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Verbų Nedelia.

Lekcija. — FU. II, 5—11. 
— Broliai: Tai savyje ma
nykite, ką ir Kristuje Jėzu
je, kurs būdamas Dievo pa
veikslu nepaskaitė išplėši
mu, jog buvo lygus Dievui; 
bet patįs save išnaikino, pri
ėmęs tarno paveikslą, stojęs 
prilygintas žmonėms ir pa
veikslu rastas, kaipo žmo
gus. Pats save nužemino, 
stojęs paklusniu iki mirčiai, 
o kryžiaus mirčiai. Todėl ir 
Dievas išaugštino jį ir dova
nojo jam vardą, kurs yra 
augščiau už visus kitus var
dus, idant Jėzaus vardan 
priklauptą visoks kelias 
dangiškąją, žemiškąją ir po 
žeme esančiąją, ir idant vi
soks liežuvis išpažintą, jog 
Viešpats Jėzus Kristus yra 
Dievo Tėvo garbėje.

Evangelija. — Mat. XXI, 
1—9. — Anuomet kadą Je.r 
zu8 prisiartino prie Jeruzo- 
limos ir atėjo į Biffagę ties 
Alyvą kalnu, tadą nusiuntė 
du mokiniu, sakydamas 
jiems: Eikite į miestelį kurs 
prieš jus yra, ir tuojau rasi
te asilę pririštą ir asilaitį 
su ja; atriškite ir atveskite 
pas mane. O jei kas jums ką 
sakytą, tarkite: jog Vieš
pats ją reikalauja, ir tuojau 
anuos paleis. O vis tai sto
josi, idant išsipildytą, kas 
yra pranašo pasakyta, kal
bančio : Pasakykite Siono 
dukterei: štai eina ten tavo 
karalius, romus, sėdįs ant 
asilės ir asilaičio, pajunga- 
mosios vaiko. Nuėję tadą 
mokiniai, padarė, kaipo 
jiems įsakė Jėzus. Ir atve
dė asilę ir asilaitį; ir uždėjo 
ant ją savo rubus ir užsodi
no jį ant aną. O labai didelė 
minia klojo savo rubus ant 
kelio, o kiti kirto šakas nuo 
medžią ir klojo ant kelio. O 
minios, kurios pirma ėjo ir 
kurios sekė paskui, šaukė, 
kalbėdamos: Hozana Dovi- 
do sunui; pagirtas, kurs 
ateina Viešpaties vardu, Ho 
zana ant augštybią.

I
DIDŽIOJI SAVAITĖ.

Bažnyčia, Didžiojoje Sa
vaitėje, ragina tikinčiuosius 
atsitraukti, kiek galint, ąuo 
svietiškojo sumišimo, o ap- 
mąstinėti kančią ir mirtį 
musą Išganytojo. Šventraš
tis mini, kad, mirus Jėzui 
ant kryžiaus, aptemė visa 
žemė: saulė atsisakė duoti 
pasauliui savo šviesą. Die
votas krikščionis, tose kan
čios Jėzaus atminimo dieno
se, atjaučia taip-pat nubu
dimą ir kaipo aptemimą sa
vo širdyje.

Iškilmingos ir liūdnos 
apeigos bažnyčiose sujudi
na ir perima žmonią s

Mokyklas užlaiko žmonės
savo aukomis, nes valdžia
neduoda nieko kataliką
mokslo įstaigoms.►
Connaught’o Kunigaikštis 

giria jėzuitus.
Neseniai būdamas Pietą 

Afrikoje, Connaught’o ku
nigaikštis ir karaliaus Jur
gio V dėdė padėjo kampinį 
akmenį naujai jėzuitą kole
gijai Bulawayo’je. Prie pro
gos kunigaikštis paminėjo 
apie jėzuitą nuopelnus civi
lizacijai.

Naujos Misijos.
Baltieji Tėvai atidarė sa

vo namus Quebec’e, Kana
doje. Jauni vyrukai, turinti 
pašaukimą į kunigus ir prie 
misijonorią darbo, yra kvie
čiami eiti pas Baltuosius Tė 
vus. Dabar Kanadoje randa 
si tik keturi šimtai tą misi
jonorią, o netikėlią atverti
mui 20 milijoną.

Katalikas vadovaus apvai
nikavimo ceremonijose. 
Norfolko kąnigaikštis

yra pateldėtiina Augti j 03
maršalka. Todėl ateisiančio
se ceremonijose karaliaus 
Jurgio V bus maršalka. Nor 
folko kunigaikštis yra vie
nas karščiausiąją kataliką 
Anglijoje.

Angbjos Dvasiški j a.
Naujas “Directorium” 

parodo, jog Anglijoje, Ško
tijoje ir Vali joje yra 4,302 
kataliką dvasiškiu, t. y. 64 
daugiau, nekaip pemiai. Iš 
ją 1,544 -arba daugiau, kaip 
trečdalis yra vienuoliai.

atgaila už nusidėjimus ir 
jie, sutrinime širdies, klau
pę prie kryžiaus, atiduoda 
garbę svieto Atpirkėjui. Te 
čiąus, neveizint į tą tamsu
mą, nubudimą ir skausmą, 
kurį jaučiame dalyvaudami 
Didžiosios Savaitės apeigo
se, atrandame kelias valan
das džiaugsmo lankydami, 
nuo Didžiojo Ketvergo.iki 
Didžiajai Subatai, Viešpatį 
Jėzą Švenčiausiame Sakra
mente, kur Tikėjimas ir Mei 
lė apsiaučia Jį daugybe ge
bą ir šviesos. Šimtai tuks- 
tančią seną ir jauną, tur- 
čią ir pavargėbą, mokytą ir 
nemokytą, teisią ir nusidė- 
jėbą, eina atiduoti bažny
čiose garbę Viešpačiui Švč.. 
Sakramente. Visi, kaipo šei
mynos nariai, susirenka prie 
savo Dievo ir Karaliaus, iš
reiškia savo gailestį už nu
sidėjimus, kuriais jo įsaky
mus laužė ir prisižada, su Jo 
malonės pagelba ir pastip
rinti Jo Kunu ir Krauju, 
vertai priimtoje Komunijo
je, daugiau jau niekad Jo 
neužrustinti. Ištikro, Jū- 
zus Švč. Sakramente yra 
musą Dievu savo dievybėje 
ir musą broliu'savo žmogy- 
bėje. Tą męs atjaučiame 
ypatingai Didžiojoje Savai
tėje ir musą tikėjimas atge- 
ma ir atsinaujina.

Bet, ai, kaip daug atsiran 
da tokią, kurie paniekina 
Viešpaties meile, neatiden
gia Jam savo širdies atgai
loje, bet palieka ją nusidė
jime ir atiduoda šėtonui. Di 
džiojoje Savaitėje atsiranda 
išganingiausios mintįs ir 
kilniausi pasirįžimai įvyks
ta : yra tai atgailos ir pasi
taisymo laikas. Męs visi nu
sidėjome prieš Dievą ir visi 
privalome mėtavonę daryti. 
Tą savo reikalą geriausiai 
atjaučiam Didžiojoje Sa
vaitėje ir toje savaitėje ga
lime artinties prie savo už
rūstintojo Viešpaties su di
džiausia atleidimo vilčia.

Pasinaudokime tad pro
ga, kurią mums šis Gavė
nios laikas suteikia, gailiu 
ga išpažinčia apvalykim sa
vo sąžinę, kad su Kristumi 
numirę nuodėmei ir svietui, 
su Juomi, per malonę, galė
tumėm prisikelti į naują ir 
tobulą gyvenimą. S

Katalikiškos Žinios.

Kataliką mokyklos Suv. 
Valst.

Katalikišką mokyklą Suv. 
Valstijose vertybė siekia 
125 milijoną dolerią. Viso 
yra 4,972 parapijini mo 
kvkli, kuriose mokinasi' 1, 
237,250 vaiką. Jei pridėsi
me čion našlaičius ir kitokią 
įstaigą mokinius, tai rasi
me, jog Suv. Valst. viso 
1,482,699 vaikai eina moks- 

katalikiškoje dvasioje.

kad tai retas atsitikimas, 
kad žmogus pašvęstą tiek 
daug, kad tik paklausus są
žinės balso.

Tonning’o laidotuvės bu
vo vienos didžiausiąją ir iš
kilmingiausią ją Christiani- 
joje. Protestoną laikraščiai 
nerado tiesiok žodžią pagy
rimui vyro, kursai išsižadė
jo visko dėl savo sąžinės.

Forest City turi naują kle-
. , boną.
J o Malonybė vyskupas 

Hoban paskyrė klebonu šv. 
Antano parapijos Forest 
City, Pa., kun. Adomą Lo
patą, ligšiol klebonąvusį len 
kams Austin HeigRts, neto
li nuo Scranton’o.

Shenandoah keturiasdešim- 
tė.

Kovo 26—28 Shenandoah 
šv. Jurgio bažnyčioje atsili
ko keturiasdešimts valan
dą atlaidai. Atvyko pats de- 
konas Masson ir užbaigoje 
pasakė ilgoką pamokslą, ra
gindamas žmones būti pa
klusniais bažnyčią < iatgfcj- 
mams katalikais. Laikyda
mas vienoje rankoje mons
tranciją su Švenčiausiuoju, 
prisiekdino susirinkusius, 
kad daugiau nekels bereika
lingą maištą.

Numirė kunigas.
Dalton, Mass., mažame 

miestelyje pasimirė senelis, 
kun. D. T. Quinn, išbuvęs 
ten 30 metą. Mirė 23 kovo 
iš priežasties vidurią ligos 
ir pagavimo šalčio. Mirtis 
buvo urna: eidamas į mau
domą kambarį parpuolė 
tarp durią ir atidavė Dievui 
sielą. Laidotuvės atsibuvo 
27-tą su didele iškilme. Bu
vo vyskupas iš Springfield’o 
i? kunigą didelis skaičius, 
kiek akimi užmetęs suskai
čiau aštuonias dešimtis tris, 
bet be abejonės buvo į šim
tą. Prisirinko šeip visokią 
žmonią ir draugiją kad net 
netilpo į bažnyčią: vysku
pas laikė mišias. Po mišią 
lydėjo į vietines kapines. 
Graudu darėsi, kada nešant 
kūną iš bažnyčios, varpai 
ėmė gausti taipgi ir protes- 
toniškoje bažnyčioj “First 
Cengregational Church”. 
Varpams pritariant, net pro 
testonai atsisveikino su ge
ru žmogum. Nabašnikas mv 
Įėjo visus lygiai, net ir pro- 
testonus. Suorganizavo ke
letą Blaiviniką draugiją ir 
kitokią, dėlto ir buvo visą 
mylimas. Mirė 63 metą am
žyje. Gimė Airijoje, mokslą 
ėjo Worcester, Mass. Te
gul jam būna lengva amžino 
j e tėviškėje!

Seinai. Jo Ekseleneija 
Seiną Vyskupas 5 kovo šią 
1911 m. suteikė mažesniuo
sius šventinimus šiems vie
tinės Seminarijos auklėti 
niams: Kazimierui Bičkaus
kui, Vytautui Balkevičiui, 
Julijonui Losievvski, Petrui 
Balasevičiui ir Antanui Spie

Koplyčia ant ratą Angli
joje.

Kun. Herbertas Vaughan 
įvedė Anglijoje vagoną-kop 
lytėlę. Važinės su juo po vi
są kraštą ir darys misijas. 
Tokios koplytėlės Ameriko
je padarė daug gero.

r t
D-ras Krogh-Tonning nu

mirė.
Vasario 19 numirė Norve

gijoje garsus atsivertėlis į 
kataliką tikėjimą d-ras 
Krogh-Tonning. Gimė jisai 
1842 m. ir 1867 m. baigė liu
terišką teologiją. Jis parašė 
keletą knygą ir nuo akade
mijos gavo teologijos dak
taratą. Buvo ilgus metus 
vienos didžiausiąją ir svar 
blausiąją parapiją pasto
rium Christianijoje. Čia jis 
parašė savo svarbiausią vei
kalą: “Krikščionią Dogma
tika.” Beskaitydamas Baž
nyčios Tėvą gyveniibus, 
taip-pat naujesnią teologą 
— kaip antai Nevvmano — 
veikalus, jisai pradėjo jaus
ti simpatiją prie kataliky
bės. Galop jis pamatė, jog 
jau nebegali būti liuteronu 
ir 13 birželio 1900 m. atvi
rai priėmė kataliką tikybą. 
Tas žingsnis įvedė jį į di- 
oq.npud .it fjpinpon fąsnrizp 
jam kuodaugiausiai visokią 
nesmagumą. Poetas Bjorn- 
son pasakė apie Tonning’ą,

\vak. Tą pačią dieną įšventė 
į subdijakonus: Klemensą 
Marcinanį, Kazimierą Gron 
\vald, Stanislovą Dąbroivski 
ir Boleslovą Kostro. 11 ko
vo visi minėtieji subdijako- 
nai įšvęsta dijakonuosna.

Kun. Apolinaras Wojsz, 
Lomžos vikaras, paskirtas 
klebonu į Lipnikus.

Kaunas. 23 vasario Kau
no apskričio teismas teisė 
Kauno Karmelitą bažnyčios 
kamendorią kun. Lumbį, kai 
tinamąjį užtai, kad priėmė į 
kataliką tikėjimą nepilna
metę stačiatikę. Mat nesant 
metrikos, kunigo pasitikė
ta liudytoją parodymais, 
kad ji pilnametė, priimta ją 
į katalikus ir duota šliubas, 
nors jai dar truko arti dvie- 
ją mėnesią ligi pilną metą. 
Teismas nuteisė kun. Lumbį 
ant triją mėnesią atstatyti 
nuo vietos ir užmokėti 25 
rublius štropos.

Marijampolė. Ūkio paro
dos komitetas susirinkime 

• ♦ «i • kovo 1 d. nutarė taisvti pa
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Kaunas. Kunigą permai 
nos. Kun. Bakučionis, Paju-

Švėkšnos kam., paskirtas į
Pajūrio filiją (Žvingią 
par.), kun. Mankauskas, 
Imbrodą filialistas, paskir 
tas klebonu į Zarierzą. Per
kelti kam.: kun. Bielskas iš 
Laukuvos į Pavandenį, kun. 
Janušas iš Povandenio į Lau 
kuvą. Kun. Tūriai iš Vadok- 
lią į Betygalą.

Kaunas. J. M. Žemaičią 
vyskupas Cirtautas sveika
tos pataisymui išvažiavo 28 
vasario ant triją mėnesią 
užsienin, išpradžios į Arko, 
paskui į Karlsbadą. Su vys
kupu drauge važiuoja Šid- 
lavo klebonas kun. Jurgai 
tis. Vyskupystės valdytoju 
paliekamas pralotas Ker- 
pauskas.

Iš Lietuvos.

Upyna (Reseinią ap.) 
Pas mus išeivystė užsienin 
pasiekė, turbūt, jau augš- 
čiausį savo laipsnį. Beveik 
nebėra tokią namą, iš kurią 
kas-nors nebūtą nukeliavęs 
Amerikon; o randasi ir to 
kią šeimyną, kurios ištisos 
jau parsikėTė Amerikon. Ei 
11a kas tik gali. Dagi tėvai 
našliai eina, nesigailėdam 
palikti ant svetimą ranką sa 
vo kūdikią! Neįna tik maži 
vaikai ir ligoti. Augant vai
kams, jų gimdytojai nepa 
galvoja, kaip apšvietus savo 
vaikus, pripratinus prie 
darbo, pramokinus kokio 
amato, ne! jie tik ir kala ją 
galvutėn, kad paaugę išeis 
Amerikon, užsidirbs daug 
pinigą, įsitaisys puikius dra 
bužius ir grįš namon po
nais. .. Ir jokie tame dalyke 
perspėjimai iš šalies negelbs 
ti. Nebent pati Amerika sa-

vo varžančiais išeivystę įsta 
;ais ateitą mums pagalbon. 
Atsitinka, kad vienas-kitas 
‘amerikonas” ir grįšta; bet 
jas iš to, kad jie, lyg tie 
^aukščiai rudens laike, turi 
jakėlę sparnus, kad ir vėl 
skristi atgal — svetur? Yra 
čia tokią, kurie net iš triją 
atveją lankėsi Amerikoje: 
yareis, pagyvęs keletą mė
nesią ir vėl kiūtina atgal. 
Nupranta jie nuo savo tėvy
nės ir nebesiriša prie jos 
Dėl tos priežasties musą ūki 
ninkai jau trūksta darbinin- 
tą. Esamuosius ir vieną pa
samdytus darbininkus, kiti 
ūkininkai vilioja sau, pakel
dami jiems nors vienu rub
liu algą. Ir tokiu neprotin
gu savo elgimusi, tokiomis 
varžytinėmis; patįs ūkinin
kai baigia gadinti užsiliku
sius nuo Amerikos darbinin
kus. O kiek žemės lieka ne
išdirbtos!

• (per30 rugsėjo ir spalią 1 d 
4 dienas), nuo ko nusiuntė 
tinkamas valdžiai popieras.

Marijampolė. 30 d. kovo 
(šen. kai.) Taikos Teisėją 
suvažiavimo rūmuose bus 
šios licitacijos nejudinamą 
turtą:

1, Jono Brilvico, Padva- 
riškią sodž., Kaupiškio vai., 
Vilkaviškio ap., 4 margai 
žemės su trobomis; prasi
dės nuo 400 rub.

2, Vinco Baltramonaičio 
dalis: pusė gyvenimo Čyč- 
kią sod., Alvito valse., Vil
kaviškio apsk., 15 margą su 
trobomis (parsiduos gi tik
tai pusė, nes kita pusė ne jo, 
bet pačios) su ardinarija ir 
skola į kasą 107 rub. 52 kap., 
prasidės nuo 400 rub.

Panemunė (Naumiesčio 
ap.). 18 vasario (n. st.) š. 
m. Panemunės kapinyne pa
laidota a. a. Antanas Jab
lonskis, Panemunės dvaro 
degtinvarės užvaizdą. A. a. 
Antanas Jablonskis gimė 
Rygiškią kaime 1867 m 
Rygiškią kaimas yra Griš
kabūdžio parapijos, Nan 
miesčio apskričio. Nabašni
kas buvo tikras brolis pla
čiai visiems lietuviams ži
nomojo Rygiškią Jono, gar 
saąs filologo.

A. a. Antanas visuomet 
stengėsi kelti Lietuvos var 
dą ir platinti apšvietimą. Ji- 
sai daug prisidėjo prie Pa
nemunės “Žib.” dr. sky
riaus ir ligi mirsiant buvo 
jos sekretorium. Žiburiniu 
kai sužinoję apie savo myli
mojo ir gerbiamojo sekreto
riaus mirtį, suskubo jam su
teikti paskutinį patarnavi 
mą ir ant jo grabo padėjo 
žalią vainiką su parašu: 
“Žiburio” Draugija savo 
sekretoriui.

A. a. Antanas ė mote
rį gerokai aplenkėjusią, bet

pasirūpino ją pakreipti sa
vo pusėn, o vaikelius augine 
tautiškoje dvasioje.

Tursučiai (Marijam, ap.). 
Kovo 1 dieną buvo čia laido
tuvės Elenos Vosyliūtės. 
Nors nabašninkė buvo jau- 
nutukė (pradinę mokyklą 
telankanti) mergaitė, nors 
svečią nevaišinta svaiginan
čiais gėrimais, beveik visi 
didelio Tursučią kaimo gy
ventojai dalyvavo laidotu
vėse. Pažymėtina ir visą 
sektina yra to kaimo vieny
bė ir gražus apsiėjimas, 
kaip suaugusiąją taip ir 
jaunimo.

“Šaltinis”.
'T"

Vilnius. Liet. Dailės Pa
roda šiemet žada būti da 
įvairesnė ir didesnė, negu 
pernai. Tik vienas d-ras 
Staugaitis atsiuntė apie 360 
įvairią žmonią daiktą iš Sa
kią—Naumiesčio apielinkės.

— “Vilties” antruoju re
daktorium vieton kun. Tu
mo bus buv. Vabalninko ka- 
mendorius kun. Kemėšis.

Kruonį/! (Traką pav.).
Pereitais metais kirmėlės 
buvo išėdę daug valdžios 
miško. Valdžia pardavė miš
ką pirkliams—žydams. Kai
na buvo augšta, delenkos di
delės, ir vietiniams gyvento
jam nieko neteko. Pardavė 
išviso 38 deš. Tikėjomies pa
sipelnyti ir bekirsdami me
džius, bet pasitaikė gražus 
oras puikus kelias. .. ir be
žiūrint viskas buvo iškirsta 
ir išvežta.

Kuršėnai (Šiaulią pav.). 
— Vasario 6 d. čia buvo lie
tuviškas vakaras. Šiaulią 
“Varpo” artistai vaidino 
“Inteligentus” vaidinamas 
pasisekė gerai. Be to choras 
vidutiniškai padainavo ke
letą tautišką dainą; visiems 
labai patiko kanklią skam
binimas. Vakaras buvo tai
somas elgėtnamio niudai. 
Labai gerai kad vaidinimas 
prasidėjo 6 v.

Vyžuonai (Ukm. pav.). 
Pereitą rudenį musą ūkiniu 
kai nutarė išsiskirstyti vie- 
nasėdžiuosna. Nutarimas 
patvirtintas.

Musą ūkininkai palieka 
neužganėdinti tuomi, jog iš. 
karto “Žemės tvarkomoji 
komisija” buvo pažadėjusi 
duoti piniginę pagelbą skirs 
tinantiems vienasėdžiuosna 
ir dabar žada atsisakyti. Kai 
kurie prašė, bet negavo.

