelėjo, pakėlė galvą, pažiurėjo į žmogų, jį užšneki
nusį, žengė kelis žingsnius ir puolė ant žemės be žado 
Apkvaitusi moteriškė perdaug buvo užimta nustoliu seno 
ploščiaus (kurį jau graborius nuo jos atėmė), kad at
kreipti ant savo žento kokią nors atidą. Taigi jie apliejo 
apalpusį šaltu vandeniu ir kada tasai atsipeikėjo ir šiaip 
taip nustraplino nuo kapinių, jie užrakino vartus ir kiek
vienas nuvėjo savo keliu.

— Nagi, Oliveri, — užklausė p. Sowerberrv eidamas 
namo, — kaip tas viskas tau patiko?

Gana gerai, ačiū jums, pone, — atsakė Oliveris lyg
rai aprašyti. Yra tai augštas abejodamas. — Neperdaug pone.
nitas kalnas,, žole ir me
džiais apžėlęs, po kurio ko- 
ų, kokio šimto žingsnių at- 

stumoje, Nemunas banguo
ja. Už jo, t. y. jau Suvalkų 
rėdyboje, kaip akim gali 
siekti, žaliuoja giria. Kur- 
nekur Nemuno pakrantyje 
matosi maži, bet gražus na
mukai, kurių tarpe matosi 
vienas namas didelis ir gra
žiau už kitus papuoštas, tai 
Šablovskio, buvusio Mari
jampolės pavieto viršininko, 
namas, paskirtas tiems, ku
rie čionai atvažiuoja gydy
tis ir dėlei brangumo nenori 
Birštone gyventi. Mažesni 
namukai skiriami tiems, ku 
rie dėlei savo neturtingumo, 
dideliuose namuose gyventi 
negali. Pats kalnas apžėlęs 
medžiais, už kurių matosi 'di 
deli įlinkimai ir vėl kalnai, 
taip juog tuojaus prisimena 
daina: Kalnai ant kalnu, o 
ant tų kalnų maži ir didi ka 
n ei i ai. Čionai Lietuva per 
amžius buvo, taip kalba mu
su tėveliai. Bet netik tiek 
kalba.

Da negalas.

— O, su laiku paprasi, Oliveri, — tarė p. Sowerberry. 
Tai tik mažmožis, kaip su tuom apsiprasi, vaikuti.

Oliveris norėjo įspėti, kiek laiko reikėjo p. So\ver- 
lerriui su tuom apsiprasti. Bet dasiprotėjęs, kad geriau 
apie tai neklausti, grįžo į dirbtuvę, visu keliu perdumo- 
damas, kas jam teko matyti ir girdęti.

VI.

Oliveris, pakurstytos Nojaus pasityčiojimais, atlieka dar
bą, iš kurio pats stebisi.

Pasibaigus mėginimo mėnesiui, Oliveris visiškai ap
sigyveno pas graborių. Lyg tyčia tame laike butą pui
kaus sergančių sezono (meto). Komerciškai kalbant, gra
bai patįs laukė užsisakymo, ir Oliveris per keletą savai
čių įgijo daug patyrimo. Pasisekimas geniališko Sower- 
berrio užmanymo perviršijo smarkiausius jo lūkesčius, 
Seniausieji gyventojai neatminė tokio laiko, kada edra 
taip butų įsigyvavusi ir butų buvusi taip pavojinga ma
žiems vaikams. Daug buvo tokių gedulingų procesijų, ku
rias vedė Oliveris, apvilktas ilgu, iki kelių, juodu rubu, 
besistebint ir atjaučiant viso miesto motinoms. Kad įgy- 
jus dvasios lygybę ir pilnai suvaldžius dirksnius, - kas bū
tinai reikalinga gerai išsilavinusiam graboriui, — Oliveris 
turėjo daug progos prisižiūrėti su kokiu Atsidėjimu ir 
tvirtybe daugelis stiprių žmonių nukąsdavo skaudžius 
savo sopulius ir nuostolius.

Paveizdan, jei Sowerberry kada gaudavo palaidoji
mą kokios senos ponios ar pono, turinčio daug vaikų, ir 
broliavaikių: kaip jie būdavo visiškai nesuramintini laike 
anųjų ligos ir parodydavo giliausią ir nesuvaldomą gai

lestį net viešiausiose vietose. Bet vėl, viskam pasibaigus, 
kaip būdavo tarp savęs linksmi ir užganėdinti; šnekučiuo
davosi labai smagiai ir liuosai, tarytum, kad nieko ypa
tingo neatsitiko. Vyrai su didžiausiu šaltumu ir atsidė
jimu nukęsdavo nuostolį pačių. Pačios, kurias vyrai pa
likdavo našlėmis, suvis nenurodė esant nesuramintos, bet 
stengdavosi išrodyti kuolabiausiai viliojančioms. Taipgi 
buvo patėmytina, kad ponios ir ponai, kurie laike laidoji
mo, draskėsi iš sopulio, bematant susivaidydavo, sugrįžę 
namuosna ir visiškai nurimdavo pirmiau, nekaip pabaig- 
lavo gerti arbatą. Buvo labai smagu ir naudinga tas 
viskas matyti; ir Oliveris žiurėjo ant to su didžia nuoste- 
ba ir pagarba.

Ar sekdamas tų gerų žmonių pavyzdį Oliveris pasi
davė savo likimui, aš negaliu pilnai užtikrinti, nors esmi 
jo biografas; bet galiu kuoaiškiausia pasakyti, kad jis per 
daugelį mėnesių kantriai kentė viršininkavimą ir blogą 
apsiėjimą Nojaus Klaipolio, kurs elgėsi su juom daug 
biauriau, ne kaip pirma, labiausia dėlto, kad jį graužė 
pavydėjimas matant, kaip naujas vaikas buvo rėdomas 
juodais rūbais vedamas ant šermenų, o jis, vyresnis, dė 
vėjo vis tą pačią mučę ir šikšneles. Karolina apsiėjo su 
Oliveriu blogai dėlto, kad Nojus taip darė. O jau p. So- 
werberrienė tai buvo aiškus jo priešas dėlto, kad jos vy
ras išrodė esant jo prietelium. Ir taip pastatytas tarp tų 
trijų iš vienos pusės ir begale šermenų iš kitos, Oliveris 
nesijautė taip smagiai, kaip tas išalkęs meitėlis, kurį ne
tyčia uždarė į bravoro aruodą.

