
(THE FRIBND)

Official Organ of tho Lithuanian Roman 
Catholic Alliance of America.

PUBL1SHED EYERY THLRSDAY, 
314 Ea»t Market St.,

VVilke.-Barre, Ha.

SUBSCRIPTION RATES: 
la United State. . . . . ’ . $2.00
Caaada ant other Put. . . . $3.00

Organas Susivienyjimo o-Kataliku Amerikoje.
WILKES-BARRE, PA., 18 GEGUŽIC 

ENTERED AS SECOND—CLASS MATTER AUGUST 21ST, 1909, AT -THE POST OFFICE

(MAY) 1911 M. /
,T WILKES-BARRE PA., UNDER THE ACT OF MARCH 3, 1897.

-m,..... .......................................................... . „I, , ■

Advcrtiiing Kates oa Application.
AŪ Commumcaiion. and Money Orderi 

muit be addreued to;

“D R A U G A S,’.
314 E. MARKET STREET, 

Wilke.-B.rr., Pa. »

No. 24.
/

Metai III.

Penktoji Nedelia 
po Velykų.

Lekcija. Jokub. J, 22-27.
Mylįmiausieji: Bukite žo 

džio dalytojais, o ne-klausy
tojais tiktai, apgaudinėda- 

’mi patįs save. Nes jei kas 
yra žodžio klausytoju, o ne 
darytoju, tas bus lygus vy
rui, prisiveizinčiam savo 
prigimimo veidui veidrody
je. Nes apžvelgė pats save 
ir paėjo ir tuojau užmiršo, 
kokiu buvo. Bet kas gerai 
perveizėti; tobulos liuosybės 
įstatymą ir jame užsilaiky
tų, nebūdamas užmirštančiu 
klausytoju, bet darbo daryto 
jų, tas bus palaimintas savo 
darbe. Jei kam regisi, jog 
yra maldingas, nenuramdąs 
savo liežuvio, bet apgauuąs 
savo širdį, to maldingumas 
yra tuščias. Dievo garbini
mas tyras ir nesuteptas pas 
Dievą ir Tėvą tas yra: ap
lankyti našlaičius ir našles 

,jų varge, o save užlaikyti 
.nesuteptu nuo šio syięto.

Evangelija. Jon. XVI, 23 
—30. — Anuomet tarė Jėzus 
savo mokiniams: Ištiesų, iš
tiesi; sakau jums, jeigu ko 
prašysite Tėvo mano vardu, 
duos jums. Iki šiolei nieko 
neprašėte mano vardu. Pra
šykite, o imsite, idant jusi; 
linksmybė butų tobula.

Tai jums kalbėjau prily
ginimais; ateina valanda, 
kad jau ne prilyginimais 
jums kalbėsiu, bet; aiškiai 
apie mano Tėvą apsakysiu 
jums. Anoje dienoje mano 
vardu prašysite, o nesakau 

[jums, jog aš prašysiu mano 
Tėvo už jus. Nes pats Tėvas 
myli jus, jog jus mane mylė 
jote ir įtikėjote, jog aš nuo 
Dievo išėjau. Išėjau nūo Tė
vo, o atėjau ant svieto. Vėl 
paliekami svietą ir eimi Tė- 
?Y)p. Tarė jam jo mokiniai: 
Štai dabar aiškiai kalbi ir 
jokio priežodžio nesakai. Da 
bar žinome, jog viską žinai, 
o nereikalauji, idant kas ta
ve klaustųsi, todėl tikime, 
jog nuo Dievo išėjai.

žus, Kuris yra nuo jūsų pa
imtas į dangų, taip ateis, 
kaip Jį regėjote einantį dan
gun.” Taip, Jis ateis vėl, ir 
tuomet išvys Jį kiekviena 
akįs. Musų dabar priedermė 
yra prisirengti prie to Jo 
antrojo atėjimo, su ta vilčia, 
kad, ačiū neapsakomam mu
ši; Viešpaties gailestingu
mui, galėtumėm sykiu su 
Juomi įeiti dangaus Karaii- 
jon.

Tam tikslui Viešpats ir 
atsiuntė šv. Dvasią, kad mus 
į dangiškosios tėvynės gar
bę prirengus: “Aš tiesą 
jums kalbu, sakė Jėzus, nau 
dingą jums, idant Aš nuei
čiau; nes jei nenueisiu, Pa
linksminto  jas neateis pas 
jus; o jei nueisiu atsiųsiu Jį 
pas jus”. Tasai dieviškasis 
Palinksmintojas atsiųstas 
tapo ne vien tik plačiosios 
Bažnyčios vedimui, bet ir 
kiekvieno jos nario atskirai. 
Jis turėjo būti kiekvienam 
iš musų Patarėju, Raminto 
jumi varguose. Atsilsiu dar 
buose, tikra Meile, Mokyto 
jumi. Prie Jo šaukiamėsi,

bažnyčios durų, teip-pat į 
į bfidojimus negyvėlių lietu
vių kapinėse. Pinigai nuo 
kapinių ir kitokie įėjimai tu 
ri eiti pas kasųiinką, kursai 
privalo užlaikyti savo kny
gas tobuloje tvarkoje ir mo
kėti visas sąskaitas bažny
čios užlaikymui. Kas iš tų 
išmokėjimų pasiliks, turės 
būti atiduota kun. A. Ka
minskui, šv. Jurgio parapi
jos klebonui.

Šitoji byla bhvo užvesta 
dar praeitą vasarą ir ja in
teresavosi beveik visi Šenan 
dorio lietuviai.

Plymoūth, Pa.
Šv. Kazimiero parapijos 

klebonas, kun. A. Šaulin- 
skas, dėl menkos sveikatos 
sirguliuoja, bet negali gauti 
pagelbininko. '

Austin Heights, Pa.
Į vietinę lenkų parapiją 

tapo paskirtas klebonu kun. 
d-ras J. Šervetka.

“ L-
J

12 balandžio jo palaidotų su
sirinko tūkstantinė minda. 
Bažnyčia ir šventorius buvo 
pilnas žmonių. Pamoksluose 
iš vakaro kun. Jasenskas, 
12 balandžio kun. Karbaus
kas ir Jarulaitis gražiai pa
minėjo nabašniko darbštu
mą ir maldingumą per *42 
metu klebonavimo Šiauliuo 
se. Ant kapų lydėjęs nabaš- 
ninką pralotas Liorentavi- 
čius pasakė lenkiuką pa
mokslą. Palaidojime dalyva 
vo 30 kunigų. *

Iš Lietuvos.
•i

Mokinių mankštymai.'Ba
landžio 13 ir 14 d. kariuottie- 
nės manežiūje ir karišĮto- 
sios mokyklos kieme buvo 
Vilniaus mokslo apygardos 
viduriniųjų mokyklų moki
nių kareiviškieji ir “saka- 
liškieji” mankštyęnai, vadi
namoji mokinių gimnasti
kos šventė. Mankštymų žiu
rėjo: Vilniaus karo^ap;

Pittston, Pa.
Geg. 10 sugrįžo vietinės 

parapijos klebonas kun. A.
kad musu jnintis apšviestų, %aupąsv kursai buvo išvąžiaIdos viršįninkąs, , Vįl#J 

- Xuesa, mu-Į.vęs dėl savo*sveikatos patai- mokslo apygardos globė j

ir liko; tat gi Uors dabar pa- 
sistengkime klaidą atitaisy
ti; tik daugiau drąsos ir vie
nybės.

Didžiausi namai. Vilniuje 
bus netrukus pradėti statyti 
kerčioje Seinionovskps gat
vės ir šv. Jurgio prospekto, 
prie Katedros pleciaus. Bus 
tai patįs augštieji namai Vii 
^įuje (augščiausieji Vilniu
je namai ikisiol tai Pagirių 
geležingelio valdybos namai 
septyniais augštais, prie I). 
Pogulenkos). Naujieji na
mai busią intaisyti europė- 
jišku budu, su vindomis žmo 
nėms kelti ir t.t.

Plungė, Telšių apskr. Jau 
daugiau, kaip mėnuo, t kaip 
gyvuoja Plungės Vartotoji; 
Draugija. Pradžia labai ge
ra. Dienos apyvarta visuo
met didelė — kartais siekia 
net 600 rublių. Už tai ačiū p. 
Z. Sakeliui ir kitiems, kurie 
prisidėjo ir dabar prisideda 
prie šito labai naudifigo 
kraštui ir visuomenei dar
bo. *

ŠEŠTINES.

(Šios dienos evangelijoje 
Jėzus kalba į savo mokyti
nius: “Išėjau nuo Tėvo ir 
atėjau į pasaulį: vėl palieku 
pasaulį ir einu pas Tėvą”J 
Šeštinių dienos evangelijoje 
skaitome, kaip tasai pasaky
mas buvo išpildytas: “Vieš
pats Jėzus buvo paimtas į 
dangų ir sėdi po dešinei Die- 

Ir lekcijoje: “Jiems
leregint pakeltas tapo: ir 

besįs paėrtiė Jį iš po jų 
. Ir kad žiurėjo į dangų, 

pi bežengiant, štai stojo 
ly jų du vyru baltuose ru- 
pse, kuriuodu ir tarė: Vy- 

lalilėjiečiai, ko stovite 
lami į daugi;? Tas Jė-

i,

saV<Tpalaiminta sviesa 
sų širdis uždegtų dieviška 
meile ir savo tvirtybe musų 
žingsnius vestų. Reik mums 
geriau suprasti ir apibran- 
ginti Trečiojo Asmens Švč. 
Trejybės viduje mūs buvi
mą ir veikimą. Reik mums 
tankiai ir karštai maldauti 
Jo septyneriopų dovanų. To 
kioms maldoms šis laikas 
geriausiai tinka. Patįs Apaš 
talai atliko į Šv. Dvasią di
delę Noveną, laike devynių 
dienų, tarpe Šeštinių ir Sek
minių. Melskime, tad, kas
dien tame laike dviejų dide
lių Švč. Dvasios malonių, 
būtent, kad Ji pripildytų Ka 
talikų Bažnyčią gausiomis 
malonėmis ir garbingomis 
dovanomis, laimindama Po
piežiui, vyskupams ir kuni
gams; ir, kad Ji pripildytų 
ir uždegtų, pavieniui, visų 
Katalikų širdis savo dovano 
mis ir savo vaisiais, kad męs 
visi taptumėm išmintinges- 
niais, šventesniais, uoles
niais, dievotesniais, pilnes- 
niais Dievo ar artimo meilės. 
Melskime, kad per Šv. Dva
sios įtekmę, musų tikėji
mas butų gyvesnis ir kad 
musų gyvenimas jungtųsi 
su Dievo Dvasia kas kart 
tvirtesniais ryšiais. S.

Bažnytines Žinios.

Ik i ii.

Kun. A. Kaminskas laimė 
jo bylą.

“Pott8vllle Republiean” 
(May 1, 1911) praneša, jog 
Pottsvillės teismas apskelbė 
nusprendimą bylos už tai, 
kas turi valdyti šv. Jurgio 
parapijos Šenandoryje pini
gus: komitetas, ar klebonas. 
Nusprendimas šitoks:

Komitetui užginta kištieš 
į rinkimą, " dešimtukų prie

symo į Atlantic City, N. J. 
Jo vietą užiminėjo tris sa
vaites kun. Servetka.

Kūn. A. Pavčo, kurs yra 
didelis slavokų patrijotas ir 
veikėjas, buvo sunkiai su
sirgęs bronchitim, bet dabar 
pradėjo taisyties. Yra vil
tis, kad veikiai išeis iš pavo
jaus.

Geg. 8 šv. Kazimiero pa
rapijos giesmininkai suren
gė gražų pasilinksminimą 
Antano Ruko salėje, bažny
čios naudai.. Viskas atsįliko 
kuopuikiausiai. Pelno buvo 
per šimtą dolerių. Kad taip 
visi darbuotųsi, kaip pittšto- 
niečiai!

ELIZABETH, N. J.
Geg. 7—9 d. vietinėje šv. 

Petro ir Povilo bažnyčioje 
atsiliko 40 valandų atlaidai. 
Ceremonijos prasidėjo ir pa 
sibaigė su iškilminga proce
sija, ko čia ligšiol nebuvd. 
Ypač buvo griaudu žiūrėti, 
kaip' užbaigoje moterių ir 
mergaičių (baltais rūbais) 
draugijos ėjo prieš Švenčiau 
siąjį, kaip penkiolika kuni
gų toje procesijoje atidavė 
garbę Išganytojui, duonos 
pavidale pasislėpusiam. Miš 
parai ir procesija tapo labai 
dievobaimingai atlikti, kun. 
J. Žebriui vadovaujant, žmo 
nių visa erdva bažnyčia bu
vo grūste prigrūsta. Na, tai 
yra ištiesų daili bažnyčia. 
Kun. .B. Žindiiui pagelbon 
atvyko kunigai: Staknevi- 
čius, Petrauskas, Šedvvdis, 
Milukas, Varnagiris, Kuo- 
dys, Remeika, Šeštokas, Že- 
brys, Kaupas, Vizgirda. Bu
vo ir lenkų kunigai: Masnic- 
ki, Brzoziewski ir kiti.

Šiauliai, Kauno gub. 7 ba
landžio mirė Šiaulių klebo
nas pralotas Tomkevieius.

Vilniaus gubernatorius, kn. 
K. Michalkevičius, stačiati
kių antvvskupis Agafange- 
las ir daug kitų. Savo gim
nastikos pažangą rodė Vil
niaus, Mogilevo, Gomelio, 
Pinsko ir k. viduriniųjų mo
kyklų mokiniai ir mokinės. 
Visi pavykę puikiausiai.

Sustiprintąją apsauga nu
ėmus. Nuo Kauno miesto 
sustiprintąją apsaugą jau 
nuėmė. Drauge nustojo būti 
priverčiamais ir tie Kauno 
gubernatoriaus įsakymai, 
kuriuos tasai apsaugos me
tu buvo išleidęs. Tarp tų įsa 
kymų buvo paliepimas Kau
no miestelėnams intaisyti 
tam tikras lemputes su nu 
merais prie namų durų ar 
vartų. Kauno gubernatorius 
buvo pareikalavęs, kad da
bar miešto taryba išleistų 
tokį įsakymą. Bet taryba 
atsisakė, nenorėdama per
daug apsunkinti miestelėnų 
naujais išlaidžiais.

Stakliškės, Trakų ap 
Pas mus kovo 21 d. atidarė 
traktierių; žymesni girtuok
liai tam traktieriui inkurti, 
sako, davę po rublį; užtat 
žydelis prižadėjęs pirmą die
ną dykai duoti gerti. Neži 
nau, ar ištiesų taip buvo, bet 
girtų daug mačiau patvo 
riais beslankiojanti

Daugiausia girtuokliauja 
miestelio amatninkai ir vie
tinio bravoro darbininkai. 
Štai Verbų sekmadienį visą 
dieną gėrė, o vakare gerokai 
pasipešę

Stakliškėnai gerai žinojo, 
kad jiems ruošiama traktie
rius: vietinis zakristijonas 
kelis sykius ragino išmintin
gesnius žmones siųsti prašy
mą gubernatoriui, kad ne
leistų traktierių atidaryti, 
bet nerado prielankių, taip

Tauragnai, Ežerėnų, ap. 
abai nepavirku, kad rtėra 

Tauragnuose pačto. Laiškus 
ir laikraščius gauname iš 
Jtenos pačto. Žmonės sam

dosi sau žydą parvežt laik
raščiams ir laiškams. Nemo- 

ėdamas skaityti, jisai pas 
save laiko laikraščius ir laiš 
uis, kad kas ateina, tai pa
duoda visiems patiems pasi
rinkti. Tokiuo bildu dažnai 
pražūsta laikraščiai ir laiš
kai. Taigi reiktų čia įsteigti 
pačto skyrius, arba pasam
dyti tam tikras žmogus, mo
kąs skaityti, kad gerai siun
tinius prižiūrėtų.

/
Panemunė (Marijam, ap., 

Suv. gub.). Paskutiniu laiku 
parųemuniečių doma ypač 
tapo atkreipta į alkoholį. Žv 
mus pakilimas ūpo nuo bu
vusių misijų vis dar nenus
lūgsta: alinės tuščios ir tik 
retas kai-kada nematomas 
įslenka įsimaukti. Aludinin- 
kai net susirūpinę kalba: 
“girdi, nebūsią nė kuom pa
tentus užsimokėti”. Alinių 
gi išviso yra 13 ir vienas mo
nopolis.

Jau Balandžio 4 (17) (an
trą dieną Velykų) buvo ir 
“Blaivybės” draugijos įstei 
giamasis susirinkimas. Pri 
buvo iš Kauno kun. Marma, 
deputatas nuo centralinės 
valdybos. Įspūdingoj savo 
prakalboj’ sužadino visų 
susirinkusiųjų ūpą ir atve
dė prie to, kad ir nenorė
tieji turėjo pripažinti alko
holio nuodingumą. Dar skai 
tėrir kalbėjo kun. Grinevi
čius ir vienas iš darbininkų, 
bet pastarasai visai nevyku
siai. Po to buvo išrinkta val
dyba: pirmininku klebonas 
kun. J. Staugaitis, jo pagel- 
bininku J. Valiukas, iždinin
ku ^un. Gergelis, raštininku 
f>-lė Kvietkauskytė, nariu 
M. Tūla. Revizijos komisi - 
jon kun. Grinevičius, Tamo

šiūnas. Valdybos rinkimuo
se susirinkusieji visai mažai 
tedalyvavo: kas buvo nuro
dyta, ar patarta, tas buvo ir 
priimta.

Po to dar buvo šiokios-to- 
kios diskusijos. Nutarta šer
menis, pakasynas ir šiaip 
gedulingas pamaldas atlikti 
be jokių svaigiųjų gėrimų.

Iškart prie draugijos prisi 
rašė netoli dviejų šimtų na
rių, nors dar daugelio vienu 
kartu nesuspėta •. surašyti. 
Tikimasi kulkas daugiau.

Tik pasišventimas ir ener 
gija vadų gali inkvėpti gy
vybę “Panemunės Blaivy
bės skyriui”!

Marijampolė (Senapilė)v 
Suv. gub. Kas dabar, apsi
lankytų Marijampolės ‘slau- 
naine’ mieste, nebuvęs jame 
kiek laiko, ištikro jo nepa
žintų. Kaip pirma jame 
žmonės grūdosi per atlaidus 
ar mugės dieną, taip dabar 
tuščia: rodos, maras ar kas 
jį butų atlankęs. Tiesa, kri
to “maras”, tik ne ant žmo
nių, o ant alinių ir kitų pana 
šių įstaigų: stovi jos tuščios, 
liūdnos, uždarytos; alutis,
tasai “geltonasai” per piąs 
vandeniu atskiestas, jau pra 
rūgo,' baltąją degtinę dar 
spėjo išgelbėti, nes grąžino 
ją tenai, iš kur buvo atvežę 
‘Geraširdžiai’ žydeliai siūlo 
žmonėms alutį ir dovanai, 
bet žmonės nė kalbėti neno 
ri. Kas gi pasidarė? Saky
čiau dieną, savaitę negeria, 
mėnesį, bet dabar — jau 
daugiau? Kame .gi priežas
tis?