Kruonįs (Traką pav.). Ir 
musą apielinkėje gyvento
jai suprato vienasėdžią nau
dingumą. Padavė prašymus, 
kad nori išsikelti vienasė
džiuosna šitie sodžiai: Dijo- 
kiškis, Norkūnai, Gintiškiai. 
Norinčią išsikelti vra ir dau 
giau. Lig šiam laikui išsikė 
lė tiktai Kruonią miestelis 
ir Sekonią sodžius. Pastara-j 
sis jau baigia statyti ir tro
bas.
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“Žiburio” draugijos susi
rinkimas buvo Mariampolė- 
je, vas. 10 (23) d. Narių “Ži
burys” turi 4150; jeigu 7581 
rb., o išlaidų 6406 rb. Kny
gynuose knygų 22,354 (pri
pirkta 1910 m. 3450 kn.), 
skaitytojų buvo 7715 (1909 
m. buvo 10,407). Prieglau
dų, mokyklų, skaityklų 1910 
m. uepasidaugino. Viešų pas 
kaitų 1910 m. padaryta 13, 
vakarų 12, liter. vak. su 
dainomis , ir muzika, (i. 
“Žiburio užlaikomoj Ma
rijampolės mergaičių pro
gimnazijoj yra 54 mokinės. 
1910 m. draugija išleido sa
vo laikraščio No. 1 (“Žibu- 
ris”) 4 tukst. ekz. Laikrašti 
nutarta leisti ir 1911 m. 
Taipgi nutarta rūpintis Įsi
taisyti Mariampolėj nuosavi

Žiburio” namai.J?

“Žagrės” susirinkimas 
buvo Mariampolėje vas. 11 
(29) d. 1910 apyskaita pa
rodė, kad pamatinis sindi
kato kapitalas apsivertė 17 
kartų, o gryno pelno davė 
107 rb. su kap. “Žagrės” iš
duotų vekseliu nuo pereitų 
metų liko neapmokėtų 25,- 
734 rub., išduotų gi bargi- 
ninkams prekių skolon yra 
už 23758 rb. Susirinkime da
lyvavo 222 nariai.

“Blaivybės” draugijos su 
sirinkimas Kaune, vas. 9 ir 
10 d. Draugija turi dabar 
130 skyrių. įeigų 1910 m. 
centro kasoj buvo viso 2692 
rb 89 kp. 361 rb. 50 k. likę 
nuo pereitų metų, o išlaidų 
2536.rb. 34 kp. Viso gi jeigu 
(skaitant visus skyrius) bu
vo 11,700 rb., 53 k., o išlaidų 
8279 rb. 14 k. Pereitais me
tais draugija išleido 29,978 
kalendorius “Dieve Padėk” 
ir 27,500 ekz. įvairių kny
gelių. Savo arbatnamius tu- 

-jd 14 skyrių ir 6 skyriai — 
kepyklas, 8 skyriai — cho
rus, 14 skyrių buvo surengę 
24 pasilinksminimo vakarė
lius. Sąnarių visoj draugijoj 
yra 20,197; iš jų 6153 vyrai 
ir 14,044 moterįs., Tarp jų 
abstinentų (visai negerian
čių svaiginamų gėrimų) yra 
tik 686 vyrai ir 2493 moterįs.

Susirinkimas tarp kito ko 
nutarė leisti blaivininkams 
mėnesinį laikraštį ir su- 

* rengti kursus.

“Saulės” visuotinas susi
rinkimas taipgi buvo Kau
ne, 1910 m. pradžioje “Sau
lė” turėjo 45 mokyklas su 
2564 mokiniais. Vasarą val
džiai įsakius buvo uždaryta 
19 rašto mokyklų, bet dabar 
vėl leista atidaryti. Sąnarių 
“Saulė” turi 304 tikruosius 
ir 13 garbės. Skyrių — 70, 
bet veikiančių tik 58? “Sau
lės’” mokvkloms užlaikvtiv v
1910 m. į vyriausiąją kasą į- 
plaukė 22,530 rb. 35 kap.; 
bet išlaidų tais metais buvo 
592 r. 5l k. daugiau (neda- 
teklius). Iš nutarimų pažy
mėtina: statyti savo namus 
100 tukst. rubl. vertės ir iš
leisti kalendorių 1912 m.

“Liet. Ūkiniu.”

Panevėžys. Netoliese Pa
nevėžio, Joganiškėlių Kar
pio dvaro miškuose atidary
ta fabrikas ratų tekiniams 
ir, apskritai lenktiesiems 
daiktams dirbti.1 Fabrikas 
intaisvtas sulig pastarųjų 
technikos pagerinimų. Meis
teriai ir darbininkų daugu
ma išrašyti iš vidurinėsės 
Rusijos gubernijų.

Merkinė, Trakų apskr. 
rasario 19 dieną turėjo čia 
uiti šeimyniškas vakarėlis, 
?et valdžia neleido jo. Tat 
tusi rinkęs žmonių būrelis 
[ik padainavo, pažaidė, tuo 

užsibaigė viskas. Tautinių
)kių ir žaislų pamokė susi-

rinkusiuos Vilniaus mergai
čių gimnazijos mokinė p. 
Ona Dzvilaitė. Labai gaila, 
jog valdžia nedavė leidimo ir 
per tai nebuvo nė deklama
cijų, nė vaidinimo.

Daug čia darbuojasi vieti
nis vargonininkas p. P. A- 
dama vičius. Čia apsigyve
nęs, jis tuoj sutaisė pujkų 
lietuvių chorą, kurs ne tik 
bažnyčioje pagieda, bet ir 
šiaip susirinkimuose gražiai 
padainuoja. P. Adamavįčius 
užrašinėja dainų meliodijas 
ir daug jau jų turi užrašęs. 
Apšvietimą platina kiek tik 
galėdamas. Kad daugiau to
kių šviesos platintojų čia at
sirastų, Merkinės apylinke 
apšvietime žymiai pakiltų.

Klovainiai, Pan. ap. Va
sario 21 d. buvo vietinės jau-\ 
nuomonės, o ypač kun. Vė
gėlės triūsu surengtas šei
myniškas pasilinksminimas. 
Padainuota keletas gražių— 
jausmingų lietuviškų daine
lių: gyvieji paveikslai, dek- 
lemaeijos, tautiški šokiai ir 
t. t. Linksmintųsi be degti
nės — gražiai; romiai. Geis
tina, kad tokie vakarėliai 
visur ineitų madon, nes tai 
puikiausis būdas atpratinti 
musų jaunimą nuo,girtuok
liavimo; tokiuo būdu patįs 
jie pradeda kratyties nuo 
alkoolio, nes aiškiai mato, 
kad vietoj akmens duodama 
jiems gardi, gardi duonelė....

Teužželia takai į visokius 
monopolius, traktierius, alų 
dės ir t.t.! O teužšviečia 
skaisti, skaisti saulutė šven
tos Lietuvos žiedui — jau
nimui!!! i

Kun. Tumą jau palydėjo
me. Vasario 27 d. sekmadie
nį, 7 vai. vakarą, kaip buvo 
mūsų pranešta, b. antrasai 
“Vilties” redaktorius ir jos 
įsteigejiis kuri. Juozas Tu 
mas išvažiavo jau tolirpo- 
jon savo Laižuvon klebo
nautų. Palydėtų kun. Tumo 
geležinkelio stotin susirinko 
visa “Vilties” redakcija ir 
didokas būrys šiaip jau Vil
niaus lietuvių inteligentų, 
amatninkų ir kitų kun. Tu
mo ir “Vilties” draugų. Gai 
la buvo visiems skirties su 
tuo, prie kurio per tuos ket
vertą metų taip visi pripra
tome, pamylėjome, kaipo 
neįiuilstomąjį veikėją ir ge
riausiąjį kunigą ir žmogų. 
Matei tat dabar, palei trau
kinį sustojusius plačiu ratu, 
senuosius mūsų veikėjus 
aušrininkus, ir priaugančią 
jaunimo kartą. Kitų akyse 
iš susigraudinimo žibėjo aša 
ros. Su visais širdingai atsi
sveikinęs, kun. Tumas pali- 
pėjo ant vagono laiptelių. 
Skambutis. Traukinys su
dundo. Visi nukėlė kepures. 
Iš keliosdešimties krūtinių 
skardžiai ištruko skambus 
mūsų “Valio”, net trauki
nio dundesį nustelbė. Trau
kinys tolinas. Tamsumoje 
išsiskiria dar kun. Tumo si
luete. Sveikinosi iš tolo. 
Kaip brangus jis dabar ro
dosi pasilikusiems! Vėl ke
purės augštvn. Sudiev, su
diev — mylimasai! Tikimės, 
kad sugrįši dar. Nepaleisi- 
nie jau Vilniaus, stovėsime 
tvirtai ir budžiai budėsime 
tautos sargyboje. Laimėsi
me! Tr tuomet Tu vėl būsi 
mūsų tarpe! Valio valio!.?.

Deikiškiai, Pan. ap. Va
sario 20 d. susirinko Deikiš 
kių ūkininkai ir nusipirkę 
naminio alučio pasigėrė ir 
susimušė. Vienas iš jų taip 
metė į galvą ąsočiu visai ne
kaltam žmbgui, kad ąsočio 
šukės, skirdamos į šalis, ki 
tam, už 2 sieksnių buvusiam 
prakirto kiaurai kaktą. Šis 
norėddm^ atkeršyti, vieto-

e kaltininko skaudžiai su
mušė visai nekaltą žmogų, 
š susirinkimo išsiskirstę, 

vyručiai taip nieko nebenu- 
manė, kad, užeidami į kitas 
pirkias, klausinėjo, koks čia 
kaimas.

Ligos. Aną savaitę Vil
niuje buvo susirgę: dėmėtą- 
a šiltine 7 žm. ir skarlatina 

8 žmonės.

Vilkaviškis, Sinv gub. 
Jrieš pat užgavėnes buvo 
ia lietuvių vakaras. Vaka
ras kaip vakaras, nusisekė 
vidutiniškai. Vaidino kai
miečiai. Ir tai čia svarbu, 
<ad vaidino kaimiečiai, ne 
miestiečiai. Vilkaviškyje 
rodos, yra gana jaunimo vy
rų ir merginų, kurie galėtų 
šį-tą, na, ir nežinau, kodėl 
snaudžia1?.. . Nekartą mies
tiečiai ^kaimiečius pajuokia, 
;ad jie yra nemiklus, bet 
įasir'odo Vilkaviškyje kai

miečiai miklesni už miestie
čius. Surengė vakarą prieš 
užgavėnes, jau ir vėl rengia 
Velvkoms.

“Viltis”.

Kėdainiai (Kauno apsk.). 
Stebuklingas daktaras. Sau
sio mėnesyje į Kėdainius iš 
sažikur atplūdo stebuklin
gas gydytojas, kurs gydo li
gonis su visu prastu budu. 
Liepia užsimerkti, nusivilk
ti viršutinius rubus, atsisto
ja iš užpakalio, paglosto ran 
komis ir ligonis- paliekąs 
sveikas. Žmonių prisirenka, 
kaip į atlaidus. Gydytojas 
dėlei parankumo išduoda 
apie dešimtį bilietėlių, o tik
tai ant rytojaus pradeda 
glostyti. Pinigų teima, kaip 
žmonės sako, tiktai tiek, 
kiek kas duoda; mažiausia 
pusrublį. Bet ligoniai, kiek 
jų tiktai buvo, nei vienas ne
pasveiko.

Ar čia ne žmonių tamsu
mas, duoties apgaudinėti ko 
kiam šundaktariui! Kai laik 
raščiams, tai nėra pinigų, o 
kokiam apgavikui tai atsi
randa, kiek tiktai prašo.

Lietuviai, atsibuskite iš 
gilaus miego, tuomet pažin
sit ir atskirsit šviesą nuo 
tamsos.

Salantai (Telšių pav.). Sa 
lantų vartotojų draugijos 

Kaukas” veikimo apyskai 
ta 1910 metais: prie draugi- 
jos. prigulėjo 187 pajininkai, 
kurie sudėjo pinigų 2277 
rubl. Nupirkta visokių ta
vorų už 20203 r. 80 k., par
duota už 19283 r. 16 k. Pel
nyta 1973 r. 22 k. Grynas 
pelnas 564 r. 53 k. Sąna
riams išmokėta už pajus 6 
nuošimčiai, už išpirktus ta
voms 3 nuošimčiai, liko at
sargos kapitalui 148 r. 91 k. 
Visuotinas susiripkimas pa
skyrė valdybos sekretoriui 
50r., “Saulės” mergaičių mo 
kvklai 30 rubl., lietuviš
kiems laikraščiams 8 r., ve
dėjui 5 r. 1 sausio 1911 metų 
draugijos sankrovoje buvo 
tavom už 4336 r. 584c.

Pasvalys. Mįestelis čia ne
didelis: lig 100 ūkininkų, 
nemažai ir amatninkų. Pre
kyba bemaž visa žydų ran
kose. Mūsiškiam^ nesiseka. 
Nėra tiek sukrumo pas juos, 
greitai išvirsta ponais; prie 
tamgi girtybė nemažai ken 
kia. Labai reikėtų čią var 
totojų draugijos.

■jaunimas linksminos daino
mis ir šokiais. Štai pasigir
do stambus balsas: “kad 
degtinės nėra, jaunimas na
mo”. O gi žiūrime, musų 
svotinas plusta, rėkauja ant 
svotų, neklausydamas nei 
maldavimų svočios — žmo
nos, nei vaikų ašarų. Išvijo 
jaunimą... už ką?'už tai 
kad degtinės nenupirko.«.

Čia mums nesmagus atsi
tikimas, už svotus nukentė
jo ir pamergės. Bet nenusi
minkime, ar šiaip ar taip, 
turės būti musų viršus.

Jau pradėjo ir pas mus už
ginti alų naminį daryti, kad 
ir da nesparčiai: jei kas pra 
neša, kad kas daro alų, tai 
tenai eina ir areštuoja. Pa
svalio miestelyje areštavo 
ūkininko P. Čingos alų: ves
tuvėms jo buvo pridaryta 
apie 12 purų. Akcižninkas 
sako, kad mažiausiai bau
dos už tai reiksią mokėti 35 
rub. O jeigu kas norės gauti 
leidimą (patentą) nuo val
džios daryti alui, tai atseis 
90 r. Taipgi areštavo Pum
pėnų miestelyje vieno ūki
ninko alų, kame buvo krikš
tynos. Iš Pušaloto irgi at
vežta areštuoto alaus.

Ūkininku tokia nuomonė, 
kad tai darbas alaus bravo
rų savininkų. Vieni sako, 
kad nebelankvti aludžių ir 
nebepirkti alaus. Girdi, kad 
jau mums gina, tai męs jūsų 
alaus ir nepirksime. O kiti 
sanprotauja, kad visai užda
ryti aludes. Susirinkus ir 
padarius nutarimą paduoti 
valdžiai.

Šis įstatymas gali duoti 
gerą progą “Blaivybės” 
draugijoms plėtoties.

Duok Dieve tik ant gero! 
Tas pasielgimas bene palen
gvins sumažėti girtuoklys
tei; daugiau skatiko paliks 
.žmonių kišenėse. Gal Die
vas duos, ar nepadės atsi
kelti iš skurdo — vargo ver
gijos tiems, kurie tik matė 
laimę girtuoklystėje, o kny
gas ii* laikraščius skaitė už 
niekniekius šlamštus.

Per praeitus 1910 m. Pa
svalio parapijoje nutarė eiti 

vienasėdžius šie sodžiai:
Parvalkai, Ustokiai, Šimo 
nįs, Sindriunai, Mediniai ir 
Putriai. Beveik visi da tebe 
siprovoja su dešimtininkais 
dėl ganyklos.

Sodžiai tai nemaži, turi n 
tieji namažiau dvidešimties 
suviršum ūkininkų, tik Pu
tniu 10 ūkininku.

Visi šie sodžiai nutarė 
traukti burtus.

Kuteliai (Biržų vals. Pan. 
pav). Kutelių laukuose bu
vo 30 dešimtinių miško, ku
rį grapas Tiškevičius per
nai pardavė. Buvo siūloma 
už 250 rublių pirkti sodžiui. 
Kaimo sueiga susirinkusi 
nutarė, kad neverta tiek mo
kėti. Kiekvienam ūkininkui 
butų reikėję dėti po 25 rub
lius. Dabar- tą mišką nupir
ko žydas; trečią dalį parda
vė ir savo pinigus jau atrin
ko. Dabar Kutelių sodžius 
perka nuo žydo. Kad butų 
nupirkę pirmiaus, butų už
tekę kuro kokiai dešimčiai 
metų. Dabar gi kai tą miš
kelį nukirs reikės daugin- 
ties miško už kokių 2 arba 
3 mylių.

Pasvalys (Pan. pav.). Pas 
mus 8 vas. buvo vestuvės 
Svotai (6 blaivininkai) su
tarė nepirkti degtinės. Vie
toje jos nupirko lengvaus vy 
no.

Pradėjus pas svočią links- 
minties* išsirado reikalau
jančių degtinės, bet mažai 
kas jų težiūrėjo; Blaivus

Korespondencijos.

NAUGATUCK, CONN.
t

Darbai pas mus visai pras 
tai eina. Visos trįs gunio a- 
valinės dirbtuvės sustojo 4 
kovo ir nežinia, kadą pra
dės dirbti išnaujo. Daug 
žmonių pasiliko be darbo. 
Vieni išvažiavo į kitus mies 
tus darbo ieškotų, kiti dar 
Jaukia, gal, girdi, ir pradės 
dirbti netrukus. Kitos dirb
tuvės, juda pamažėl i.

Lietuvių čia nemažas bū
relis. Bus apie 160 šeimynų. 
Pavienių vyrų ir merginų 
ir-gi nemažai. P. B.

UNION CITY—NAUGA- 
TUCK, CONN.

Lietuvių čia bus 1000, o 
lietuviškų smuklių 11, tai 
neišeina kiekvienai nei po 
100 lietuvių. Mėsos parduo
tuvės 2, kitokių krautuvė
lių 3. Draugijos: šv. Jurgio, 
šv. Petro, šv. Pranciškaus, 
Vytauto, Lietuvos Dukterų, 
dvi kuopos Susiv., T. M. D. 
kuopa teatrininkų, blaivi
ninkų, socijalistų po kuope
lę. Yra ir klubas.

Bedarbis.
t _____

BALtlMORE, MD.

10 d. kovo 13-tos kuopos 
S. L. R. K. A. sekretoriaus 
Juozapo Miliausko numirė 
vienturtė dukrelė 1 metų, 
palikdama giliausiame nu
liūdime tėvą ir motiną, ku
rie per dvi savaites prie li
gonio sunkaus sirgimo labai 
suvargo, būdami be pasil- 
sio. Kas ifc guod. sąnarių 
Susiv. reikaluose esate ne
užganėdinti, teiksitės at
leist sekretoriui nelaimės 
dinose...

8 d. kovo atsiliko lietuviš
kos neprigulmingos siuvėjų 
unijos mass-mitingas. Dau
gelis žmonių skundžiasi, 
kad labai tapo užgauti tame 
mitinge, nes vienas karšta- 
pėdis išrėpliojęs iš tiesos 
vagos, kad užsikirto biau- 
rint “Šaltinį” ir “Draugą”, 
kad žmonės mestų skaitę, 
esant, “Draugas” nevertas 
nei “Draugu” vadintus, tik 
nepasakė dėlko; taip-pat ne 
pasakė, nei kuo “Šaltinis” 
esąs negeras. O unijos pir
mininkas tylėjo ir davė tam 
vyrukui spardyties iki pats 
nenustojo. O kur buvo kiti 
žmonės, kad niekas nepers
pėjo, kad tokia šneka nesiri- 
šą su darbininkų vienybe? 
Vis musų žmonės su savo lė
tumu viską praleidžia nepa
sipriešinę, tik išėję skun
džiasi, kad savo centą mo
kėk ir da išniekinimus kęsk. 
Nereikia tylėt, bet reikia 
perspėt, kad muilo burbuo- 
lais netaškvtų jums į akis, 
o paskui patįs suaugs ir su
sipras, kur ką kalbėt. Tuo
mi aus vyrukas “Draugo” 
nenužemino, tik save pasta
tė už niekšą. Žmonės “Drau

b ngą” myli, ir jis visada bus
musų “Draugu”.

J. K.

Alizava. Po Kalėdų Di- 
čiunuose tapo užmuštas 
žmogus. Didžiausi priežas
tis žmogžudystės — girtybė 
— degtinė! Oi, kada gi męs 
liausimės tą smalą gėrę. Po
kilį patiekė rusas — kaile- 
dirbis. Sekcija parodė, kad 
nabašnikas žuvo ne nuo mu
šimo, bet užtroškinta , beve
žant apalpusį ant lauko, ži
noma girti.

jam padėk už jo gražią pra
kalbą, papuoštą iliustracijo
mis. Žmonių-priėjo tiek 
daug, kad ruiminga salė šv. 
J urgio vos galėjo visus šutai 
pinti. Daugumas tūrėjo sto
vėt stati, nes kėdžių neužte
ko. Per pusantros valandos 
daktaras užėmė visus taip, 
kad salėje buvo tyku, kaip 
bažnyčioje. Viens tik saliu- 
ninkas J. neiškentė ir išsi
žiojęs (nes jį vieną beveik 
ir turime) pradėjo rėkti, bet 
kada policmonas užgulė 
jam ant sprando, tai ir tas 
susivaldė.

Kalbėtojas puikiai per
statė vodingumą alkoolio 
ant žmogaus vidurių ragin
damas ypač jaunuomenę pa
mest blogą įprotį ir praleist 
laisvą laiką ant kitokių nau
dingesnių žaislų ir pasilinks 
minimų.

Ar bus iš to kokia pasek
mė, ar ne, tečiau žmonės iš
girdo tiesos žodį iš daktaro 
burnos, o išgirdo taip aiš
kioj’ ir stačioj*’ formoj, jog 
jų atmintyje turi pasilikt 
ilgai.

Antras nepaprastas atsi
tikimas paskutinėse dienose 
musų kolionijoj’ tai buvo 
keturdešimtės atlaidai, ku
rie traukėsi nuo 20—24 šioI
mėnesio. Iš svetimų kunigų 
pribuvusių į pagelbą vieti
niam klebonui buvo šie: kn. 
Cis, kn. Serafinas, kn. Ežers 
kis ir džekonas Kriaučiū
nas iš Chicago, taipogi kn. 
Klionauckas iš Kenosha, 
Wis. Apie 500 žmonių priė
jo velykinės išpažinties, 
taipogi tapo sudrutinti pa
mokinimais, kurių buvo net 
penki. Vietinis.

\

WATERBURY, CONN.

24 kovo stritkaris užmušė 
ant vietos Juozą Kiburį 22 
metų amžiaus. Kiburis buvo 
konduktorium ant stritka- 
rio. Mainant jam ženklą, 
prikabinamą prie galo, už
važiavo ant jo kitas karas ir 
sutriuškino ant vietos.Kovo 
26 d. atsiliko iškilmingos 
laidotuvės, kuriose dalyva
vo daugybė kitų kondukto
rių uniformuose. Kun. P. 
Saurusaitis pasakė labai 
griaudu pamokslą, suminkš 
tindamas tėvų širdis.