Dabar pereisim prie labai svarbios dalies Oliverio 
istorijoje, nes noriu čia pažymėti atsitikimą, iš pažiūros 
gal menką ir nesvarbų, bet kurs padarė kuodidžiausią at 
mainą jo ateisiančiuose siekiuose ir prietikiuose.

Vieną dieną Oliveris su Nojum nužengė virtuvėn pa 
prastoje pietų valandoje, kad turėti puotą iš mažos dalies 
avinčienos, — pusantro svaro menkiausios pusės kaklo. 
Karolinai išėjus su reikalu, atsirado liuosa valandėlė, ku
rios, Nojaus nuomone, negalima buvo geriau sunaudoti, 
kaip kankinimui mažo Oliverio Tvvisto, prie ko Nojus, bū
damas alkanas ir piktas, jautė didį patraukimą. Parengęs 
atlikti tą nekaltą nusižaidimą, Nojus uždėjo savo kojas 
ant staltiesės, pešė Oliverį už plaukų, išreiškė savo norą 
matyti jį pakartu kokioj ’ nors vietoj ’, ir gvildeno kitokius 
nesmagius Oliveriui klausimus, lygiai taip, kaip gali pa
sielgti tik piktas ir vargingai išauklėtas vaikėzas. Bet ma
tydamas, kad visi tie meilumai nepravii’kdo Oliverio, No
jus tapo da sąmojingesniū ir pasielgė taip, kaip dauguma 
kitų juokdarių, daug didesnės už Nojų šlovės, padaro, jei 
nori pasirodyti sąmojingais. Jis kibo prie ypatos.

— Prieglauduk, kaip tavo motina? — užklausė No
jus.

— Ji numirė, — atsakė Oliveris. — Žiūrėk, kad nieko 
apie ją nešnekėtum?

Ištaręs tą, Oliveris užkaito ir pradėjo sparčiai kvė
puoti. Jo lupos ir nosis ėmė navatnai krutėti, ką p. Klai- 
polius palaikė už tikrą ženklą tuoj’ pasirodysiančių gai
lių ašarų. Su ta nuomone jis panaujino užpuolimą.

— Nuo ko ji numirė, prieglauduk? — klausė Nojus.
— Jos širdis plyšo, taip man pasakė sena auklė, —ta

rė Oliveris, daugiau kalbėdamas su savim, ne kaip su No
jum. — Man rodos, kad aš numanau, kas tai yra iš to nu
mirti.

— Tra la la la, tra la la la! Prieglauduk! — juokėsi 
Nojus, matydamas, kaip ašaros ritasi per Oliverio veidus. 
— Ko tu dabar apsisnargliavai?

— Ne iš tavo priežasties, — atsakė Oliveris, greit 
šluostydamas ašaras. — Nemislyk to.

— O, ne iš mano? — išsišiepė Nojus.
— Ne, įfe iš tavo, — atkirto Oliveris smarkiai. - Gana 

to. Daugiau man neužsimink apie ją. Velyk ne!
— Velyk ne! — suriko Nojus. — Prieglauduk, nebūk 

begėdis ir tavo motina taipgi. Ji buvo gera, nėra ką sa
kyti. 0, Viešpatie! — Čia Nojus labai suprastinai pa
lingavo galva ir suraukė savo mažą raudoną nosį, kiek tik 
galėjo.

— Žinai ką, prieglauduk, — tęsė toliau Nojus, įdrą
sintas Oliverio tylėjimu ir kalbėdamas su pašiepiančiu, 
nuduotu gailesčiu, labiausiai užgaunančiu. — Žinai, prie
glauduk, męs už tai nekalti, — tu taipgi nekaltas ir man 
tavęs gaila. Bet turi žinoti, kad tavo motina buvo tikra 
pasileidėlė.

— Ką tu pasakei? — užklausė Oliveris, smarkiai ant 
jo pažiūrėjęs.

— Tikra paleistuvė, — atkartojo Nojus šaltai. — Ir 
daug geriau, kad ji tada numirė, nes kitaip turėtų sunkiai 
dirbti Bridewell’yje, arba butų išvaryta, ar pakarta, 
kas greičiausia ir butų atsitikę, ar ne?

Paraudonavęs nuo pagiežos, Oliveris pašoko, parver 
tė kėdę ir stalą, pagriebė Nojų už gerklės, pakratė jį su 
visu pašėlimu apmaudos, kad net tojo dantįs subarškėjo, 
ir surinkęs visas savo jiegas į vieną baisų smūgį, parmušė 
jį ant žemės.

Prieš valandėlę vaikas išrodė toks tykus, romus, pa 
niekinantis, kokiu jį padarė blogas apsiėjimas. Bet ant 
galo jo dvasia sujudo; nežmoniškas paniekinimas jo mirų 
sios motinos uždegė jo kraują. Jis sunkiai kvėpavo, ir 
galva buvo iškelta, akįs žvilgėjo. Visiškai atsimainęs jis 
mindžiojo savo niekšą kankintoją su tokia drąsa ir ener
gija, kurios nežinojo pirmiau.

— Jis mane užmuš! — žliumbė Nojus. — Karolina! 
Dėdiene! Tas vaikas nori mane užmušti. Gelbėkit! Gelbė
kit! Oliveris pasiuto! Karo-li-na!