Žmonės prisiekė viešai 
bažnyčioje, iškėlę į daugi; 
rankas, nebegerti, moterįs 
dagi net neiti alinėsna. Tai 
nuopelnas tėvo Kazimiero 
Puikus ir sektinas pasiža
dėjimas. Tik reikia dabar 
pradėtąjį darbą pabaigti: 
žmonėms reikalingi užeigos 
namai mieste; nestovės juk 
žmonės gatvėse, reikia ir ar
kliai kur pasistatyti, reikia 
ir pasidėti šis-tas; butų geis 
tina, kad “Blaivybės” drau 
gija ar kas kitas įsteigtų ke 
lėtą užeigos namų, arbatna- 
mį, ar ką panašaus. Vienų 
tų namų, ką jau įsteigė, ro 
dCs, “Žiburys’\— nebuž- 
teks. Pinigų, pinigų tik rei
kia... bet jų atsiras, nes 
^ietuviai, sako, per metus 
prageria apie 30 milijonų 
muštinių. ,

Pakapės, Šiaulių apskr 
Musų parapija nuo kai-ku 
rio meto skriaudžiama. Aną 
kartą pas mus visuomet bū 
davo du kunigu, bet pirm ke 
liolikos metų, mirus kl. Poš 
kai, parapijoj tebėra vis vie 
nas- kunigas, ir tai 'nuolat 
mainosi. Kunigus mums at 
siunčia senus,* su senomis 
tradicijoms, apart paprastų 
bažnytinių pareigų nieko ne 
pildančius, nevalančius net 
mus nuo įsibodė jusiu “raac 
nų, niesmertelnų” ir t.t.

Nešvarumas ir skurdas

miestelio pasiekia ir Šventą
sias vietas. Kiek atmenu — 
ir gyvulys pralenda į kapus^ 
pravarva' bažnyčios stogas, , 
vargonai gi suvis netikę. 
Apie kokias draugijas, laik- 
aščių skaitymus nei nesigir 

di. Parapija gi didelė ir ne 
;aip bėdina; aplinkui: Šiau- 
ių, Kurtavėnų, Šiaulėnų, 
ladviliškio parapijos. Neto-

Titavėliai, garsus Šilavas, 
Reseiniai. Mųsų valstiečiai 
skursta tamsybėje Ir girty
bėje, vaikų leisti į mokyklas 
arba nepajiegla, arba ir rei
kalo nemato; gi skaįtlingi 

vičiai, —ski, ailiai ir —an- 
;ai, neprikergę lenkiškų ga
linių vien dėl gramatikos 
kliudymo, ieško sau garbės 
alkoholio naikinime, kortose 
ir medžioklės skandaluose.

“Viltis”. *
Kaunas. Kovo 31 dieną 

miesto taryba svarstė klau
simą apie įtaisymą prieplau 
cos garlaiviams ir kitiems 
aivams ties Kaunu, kame 

jie galėtų stovėti per žiemą. 
Vilniaus kelių apskričio val
dyba reikalauja, -tam tikslui 
10 dešimtinių žemės. Miesto 
taryba sutinka užleisti visą 
dotą nuo Karmelitų bažny
čios iki Totorių gatvės. Ke
lių valdyba nori nupirkti tą 
žemės plotą, jei miestas ne- 
perbrangiausiai norėjų už jį.

Prieplauką žadama padirb 
ti didelę, turinčią apie 15 
tūkstančių ketvirtainių siek 
snių, kad galėtų joje sutilpti 
apie 300 garlaivių. Jei bus 
padirbta prieplauka, tai 
Kaunas turėsiąs nemažai 
pelno ir podraug bus apsau
gotas nuo apsėmimo pava
sariais. Kad geriau tą klau
simą išrišus, miesto taryba 
išrinko tam tikrą komisiją, 
kurion pakliuvo’: Čulado, 
Gorbačevski, Jasinskis, Ju- 
novičius, advokatas Leonas 
ir OžinSkis. Ta komisija tu
rės tarties su kelių Valdyba 
apie sąlygas pardavimo prie 
plaukai reikalaujamos že
mės. '"

Mokiniai-bulgarai. Šio
mis dienomis laukiama bul
garų mokinių, atvykstančių 
pasipažinti su Vilnium. Vil
niaus Slavų susiartinimo 
draugija ketina iškilmingai 
juos sutikti ir vaišinti.

Mokiniai lenkai iš Balt
stogės jau apsilankė Vil
niuje Balandžio 12 d. Ištisą 
dieną pašventė jie pasižini- 
mni su istoriškais Vilniaus 
paminklais, paskui ketina 
da aplankyti miesto apielin- 
'kes. Bene susilauks nors sy
kį Vilnius ir lietuvių moki
nių apsilankant?

Lukšiai (Naumiesčio ap.). 
Švediškių kaime yra kapi
nės, kuriose stovi medinė 
koplytėlė. Ūkininkai dabar 
gražiai aptvėrė kapines ir 
išpuošė koplytėlę. Balan
džio 24 (11) musų koplytė
lėje bus atlaikytos šventos 
Mišios.
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Vilnius. Boufalo kalnas.
Kasant antros Vilniaus rea
linės mokyklos trobai pama
tus, rasta daug žmonių kau
lų. Miesto valdyba, patyri
nėjusi senovės miesto užra
šuose, rado, jog piečius, ku
riame dabar statoma mo
kykla, guli prie pat Boufalo 
kalno, kurs senovėje dar ir 
Velnio kalnu vadinosi. Tas 
kalnas gulėjęs už miesto ap
kasų ir dar devyniolikto 
šimtmečio pradžioje tysojo 
čia tik laukai su kai-kur iš.- 
mėtytbinis trobelėmis. Tuo
se laukuose 1665 m., karui ir 
marui ištikus, buvo čia žmo
nės tūkstančiais užkasinėja- 
mi. Paskutinį sykį už miesto 
apkasų buvo žmonės laido
jami 1812 m.

Dvarų licitacija. Gegužės 
13 d. Kauno apskričio teis 
me ketinama parduoti iš Ii 
citacijos Zarasų paviete dva 
rininko Boleslovo Žabo’s vi 
so labo 379 žemės dešimti
nių, susidedančių iš Antana- 
vos, Žingarevščiznos, Sme- 
tanovščiznos dvarelių. Lici 
tacija prasidės nuo 8,125 rb.

Suvalkų gi apskričio teis
me, birželio 23 d. bus par
duodama? Suvalkų pav. “Mu 
chovo” viensėdija, Teofilės 
Maslauskienės. Žemės 138 
margai. Licitacija prasidės 
nuo 5,000 rb.

Vilniaus apskričio teisme 
gegužės 13 d. bus parduoda 
mas mirusios Teklės Lisiec- 
kienės dvarelis Mazgšiškiai, 
Vilniaus pav. 193 žemės de 
šimtinių. Licitacija prasidės 
nuo 9.500 rb.

Taip-pat Vilniaus apskri
čio teisme gegužės 18 d. bus 
parduodamas Tadaušo Ho- 
lovnios dvarelis Ceikinai, 
192 žemės dešimtinių, Šven- 
tėnų pav. Licitacija prasidės 
nuo 5000 rb.

“Liet. Žinios”

Kamajai (Ežerėnų pav.). 
Žlubrų sodžiuje gyveno du 
broliu ant valako žemės. Ve
dė bylas bent 20 metų dėl 
viso ko ir pasidarė jų taip 
daug, kad reikėjo kožną die
nų važiuoti teisman. Ir su 
vargo abudu. .Kunigai su 
vienu ūkininku (J. Š.) ėmė 
įkalbinėti ir padirbo trečių
jų teismų, suderino visas by
las, kiek tik buvo, apie 60, 
užbaigė ir pasidalino į viena 
sėdi jas. Dabar gražiai gyve
na. Pavyzdis visiems provi- 
ninkams.

Pernai metais musų nau
jų bažnyčių išmalevojo, šį
met altorius1 ir sakyklas bai
gia dirbti, suderėta ir klebo 
nija statyti. Darbas augte 
auga. Už tai ir parapija nesi 
gaili savo žygio ir kašto.

“Vienvbė”.
•

Stačiūnai (Šiaulių aps.) 
Btačiuniečiųi blaivai užsilai
ko, apie kų galima spręsti iš 
šio atsitikimo. 1908 m. no 
reta čionai inkurti aludė, 
bet vyrai, susirinkę kuo- 
pon, nutarė neleisti jos į- 
steigti, nežiūrint to, kad na 
mai šiam tikslui jau buvo 
pastatyti. Vietoje kurti alu
dę, stačiuniečiai pasiryžo 
panaujinti senajų bažnyčių 
Štai praslinko trejetas me
tų, ir parapija, ačiū triūsui 
gerbiamojo kun. P. Bružo 
susilaukė naujos, puikios 
bažnytėlės, į kurių malonu 
pažiūrėti, kaip iš vidaus 
taip ir iš, lauko pusėR. Da 
bar stačiuniečiai rengiasi 
padaryti čionai parapijų 
nes ligšiol Stačiūnai yra f i 
lija.

Punskas (Suv. gub.). An
trų dienų Velykų buvo ‘Blai 
vybės’ susirinkimas. Žmo
nių prisirinko pilna salė. 
Pirmučiausia patvirtinta 29 
d. sausio susirinkimo proto-

eolas. Toliau buvusis Kau
ne delegatas pasakojo apie 
isuotinajį “Blaivybės” su

sirinkimų.. Kun. Vyšniaus
kas papasakojo, kaip dabar 
dūmoje kalbama apie gir
tuoklystės panaikinimų. Su
sirinkimas nutarė nusiųsti 
dūmos nariams prašymų, 

ad jie tvirtai kovotų dūmo
je už blaivybės reikalus. Po 
;uo prašymu pasirašė visi 
mvusiejie susirinkime na
riui. Nutarta paskirti iš ka
sos. pinigų užpirkti 5-kis gy
čius per nietns šv. Mišias, 
mtent: per Grabnyčias, Ge
gužės mėn. 1-iuų nedėldienį, 
per Žolynę, per Nekaltų Šv. 
P. Prasidėjimų ir per šven
tų Andriejų — egzekvijas.

Buvo įnešta sumanymas 
įsteigti laidotuvių kasų. Tam 
dalykui sutvarkyti išrinkta 
5-kių žmonių komitetas, į ku 
rį pateko: kun. Vy šiliaus 
kas, kun. Kudirka, J. Tu
melis, J. Kalinauskas, ir R. 
Meleškiutė.

P. Pacenka paskaitė apie 
alkoholiaus kenksmingumų 
ir ragino ypač jaunimų dau
giau rašytis prie “Blaivy
bės”.

Kun. A. Civinskas “Šal
tinio” redaktorius, atsilan
kęs susirinkime kalbėjo 
apie draugijos uždavinį ir 
galybę pakeisti negeras mal 
das geresnėmis.

Kun. Vyšniauskas pata
rė jaunimui užsiimti rašy 
mu, kų naudingo sumanius 
tuojau ant popiero parašyti 
ir atnešti į “Blaivybės” vai 
dybų.

Kitas susirinkimas nutar
ta daryti per Šeštines.

Sasnava (Marijampolės 
ap.). Musų parapijoje blai
vybė “smarkiai” plėtojasi. 
Musų žmonės, matydami 
svaiginamųjų gėrimų kenks 
mingumų, užsimanė būti
nai juos išnaikinti: vadinasi, 
išgerti, kad neliktų jų nė 
lašo. Tik gaila, kad tas dar
bas neturi pasisekimo: svai
ginamieji gėrimai, vieton 
mažėti ir nykti, dar labiau 
dauginasi. Pernai Sasnavo
je buvo tik dvi aludi, šiemet 
atsirado ir trečia, taipogi 
yra ir kelios slaptos degti
nės pardavyklos, nes kur gi 
musų degtinės ‘naikintojai’ 
suvilgytų savo gerkles, kad 
jų nebūtų? Dar ir kitokiu 
budu pas mus degtinę prade 
da naikinti; pradžia tam pa
daryta neseniai per vienas 
šermenis Čisavos kaime, kur 
jokių svaiginamų gėralų ne
buvę nė lašo; bet toks atsiti
kimas tai retenybė pas mus 
Dar paminėsiu apie vienas 
musų parapijoj vestuves, ku 
rios buvo prieš Užgavėnes, 
kur degtinės išgerta 12 gor
čių su Viršum, o alaus, ži
noma, kita tiek. Taigi musų 
“blaivininkai”, nors ir ub- 
liai darbuojasi apie degtinę, 
bet visgi nepajėgia jos iš
naikinti.

Sidlavas (Reseinių ap.) 
Čia “Blaivybės” skyrius gy 
vuoja pusėtinai. Narių yra 
virš dviejų šimtų; kiekvie
nų mėnesį daroma susirin
kimai, per kuriuos kalbama 
ir skaitoma, kaip pasekmin- 
giau kovoti su girtuoklybe.

Turime arbatinę, kuri 
blaivininkams labai naudin
ga įstaiga. Arbatinę valdo 
dvi merginos, kurios tai įstai 
gai pilnai yra tinkamos.

Niedzingė (Trakų aps.). 
Niedzingės parapijonįs, ap
skritai sakant, mokslo nau
dos dar nesupranta. Daugu
ma tėvų trukdo savo vaikus 
moksle. Vyriausybė per 
valsčiaus susirinkimus daž 
nai siūlo naujas mokyklas. 
Bet apie tai valstiečiai nei 
kalbėt žemiečių viršininkui

neduoda. Mat, dauguma pa
vydi, kad vaikai daugiau už 
;ėvus žinotų. Tokios nuomo
nės neprisilaiko tik Buro- 
eraiščio kaimas. Ten moka
ma netik maži vaikai, bet ir 
didelės mergaitės. Tos savo 
geru elgimusi atsižymi vi
sam mus parapijos mergai
čių būrely j.

Trumpu laiku Burokraiš- 
čio jaunimas suspėjo jau at
kreipti į save akį visų para- 
pijonų.

Tabakinė (Naumiesčio 
apskr.). Kovo 5 dienų buvo 
visuotinasai “Žiburio drau
gijos narių susirinkimas, ku 
name dalyvavo 19 narių ir 
keletas svečių. Tarp kit ko 
buvo paduota apyskaita 
1910 m. veikimo. Narių pe
reitais metais buvo 59, susi 
rinkimų—8. Užsisakyta šv 
Rašto ir šv. Kazimiero 
Draugijos leidiniai. Susirin
kimuose buvo‘skaityta refe
ratai apie skaitymo naudų 
ir girtuoklystės panaikini 
mų. Pinigų kason inplaukė 
33 rub. 95 kap. Išleista kny
gyno padidinimui ir kitiems 
įvairiems reikalams 31 rub, 
84 kap. Knygų skaitykloje 
yra 212 egzempliorių įvai 
raus turinio.

Pagalios buvo kalbėta apie 
“Blaivybės” Draugijų. Nu
tarta tartis su Griškabūdžio 
“Žiburio1’ skyrium ir at 
verti “Blaivybės” skyrių. 
Tuo reikalu pasižadėjo rū
pintis J. Grikietis.

Sėda (Telšių apskr.). Pas 
mus žmonės kįla augštyn ir 
augštyn. Labai uoliai dirba 
apšvietimo labui gerbiama 
sis musų klebonas kun. džia- 
konas dr. Genys. t

Lukšiai (Naumiesčio ap.). 
Švediškių kaime yra ūkųiin 
kas K. Valaitis, kuris užsii
ma auginimu gerų arklių. 
Nelabai kur rasi tokių ark
lių, kaip pas minėtąjį ūki
ninkų. Kovo 20 dienų parda
vė eržilų, už kurį gavo 1030 
rublių.

Pušalotas (Panęvėž. ap.). 
Kitos parapijos džiaugiasi 
gražiais chorais. Mes gi, pu 
šalotiečiai, neturime jokio 
choro. Tiesa, buvo besusitvė 
riųs šioks-toks iš vienų mer 
ginų choras, bet ir tas kaž 
kur dingo. Prie to giedoji 
mus laikas jau butų įvesti iš 
p. Naujalio giesmyno.

Blaivininkų skaičius žy
miai dauginasi, 'Yra jau 
daug tokių, kurie netik pa
tįs metė gėrę degtinę, bet su 
pasibiaurėjimu žiuri į ge
riančius.

Darsūniškis (Trakų ap.). 
Musų parapija kitados, kaip 
pasakoja tėvai, atsižymėda
vo dainomis; bet dabar retai 
tegirdi malonias tautiškas 
dainas. Teka tas musų mil
žinas Nemunas ir verkia 
žiūrėdamas į dabartinę lie
tuvių kartų.

“Šaltinis”.

Korespondencijos.

NORWOOD, MASS
Šiame miestelyje dirba 

visos dirbtuvės, bet iš kitur 
pribuvus darbas nelengva 
gauti.

Apšvietimas stovi ne ant 
žemiausio laipsnio, nes iš 
laikraščių pareina visokių. 
Iš dr-gijų čia labiausia dar
buojasi šv. Jurgio kareivio 
ir sykiu S. L. R. K. A. 81 
kuopa. Da tik metai laiko 
kaip susitvėrė, o jau paren
gė trejas prakalbas. Pasku
tinės buvo 23 balandžio šiųf 
metų. Žmonių prisirinko pil 
na svetainė, Marijona ir

Germida Norbutirkes pa
skambino ant piano ir pa
dainavo kelias tautiškas 
dainas. Pirmas kalbėtojas 
M. A. Norkūnas iš La\vren- 
ce, Mass., kalbėjo apie šv. 
Jurgio nuveiktus darbus. 
Antras J. Jaruševiče iš So.‘ 
Bostono kalbėjo apie S. L. 
R. K. A. ir apie draugijų ir 
jos naudą ir ragino rašyties 
prie jos. Trečias kalbėtojas 
p. Juškiaviee iš La\vręnce, 
Mass., kalbėjo apie žmogaus 
gyvenimą, sąryšyje su tikė
jimu ir nurodinėjo, kaip ne- 
kųrie žmonės per savo nesu
pratimą ištvirksta. Kalbėjo 
pusantros valandos ir jo 
kalba padarė labai didelį į- 
spūdį ant nonvoodiečių. 
Ketvirtas kalbėtojas kun. 
Urbauaviče iš Loįvell, Mass. 
nežinia dėl ko, nepribuvo, o 
buvo labai žmonių laukia
mas.

Prakalbos žmonėms labai 
patiko, keletas naujų drau
gų prisirašė.