Ant tos pačios gatvės ne
seniai stritkaris nulaužė ko 
ją ir ranką Kazio Urbono 
vaikui, 6 metų amžiaus.

Darbai niekiek nesigėri- 
na. Žmonės dūsauja be dar
bo. J. A.

GRAND RAPIDS, MICH

Paskutines dvi savaites 
buvo čia daug sujudimo 
tarp vietinių lietuvių. Pir 
mutinė ir nepaprasta sensa
cija tai buvo prakalba Dr. 
Graičiuno iš Chicagos apie 
alkoolį. Daktaras priėmęs 
užkvietimą vietinės blaivi
ninkų kuopos, atsilankė pas 
mus 19 šio mėnesio ir Dieve

laidai. Dalyvavo juose kuo
ne visi, Chicagos ir aplinki
nės, kunigai. Žmonių, ne
veizint į netikėtai prasidė- 
jusiąją žiemą, buvo visuo
met tiek, kad senoje, netal- 
pioje bažnytėlėje, ne visi 
galėdavo surasti vietą. Ku
nigai, atlaidais pasinaudo
ję, nutarė įsteigti Našlaičių 
Prieglaudą prie Šv. Kazi
miero Seserų vienuolyno 
Chicagoje. Tani tikslui, iš 
tarpo kunigų tapo išrinktas 
komitetas: pirnisėdžiu kun. 
M. Kriaučiūnas, vice-pirm- 
sėdžiu kun. F. B. Serafinas, 
sekretorįumi kun. A. Skrip
ka ir kasininku kun. A. Sta- 
niukynas. Nutarta taip-pat 
tuojau tverti Labdarybės 
Komitetus parapijose, ku
rių uždaviniu butų rinkti 
aukas, sužinoti apie našlai
čius, varguolius ir jų rei
kalais užsiimti. Nutarta į- 
vesti bažnyčiose skarbonas 
dėjimui aukų “Našlai
čiams”. Tuojaus, pradžiai, 
po penkis dolerius paauko
jo Našlaičiams šie kunigai: 
Kriaučiūnas, Matulaitis, Se 
rafinas, K. Skripka, Klu
sas, Stefanavyčius, Ežers- 
kis, A. Skripka, Kolesins- 
kas, Zaikauskas ir Cis. X.

MERIDEN, CONN.

“Draugo“ 17 No. čia bu
vęs tašo, kad pas mus dar- 
bhi gerai eina ir kad darbas 
čia gauti lengva. Tai netie
sa. Darbas čia sunku gauti, 
nes kitos dirbtuvės net treti 
metai kaip stovi. Dėlto čia 
ir lietuviai neapsistoja, 
kad su darbo gavimu ne
lengva. A.',J. Brinius.

HAVERHILL, MASS.

25 vasario musų mieste
lyje atsiliko balius Nemu
no Dainininkų, vadovau
jant p. Jankauskui, Lo 
well’io, Mass., vargoninin 
kui. Sykiu buvo suloštas 
“Neatmezgamas Mazgas” 
Vaidino: I). Čiras, V. Valiu- 
keviče, M. Stravinski, J. 
Truska, S. Dzingeleviče, P 
Jankauskas. Publikos prisi
rinko pilna svetainė. Žmo
nėms teatras labai patiko 
Po vaidinimo choras padai
navo porą dainelių. Tuomet 
prasidėjo šokiai, bet per
traukose choras vis daina 
vo ir džiugino žmonių šir
dis. Visą vakarą apsieita 
gražiai ir padoriai.

Tautietis.

CHICAGO, ILL.

Ketvirtąjį Gavėnios sek 
madienį, Dievo Apveizdos 
bažnyčioje, buvo apvaikš 
čiojami 40-ies valandų at

NEWARK, N. J.
C '^l^Į

Kpvo 16-tą š. m. “Žiburė
lio” draugija parengė pra
kalbas lietuviškoje Šv. Jur
gio Draugijos salėje. Žmo
nių prisirinko skaitlingai, 
buvo kone pilna salė. Pir
miausiai kalbėjo kun. Stak- 
nevičius, vietinis klebonas, 
aiškindamas daktaro Šliupo 
kalbas. Labai dailii nupiešė, 
kad daktaras Šliupas žmo
nėms kalba apis tikėjimo 
dalykus,' apie kuriuos pats 
mažai supratimo teturi, o ne 
mokina žmonių kaip užlai- 
kvt sveikatą, kas butų žmo
nėms naudinga. P. S. Pra- 
nis kalbėjo apie Vilniaus gu
bernijos sulenkinimą ir apie 
kun. Tumo perkėlimą iš Vii 
niaus. Po to Julijana Dauk- 
šiutė deklemavojo eiles apie 
kunigo « Tumo teismą. P. 
Pranckevičius kalbėjo apie 
lietuvių ištautėjimą. p. S. 
Biskys apie girtybės vai
sius. P. K. Krušinskas kal
bėjo apie Vilniaus lietuvių 
padėjimą ir apie Susivieni
jimo R. K. A. naudingumą. 
Tuo ir pasibaigė prakalbos. 
Per prakalbas surinkta 
$13.96 kun. Tumo Foudau 
rvtiečiams lietuviams švies-

J. D.

ATHOL, MASS.

Pas mus lietuviai kruta ir 
nemiega. Štai 30 d. kovo at
siliko puikios katalikiškos 
prakalbos, kuriąs parengė 
110-ta kuopa S. L. R. K. A. 
Kalbėtojais buvo ku kuni
gu. Pirmas kalbėjo vietinis 
airių klebonas. Kalbėjo 
trumpai, bet rimtai, pagir- 
damas lietuvius ir jų gyve
nimą.

Antras kalbėjo gerbia
masis musų kunigėlis .T. J. 
Jakaitis iš Clintono. Jisai 
tpau.id ŪTAn)9TĮ aidv ofąqpn[



DRAUGAS

ir dabartinį gyvenimų. La
bai gražiai nurodė ir pagy
rė katalikiškas organizaci
jas, ragindamas visus lietu
vius prigulėti prie gerų 
draugijų. 4 prakalbas prisi
rinko svieto pilna salė. Visi 
linksmai vakarų perleido,
dėkavodami kalbėtojui gan- NE\\ 11 A\EN, CONN,
singu rankų plojimu. Kad ir v • ± »• • * n •. . , ‘ 1 11 Norint sis miestas skaitosi
daugiau butų tokiu vakarė- • • i-- ■ /< 4.- 4. 1® ‘ 41(iziauslu Conneeticut vals

tj joje, vienok iš lietuviško 
Kuopos Komitetas. Įnulymo mažai kuo galima 

pasigiiti. Norint skaitoma, 
jog lietuvių gal būti apie 12 
—15 šimtų asmenų, vienok 
kadangi miestas nemažas ir

Kovo 30-tų dienų vietinė lietuviai išsisklaidę po vi-
60-ta kuopa S. L. R. K. A.įsus kraštus, tad ir skaitlinę

visa nelaimė Bayonnės lie
tuviams, kad neturi savo 
svetainės, nėra kur susirink 
ti; svetur neparanku.

Bayonniškis.

BAYONNE, N. J.

parengė tautiškai politikiš- 
kas prakalbas. Susirinko 
gana didokas būrelis mote
rių, merginų ir vyrų pasi
klausytų, ką svetimtaučiai 
lietuviškose prakalbose 
kalbės. Nes apgarsinimuose 
apart kitų kalbėtojų buvo 
paduota du anglu, kuriuodu 
Bayoime visiems gerai ži
nomu.

Prakalbos buvo gana uži
mančios, patiko visiems. 
Salėje užsilaikė ramiai, kas 
pas lietuvius nepaprasta. 
Pranckevičius, paaiškinęs 
susirinkimo tikslų, paprašė 
kalbėti vietinį klebonų kum 
M. Šedvvdį, kuris paaiškino 
naudų prigulėjimo prie or
ganizacijos, taipgi ragino 
prisirašyti prie S. L. R. K. 
A. 60-tos ktuopos ir knygy
no. Antras kalbėtojas p. K. 
Krušinskas, centrališkas 
raštininkas S. L. R. K. A., 
puikiai ir aiškiai apsakė ga
lybę Lietuvos laikuose vieš
patavimo 1). Kunigaikščio 
Gedemino, taipgi D. K. Vy
tauto, Lietuvos puolimų'su
sigiminiavus Jagelai su len 
kų karaliene Jadviga, taip
gi šiandieninius santykius 
lietuvių, ypatingai rytiečių 
su lenkais. Ant galo paaiš
kino stovį S. L. R. K. A. ir 
apie naudą prigulėjimo di
diems ir mažiems.

H. Mara, Bayonne’s teisė
jas, anglas, savo kalboje nu 
rodinėjo reikalingumą atei 
viams pasilikti šios šalies 
piliečiais, jeigu kuris apsi
gyvena čionai Amerikoje 
ilgesniam laikui.

M. Cronin, airis, vadas 
demokratiškos partijos Ba 
vonne apielinkės, nurodinė 
jo reikalingumą apšvietus 
kuria čionai Amerikoje gy 
venant galima lengviau pa
siekti, pavyzdžiu, kad ir va
karinėse mokyklose galima 
puikiai prasilavinti, kas 
prie to turi norą. Toliau vė
lino visiems ateiviams dar 
neturintiems pilietiškų po 
pierų skubinties kuogrei 
čiausiai tuo pasirūpinti, nes 
toliau bus daug sunkiau pa 
stoti Suvienytų Valstijų pi 
liečiu, o kas nenori likties 
piliečių, sako, tokius atei 
vius reikėtų išvyti iš Ame 
rikos, nes jie yra vien-til 
išnaudotojais šios šalies” 

Pasibaigusi kalboms pi? 
mininkas J. Pranckevičius 
padėkojo kalbėtojams taip 
gi publikai, už gražų užsi
laikymą.Dar galop paragino 
moteris ir merginas skaitliu 
giau rašvties prie moterų 
draugijos, tik neseniai susi
tvėrusios.

Bayoniškiai darbuojasi 
tarpe savųjų, kad kokiu 
nors bildu padauginus skait 
lių sąnarių, nes tada butų 
lengviau užlaikyti savo ren
giamą knygyną, kuriam pra 
džia jau pradėta. Surinkta 
koletas centų, už kuriuos 
parsitraukta iš Lietuvos se
kantis laikraščiai: “Šalti
nis”, “Viltis”, “Vienybė”, 
taipgi užsakyta “Draugi-

” ir “Lietuvaitė”. Tik

sunkų sužinoti. Randasi čia 
keletas pašelpinių dr-jų ir 
kuopų ir jau pora metų kaip 
susitvėrė parapija. Išpra- 
džių labai žmonės sinpatiza- 
vo ir aukojo, bet kad kunigo 
nėra, tai ir vėl apsistojo. 
Pastaruoju laiku pribuvo į 
šių diecezijų kun. Pankaus- 
kas iš Forest City, Pa., ir 
apsistojo AVaterburv, Conn., 
pas kun. Saurusaitį. Pajutę 
New Haven’iečiai, norėjo 
gauti pas save, buvo kelis 
tartus pas vyskupą, bet vėl 
u — vyskupas paskyrė į 

Bridgeport, Conn., nes ten 
ietuviai turi bažnyčią tik 
tunigo neturėjo. Ansonios 
ietuviai, taipgi nori gauti 
tunigą, nes jie jau lota ant 
bažnyčios turi išmokėję.Ma 
tomai Naujoje Anglijoje 
"rūksta lietuviškų kunigų.

Lenkai šiame mieste gana 
gerai darbuojasi santaikoje. 
Pavyzdin: Į kelis metus iš
mokėjo bažnyčios paskolą 
apie 40 tūkstančių, dabar 
pirko kitoje vietoje didelį 
plotą žemės, bažnyčiai, kle
bonijai ir mokyklai: taipgi 
kitur pirko plotą žemės sve
tainei. Pas mus, lietuvius, 
tai vis lyg ir atbulai, — jei 
vieni ką sumano, norint ir 
geriausią daiktą, tai kiti 
priešingi ir taip nei vieno 
nei kito claikto nuosekliai 
nenuveikia.

Svetimtaučiai apie lietu
vius mažai ką težino — dau
giausiai vadina “poliakais”. 
Jeigu kartais teismas būna 
kokio lietuvio, tai dienraš
čiuose įdeda, kad “Lithua-

karas M. Durickas iš Ma- 
hanoy City, Pa., J. V. Ku
dirka iš Kingston, Pa., G. 
Inčiura iš AVanamie, Pa., 
C. Poliujanskas, J. Servet- 
ka, Olesinskas ir du vietiniu 
lenku: kun. T. Grembovski 
ir kun. L. Stacliovicz. Išpa
žintį atliko didė daugybė 
svietelio.

Pamokslus sakė šie kuni
gai: Pautienius, Durickas, 
Poliujanskis, Kudirka, In
čiura ir pralotas Masson, 
atsiųstas vyskupo; jis pra
šė ir aiškino, kad pamestų 
žmonės vaidus ir ergelius, 
parapijoj pradėtus, kurie 
jau traukiasi ilgokas laikas 
ant nenaudos pačių parapi
jiečių.

Shenadorietis.

vių tarpe. Nuomonės buvo 
taip priešingos viena kitai, 
kad kabinetui nepasiliko 
niekas kit, kaip atsisakyti j 
nuo vietos ir palikti kitiems 
išrišimų tų opių klausinių.

Canalejas. užstojo po Mo-I 
ret’ai. Moret’o kabinetas 
jo perdaug uostyties su res
publikiniais ir revoliucijo- 
nistais. Kad įtikus radika
lams-, Canalejas pradėjo ka- 
binties prie bažnyčios. .Ji
sai tai pertraukė susinėsi
mus su Vatikanu ir buvo 
bebandąs uždėti naujus pan 
čius ant vienuolyno, teeinu 
pats buvo priverstas atsi
traukti nuo scenos.

Spėjama, kad Canalejes’o 
įpėdiniu bus žiaurus gene
rolas ir dar žiauresnis ka
talikų bažnyčios nepriete
lis AVevler. ‘

PITTSFIELD, MASS.

Darbai pas mus sumažė
jo. Dirbame po keturias die
nas; yra viltis, kad netru
kus darbai pasitaisys. Per 
gavėnę žmoneliai užsilaiko 
ramiau, bet kaikurie su deg 
tinę vis nenori atsisveikint.

Balandžio 3 d. lankėsi pas 
mus kun. J. Jakaitis kiaušy 
ti velvkinės išpažinties

J. J.

Iš Visur.

RUSIJA.
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JAPONIJA.

Ciecorius Mitsuliuto pa 
siuntė prezidentui Taftui il
gų telegramą, kuriame iš
reiškė geriausius linkėji
mus Suv. Valstijoms ir pa
peikimų bepamatinėms pas
kaloms apie karę. Tokiu 
bildu kalbos apie pavojų iš 
Japonijos pusės tapo nutil
dytos.

VOKIETIJA.

Kanclieris Bethmann— 
Holhveg apreiškė reichsta
ge, jog apie sumažinimą ap
siginklavimų ir įvedimą tre
čiųjų teismo nei kalbos ne
gali būti kol žmonės bus 
žmonėmis. Stipresni vis slo- 
gįs silpnesniuosius, ir jeigu

Kyliai pristojo ant visų 
Rusijos reikalavimų. Todėl 
orės nebus. Mongolija, to 
kiu būdu, pasiliks Rusijos,stipresnysis apsileis, tai tuo 
įtekmėje ir arbatos mono- jau atsiras už jį stipresnis, 
polis, kurs taip rūpėjo Ru-įkurs pradės jį spausti. To

dėl ir vokiečiai negali nu
stoti ginklavęsi, nes apsi
ginklavimas tai geriausias 
romvbės užtikrinimas.

sijos pirkliams, bus sugriau
tas.

nian”, ale dažnai ir tėn len
kais krikštija; na, ale iš kur 
gali ir žinoti? Lietuviai čia 
jei parengia prakalbas, ba 
lių, tai ir viskas! Butų ma
lonu matyti, kad d r-jos už
kviestų Seimą, bent katro 
Susivienijimo, ateinantiems 
metams, o tuomi ne mažai 
pakeltų savo vardą. Mies 
tas gana švarus. Namus, vie 
nūs po kitų, vis stato nau
jausios mados. Taipgi yra 
projektas statyti naują pač- 
tą už $800.000.00, taipgi 
naują stotį nemažinus 1 mi
lijono dolerių ($l.'OOO.ooo.- 
00), išvest tunelius po žeme 
ir t.t. Miesto naujų knygy
ną jau užbaigė statę ir žada 
atidaryti nuo 1-mo balau 
džio.

Į keliatą metų Ne\v ITa- 
ven, bus gana puikus mies
tas, pasipuošęs naujos ma
dos plunksnomis.

Reikėtų tik lietuviams 
pasilaikyti vienybės ir kokį 
nors darbą pradėjus J>en- 
drai dirbti.

J. F. Kazlauckas.

AUSTRIJA.

Austrija susimanė padi
dinti savo laivynų. Pareika
lauta nuo»reichsrath’o 105 
mil. dolerių tam tikslui ir 
dar pasakyta, kad to neuž
teksią. Paaiškinta, kad Aus
trija niekaip negalinti užsi
likti užpakalyje kitų valsti
jų. Čekai pakėlė tokį trukš- 
mą ir tokią netvarką parlia- 
mente, kad parliamentas 
tapo paleistas. - Netrukus 
bus apskelbti nauji rinki
mai.

Naujienos iš 
Amerikos.

MEKSIKO.

Teisėjas prieš teismą.
Toledo, Oliio. Mykolas Do 

nnelly, apskrities teisėjas 
paviete Henry, tapo pripa
žintas kaltu visokių apga
vysčių, papildytų kuomet 
jis buvo prezidentu kompa
nijos Oliio German Insu
rance Co. Nors teisėjų nus
prendimas dar nepagarsin
tas, tečiaus visi žino, kad

Kilo gandas, jog 1 netru
kus pasidarys didelės at
mainos. Senas kabinetas ta- Bonnellį laukia sunki baus
po paleistas ir paskirtas 
naujas. Iš senų ministerių 
pasiliko tik vienas Jose 
Yves Limantour, kursai ir 
padarysiąs visas reformas. 
Užsienių dalykų ministerių 
pasiliko buvusis ambasado
rius AVashingtone la Barra. 
Neseniai Limantour turėjo 
ilgesnį pašnekesį San Anto- 
nio su seniu Madero, maišti
ninkų vado Francisco Y. 
Madero tėvu. Už mėnesio 
žadanti įvykti santaika. Su
grįžus romybei Diaz atsisa
kysiąs ir busią nauji rinki
mai prezidento. Tokiu būdu 
įvyksiančios jau seniai pa
geidaujamos atmainos.

mė — keliolika 
jimo.

metu kalė-

1
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rodoje visų reformų ir pa
gerinimų, kuriuos buvo už
manęs. Sigleris buvo žmo
gus sąžiniškas ir geidžiantis* 
labo visuomenei. Papuolęs- 
gi išnaudotojų ir apgavikų 
draugijon negalėjo sutikti 
su jų.nuomonėmis ir beveli
jo nusižudyti.

Teisėjas 0‘Gorman senato
rium.

Ne\v York, N. Y. Federa- 
1 iškiloj u senatorium nuo 
New York valstijos į vietą 
mirusiojo Depew išrinkta 
sudžia James O’Gorman.

Vieni namie

I
toniobiliaus, nepažįstamie- tavo garsų sukčių Charles 
jie įtraukė jį, greit nuva- D. Sheldon, pabėgusį iš 
žiavo ant geležinkelio sto-iMontrealiaus, Kanada. Į 
ties, sėdo trukiu ir išvažiavo i trumpą mat laikų jis nele- 
Buffalos link. Nuo to laiko gališkoje bankinėje apyvar- 
apie Antanovų nieko negir-'toje praleido ant visokių
dėta. Policija uoliai darinio- [spekulacijų 
jasi, kad jį suradus ir su 
grąžinus susirupmusiai 
nubudusiai jo

du milijonu 
($2.000.000) dolerių sveti- 

ir mų pinigų, jo “bankoje” su
dėtu. Vietiniai vyriausvbei 7,šeimynai, o

prasikaltusius kad atsakau- atkreipus atidų į 'Sheldono
[biznį ir pareikalavus smulk
meniškų atskaitų, jis staiga 
dingo. Kanados policija tuo- 
jaus apskelbė dešimts tuks-

T .• • v. , v . tančių.dolerių dovanų tam,.Jautėsi čia smarkus žemes . . .. r, ,... , . i kuris u surastų.. Žinomasudrebėsimas. kuris, didės- ,

ciai nubaudus.

Žemės drebėjimas.

Little Rock, Arkansas.

Kova už senatoriaus kresęįnių jeibių nepadaręs, išvar- kie^Vl«iram
buvo ilga ir sunki. Naujas tė namuose rakandas ir su-
senatorius yra demokratas, 
tečiau dauguma legislaturos 
republikonų už jį balsavo.

Turtingas vagis.

New York, N. Y. Gyvenai 
čia tūlas Iz. Konik, turtin-

kulė indus. Žmonių nei vie
nas nebuvo sužeistas, vien 
nuo persigandimo nekurie 
serga.

1
Pabrika sudegė.

Lanville, III. Sudegė čia

taigi atsirado ddug uolių ieš 
kotojų, vienas kurių ir lai
mėjo, nes atrado Sheldoną 
Pittsburge.

gas vaizborius vertas bent dirbtuvė darbinių kelnių, 
šimtą penkiasdešimts tuks- taip vadinami^ “overalls” 
tančių dolerių. Pastaromis Nuostolių padaryta į apie ijįngu.

ABEJINGAS.
Žmogus, kuris abejoja 

apie kiekvieno daikto teisiu 
gumą, vadinamas yra abe-

Jo negali įtikinti į 
net visų teisingiau-

nų, 15 metų amžiaus, beva- Kalėjimas už supuvusių jsias ir užsitikimas žmogus, 
giančius prekes iš didelės 
krautuvės. Vyresnysis Ko
nik turėjo pundą visokių 
raktų ir kitokius, vagiliams

dienomis sugauta jį ir jo su 175 tūkstančių dolerių.

kiaušinių pardavinėji
mą.

meką,

Abenas yra tik būdas jo už
tikrinimui yra tai leisti jam 
pačiam surasti teisingumą.