Ant to Nojaus šauksmo atsiliepė garsus riksmas Ka
rolinos ir dar garsesnis ponios Sotrerberrienės. Tarnaitė 
įsiveržė į virtuvę per šonines duris, ponia-gi palaukė va
landžiukę ant trepu, kad įsitikrinus, ar žmogaus gyvastis 
nėra paojuje, — ir tada tik nulipo žemyn.
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Dėlko aš pilnas blaivinin
kas.
1

Būdamas Naujuose me
tuose katalikų bažnyčioje, 
išgirdau sakant kunigų pa- 
mdkslą šitokioje temoje: 

elko aš pilnas blaivinin- 
?”.—Dešimts metų atgal 
aš gyvenau savo tėvy-

je ir buvau raštininko pa-
Ibininku vienam miesto 
ury, priderėjau į jaunų 
etuviŲ ratelį, taip vadina

mų amerikoniškai “klubu”, 
aujų metų vakarų, kad bū
ni visi susirinkę ir sulau- 

e varpo balsų apgarsi-
t naujus metus, musų ra 

io pirmininkas p. X. pa- 
eikino visus ir įnešė, jo

gei turime sulaukę naujų 
metų išsigerti po vienų 
‘štriterį”. Aš grieštai atsi- 

kiau tai daryti (dar pir- 
au buvau įtariamas, nes 

maitinančių gėrimų niekad 
gėriau). Visi pasiėmę pri

pildytus stiklelius į rankas, 
o pirmininkas pasakė: kas 
ne su mumis, tas priešais 
mus: ir kad dėlto turiu ap
leisti šio vakaro susirinkimų 

daugiau neprigulėti prie 
ratelio”. Aš drąsiai su tuo 
įtikau, tik prašiau, kad 
an pavelytų pasakyti prie 

astį, dėlko aš pilnas blai- 
ininkas. Jiems visiems1 su

tikus, aš pradėjau pasakoti:
Kada buvau devynerių 

metų gyvenau su savo tė
vais Lietuvos sostinės prie
miestyje “Šnipiškės”. Ma
no tėvas dirbo odų dirbtu
vėje, bet nelaimės! kų per 
savaitę uždirbdavo, tai su- 
batoj smuklėse ir palikda
vo, o ašvsu motina kentėme 
didžiausią vargą, nes turė- 
jqin už tris, rublius po tre- 

mažų ruimelį ir pasi
kloję mažų pundelį šiaudų 
ant drėgnos žemės, visi tu
rėjome miegoti, o maistų tu
rėdavom kų Dievo apveizda 
suteikdavo: kada kųsnelį 
duonos, o kada ir tos nebu
vo, o tėvas - sakydavo, kad 
jis pavalgo smuklėje, nes 
gaudavo ant bargo išsigerti 

įir šmotų “kadriliaus”, (ka- 
Mlrilium vadinasi kraujo deš- 
’a).

Žinoma, tokiose aplinky
bėse gyvenant, motina su
sirgo sunkiai ir atmenu, 
kaip šiandien naujų metų 
vakare gulėdama ant supu
vusių šiaudų, pasišaukė ma
ne ir tarė: Brangus vaikeli, 
jaučiuosi, kad artinasi ma
no paskutinė valanda, eik į 
miestų per smukles ir pa
šauk tėvų, noriu su juo at
sisveikinti ir viską jam do
vanoti. Aš ilgai nelankęs, 
išbėgau basas, o sniego buvo 
į tris pėdas. Perbėgęs visas 
smukles I ir neradęs tėvo, 
skubinausi namo ir pasa
kiau mamytei, jogei tėvo ne u, 
galiu rasti; tada ji tarė: O 
ar buvai pas Ickų netoli 
dirbtuvės? Aš buvau už
miršęs, ir pasakiau, kad ne. 
Tada motina sako: bėk, vai-* 
keli, jis ten tankiausiai už
eina. Ir aš nubėgau! bet už
klausus smuklininko jis rus
tai surikęs, griebė mane už 
kupros ir sviedė pro duris, 
sakydamas: tavo tėvas gir
tuoklis jau čia nebeateina, 
nes negali nei už kadrilių 
užsimokėti.

Aš skubiai bėgdamas na
mo parpuoliau ant kokio 
tai pundulio, o atsikėlęs pa
žinau, kad tai ne pundu- 
lys, ale mano tėvas, negyvas 
ir apsnigtas, guli. Aš greitai 
parbėgęs, apie tai mamytei 
pasakiau, o ji tarė: Vaikeli, 
paprašyk kaimynų ir par-! 
neškit tėvų pas mane, aš 
nors su negyvu atsisveikį- 
siu. Taip ir padariau. Par
nešus kaimynams tėvų ne
gyvų ir padėjus šalia moti
nos, ji pasišaukė mane ir pa 
dėjus vienų rankų ant tėvo 
sušalusio kūno, o kitų ant 
mano galvos, tarė: Brangus 
mano prisiegėle, viskų tau 
dovanoju, kų per tave išken 
tėjau, o tu mielas vaikeli, 
matydamas šitų liūdnų pa
veikslų, prižadėk dėl meilės 
tavo motinos niekad neger
ti svaiginančių gėrimų, nes 
matai kokios pasekmės...

Tegul tave Dievas laimi
na...

Aš sugriebiau rankų bu
čiuoti, bet ji nupuolė nuo 
mano galvos, ir tik lengvas 
atsidūsėjimas...

Nepabaigus dar man vis
kų kalbėti, mano draugai 
vienu balsu sušuko: Dėl mei

lės tavo motinos nuo šio va
karo visi negersim! Ir tren
kė pilnus sitklelius į žemę.

Po palaidojimo mano tė-> 
vų likausi paimtas į prie
glaudos namus, ir išauklėtas 
tėvynės ir tikėjimo labui.

Taigi malonus draugai 
lietuviai, perskaitę šitų 
straipsnelį, pakėlę stiklelį 
trenkim į žemę dėl meilės 
musų motinos Lietuvos.