30 d. balandžio š. m. atsi
buvo prakalbos dr-jos D. 
L. K. Keistučio, klausytojų 
prisirinko nedaug, kalbėto
jai buvo visi iš So. Bostono. 
Pirmas »kalbėtojas J. Ne- 
viackas aiškino draugijos 
reikalingumų ir jos naudų; 
antras buvo žinomas A. An- 
tonov. Jo kalba buvo labai 
marga ir žmonės nerimo; 
vieni pradėjo šnekėt, kiti 
švilpt. Pirmininkas pradėjo 
stabdyti ir vienam liepė išeit 
laukan. Žmogelis išėjo neno
rėdamas klausyt tokių pra
kalbų. Biskį aprimus vėl 
pradėjo kalbėt apie sųlvgas 
žmogaus gyvenimo, liepė ne 
klausyt musų senukų pasa
kų, kad žmonės pirmiau il
giau gyveno ant svieto ir 
stipresni ir didesni buvo; 
tas ėsą netiesa; dabar žmo- 
nė^ ilgiau gyvenų ir didesni 
it stipresni ėsų. Toliau pra
dėjo šmeižt katalikiškas or
ganizacijas ir jas liepė raut 
iš šaknų; labiausia šmeižė 
dr-ją šv. Jurgio kareivio, 
vietinę. Sakė, ji buk paren 
gUs protestų prieš jo prakal
bą, ir kad ims visaip išmis- 
linėt, net šlykštu buvo klau
syt. Šv. Jurgio narys parei
kalavo pasakyt, kadą tas 
protestas buvo parengtas, 
tai nabagas neturėdamas kų 
sakyti, užlindo už pirminiu 
ko, norėdamas pasislėpt, 
bet, priverstas, turėjo atsa
kyt, jis nežinąs, tik jo ad 
vokatas jam taip sakęs. Žmo 
nės sužiurti ir spėjo kas tas 
do advokatas. Na-gi atsisto
ja musų biznierius B. Tu- 
maviče, dr visai kitaip pasa
koja, taip, kad p. Antonov 
susigėdęs atsisėdo ir dau 
giau nieko neplepėjo. Pa 
matė, nabagas, kad ir su ad
vokatu negali gerai iš savo 
melagysčių išsipainioti. Pa
matė jis, kad nonyoodiečiai 
pradeda susiprast ir kad 
socijalistai greit nustos gar
daus kąsnelio.

Trečias kalbėtojas Dr. F 
Matulaitis aiškino reikalin
gumų pilietiškų popierų ir 
patarė pastot visiems Suv 
Valst. ukėsais. Jo kalba 
žmonėms patiko.

Kelmelis.

sielgtų, tai butų pusė bėdos. 
Dabar-gi jų negražus užsi
laikymas sunku ir -aprašyti. 
Prisilakę svaiginančių gėri
mų, apsiseiloję vaikinai gla
monėja, bučiuoja merginas, 
o jos, žinoma, blogai daro, 
kad pavelija.

Darbai šiuo tarpu eina 
gerai. Vyrai dirba anglies 
kasyklose, o merginos dvie
juose šilkų pakrikuose. Į 

Aš pats.

LOWELL, MASS.
Ant 30 d. gegužės vietiniai 

lietuviai rengia didelę iškil
mę — bažnyčios pašventini
mų. Kaip girdėjau, jau už
kviestos vietinės ir apielin
kės lietuvių draugijos daly
vauti pašventinimo apeigo
se. Kad tik butų graži die
na.

Bažnyčių šventįsiųs pats 
vyskupas.

K. S. Karpaviče.

kaip skaitėme gazietose, p. 
Bagočius yra dalyvavęs žy
dų pamaldose ir valgė pas 
rabinų “sūdo”. Toks tema
tąs p. F. I. Bagočiui, kaipo 
žydiškam klerikalui, geriau 
pritiktų. ..

Nors visų tautų socijalis
tai eina išvien, tečiaus lietu
vių kilties socijalistai Bos
tone aiškiai suskilo į dvi pu
si, būtent: į keleivininkus ir 
laisvininkus. Laisvininkai 
yra truputį ataušę, išblyškę, 
keleivininkai dar labiau į- 
kaitę, paraudonavę. Tatai į- 
dėbnfcii parodo net jų iška
los. “Laisvė” iškabino balz 
genų šildą, o “Keleivis”
audonai “nusipentino” ne 
;ik iškabų, bet langus, duris 
ir adverijas. Sako, tą patį 
cetina padaryti su darbinin
kais ir redaktoriais, jei kil

iems gamta nėra davus rau 
donos odos ir plaukų. “Ke- 
eivvje” viskas turi būti grv 

nai “echt” socijalistiškai.
Bastenis.

NEW PHILADELPHIA, 
PA.

30 balandžio, 1 ir 2 gegu
žio musų bažnytėlėje buvo 
40 valandų atlaidai. Per vi
sų tų laikų, Ėaip ant rytme
tinių pamaldų, taip ir vaka
rais, svietelio tiek prisirink 
davo, kad nesutilpdavo į sė
dynes. Kadangi dienos me
tu visi suaugusiejie užimti 
savo darbais, tai dienomis, 
užėmė jų vietų draugija ma
žų mergaičių, kurios poro
mis, kaipo nekalti aniuolė- 
liai, lankė savo Išganytojų 
ir meldėsi kalbėdamos rą
žančių. Bet ir suaugusiejie 
mokėjo pasinaudoki iš Dievo 
mylistų, nes apie tūkstantį 
asmenų priėmė šv. Komu
nijų. Matyt nemažų pasidar 
bavimų vietinio klebono 
kun. V. Dargio, kad tokį 
gražų pulkelį prirengus prie 
šv. išpažinties.

(Bažnytėlė neišpasakytai 
buvo puikiai papuošta, taip 
kad labai malonų įspūdį da 
rė veizint į didįjį altorių, pa 
puoštų gyvomis gėlėmis, ku
rių tarpe > buvo įstatytas 
Tas, katras sutvėrė ir valdo 
visų pasaulį.

Į pagelbų vietiniam kle
bonui atsilankė šie kunigai: 
Dumčius, Jakštis, Durickas, 
Taškunas, Vizgirda, Kasa- 
kaitis ir Kaulakis.

Antanas.

FOREST CITY, PA.
/ Tarpe šios apielinkės lie
tuvių nei šiokios nei tokios 
naujienos. Čia butų smagus 
gyvenimas darbo žmonėms 
ne« čion nereikia kvėpuoti 
užnuodintu oru nei gerti pa- 
brikų durnai, kaip kituose 
Amerikos miestuose. Gaila 
tik, kad tą smagumų užnuo
dija musų tautiečiai šlykš 
čiu savo pasielgimu. Nuola
tos rengia pokilius, gužynes, 
bet kad pritinkamai pa-

BOSTON, MASS.
1 gegužio dienų socijalis

tai darė savo ap vaikščioji
mų, kame dalyvavo žmonės 
visokios kilties: airiai, ang 
lai, prancūzai, italai, vokie
čiai, lenkai, armėnai, žydai, 
lietuviai ir latviai. Buvo pa
roda ir prakalbos miesto so
de. Lietuvių parodoje daly
vavimas buvo labai menkas 
Musų benas socijalistams 
tarnauti atsisakė, bet šoci- 
jalistų eilėse ėjo ir kai-kurie 
nesusipratę katalikai. Lie
tuviškai kalbėjo p. F. I. Ba- 
gočius arba Bagočevskis 
kaip jį vadina “broliai-žy- 
dai”. Kuomet kitų tautų 
kalbėtęjai gvildeno darbi
ninkų klausimų, musų “ora
torius” neiškentė neužgau
liojęs katalikų tikėjimo ir jo 
apeigų. Plepėjo jis apie žva
kes bažnyčioje, kiek jų yra 
žibinama per šliubus, • kiek 
per šermenis, ir kitokius da
lykus, apie kuriuos neturi 
jokio supratimo. Ar nebūtų 
geriau, kad p. F. I. Bag$ 
čius, palikęs ramybėje kata 
likų apeigas,^ kurių yra se 
niai išsižadėjęs, kalbėtų ve 
lyk apie “šabasinos” žibina 
mas per žydų apeigas, juk 
tai lengviau jam butų ir at 
siminti, kadangi neseniai,

BALTIMORE, MD.
Pas mus pakilo tikra ko

va ir neramumas tarpe siu 
vėjų už abiejų Susivieniji 
mų “Seimus”. Iki šiolei vi 
si ramiai sau darbavosi; tau 
iečiai rengė lietuvių parodų 
užprašydami visas draugi 
jas, o katalikai teatrų ir kon 
cerių, kas iki šiolei tiem ir 
eitiems gerai sekėsi. 1 d. ge
gužio Unija parsikvietė ex 
prezidentą S. L. A., kuris lai 
kydamas prakalbą, paskap
tavo gerai kunigus ir džiaug 
smų išliejo, kad jau socija
listai bažnyčių pergalėjo. 
Už tai kunigas pradėjo 
drausti nuo tautiečių paro
dos po nuodėme, persergė
damas merginas, jeigu ka 
tros ten dalyvautų, tai dau
giau nevalia joms butų gie
dot bažnyčioje, nežiūrint, 
kad ir vienas vargonininkas 
liktų. Tas pat butų ir su 
N. Prasid. Panelės Šv. drau
gija; jeigu katra dalyvaus 
toj parodoj, tai ant syk pa
siliktų išbraukta. Dr. švento 
Kazimiero nutarė po baus
me $2. kožnam, kas nedaly
vaus tautiečių parodoj. Ne- 
kurie sąnariai perdavę pro
testų kunigui perskaityt 
bažnyčioj, kuriame kviečia 
visus katalikus pagelbon 
draugijos šv. Jurgio ir šv 
Izidoriaus, kad pagelbėtų 
jiems nors šv. Kazimiero 
vėliavų nešt neduoti ant tos 
parodos; ėsų, turim padaryt 
galų tai madai, kad katali
kai daugiau nepuoštų savo 
priešų parodos ir kad vi
si padėtų piktai dvasiai ra
gučius nulaužyt, taipgi šven 
tas patronas Kazimieras ne 
gali tarnaut piktos dvasios 
tarnams, nes turi piktoji 
dvasia pult po kojų Dievo 
tarno. Ir kunigų kviečia dar 
buotis iš visų pajėgų prieš to 
kius neprietelius bažnyčios 
Kaip girdėt, tai ir Unija no 
ri priverst po bausme $2.00 
kožnam sąnariui; tikra bau 
džiava. Nors gerai siuvė 
jams išsiėsti viens kitų*, nes 
prie vieno stalo dirba pir
meivis ir klerikalas, o prie 
kito lietuvis katalikas ir tau 
tietis; iš to ir kova, bet lai 
kui bėgant viskas aptyks 
Nekurie tariasi eit pas kuni 
gų prašyt, kad bažnyčioj ne 
sibartų prieš tų parodų, nes 
daug vargo ir lėšų panešta 
iki surengė, ir gaila butų 
kad už tų vargų negalėtume 
dailiai pasirodyti.

Vietinės Mylėtojų Artistų 
teatrališkos Dr. nariai ne
paisydami tų armyderių, pa
sirodo tvirtais vyrais; kož- 
nas savo rolę mokinasi ir ti
kimasi, kad bus puikiausiai 
perstatyta “Rutvilė”, isto-

iška tragedija, iš prietikių 
cryžuoeių su lietuviais.

{Koncertas taipgi žada būt 
vienas dailiausių, nors vy
sti pakriko iš Choro, bet 
merginos tvirtai laikosi, ir 
išmintingesni vyrai žada su
grįžt. Taipos-gi, liet. parapi- 
inės mokslainės vaikai ir 

mergaitės pašoks vėliavos 
maršą ir padainuos tam tin
damas dainuškas. Orkiestra 
;aipgi gerai prisitaisė. Tas 
viskas atsiliks 30 ir 31 gegu
žio, 1911 m. per S. L. R. K. 
A. seimą.

Buvo nepaprastas susi
rinkimas 13-tos kuopos, S.

R. K. A. Nutarta palikt 
organu “Draugą”. J. Vasi- 
iauskas nurodė “Draugo” 
mikų turinį, pilnų visokių 
straipsnių, mokytiems ir ne
mokytiems tinkamų ikvaliai 
pasirinkt, o “Kataliko” vi
sai neįsileist, nes jiems ne
rūpi gerovė Susivienijimo, 
;ik daugiau jo išardymas. 
Parodė tai vienas iš jų pu
sės kasos globėjas sauvališ- 
<ai pasilaikęs pereito Seimo 
protokolą; tokiu budu visus 
metus Susiv. negalėjo nieko 
veikt. Sąnariams buvo links
ma, kad ir vietinis klebonas 
dalyvavo šiame susirinki
me. Į delegatus tapo išrink- 
;i:

Kun. J. Lietuvnikas,
J. Vasiliauskas,
J. Karalius,
P. Grajauskas.

58 kuopa S. L. R. K. A. iš 
Curtis Bay atsiuntė $15.00 
dovanų pridengimui Seimo 
lėšų. Visi sąnariai atsistoję 
ištarė padėkos žodžius 58 
kuopai.

Oras atšilo, kaip katrą die 
ną jau ir peršilta.

Mačiau “Drąuge” vienos 
kuopos nutarimus ir išrodo 
jie man klaidingai paduoti. 
Turėjo būt taip: Jeigu 
“Draugas” norės brangiau, 
o “Katalikas” už 24$^c., tai 
tegul liks “Katalikas”. Jie- 
gi parašė, “jei brangiau, tai 
“Katalikas”, jei pigiau tai 

Draugas”. Už kų “Katali
kui” brangiau? turbut, kad 
nieko Susiv. nepagelbėjo, 
tik prilaikė narių augimą, o 

Draugas” vienais metais 
pasitarnavo sutaupdamas 
pusę cento nUo nario, ir pa
čių narių kišenių j e paliko po 
25 centus. Taigi męs “Drau
gui” dėkodami, turime pa
kelt mokestį ir organu pa
likt “Draugų”. J. K.

WILKES-BARRE, PA.
Gegužio 14 d. pasimirė 

širdies liga Juozas Dainis. 
Amerikoje išgyveno apie 22 
metus. Nabašninkas plačiai 
buvo žinomas kaipo prakil
nus vyras, geras lietuvis ir 
doras katalikas. Už jo ma
lonų apsiėjimų ir švelnų bū
dų visi jį mylėjo. A. a. Juo 
zas Dainis gimęs Turpių kai 
me, Liudvinavos parapijoje, 
Kalvarijos pav., Suvalkų 
gub. Paliko moterį ir vieną 
6 metų vaikutį. Utaminke 
labai iškilmingai palaidotas. 
Amžiną ramybę jo dūšiai!

Perėjusių savaitę kasyk
lose likosi smarkiai sužeis
tas Petras Čiuprinskas. Ji
sai varinėjo mulus su karais. 
Bebėgdamas parpuolė po 
mulais. Mulai jį sutrempė ir 
karas rankų nulaužė. Miesto 
ligonbutyje tuojaus dešinė- 
jų ranką nupiovė. Nabagas 
labai serga. Nei į parapijų, 
nei į draugijas neprigulėjo, 
nėra kam apie jį rupinties. 
Nereikia vėjus gaudyti i c 
mandragalvoti iki sveikas.

Kasyklose labai gerai dii 
bama. Žmonės šneka, ki 
dirbs per visą vasarą. Bf 
nvčios pašventimas ne 
30 d., atidėta ant tol( 
laiko.
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CLEVELAND, OHIO.
Čia darbai truputį pasi

gerino, bet iš kitur pribuvus 
dar nelengva darbas gauti.

Gegužio 7 d. vietinė lietu
vių Teatrališkoji Choro dr. 
turėjo prakalbas, teatrą, mo 
nologą ir dainas, Columkils 
(? Red.) bažnytinėje svetai
nėje. Prakalbos buvo sako
mos apie socijalizmą ir jo 
pasekmes. Kalbėjo trįs kal
bėtojai: dviejų pavardžių 
nežinau, bet trečias kun. J. 
Halaburda. Pirinutinis kal
bėjo gana ilgai, bet labai 
nuobodžiai, kas vargino 
klausytojus. Antras kalbėjo 
kun. J. Halaburda, tai ištie
sų buvo ko pasiklausyti, nes 
labai aiškiai išdėstė viso so- 
eijalizmo darbus ir pasek
mes, kaip ant delno. Trečia
sis sakė taip-gi gerai, bet 

/ gaila, kad trumpai. Po pra
kalbų prasidėjo teatras var- 

! du “Pabaigtuvės”, dviejų 
veiksmių komedija, vado
vaujant pp. S. Eimučiui ir
K. Simonavičiui. Teatrą vai 
dino gana gerai, nors dau
gumas lošėjų buvo dar pir
mą kartą ant pagrindų. La
biausiai atsižymėjo, Teklės 
Kalineckaitės rolėje p. Zo
fija Bogdžiuniutė, Kleros — 
p. Z. Makauskiutė, Erozmie- 
nės — p. T. Čeraukutė ir Pe 
lekso Dolšinskio — p. S. Če- 
rauka, kiti visi irgi neblo
gai atliko savo uždavinį. 
Tarp aktų buvo monologas, 
kurį labai puikiai atliko p. 
A. Radzevičiūtė. Užbaigta 
dainomis. Vakaras buvo žin
geidus, turėjome gana juo
kų, o net kaip kas ir apsi
verkė, pamatęs Lietuvos 
dvaro darbininkus pageltu
sius, sukaitusius nuo darbo, 
o dar dainuojančius ir šo
kančius pabaigtuvėse dvaro 
sode. Žmonelių buvo pilna 
svetainė, bet jokių ermide 
rfų nebuvo, nes jokio svaigi 
nančio gėrimo nebuvo. Pel
nas paskirtas rengiamai nau 
jai statyti šv. Jurgio lietu- 
vių bažnyčiai. Užtai visos 
parapijos vardu širdingai 
ačiū Teatrališkojo Choro 
draugijėlei ir jos vadovams 
už nenuilstant darbavimosi 
labui lietuvystės ir šv. R. 
katalikiškos bažnyčios, nes 
tai viena veikliausiųjų drau
gijėlių visame Clevelande, 
kuri darbuojasi jau dveji 
metai. Atlošė daugel gražių 
perstatimėlių ir padainavo 
daug gražių dainelių, kurios 
linksmina ir ramina musų 
nuvargusias sielas. Girdė
jau, kad jau ir vėliai pradė
jo lavinties vaidinti savo pa
čių 2-jų metų sukaktuvėms 
sutvėrimo draugijėlės. Tur
būt bus ir prakalbos su dai
nomis, ką padėk Dieve, 
jiems lengvai viską atlikti. 
Nekurie matydami, kad to
ji draugijėlė pasekmingai 
darbuojasi, norėjo prisirašy 
ti prie jos ir atitraukti nuo 
bažnyčios, bet kad į Clev. L. 
Teatrališką Choro dr. prigu
li visi geri katalikai ir geri 
parapijonai, tai jų nepriė
mė kitaip, kaip kad turi at 
likti kas metai Velykinę iš
pažintį ir prigulėti prie šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
Tatai jiems nepatiko, jie ne
pristojo ant to, bet kerštui 

‘ sumanė susitverti sau kitą 
laisvamanišką draugiją, var 
du “Mirta”, ėjo po namus, 
'kalbindami jaunus ir senus 
prisirašyti prie tos draugi
jėlės prižadėdami nekenkti 

įtikėjimui nei bažnyčiai, kad 
lik daugiaus pritraukus
>rie savęs, ir suardyti dve- 
lis metais pirmiauR susi- 
[ėrusią draugijėlę “Tea- 
iliško Choro”, ir, žinoma,
|o kelis tokius lengvati 

kurie paklausė jų ir

draugijos. Ogi išgirdo, kad 
Teatrališkoji Choro draugi
jėlė rengia prakalbas ir tea
trą, tai jie norėdami užkenk
ti ir atitraukti žmones nuo 
lankymosi prakalbose, su
manė ir jie tą pačią dieną 
surengti teatrą ir balių. At
nešę pas šv. Jurgio lietuviš
ką bažnyčią savo apgarsini
mus, pradėjo dalinti, bet ge
ri parapijonai, persergėti 
gerbiamo klebono visai neė
mė jų apgarsinimų ir nėjo 
jų teatran ir baliun, bet atė
jo į prakalbas ir teatrą, ku
ris buvo surengtas bažnyčios 
naudai.