Jos. Tri-

SHENANDOATT, PA.

Ketvirtame Sekmadieny
je gavėnios, t. y. 26, 27—28 
kovo šv. Jurgio lietuviško
je bažnyčioje buvo 40-ties 
valandų atlaidai. Bvasiškon 
pagelbon vietiniui klebonui 
pribuvo sekantiejie kuni
gai: S. Pautienius ir jo vi-

TSPANIJA.*
Canalejas’o kabinetas at

sisakė. Ministeriai nesutiko 
tarp savęs dviejuose daik
tuose: kaip numalšinus su
keltas išnaujo agitacijas dė
lei Ferrer’o nužudymo ir 
kaip sustabdžius priešvals- 
tvbinius kurstvmus karei-

Juokdarys teisėju.

Indianapolis, Ind. Gar 
sus Amerikos humoristas 
George Ade tapo išrinktas 
prisiekusiuoju sudžia. J nok 
darys krečia sau šposus iš 
to urėdo, kad net jo draugai 
—teisėjai už šonų tur laiky- 
ties juokdamies. • Nei aš
triausias sudžia negali rim
tume ištrivoti. Gavęs du do
leriu už dieną, Ade pasigy
rė pirmą syk uždirbęs pini
gą taip lengvai. Tą uždarbį 
tuoj atidavė vaikams, kad 
nusipirktų boles ir linksmi 
žeistų nž jo sveikatą.

Politika stūmė jį prie sau 
žudybės.

TTackettsto\vn, N. Y. Nu
sižudė čia miesto majoras 
S. C. Sigler, kalvis. Pasiko
rė savo kalvėje, o iš paliktų 
šeimynai laiškų dasižinota, 
jog pasidarė sau galą, nes 
negalėjo pervaryti mięsto

Pliiladelpliia, Pa. Vienas! Mažas pavyzdis 
naudingus, prietaisus, su km vietinių vaizborių turėjo pakTvai žinomas išdirbč
iau pagelba jie dasigaudavo protj apgaudinėti savo kos- jas Trinario' Amerikoniško 
į svetimus bustus ir krautu- tiumerius: parduodavo' Elixiro iš Bitter ATvno nori
ves. Teisėjas pasiuntė sūnų! jįeins page(įusius kiaušinius j parodyti vertę šitd vaisto, 

vartojant po mažą truputį, 
ne kaip pirmiau vartodavo

Kenke. Taigi patraukta par
davėjų teisman, o iš teismo 
rūmų nugabenta gudruolis 
kalėjimai! trims mėnesiams.

į pataisymo namus, o senį uz šviežius, kurie nevienam, 
Koniką liepė uždaryti kalė-j juos valgiusiam dikčiai už- 
jime iki teismui.

Moteris stato savo kandida
tes.

Elindale, Kansas. Iškovo
jusios sau balsavimo teisę, 
vietinės moterėlės suorgani
zavo savo t i kietų ir pastatė 
kandidates visiems urė
dams. Vvrai-kandidatai, ži
noma, ir-gi norės laimėti, o 
moterims nenusileidžiant, 
gali kilti politiškos riaušės. 
Lygyliės ieškotojos visados 
juk pasirengę į kovą.

Pavogė vyrą.

Toronto, Kanada 
A. Antonovas, bulgaras 
Makedonijos, laikė prie

po daug. Abėjingieųis da
bar yra geriausias laikas 
persitikrinti, kad nuo neina 
limo, anemijos, nerviškumo.

Ten atsirūgs jam užperėti, apsunkinimo kvėpavimo, 
kiaušiniai. galvos'skaudėjimo, širdies

deginimb, netekimo apetito, 
Alabamą aplankė cyklonas. skaudėjimo kaktos, šitas 

vaistas yra atsakančiausias, 
nes atneša greitą, pagelba. 
Aptiekose. Jos. Triner, 1333 
—1339 So. Ashland avė., 
Chicago, Tll.

Mobile, Ala. Aplankęs 
Alabama valstiją cyklonas 
pridirbo daugybę visokių 
jeibių: miestelį Gainsville 
sulygino su žeme, visame 
Monroe paviete sugriovė j
daug namų, išlaužė girias ir Paieškai!
priplakė javus. Žmonių te- dėdės Augustino

j ciaus nežuvo nei vienas, nors 
Tūlas npnia^ns skaitlius sužeista. 

Tikimasi visus pas veik
siant. Medžiagiški nuosto-

East King gatvės mastinių oeaprokuota, bet
prekių krautuvėlę. Pastaro- sPe.ia sieksiant juos šimtus 

tūkstančių dolerių.mis dienomis sustojo prieš 
ją automobilius, o važiavu- 
siejie juo keli vyrai iššaukė!
Antonovą laukan. Nepažvel 
giančiam nieko blogo bul- Pittsburg. Pa. Pereitą sa-
gartii prisiartinus prie au-ivaitę v'etinė policija suareš-

fiŽĮuid fiunąoAS nuofnpn na 
praleido.

Bari so,
Kauno gub., Šiaulių pav., 
Baisagolos par., Maniunų 
sodžiaus. Daug metų gyve
no Elizabeth’e, N. J., o da
bar nežinau kur. Kas žinote 
apie jį, praneškite 

Pranui Barisui 
Box 375 Johnston Citv, Tll.

21 kp. So. Boston, Masfr., 
— 9 d. balandžio, 1-mą vai. 
popietų, tuoj po mišių.



(THE FRIEND) 
Katalikiškas Laikraštis

Pašvęstas Amerikos Liotavi^ 
Katalikę Koikalams.

— Organas *. L. K. K. A. — 
Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kas 

ketvirtadienis.

A. L. K. K. K. Sęjnnga - Leidėjai

A. Kaupas — Bedaktorius
U. Auguliutė — Ušveisdėtoja.

Visas korespondencijas ir kito
kius raštus reikia aiųati pas

Kev. A. Kaupas,
M Okuroh St.,

Pittston, Pa.

Visus pinigus, ar tai prenume 
ratoe, ar tai už “džabsus“ ar už 
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti 
tekiu antrašu:

“DRAUGAS”
31* £. Market St., 

WILKES-BARRE, PA.

Ar bus tai spausdinimas konsti
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar 
kitokie į tat panašus reikalai, rei
kia visados kreipties tuo pačiu 
antrašu:

“DRAUGAS”
314 E. Market St., 

W1LKES-BARRE, PA.

/

Redakcija pasilieka sau teisę 
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
sus prisiunčiamus raštus. .

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

Rašyti reikia tik ant vieno pus
lapio, paliekant plačius tarpus 
taip eilučių. Popieros nėra ko gai- 
lėtiee, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abie
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
mis, redakcijai labai dažnai pri
sieina perrašinėti atsiųstus rastus.

Norint, kad raštas tilptų arti
miausiame numeryje, rankraštis 
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
liau, kaip 9 valandą išryto antra 
dienyje (utarninkeš.

<EWKU0S PASTABOS.

Neseniai kai-kurie Ne\v 
Yorko dienraščiai apskelbė 
sensacijinę žinią, kurią “In- 
dependant” atkartojo ir 
pridėjo nuo savęs pastabą. 
Štai “Independento” žo
džiai :

Pirm trisdešimts vie
ni} metą viena moteriš
kė padarė apžadus nie
kados nežiūrėti į vyro 
veidą. Praeitą savaitę 
jos tėvas numirė, bet 
visą tą laiką jinai jo ne
matė, nors jisai gyveno 
tik keliomis varsnomis 
nuo sieną, kuriose ji
nai. buvo uždaryta. Ši
tų ilgu laiku jinai ret
karčiais kalbėdavo su 
savo tėvu, bet už storos 

i palos, kuri kabojo tarp 
jos ir tėvo. Bažnytinė 
valdžia, kuri tokį apža
dą užkrovė ir jį patvir
tina, nuėmė interdiktą 

k ir leido jai dalyvauti lai 
**" dotuvėse. Tokiame ap

žade nėra tikėjimo. 
K Toks apžadas yra ne

meilus, nežmoniškas ir 
dėlto nekrikšcioniš- 

** kas”.
Tuojau “America” pa

siskubino paaiškinti:
1, jog nei viena vienuolė 

nedaro apžadą nežiūrėti į 
vyro veidą;

2, jog viršminėtoji vie
nuolė per dvidešimti pen- 
keris metus priiminėjo pas 
save savo tėvą kas antra 
savaitė ir žiurėjo į tėvo akis 
kaip žiuri kiekviena kita 
duktė į savo tėvo;

3, jog užsidarymas vie
nuolyne nėra dar išsižadėji 
mu laisvės. Yra žmonią, ku 
rie labiau mėgsta laisvę sa

* i š

vo namuose, nekaip laisvę 
gatvėse. Tokiame padėjime 
randasi vienuolės;

4, Vienuolė šnekėjosi su 
savo tėvu ne retkarčiais, 
bet mažą mažiausiai 700 tais 
dvidešimti penkeriais me
tais. Tarp tėvo ir dukterės 
nebuvo jokios storos palos, 
buvo tik grotelės, kaip tai 
Gerojo Ganytojo vienuolią 
regulos reikalauja;

5, Bažnytinė valdžia ne
verčia prie tokią apžadą, 
nei ją nepatvirtina. Paga
liaus vienuolė visai nei ne
dalyvavo savo tėvo laidotu 
vėse.

Perskaitęs “Americos” 
paaiškinimą, “Indepen- 
dent” atšaukė melagingą ži 
nią, išreiškė apgailestavi
mą, kad ją buvo padaręs, ir 
nuoširdžiai padėkojo “Ame 
ricai” už tiesos parodymą.

Tai vyriškai.
Bet ne taip darosi pas 

mus.
Ana, “Tėvynė” neseniai 

užgynė, kad Biriukovas yra 
parašęs Tolstojaus biografi
ją, o kad “Lietuva” paro
dė, jog toks Tolstojaus bio
grafas ištiesą yra ir jog jo 
veikalas randasi net angliš
kame vertime, “Tėvynės” 
plunksnalaužis pradėjo 
plūsti ir kolioti. Keista!

Dar keistesnis atsitiki
mas. “Keleivis” tyčia pa
melavo apie vieną kunigą. 
Patrauktas teisman, prisi
pažino prie kaltybės. ‘Drau
gui’ padavus apie tai žinią, 
pavadino “Draugą” mela
giu, o kad “Dr.” pristatė 
teismo sekretoriaus liudiįi- 
mą, vis dar bandė išsisukti 
“melagiais”...

Bet keisčiausias atsitiki
mas su “Kova”. Neseniai 
tas organas padavė surašą 
didžiąją raidžią (M. S., A. 
B. ir t.t.) atstovaujančią 
slaptingus kunigus, kaltina
mus už visokius begėdiškus 
prasikaltimus. Žinios buvo 
paimtos neva iš vieno Pary
žiaus laikraščio, kursai te
čiau — įdomu! — neišdrįso 
surasti nei vieno tokio pra
sikaltėlio Prancūzijoje 
(greičiausiai bijojosi pa- 
raukimo teisman už ap

šmeižimą). Kiekvienam aiš 
<u, jog tokiais “faktais” 
galima operuoti labai pla
čiai, jei kas, žinoma, turi la
jai plačią sąžinę, o gėdos 
neturi nei truputėlio.

Tai-gi “Draugas” paveli- 
o sau paimti žinias iš “Bal

nojo Dramblio” apie protes- 
;oną kunigužią prasikalti
mus ir iš “Manitobos Žiū
rono” — apie socijalistą ne- 
morališkus darbelius. Tiks- 
as suprantamas bent kam - 
jarodyti, jog “Kovos” in- 
’ormacijos apie kataliką ku 
nigus turi tokią pat verty-

Ponas A. B. Strimaitis 
(“Tėv.” No. 12) nesutinka 
su musą “atžagariu” pritai
kymu Greshąm’o įstatymo 
prie draugiją gyvenimo. 
Gaila, kad p. S. neperskaitė 
musą raštelio kelis sykius 
pirm rašysiant savo kritiką. 
Musą pastabos siekis buvo 
visai kitoks, nekaip tas, ku
rį mums pakiša Schuylkill 
Haven‘o publicistas. Rašė
me apie teoriją, o p. publi
cistas apskelbė, buk “Drau
gas” susimanęs “gerus” 
žmones

M
padaryti “blo

gais "... Mat žmonią nega- 
lima, esą, lyginti prie obuo- 
lią arba bulvią, “kuriuos 
supylus vienon bačkon, be 
abejonės, blogiejie, supu- 
vusiejie paverstą gerus, 
sveikuosius į niekus”. Bet, 
gink Dieve, apie supiltus į 
vieną bačką (suprask: orga
nizaciją) žmones: gerus ir 
blogus — taip pasakyti bu
tu klaida. Kas tie ‘geriejie 
ir kas tie ‘blogiejie’, paaiš
kinta taip, kad tie žmonės, 
kuriuos “Draugas” pava 
dilio gerais, yra blogi, o tie, 
kuriuos “Draugas” pava
dino blogais, yra geriausi 
da-gi tobulintojai draugiji
nio žmogaus gyvenimo. Pri- 
parodymą nepaduota. Yra

sirado p. Str. Bet tai nei 
pastabą rašytojui nei pasta
bą skaitytojams neįdomu.
Yra svarbesnis daiktas, 
apie kurį bus tuojau kal
ba.

v e
Štai jeigu p. Str. skaitytą 

mažiau agitacijinią, vadina
si, bemokslią brošiūrėlių, o 
daugiau rimtesnią laikraš
čių ir platesnią vadovėlią, 
tai žinotą, jog labai nese
niai pasirodė Roberto Mi- 
chels’o knyga apie oligar
chiją rolę politiškose parti 
jose. Susipažinti su tos kny
gos turiniu p. Str. butą nau 
dingą kad ir dėlto vieno, 
kad parašė ją ne atžagarei
vis ir ne klerikalas, nei net|rius’

mąstytą sau, kad ligšiol oli
garchijai sekasi užsilaikyti 
savoje pozicijoje, nes turi 
savo rankose galingus gink
lus: teisę neduoti atsiliepti, 
teisę suspenduoti ir t.t. — 
bet (ateis jam į mintį) ka- 
žinkaip bus seime? Ir čia, 
apsvarstęs regimus faktus 
šaltai, galės pasakyti, kad 
ir seime oligarchija paims 
viršą. Savo nusiraminimui 
galės atsidusti: Pasaulyje, 
taip visados darosi! — ir 
saldžiai užmigti. Pirm pra
dėjus sapnuoti galės dar pa
žaisti trumpu atsiminimu, 
jog prieš oligarchiją kelia 
balsą net organo redakto 

vadindamas organiza-

yra graužiami pavydo, bet, 
mums rodosi, kiekvienam 
gali būti leista išsitarti, jog 
turbut mūsiškiai pirmeiviai 
perdaug nutolo nuo lietuvią 
tautos dvasios, kad tokius 
darbus, kuriems lietuvią 
visuomenė užjaučia, vadina 
putros virimu, kad tokius 
veikėjus, kuriems prisieina 
nukentėti už visuomenės 
pagiriamąjį darbą pravar
džiuoja dvasios vergais, kad 
galop lyg norėtą pašiepti 
pastangas, kurios turi tiks
lą lietuvią apgyventus pa
kraščius budinti iš tautinio 
miego.

cijos prezidentą senu vaiku 
(“Aiškintis prieš senus vai
kus iš seną bobelią pasaką 

tai darbas, kuriuo aš ne- 
- K. Vidikas, 
12), bet ir čia 

dar suspės jam paaiškėti,

buržujus. Jos autorium yra 
tyrą tyriausias socijalistas.
Oligarchiją (t. y. valdžią 
mažesnio ar didesnio ratelio 
vadovą) kiekvienoje parti
joje — ar jis bus monaršis- 
ka, ar aristokratiška, ar de- .
mokratiška - p. Michels « tan,as- kurs zm0\ 
vadina sociologijos “geleži- ««““ !>us Pav.ar?tas 18 tar- 
niu įstatymu”. Nuo to įsta- dar Pnes is«sla»» r0
tymo negali išsisaugoti nei 0 an^ls ■
socijalistą partija. Michels Atsiprašome, gal p. S. v1 
randa tris šaknis įsivyriavi- sa^ taip nemąstys nei nieko 
mo oligarchijos partiją gy. Į nesapnuos... Taip jau jo 

dalykas. Šiuo žygiu ačiū

BAGOČIUS PRIĖMĖ ŽY 
DŲ TIKĖJIMĄ?

| užsiimu”. 
'“Tėv.” N(

venime: — atskirą asmenų j 
psvchologijoje, minios psv- Schuvlkill Haven’o rasti-
chologijoje ir stiprios parti- ninkui, jog savo straipsne 

vien šauksmai: “NegalimaI jOs organizacijos butinume.piusut^k® mumsprogątru- 
vadint tokią žmonią blogais, Partijos vadovas atjaučia Puti plačėliau pagvildenti 
jeigu jie nepadarė niekam saVo svarbą, o jeigu įsįgau-1 Pirmiau Pakelt^ klausira^ 
jokio blogo, nors ją vpatiš- na į valdžią, pamaži įgija
ki persitikrinimai ir nesu- norą laikyti tą valdžią savo 
tinka su “D.” pastabu ra- rankose kuoilgiausiai. Mi- 
šytojo persitikrinimais”... nįa, pati sau paleista, nieko 
“Jie yra dori žmonės; ją naudingo nei protingo ne- 
darbai neša labą draugijoms gali nuveikti, todėl ieško
ir abelnai visiems”... “Iš vadovų, pasiduoda partijos Į stotoj? atsisveikino
jų darbų pažinkite juos!” ..valdžios rutinai, ir išreiškia L ju0 didisburys draugl, ir

Taip deklamuoti galima dėkingumų tiems, kų kaip bendradarbių. Gi pirmeivių 
netik ant pusės, bet ir ant norints nukentėjo už “rei- «£įetuvos Žinios” irgi atsi- 
pusantro šimto puslapią. O kalą”. Gi išreiškia dėkingu- sveįįįno su “Vilties” įstei- 
argumentą kaip nėr, taip mą tuo, kad padaro juos sa- gėju, tik savotiškai: pavadi- 

vo viršininkais. Galop, par-|no jį dvasios vergu. Pava

Iš “Vilties” sužinome, 
jog kiui. J. Tumas tik 27 d. 
vasario (senojo styliaus) te
išvažiavo į Laižuvą klebo-

ner.

Netrukus kongresą r< 
giantysis biuras prisiuntė 
man kongreso programą.

Rasią kongresas turi sa
vo tikslu supažindinti, su
artinti tarp savęs viso pa
saulio rases (žmonią veis
ės); ypačiai Rytą su Va
karą.

Kongrese jau pasižadėjo 
dalyvauti žymąs atstovai 
suviršum 50 tautą. Kon
gresas žada būti labai skait
lingas ir įtekmingas, nes 
atstovą tarpe yra daug už
sirašiusią žymią moksli
ninką, politiką ir diploma
tą.

Pasirodymas lietuvią gre 
ta kitą pasaulio tautą pri
mintą joms, jog lietuvią 
tauta dar gyva, jog ji yra 
skirtina nuo slavą ir vokie-
v •cią.Bostono žydą savaitraštis 

“The Jeivish Advocate” 
(Mareli 24, 1911) paduoda 
šitokią žinią:

“Utarnike, Kovo 14 
Malden’o žydą mokyk 
la iškilmingai apvaikš
čiojo “Purimą”. Apie 
150 mokinią susirinko 
į Malden’o synagogą 
daugelis ją atsivedė sa 
vo tėvus. Pagiedota ke 
lėtas tautišką giesmių 
vadovaujant p. Cass’ui, 
mokyklos viršininkui. 
Rabinas B. Borucho- 
vas, kurs yra mokyklos 
sumanytoju ir vedėju, 
pasakė prakalbą. M. A. 
Cass, studentas Bosto
no universiteto teisią 
skyriuje šnekėjo apie 
prasmę ir vertę Puri
nio šventės, o F. J. Ba- 
gachevski (Bagočius?), 
kitas Bostono universi
teto studentas, šnekėjo 
apie tautybės vertybę. 
P. Mickell ir keli kiti 
mokyklos nariai pakal
bėjo apie dalykus, tin
kančius Purimo šven
tei. Po apvaikščiojimo 
mokytojai, svečiai ir 
pakilesnieji mokyklos 
nariai, tarp kurią buvo 
p. ir ponia S. Solomon 
t’ai, susirinko rabino 
Buruchovo namuose ir 
pavalgė “Sūdo”.

Kas tai? F. J. Bagočius, 
kursai išsižadėjo kataliką 
ikėjimo, kibo prie protes- 
toną, dabar tapo žydą tikė
jimo pasekėju? Kitaip juk 
butą sunku išaiškinti dėlko 
garsus F. J. B. butą dalvva 
vęs Purimo ap vaikščiojime 
ir butą valgęs pas rabiną 
“sūdo”.

Žinoma, tokiam kongrese 
negalima pasirodyti tuš 
čiom rankom, reikia būtinai 
priruošti tinkamą memo
rialą apie lietuvią tautos 
nuo kitą skirtingumą, nors 
laiko jau nedaugiausiai lie
ka iki liepos (26-29 d.) te
čiaus vis dar suspėtume.

Žingeidu išgirsti kitą 
nuomonę.

jIETUVIŲ informaci

JOS BTŪRAS.

41, Boulevard dės Batig- 
nolles, Paris (France).i*.;*’

Tikslas.
L. I. B. Paryžiuje tikslas 

oakelti Lietuvos vardą, se
niai užmirštą kitą tautą tar 
pe.

Būdas.
Rašant ir leidžiant tam 

tikrus raštus apie Lietuvą 
y vairiose kalbose; talpinant 
svetimtaučių laikraščiuos 
straipsnius apie Lietuvą; 
atstovaujant lietuvius tarp- 
tautiškuose kongresuos*

Organizacija.
L. I. B. susideda iš vedė

jo, raštininko, iždininko, 
kelią veikiančiąją, nariu— 
korespondentą ir narių— 
rėmėją.

Pastaba. Nariai—kores
pondentai šelps L. I. B. sa
vo raštais, o nariai-rėmėjai 
pinigiškai tinkamam raštą 
apie Lietuvą skelbimui ir 
ją platinimui.