Trandžių Juozas.

RRTKAKAUJA. 
austinių (bmjnvų) ikaplierią Paže* Iv. 
ir •▼. Traiaėa, gali gaati pas mus 
visada. Męs iėdirbam* ir reikalaujaa- 

pamandiam porą ant pažiurę*.
▲. BaaaUtaaė, Z7ZT B. Faedfla BU, 

FkUadat*kla, Fa.

Paties savęs pagelba.

Tankiai galima patėmvti, 
kad Suvienytose Valstijose 
tūkstančiai žmonių, negau
nančių iš niekur jokios pa
gelbos, vien per savo ener
gijų ir darbštumų įgyja 
mokslų, gana augštų vietų, 
didelius turtus ir garbę. Di
džiuma musų skaitytojų pa
stojo neprigulmingais finan 
siškai vien dėlto, kad patįs 
rūpinosi apie save, nelauk
dami pagelbos nuo kitų. Tai 
gi augščiau paminėti žodžiai 
mums parodo, kad męs pri
valome visada atsidėti tik 
patįs ant savęs pirm kol jieš 
kosime pagelbos pas kitus.

Todėlei kiekviena šeimyna 
privalo žinoti, kų veikti at
sitikime silpnumo, netekimo 
apetito ir kitų ligų pirm pa- j 
šauksiant daktarų. Tokiuo
se atsitikimuose Trinerioj 
Amerikoniškas Elixiras jš 
Bitter Vyno turėtų buti var
tojamas. Vartok jį nuo ne- 
malimo. Aptiekose. Jos. Tri-

ner 1333—1339 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

Andrius: Kaip tavo reika
lai su Suktiniu?

Jonas: Puikiai. Prieš pra
sėsiant reikalų, aš turėjau 
kapitalų, o Suktinis patyri
mų. Dabar jis turi kapitalų, 
o aš patyrimų.

Turėjo priežastį

Petras: Aš nepergerai ži
nau šv. Raštų. Pasakyk man 
už kų Herodas užmušė vi
sus vaikus?

Antanas: Matai -e-e-e — 
jis turbut gyveno šalia vie
šosios mokslainės.

Paprasti negalavimai gali davesti iki svarbių ligų, bet tie negalavimai gali buti greit praša 
linami vartojant SEVEROS vaistus.

»e» • »V*M»

Pavasario sezonui užstojus
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INFLIUENCIJA
[GRIPPE].

Nelauk pasirodymo pirmutinių ap 
sireiskimų šios pavojingos ligos, ku
rie yra skaudėjimas galvos, kojų, 
šaltis krečia, karštis apima, skauda 
ir pailsta kojos ir t.t., bet tuojauB 
vartok

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 
gaunate padirbtus vaistus.

25c. ir 50c. bonkutė vaistinvčiose 
ir nuo

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

Sučedina sviestą
Crubro Obuolių Sviestas pagelbsti 

sumažinti sviesto naudojimą. Kiek
viena 10c. dėžutė sučedys 20c. ant 
sviesto. Duok kasdien vaikams — jie 
mėgs jį. Neatidėliok pirkimą nors dėžutės 
ną šiandien ir sučėdyk pinigus.

tilt!

gauk vie-

OBUOLIU 
SVIESTAS

Sveikose, emaliutosedėžėse, dvieju didumu, 10 ir 25c.

fiUBRO

y
Šiomis dienomis tapo atidaryta lietuviu banka po vardu

ant 4601 S. Ashland Avė., Chicago, III.
Šioje bankoje randasi Checking Account dėl visų biznierių. Už sudėtus pini

gus į musų banką duodame čekių knygutę, iš kurios galima rašyti čekius ir jie 
tinka visur.

Priimame pinigus ant užčėdijimo, ir mokame trečią nuošimtį nuo 1 Sausio ir 
nuo 1 liepos. Turime Safety deposit Voult*— skrinutes dėl sučėdijimo visokiems 
brangiems daiktams, už $2.50 ir augščiaus. Darome tikrą bankinį biznį. Skoliname 
pinigus ant visokių išlygų i ant mortgagė notų ir t.t. Parsiduoda per musų banką 
namai ir lotai. Išdirbame Abstratus ir kitus popierius. Siunčiame pinigus ir par
duodame laivakortes ant visokių linijų.

General Pire Insurance Agency — Ukso & Co. — Apsaugojimas nuo ugnies 
geriausiose kompanijose, kožname pareikalavime išrašome Policy su paaiškinimu 
apie kaštus. Visiems yra gera proga atlikinėti savo reikalus musų bankoj.

Savininkai namo ir bankos:
G. L. UKSO, prezidentas, 

S. MAROINKIEWICZ, vice-prez. 
A. J. BIERŽYKSKIS, kasininkas

Pirmas lietuvių Teatras Chicagos mieste po vardu Davis Sąuare Theatre ant 
4603 S. Ashland avė. Kožną dieną yra trįs perstatymai, pirmas vakare ant 6:45, 
antras ant 8:10 trečias ant 9 :30. Kožnas perstatymas yra iš keturių aktų ir su kru
tančiais paveikslais. Aktoriai yra parūpinami geriausi ir vieta yra prirengta labai 
graži. Kas sykį atsilanko lieka labai užganėdintu.

Su pagarba teatro užžiurėtojas,
G. L. UKSO.

8

privalai prašalinti iš organizmo visokius nevalumus, ligas nešančius,
privalai nusikratyti pailsimo jausmą,
privalai sujudinti miegantį veiklumą,
reikalauji čysto, sveiko, tiršto kraujo,
privalai pereiti kuraciją

Severos
Kraujo Valytojo
Jis padary daug permainų tavo

sveikatoje. KAINA $1.00.|

PARSIDUODA APTIEKOSE.
/

Neužmiršk pasakyti norįs Severos ir neimk jokių kitokių vaistų, kuriuos vaistininkai tau 
siūlytų, nes nuo jų gautų daugiau pelno.