Geras parapi jonas.

CHICAGO, ILL.
Savu laiku buvo “Drau

ge” paminėta, Jog yra ren
giamas pastangomis Chica
gos lietuviškų vargoninin
kų bendras koncertas, kurio 
pelnas buvo skiriamas, Šv. 
Kazimiero Vienuolynui. 
Taigi tas koncertas 23 ba
landžio ir atsiliko pirmų 
kartu šv. Jurgio svetainėje; 
paantrinta jį 7 gegužio Visų 
Šventų svetainėje. Išdalies 
daly vau j ančių j ų surengim c 
koncerto, kaip pirmu, taip 
antru syk’, turint omenyje 
visas kliūtis, su ' kuriomis 
reikėjo susidurti iš priežas
ties pasidalinimo spėkų po 
visas dalis miesto, koncer
tas pasisekė kuogeriausiai. 
Programas ~buvo įvairus ir 
gana augšto turinio. Dėl 
žingeidumo, ne vieno užsii
mančio rengime panašių kon 
certų, programą ištisai pa
žymėsiu :

1. a) Triumfališkas Mar
šas Ch. Gounod

b) Op, op! Kas ten Ne
munėli1? J. Naujalis

c) Garnys A. Pocius 
Mišras Choras ’

2. Pianas a) Etude C. mi-
nor F. Chopen

b) Sarabande J. S. Bach
c) Allegro Appossionato

Šrdnt-Saens 
‘ A. Pocius.

3. a) Kaip-gi gražus žoly
nų darželis A. Pocius

b) Tekėk, dukrel, už bajo
ro A. Pocius

V. Daukšo ir vyrų choras.
4 Solo a) Migk, vaikeli

Greczmaninova
b) Avė Maria Gounod 

M. Horodeckaitė.
4. Kvartetas “Gamta gra

ži” (pavesta vargoninin
kams) M. Petrauskas
V. Daukšo, B. Janušauskas,

A. Sodeiko, A. Limontas,
6. Solo Parį a' Arditi

A. Kimavičaitė.
7. Kur Diev’s F. Schubert

Vyrų Choras.
8. Solo a) Barcarolle

Ch. Gounod 
b) Caro nome iš operos 

Rigoletto G. Verdi
Jakiševičiutė-J anušauskienė

9. Duetas. Skambančios
stygos M. Petrauskąs
Jukš.- Janušauskienė ir A.

Pocius.
10 a) Baublys

Naujai is-Pocius
b) Kur bėga Šešupė

J. Naujalis
c) Verpėjėlė V. Daukšo
d) Loja šunes ant kiemo

J. Naujalis 
Mišras Choras.

Hymnas. Lietuva Tėvynė 
musų. ' » .
Vedėjas choro A. Pačius.
Rengėjai Koncerto:

A, Limontas, B. Janušaus
kas, V. Daukšo, A. Sodeiko, 
Prakaitis, A. Pocius.

Tas koncertas buvo ren
giama per ištisus metus. 
Bet-gi ir buvo kuomi pasi
gerėti. Vaisiai to taip pra
kilnaus darbo buvo aiškus, 

ipĮva: Sostai užsitarna

vo vardą tikrų “artistų”. 
Nemažesni įspūdį į klausy
tojus padarė duetas ir kvar 
tetas. Chorai, kaip vyrų, 
taip ir mišras atliko savo 
užduotis atsakančiai. La
biausiai žavėjo žmones tau
tiškos dhinos. Sudainavus 
“Tekėk dukrel* už bajoro”, 
žmonės perimti ne jau kokia 
spėka nenustojo ploję del
nais, kol tik choras, nors ne
noriai iš priežasties ilgo 
programo, neatkartojo. Tik 
deja, kad dar musų visuo
menė nepripratusi prie pa
našių pasilinksminimų, už
tat jų ir neatjaučia. Atėjus 
man į koncertą, pasidarė 
smagu, išvydus kone pilną 
svetainę žmonių. Bet cho
ristams suėjus ant estrados, 
kone pusė, tos taip skaitlin
gai išsižiurinčios, publikos 
ir teliko. Qaila, kad mūsiš
kiai vis dar temato pasilinks 
minimą vien girtybėje. Kur 
svaigulių nėra, ten ret’s 
kur’s ir teateis. Vienok ne
reikia rankų nuleisti ir ne
nustoti vilties, bet uoliai 
darbuoties dėl sužadinimo 
dorų jausmų širdyse vien- 
giančių. Reikia triūso, pasi
šventimo ir didžios kantry
bės, idant juos pripratinus 
prie panašių pasilinksmini
mų. Pratinimas visuomenės 
prie panašių pasilinksmini
mų, yra tai mokslas tikroje 
to žodžio prasmėje, o moks
las juk niekuomet lengvai 
neatsieina.

Dainius.

GILBERTVILLE, MASS.
Jau ir ant musų padangės 

nušvito saulutė! Susitvėrė 
19 d. kovos katalikiškoji sa- 
vytarpinės pašalpos draugi
ja Šv. Juozapo Globėjo. Bet 
iš visų pusių dar skrajoja 
debesėliai ir rodos, kad jatt- 
jau nori uždengti nuo musų 
malonią šviesą; mat musų 
“cicilikai” yra neužganė
dinti, kad susitvėrė ne ko
kia tai “cicilikų”, bet Rymo 
katalikų draugija, ir sten
giasi visokiais būdais ją iš
ardyti. Seiliaus musų miny- 
me buvo susitvėrusios drau
gijos liet tris kartus, bet per 
darbavimosi musų “karina
mos apšviestuolių” visos ne
ilgai gyvavusios iširo; dabar 
tegul ardo musų naujai su
sitvėrusią draugiją nors de
šimts arba šimtai “viena
kių” ir “bedančių”, bet jau 
turbut neįstengs jos išardy
ti, nes yra susirašiusių sąna
rių maž-daug apsišvietusių, 
kurie visokių kalbų nepaiso, 
o antra, turime gerą vadovą 
— prezidentą p. Juozapą Va 
linską, kuris gerai veda drau 
gijos reikalus. Yra viltis, 
kad tie visi debesiai prasi
blaivys ir tolesniai saulutė 
nepaliaus mums švietus. Ba

Balandžio 24 d. atsilankė 
pas mus klausyti išpažinties 
gerb. kun. Jakaitis. Žmęnės 
labai yra užganėdinti iš jo 
gerų pamokinimų ir pamoks 
lų.

Prasidėjus gegužės mėne
siui gilbertvilliečiai lietuviai 
kas nedėldienį susirenka į 
airių bažnyčią (savo bažny
čios lietuviai čia neturi) į 
gegužines pamaldas, labai 
dailiai pagieda jaunimas lie 
tuviškas giesmeles. Tik gai1 
)a, kad nelabai skaitlingai 
susirenka, o ypatingai vyrai. 
Mat musų vyrams smagiau 
praleisti laiką prie stiklo 
alaus, negu bažnyčioje va
landėlę pasimelsti.

Cicilikutis.

PLYMOUTH, PA. 

Kasyklose kasdien dirba,
bet nėra tenai gero sufc

kymo: kas sunkiai dirba^tas 
mažą užmokesnį gauna. Suk 
tybės... Aplink Plymouthą 
iš visų pusių daug anglies 
išimta. Žemė išdirbta, kaip 
bičių korys. Išėmus anglį 
žemė visur griūva. Pats 
miestelis pavojuje; stovi, 
kaip ant kiaušinio lukšto. 
Pačiame miesto viduryje 
kelios stubos įgriuvo. Ang
lai'pardavinėja savo namus. 
Girtuokliavimas tarpe lietu
vių baisus.. Niekas neragina 
žmonių prie blaivumo. Gir
tuokliavimo pasekmės ne
laimingos. Bedieviai, viso
kios rųšies blevyzgotojai, 
tai girtuoklybės išperos. Už 
pereitą savaitę vienas vyru
kas po pėdei kelias dienas 
gėrė, kaip beprotis ir stąiga 
mirčia da neišsiblaivęs nu
mirė. Nelaimingasis niekur 
neprigulėjo. Palaidotas ne 
kaipo žmogus krikščionis — 
patvoryje!

Šiuo tarpu buvo daug pa
laidojimų ir daug nelaimin
gų atsitikimų kasyklose.

Dievo rykštė bene mus 
baudžia!

Nieko gero pas mus nema
tyti. Kitų miestelių lietu
viai, musų kaimynai, iš pas- 
kutinos stengiasi pasistaty
dinti gražias bažnyčias, pui
kiai jas išpuošti ir švariai 
užlaikyti. Męs gi negu tik 
nešvarumu visus kitus ap 
lenkiame. Tokio nešvarumo, 
kaip musų bažnyčioje, nei 
vienoj kitoj nėra ir būti ne
gali. Taip viduryje; o iš lau
ko netrukus kiaulės paknis 
pamatus! Širdį sopa matant. 
Dievo namą taip apleistą!

Žmogelis.

Naujienos iš 
Amerikos.?rt»

Gompers, Mitchęll ir Mo- 
rrison paliuosuoti.

'Augščiausias Suv. Valsti
jų Teismas paliuosavo nuo 
kalėjimo ir visokios atsako
mybės Samuelį Gompers’ą, 
John’ą Mitchęll’į ir Frank’ą 
Morrison’ą — Amerikos Dar 
bo Federacijos viršininkus. 
Pirm poros metų jie buvo 
nuteisti už teismo paniekini 
mą; pirmasis visiems me
tams kalėjiman, antrasis — 
devyniems mėnesiams, tre 
čiasis pusmečiui. Mat Ame 
rikos Darbo Federacija lei 
džia savo .organą, kuriame, 
būdavo talpina vardus tų 
kompanijų, kurios nepripa 
žįsta unijonistų darbininkų. 
Tarp tokių firmų buvo ir 
Bucks Stove ant Range Co. 
Firma apskundė Federaci
jos vyriausybę, kad gadina 
jai biznį. Teismas nuspren 
dė, kad Federacijos organas 
neturi teisės skelbti Bucks 
Co. eilėje tų firmų, nuo ku
rių darbininkai neprivalo 
pirkti daiktų. Bet organas 
skelbė toliau. Tuomet Wa 
shington’o teismas nuteisė 
Gompers’ą, Mitchęll’į ir Mo
rrison’ą už nepaklausvmą 
teisėjo ištarmės. Dabar augš 
čiausioji instancija Sus 
Valstijose atmetė visus 
skundus prieš visus tris ap
kaltintuosius ir žemesniojo 
teismo nusprendimą panai
kino.

Bucks Co. jau seniau buvo 
susitaikiusi su Federacija.

Sunaikino visą knygos lėlei
, dimą — 18.000 tomų.

Washington, D. C. Tik 
viena praleista klaida nau
jai atspaustoje knygoje, ap
rašančioje 61-mą kongreso 
veikimą, padarė tai, kad rei 
kėjo sunaikinti visą išleidi- 

nČių t

to didelio veikalo. O klaida 
tik tokia, kad pavadinta 
kongresmonas Theoro'nas 
Akinas demokratu, kuomet 
jis yra pažanginiu republi- 
konu. Dr. Akinas, žinoma, 
smarkiai pasipriešino ir jam 
būtinai 'reikalaujant, sunai
kinta visas išleidimas, 
pradėta naujas.

o

Žydų kongresas.

Indianapolis, Ind. Šitame 
mieste prasidėjo žydų kon
gresas, kurį atidarė tūlas 
Henry M. Goldfogie iš Ne\v 
York’o pinniausia pasmer
kęs Rusijos valdžią už ne
pripažinimą amerikoniškų 
pašportų, išduotų norin
tiems į Rusiją važiuoti žy
dams.

Kongresas svarsto, kaip 
palengvinus žydų emigraci
ją į Suvienytas Valstijas, 
ypač iš Rusijos.

Pirmutinis paviete nuteisi
mas mirčiop.

Harrisburg, III. Prisieg- 
dintųjų teismas nutaisė mir
čiop Aleksandrą Kingą, ku
ris drauge su A. R. Greene 
nužudė tūlą Joną Mitchęll 
iš Corrier Mills, o žmogžudy 
bės padengimui užmuštojo 
kūną sudegino. Tai pirmu
tinis nusprendimas mirčiop 
Saline pąviete.

Greene nubaustas sunkiu 
kajėjimu visam amžiui.

Steigia daugiau krasos ban
kų.

Pirmosioms krasos ban- 
koms pilnai pasisekus, ge- 
nerališkas pačtorius Hitch- 
cock įsakė atidaryti naujus 
krasos bankų skyrius se
kančiuose miestuose: Belle- 
ville, III.; Indiana Harbor, 
Ind.; Albia, Iowa; Chvosso, 
Mich.; Hibbing, Minn.; Bea
ver Dam, Wis., ir St. Charles 
Mo. Šios įstaigos pradėsian
čios veikti 1-mą dieną bir
želio šių metų. Tikimasi, 
kad ir joms ne blogiaus siek- 
sis už kitas bankas.

Kova su bankų draskyto- 
jais.

Jefferson, Iowa. Du va
giliu kaukėmis ant veidų, 
dasigavo Paton’e į krasos 
namus ir paplaišinę dyna- 
mitu kasą, pasiėmė kelis 
šimtus dolerių ir ne mažai 
krasos ženklelių. Dynamito 
sprogimas sukėlė aplinki
nius gyventojus, kurie, da- 
siprotėję kas darosi, apsi
ginklavę, leidosi vagius vy
ti. Rado juos dvi myli atstu 
nuo Paton užsidariusius 
viešoje mokykloje. Tūlas 
Busbv pirmutinis atidarė 
mokyklos duris ir ant vietos 
krito peršautas. Kitiems pa
būgus prie durų artinties, 
žmogžudžiai spėjo įsitrauk
ti Busby’o lavoną vidun, 
pastatė jį prieš langą ir iš 
už jo šaudė ir persekiotojų 
minią. Bet policijos tankus 
šūviai vieną vagį užmušė 
mirtinai, antrą-gi sunkiai 
sužeidė. Suimtasis tuo tar
pu nuvežta ligonbutin ir jei 
pasveiks, bus teisiamas už 
žmogžudybę.

Grąžįs daugelį emigrantų.

New York, N. Y. New 
Yorko uostan pastaruoju 
laiku pribuvo keturi tūkstan 
čiai emigrantų, kurių tarpe 
emigracijos urėdninkai ra
do net 1050 asmenų, netin
kamų Suvienytoms Valsti
joms ir visus grąžįs atgal 
Užlaikytųjų tarpe yra net 
antros klesos keleivė nuo 
laivo “Finland”, tūla Loes- 
chner, važiuojanti pas gimi
nes į Cold Springs, Mi 
Žinoma, sulaikyta ju 
menkniekius. Ištikro 

irdžiams

urėdus prie emigracijos, 
greitu laiku nei pusė atvy
kusiųjų uebus įleidžiamą j 
Suvienytąsias Valstijas.

Gaisras angliakąsyklose.

Wilkes-Barre, Pa. Dela- 
ware ir Hudson kompanijos 
anglies kasykloje Larksvi- 
llėj užsidegė sądėlis para
mos stulpų. Gaisras tuo
jaus patėmyta ir’užgesinta, 
vienok nuo kilusių durnų už
troško penki mainieriai.

Rooseveltas užpuola teis
mus.

Ne\v York, N. Y. Ex-pre
zidentas Rooseveltas, laik
raščio “Outlook” bendra
darbis, neseniai patalpino 
jame aštrų straipsnį prieš 
nusprendimą apelecijos teis 
mo Ne\v Yorko valstijoj, ku
ris sako, jog nauja teisė, 
pripažįstanti darbininkams 
atlyginimą nuo darbdavių 
už sužeidimus arba ilgą tar
navimą, nėra sulyg Suvie
nytųjų Valstijų konstitu
cijos ir negalima ja naudo- 
ties. Rooseveltas smarkiai 
išbarė apelacijos teismą ir 
greižtai reikalauja, kad at
šauktų savo neteisingą nus
prendimą, kitap žmonės ga
lį reikalauti prašalinimo 
taip neteisingai pasielgian
čių teisėjų, Rooseveltas sa
ko, jog nors teismai turi di
delę galę, bet visa tauta 
daug už juos galingesnė, ir 
jijė nekęs panašių nuspren
dimų.

Naujas skandalas.
Portland, Ore. Tūlos dar

bininkų draugijos sekreto
rius H. J. Parkinson sukėlė 
nemažą skandalą apreiškęs, 
jog P. L. Campbell, Oregon 
universiteto prezidentas siu 
lęs jam dešimtį tūkstančių 
dolerių, už sunaikinimą ko
kiu nors budu peticijos 
prieš tą universitetą. Mat 
statant universitetą, legis- 
latura ir mokyklos valdžia 
mokėjo sukišti į savo kiše- 
nius penkis šimtus tūkstan
čių dolerių. Dažinoję apie 
tokią žymią vagystę, pilie
čiai sumanė paduoti augštes 
nei valdžiai peticiją su tūks
tančiais parašų, kad aštriai 
vagius nubaustų. Toji peti
cija iki kol guli pas Par- 
kins’ą, taigi ir bandyta jį 
papirkti, gerai užmokant už 
jos sudeginimą ar paskandi
nimą.
Kiek atsiėjo kompanijoms

darbininkų algų pakėli
mas.

Harrisburg, Pa. Per kon
venciją geležinkelių darbi 
ninku, prigulinčių į Brother 
hood Trainmen Suvienyto
se Valstijose ir Kanadoje, 
tos draugijos prezidentas 
W.' G.’ Lee išdavė atskaitą, 
iš kurios matyti, jog pakė
limas darbininkams algos 
pereitais metais kaštavo ge 
ležinkelių kompanijoms tris 
dešimts septynis milijonus 
dolerių. Kadangi šita žinia 
paduota darbininkų pusės, 
tai turbut ji teisinga.