Buveinė.

L. I. B. Buveinė yra Pa
ryžiuje. Nariai-korespon
dentai — Londone, Berlyne 
Ryme, Bruxellėj ir kitur.

L. I. B. įsteigtas ant virš 
paduotą pamatą Vasario 19 
d. šią 1911 m.

Vedėju yra Juozas Ga
brys,

Raštininkas - Povilas Ba 
nys,

Iždininku — Jurgis Ku
činskas.

Veikiančiais nariais — 
pp. A. K. ir Z. S.*)

______ r_____v_7 «-o| . . . . v. . dauginan_ dino jį tokiu vardu gal dėl-
Draugo” raštelyje buvo pės *r ja* Pačiai platinantis Lo> ka(j nusįstebėjo iš trukš- 

iškelta aikštėn oligarchijos P° tolimesnius plotus, reikia m0, kokį sukėlė pripažinto- 
butinai organizacijos, rei- jQ veikėjo atšaukimas iš Vii 
kia vadovą valdininku. niaus. Tiek užuojautą, tiek 

Sudėk tą viską į krūvą, o pritarėją, tiek šalininką! — 
pamatysi, dėlko demokra- bent kokiam pirpieiviui bu- 

Jeigu pav. kur parapiją Į tiškiausi net socijalistai be tą iš to seniai apsisukusi 
valdo oligarchija, ten oligar oligarchijos negali apsieiti galva, ir pirmeivis butą ga- 
chijos “męs” vistiek, ką ir dėlko socijalistams sun- Įėjęs įlysti į Boulanger’o 
“parapija”. Jeigu kas paro- ku išlysti iš po oligarchijos kailį — bet kun. Tumas nei 
do oligarchijos blogus dar- letenos, dėlko Bebel yra va- nemanė pradėti “kovos” 
bus, tas jau eina prieš. .. dinamas “kaizeriu”, dėlko Dėlto jis ir “dvasios ver- 
“parapiją”. Žinoma, butą socijalistai nesi valdo patįs gas”...
didžiausiu prasikaltimu pa- save, bet valdo juos įvairąs Bet tas “dvasios ver- 
sakyti, kad “męs” — “vi- kurstytojai, publicistai. Ii- gas” savo buvimo Vilniuje 
si” — oligarchija susideda teratai ir t.t. Žmoneliai no- laiku padarė lietuviams dau 
iš egoistą, pasiputėlią, ieš- retą išsilaužti iš po letenos, gįau gero, nekaip visi Vii 
kančią tik savo naudos in- bet oligarchija užrėkia: niaus pirmeiviai krūvon su- 
trigantą, žodžiu, iš blogą “Męs” - tai “visi”, o “jąs” imti. Kun. Tumo įtekmė bu 
žmonią. Nesistebime todėl — tylėkite!... Taip daly- vo labai naudinga netik tau 
nei iš p. Str., kad “Draugo” kams stovint, Michels’o nuo tos reikalams (kovoje prieš 
žodžius prisiėmė prie sa- mone, ateityje socijalistai lenkintojus), bet draugiją 
vęs ir prie saviškią, pasigy- (suprask, socijalistą oligar- ir kitokią įstaigą gerovei 
rė, kad tokie žmonės (su- chija) politiškoje kovoje ga- Vilniaus dviklesė mokykla, 
prask “oligarchai”) esą ge- Ii būti pasekmingi, bet soči- Mokslo ir Dailės draugiją 
riausi žmonią draugijinio jalizmas— niekados. namai, “Rūta” iy kiti da
gy venimo tobulintojai, ir Jeigu p. Strim. žiūrėtą į Dykai ir dalykėliai gal šioje 
visą bėdą suvertė ant “per- musą “pastabas”, kaipo į valandoje nestovėtą taip 
sitikrinimą”; pastabą ra- bandymą (gal nekartą ir gerai, jei ne kun. T. pagel 
švtojas, girdi, pavadinęs nenusisekusį) išrišti nevie- ba.
juos blogais dėlto, kad ją ną deginantį klausimą, o ne Bet kun. Juozo nuopelną 
įsitikinimai nesutinką su kaipo į norą užgaulioti ne- nenužemįs joks persekioji- 
pastabą rašytojo įsitikini- sutinkančius su mumis as- mas, joks pravardžiavimas, 
mais. Tai mat: blogieji, to- menis, tai gal rastą jose “Kun. Tumo fondas” yra

P. Str. nepatėmijo, jog

rolė partiją, draugiją, 
visuomenės gyvenime, 
garchija sako: “męs” ir su 
pranta tuo žodžiu: “visi”.

bę, kaip ir “Balt. Dram- 
įlyje” ir “Man. Žiur.” pa
duotosios žinios, vadinasi, 
neturi jokios vertės.

“Kova” tuotarpu, turbut 
nežinodama, kaip išsisukti 
iš painaus padėjimo, pripa
žino “Balt. Dramblio” “ži
nias” faktais, tik pasiprie 
šiuo “M. Žiur.” nuomonei, 
cad socijalistai skelbią lais
vąją meilę.

Ir dabar suprask žmogus: 
ar “Kovos” vedėjai neturi 
nei mažo vaiko supratimo, 
nes ir mažam vaikui aiškus 
raštelis: “Kokie žmonės ne- 
morališkiausi” tikslas, ar 
“Kovos” redakcija, neno
rėdama palydėti savo presti 
žo, apsimetė nieko nesu
prantančia ir savo skaityto
jams tėškė paaiškinimą, kur 
sai neužganėdina nei mažo 
vaiko.

Panašius šposus tegali iš
darinėti vien... cicilikai.

tijos

net | 
Oli-

nariams

Iš “Lietuvią Informacijos 
biuro” veikimo Pary

žiuje.

kiu manevru, padaryti ge- medžiagą rimtiems svarsty- tam aiškiausiu prirodymu 
riausiausiais, o “blogojo” mams ir tie svarstymai gal “Vilties” No. 26 apskelbta, 
epitetas padovanotas pasta- išvaikytą nevieną debesėlį jog fondan “rytiečiams 
bą rašytojui. Tik vat toks nuo jo kad ir nelabai pla- šviesti” gauta 1037 r. 38 k., 
manevras senas, kaip svie- taus regračio. Jeigu tas pats Kadangi dar bent keli šim 
tas, ir geidžiamojo tikslo p. str. išdrįstą pažiūrėti tai yra sumesta, bet dar‘Vi 
neatsiekė. Sugavo šeiminin- daiktams į akis ir pabandy- ties’ redakcijai neprisiąsta 
kas vagį už rankos ir veda- tą ištirti juos tokius, kokiais tai galima spėti, jog šitoje 
si į policiją. Teisme vagis jįe ištiesą yra, tai gal atsi- valandoje nemažiau, kaip 
teisinasi, kad šeimininkas darytą jam akįs neviename pusantro tūkstančio rublią 
jau seniai turi kerštą prieš dalyke. Pav., dabartinį bruz sudėta pakiliam tikslui 
jį, nes ją abiejų nuomonės dėjimą S. L. A. jisai išaiš- kelti tautinį susipratimą 
nesutinka, todėl, girdi, aš kintą sau labai lengvai. Jis sulenkėjusiuose Vilniaus 
nekaltas, bet kaltas šeimi- pasakytą sau, kad oligar- gub. lietuviuose. Ir tai trijų 
ninkas, nes norįs mane į-1 chija atsirado pavojuje ir mėnesių laikatarpiu! Juk 
vesti į bėdą. Teėiau teismas bando apsiginti nuo užpuo- tai prestižas, kurio pirmei 
liepia kaltininkui uodega ne liky, kuriems rupi ne tiek viams pastaruoju laiku, de 
vinguoti, bet aiškiai atsaky- gu8. labas, kiek išvaikyti ja! labai pritruko... Neno
ri į klausimą: ar vogei ar ne? oligarchiją ir patiėms paim- rime sakyti, kad “L. Ž.” ir 

Panašiame padėjime at- ti jos vietą. Toliau jis pa-1 tie, kuriuos jos atstovauįa,

Ar dalyvauti mums tarp 
tautiškam rasią kon

grese?
Šitą klausimą aš pasta

čiau sau, kuomet dagirdau 
apie rengiamąjį Londone 
šią vasarą tarptautinį rasią 
kongresą.

Juk lietuviai yra skirti 
na nuo kitą rasė. Juk mus 
labai tankiai neatskiria sve 
timtaučiai nuo slavoką. Juk 
mus nuolat skaito tai ru 
sais, tai lenkais. Tai tik pa 
sitaiko gera proga užma 
nifestuoti, pasisakyti pa
sauliui, kas męs esam, pa
rodyti savo skirtumą 1 nuo 
kitą rasią ir tautą?...

Šios ir panašios mintįs 
nedavė man ramybės. Paty
ręs adresą biuro, rengian
čiojo minėtą kongresą Lon
done, parašiau neseniai į- 
steigtojo Liet. Infor. Biuro 
vardu užklausimą, prašyda
mas suteikti man smulkme
niškas žinias apie rengiamą 
jį kongresą.

SVARBU ŽINOTI.

Turime atspaudę šv. Ro
žančiaus tajemnyčias. Pen
kiolika tajemnyčią kainuo
ja 10 centą. Kalbantieji Ga
vėnioje rožančių tepasirupi- 
na parsitraukti tajemny
čias. Adresuokite:

“Draugas”
314 E. Market St.,

Wilkes-Barre, Pa.

’) Prašė neskelbti ją var-



5««. Liet R.-K. A. 
Reikalai.

S. L. R. K. A. Prezidento 
Atsiliepimas.

Kaip buvo pranešta 
Draugo” No. 15, Susiv. 

seimas prasidės 30 d. geg. 
Baltimore, Md. Todėl musų 
priedermė yra iškalno ap
kalbėti svarbiausius seimui 
įnešimus. Kaip jau Susiv. 
nariams žinoma, da iki šiam 
laikui galima sakyti Susiv. 
neturėjo jokių ergelių, dė
lei kurių męs butumime tu
rėję panaudoti organų išri
šimui ginčų. Paskutiniuose 
metuose Susiv. gyvavimo, 
didžiausius ginčus sukelda
vo organo klausimas. Bet, 
kadangi iki šiam laikui da 
tame dalyke kaip ir nebu
vo švaistyta, todėl butų 
geistina, kad nariai išreikš
tų savo nuomonę apie musų 
organų 4‘Draugų” da pirm 
seimo. Tas klausimas yra 
gan svarbus musų organiza-

4i

nokies, išskirstyk sumų į da
lis ir rokuok ar gana pri
siųsta pinigų; mažai ar per- 
dauk, tas kuopos viršaičiam 
suvis neapeina. Ir žiūrėki
me kokios to pasekmės: iš
vokavus pasirodo, kad ne
kultos kuopos prisiunčia 
mažiaus negu vardai paro
do ir taip: prisiųsta perma
ža i 24 kp. 2,00, 46 kp. 20c., 
49 kp. 10c., 52 kp. 1,00, 60 
kp. 18c., 61 kp. 4.75, 73 kp. 
25c., 74 kp. 1.50, 79 kp. 1.00, 
83 kp. 10c., 85 kp. 11.05, 93 
kp. 1.00, 103 kp. 75c. Viso 
$23.88. Prisiųsta daugiau 
nei reikia 22 kp. 75., 38 kp. 
80c., 66 kp. 1.50 114 kp. 1,00, 
5 kp. 1.00. Viso $5.05.

Bertaininius susirinkimus 
laikys.

40 kp. Shenandoab, Pa., 
— 9-tų dienų balandžio, 2- 
tų vai. popiety pobažnyti- 
nėj salėj. Bus rinkimai nau
jo prezidento į vietų a. a. 
Juozo Moliušio ir delegato 
XXVI seiman.

M. J. Pavalkis, sekr.

42 kp. Brooklyn, N. Y., - 
9 dienų balandžio, tuojaus 
po sumai bažnytinėj salėj. 
Visi nariai būtinai turi atei
ti, nes yra svarbių reikalų 
apsvarstymui ir norinčius 
prisirašyti atsivesti.
K. J. Krušinskas, kp. sekr.

crjai,

ATIDA.

Kuopoms: Port Chester, N. 
Y., Shaft, Fa., Shenan- 

doali, Pa., Eynon ir 
kitoms.

Visoms kuopoms ir na
riams S. L. R. K. A. žinoti
na, kad jeigu kam pritruko 
velykinės išpažinties paliu- 
dvjimui kvitelių, lai surašo 
ant lapelio jųjų vardus ir į- 
duoda tam kunigui, pas ku
rį atliko Velykinę, idant pa
sirašytų.

Kun. M. A. Pankauskas,
Dvas. Vadovas.

/ • •

nes matome organe 
kaip veidrodyje, musų nu 
veiktus, bei veikiamus dar
bus. Praktika pereitų metų 
mums parodė, kad męs be 
organo negalime apsieiti, 
nes didinatės Susiv., taip
gi didinasi jo reikalai. At
metus organų Susiv. pasi
liktų letargiškame miege.

Kitas dalykas veltas ap
svarstymo tai vaikų skyrius. 
Męs matome, kad vaikų sky 
riuje yra labai mažai prigu
linčių, nes ir didžiausiose 
kuopose vaikų skyrius ne
atstoja nei 15 dalies suau
gusių skaitliaus. Pavyz
džiu, Waterburyje prie 600 
Susivienyjimo narių, vaikų 
skyriuje randasi vos kelioli
ka. Paklausus bent ko, ko
dėl vaikus neprirašo prie 
Susiv. gauni atsakymų, kad 
permaža mirtinė, bet augš- 
ta mokestis. Gali būti, kad 
dėl tos priežasties daugu
mas rašosi prie Insurance 
Co. Tas liudija, kad pas mus 
vaikų skyrius nėra tobulas. 
Butų geistina, kad męs vai
kų skyrių galėtume ištobu
linti kuogeriausiai, idant pa 
traukti prie Susiv. jaunuo
menę, nes tankiau mirštant 
senesniems ir nesirašant 
jaunuomenei gali būti Susi
vienijimui nemaloni ateitis.

Taigi kviečiu Susiv. na
rius išreikšti savo nuomonę

I
kas-link to, idant seime 
męs, galėtume tų dalykų 
kuogeriausia apsvarstyti. 
Butų geistina, kad kuopų 
viršaičiai užšauktų susirin
kimus, ir apsvarstę, paduo
tų įnešimus seimui per or
ganų “Draugų”.

Susiv. nariai! tobulinkite 
Susiv. naudingais įnešimais 
ir patarnavimais!

Jums ištikimas
J. Riktoraitis,

S. L. R. K. A. pirmininkas.

Taipgi pinigus siunčiant 
reikia siųsti Centro kasie- 
riui, o ne sekretoriui, nes 
lig šiol nekurios kuopos pri 
siunčia pinigus centro se
kretoriui kas bertainis.Taip 
elgdamies daro bereikalin
gus kaštus ir nemažai tur- 
bacijos, nes prisiunčia mo
ney orderiais, kuriuos rei
kia čia pat išmainyti ir vėl 
pirkti kitų money orderį ir 
siųsti kasiėriui. Nuo šiol 
visus prisiųstus mano var
du money orderius gražįsiu 
atgal, nes kitaip kuopos ne
galima priprašyti laikyties 
tvarkos.

Prirašant naujus narius 
reikia būtinai išpildyt ap
likacija. Jei prisirašo į ll 
ar 111 skyrių, būtinai rei
kia prisiųsti į Centrų ir dak 
taro paliudijimų apie gerų 
sveikatų; tam yra angliškos 
aplikacijos dėl išpildymo 
daktarui, reikalaukite jų 
pas Centro sekretorių.

Kuopos, kurios neužsi
mokėjo už organų bei tau
tiškus centus, jei neužsi
mokės su balandžio mėne- 

bertainine mokesčia,šio

5 kp. Forest City, Pa., — 
9-tų dienų balandžio, 3 vai. 
popietų bažnytinėj šv. An
tano salėj. Visi susirinkite 
ir naujų atsiveskite.

A. Vilkaitis, sekr.

109 kp. New Britain, Ct., 
— 9-tų dienų balandžio, 4-tų 
vai. popietų, bažnytinėj sve 
tainėj. Visi draugai ir drau
gės privalo susirinkti užsi
mokėti bertaininę mokestį. 
Atsiveskite taipogi po kelis 
naujus.
Pr. Mikneviče, raštininkas.

26 kp. Levviston, Me., — 
16-tų dienų balandžio, 2-trų 
vai. popietų ant šv. Baltra
miejaus salės ant Lisbon st. 
No. 223. Užkviečiami visi 
nariai, nes bus daug svarbių 
dalykų svarstyta.

Užprašo komitetas.

113 kp. Wilburton, OĮda., 
— 9-tų dienų balandžio, 1 
vai. popietų pas p. Maci- 
jauckų. Visi privalo susi
rinkti.

Juozas Kandrotas, sekr.

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

Jonas Riktoraitis, prez.
67 James St., 

Waterbury, Conn.
Kaz. Vaškeviče, vice-prez. 

186 Jefferson St., 
Newark, N. J.

Kaz. J. Krušinskas, sekr. 
457—17th st.,

Brooklyn, N. Y.
Ant. Daniseviče, kas.

630 W. Centre st., 
Mahanoy City, Pa.
Kasos globėjai:

Juoz. Vasiliauckas,
112 N. Greene st., 

Baltimore, Md.
Kun. M. Pankauskas,

36 James St.,
Waterbury, Conn.

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

Wilkes-Barre, Pa.
dvasiškas vadovas,

Kun. M. Pankauskas, 
36 James St.,

Waterbury, Conn.

liks suspenduotos. Už or
ganų mokasi pagal 25 seimo 
nutarimų 25c., ir kiekvie 
nas imantis organų turi už- 
simokėt 25c. Taipgi ir nau
jai įsirašantieji turi mokėt 
už organų, jei jis turi būti 
siunčiamas ir ant aplikaci
jos pažymėti organų siųsti 
ar ne? Šeimynos moka tik 
tie nariai, kurie ima orga 
nų. Kam organo nereikia 
siųsti, tie nemoka tų 25c. 
Tautiškų centų reikia mo 
kėt 10c. ant metų, kurie tu
ri būt visada užmokėti su 
sausio ar balandžio bertai- 
nine mokesčia.

69 kp. Ashley, Pa., — 23 
d. balandžio, ant 2-jų popie
tų pas kuopos prezidentų, 51 
Wyoming avė. Susirinkite 
visi.

51 kp. Nevv Philadelphia, 
Pa., — 9 d. balandžio (Ver
bų nedėlioję), tuojaus po su 
mai, pobažnvtinėj salėj. 
Bus renkama mėnesinė duo 
klė (50c.) ir įrašomi nauji 
nariai, kuriuos meldžiu at 
sivesti.

A. J. Gudaitis, sekr.

Kuopų Viršaičių atidai.
Viršaičių atidai.

Jau esmi prašęs keletu 
kartų kuopų sekretorių bei 
prezidentų, kad siųsdami 

1 pinigus į Centro kasų, pažy- 
kiuėtų ant dekleracijos kiek 

yra pinigų ir kaip jie dali
jas, kaip va: bertaininės, 
tautiš. centų, vaikų sky
riaus ir t.t. Yra tam tyčia 
atspaustos dekleracijos, ant 
kurių reikia tik pažymėti 
kiek ir kokio skyriaus, tai 
viskas, bet ne višos kuopos

t
 žiuri. ' Dauguma kuopų 
siunčia abelnų sumų ir 
kas, bytik jie užsimoka, 
■............................. .. ....

Taipogi ant dekleracijos 
reikia užrašyti vardus bei 
pavardes tik tų narių, kurie 
moka ir kiek moka. Tie, kų 
nemoka arba yra užsimokė
ję, ant dekleracijos rašyti 
nereikia, taipgi nereikia se
kretoriui kuopos pasirašyti 
ties kiekvieno nario pavar
de, užtenka kartų pasirašy
ti apačioje. Buvo garsinta, 
kad konstitucijų nėra at
spausta, tad da kartų pra
nešu visiem tiem, kų prašo 
prisiųsti konstitucijų, jogei 
nėra ir negaus iki kaip 25 
seimas nutars naujai at- 
spaust tų pačių ar rengsis 
nauja konstitucija. Susivie
nijimo ženkleliai visi yra 
pas Centro kasierių, visi 
vienokio formato, tik ski
riasi tuo, kad vieni auksi
niai po 1.25 kiekvienas, pa
auksuoti po 75c. ir sidabri
niai po 75c. Reikalaudami 
ženklelių nuo kasieriaus, 
pasiųskite kartu ir pini
gus, ant pažiūros ženklelių 
nesisiunčia.

K. J. Krušinskas,

S. L. R. K. A. sekretorius.

58 kp. Curtis Bay, Md., 
9-tų dienų balandžio, 2-tų 
vai. po pietų, pas kuopos 
sekretorių, No. 2 Hazel str. 
Ateikite visi užsimokėti 
bertaininę mokestį. Bus 
tartasi apie seimų.

Kuopos sekr. A. R.

49 kp. Reading, Pa.. - 
9-tų dienų balandžio, 2-tų 
vai. popietų pas kuopos pre 
zidentų Povilą Šlapikų. Vi
si nariai privalo susirinkti, 
kad nereikėtų po stubas 
vaikščioti.

A. Jekučionis, sekr.

47 kp. Mt. Carmel, Pa., — 
23 dienų balandžio, tuojaus 
po pamaldų bažnytinėj sa
lėj, ant kurio užkviečiami vi 
si nariai susirinkti.

36 kp. Momestead, Pa. — 
9 d. balandžio, tuojaus po 
mišių bažnytinėj salėj. Bus 
nubaustas, kas nepribus už
simokėti. Komitetas.

11 kp. Waterbury, Conn., 
— 9 d. bal., 1-mų vai. popie
tų ant parapijos salės.