Šaltas oras
yra priežasčia persišaldymo, užkimimo, 
gerklės skaudėjimo, sunkaus kvėpavimo, 
bet
Severos Balsamas Pluačiams
yra tikriausiu vaistu nuo panašių negala
vimų. Tankiai pirmutinė doza duoda pa
lengvinimą.

Kaina 25 ir 50 centų.

Tayo liežiuvis parodo
kada pilvas netvarkoje. Jeigu apskretęs, 
tai jau laikas imti

Severos Gyvasties Balsamą,
Jis reguliuoja malimo organus, paragina 
kepenis veikti ir palaiko fizišką gyvu
mą.

Kaina 75 centai.

Jeigu reikalauji patarimo, rašyk mūsų gydytojų skyriui.
Daktaro patarymai dykai.

W. F. Severą Co CEOAR RAPIDS 
10WA

SUKAKTUVIU APVAIKŠČfOJIMU, KURIS PASI
BAIGS SUBATOJE. Ateikite pažiūrėt, o tiarai nusi
stebėsite negirdėtu pigumu pavasariniu siutu.

SKYRIUS A. 
Pavasariniai šiitai

$15.00.
Mano paprasta kaina $10. 

SuKaKtuviu Kaina
8.50.

SKYRIUS B. 
Pavasariniai šiitai

$20.00.
Mano paprasta kaina $15. 

SuKaKtuviu kaina
12.50.

SKYRIUS C. 
Ravaaariniai siutai

$25.00.
Mano paprasta Kaina $20 

SukaKtuviu kaina
16.50.

SKYRIUS D.
Pavasariniai siutai.

$30.00.
Mano paprasta Kaina $25. 

Dabar tiKtai po
21.50.

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVES,

South Main St, Wilkes-Barre, Pa.

ĮThe BENEFICIAL SAV1NGS FUND SOCIETY
1200 ir 1202 CHESTNUT STREET,

% PHILADELPHIA, PA.
Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metuose.

Nuošimtis 3.65 metams.
PAMATINIS KAPITOLAS — trylika milijonu doleriu. 
SUDĖTU PINIGU — vienuolika ir tris čvertis milijono

doleriu.
PERVIRŠIS — vienas ir viena čvertis milijono doleriu. 
Depozitoriu suviršum trylika tūkstančiu asmenų.

DEPOZITUS PRIIMAME PER LAIŠKUS.
IGNOTAS J. DOHAN, Prezidentą*.

, ANDRIUS J. KEEGAN, Vice-prezidenta*.
ALFRED J. MURPHY, Sekretorių* ir Kasininkas. 

ANTANAS HURST, E*q., Patarėja*.
851 tKi®SffiagMH

NAMTNŽ MOKYKLA.
GRAMATIKA angliikoa kalboa mokinti* be mokintojo (apdaryta) fl.M. 
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokinti* skaityt ir rašyt ba mokia tojo lfa. 
NAUJAS BUDAS mokinti* rąžyti be mokintojo lOe.
ARITMETIKA mokinimui*! rokundų *u paveikslai* (apdaryta) S6e.

P. MIKOLAINI8, BOK 82 NBW YORK CITY.

— THE —

People’s Bank,
Public Square,

WILKES BARRE, PA
Moka 3 nuošimčius nuo 

sudėty joje pinigy. Atdara 
nuo 9-niy ryte iki 3-jy po 

t piety. Subatomis gi nuo 9- 
niy iki 12-tai vai. prieš piet 

; ir nuo 7-niy iki 8-niy vaka- 
re.

Gera, saugi Banka, uždė
ta prieš 40 mėty.
THE PEOPLE’S BANK, 

Wilke« Barre, Pa.

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

PITSTON, PA.
Turi kapitolo su nuošimčiais

* $330.000.00.
Moka 3 nuošimčius nuo su

dėty pinigy.
Geriuasias kelias į prolobi 

mą
yra pradėti uždirbtus pini
gus į gerą Banką.

Męs priimame net po vie 
ną dolerį.

Naujausias'Importuotas Fonografas dykai.
Bu* duetą* kiekvie- 

vienam kas nupirkę 
pa* mus Rankike Taba
ko už $8.00.

Nieko ana jnaą dau
giau* nereikalaajnaa 
tik kad peSartnmiU 
**▼0 draugam* pirkti 
iž musų firmea tabaką.

Aitas inportuutae Fo
nografas yra padarytas 
U geriausio metais, turi 
didele nikelinę trinbą 
ir labai gerai skamba 
Turėdami musą Fono
grafą galite surengti na 
mie puikų muziko* kea 
tartą.

Užsuksite tik mažinė 
lę, uždėsite volinką, ir 
galėsite itgirsti gra

žiausia* tautižka*, darbininkilka* ir kitokia* dainas, ižtranka* lž operą ir epo- 
rėėią, žaidimą visokią instrumentą pavienių ir orkestrą. Klausant tai viską 
ba* malonu ne tik jum* ir jūsų Šeimynai, bet ir jnaą pažyatamiemb br kiai 
mynėms. Musą Fonografas yra geriausias, koka tik dabar gali buti. Męs 
duodame jum* tą Fonografą suris dykai. Priaiąskite tik SOe. markam ir męe 
atsiųsim jum geriausio Ruaižko Tabako ui žė. ir tą Fonografą drauge en vė
leliai* ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėję per Ezprasą
likusiu* >0.50.

Ai dovana yra suprantama ir puiki, nėra ėję jokios rlstkea, taigi naudo
kitės, pamatysite, kad busit* užganėdinti. pražome ■■
sų firma an kitom.

EMLISfl A Si ATI C T0IAC6 C0 IH-II5 '•rt, H. Y.