Rauplės universitete.
Columbia, Mo. Missouri 

valstijos universitete pasi
rodė rauplės. Ligonius, ži
noma, tuojaus atskirai už
daryta, tečiaus 700 sveikų 
studentų turėjo čiepytis. Ka 
dangi nenorintiems pasiduo
ti tai operacijai gręsė praša 
linimas iš mokyklos, tai 
priešginių neatsirado.

Cigarų dirbėjų straikas.

Tampa, Florida. Sustrai- 
kavo penki tūkstančiai ci
garų dirbėjų ir labai nera

dai užsilaiko. Straikas ki- 
iŠ priežasties nusprendi; 
j^ivieto teismo, kuris pa>

laikė žemesnįjį teismą. Mat 
vietinis » teismas nubaudė 
kalėjimu kelis cigarų dir
bėjus, daugiausia agitavu
sius ir kėlusius riaušės laike 
pirmiaus laikyto straiko.

Uždraudžia aprašinėti žmog 
iudybes.

Springfield, III. Illinois’o 
valstijos legislaturoj e už
tvirtinta bilius, įneštas pa
siuntinio C. W. Church’o, 
uždrgjidžiantis laikraščiams 
smulkmeniškai aprašinėti 
sensacijonališkas užmušė- 
jystes, žmogžudybes ir eg
zekucijas. Spaudos persta- 
tytojai smarkiai priešinasi 
tokiam uždraudimui, nes, 
girdi, kuo dauguma laikraš
čių pripildvsianti savo skil
tis. ..j

Milijonierė mokytoja.
Atlanta Georgia. Nors ap- 

laikė šešis milijonus dolerių 
paliekamybės ir turėdama 
30 tūkstančių grynais pini
gais, panelė Lillian Swv- 
gert yra mokytoja mažoje 
mokyklaitėje ir nenori mes
ti tą užsiėmimą.

Susivienijo dvi didžiausi 
darbininkų uniji.

Washington, D. C. Anglia 
kasių unija vardu The Wes- 
tern Federation of Miners 
susiliejo su darbo 'federaci
ja — American Federation 
of Labor ir gavo čarterį. 
Už susivienijimą tų galingų 
darbininkų organizacijų 
ėjo visi jųdviejų viršininkai 
ir uoliai tam siekiui darba
vosi, kol jų pasistengimai ne 
pasiekė pageidaujamą tiks
lą.
Tėvai išsižadėjo kūdikio.
Aurora, III. Kokių-įn’ėsa- 

itfa ir tėvų! Štai vienai tur 
tingai porai užgimė kūdikiu 
kuris pasirodė tėvams ne 
ikvalęi gražus, ir nors jis 
buvo sveikas ir drūtas, be
širdžiai gimdytojai nusiun
tė jį miesto auklėtnamin ant 
auginimo. Auklėtnamio per- 
dėtinis bet neišduoda tėvų 
pavardės.

Geras žodis.

Ponia Maria F. Mundil iš 
Clarkson, Neb., šia ką rašo: 
“Aš vartojau Trinerio An- 
gelica Bitter Toniką metai 
atgal. Mano liga buvo tai 
suirimas nervų, kurio gydy
tojai negalėjo atitaisyti. Pa
tarus mano broliui antgalo 
pradėjau vartoti minėtąjį 
vaistą ir, bevartodama, veik 
pasveikau”. Tokiuose atsiti
kimuose, kaip nemalimas, 
kur organai persilpnai dir
ba, kur mažinasi stiprumas, 
ir atsiranda visoki vidurių 
ir galvos skaudėjimai, Tri
nerio Angeliška Rugštusis 
Tonikas yra geriausias nuo 
to vaistas. Iščystis jis viso
kius nečystumus, sustiprįsf 
organus ir sugrąžįs sveika
tą. Aptiekose. Jos. Triner, 
1333-1339 So. Ashland avė., 
Chicago, III.

Barahošius, parašęs laiš
ką savo draugui antgalo pa
rašė: — Jeigu negausi šitos
cromatos, tai prašau tavęs
greitai atrašvti.
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DRAUGAS

(THE FRIEND)
Katalikiškas Laikraštis

Pašvęstas Amerikos Lietuvių 
Katalikų Reikalams.

— Organas 8. L. B. K. A. —
Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kas

ketvirtadienis. * •
A. L. B. K. K. Sąjunga ■■ Leidėjai.

Kun. A. Kaupas — Redaktorius.
U. Auguliutė — Ušveizdėtoja.

----
Visas korespondencijas ir kito

kius raštus reikia siųsti pas
Rev. A. Kaupas,

64 Ohurch St.,
Pittston, Pa.

Viaus pinigus, ar tai prenume
ratos, ar tai už “džabsus” ar už 
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti 
tokiu antrašu:

“DRAUGAS“
314 E. Market St., 

W1LKES-BARRE, PA.

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

“DRAUGAS”
314 E. Market St., 

WILKES-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 
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai
lėtiem, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abie
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
mis, redakcijai labai dažnai pri
sieina perrašinėti atsiųstus raštus.

Norint, kačT raštas tilptų arti- 
miausiame numeryje, rankraštis 
peikia pristatyti spaustuvėn ne vė
liau, kaip 9 valandą išryto antra
dienyje (utaminke).

uvo klastuolią norai! 
i'aip, žuvo’ Ir,vėl atsimena 
;įti seni žodžiai: Viskas ge- 
a, kas baigiasi gerai...
“Draugas’5 visus metus 

;arnayo Susivienijimui išti
kimai. Nesikišome į ginčus, 
nepiudėme sąnarią tarp sa
vęs. Skundai, rugonės buvo 
siunčiamos Susiv. vyriausy- 
>ei, kuri nesusipratimus už- 
laigdaVo ‘privatiniu budu. 
Tikimės, kad Susiv. sąnariai 
pagirs už tatai organą.

Kadangi daugelis kuopą 
nutarė palikti ir toliau
‘Draugą” organu, drįstame 

ir męs pasisiūlyti. Vieno tik 
daikto .reikalaujame — bū
tent, kad kaina butą pakelta 
bent iki-50 centą, nes kiek
vienas ipafo, jog taip, kaip 
dabar Yra, “Draugo” leidė 
jai turi didelę nuoskaudą.

Sveikindami 26-tojo sei
mo delegatus, velijame sei
mui kuogeriausią ir kuonau 
dingiausią nutarimą ir tau
tai ir organizacijai. Velija 
me taip-pat, kad tautiški 
centai butą padalinti tarp 
naudingą įstatą, kaip Lie 
tuvoje, taip ir Amerikoje. 
Lai delegatai neužmiršta šv. 
Kazimiero vienuolyno, Prie
glaudos Namą, “Saulės” 
Marijampolės mergaičią 
progimnazijos, kun. J. Tu 
mo fondo, Mokslo ir Dailės 
Draugiją namą ir kitokią 
draugiją ir įstaigą.

Tegyvuoja Susivienijimas 
Lietuvią Rymo Kataliką 
Amerikoje!

Nemažiau .nemalonioje 
šviesoje tapo parodytas ‘Tė 
vyūėje’ p. A. J. Ramanaus
kas — tas pats, ką mėgsta 
rašyti nelabai vykusias ei
les ir labai nevykusius pole
miškus ir filosofiškus straip 
snius pirmeiviu organuose.

Tėvynės” redaktorius re
gimai tyčia norėjo atverti 
visuomenės akis į tat, koks 
didelis šviesuolis yra tas 
lamanauskas, kursai ver

žiasi į augštas vietas tautiš
kose organizacijose. Tas di
delis šviesuolis nemoka nei 
statrašo, nei etvmologijos 
nei svntaksės...

Pirmeiviai mėgsta 
kaišioti klerikalams,
klerikalai šmeižia, žemina 
pirmeivius. Bet klerikalams 
nereikia nei rupinties to
kiais darbais. Patįs pirmei
viai savo organuose aiškiai 
parodo, kuo jie patįs yra 
Jie patįs viens kitą neguo- 
doja, viens kitą pažemina 
Kaip gi pašalinis žmogus 
juos pagerbs, kaip gi juos 
paaugštjįs?. ..

Nedovanai kitados 
tis” rašė, jog žodis:

pn-
kad

44
44
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meivis” Lietuvoje jau yra 
įgijęs tokią prasmę, kad pa
vadintas juo vyras jaučiasi 
lyg užgautu.

reikšdami paguodonę ir pri
derančią meilę vyriausiam 
perdėtiniui katalikiškos baž 
uyčios Suvien. Valstijose. 
Pasibaigus seimui bus iškil
mingas palaiminimas su 
šveijčiausiu Sakramentu to
je pat bažnyčioj, ant kurio 
gerb. delegatai yra užkvie- 
čiami pribūti. Seimo sesijos 
bus laikomos salėje po baž
nyčią. Laiškus ir telegramus 
šeiniui malones siąsti ant šio 
adreso: 308 N. Paca St., ant 
var<|o kun. J. Lietuvniko ar
ba dėimo pirmininko.

Pirmą seimo vakarą bus 
lošti vietinės teatro mylėto 
ją draugijos teatras “Rut 
vile”, istoriška tragedija 
5-se aktuose, iš atminimo 
lietuvią karės su kryžiuo
čiais^ parašyta V. Nagomos- 
kio. įAntrą vakarą bus duo
tas koncertas, susidedantis 
iš daįiną ir muzikos ir kito- 
kitpįižimančią perstatymą. 
Po koncertui pora valandą 
■tęsis^sokiai —- balius. Tea
tras ir koncertas atsibus ant 
‘ ‘ Gerinama Maennerchor
Hali?’ 410-412 W. Lombard 
str. •

Apsistojimo vieta gerb. 
delegatams yra paskirti 
viešbučiai “Eutaw įfouse” 
N. W. cor. Baltimore & Eu- 
taw str., ir “New Howard”

Sus. Liet. R.-K. A. 

Reikalai.

REDAKCIJOS PASTABOS.

S. L. R. K. A. seimas po 
akią. Visi metai praėjo Su 
sivienijimui ramiai. Nebuvo 
tą ginčą, kurie viešpatavo 
organizacijoje pirm kelerią 
metą. Neromios dvasios at
simetė nuo Susivienijimo, ge 
ri žmonės į jį įstojo. Valdiš 
kas raportas rodo, jog S. L. 
R. K. A. turi 5006 pilnus są 
narius, vadinasi, nelabai 
kiek mažiau už S. L. A., iš 
kurio daug sąnarią išėjo dė
lei nesusipratimą už naują 
konstituciją ir mokesčiu pa
kėlimą.

Vienas tik nesmagus daik 
tas užtemdė šiaip jau giedrą 
Susiv. padangę: pirmasis 
praeito seimo1 sekretorius 
neapskelbė seimo protokolo 
ir paslėpė ar nudėjo proto
kolą knygą, užslopindamas 
tokiu budu valdiškąją Su
siv. istoriją ir seimą nutari 
mus. Galima sakyti, kad vi
sus metus nuo 25 iki 26 sei
mo Susiv. gyvavo be bega
linės paramos. Dėlko p. M. 
Kadzievskis iškirto tokį ne
skanu šposą organizacijai 
žino geriausiai jis vienas. Iš 

• šalies žiūrinčiam išrodo taip, 
lyg čia butą veikusi keno ki 
to ranka. Siekis to nešva

ius darbo aiškus —- buvo 
ndyta atkrešyti Susivieni 

jimui už tat, kad vienam 
laikraščiui nepasisekė įsi 
gauti už organą. Gal buvo 
ir kitokie tikslai pasijuokti, 
kad vat be manęs negalite 
apsieiti, ir t.t. — bet reikia 

* pasidžiaugti, jog tie tikslai 
tapo neatsiekti. Įvyko psal- 
misto žodžiai: Desideria pe- 
ccatorum peribuntl —- o 
tuos žodžius šiame atvej 

i galima sulietuvinti ši

Lietuvos pirmeiviai nuėjo 
taip toli “pirmyn”, kad at
sirado ... piemenią eilėse. 
Lietuvos pieiąenįs gieda:

Ta ožkelė cibi—cibi, v
Ta avelė čiri—biri,
Ta degloji žvieku-kvieku,
Ta žaloji raliu—raliu, 

ir t.t. Y s
“Lietuvos Žinią” ben

dradarbis raliuoja šitaip: 
Tas Smetona ‘sviepu-viepu’, 
Tas Kubilius ‘kaka-rie-ku’. 
Tas Šaltinis “pliaušką- tauš 

ką”
O ta Viltis “dumbrą-dam- 

brą”.
Piemenėliai sąmojinges- 

ni už pirmeiviu organo ben
dradarbius! Piemeną ralia
vimai patenka į folklorą ir 
tampa ‘ mokslo "nuosavybe, 
bet pirmeiviu “sviepavi-

26 Seimas S. L. R. K. A 
atsibus Baltimorės mieste, 
gegužio 30, 31 ir 1 birž. Kuo-

6—8 N. Howard st., paskes
nis naujesnio intaisymo. Jei 
kurie iš delegatą akvatytą 
apsistoti pas lietuvius, tad 
pribuvusiems 29 d. gegužės 
bus pranešta, pas ką galima 
apsistoti.

. Delegatams atkeliaujan
tiems Pennsylvania geležin
keliu, parankiausia vieta iš-pos gali siąsti delegatus 

kaipo ir pereitais metais, t. UPti ant “Union Station’,

mai” ir “dumbravimai” ei
na šiukšlynan ir tampa įvaū 
rią nešvarią vabzdžią mais
tu.

to I 

pftU! 

Iriu

Jei tikėti “Darb. Vilties” 
korespondentui, tai garsus 
‘Valpa^aiso universiteto 

studentas”, kursai vieton 
mokinties pats, važinėja po 
ietuvią kolonijas ir mokina 

žmones, pats nieko nemokė
damas, nekokią turi iškalbą. 
Štai keletas žiedeliu iš jo 
kalbos, laikytos viename 
Pennsylvanijos miestelyje 

“Kada vaikinas su mer
gina susituokia ar kitą ką‘, 
pagimdo kūdikį ar kitą ką” 

“Be apsivedimo žmogus 
niekam netinka ir būtinai 
reikia apsivesti ar kitą ką.”

“Apsivedant nereikia žiū
rėti nė jokią turtą, tik rei- 
kia pažinti tikrą meilę ar ki
tą ką”.

“Suėjo poron neturtuo- 
liai ir už kiek laiko persis
kyrė ar kitą ką”..

“Vyras nevedęs turi pa
leistuvauti ar kitą ką.”

y nuo 20 iki 50 narią vieną 
delegatą, nuo 50 iki 100 du 
delegatu. J ei kuopa turi ma
žiau kaip 20 narią, delegato 
siąsti negali, bet ji gali su
sidėti su kita maža kuopa ir 
sudarius reikalaujamą skai
tlių, gali vieną delegatą 
siąsti. .

Seimas prasidės su šv. Mi- 
šiomis šv. Jono Krik. lietu
vią bažnyčioje. Visi broliai 
delegatai meldžiami atvykti 
ant šv. Mišią. Po Dievmal- 
dybei prasidės seimas po- 
lažnytinėje salėje ant kam- 
30 Paca ir Saratoga gatvią. 
Kuopą sekretoriai yra mel
džiami kuotrumpiausiai su
rašyti kuopą nutarimus ir 
norus. Delegatą mandatai 
turi būti atskyrium nuo įne
šimą parašyti. Skyrium pa
duoti mandatus ir skyrium 
įnešimus. Įnešimuose, neturi 
būti užgauliojimą ir bumio- 
jimą. Delegatai meldžiami 
yra pasirengti ir turėdami 
laiko apsvarstyti savo kuo
pą įnešimus, kad per seimą 
galėtą juos gerai išaiškinti. 
Tevadovauja mumis viena 
prakilni mintis: Sus-mo la
bas.

Te gyvuoja lietuvią kata
liką Sus-mas!

Su pagarba
Jonas Rikteraitis,

S. L. R. K. A. pirmsėdis.

Tas “kitą ką” pinasi visą 
prakalbą. Na-gi ir iškalbus 
tas “studentas ar kitą ką”! 
Juokiasi iš jo net pirmeiviu 
laikraščiai. Velyk studen
tui šviesties pačiam vieto 
juokus ar kitą ką iŠ sav 
daryti. '

tai butą laimikis, kaip tam 
maskoliui, ką pirko “za tri 
kępiejki burgunskavo”. Ne
turint supratimo apie daly
tus geriaus būti namieje su 
savo nežinojimu, negu vie
šai pasirodžius!

Pilnai pritariame A. Gu
daičio įnešimui, kad Sus
inąs turėtą savą organą, ne
samdytą. Organas tai stip
riausias įrankis žmones 
šviesti, dorinti, budinti ir 
vienybėn traukti. Kaip gi 
tatai musą Sus-mui neturė
ti taip svarbaus įrankio, bū
tinai reikalingo savo labui? 
Nereikia bijoti ekspensą. Jei 
pavieniai žmonės stengia iš
leisti laikraščius, tai minia, 
susidedanti iš penkią tuks 
tančią žmonią, lengvai gali 
išleisti penkis pirmos klia 
sos laikraščius. Žiūrėkite, 
broliai, kiek yra visokerio
pos veislės lietuvišką laik- 
raščią! cicilikai, ir laisva 
maniai ir bedieviai, ir šliup- 
tarniai ir naujosios ‘vieros 
lietuviai turi savus organus 
Jeigu jau yra naudojamas 
prasčiausios rąšies gaiva 
las platinimui suklydimą ir 
griovimui religijos, musą 
kataliką Susivienijimas, ta
sai milžinas, neturėtą ilgiaus 
dangstyties svetimomis 
plunksnomis, bet įsitaisęs 
organą stoti eįlėn jau kovo-

atkeliaujantiems B & O gel. 
“Camden Station”.

Komitetas rengimo seimo: 
Kun. J. Lietuvnikas, 

J. Vasiliauskas, 
J. Karalius, 

A. Laukaitis,
Į

P. Grajauskas.

XXVI Seimas S. L. R. K. A. 
Baltimore, Md.