73 kp. Hudson, Pa., — 11 
d. balandžio, 7 vai. vakare 
N. Stankevičiaus salėje.

tis metų yra viena diena”*).
Materijalistai, kurie sa

ko, kad jokios dvasios nėra, 
bet visas pasaulis išsivystė 
iš pačios tik medžiagos (ma
terijos), tarp daugybės ki
tokių šitokį užmetimų pa
duoda. Anot fizijologų, žino 
gus gema su tam tikru tem
peramentu, arba paveldi tė
vų ydas bei dorybes, tai-gi 
ir elgties kitaip, negu jam į- 
gimta negali**)*. Šitame už
metime perdaug plačiai ima 
ma įgimimas arba paveldė
jimas ydų bei dorybių. Tie
sa, pasitaiko, kad girtuok
lio sūnus esti girtuoklis, ar
ba paleistuvio pasileidėlis, 
bet ne visada taip būna; nes 
labai dažnai girtuoklio sū
nus būna kuoblaiviausias ir 
t.t.

Baigdami rašyti, turime 
pasakyti, kad užmėtinėjimų 
prieš valios laisvę daroma 
daugybės. Norint kiekvienų 
išaiškint, reiktų parašyti di 
dėlę knygų. Bet mums ro
dos, kad ir to, kas čia pasa
kyta, gali būti užtektinai, 
kad įsitikinus, jog valia nė 
ra apribota, jog gali veikti 
laisvai. Jonas.

Galas.

J. Reitelaitis.

Ar turi žmogus 
laisvą valią?

(Atsakymas Marijampolės 
mokiniai).

Dievas, sutverdamas žmo
gų davė jam laisvų valių ir 
paskyrė jį į dangų, bet tik 
su tajų sųlvga, jei mokės 
naudoties laisva valia, tai 
yra, jei elgsis pagal duotus 
įstatymus. Jeigu-gi turėda
mas laisvų valių, nepildo są
lygos, tai pati teisybė rei
kalauja, kad prasižengėlis 
negalėtų naudoties prižadė
tu atpildu, bet už savo elgi
mosi atsiimtu kuom kitu 
(pragaru). Tai-gi Dievas, 
pastatydamas salvga, žmo
gų į pragarų neskvrė. Ko- 
kiu-gi budu išaiškint, kad 
Dievas žmogaus neskirda- 
mas pragaran, žinojo, kad 
jis ten pateks? Atsakome 
šitaip:

1) Kadangi pas Dievų vi
sados yra tik “dabar”, tai 
jisai mato, kad tas žmogus 
pražus arba bus išganytas 
(Dievas viskų žino), pana
šiai, kaip męs, jeigu mato
me, kad virvė trūksta, žino
me, kad nukris tas, kas ant 
jos kabo (musų žinojimas 
nėra priežasčia kritimo, bet 
virvės trūkimas bei kriti
mas yra priežasčia žinoji
mo); 2) męs suprantame lai 
kų fyziškai ir dėlto stebe- 
mės ir nesuprantame, dėlko 
Dievas žino, kas bus su žmo 
gumi, neapribodamas jo va
lios veikimo. Tai-gi mato
me, kad visas nesusiprati
mas kįla tik tada, kada ne
atkreipiame domų į tai, kad 
“pas Dievų” anot Psalmi
ninko ir šv. Petro, “tukstan

LAIŠKAS REDAKCIJON

tad jis galįs Dievui ir vel
niui tarnaut.

Dar žodelį link Jūsų ko
respondento p. Pijus O- 
tas, ir korespondento “Lie
tuvos” Esųs, kurio kores
pondencijų, kaipo “J. M.” 
apginančių, p. J. Šir. taip
gi liepė perspausdinti.

“Lietuvoje” Ėsųs sako, 
kad dvi—trįs ypatos “Liau
dies Mokyklai” “neprijau
čia”, tai tas dar nereiškia, 
kad visi Brooklyno lietuviai 

“ Draugo ”-gi korespon-įr
dentas p. Pijus O-kas sako: 
Brooklyne lietuvių randasi 
į apie 25,000, o ant L. M. su
rengtų paskaitų lankosi 
daugiausia 100 ypatų. Da
bar “Draugo” redakcija ir 
kiti gali suprast kaip tai L. 
M. “atjaučia” brooklynie- 
čiai. Su pagarba

P. Sinkus. 
625 Driggs avė., Brooklyn, 

N. Y.
Red. Prierašas. P. Pijus

O-kas yra “Draugo” senas 
korespondentas. Jei tarp 
“O” ir “kas” įsprausime 
dvi raidi, tai turėsime jo 
tikrų pavardę. P. Sinkus su 
ta korespondencija neturi 
nieko bendro.

reGerbiamoji “Draugo 
dakcija!

Teiksitės suteikt vietos 
Jūsų gerbiamam laikraš 
tyj ’ keliems pasiteisinimo 
žodžiams.

“Draugo” ,No. 16 š. m. 
tilpo korespondencija iš 
Brooklyn’o, N. Y., — “tru
putis apie Liaudies Mokyk
lų”, kurios autorybės gar
bės vardų daugumas skiria 
man. Aš-gi, nenorėdamas 
nešiot plegijato vardų, ir ne 
užtarnautos garbės negeis
damas, viešai atsisakau nuo 
jos. Todėl gerbiama “Drau
go” redakcija teiksis pa
liudyti ar ta koresponden
cija, po kurių yra pasirašyta 
Pijus O-kas, yra mano ra
šyta?

Mat yra leidžiama paska
las, buk mano parašyta, ir 
kad tų paskalų leidėjai bu
tų žemo supratimo žmonės, 
tai butų atleistina, ir never
ta į tai atidos atkreipimo, 
bet kad paskalas yra leidžia 
mas iš “rimtojo” laikraš
čio redakcijos bei “Liaudies 
Mokyklos” “inteligentiš
kų” narių, kuriems, kaipo 
tobuliausiems elementams, 
vyksta tas negeistinas dar
bas varyt priekyn, kas ma
ne priverčia savo ypata 
nuo to pasiliuosuot, ir tiems 
paskalams galų padaryti.

Daleiskite žodį tart, kaip 
ant vietos dalykus žinan
čiam. Kurių koresponden
cijų “Draugas” iš “Lietu
vos” perspausdino, kuri, 
ant vietos dalvkus žinant, 
buvo teisinga. Bet “L. M.” 
pirm. p. J. O. Sirvydas, tos 
korespondencijos autorių 
pavadina, kaip yra sakoma,

Keliones Inspudžiai

Seka.

netinkąs
M

nei prie “tan-
ciaus” nei prie 'rožančiaus 
Bet p. J. O. Sir. pasirodo 
pats kaip veidrodyje, kad 
yra tinkamu, šen ir ten. At
leiskite, kad aš klausiu Jū
sų. Ar gali vienas žmogus 
dviems ponams, arba 
dviems dievams tarnaut? 
Kaip aš tų suprantu, tai 
taip išeina; kad Dievui tar
nausi, tai velniui negali, o 
kad velniui tarnausi tai Die 
vui ne. Bet matome p. Šir.,

*) Ps. 89, — 4. II Petro 3, 
— 8.

**) Farg. et. Barb. 11 
Psych. 117 ob. III.

Karaliaus rankų darbas 
čionai matosi visur: jo dar
bo altoriai, jo darbo sakyk
la, suolai ir kiti daiktai. 
Bažnyčia nedidelė, bet ir iš- 
lauko ir viduryje labai gra
žiai išrodo. Daigiausiai au
kų sudėjo, atvykę čionai gy- 
dyties, ligoniai.

Apžiūrėję bažnyčių, su
grįžome vėl į klebonija, kur 
valandų paviešėję iškeliavo
me atgalios į Prienus. Grįž
tant su pervažų buvo toji 
pati bėda, kaip pirmiaus. 
Parvažiavus į Prienus, tuo
jaus pasisamdžiau žydelį — 
karetkorių ir atsisveikinęs 
su kun. pralotu Antanavi
čium ir kitais kunigais, 9 
valandų vakare išvažiavau 
į Kauną. Juogei buvo jau 
naktis, tat pakeliui nieko 
nemačiau tik mąsčiau apie 
skirtumų kelionės Ameriko
je ir Lietuvoje. Amerikoje 
yra labai daug gelžkelių ir 
todėl kelionę atlieki labai 
greit. Į Kauną čionai apie 
šešios mylios, tat reikalau
čiau advnų važiuoti, o jogei 
čionai gelžkelio nėra ir rei
kia žydiškais arkliais va
žiuoti, užims man nema- 
žiaus, kaip šešias advnas. Ir 
teisingai taip atsitiko. Ka
da Kaune jau ir hotelį pasi
samdžiau, buvo lygiai tre
čia valanda anksti rytų.

Kaune pernakvojęs, apie 
11 vai. traukiau į Vilnių. 
Antra klesa buvo labai užsi
kimšus, todėl permainiau 
pirmiaus nupirktų bilietų 
ant pirmosios klesos ir šiųja 
jau važiavau. Pirmosios kle 
sos vagonai nuo antrosios 
skiriasi ir tuo, kad yra tuš
ti, nes dėlei brangumo ma
žai kas važiuoja. Vagone 
išpradžių buvau tik vienas, 
bet trumpame laike atėjo 
kokis civiliškas žmogus su 
dviem oficierais. Pastarie- 
jie atsisveikino savo drau
gų ir išėjo, o mudu likova 
vagone. Kada jau trūkis 
pradėjo judėti, aš pažiurė
jau į draugkeleivio veidų ir 
nusprendžiau, kad tai turi 
būti lietuvis, bet iš sykio ne
norėjau užkabinėti. Ko ne
norėjau daryti aš, tai pada
rė jisai: ar kunigas toli va
žiuojat, paklausė jis manęs 
lenkiškai. Aš jam atsakiau, 
kad į Vilnių ir tuojaus pra

de j o va toliaus kalbėti, o po 
kelių žodžių jau pradėjova 
kalbėti lietuviškai, nes da- 
žinojau, kad mano kelionės 
draugas tai yra Jonas Kas
peravičius iš Sintautų para
pijos, o dabar važiuoja į 
Taškentą, kur jis yra rejen- 
tu. Nuo jo sužinojau, kad 
Taškente yra būrelis lietu
vių ir p. Kasperavičiaus 
kanceliarijoje jų pora dirba. 
Labai gailestavo, kad kun.
J. Pranaitis tapo iš Tašken
to perkeltas Irkutskan. Nuo 
Kauno į Vilnių ir taip neto
limas kelias, o da turint tokį 
kelionės draugų, apie Sibe
lijų bekalbant ir nesijutau, 
kaip atsiradau Vilniuje. At
sisveikinau tada su p. Kas
peravičium, geisdamas jam 
laimingos kelionės ir mels
damas pasveikinti nuo ma
nęs kun. J. Pranaitį, kada 
jį pamatys. Vilniuje apsis
tojau Europos hotelvje ir 
papietujęs, pradėjau daryti 
pienų kur eisiu ir kų veiksiu. 
Miesto nežinant, be vado 
sunku, pirmutinis tad ma
no reikalas buvo pasiieškoti 
gerų vadų. Vilniuje turiu 
savo gerų pažįstamų A.Žmui 
džinąvičių, tepliorių, pas jį 
tat pirmiausia kreipiausi. 
Nuėjęs pas p. Žmuidzinavi
čių, neradau jo namie, pali
kau tat laiškelį, nepasisaky
damas kas esu, tik parašiau: 
kas esu įspėk, o idant persi
tikrintum ar paklydai ar ne, 
ateik į Europos hotelį po 27 
numeriu. Už poros valandų 
subarškino kas į mano du
ris ir, man užkvietus, durįs 
atsidarė ir jose pasirodė p. 
Žmuidzinavičius. Jo nusis
tebėjimas buvo taip didelis, 
kad jis sustojo ir žiurėjo į 
mane, tartum savo akims 
netikėdamas. Mat jis išva
žiuodamas į Europą, paliko 
mane Amerikoje ir netikė
jo, kad aš paskui jį parva
žiuosiu, kadangi apie mano 
kelionę į Europą mudu vi
siškai nekalbėjova. Širdin
gai pasisveikinę pradėjova 
viens kitam naujienas pasa
koti, o tas greitai pabaigę, 
pradėjova daryti plianų kur 
eisiva ir kų pamatysiva. Ka 
dangi jau tada buvo vaka
ras, tai nutarėva eiti į Me
dėjų restauracijų ant vaka
rienės. Šitoji restauracija 
atsižymi tuo, kad yra labai 
švariai užlaikyta ir visi te
nai lietuviškai šneka. Josios 
savininkas yra lietuvys, lai
ko jų nuomoje nuo Medėjų 
Klubo, tarnus visus turi lie
tuvius, kurie tarpe savęs 
šnekasi lietuviškai, tat ir 
prakilnesni lietuviai myli tą 
restauracijų lankyti. Turiu 
pripažinti, kad ji lietuviams 
gėdos nedaro, bet garbę at
neša. Lietuvis drąsiai gali 
tenai ir svetimtautį vestis ir 
pasididžiuoti, kad lietuviai 
tokias puikias restauracijas 
turi. Papuošta ji visa įvairių 
laukinių raguočių ragais, į- 
vairiais iškimštais paukš
čiais ir paukšteliais, o kam
pai pilni visokių iškimštų 
žvėrių. Išveizda primena 
Mickevičiaus aprašymus 
Lietuvos didžturčių senovės 
namų, todėl lietuvis tenai, 
da ir savo kalbų girdėda
mas, jaučiasi labai smagiai.

Po vakarienės da perėjo- 
va porų gatvių, nes aš norė
jau žinoti, kaip Vilnius nak
ties laike išrodo, o paskui p. 
Žmuidzinavičius mane pa
lydėjo iki hoteliui, kur per- 
siskvrę, nuėjova kas sau ant 
pasilsio.

Antrytojaus jau turėjome 
platesnį planų todėl pradė
jome nuo Gedimino kalno. 
Kaipgi čionai gražu!!! Kal
nas užlaikytas gana gerai. 

Toliaus bus.



Redakcijos atsakymai.

Ten buvusiam, Poquo- 
noc, Gonn. Žinios paprastos, 
kasdieninės. Jeigu šv. Jono 
draug. nutarė i savo balių 
leisti vien savo narius su ju 
šeimynomis tai, musų nuo
mone, turėjo teisę tatai pa
daryti. Jei tenai bus duoda
ma (ne parduodama) taip
pat alus, tai jau tai pažanga
prie geresnių santykių. 'Pai 
jau primenA daugiau pasi
linksminimą tarp savųjų, 
gegužinę, jei kas nori, o ne 
betvarkį girtavimą.

A. Ben. Mahanoy City.
Neturime po ranka šaltinių, 
iš kurių galėtumime tuojau 
sužinoti, kur kanonikas M. 
Daukša gimė ir augo. Me
dininkai tai senovės Varnių 
vardas. Varniuose kitados 
gyveno Žemaičių vyskupas, 
tenai buvo ir katedra.

Abejojame, kad linotypas 
statvtų vienu sykiu “cz” ir 
“dž.’”.

Klausimąi.
Meldžiu paaiškinti man 

per Tamstų gerbiamą laik
raštį šiuos klausimus:

a. Kodėl “Valparaiso uni
versitetas” nesivadina ko
legija, bet universitetu? Juk 
ten galima baigti tik klasi
ką ir scientifiką, ką kiekvie
noj kolegijoj tas pats gali
ma pabaigti?

b. Kodėl išėję iš ten Die
vą pamina po kojų: — vie
ni, taip vadinami “gradua- 
tai” arba “diplomatai” 
Augščiausiojo vardą rašė ir 
rašo su maža litera; antri ne 
pripažįsta Dievo buvimo, 
treti niekina Bažnyčią ir vi
saip plusta ant Jos tarnų— 
kunigų, ir t.t. ir t.t.?. ..

c. Kodėl dabartiniu laiku, 
nekurię iš tų, kurie viską, 
kas švenčiausia yra kiekvie
nai kataliko širdžiai, panie
kinę ir paskui pabuvę me 
tus — kitus “Valparaiso” 
’versitete”, per įtekmę ne 
kurių kunigų, tampa pers 
tatyti vyskupui, o šis pasiun 
čia tiesiog seminarijon į ku 
nigus mokyties?

d. Ką galima tikėties, iš
tokių mums busiančių kuni
gų? Pavyzdžiui: Vienas

versiteto diplomatas ’ ’ ta
pęs perstatytas vyskupui, o 
tas paklausinėjęs iš nekuriu 
šakų mokslo, žingeidingas 
taippat buvo ką moka iš ti
kėjimo, ir paklausė: — Ka 
da buvo paskutinė vakarie 
nė? Atsako: Didžiojoj Pėt 
nyčioj. Kitą duoda klausi
mą: Kas įstatė Švenčiausi 
Sakramentą? Atsako: Pi- 
tas. — Ką tai reiškia? — 
Petras. (Nenoriu išvardinti 
jo, nes tas jau daugumui ži
noma). Kokios kunigijos 
męs susilauksime iš pana
šių aspirantų ? Ir ką musų 
kunigija mano perstatyda 
ma tokius “graduatus”?

e. Kodėl nepriima katali; 
kiškos kolegijos mokinių iš 
protestonų mokyklų ir dėl- 
ko musu kunigija nori, kad 
butų kitaip.

P. J. Trakšelskis.

lietuvių studentiją gal gali
ma Imtų parašyti eharakte- 
ristišką veikalėlį, panašų į 
Pomialovskij’o “Bursą”, 
bet čia reikia sąžiningo tar
dytojo.

e. Dėl ko kai kurie kunigai 
rekomenduoja dvasiškai vy
riausybei bedievius valpa- 
rgisiečius, męs nežinome. 
Bent apie tai girdime pirmu 
sykiu.

d. Iš kiekvieno žmogaus 
galima tikėties visko. Pra
džia ne visados lemia pabai-

Tečiau tai ne regula. Kas 
eina į kunigus, kad pasinau
dojus avelių vilnomis, ne 
nuvedus aveles išganyman, 
tas nevertas būti įšventintu 
į kunigus. Bet “vilkus” la
bai lengvai pažįsta senrina- 
•ijoje. Išeiti kunigais jiems 

sunku.
e. Negirdėjome, kad kata- 

ikiškoji kolegija atmestų 
:okį nors mokinį iš protes- 
;onų mokyklos. Mums rodo
si, kad tokie mokiniai vra 
jriimami į kolegiją su iš
tiestomis rankomis. Jeigu 
iokie kunigai pasirūpina, 
cad protestonų mokyklų 
mokiniai taptų įleisti į kata- 
ikiškas dvasiškas semina

rijas, tai bau dėlto, kad ti
kisi, jog iš to nepasidarys 
niekam nieko blogo.

M. Lakštingalei, Haver- 
hill, Mass. Ačiū, bet apie tą 
patį kas kitas pasiskubino 
pranešti pirmiau.

J. Bei., Lewiston, Me. Tot 
kie ginčai niekam neįdo
mus. Neapsimoka nei dėti 
laikraštin.

Prisiuntusiam “Sapną”.
“Sapnas Motinos Švenčiau
sios” ir t.t. yra gyvas hum- 
bugas, kuriam vieta pečiu
je. Bažnyčia draudžia žmo
nėms net imti į rankas to
kius nebutniekius. Nei šv. 
Elzbietai, nei šv. Brigitai 
nei šv. Matildai, Jėzus ne
kalbėjo nieko tokio, kas 
randama “Sapne”.

Atsakymas.
a. Valparaiso' mokykla 

vadina save universitetu 
dėlto, kad turi tokį čartėrį 
Bet ar ten pasiekiamas uni 
versiteto mokslas — į ta 
gali geriausiai atsakyti vien 
tie, ką tą mokyklą lankė ar
ba lanko.

b. Išėjusieji iš Valparai
so mokyklos išsižada tikėji 
mo greičiausiai dėlto, kad 
ir įeidami nekiek jo turėjo 
Surinkus artesnės ir tikres
nes žinias apie Valparaiso

SENUTES pasiaukoji 
MAS.

Gyventojai vieno kaimo, 
kuris stovi ant Vokiečių jū
rių krašto, laike Užgavėnių, 
vandeniui užšalus, parengė 
sau linksmąją čiužynę jūrės 
užtakoję. Pasistatė ten au
deklo būdas, išklojo jas 
minkštais divonais ir links
minosi, skaniai valgydami ir 
gerdami.

Jaunieji čiužinėjo ant ži
nelių, besivažinėjo ant ro
gelių, dainavo ir šoko prie 
gražios muzvkės.

Dienai pasibaigus, aut 
Rangaus švietė pilnas mė 
nulis, jaunieji dar links 
miau ža i ded ant lygaus ledo 
pilna krutinę kvėpuodami 
tvru-tvriausiu oru.v •/

Tik viena to kaimo gy
ventoja, senoji bobutė, ne
dalyvavo tose linksmybėse; 
ji buvo visai blogos sveika
tos ir nebegalėjo vaikščioti. 
Jos namelis stovėjo ant 
augštos vietos; sėdėdama sa 
vo lovoje, ji žiurėjo ant 
blizgančios, užšalusios jūrės 
užtakos, kur linksmai žaidė 
jos giminės ir visi ,kaimy
nai; ji džiaugėsi linksmybė
mis jaunesniųjų ir manė 
apie praslinkusį savo jauni
mą, kuomet taipogi visuo
met dalyvaudavo tokiuose 
pasismaginimuose.

Staiga senutė pamatė to
li, vakari; pusėje, prie pat 
gorizonto, debesėlį, kuris 

Baigiasi ant 7 pusi.

CHARLES DIČKĖMS.

Oliveris Tvvistąs'
Vertė JONAS KMITAS.

(Seka.)

— Tai kas, ką jis pravardžiavo, tu nedėkingas niek
še? — tarė p. So\verberrienė. — Ji tą užsipelnė, ką jis 
pasakė, ir da daugiau!

— J i neužsipelnė, — tarė Oliveris.
— Ji užsipelnė, — suriko'p. Soverberrienė.
— Tai melas) — tarė Oliveris.
P. Sowerberrienė apsipylė ašaromis.
Tų ašarų versmė nepaliko ponui So\verberry jokio

gą. Buvo atsitikimų, kad j išsisukimo. Jei nors valandėlę jis butų atidėliojęs kuo- 
geriausias klierikas tapo ne I smarkiausia Oliverį pabausti, tai aišku kiekvienam paty- 
geriausiu kunigu, kuomet rūsiam skaitytojui iš girdėtų jau tarpu prisiegų pasikal- 
negeras klierikas išėjo į pa-j bėjimų, kad jis butų apšauktas galviju, nežmonišku vyru, 
vyzdingą dvasišką vadovą. Į biauriu sutvėrimu, niekiausio žmogaus paveikslu ir ki

tokiais smagiais vardais, perdaug skaitlingais, kad tilptų 
šiame skyriuje.