DRAUGAS

Fiziškai ir protiškai silp
niems nieko nėra geresnio 
kaip

STEGMAIER’O

Porteris.
Gardus, sotinantis ir su- 

drutinantis gėrimas, leng
vas viduriams. Parsiduoda 
ir pigesnis Porteris, bet 
jums būtinai reikalaujant 
Stegmaiero’ žinote gausių 
tikrąjį Porterį. Tuzinas 
puskovrtinijj boukučių kai
nuoja 50c., o puspantinių — 
30e. tuzinas. Skubiai prista
tome.

Pabandyk ir vaktuok pa
sekmes.

Tuzinas bonkų už $1.50.
Gryno maisto ženklas ant 

kiekvienos bonkutės,

STE6MAIER BREWING CO.
Wilkea-larre, Pa.

Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

Plymouth NatoinaI Užsuašykit

BANK. „draugą;
Kapitolas su perviršiu 

$165.000.00.

Šitoji Banka prižiuroma 
Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius 
nuo sudėtų pinigų. Galima 
susišnekėti lietuviškai.

Mandagus patarnavimas
G. N. Postlethwaite, 

iždininkas.

pUtĘDUlMA^

PINIGAS DARO PINIGĄ

Pradėk taupti pinigus pas mus. Kad 
ir mažiausia suma pridėta prie suftė 
dijimą ir 3 nuošimčiai, kuriuos moka 
me, greit padidįs jąsą taupimą.

Lietuviams paranki vieta.

NORTH SCRANTON 
BANK

ta
1902 North Main Avenue. 

Scranton, Pa.

L

M. A. Norkūnas,!;
Vienatinis Lietuvis lždirbejas

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

M*n psveetu* dar
bus atlieku artis- 
tiikai.

Merchants
Banking!

Trust
Company,

Mahaity City, h.

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.

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

Wilkee-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

-LIETUVIŠKA AGENTUF

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,
•StataM AGENTA,

137* Hazle St., Wilkes-Barre, Pa.

»»

Lietuviškųjų Šv. Kazimerio

Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer

gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky- 
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos 
Perdėtinės šiuo antrašu:

_ f
Mother Superior,

ST. CASIMIR’S SEMINARY, 
6700 Rockulay St., Chicago, III.

Didis ir Garsus Dr. Ignotas Stankus, M. D.

,, IV/

O •

M. A. Norkūnas
1*2 PMSPECT ST., UWWNCE, MASS.

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

$190.000.00.
Sudėtu pinigu

$700.009.00.
Męs vedame visokį lega 
liškų biznį.

Musų batikoje galima 
susikalbėti: lietuviškai, 
lenkiškai, vokiškai ir 
angliškai.

JOHN J. MEYER, 
Kasininkas.

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAI $100.000.00. 
'ERVntŠIS $250.000.09

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėtų joje pinigų.

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDfiJIMAS,
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

Merchants National
Bank,

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

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

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

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

SftALM HARDWARE C0„
21 North Mali St, Pottiville, Pa.
įvairiausi geležiniai dai tai, te

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

-----  , Kurių skaitytojų prenu
merata pasibaigusi, tiems

Juozas Szukis, ‘1*.nu”'ri’ p*“™*“’
1 Siunčiant pinigus, čekius, 

arba “Money Order”, siųs
kite ant adreso:

Geriausias Lletuvys

FOTOGRAFISTAS,

Nauju Telefonas 1070—X. 
B. Markai at, WUkaa-Barra, Pa.

ii f IDRAUGAM

314 East Market St.,

Wilkes-Barre, Pa.

Union Ticket Agency.
I»nl areli Lietavidka Banka Beraataae 

ir Ytoaja Aplinkinėj a. 
Agentus Lalvakarėlą ant Berlamdą

Uniją.

Binnėia pinigui ku dien ia viaaa da
lia aviete; taip-ri parka Ir išmainė vi
satine pinigu* lidirb* visokiu dokn- 
maatn* A marike* ir Lietuvon teismuose.

Ofisu atidarytas ku diaa ano »-tes 
d ryta iki O-tas vai. vak.

Nedaliąja: aao lOtoa ii ryta iki S-tal 
ralaadai vakara.

Adolf Blau,
Union Ticket Agency,

>08 lackavanaa Ava, Berastos, Pa.
Taip-gi tarime sava krantnvėja daa- 

gyb» vtaatoą maldaknygią ir svbtišką 
knygą viaaUaaa kalbose.
TBLBPONAI: Naaju SOS — Bali Sil.

PIRMUTINE KRAUTUVE
IR IŠDIRBOM

Bažnytiniu Daigtų

„RYZNYCIA”
PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO,

114 B. CBestnnt 8t, Sheaanitaab, Pa

i

tvakėa margas valka* ėa pa 1 svarą 2, 3, ė, S, S, ir 14 svaras pa 
žvakės vaėkiaaa raakam asargjtae pa S <var., ė, • ir 8 svaras pa 
Pakeliais kmatat vašhžmtai (wax taperi) pakelia pa
Dėl ažėuaalą dlaaę pakeliai pa 
Aagly* aš avmrę
Altajus (S day) ai garėtą pija
Švakės vaiktata (Rai 
Ldetžaėe žvakės vaškžaėa p* Iš svarą 
tvakėa Stariaavoe Iietiaėa Iš sv. kr IS, už svarą 
švakės 4 av. ir • susektas 4 av. ir 1 av.

Altariaas žvakės (aztra) sv. po 
GeHeae valka 1 sv. ir S, svaras pa 
Kedylas praaeėuėkas po 
Kodylas fraasiesaasa ’ ’ pa

atava paikius baaayttalaa ršbas, taisė saatu. 
kVMę ■BMMrtBTBOfliJ MA.

•*Ra»a gaaM II etai m. ą *saldak*yglą, kviatką. draugijoms tsaklaltą, 
vaUavaa, tartas ir t t

KUM. L.

dėl aidėjime j»a
ir IS, svarai pa

•Te.'