Į t

Panedėlis 29 gegužės yra 
paskirta priėmimui gerb 
delegatą. Seimas« prasidės 
Utaminke 30 d. gegužės su 
iškilmingomis mišiomis 10 
tą vai. ryte lietuviškoj šv 
Jono Krikštytojo bažnyčioj 
N. W. cor. Paca & Saratoga 
str. Ant mišią pribus Jo 
Eminencija kardinolas J. 
Gibbons’as ir pasveikįs 
trumpa prakalba gerb. dele- 

us. Vietinės lietuvią ka- 
kos kareiviškos drau- 
su paroda pasitiks ir 

kardinolą, t

Artinanties seimui orga
ne pasirodo įvairus sumany
mai ir įnešimai būsimam sei
mui. Tai labai gera. Bet kai- 
kurią kuopą įnešimai neap
galvoti, iššaukti ne gyveni
mo reikalais, bet .nesupra
timu organizacijos dvasios. 
Prieš porą metą kai-kurie 
ašmenįs, žinoma, tie, ką ne
turi nuovokos apie farmas, 
šaukė ir ragino, kad Sus- 
mas pirktą farmą seniams 

našlaičiams. , Pasirodė, 
kad farma Sūs-mui butą to
kia skylė, kurion visas tur7 
tas palengva nugarmėtą, jo
kios naudos visuomenėj ne- 
atnešęs. ,

Šito gi dalyko da nesupra 
to. New Britam’ės kuopa, 
kad ji vėla savo įnešimuose 
atnaujina seną ir iš mados 
išėjusį fariąos klausimą. 
New Britain’ės kuopa da 
tik neseniai susitvėrė, vadi
nasi, grinorka, tatai nėra ko 
stebėties, kad nežino Susi vi e 
nijimo istorijos ir atkarto
ja kitą nesąmones. Paveiz- 
dan, pereitais metais ‘Drau
gą’ leidėjai padarė didelę 
auką apsiimdami savo laik
raštį siuntinėti Susivieniji
mo nariams už 24^2 centus 
Nežiūrint taip menko atly 
ginimo “Draugo” leidėjai, 
kad geriau patarnavus kata
liką organizacijai savo laik
raštį dvigubai padidino, pa
sidarė sau per tai dvigubai 
daugiau iškaščią, o štai ta 
pati New Britain’ės kuopa, 
girdi, jei “Draugas” apsi
ima už tuos pačius 24 cen
tus tai palikti “Draugą” or
ganu. Tai prakilnios galvos 
kokį Sugalvojo inešimą! Jei 
ums, Broliai, imtą' siuntinė- 

.i k raštį

smulkmenomis be visokią 
pridėčką: ‘ir kiti išdavimai’ 
ir t.t.

70-os kuopos viršaičiai: 
Prez. Vincas Krikščiūnas, 

Sekr. St. Malinauskas.

S. L. R. K. A. kuopos laikys 
susirinkimus:

33-čia kp. Kensington, 
III., — 21 d. gegužės 1911 m. 
apie 1-mą vai. popietą Visą 
Šventąją bažnytinėj svetai
nėj. Visi nariai teiksis pri
būti aut to susirinkimo, nes 
bus daug svarbią nutarimą 
paduota Seimui, o ir norin- 
tiejie galės prisirašyti.

A. Draugelis, sekretorius.

31 kp. Mahanoy City, Pa., 
— 24 d. gegužės 1911 m. pa
rapijos mokykloje. Visi na
riai privalo pribūti ir atsi
nešti paliudijimo korteles 
apie Velykinės atlikimą.

J. T. Vitkauskas, sekr.

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

jančio “Draugo” ir kariau
ti už teisybę, už Kristą!

Pasirodykime esą katali
kais ne tik vardu, bet dar
bais.

Jeigu dauguma delegatą 
riepanorėtą savo organo ture 
ti, tai męs paliekame organu 
“Draugą” su pakelta mo- 
kesčia. “Draugui” priguli 
vieša padėkavonė už grąžą 
šiais metais patarnavimą.

Reikalaujame, kad Tana- 
nevičiaus menadžeris Ka- 
dzevskis atsiąstą seipiui 
Sus-mo protokolą knygą! 
Padedame tvirtą protestą 
prieš Tananevičią ir jo lei
džiamą “Kataliką”. Vilko 
avies kailyje mums nerei
kia. - A. Urbonai,

6-sios kuopos sekretorius.

S. L. R. K. A. 70-os kuopos 
įnešimai XXVI-tam sei

mui. •v
70-oji kuopa reikalauja:
1. Kad butą sutaisyta kuo 

greičiausiai aiški, visiems 
suprantama konstitucija.

2. Kad seimo protokolas 
nebūtą pragaišintas, kaip 
tai atsitiko su praeito seimo 
protokolu, bet kad butą ap
skelbtas organe kuoveikiau- 
siai visą sąnarią žiniai.

3. Kad seimo nutarimai 
butą ištikimai išpildomi, 
kad tie, kurie apsiima atlik
ti kokį darbą, ištiesą jį at
liktą arba taptą nubausti.

4. Kad prezidentu taptą 
paliktas tas pats p. J. Rik- 
toraitis.

5. Kad centro sekretorium 
taptą išrinktas tas pats p 
K. Krušinskas.

6. Kad dvasišku vadovu 
butą ir toliau kun. M. Pan- 
kauskas, nes pagiriame jo 
darbą velykinės priedermės 
atlikimo reikaluose.

7. Kad organu pasiliktą 
tas pats “Draugas”.

8. Kad visą kuopą sekre
toriams butą prisiąsti ma
žiausiai po keturis kopertus 
su spaudintu ant jų iždinin
ko pdresu, nes taip lengviau 
butą siąsti iždininkui pini
gai.

9. Kad seimas neįsileistu 
pas save vilką avinėlių kai
liuose, kad nepasitaikytu 
taip, kaip pernai, kad net 
protokAlą knygos dingo ne
žinia kur.

10. Kad organe butą gąrri 
os atskaitos su vįsomis

M Iku praneštą per “Draugą 
jos adresą, kad nuvažiavus 
nereikt klaidžiot. Taipgi, 
kad suruoštą kokį koncertą 
ar kad pasistengtą padary
ti, kad butą galima visiems 
krūvoj atgiedot 31 d. baž
nyčioj šv. mišias.

Jonas Riktoraiti^ prez. 
67 James St., *

Waterbury, Conn.
Kąk. Vaške viče, vice-prez. 

186 Jefferson St.,
Netvark, 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,
.445 Park Avė., 

Bridgeport, Conn.
Kun. V. Vizgirda, knygių; 

190 S. Meade st.,
Wilkes-Barre, Pa.. I
dvasiškas vadovas,

Kun. M. Pankauskas,
445 Park Avė., 

Bridgeport, Conn.

VARGONININKŲ REI
KALE.

PAVOJUS.
Praeitame “Draugo” nu

meryje tilpo korespondenci
ja iš Providence,* R. I., pie- 
šiapti kaip dvasišką taip ir 
tautiškąja vietinių lietuvią 
likimą. Padejuota, apgailes
tauta ir... bus užmiršta.

-Tiesa, buvo ir taip. Bet 
laikas atkreipti atyda, kam 
tikėjimas brangus, kam mei
lė savo tautos neužgeso, kad 
męs esame pavojuje nema- 
žesniame, kaip musą tautie
čiai užmaryje.

Kad tai butą vienas atsi
tikimas 'Su Providence’o lie
tuviais, sakytume trumpai: 
nesupratimas koksai. Nau
josios vienok Anglijos vals
tijose panašią pasielgimą 
nestokuoja; New Haven, 
kame jau nuo poros metą 
reikalauja sau dvasiško va
dovo pervirš 1200 suaugu
siųjų lietuvią — skursta; 
Ansonia, kurioje lotai nu
pirkti ir užmokėti, verčiami 
prie airių bažnyčios prigu
lėti; Portlando vyskupystė
je ir tas pats girdisi; ar rei- 
kia dar minėti aštrų para
pijinių rubežią prižiūrėjimą 
be skirtumo tautos, ragini
mas siuntinėti vaikučius jei 
ne į public school, tai į airių 
mokslaines, vietoje paleng
vinus įkurti savasias ir t.t.

Ką tas viskas reiškia? Ar 
tai vis stoka liet. kupigą, 
kaip tai klabinantiems daž
niausiai atsakoma, gimdo 
tokias apverktinas aplinky
bes. Labai abejotina. Bene 
bus čia tiktai priedanga. 
Arčiaus prisižiūrėjus patė- 
mysime pirmutinę šiokio 
pasįelgimo priežastį, svar
biausią tikslą: norą paversti 
mažesnės, silpnesnės tautos 
greitesniam amerikoniza- 
vimui.

— Neims dviejų gentkar- 
čią, mano sau geradariai, 
kad lietuviai, kurie šiandien4
yra po globa airių, nustotą:, 
buvę lietuviais. Tai puiki 
medžiaga... gyvas tikėji
mas ... metas dapildyti pra
retėjusias eiles... Ir atsie
kiama. Šiandien, vaikučiai 
privesti prie pirmos komuni 
jos svetimtaučių seserų ir 
atsiradus liet. kunigui rei
kia išpažinties klausyti ang
lą kalboje, šnekinti ir neki- 
taip.

Be to-, protauja jie toliaus,-’^i 
kam čia reikalingas tarp tą 
pačią kataliką toksai aštrus 
skirtumas ir papročiuose ir 
kalboje, gi kas svarbiausia, 
žmonią dievotume bei apei
gose. Stengiasi visomis 
spėkomis priversti išblaš-,/ 
kytas tauteles persiimti vi
su tuo, kas ją yra, neduoti 
progos .palaikyti svetimas 
tautiškumas, bet slopinti tas 
pats, kad liktą žmogus nei 
lietuvis, nei svetimtautis, 
nei katalikas, nei stabmel- 
dis. \

Kaip lenką politika varo
ma yra Lietuvoje, taip ši
čia dar stipresnė — airių. t 
Tenai lietuviai sujudo, paki
lo, .čia dar miegame. Daroma 
suvažiavimai, tveriama "są
jungos, federacijos, ją vy
riausybė renkama, dėl for- 

Tėvui kasmet siun

No. 22 “Draugo” tilpo 
straipsnis, p. J. Stulgaičio 
raginantis vargonininkus su 
važiuoti į Baltimorę ant 31 
gegužio, t. y. tuo pačiu laiku, 
kaip ir S. L. R. K. A. sei
mas. Kad beveik, jei ne vi
si, tai dauguma vargoninin
ką priguli prie S. L. R. K.
A., tai p. Stulgaitis patarė 
pasistengt kiekvienam gauti 
už delegatą į S. L. R. K. A. 
seimą ir pasinaudojant pro
ga galima bus atlikt vaka
rais ir vargonininką seimas.

Sumanymas labai puikus.
Taigi draugai vargoninin

kai, įsidėmėkime 31 gegu 
žio ir sulaukę keliaukime 
visi Į Baltimorę nepaisyda 
mi ar seimo delegatas ar ne, 
nes tai bus prakilni mums 
diena.

Nepasigailėkime, draugai, 
išmest keletą centų kelionei 
(kalbu apie tuos,, kurie ne
taps išrinktais į delegatus 
Seiman) į pirmutinį vargo
nininkų silvažiavimą Ameri
koje, kur pirmu syk kalbė
sime apie savo reikalus, apie 
savo bėdas ir kaip visus blo
gumus pagerint.

Taigi draugai! Gana mie
got, kelkimės ir stokim į
darbę. K. Strnmskis. fi«wa džiaugsmo tolegra

ma, saldąs žodeliai. Be

mos; sv.

P. S. Beje, reikalinga, 
kad BaltimoTės vargoninin
kas pasirūpintą gauti salę 
usirinkiipams

vertėtą šįmet skundos žiu, 
nei į pridėti. Gylį

L
greitui lai-
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MEKSIKO.
.’arybos tarp Madero ir 
ro pasibaigė nieku. Diaz 

tsisakė atsistatydinti. Tai- 
geg. 9 d. padėjimas ginklų 
ribaigė. Madero tuojau 

įpuolė ant Juarez’o ir po 
iejų dienų kruvinos kovos 
ėmė tų miestų. Generolas 
ivarro pasidavė su visa sa- 
įgula. Generolui Nava- 
ir kitiems ofieieriams su 

eta laisvė vaikštinėti po 
estų, neš pasižadėjo, kad
>abėgs. Madero tuojau 
kelbė Juarez’ų savo sos- 

ir išrinko sau kabinetų. 
*uo pačiu laiku ugnis de- 
visoje Meksikoje. Sukile- 

ių generolas Figuererro su 
12 tukst. savo kareivių bu- 
^o besirengiųs užpulti ant 

iksikos miesto, bet tuo 
>u derybos tarp Madero 
įaz’o tapo atnaujintos. 

It kad tai visi sukilėliai 
rašytų Madero! Bet kur 
i! Anų diena net pačioje 
idero armijoje vos-ne-vbs 

įkilo maištas už tat, kad 
rimtasai generolas Nava- 
ro paliktas gyvas. .
Ir taip, košė verda, ver

ia, o čia pat po šonu stovi 
įuv. Valst. kareiviai, o stip 

laivynas iš vienos ir ki 
pusės laukia tik žodžio'iš 

rashingtono.
^as tų košę verda ir kas 

[valgys, pamatysime ne
ras.'

M0R0K0.
Majoras Bremond laimin

gai pasiekė Fez’ų, bet kraš
tas tuomi dar nenusimalši- 
uo. AtpenČ, dar labiau su
judo. Morokiečiai, gyvenan
tieji tarp Tangier’o ir Fez’o 
<lidei įširdo, kad pro juos 
praėjo kitataučių ginkluo
tas būrys. Fez apsuptas sti
priau dabar, nekaip buvo 
pirmiau. Žibalas ir cukrus 

(visai užsibaigė, o mėsos la
bai sunku gauti. Gyventojai 
ir kareiviai kenčia didelį 
vargų. Prancūzija turi pa
rengusi 10 tukst. kareivių 
Fez’ui gelbėti, bet Vokietija 
barškina kalaviju ir sako, 
kad prancūzų ekspedicija 
tegali būti daroma vien sa
vųjų reikalų apgynimui, o 
ne Morokos užėmimui. Pran 
euzijai prisieina raityties, 
nes baugu kaizerio ir gėda 
pasirodyti silpna Morokoje, 
'kurioje yra prisižadėjusi už
laikyti tvarkų. Taigi prancu 
zų vyriausybė nelabai nei 
skubinasi siųsti pagelbą ma 
jorui Bremond’ui. O toji pa- 
gelba labai, labai reikalinga.

AUSTRIJA.
Referendumas atmetė du 

nauju sumanymu, kuriuos 
kaikurie vadina socijalistiš- 
kais. Mat Austrija susideda 
iš šešių atskirų valstijų, ku
rios turi pilnų savyvaldų, 
bet visų bendrus reikalus 
prižiūri centralinė valdžia 
ir bendras parliamentas.

centralinė valdžia buvo 
usimanusi reguliuoti visų 
alstijų vaisbų ir pramonijų 
am tyčia įsteigtu tribuno

lu (suprask, tarp kitko, tai- 
vti darbdavius su darbi- 
inkais). Tai viena. Antra, 

Įentro valdžia norėjo paim- 
savo globon visus mono- 
ilius, vadinasi, tokias pra
sijos šakas, kurios vra 
ių asmenų rankose ir ne
beinu ne visuomenei, bet 
mažai žmonių grupai. 
rias sumanymas tapo at- 

diduma 687,000 balsų 
■43,000. Antrasis žlu-

P., Gasilionis J., Gasilionis 
K., Ramašauckas M., Viš- 
niauckas M., Astramskas 
V., Astramskas K., Sima
navičius J., Norvidas A., Ig 
natavičia M., Pečiulis A., 
Vaznonis A., Urbikas Jw 
Kirdulis J., Šerpetis J., Šer- 
petis B., Jonauskis J., Le- 
kavičia S., Arcikauskas K., 
Paplauskas V., Laurinskas 
Ę., Kalesinskiutė O., Kara- 
ziejutė O., Kirša K., Baltru
ms C., Pupauskis J., Šlioge
ris J., Šliogeris J., Mikala
jūnas J., Tamašauckaitė J., 
Zakarevičius A., Račiūnas
J. , Zvibas J., Alekna A., Pau 
liulionis P., Paliulionaičė
K. Petrauskas L., Venešiu- 
nas I., Velykis J., Lukmi- 
nas P., Ridvinas S., Juozai
tis R., Grigala B., Gimbutas 
A., Grigala P., Vilkas M., 
Petrulaitis J., Zalatorius J., 
Pangonis K., Žiaukara A., 
Malakauskis P., Valskaitė 
A., Giniotaitė E., Beržuns 
kis J., Zaura R., Zaura T., 
Palionis M., Kriaučiūnas 
J., Želis J., Srumila J., Moc 
kevičiutė, F., Marcinkevi- 
čia S., Marcinkevičia J., 
Grestys M., Žeimis A., Ja- 
nauskis J., Raugevyčia J., 
Tamkutonis M., Tamkus J., 
Alionis V., Malakauskis A., 
Koneikaitė P., Stankevičia 
P., Janušauckas S., Jaguc- 
kaitė A., Vaišvilas P., No
reika L., Zamaravičius 'A., 
Dyša P., Dyša J., Benišiu- 
nas B., Kavarskas J., Novo- 
grodzkis J., Bugarevičaitė 
M., Žibienė M., Žalimas J., 
Jeųcius J., Jerudas A., Sa
baliauskienė M., Žutautas
I. , Kirdulis K., Petkus V., 
Valas M., Sabonis K., Ratke 
vičius M., Jokštis V./Arda- 
vičia R., Gebris J., >Žibas S., 
Druskinis D., Šatkus M., Au 
dziakitė A., Šimkaitė R., 
Statkevičius A., Įsiunas J., 
Okšas J., Zaura K., Norvai
ša S., Norvaiša C., Glovec- 
kas K., Mierckis A., Makū
nas J., Kaupiutė S., Kaupiu- 
tė B., K\iodis J., Dačiula J., 
Gvylas P., Lipinskas K., 
Stankevičia A., Stankevičie
nė M., Želnis A., Tumas A., 
Vaičiulis A., Šuo va P., Pul- 
kauniks A., Glodienis J., 
Glodienaitė L., Šematauskis
J. , Kučynskis J., Salaševi- 
čius P., Kiškunas K., Kir
dulis J., Kiškunas A., Kiš- 
kunaitė J., Donikauskis S., 
Donikauskis V., Dobrovols
kis Z., Zalatorius A., Valai- 
kaičė J., Adomavičia B., Va
ranauskis J., Čingo K., Bie- 
žis J., Norvaišiutė M., Juoze 
lėnas P., Kaspariuiias J., 
►Baltuška P., Filipovič A., 
Katkevičia V., Repšus J., 
Reikauskis J., Stanevičia 
V., Latvaitis B., Paplaus
kas M., Kaminskas A., Pla- 
tys J., Stočkunas P., Zaorai- 
če J., Galiauskas M., Pūkis 
A., Šiaulys J., Kulbis J., 
Treidžius K., Palionis J., 
Palionaičė O., Mickevičia J., 
Turukevičaitė Jieva, Guda- 
vičienė V., Šiupelis P., Va
nagas P., Linkevičia J., Gri
gonis J., Tubutis I., Vaitke-i 
vičia J., Virbickas A., Pūkis
K. , Pauliukonis J., Gedvy- 
laitė V., Staliulionis J., Žel- 
miukė J., Gapšys J., Lapa- 
vyčius P., Alenčikas I., Žil- 
vitas J., Vareika J., Pulo- 
kaiče U., Dačiolas I., Laba- 
nąuckas S. K., Labanauckas 
A. K., Macds L, Voveris A., 
Aleknavičius K., 'Klevąčkai- 
tė A., Daunoras M., Varne
lis P., Akavickis J., Dzu- 
gaiče V., Dzugaiče O., Bo- 
rvsas J., Janėnas J., Bobke- 
vičiutė J., Labanauskas P., 
Valentina vičia J., Kplesins- 
kas J., Kižis M., Aukštikal
nis A., Žilaiče J., Kiškunas 
•T., Kiškunas Z., Bkodis V., 
Prakopynas J., Balčiūnas

go ir-gi beveik tokia pat di
duma balsų. Pasirodo, kad 
atskiros valstijos nori už
laikyti pilnų savy Valdų ir 
yra priešingos įsikišimui į 
jų reikalus centro valdžios. 
Monopolius į savo rankas 
pairiiti ir savo pramonijų 
prižiūrėti nori pačios valsti
jos be jokios globos iš cen- 
tralinių tribunolų pusės.