Atidavus jam teisybę, graborius, kaip toli siekė jo 
galybė, — ji siekė labai netoli, — buvo gana vaikui prie
lankus, gal dėlto, kad iš jo traukė sau naudą, o gal dėlto, 
kad jo pati Oliverio nemylėjo. Vienok ta ašarų sribvė ne
paliko jam jokio išėjimo. Nieko nelaukdamas išpėrė vai
kui nugarą taip skaudžiai, kad net pati p. Soįverberricnė 
tapo užganėdinta, ir parapijinė p. Bumblio lazdutė jau
buvo nereikalinga.

Iki vakarui Oliveris buvo užrakintas užpakalinėj 
vi rainosios kamariukėj’ su riekė“ duonos ir su vandens 
puoduku. Vakare p. Sovverberrienė atsiliepus keletą kar
tų už durų suvis nepagiriančiai apie jo motiną, atidarė ka
maraitę ir besityčiojant Nojui su Karolina, liepė jam eiti 
ant viršaus į savo baisiąją lovą.

Pasilikęs vienas tamsiam ir baugiam graboriaus bu
te, Oliveris paleido vadžias jausmams, kuriuos tos dienos 
su juo pasielgimas butų sukėlęs kiekviename kūdikyje. 
Jis klausėsi pasityčiojimų su paniekinimu akyse; nukentė 
plakimą be verksmo, nes jautė savyje tokią puikybę, kurį 
butų sulaikiusi jo ašaras iki paskutiniam galui, kad ir jį 
gyvą butų iškepę. Bet dabar, kada jo niekas nematė, jis 
atsiklaupė ant grindų ir uždengęs delnais savo veidą, ver
kė tokiomis-ašaromis, kokias, duok Dieve, kad retai ka
tram atsieitų lieti taip jauname amžyje!

• Ilgą laiką Oliveris visai nesijudino. Kada jis pakilo, 
žvakė jau beveik baigė žibėti. Atsargiai apsidairęs aplin
kui, jis klausėsi ausis ištempęs, paskui negarsiai atsidarė 
duris ir pažiurėjo laukan.

Buvo šalta, tamsi naktis. Kūdikio akims išrodė, kad 
žvaigždės yra daug toliau nuo žemės, ne kaip visados; 
vėjo nebuvo suvis; neaiškus medžių šešėliai savo tyloje 
išrodė kaip numirę. Jis tykiai uždarė duris. Naudodama
sis iš baigiančios degti žvakės, jis susirišo į skepečiukę 
šiek tiek savo drabužių ir atsisėdęs ant suolo, laukė atei
nant ryto.

Su pirmu šviesos spinduliu, kuris įsiveržė per lan
gių plyšius, Oliveris pakilo ir vėl atidarė duris. Viens 
bailus pažiūrėjimas aplinkui, valandėlė abejonės, — ir 
jis uždarė paskui save duris ir buvo jau gatvėje. Pažiu
rėjo tiesėn ir kairėn pusėn, nežinodamas, kur bėgti. Atsi
minė, kad matydavo vežimus važiuojant prieš kalną. Jis 
patraukė tuo pačiu keliu ir priėjęs žinomą sau taką per 
laukus, kuris paskui vedė į vieškelį, jis įstojo į jį ir greitai 
ėjo pirmyn.

Oliveris gerai atsiminė, kad tuo pačiu taku jis trypė 
šalia p. Bumblio, kada tas jį pirmą kari vedėsi nuo far
mos į prieglaudą.

Takas ėjo tiesiog pro viešnamį. Oliverio širdis pradė
jo smarkiai plakti, kada apie tai atsiminė, — ir jau be
veik pasirįžo grįžti atgal. Vienok dasiprato, kad grįžtant 
jam reikėtų eiti geras galas ir bereikalo sudarkyti daug 
laiko. Prieg to buvo da taip anksti, kad mažai reikėjo bi
jotis būti užtėmytu: taigi jis ėjo toliaus.

Jam prisiartinus prie namų, nebuvo da nieko matyti 
taip ankstyboj valandoj’. Oliveris sustojo ir pažiurėjo 
į daržą. Ant ežės stovėjo viens vaikas; priėjęs artyn 
prie jo pažiūrėjęs į išblyškusį jo veidą, tuoj ’ pažino vieną 
savo pirmesniųjų draugų. Oliveris labai nudžiugo, jį iš
vydęs, nes nors tas dar buvo jaunesnis, vienok jį laikė 
savo prieteliu ir draugu. Juodu drauge gaudavo mušti, 
drauge buvo alkinami ir uždaromi daug kartų.

— T-š-š! Dikai, — tarė Oliveris, kada vaikas atbėgo 
pas jį ir iškišo savo'rankutę per tvorą, kad pasisveikinus. 
— Ar kas nors jau atsikėlė ?

— Nieks, tik aš.vienas, — atsakė kūdikis.
— Tu nesakyk, kad mane matei, Diekai, — tarė Oli

veris. — Aš bėgu iš čion. Jis mane mušė ir blogai apsėjo; 
aš einu jieškot sau laimės, toli, tūli. Pats da nežinau, kur. 
Koks tu išblyškęs!

— Girdėjau daktarą jiems kalbant, kad aš mirsiu, — 
atsakė kūdikis, — liūdnai nusišypsojęs. — Aš labai džiau
giuos tave pamatęs, mano brangus, bet nestok, nestok!

— Taip, aš sustosiu su tavim atsisveikinti, — atsakė 
Oliveris. Mudu vėl pasimatysi va, Diekai. Žinau, kad 
pasimatvsiva. Tu busi sveikas ir linksmas!

— Tikiuosi, — atsakė vaikelis. — Kada numirsiu, 
nepirmiaus. Žinau, kad gydytojas turi tiesą, Oliveri, nes 
aš tankiai sapnuoju apie dangų, aniuolus ir visokius ma
lonius veidus, kurių niekados nematau pabudęs. Pabu
čiuok mane, — tarė kūdikis, užsilipęs ant žemos tvoros 
ir apkabinęs mažomis rankutėmis Oliverio kaklą. — Su 
Diev! brangus! Dieve tau padėk!

Tas palaiminimas išėjo iš kūdikėlio lupų, bet tai bu
vo pirmas palaiminimas, kurį išgirdo Oliveris savo gyve
nime; ir tarpu kovos ir kentėjimų, nesmagumų ir permai
nų savo vėlesniame gyvenime Oliveris niekados jo neuž
miršo.

VIII.

Oliveris eina į Londoną. Pakeliui sutinka įpatingos rųšies 
ponaitį.

Oliveris priėjo grįžkelę, kur takas jau baigėsi, ir įsto
jo į vieškelį. Buvo aštunta valanda išryto. Nors jau 
jis buvo nuėjęs netoliesia penkias mylias nuo miesto, vie
nok bėgo greit ir kartais slapstėsi už krūmų iki pietų, bi
jodamas, kad jį kartais nepasivytų ir nesugrąžintų atgal. 
Ant galo pailsęs atsisėdo pasilsėti pakeliui ant akmens ir 
pirmą kart pradėjo svarstyti, kur jam eiti ir kaip pradėti 
gyventi. z

Ant akmens, ant kurio Oliveris sėdėjo, buvo stambiai 
parašyta, nuo tos vietos esant lygiai septyniasdešimts my
lių į Londoną. Tas vardas sukėlė daug minčių kūdikio 
galvoje. Londonas, tas didelis, platus miestas! — Nieks, 
nei pats p. Bamblys, tenai jo neatras! Jis taipgi buvo gir
dėjęs nuo senų žmonių prieglaudoje, kad nei joks stiprios 
dvasios vaikinas negali ten pražūti; ten esant daug būdų 
gyvenimo, tame dideliame mieste, apie ką kaimo žmonės j 
neturi nei supratimo. Tai buvo geriausia vieta vaikui,! 
neturinčiam pastogės ir priverstam mirti ant gatvės, jei 
nieks jo nepagelbės. Toms mintinis jierėjus per Oliverio! 
galvą, jis vėl pašoko ir ėjo tolyn.

Jau keturiomis myliomis sumažino kelią, atskiriantį 
jį nuo Londono, o dar vis nenumanė, kiek jam reiks nu
kęsti, kol ten dasivilks. Atsiminęs apie tai šiek tiek su
laikė savo žingsnius ir svarstė, kaip ten dasigavus. Savo 
pundelyje turėjo tik riekę duonos, storus marškinius’ ir 
porą pančiakų. Turėjo ir peną kišeniuje, — dovaną nuo 
Sovverberrio už vieną palaidojimą, laike kurio ypatingai 
atsižymėjo. — Išskalbti marškiniai — mąstė Oliveris, — 
yra labai geras daigtas; taipgi pora pančekų ir penas, liet 
tas mažai ką pagelbės nueiti pėkščiam šešiasdešimts pen
kias mylias žiemos laike. Bet Oliverio mintįs, kaip ir dau
gelio žmonių, nors buvo pasirengusios pergalėti visas 
sunkenybes, vienok neišrado jokio budo, kaip jas perga
lėti. Taip pamąstęs valandėlę, be jokio aiškaus siekio 
ir pliano, jis metė pundelį ant kito peties ir traukė t'olyn.

Tą dieną Oliveris nuvėjo dvidešimts mylių ir per fii 
visą laiką nieko daugiau nevalgė, kaip tik sausos duonos, 
užsigerdamas ją vandeniu, kurio pasiprašydavo pakeliui 
pas žmones. Kada atėjo naktis, jis pasuko į pievą ir įsi
knisęs į šieno kupetą, rengėsi ten pernakvoti. Išpradžių 
jam buvo baugu: nes vėjas smarkiai švilpė tuščiuose lau
kuose. Jis buvo nuilsęs ir išalkęs ir jautėsi labiau nuo vi
sų apleistu, ne kaip kada nors savo gyvenime. Vienok 
labai nuvargęs nuo ilgo ėjimo, jis sunkiai užmigo ir visiš
kai užmiršo apie savo rūpesčius.

Ant rytojaus atsikėlęs buvo taip alkanas ir sustingęs 
nuo šalčio, kad išmainė savo peną ant kepaluko duonos 
pirmame kaime,, kurį priėjo pakeliui.

Tą dieną jisai vos nuvėjo dvyliką mylių. Atėjus va
karui, jo kojos buvo sužeistos ir kinkos drebėjo nuo pail
simo. Pernakvojęs antrą naktį ant sunkaus, migloto oro, 
jis jautėsi taip nublogęs, kad išryto vos galėjo pasivilkti. 
Priėjęs statų kalnelį, jis laukė atvažiuojant vežimą ir mel
dė žmonių, kad pavėžintų. Bet vos tik nekurie jį patė- 
mijo ir tie patįs liepė jam palaukt, kol neužvažiuos ant 
kalno, o paskui eiti lenktyn su vežimu, kad pamatyt kaip 
toli galės bėgti už puspenį. Nabagas Oliveris mėgino eiti 
lenktyn su vežimu, kiek galėdamas, bet neįstengė iš prie
žasties pailsimo ir sužeistų kojų. Pamatę tai važiuojan- 
tiejie, įsidėjo atgal į kišenių išimtus jau pusponius ir at
siliepė, kad toksai mažas, sutingęs šunytis nieko neužsi
tarnauja. Vežimas nudardėjo tolyn, palikęs tik dulkių 
debesį.

Kituose kaimuose buvo prikaltos didelės nudažytos 
lentos su parašu, kad visi elgėtaujantiejie šioj’ apygardoj’ 
bus suimti ir patipdvti kalėjimam Tas taip Oliverį nu
gąsdino, kad jis stengėsi išsikraustyti iš ten kuogreičiau- 
sia. Kitur jis atsistodavo pas kiemų vartus ir kiekvie
nam praeinančiam nuliudusiai žiurėjo į akis, iš ko apturė
davo tik tokią naudą, kad gaspadinė liepdavo kitiems vai
kams nuvyti tą svetimą vaikėzą, nes jos buvo įtikintos, 
kad jis čia nori ką pavogti. Jei drįsdavo prašinėti pas 
farmerius, tai gal vienas iš dešimties nebaugindavo už
siundyti jį šunims. Įkišus jam galvą į kokią krautuvę, 
žmonės tuoj’ užsimindavo apie pedelį, ką išgirdus, Olive
rio širdis beveik pašokdavo iki burnai, kurioje jis nieko 
neturėjo per daugel, daugel valandų. .

Teisybę pasakius, jei ne vienas geras žmogelis ir se
na moteriškė, tai Oliverio vargai butų pasibaigę lygiai 
taip, kaip ir jo motinos: kitais žodžiais, jis butų kritęs ne
gyvas ant karališkojo vieškelio. Bet tas žmogelis davė 
jam duonos su suriu, sena gi moteriškė, kurios anūkas, 
susimušus laivui, ant kurio tarnavo, buvo priverstas taip
pat belstis po svietą, — pasigailėjo nabago našlaičio ir 
davė jam, ką tik galėjo, — ir daugiau da — ir šnekino jį 
tokiais maloniais žodžiais ir išliejo tiek gailestingų ašarų, 
kad tas viskas įstrigo giliau į Oliverio širdį, ne kaip visi 
perkęsti vargai.

Septintą dieną išryto Oliveris atsivilko į mažą mies
telį Barnetos. Namų langinės da buvo uždarytos; gat
vės tuščios, nei gyva dvasia nepradėjo dar dienos triūso. 
Saulė tekėjo visame savo skaistume; bet jos šviesa tik 
parodė Oliveriui, kad jis yra vienas ir visų apleistas. Nuil
sęs, apdulkėjęs, su kruvinom kojom, jis atsisėdo pas vie
nas duris.

llgainiu langinės pradėjo atsidarinėti, langų užtiesa
lai tapo pakelti, ir žmonės ėmė krutėti. Viens, kits eida
mas pro šalį staptelėjo, pažiurėjo ant Oliverio, ir ėjo savo 
keliu. Neivienas nepaklausė, kaip ir iš kur jis čia atėjo. 
Jis jau nebedrįso šnekėti, ir taip sėdėjo ten nekrutėda
mas.

Toliaus bus.
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jai sugraudino jos širdį 
pripildė didele baime. Kit 

art ji su savo įnirusiuoju 
ryru dažnai lankydavo jū

res, todėl gerai žinojo, kad 
tokis debesėlis ženklina ir 
praneša apie artinaneiijsią 
didelę ir netikėtą vakarų au 

rų. Atvykus tokiai audrai, 
akįla baisios jūrių bangos, 
edas užtakoję ūmai lūžta ir 
uomet nieks iš žmonių ant 

jūrių likti gyvas negali. Ji 
žinojo, kad tokia audra pa
kils nevėliau vienos valan
dos.

Susopo širdis senutės, nes 
ten ant ledo buvo jos mie
liausios ir artimiausios ypa- 
os, ir nieks iš jų nedasipro- 

tęs pažiūrėti į vakarus, iš 
ur jiems grąsina baisi ne

laimė.
Išmušus lango stiklą, se- 

utė balsiai šaukė, bet nieks 
jos negirdėjo; arti nebuvo 
nei vieno žmogaus, kuris 
galėtų apie nelaimę praneš
ti.

Nuslinkus senutė nuo lovos 
ant grindų ir su dideliu var
gu dašliaužė prie kakalio, iš 
kurio paėmė liepsnojanti 
kuragali; metė jį ant savo 
lovos ir pati, surinkus visas 
savo jėgas, pradėjo laukan 
iš grinčios šliaužti.

Lovos šiaudai pradėjo 
smarkiai liepsnoti; netru
kus užsidegė visa bakūžėlė; 
šiaudų stogas kaitriai ir pla
čiai liepsnojo.

Linksmoji draugija, pa
mačiusi savo kaime gaisrą, 
paliovė kuogreieiausiai žai
dę ir ūmai grįžo kaiman gili 
ti savo lobį nuo ugnies. Ne
trukus jie pamatė, kad pa
bėgo nuo baisios nelaimės, 
nes debesėlis pavirto į didelį 
juodą debesį, o lengvas vė- 
jalis persikeitė j galingą vė-, 

!)Ją, kuris baisiai staugė ir 
kaukė.
-Vos paskutinis iš links- 
m'os draugijos spėjo pri
bėgti prie jūrės krašto, kaip 
užtakos ledas pradėjo lūžti, 
ir baisios vilnįs pakilo ant 
jūrių.

Žmonės užgesino gaisrą. 
Senutė gulėjo ant sniego; 
vyrai įnešė ją į kaimyno na
mus ir paguldė į šiltą lovą. 
Senutė buvo baisiai silpna; 
ji vos galėjo ištarti savo 

žiaugsmą, išgelbėjus nuo 
irties visą kaimą. Ji bai

siai peršalo, susijudino ir to 
Ėl ant rytojaus mirė. Visi 

ą ilgai minėjo ir pasakojo 
pie jos pasiaukojimą!...
— Visus nuo mirties iš- 

elbėjo, paaukojus tam 
tikslui savo turtą ir gyvas
tį! — taip visi kalbėjo, minė 
darni garbingą senutę.

Ksav. Vanagėlis.

NAUJOS KNYGOS.
Robertas Lui Stevenson. 

Nakvynė, tai yra pasaka 
apie vieną mažesniųjų gy
venimo vargų, paprastai va
dinama bėda. Iš anglų kal
bos vertė L. Juras. Chica
go, Ilk Turtu ir spauda 
“Lietuvos”, 1911.

Vertimas nelabai nusise
kęs. Daug kaltinių žodžių 
pav. (nakčiasargis vieton 
pan
liūs labai sunkus. Nemalonų

kad ir iškreipimas pranašo tikis, A. Uždavinis, A. Alvi- 
Habakuko vardo į Avaku- uis, V. Juška, S. Kašėta, V.
mą.

Visi žinome, jog žydai yra 
pe rse k io j am i, i š j nok iam i, 
nekenčiami, vietomis skriau 
džiami be jokio pasigailėji
mo, bet žydai moka patįs 
apsiginti daug geriau, ne
kaip juos bando apginti Se- 
napilės pretendentas į ad
vokatus. Bent koks žvdas,

Kiela, P. Juškaitis; — $6.00. 
Po Ž5c.: ’

S. Meškinis, B. Bingelis, 
l. Replikas, 1. Tamulevieie- 
nė, M. Balkis,. E. Trenavi- 
čia, Lolė, F. Rudaitis, Si- 
lauskienė, F. Dirindžius, 
Janauskis, F. Kodis, A. Vo- 
leekis, D. Grigas; — 3.50. 
Mažesnių aukų; $12.69.
Iš North Abington, Mass.

Povilas Puklis 50c. Po
r v. . . , .perskaitęs šitą knygelę, tu-panaktims) ir šiaip jau stv- 1. ; . J . ,
liūs labai sunkus. Nemalonų le.s us^ a S1 us 111 ’
daro įspūdį bereikalingas nn.'s >T 1,™'h'1"-1 ~ 25c.: R. Abišala, T. Kl.... P.

i x • • •* nuo neprieteliu patįs apsi- • pi......mp Si nilpunuiėsulietuvinimas prancuzis- . . 1 1 1 ria\okaiua, t. ptauitiuiue,
ku vardu ir pavardžių. . , , . , S- Kalinovski, R. Froekevi-j ) C 1 * % » • 9 t 11* 1Nežinia kokiems galams 

Dr. F. Matulaitis. Džiova, (gal tik laisvam jausmų išsi- 
Alokoholis. Referatai su- liejimui) prikergti deklama 
rengti “Aušros” Draugijai, viniai apie sutvėrimą naujo 
Chicago, III. Spauda “Lie- gyvenimo be ribų, be valdo- 
tuvos”, 1911. nų be malonių karės teismų.

Šitie žodžiai neturi jokio ry- 
Žydų Likimas Gudijoje, šio su knygutės tikslu ir tu- 

Pagal Ignatjevą ir daugelį rįHįu.
kitų. Sutaisė Juozas Kunic- ____
kis. Kaina 5c. Chicago, III. į 
Spauda “Lietuvos”, 1911.

Knygutė parašyta dar 
1905 m., o atspausta tik šį
met. Tas faktas parodo, jog 
jai trūksta vertybės. Ištiesi! 
yra tai žydų apgynimas žy
dų argumentais, o kai-kurie 
tų argumentų nešneka i pro 
tą nei truputėlio. Pav., ar
gumentas, kad kur gyvena 
žydai, ten ūkininkai daug 
geriau stovi už tuos ūki
ninkus, tarp kurių nėra žy-) 
dų, nieko neįtikina, lies ge
rovę ar negerovę ūkinin
kams suteikia ne žydai, bet ) 
žemės derlingumas ir ūki- :
ninkavimo būdas. Knvgu- * • Itei rimtumą atima bereika- 
liūgas ir visai neišmintin
gas prasivardžiavimas My- 
kalojaus Miku, Elzbietos —,
Alze, Katarinos — Katre; 
pavadinimas Deržavino 
“plytlaižiu” (?): užsimini-) 
mas apie slaptingą “liaudi
nį įstatą”, kuriuo, esą, gali
ma pakeisti viens ar kits'
Talmudo prisakymas (7 p.); 
ir t.t.

Kad p. Kuniekis naudo
josi rusų šaltiniais, parodo |

AUKOS ŠV. KAZIMIERO
VIENUOLYNUI CHI- 

CAGOJE.
Iš Broekton, Mass.

Kun. V. Dragūne vičius $1(\ 
Po 50c.:

K. Stepanavičia, A. Ka
li imas, A. Satkusiiitė, L. 
Blunkus, P. Grigas) S. Raš-

it
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Kas reikalauja
austinių (krajavų) škaplierių 
Panos Šv. ir Šv. Traicės, gali gau
ti pas mus visada. Męs išdirbame 
ir reikalaujantiems pasiunčiam 
porą ant pažiūros.

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

Philadelphia, Pa.

Iš Šv. Jurgio parapijos, Chi
cago, III.
Po $1.00.’ i

Stankevyčienė Pranė, (1 ir
Jauskis Juozas, Butvinskis 
Vincas, Petrauckienė Ona, 
Vaiciekauckienė Mareijona, 
Letukas Aleksandras, Poli-

Balkaitis Antanas, Vara- 
nius Juozas, Vaičys Juo
zas, N... N., Vaškauckis 
Kazys, Piktužis Stas., Dau
ginis Juozas, Vinickas An
tanas, Lekus .Jonas, Ladiga 
Petras, Levickis Jonas, Gi
lius Antanas, Ališauekis Sta 
sys, Simkevyčia Vladas,

jauskis Juozas, Alijošaitisį Adomaitis Motiejus, Ado-

trulevyčia Jonas, Kriščiu- 
pas Juozas, Kazakauekas 
•Vincas, Šatas Antanas, Ma- 
žiliauekas Antanas, Sirtau
tas Juozas. Smulkesnių au
kų: $87.75. Viso labo:

x $155.75. 
Kun. A. Staniukynas.