S ir d svarus, už svarą tas.

r»r4a»4a kieti-

ALBERT G. GROBLEWSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LMKIMKŲ-LIETUVIMKŲ VAISTŲ.”

UBO
skaudėjimo 

krutinėję 
skaudėjimo 

KAtaroe 
mattuldymo
Vuuralfljou 

nae
skaudėjimo

Mėšlungio
Skausmo krutinėję

Patrūkimo
Arai arka 
Dusulio
štynune spraudo 
Skaudėjimo 
Šonuose 
Rankų ir 
rojų.

FABIOLE,
garsi kardiaele Wisemaao apysaka. 

Vartė VTYAUVA8.

Kaina $1.00.
įmautiems dengia* kaip viešą ag- 

įempliorią, suleidžiamas didelis auo- 
ilmtis. Gausams paa:

V. YABVAOIBIB,
312 Ba. ėtk BA, BraAlya, B. Y.

-y -4. •»

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 
VAIZDELIAI VARDU

„Degti ne” ir „Katriute.“
KAINUOJA PO 1O CENTU. 

Galima gauti

„Draugo” Spaustuvėje.

Ypatakros Gydnolės.
Jaėga aargata -'“-‘iiaijnsiemir ligomis bus karią legali pagelbėt ai dak

tarai ad Ugsabnšiai, arba paslaptingoms ligoms, apraėykit maa savo neevei- 
ta*4 garai Ir aiikiai (ba atalėplaso) aaa iioa sina aa tik apie tavo sveika
tą, kat labai taikiai ir apie tavo gyvastį, (Atsimink, jag kiekviaaas garbingas 
taktaraa nžlaika paslaptį kaip aut išpažistios). Uitai Besigėdyk ir aebijok, 
riyk tarnybą, a mielai sntaiksia rodą ir prilipsiu garas gyduoles pagal tavo 
gą au anrodymn kaip reikia jas vartot, ui prekę labai mažą. Baikis rašyt 

^Bkaa itadiai pas mase pridedant visados 2e. markę ant atsakymo, aes ki
taip aagnnait atsakymo. — Taipgi męs reikalaujama garą agentą kiakvia- 
aaaaa dideliame miešta ir ją aplinkinėse. Agentai aus Ldetavukai-Leakidką 
gydaallą gali atdirbti aao S0 dol. ikili dsL aat mėnesio. Uždarbį dnodamo 
rnagsrianaią. Taigi rašykite reikalaudami agaataros. Kiekviaaas lietaviikai

Lietavižkas gyduoles 
, „ raikalaadami galėtą pas

kiekvieną susipirkti ir aaraikalaatą išduoti pinigas isvaaal kekiems nors 
prikasu taus apliakėee. Starnykni^nėyklta puiulkalaadaml gvdaalią, aes 
aa ašdarbya ir parduokite musą tyras Lieta vilkas gyduoles, Kurias męs 
matuojame. Badykite po aatrašu:

ALBERTAS G. GR AMLIAUCKAS,
3er. Khn M Main Str., Plymouth, Pa.

ttarnlknn taipgi privalo atlaikyti visada motą puikias 
•ava Štaruose aat pardavime, kad masą tautiečiai raik

rkti ir 1

pabaigęs daktarišką mokslą universi
tete valstijos Indiana, taipgi pabaigęs 
kvotimus augščiausioje ir jau paskuti
nėje daktariškoje mokykloje New 
York Post-Oraduate Medical School 
and Hospital, kurioje speciališkai išsi
lavina gydyme visokią sunkiausią ir 
pavojingiausią ligą ir daryme operaci
ją; pabaigęs gi tą mokslą įgauna var
dą augšto ir didžio daktaro.

Dr. Ignotas J. Stankus per kiek lai
ko buvo miestavu daktaru mieste In- 
dianapolis, Ind., kur turėjo didelę prak 
tiką gydyme įvairią ligą, atlikdamas 
savo užduoti kuogeriausiai ir užganė
dinančiai žmonijai, dabar-gi, pasi
šventęs labui savo brolią tautiečių, ir 
kad apsaugoti juos nuo išnaudojimo 
per nesąžiniškus daktarus, įrengė savo 
locną naminį ligonbntį ir

Kviečia sergančius pas save, sakyda
mas;

Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubei kreipkies pas mane, ar ypa- 
tiškai ar laišku, o busi išgydytas. Jeign kiti daktarai pripažino ligą neišgy
doma, neabejok, nes aš turėdamas didesnę praktiką ir augštesnį mokslą, tau 
pagelbėsiu ir suteiksiu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš at
sišaukusią pas mane atras teisingą daktarišką pagelbą ir pats persitikrįs, 
kad esu pabaigęs didesnį daktarišką mokslą ir galiu geriau gydyti,- negu kiti 
daktarai svetimtaučiai.

APSIIMU IŠGYDYTI
Nuo reaumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarią, kaulą, strėną ir šoną; nuo 
visokią kraujo ligą, užkietėjimo ir nedibimo vidurią; išbėrimo kūno, niežėji
mo, visokią spuogą, dedervinių, slinkimo plankų: galvos skaudėjimo, nuo li
gos širdies, inkstą, plaučią, kepėną. Nuo visokią nervišką ligą neuralgijos, 
drebėjimo sąnarią, nemiegojimo ir išgąščio; nuo greito nuilsimo, sunkaus 
kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokią slogą. Nuo visokią užkrečiamą lytišką 
ligą ir visokią kitokią nusilpnėjimą sveikatos. Teipgi nuo visokią moterišką 
ligą, skausmingą ir nereguliarišką mėnesinią, baltąją tekėjimo ir gumbo 
>'gy-

TURIU SPECIALISKĄ DIPLOMĄ DHL DARYMO OPERACIJŲ.
ir ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaistai negal pagydyti, kaip 
tai augimo vėžio skilvyje, ir visokią akmeną, skandulią ir guzą, ar tai butą 
pūslėje, inkstuose, kepenyse ir žarnose višką tą su pagelba operacijos galima

firašalinti kuogeriausiai ir už menką mokestį. Darau teipgi operacijas ant kau- 
ą, smegeną, grobą ir lytišką organą, kaip vyrą taip.ir moterią. Ištiesinu pri

trauktas kojas ir rankas. Išgydydau naujausio budo operacija, — rupturą už 
menką prėkę.