1-

AČIŪ!
Kun. A. Kaupui, Pittston,

Pa., paaukavusiam L. I. B.
$10.00.

’ • -ZKun. Matulaičiui, Grand 
Rapids, Mich., paaukav. L. 
I. B. $5.00. • L. I. B.

Lietuviai dalyvaus tautų 
kongrese Londone.

L. I. B. Paryžiuje gauna 
nuolatos daugybę laiškų nuo 
įvairių lietuvių draugijų ir 
pavienių ypatų iš Lietuvos, 
Amerikos, Londono ir kitur, 
raginančių astovauti lietu
vius “Tautų kongrese” Lon 
done.

Atsiveizint į visų tų L. I. 
B. keliuose posėdžiuose ap
svarstęs dalykų stovį nuta
rė galutinai dalyvauti minė 
tame kongrese. Važiuos kon 
gresan du veiklesniu L. I. B. 
nariu: vienas iš Paryžiaus, 
kitas iš Belgijos.

Skubiai rengiama lietu
vių tautos deklaracija, kuri 
susitarus L. I. B. žymesniais 
lietuvių veikėjais ir Lietu 
vių Mokslo Draugija bus 
dviejose kalbose — pran
cūzų ir anglų — pristatyta 
kongresui.

Lietuvos feministėms Ži 
' notina.

Šių vasarų bus Stock- 
holme “Tarptautiškas fe
minisčių suvažiavimas.” .

Vyriausias kongreso tiks
las — suradimas priemonių 
moterų teisių praplatini
mui. Kongresas tęsis nuo 
birželio 11 d. — 18 d. Pirm 
piet bus kongreso posėdžiai, 
o popiet ekskursijos į Stock 
holmo muzėjus ir apygar
dose. .

Atsiveizint į Žu vedi jos 
kaimyniškųmų Lietuvos fe
ministės galėtų šiame kon
grese lengvai dalyvauti.

Jeigu-gi nieks negalėtų 
važiuoti Stockholman, tai 
bent išpuolėtų Lietuvos fe
ministėms pasiųsti kongro- 
san savo pranešimų ir tinka
mų pasveikinimų.

L. I. B.
Norintieji smulkesnių ži

nių lai kreipiasi į L. I. B. 
41, Bd Batignolles, Paris, .

France.

AUKOS ŠV. KAZIM. SE
SERŲ VIENUOLYNUI 

CHICAGO, ILL.

Iš “Aušros Vartų” Para
pijos, Chicago, III.

Stambesnės aukos: Bag- 
džiunas Jonas 3,00; Milaše- 
vyčius Kazys 2,00; Kelpšas 
Pranas 5,00; Navickas Sta
sys 5,00; 'Labanauckas Juo
zas 2,00; Neffas Vladas 2,00; 
Giri jotis Kazys 2,00; Vitke- 
vičia Jurgis 2,00; Straukas 
Pranas 2,00; Radomski An
tanas 3,00; Firayičia Juozas 
2,00; Mažeika Petras 2,00; 
Blinas Antanas 5,00; Mielda 
žis Mikas 5,00; Krotkus Jo
nas 2,00; Besiimąs Jurgis 
3,00; .lankstys Petras 2,00; 
Juška Povilas 2,00.

Po $1.00:
Lapinskas A., Kavarskas 

A., Gaspark J., Adomaitis

h *

>'

P., Stogis D., Kirkius M., 
Kislauckienė M., Zalba A., 
Jočepys J., Adašiunas J., 
Kvederavičia A., Didžiare- 
kis P., Petrulis L., Trenaus- 
kis J., Kontautas D., Dervi- 
nas J., Ružela P., Leskauc- 
kas J., /Vitkauckas K., Vit- 
kauckas A., Jonušas A., Kon 
tautas A., Stefanavičienė Z., 
Lazauskienė P., Rekašis D., 
Petraitis -J., Valentinas J., 
Vitartas S., Tarasevičia K., 
Stankevičienė A., Jakas P., 
Šerpetis J., Pocius J., Kaz- 
lauskis J., Povilunaiče K., 
Maženis J., Mlečko J., Vie- 
nažinis J., Skirius J., Ridi
kas A., Tamukaitis J., Vai- 
džiunas «B., Butkevičiukė
O. , Siminas K., Kopačevs- 
kis A., Tulko J., Radzinskas 
A., Ulysa D., Kačenauskis
K. , Masiulis J., Bubelis P., 
Turskis A., Jakubavyčia J., 
Vilkaitis P., Aurelaitė M., 
Kuodis P., Ubertas K., Pet-z
raitė A., Naumavičia J., Sa
vickas J., Savickas E., Ba
rauskas J., Lukauskis J., 
Glebauskis A., AlišaVickas 
J., Pečiulis J., Jakševičiuke' 
J., Sesiunas J., Tvaranavi- 
čia J., Juzėnas J., Juodikis 
S., Otroškevičius K., Maže
nis P., Grigaliūnas J., Nie- 
dzinska B., Kuodis S., Zau- 
raitė V., Varanauskis K., 
Maliauskis J., M. M. Dūdas 
Rumšius J., Jusevičius M., 
Rąžys P., Palionis B., Mike- 
lionaitė E., Ambrazevičius
P. , Andriulis J., Andriulis
A. Smulkesnių aukų: $80.40. 
Viso: $436.40. , .

Iš St. Charles, III.
Stambesnės aukos: Rev.e

R. J. Carse 5,00; Petravičius 
Juozas 2,00; Petronis Jonas 
2,00; Ažubalis Juozas 3,00. 

Po $1.00:
Šerpetis K., Bernotas P., 

Laurinskas A., Gaidamavi
čius I., Kvietkus J., Lau- 
rinckas V., Blaževičius S., 
Gaidamavičius K., Vadluga 
P., Aidžinas J., Jakubonis 
J., Bluožis P., Stankevičius 
A., Kaminskas J., Nava- 
dzelskis K., Banevičius P., 
Kozevičius V., Grinevičius
L. , Žongolovič M., Liau- 
danskis J., Širvelis L., Svirs 
kis J., Liaudanskienė K., 
Dirmantas S., Baltikauc- 
kaitė O., Ilikis J., Savickas 
A., Vaičiulis J., Raila A., 
Laurynas A,, Kuraitis A., 
Čeką J., Simanavičift A., Si- 
manavfčia T., Jurevičius P.,
Siriunas J., Davidauckas A.

i
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Beethoven skambina.
h™

Andriuškevičius A., Gleba
vičius J., Saulika J., Masio- 
kas J., Banys A.,Černauskas 
J., Petruievičius A., Kava
liūnas P., Kačiukas V., Ček- 
nis J., Gaigalas A., Meironis 
J., Meironasi J., Kriaučiū
nas S., Melanskas P., Daniu- 
nas J., Kalavina J., Abla- 
činskas A., Puronas J., Kui
sis N., Gaidamavičius A., Se 
liūnas V., Laurynas M., Bra- 
zauskis K., Gudavičius S., 
Norvaišas L., Arščikas J., 
Žigelis P., Petriunas K., Či- 
tavičius S., Kymantas A., 
Čeplys J., .Petrą vičaitė J., 
Damulevicius B., Urnikikė 
P., Rapalavičius V., Mikštas
J. , Mikštas A., Gudavičius
5., Balsevičius N., Žudzis 
D., Brigmanas P., Žudzis K., 
Gečas.L., Gričiunas A., Pe
tronis P., Vogulis S., Vilkas 
P., Liauška P., Barzdžiunas
K. , Vogulis P., Juzėnas P., 
Tamošiūnas P., Tamošiūnas 
J., Varakulis P.,.Strokas P., 
Einorius B., Bagdanavičius
5., ' Stankevičius J., Arba- 
čauskis S., Stasiūnas K., 
Zdanevičius S., Zdanevičius
1., Butkus K., Linkevičius 
J., Linkevičius P., Norvaiša 
J., Sadauskas A., Kačiukas 
B., Seliunas P., Petrauskas 
J., Šedauskis J., Nerkaitis 
I. Smulkesnių aukų: $0.20. 
Viso: 131.20.

Iš Batavia* III.
Rev. J. P. McGuire 5,00. 

.Po $1.00:
Stepanavičius P., Valad- 

ka J., Jankauskas A., De- 
nrints V., Zinkevičius J., 
Adomaitis K., Kozlovskį M., 
Rogalskis J., Gedvilą S., Ar 
bitaitis P., Gilis P., Plerpa 
P., Sfera J., Vaičiulis J., 
Ragauskis K., Spačkauskis 
M., Birbilas J., Puronas K., 
Survila A., Alksnis J., Vil
kimas P., Vilkunas A., Kriš- 
Čius M., Balys J., Bačeliunas 
M. Smulkesnių aukų $3.50. 
Viso: $33.50. y

Iš Steger, III. ’
Stambesnės aukos: Atko

čiūnas Juozas 1,50; Grybas 
Bronislovas 2,00.

' Po $1.00:
Jurkša A., Ališauskas S., 

Šnekutis J., Rauluševičiutė 
I., Januškaitis T., Skruode
nis J., Skruodenis Jonas, 
Lietuvnikas I)., Pečiura P., 
Bacevičia A., Strazdas J., 
Jovarauskis M., Striokas A., 
Dumenis J., Motiejūnas J.,

Grinkevičius V., Povilaus- 
kis J., Šnekutis R., Brazai; 
tis L., Šnekutis T., Šemeta 
L’., Gustaitis J., Brazaitis 
J., Damidavičius J., Jurkšas 
‘J., Garška J., Brazaitis J., 
Grajauskas J., Vaidilas J., 
Žiūras P., Novickis J., Sa- 
patavičius T., Aleksa Liud
vikas, Mikutis K.,-Drauge
lis V/ Smulkesnių aukų: 
$4.00\ Viso: $43.50.

Kun. A. Staniukynas.

S

Aukos Lietuviškųjų Našlai
čių Prieglaudai, Chi- 

cagoje:
Kun. Dž. M. Kriaučiūnas 

, $100,00
“Dr-go”*No, 19 apskelbtų 

$208,00

Viso: $308.00I , , . S
Kun. A. Staniukynas,

' Kasininkas.

VILTIS.

Dorybės trįs yra didžiausios.
Kaip žvaigždės šviesios ant dangaus,
Kaip trįs upės, plačios, gausios,
Palaiko gyvastį žmogaus.

Tikyba, viltis ir malonė:
Tai tos galingos sesers trįs •/. 
Apšviečia šio pasaulio klonį,
Kaip tikras Dievo žiburys.

Kur jų nėra, ten vargas būti,
Tenai ir šalta ir tamsu,
Be jų našta, kad ir lengvutė,
Persunkiai sveria ant pečių.

Puikybės kalnus jos išlygįs, 
Klaidžius atitaisys takus.
Joms šviečiant, mus'’ gyvybės žygis 
Išrodys lengvas ir smagus.

Ir vargas žmogui, jas praradus!
Tartum gyvatės ingelta, 9 
Juoda, atšalus, kaip ledas,
Be jų kankinasi siela.

Bet jei puikus, suklydęs protas 
Tikybų varo iš širdies,
Jei būdas suteptas, sutrotas 
Malonę Dievo palydės,—

Ar jau kova paliks per niekų1?
Ir nuodėmių netruks ryšys?
Nenusimink: dar viltis lieka,
Dar ji anųsias sugražįs! 1 «

UŽUOJAUTA.
Gerbiamam kun.'J. Tumui.

Lietuviai subruzdo pavojų išvydę,
Nes priešų į vadų taikoma;
Ir visi kaip vienas, nors sviete pasklydę,
Pavojaus link atkreipė domų.

Iš Lietuvos pasaulio protestai plusta,
Ir kur tik jos vaikų esama 
Nutarimais sprendžia: lai endekai žūsta,
Nes je tai Lietuvos išgama.

Lai jie žūsta tiek, kiek jie yra endekais,
Tvirtais lietuviais lai atgyja.
Juk ir jie yra musų močiutės vaikais,
Tik tenejuokina žmonijų.

Tau, grynas lietuvi, darbštus tėve Tumai,
Lai Dievas kantrybės daduoda.
Uoliai dirbk ir toliau. —- Dings priešų koktumai

• Ir jų neapykanta juoda. Pranas.
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apleista. — Buvo paskiau 
po baisių persekiojimų atė
ję laikąi šviesesni kataliku 
tikėjimui, bet šiandien mato 
me grįžtant beveik pinnuti- 
niuosius krikščionijos am
žius. | kurią tik šalį, į kurią 
pusę tik nepažvelgsi, visur 
rasi didesnį — mažesnį įvai
riais būdaris veikimą prieš 
Katalikų Bažnyčią, prieš 
musų tikėjimą, prieš dvasiš
ki ją. Vis daugiau ir daugiau 
randasi atšalėlių, bedievių, 
žmonių be gyvenimo tikslo.

Tyrinėjant, to viso prie
žastį rasime niekinime to, 
ką šv. tikėjimas savyje turi, 
joje niekuomi nepamatuo 
toj neapykantoje, apleidime 
religijinių praktikų, įgimto
joj puikybėje, nepripažini
me Bažnyčios. autoriteto, 
blogame jaunuomenės iš
auklėjime užsikrėtime viens 
nuo kito ir (Jaugelvje kito
kių dalykų. Tąsias priežas 
tis prašalinus, išnyks visi 
neva bedieviai^ atšalėliai, 
visi susiras savo gyvenimų 
tiesų kelią ir tuomet žmoni 
ja bus-tikrai laiminga.

Dabartinis popiežius Pins 
X įpatingai atkreipė savo 
atidą į sugrąžinimą pirmųjų 
krikščionių papročio — tan
kios net kasdieninės komu
nijos priiminėjiiną; jo noru 
vra omnia restaurare in 
Christo; leido Komuniją 
priiminėti net mažiems kn- 
dykėliains, kurie jau prade-

Praktiškas Angliškos Kal
bos Rankvedėlis pasimoki- 
niniui skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai. Sutaisė S. 
P. Tananevičia. 1911 m. 
Spauda ir lėšomis “Katali
ko”, Chicago, III. (63 pusi.).

Angų kalbos rašyba nei 
kiek nenuosekli, ir žodžiai 
paprastai reikia ištarti ki 
taip, nekaip jie yra parašy 
ti. Todėl anglų kalbos vado 
vėlių sunkiausioji užduotis 
supažindinti mokinius su iš 
tarimu. P. Tananevičia tos 
užduoties gerai neatliko. 
Pa v. “neck” ir “hand” — 
tai, pritaikius prie tų žodžių 
lietuviškų rašybą, ne “nek” 
ir S‘hend”: “e” abiejuose 
žodžiuose išsitaria nevieno 
dai (p. 9). Kuomet ilgas “i’ 
(ii) skamba lygiai žodžiuo
se: “sleep” ir “dream”, p 
J. T. pirmam duoda ištar
mę, kaipo “slįip”, o antram 
tik kaipo “drim”. “East” 
“cheeks” nėra ištariami t 
“ist”, “čik”, taip-pat nie
kas neištaria “blood”, kai
po “blood”. Anglų kalboje 
yra skirtumas tarp “water” 
ir “voter”, o p. T. padarė 
vieną ir kitą “voteriu”. Yra 
ir daugiau klaidų — bet iš
leidimas gražus, o norin
čiam pramokti anglų kalbos 
knygutė bus Šiokia-tokia.pa- 
gelba, tai-gi ir negalime jos 
papeikti.

DBADGAS

CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.• t —
Vertė JONAS KMITAS.

(Seka.)

— Žinoma, kad ne, — tarė daktaras, žiūrėdamas la
bai gudriomis ir užganėdintomis akimis. — Nenori nei 
gerti? - •'

- Taip, aš noriu gert, — atsakė Oliveris.
- Lygiai, kaip aš atminiau, ponįa Bedwin, — tarė 

daktaras. — Juk visiškai įgimtas dalykas, kad jis nori 
gerti. Galite duoti jam arbatos ir truputį ragaišio be 
sviesto. Neužklokite jo perdaug šiltai, bet taipgi dabo
kite, kad nebūtų jam peršalta. Ar busite taip gera?

Senukė turstelėjo. Daktaras paragavęs šalto gėrimo 
ir pagyręs jį, išėjo. Belipant jam trepais žemyn, buvo 
girdėtis svarbus ir turtingas jo kurpių girgždėjimas

Potam Oliveris vėl užmigo. Jam pabudus, jau buvo 
netoli dvylikta. '

Senukė meiliai atidavė jam labanakt ir paliko 31 
globoje kitos nutukusios moteriškės, kuri atsinešė su sa
vim mažą pundelį, maldaknygę ir naktinę mučę. Užsidė
jus mučę ant galvos, o pundelį ant stalo, senukė pasakė 
Oliveriui, kad atėjo jį padaboti, ir prislinkus kėdę prie 
ugnies, ėmė snausti, kriokdama ir šniokšdama ir tankiai 
knapsėdama su galva; bet tas jai nieko nekenkė, nes pa
budus ir drūčiai patrynus savo nosį, pradėjo snausti iš- 
naujo.

Naktis slinko tolyn. Nekurį laiką Oliveris gulėjo pa
budęs ir tėmijosi į šviesos spindulius,’ atsimušusius ant 
lubų, arba vadžiojo akimis po neaiškins dažus sieninės po
pieros. Tamsa ir tyla kambario buvo labai iškįlminga; 
ir kada vaikiščio mintis sau perstatė, kad mirtis per daug 
dienų ir naktų sukinosi apie jį, o gal dabar tykoja, — tai 
jis užsikniaubė į pagalvę ir karštai meldėsi prie Dievo.

Ilgainiui jis užmigo tuo giliu, ųamiu miegu, kurį 
tik gali atnešti išsiliuosavimas nuo kentėjimų, ir iš kurio 
skaudu ir nesmagu pabusti. Jei toks pasilsvs butų net 
mirčia, tai kas iš jos norėtų kelties ir grįžti išnaujo prie

da atskirti ją nuo paprasto' kovos ir nesmagumų šio gyvenimo; prie rūpesčių šios 
dienos ir netikrumų ateities, labiausiai-gi prie liūdnų pra
eities atmininių!