čia, D. Paplis, A. Maciejevs- 
ki, V. Januševski, M. Rum- 
ka, P. Savieki; — $2.75. Ma
žesnių aukų: $4.25.

Iš Stoughton, Mass. 
Karolis Kroncevičia 1,00. 

Po 50c.: K. Trainavičia, K. 
Kuičinas, A. Grigiutė; 
$1.50. Po 25c.: R. Jočas, M. 
Grigienė, A. Šilauskis, A. 
Geležinis; — $1,00. Mažes
nių aukų: $1.25.

Iš Bridgevater, Mass. 
Mačiulis Kaz. 25c. Mažes

nių aukų — 75c. Viso $1,00.
Iš Brockton’o parap. viso 

labo: $45.44.

Klemensas, Garuekis Ka
zys, Grabauekis Stasys, Važ 
gunckis Juozapatas, ' Poce- 
vvčius Petras, Paulauskis 
Stasys, Gricius Petras, Nar- 
kevyčia Pranas, Laucius 
Kazys, Spulginas Augusti
nas, Overlingas Nikodemas, 
Melnienė Stanislova, Kum
pis Ignas, Banušaitis Ka-) 
zvs, Kareiva Stasvs, Skre-į 
bienė Morta, Arnošaitė Ju-1 
zė, Kaniušis Juozas, Targa-i 
laite Anė, Ziogienė Veroni- 

j ka, Janulaitė Mareijona. 
t Šimkevyčia Viktoras, Laba-Į 
nauskaitė Anė, Šimkevyčie-Į 
nė Zofija, Lamsargaitė Ele-i 
na, Burinekas Juozas, Ali-) 
jonienė Ona, Lcščauekis 
Juozas, Pakalniškis Martv-Į 
nas, Augustinas Pranas,

mavvčia Tomas, Barvsas 
Aleksandras, Lomsargis Ta, 
das, Žemončius Petras, Pe-,

Greitims Valgytojams
Kada reikalauji greito užkandžio, vartok Crub

ro Obuolių Sviestą. Jis gatavas valgiui, o ir vai
kas gali jį suvirškinti. Dirbančiai šeimynai tai 
ideališkas valgis, kurį reik po ranka laikyti.

Pabaidyk dėžutę — persitikrįsi kaip 
vaikai jį mėgsta. Sveikose emaliuoto
se dėžėse — 10c. ir 25c. didumo.

KUBR0
0B0UU SVIESTAS

Pabėgo
ktanislovas Majevvskis, apie 

\50 metų amžiaus, 5 pėdų
augščio, geltonais ūsais, pus j 
žilis, nosis nulinkus, laikro
džius ir visokias mašinas Į 
taisydavo, moka kelias kal
bas. Gyveno ant Stanton 
Hill ir jau du mėnesiu, kaip 
prapuolė. Kas apie jį pra
neš, gaus dovanu $5.00. Pra
nešti Martinui Stragiui, 
,Box 2 Wilke»-Barre, Pa.
:to 20)

L. RAUCHUT
Dirbtuve Uniformų 

ir visokiu reikalingu 
daiktu draugijoms ir 
irkiestroms, uždėta 
Il887 m. Dirbame teip
gi vėliavas, Kukardas, 
arnotus, kapas ir t. t. 
Reikalaukite ilistruo-

^ti kataliogu.

1520 N. 4 gatve

PHILADELPHIA. PA.
Bell Phone 

4858 D. KENSINGTON
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INFL1UENCUA
[GRIPPE].

Nelauk pasirodymo pirmutinių ap 
sireiškimų šios pavojingos ligos, ku
rie yra skaudėjimas galvos, kojų, 
šaltis krečia, karštis apima, skauda 
ir pailsta kojos ir t.t., bet tuojaus 
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 vaistinyčiose 
ir nuo

F. Ad. RICHTER & C0.,
215 Pearl St, New York.

Viskas, ką Jus reikalaujate, tai 
•pasimokyti Rosenthal’io mo
kykloje, kaip gražiai apsi
rengti.
Tai neužims jums daug laiKo, — tik Kelias minutas 

ims laiKo, Kad paaiškinus geras upatybes

Nauju pavasario siutu ir paltu.

Išėję iš mano moKyklos, moKesite gerai apsirengti

$1O, $15, $20, $25 ir $30
tai mano kainos. Ateikite persitikrinti ir pasimieruoti. 
Mano siutai prieinami jusu šernolei ir tiks jums.

Moteriški ploščiai nuo lietaus $5.00 verti už $3.98.

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVĖS,

South Main SL, Wilkes-Barre, Pa.
«>C

Gyvenimo smagumas
užnuodija mums vidurių užkietė
jimas. Jeigu nori nusikratyti vi
durių ligų ir turėti gerą, sveiką 
apetitą, tai imk

SeverosJtugštis Pilvui
Kaina $1.00.

JaUCZlUOSl SVCiku “Nuo užbaigimo kuracijos Severos Kraujo Valytojum”, sako p. 
Jos. Zidek, 2714 Millard avė., Chicago, Ilk, “mano visas organizmas jaunesniu pasidarė ir 
jaučiuosi visai sveiku’’.

Turėk tai 
už priedermę

kiekvieną pavasarį gerais vaistais apvalyti savo kraują, 
o tais vaistais visados bus

Severos
Kraujo Valytojas

Apvalo ir pastiprina kraują, prašalina išbėrimus, pa
laiko ir dapadeda inkstams, prašalina pailsimo jaus
mą, priduoda gyvasties, sveikatos ir jėgų visam or
ganizmai.

Doleris už bonką.

Greitas veikimas
būtinai reikalingas išsigydymui 
nuo kosulio ir persišaldymo. Grei
čiausia ir pasekmingiausia pa
gelbsti.

Severos Balsamas Plaucziaros
Kaina 25 ir 50c.

Visi augščiau minėti vaistai parsiduoda aptiekose. Aiškiai pasakyk, jog reikalauji “SEVE
ROS” vaistų ir neimk jokių kitokių, jeigu tau siūlys.
Severos Vaistai yra tikriausiais apsaugotojais šeimynų sveikatos.

»
Rašyk pas mus, aišku pamokinimą apturėsi dykai.

- - CEDAR RAPIDS■ ■ ■ ^^EVEI\A IOWA

DYKAI -- Dovanos musu kostumieriams -- DYKAI.
— THE People’s Union 

Savings Bank,
Cor. Main & Water Sts. 

PITSTON, PA.Public Square, 
WILKES BARRE, PA.
Moka 3 nuošimčius

TlB

\&į

f

z
DYKAI: — Pirkit pas mus geriausią taboką dėl rukimo už $6.00, tada męs pavelinam Jums išsirinkti suvis dykai, kaipo dovaną vieną iš parodytų čio

nai daiktų: 1. Naujausia importuotas fonografas su didele nikeline truba ir rekordą, katras labai gražiai skamba. Kožnas gali surengti savo namuose puikų 
koncertą dainų ir muzikos. 2. Oražlą Armoniką iš žinomos vokiškos fahrikos su plieniniais balsais, notais ir Aurodimais. 3. Puikus stalavas laiktodis su 
muzika. Kožną sykį muzika grajina 10 minutų. 4 Puikiai ištaisytas, gerai paauksuotas laikrodėlis vyrams arba moterims. 5. Puikus stalavas 
servisas gerai pasidabritas, sudėtas gražiam baksiuke: 6 peilius, 6 videlėius, 6 didelius šaukštus, 6 mažus, 1 peilis dėl sviesto ir vienas šaukštukas 

dėl cukraus. 6. Mašina dėl rašymo, ant katros kožnas gal drukuoti viską, ką tik norės. 7. Revolveris nikeliavotas, 7 sykius šauna su gražiai išdirbta rankele. 
Visus viršminėtus daiktus parodėm ant paveikslų. Jeigu norit, tai galit išsirinkti dar kitus daiktus: solidnas albumas dėl paveikslų su muzika 10 ir pusė 
colių augštas. Puikus krnzis dėl alaus su pakavota tarp dviejų dugnų muzika, 8 ir pusė colių augštas su gražiai išdirbtoms figūroms, parodančiomis viso
kias scenas. Kožną sykį, kaip tik pakelsite kruzę, grajina muzika: kaip tik pastatysit ją, muzika perstoją. Duodant Jums šitas dovanas nieko daugiau nuo 
.Tusų nereikalaujame, tik kad rekomendavotumite musų firmą savo pažįstamiems. Prisiųskit mums 30 centų markėmis ir męs atsiųsim Jum 40 baksiukų 
tabokos vertės $6.00 ir vieną iš šitų daiktų suvis dykai. Apturėję tai per ekspresą, užmokėsite likusius $5.50. Kas nor gali apžiūrėti tavorą, atimant jį iš 
ekspreso, o jeigu nebus taip, kaip garsinom, tai galit tavoro neimti.

ENGLISH-ASIATIC įTOBACCO CO., D«p. 5. 115E. 7th«t., N«w York City.

People’s Bank,
Turi kapitolo su nuošimčiais

. . . . nuo) $330.000.00.
sudėtų joje pinigų. Atdara
nuo 9-nių ryte iki 3-jų po Moka 3 nuošimčius nuo su-
pietų. Subatomis gi nuo 9-! dėtų pinigų.
nių iki 12-tai vai. prieš piet Geriuasias kelias į prolobi
ir nuo 7-nių iki 8-nių vaka
re.

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

Wilkes Bam, Pa.

mą
yra pradėti uždirbtus pini
gus į gerą Banką.

Męs priimame net po vie
ną dolerį.
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STEGMAIERO

ALUJE

kvapi

Plymouth Natoinal Užsirašykit f

BANK. . „DRAUGĄ.”

tikvisiems patinka, kurie 
bandė jį, užtai orderiai 
ga.

Yra tai ypatingas skonis, 
tik Stegmaier’o alui prigu
lintis, ir paeina nuo geriau
sio Wisconsin selyklo ir Bo
hemišku upinių.

Darant alų, męs visados 
atsimename, jog Cystumas 
yra pamatu to produkto. 
Pabandykite, o tikrai pa
tiks.

Gryno maisto ženklas ant 
kiekvienos bonkutės.

STEUAIER BREWINfi CO.
Wilkes-larre, Pa.

Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

au-

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.

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Iždirbejas

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
p a tingai: kokardų 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, tarpu, vė
liavų ir Koranu.

Maa pavestu* dar. 
(nu atlieka arti*-

3°LSUČEDU1MAS2°
o P

AUGA.

PINIGAS DABO PINIGĄ

■.•.M”

Pradėk taupti pinigus pas raus. Kad 
ir mažiausia suma pridėta prie suM 
dijimą ir 3 nuošimčiai, kuriuos moka 
me, greit padidįs j ąsą taupimą.

Lietuviams paranki vieta.

NORTH SCRANTON 

BANK

1902 North Main Avenue. 

Scranton, Pa.

M. A. Norkus
112 PMSTECT ST„ UWKENCE, MASS.

SWALI HARDWARE CO.,
21 Nerti Mate St, Pottaville, Pa.
įvairiausi geležiniai daitai, tę

sti k las, dūdos, plasteris,palai, 
įrankiai, 
daiktai.

ini 
dudc 

sportiniai ir naminiai

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,

Im

Merchants
Banking

Trust
Company,

Mahaioy City, Pa.
Turi Kapitolo su nuošim

čiais
$190.000.00.

Sudėtu pinigu
$700.099.99.

Męs vedame visokį lega 
lišką biznį.

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

JOHN J. MEYER, 
Kaaininkas.

LIETUVIŠKA AGENTŪRA--------—-

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

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

VINCĄ TAMULEVICZE,
4»»»d AGENTA, »»**♦»*

137 Hazle St., Wilke«-Barre, Pa.

20
Naajaa Teiafaaas 107S—R.

E. MiriNt it, WUk*a-»arr*, Ba.

Lietuviškųjų Šv. Kazimero

Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer

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

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos 
Perdėtinės šiuo antrašu:

Mother Superior,
ST. CASIMIR’S SEMI NARY, 

6700ĮRocku)ell St., Chicago, III.
■»»>»»»

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

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.

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

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLA.E
PERVIRŠIS

$100.900.00.
$250.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėtų joje pinigų.

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

Siunčiant pinigus, čekius, 
arba “Money Order”, siųs
kite aat adreso:

“DRAUGAS”,
314 East Market St.,

Wilkes-Rarre, Pa.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LlMKliKŲ-LIETUVllKV VAISTŲ.”

•eriausi*
OyAuolė

nuo
skaudėjrao 

krutiuėje
riuuėLėjiaao

UanšaMymo
Kovalfijos

aas
SkM«<ijfeBL»

Msiluagis
Skausme kratinėje 
BBO
Patrūkimo
Asma arba
Dusuli*
Atyvume sprando
Skaudėjime
feeuusss
Kaukų ir
K«jų.

Yp*tii<os Gyduolės.
Jaėga sergate užaiseaėjaalemie ligoni* aue kurią negali pagelbėt nė dak

tarai aė ligeabnšiai, arba paalaptlagoma ligoms, aprašykit naa tavo aeavei- 
koatą gerai ir aiškiai (be ašalėplaao) aee šiom eina ae tik apie tavo sveika
tą, bet labai tankiai ir apie tavo gyvastį. (Ataimiak, jog kiekvienas garbingaa 
iaktaraa užlaikė paslaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, 
tšyk teisybę, o mielai rateikrta rodą ir priaiąaiu geras gyduoles pagal tavo 
gą m a a rodymu kaip reikia jas vartot, už prekę labai mažą. Reikia rašyt 

.alkus Stakiai pas mase pridedaat visados Se. markę aat atsakymo, sės ki
taip aegausit atsakymo. — Teipgi męs reikalaujame gerą agatą kiekvie
nom* dideliam* minate ir ją aplinkinėse. Agentai une Lietuviškai-Leakišką

Knalią gali ašdirbti nuo (0 dol. ik i 1( dėl. aat mėaesio. Uždarbį daodame 
geriaaaią. Taigi rašykite reikalaudami ageatnron. Kiekvienas lietuviška* 
Meni kas teipgi privalo užlaikyti visada musą puikias Lietuviškas gyduoles 

aave štoruese ast pardavime, kad muaą tautiešiai reikalaudami galėtą pas 
klekvianą susipirkti ir usreikalsntą išduoti pinigus dovanai kokiams nors 

ęgavikaau tsss splinkėse. Hemyksi,rašykite pareikalaudami gyduelią, nes 
avus uidarbyu ir parduokite mnaą tyras Lietuviškas gyduoles, kurias męs 
varautuejame. Rašykite po antrašo:

ALBERTAS G. GRASLIAUCKAS, 
te. Sbn A MaiB Str., Plymouth, Pa.

pabaigęs daktarišką mokslą universi
tete valstijos Indiana, taipgi pabaigęs 
kvotimus augščiauaioje ir jau paskuti- 
nioje daktariškoje mokykloje Now 
York Post-Graduate Medical School 
and Hospital, kurioje speciališkai išsi
lavina gydyme visokią sunkiausią ir
pavojingiausią ligą ir daryme operaci-Į 
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 tautiečią, ir 
kad apsaugoti juos nuo išnaudojimo 
per nesąžiniškus daktarus, įrengė savo 
locną naminį ligonbutį 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. Jeigu 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 špną; nuo 
visokią kraujo ligą, užkietėjimo ir nedibimo vidurią; išbėrimo kūno, niežėji
mo, visokią spuogą, dedervinią, slinkimo plauką: 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 neregu,iarišką mėnesinią, baltąją tekėjimo ir gumbo 
ligV-

TURIU 8PECIALISKĄ DIPLOMĄ DĖL DARYMO OPERACIJŲ.
ir ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaistai negal pagydyti, kaip 
tai augimo vėžio skilvyje, ir visokią akmeną, skaudulią ir guzą, ar tai butą 
pūslėje, inkstuose, kepenyse ir žarnose višką tą su pagelba operacijos galima 
prašalinti kuogeriausiai ir už menką mokestį. Darau, teipgi operacijas ant kau
lą, smegfeną, grobą ir lytišką organą, kaip vyrą taip ir moterią. Ištiesinu pri
trauktas kojas ir rankas. Išgydydau naujausio budo operacija, — rupturą už 
menką prekę.

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, tnriu savo locną naminį ilgonbutį. Bied 
nūs gydau dovanai.

DR. IGNAT1US STANKUS, M. D.
1220 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakare. Šventadie
niais nuo 1 iki 5 popietę.

■

■»I »l»

Union Ticket Agency.
BoaisaMe UaOarvlika Banks *

Ir V«mJ« AgUakfartje.
Agatam Lafrakarėią aat Marlsoią

Siaaėla pėaigiis kaa iiaa la visas 4a- 
iis aviai*; taip-gi parka ii ii maiše vd- 
aakina piaigur Išdirba visokiu dėka- 
m*at*> ė***rikoa ir Li*t*v*a taioanoaa.

Ofisą* aUSarytaa kaa 4i*a aao (t** 
e ryt* iki S-taa vai. rak.

NeėėMaj*: aaa lOtaa U ryto iki (-tai 
valaaėai vakaro.

Adolf Blau,
Union Ticket Agency,

M Tartraaaaaaa Ava, Senato*, Pa.
Taipgi tarimo aavo kraatavėje 4aa- 

SjH ▼5a*jW«a»al4ak>ygią svietišką 

TBLBYOMkl: Naajaa 10 S — Bali N2.

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, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili, nubiegima siekios. patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura irvysasvyru lygr e, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvg žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katra3 atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisfcu 
lygu. Tem-kit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk paraš'k sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena. 

DYKAJ GAIDOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER « CO.. I 22 Fif:k Amam CW«*o:

Godotina* Tam lt : • iir«»l 7 aminio* prižade jma, aJ noriečjau
joff Tamiata priaiublaniei man vysai u jkai vau jaan knygadcl vyro.

St J

K>

BUOmUDVOJAlCK 1IUBŲ WAUJ$ AUKSINĮ SS 
•■LtULIO LAmODALĮ.

AakMalai, paaaksaoti Ir klioki ra 26
parda*atai* 1( 000 vadi a* 
itas” laikrodėni

akmaaiatis,
' .....................Są «

(B.TB lėdaą Tie grąžos lalkradėliai 
paikiai išrėžyti, duk*lt*ri lakštai, *• 
rai laiką rodaata, labiaoaėal kalia ošia ką 
aaaėajami, karia tori ėabaži laiką, a»* 
Urtški ir vyriški, gvaraabaM aoė M 
matą. Tikrai grąžą* lalkradėliai, aa 
gėda bos aai draugam* taką paradyti 
Jeigu aori turėti garą daiagarėlį, tai 

anaą paaialymaa Mę* aaaėąaėa* 
. litą laikrodėlį kiakrlaaaa C. O. D. už 
(5.T( ir *kapr*M kaltu* dėl p*r«wr* 
jiaaa. Jai aagatlk*, **a»akėait* aai *au 
ta. Męs rtafcaaJaaM vtdką. lakstai* 

graadiaėU* duadaoi dykai su laikradžtą

FABIOLE,
gani kardiaala Wiaamano apysaka. 

Vart* VYTAUTAS

Ui

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDEJIMAS,
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 mėnesiams, 
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.

The BENEF1CIAL SAVINGS FUND SOCIETY
1200 ir 1202 CHESTNUT STREET, 

PHILADELPHIA, PA.
Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metnoae.

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-prezidentaa.
ALFRED J. MURPHY, Sekretorius ir Kasininku. 

ANTANAS HURST, E*q, Patarėja*.

NAMINS MOKYKLA.
GRAMATIKA angliško* kalbos aaDkiatia be ^aokiatojo (apdaryta) (l.SA. 
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mekžntia skaityt ir rašyt ba mokintojo 1S*. 
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be mokintoja ĮSe.
ARITMETIKA mokinimuisi rėkusią au paveikslais (apdaryta) Ke.

P. MIKOLAINIB, BOK 62 NKW YOKK CITY.

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 
VAIZDELIAI VARDU

!

Kaina$1.00. iii „Degtine” ir „Katriute.“
Imaiticm* dengias kaip viaaą ag 

pliorią, aulaidžiama* didelis ano 
tie. Oaaa pas:

BBY. V. VABVASmiB, 
S12 8*. 4tk M., BtmUts, X. T. ' *

KAINUOJA PO ĮO CENTU.

Galima

„Draugo” Spaustuvėje.
-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitaa šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS, 

Mahanoy City, Pa.

Wilke$-Barre
Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC lųVABB, 
WILBBB-BA*ltB, BA

Kaptiolas - - $150.000 
Perviršis - - $450.000
Depozitai - $2.625.000
Baka » iU uuaėimtį uu« iu4ėM|

Banku atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatomis nuo 
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. 
vakare iki 8.

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
lietuviškai.

PO VARDU

NAUDINGAS KNYGUTES

44*4 444 4444 4 44444.4♦44<<»T744 44*444444.444444444♦-»4

* - 
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J. F. Gailis,

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

1M-1M B. MAIN IT.,

TOJLM-BAKAI, PA.

»MM»(»M6»(((»M(»(»

TEMIKYTE LIETUVIAI.
Kelionė p«r jūres. Tūkstančiai 

tūkstančiu mOsu tautiečiu ke
liauja in prigimt* šalį ir iš tenai 
atgal in Ameriką, o visi labiau
siai uiganėdinti, kurie perka lai
vakortes pas:

Joną Nemeth’a
S N.

NTUOMAIARBR, PA.
O k*dėlf Maa turi garą priUarėjlaaą, 

paraakią ktiiauę, kad tarta** kaip ir 
Milna iro»i| aa jo* bfltą pirkę l*i»» 
lartaa Maa įima* plaigą grelėiaa*

„Naminis Vaiku 
Auklėjimas“

IR

“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" 
[1

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DID2IAU8IA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

ĮVAIRIU ĮVAIRIABRIUS DARBUS