Pertai kreipkitės kiekvienoje ligoje ar ypatiškai ar laišku, aprašydami 
savo blogumus, o aš gerai ištyręs, suteiksiu atsakančią rodą, nedaro skirtumo, 
kaip toli gyvenate, ar Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalyse. Atsi- 
lankusiems ypatiškai ir dėl operaciją, turiu savo locną naminį ilgonbutj. Bied 
dus gydau dovanai. H* F*7” «.

DR. IGNAT1US STANKUS, M. D.
1220 S. Broa^t, Philadelphia, Pa.

Ofiflo vnlandon: nuo 9 2 iki 4, ir nuo 6 iki S vakare. Aventadta
niaiR nuo

Vardas.
Adreaaa;..................

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga Ir siustą yra tyk dėl vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, iaigyditl nuo uznuodijima krauja 
arbasypili.nubiegimasiekloa, patrotitu atypribe, pučkua 
ir kitus išmietimua, negromulavima, patrotitu 
atypribe, pylva, kiapenu, Inkstu Ir pūsles ligas, ruma- 
tltma, gonorrhoea arba triperi, naujai {gautas lygas, 
strietura irvyaasvyru lygra, gal būti ifigidoirtis sava 
namuae privatiškal, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums koJlel jns 
kentat ir kaip galėt galutinėj iaigyditl. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrua ture žinoti kožnas vedea arba 
nevedea vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras ataydave ilgo lajka tyrinejmu tu, apecijaliskn 
lygu. Temp kit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita kon verta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk paraš k sava varda, ir adreaa ant 
žemi aus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DA JOS. LĮSIU I C0.. I 13J 22 Flftk Avmm.

G lotinam Taml t : • »<al 7 aminine pri2:«d«ejma, aM norlečjan 
jotrTamiata prisiuHinmei man vysai uykai vioa juaa kuyifadel vyru.

■»*4
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•RLtKBUO LAIRBODBLJ
Aukmsiai, pasu kasoti Ir kltaki su SS 

akmenimis, psrdnasima 10 000 vadi ša
mą “Aerurstas” laikrodėlių Ūktai už 
SS.IS tadaą. Tie gražus latkredėliai 
puikiąl Išrėžyti, dabaltsvi lūkėtai, ga 
rsl laiką rodąs ti, labiausiai keliaaainką 
naadojsmi, kuria tari 4 a keti laiką, me- 
tariėki ir vyriški, gvsrsataati aat M 
matą. Tikrai grąžąs lelkredėliai, aa 
gėda bns sai draugam* tabį parodyti. 
Jeigu aari tsrėti gerą driagarėlį, tai 
štai i Męs anaiųalma 

D. až
musą parisly 

šitą lsikredėlį kiekvieaam O. O. 
•3 TS ir akrprana kaštasir eksprese kalta* dėl paržiarė 
jlma. Jai nepatiks, samskėalta sai San
ta. Męs rtakaeJsaM viską A aktinis 

grsndiaėlis daedsei dykai a« laikrodšią. Adroaaa:
BROBUHOR WAPOR BBPT Mft. GRIGAM, ŪJ.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba iv. Raitas išleistas.

Tik vienaa aitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntiiųui. 
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS,
Mahanoy City, Pa.

y

lYilkcs-Barre
Deposit & Savings

BANK,
71 PURLIO IQVABA 
WILKRB-BABBR, PA.

Kapitolas - - $150.000 
Perviršis - - $450.000
Depozitai - $2.625.000
Malta >-Mų aueNattį i«< iiulatų 

ptaifų

Banka atdara kaądien nuo 9 pr- 
to iki 3 popietu. sdbatomis nuo 
9—11 vidurdienyje ir nuo 7 vai. 
vakare iki 8.

Galima susikalbėti lankiškai ir
lietuviškai.

J. F. Gillis,
Pas ji galima gauti visokiu 

torielku, bliodu, stiklu, puo
du, liampu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu. Yra iš 
ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti.

1M—1M < MAIN ST.,

MILUS BARBI, PA.
>eeeeeee»eeeeeeee»ee>eee1

J..

TflMIKYTE LIETUVIAI.
Kelione per jūres. Tūkstančiai 

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

Joną Nemeth’a
S R. MAUT STRm 

MTLKRB-BAUK, PA.
O kad411 Man tari garą prifttorėjtmą, 

psrsaklą keliamą, kad tartom kaip Ir 
p«ėine kampaaljoa bėtą pirkę laiva- 
kartas. Biastimaa pinigą grailissataa ir 
plgtanaiaa passalyj.

4.♦ ♦.4. ♦•.-i 4 -V ♦ 44.-4 4-

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

PO VARDU

Naminis Vaiku 
Auklėjimas“
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“Katekizmas Apie 
Alkoholiu.”

Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis instei
gimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas

Kun. A. Staniukyną,
4557 So. WoodSt„ CHICAGO, ILL.

DRAUGO”
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SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIMCA —
pr AIRIU ĮTAIRlABaiVB BARBU!

snu
PIG

»T1
IAI

1

UtZVIBTIMUB IB KITOKIUS DARBUS 

KOMSTZTUCKJAA PLAKATUS, TIKIETUB,

RAIDftS STATOMOS DIDILE-NAUJAU- ' 
ŠIO JO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”

AD
<1

IIOKITU

DRAUGAS"
314 E St Wilke.-B.rr,, P.,
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