Jau seniai buvo diena, kada Oliveris atidarė akis. 
Jis jautėsi linksmas ir smagus. Liga jau laimingai per
sikeitė, ir jis vėl priklausė prie šios pasaulės. Į tris die
nas jau jis galėjo paramstytas pagalvėmis sėdėti kedėje, 
bet kadangi dar buvo persilpnas vaikščioti, tai ponia 
Bedwin nunešė jį žemyn į mažą gaspadinės kambarį, ku
riame gyveno ji pati. Pasodinus jį pas ugnį, gera senu 
kė atsisėdo šalia ir labai nudžiugusi iš jo pasitaisymo, 
pradėjo labai grandžiai verkti.

— Nepaisyk manęs, mano mielas, — tarė senukė. - 
In tik užėjo paprastas verksmas. Matai, jau perėjo, 
ir aš vėl smagi. *

— Tamista esi labai, labai gera dėl manęs! — tarė 
Oliveris.

— Tai niekis, mano mielas, — atsakė senukė, — ir 
tas neturi nieko bendro su sriuba, kurią jau laikas tau 
valgyt. Daktaras sakė, kad p. Bronlow jau gąli tave 
šiandien aplankyti; taigi mums reikia pasistengti kuo- 
geriausia išrodyti, nes juo gražiau męs išrodysime, juo 
labiau jam patiksime.

Su tais žodžiais senukė ėmėsi šildyt puodą sriubos, 
kuri taip buvo riebi, kad ją prigulinčiai atskiedus, — dū
mojo Oliveris, — galima butų iškelti gerus pietus šimtui 
penkiasdešimts elgetų, pagal mažiausią apskaitymą.

— Ar tu myli paveikslus, brangus? — paklausė se
nukė, pamačius, kaip Oliveris su didžia atida įsmeigė sa
vo akįs į vieną paveikslą, kabantį ant sienos, priešais jį.

— Aš tikrai nežinau, — atsakė Oliveris, neatitrauk
damas akių nuo paveikslo; — aš taip mažai jų mačiau, 
kad vos numanau apie tai. Kokį gražų, saldų veidą turi

maisto, jei turi išsidirbę 
pirmus žingsnius dievotu
mo. Didi tai yra šioji popie
žiaus malonė, tiktai męs ka
talikai privalome prie to 
prisitaikinti ir praktikuoti, 
o nepasiliks be vaisių. Sulyg 
dabartinio popiežiaus neį- 
stenksime žmonijos atvesti 
ant tikro kelio, vedančio į 
išganymą, jei neįvvkdįsime 
tojo papročio. Viską galime 
atnaujinti Kristuje, omnia 
restaurare in Christo vieny
damiesi su Juoju priimant 
Jį į savo širdį kuotankiau- 
siai. , '^*il

Kaip kūnas reikalauja 
kasdien net po kelius sykius 
priimti valgį, taip pat vra ir 
su siela, kuri reikalauja 
dvasiško valgio — šv. Sa
kramento. Nes jeigu nepri 
imtumime į save kūniško ar 
ba paprasto valgio nors per 
vieną tiktai dieną, tai jau 
musų jėgos susimažintų, 
kad nebegalėtumėme nieko 
dirbti; panašiai dedasi ir su 
siela. Be to dvasiško maisto 
žmogus ’ negali ištverti 
rame, siela pasiduoda įvai
rioms pagundoms, linksta 
prie nuodėmių. Ir juo kas 
rečiau tąjį maistą priimi
nėja, tuo labiau atsitrau
kia nuo savo Sutvertojo.

Daugelis nenori tankiai 
priiminėti Komunijos, kas 
mano, būk yra neverti. Ne
galima, teisybė, priiminėti 
mirtiname nusidėjime, bet 
daug yra atsitikimų, kad, 
nežiūrint į panašius many
mus, gali prie Dieviškojo 
stalo prisiartinti.

Prašalinimui įvairių kliū
čių ši knygelė: “Tankioji 
Komunija” kiekvienam ga
li geriausiai patarnauti, kiek 
vienas ją nusipirkęs ras joje 
pilną tųjų klinčių bei painių 
išaiškinimą, paraginimą, 
daug gražių išganingi? min
čių.

Gerbiamajam kun. P. Sau 
rusaičiui už išvertimą šio 
brangaus veikalėlio reikia 
tarti ačių. — Klaidų kaip 
spaudos taip ir vertimo, be 
abejonės, užtektinai. — Vi
sa paviršutinė knygutės for 
ma neturi savyje nieko pa 
traukiamo, nes sulyg euro
piečių lietuvių “ameriko
niška”.

S. Antoni, S. T; D. Tan 
kioji Komunija. Iš anglų 
kalbos vertė kun. P. Sauru- 
saitis, Waterbury, Conn.,

. 1909 m.
Pirmuose krikščionijos 

amžiuose, o įpatingai tuo
met, kuomet katalikų tikė
jimas kuolabiausiai buvo 
persekiojamas, jojo išpažin
tojai baisiausiomis priemo
nėmis kankinami, vienatinę 
ištvermę ir pastiprinimą 
jiejie razdavo tankiame prie 
mime Švenčiausio Sakra
mento. Tasai Dieviškasis šie 
los maistas tankiai priima
mas, priduodavo jiems dau
giau spėkų,. sustiprindavo 
silpnesniuosius dvasioje; 
kiekvienas karštai tikinty
sis krikščionis razdavo 
Švenčiausiame Sakramente

* f

energiją ir viltį. — Pasistip
rinę tuoju maistu ėjo drą
siai ant visokių kentėjimų 
ir kraujo praliejimo už Kris 
tų ir Jo šv. Bažnyčią. Nuo 
tų kentėjimų niekas jųjų 
negalėdavo atitraukti bei 
sulaikyti: nei svieto turtai, 
nei tituląi, nei žemiškoji 
garbė. Mirtis už savo Atpir
kėją būdavo jiems saldi, ma 
loni...

Dievaži kas butų buvę su 
pirmųjų laikų krikščioniais 
ir musų Bažnyčia, jei ne 
tankioji Komunija; iš kur 
butų sėmę sau galę tuose 
kentėjimuose, tvroniškuo- 
se persekiojimuose, kurių 
baisybes niekas dar neįsten-i 
gė ir neįstengs aprašyti'; var 
gu tikrai pasakyti. Gal ne
gaudami iš niekur paramos, 
nebtekę spėkų ir neturėda
mi iškur jųjų pasišemti, bu
tų išsižadėję Kristaus, savo 

•tikėjimo, Bažnyčios, amži
nojo gyvenimo; gal tie ken
tėjimai butų buvę kartus, 
skaudus.,.

Jeigu tad tankioji komu
nija buvo visados pastipri
nimu tikintiemsiems, jeigu 
ji savyje turi didelę galybę, 
nepaprastą veikimą į krikš
čioniškąją sielą, todėl tan
kus priėmimas Švenčiausio
jo Sakramento^ t. y. tankio
ji Komunija neprivalo ir 
dabar būti pamiršta, visų

L
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ta ponia!
— O! — tarė senukė, — teplioriui visados nupiešia 

moteriškes gražesnėmis, nekaip jos1 yra, kitaip jie ne
gautų darbo, vaikuti. žmogui, kurt išrado fotografijų 
mašinas, reikėjo žinoti, kad jam nesiseks, nes tai perdaug 
teisinga. Perdaug teisinga, — tarė senukė, širdingai nu
sijuokus iš savo gudrumo. ♦

— Ar šitas yra panašus, poniute? — užklausė Olive-

atitraukus

Ponia Bedwiuienė, matydama, kad jis jau smages
nis, užsudė sriubą ir pritrupino jon sauso ragaišio, su 
visa atida atlikdama ,tą svarbų darbą. Oliveris griebėsi 
už valgio nepaprastu ėdrumu.

Vos tik jis dabaigė paskutinį šaukštą, kaip kažinkas 
negarsiai pabeldė į duris. — Meldžiu į vidų, — tarė senu
kė, ir ant tų žodžių įėjo p. Bronlow.

i Senis ponas žengė į vidų taip smagiai, kaip reikia 
Bet pinniau ne kaip nusiėmė nuo kaktos akinius ir įsi
dėjo rankas į kišenius, kad geriau prisižiūrėjus Olive
riui, jo veidas navatnai susiraukė. Nors Oliveris buvo 
sumenkęs nuo ligos, kaip šešėlis, vienok pagerbimui savo 
geradėjo, padarė pasistengi atsistoti, kurs pasibaigė 
tuo, kad atgal sukniubo į kėdę.

Teisybę pasakius, dalykas buvo tame, kad pono 
Ęronlow širdis, būdama taip didelė, kad jos užtektų še
šiems paprastiems žmonėms, išspaudė apsčiai ašarų, ku
rios veržėsi iš jo akių, kažinkokiu hidrauliniu budu, ku
rio išaiškinimui, męs neturime gana mokslo.

— Nabagėlis vaikas, nabagėlis! — tarė p. Broniow, 
atsikosėjęs. — Aš šįryt lyg užkimęs, p. Bedwiniene. Man 
baugu, kad nusišaldžiau.

— Tikiuosi, kad ne, tamista, — atsakė Bedvinienė. 
— Aš viską išvėdinau kuopuikiausiai.

— Nežinau, Bewiniene, nežinau, — tarė p. Bronlow. 
Greičiausia, man rodos, turėjau šlapią skepečiukų va

kar prie pietų, bet tiek to. Kaip tu jautiesi, mano mielas?
— Labai smagiai, pone - atsakė Oliveris. — Aš tikrai 

labai jums dėkingas už jus’ gerumą.
— Smagus vaikinas, — tarė p. Bronlow, drąsiai, kaip 

įmanydamas. — Ar davėte jam ką valgyt, Bed\viniene? 
Kokių pamazgų, ką?

— Jis tik ką išvalgė puodą puikios, riebios sriubos, 
tamsta, — atsakė p. Bedwinienė, biskį pasistiebus ir už 
dėjus drūtą balsakirtį ant paskutinių žodžių, kad paro
džius, jog tarpu pamazgų ir gerai išvirtos sriubos negali 
būti jokio ryšio, nei panašumo.

— Uf! — tarė p. Bronlow, lyg krūptelėjęs; — pora 
stiklų .portveino butų jį daug daugiau sudrutinę. Ar ne, 
Tarnai Balti?

- — Mano vardas Oliveris, tamsta, — tarė mažas li
gonis su didžia nuostaba.

— Oliveris, — tarė p. Bronlow,— Oliveris koks? 
Oliveris Baltis, eb?

— Ne, tamsta, Tvvistas, Oliveris Tvvistas.
— Juokinga pravardė! — tarė senis ponas. — Dėlko 

tu pasakei magistratui, kad tavo pravardė Tarnas Baltis?
— Aš niekados jam to nesakiau, — atsakė Oliveris 

su nuostaba.
' Tas išrodė taip melaginga, kad senis ponas pažiurė

jo rūsčiai ant Oliverio. Bet negalima buvo abejoti: pro 
visus išblyškusius jo veido dirksnius kalbėjo teisybę.

— Čia kokia nors klaida! — tarė p. Bronlovv. Nors 
sena priežastis jo pažvelgimo ant vaiko buvo prašalinta, 
tai vienok sena atmintis apie vaikiščio panašumą į kažin- 
kokį žinomą jam veidą buvo taip stipri, kad negalėjo ati
traukti nuo jo savo akių.

— Tikiuosi, kad tamista nepyksti ant manęs? — ta
rė Oliveris, pakėlęs 'ant jo klausiančias akis.

— Ne, ne, — atsakė ponas. — Bet kas tai? Bedvvinie- 
ne, žiūrėk!

Tai kalbėdamas jis sparčiai parodė pirštu paveikslą, 
paskui vaiko veidą. Kūdikis buvo gyvu paveikslo pa
našumu. Akįs, galva, lupos, — viskas buvo lygiai tas 
pats. Veido išreiškimas buvo taip panašus, kad mažiau
sia linija buvo pratiesta su įstabiu tikrumu.

Oliveris nežinojo priežasties to staigaus sušukimo, 
taigi nebūdamas užtektinai stiprus, krūptelėjo ir apal
po. Tas jo apalpimas tįuoda šios istorijos rašėjui progą 
dapildyti pertrauką apie du jaunu augintiniu to linksmo
jo senelio ir tęsti pasaką toliau.

Sukčius ir jo puikiai išauklėtas draugas Bates sykiu 
su minia besivydami Oliverį, iš priežasties jų neteisingo- 
užgrobimo pono Bronlow savasties, labai pagirtinai ap
sirūpino savo išsigelbėjimu.

Kadangi asmeniška liuesybė yra viena didžiausių 
teisių tikro anglo, tai aš beveik nei nereikalauju skaity 
tojui priminti, kad tas vaikinų pasielgimas turėtų juodu 
augštai pakelti akyse visų viešų ir patrijotiškų vyrų; nes 
tą jų rūpestį apie išsigelbėjimą užtvirtina maža įstatų 
knyga, kurioje gilus ir sveikai protaujanti galvočiai iš
dėstė pamatus svarbiausių gamtos darbų. Tie galvočiai 
sutraukė gamtos veikimą tik iki taisyklių ir teorijų iš
braukdami iš ten širdį ir visokius prakilnius jausmus. 
Mat, tokie dalykai, kaip jausmai, privalo būti tik po kojų 
dėdienės gamtos, kuri visų yra pripažinta stovint virš 
skaitlingų moteriškos lyties silpnybių.

Jei aš norėčia da toliau išdėstinėti grynai filozofišką 
tų vaikinų pasielgimą, jų delikatiškame padėjime, tai at- 
rasčia jį da toj’ aplinkybėj’ (jau paminėtoj’ šioj’ paša 
koj’), kad juodu tuoj’ paliovė vyties, kaip tik pamatė, 
kad visų akįs tapo atkreiptos ant sugauto jau Oliverio; 
ir kad po tam tuoj’ juodu grįžo namon artimiausiu kėliu. 
Čia aš nenoriu tvirtinti, kad yra papročiu garsių ir moky
tų galvočių sutrumpinti kelią, vedantį juos prie kokių 
nors išvadžiojimų. Priešingai, jie verčiau papratę pra
ilginti kelią įvairiais paaiškinimais ir moksliškais skėtrio- 
jimais, panašiai^ tiems, kokius atlieka girtuokliai, pri
spausti perdaug smarkia įdėjų sriove. Bet noriu pasakyti 
ir pasakyti aiškiai, kad yra neatmainytiniu papročiu dau
gelio galingų filozofų parodyti didelį gudrumą ir išmint 
išsisukime iš kokių nors sunkių aplinkybių, galinčių 
jiems užkenkti. Ir taip, padarymui daugelio gero yra da- 
leista padaryti biskį blogo; da gi to atsiekimui galima 
vartoti visokius pragumus, nes siekis juos ištėisina. Kas 
link to, kiek leista vartoti gero ir kiek blogo ir kaip at
skirti vienas nuo kito, — tas galvočiams nerupi; nes apie 
tuos dalykus sprendžia aiškus, suprantamas iš bešališkas 
atsižvelgimas ant savo reikalo.

— Taip, — tarė senukė, ant valandėlės 
akis nuo sriubos, — tai portretas.

— Keno, poniute ? — klausė Oliveris.
— Iš teisybės, mano brangus, tai aš nei pati nežinau,

— atsakė linksmai senukė.
— Tikiuosi, kad jis nėra panašūs nei į vieną, katrą 

mudu pažįstava. Matyt, jis tau patinka.
— Jis toks gražus! — atsakė Oliveris.
— Bet tikiuosi, kad tu nesibaįdai to paveikslo? — 

tarė senukė, su didžia nuostaba patėmijus, kaip Oliveris 
lyg išsigandęs žiurėjo į paveikslą, n

— O) ne, ne! — atsakė greit vkikisčias; — bet tos 
akįs tokios nuliudusios. Rodos jos taip žiuri, kur aš sė
džiu. Mano širdis taip plaka, — pridūrė tykiai Oliveris,
— man išrodo, tartum ji butų gyva ir norėtų mane už
šnekinti, tik negali.

— Viešpatie, susimilk! — suriko senukė, pašokus.
— Nešnekėk taip, vaikeli. Tu esi silpnas ir nerviškas po 
ligos. Turiu nuristi tavo kėdę į kitą pusę, kad jos nema
tytum. O taip! — tarė senukė, padarius, kaip pasakė;
— dabar tu jos nematysi.

Oliveris vienok matė ją savo minties akimis taip aiš
kiai, kaip kad ir nebūtų perneštas į kitą vietą. Bet su
pratęs, kad geriau bus neuždavus rupesties senukei, jis 
meiliai nusijuokė, kada ji ant jo pažiurėjo.
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Tečiaus, nežiūrint į tas vi
la silpnybes, veikalėlis ver

sis yra kuoplaeiausio pra
platinimo.

Kebų Raganius.

Lietuvos Sūnus.
Pinigu įieškotojai.

'ikras atsitikimas, aprašy 
tas apysakos formoje.

Tykus, gražus rudens va- 
I karas. Skaisčioji saulelė nu
sileido už jūrių-marių, pa
likdama ant dangaus plačią 
raudoną pažaro juostą, kuri 

Į tolydžio siaurinusi, mažinosi 
ir antgalo suvis išnyko. Se: 
.nutis-inėnulis šį vakarą tru
putį pamigo, ir niekaip jo 
nematyt pasirodant dangaus 
erdvėje. Vienos tiktai žvaig 
ždelės nemiega. Milijonų 
milijonai didesnių ir mažes
nių “Dievo žiburėlių”, pa
sijutusių dangaus ruimuose 
be “vyresnybės prižiūros”, 
tik džiaugiasi, tik šnabžda
si, o auksiniai jų spinduliai 
sklinda mirgėdami į visą pa 
šaulį. Štai, ties giria septy- 
nos žvaigždelės susispietu
sius į krūvą ir kalbasi ir 
tarstosi kažinką, — tai Sė- 
tvnas. O va pietuose, ties 
pačiomis beveik musų galvo 
mis šienpuviai sustoję į eiles 
tik rėžia, tik piauna šieną 
Antai, vakaruose matyt vie
na sau didelė žvaigždelė, tai 
Aušrinė. Skaisti, graži, o 
deimantiniai jos spinduliai 
sklinda į visas šalis. Tokio 
gražumo gali jai užvydėti ir 
gražiausioji karalaitė. Tyla. 
Vėjelis nei nešnapšt. Girios 
medžiai, nulenkę viršūnes, 
svajoja apie artinančiąsi žie
mą, apie aštrius šalčius, ap
gailestaudami savo likimą. 
Toli kažinkur rėkauja pelė
da ar apuokas. Kada nekada 
subliauna kūtėse avįs, su-

Taigi šitas elgeta žinojo iš 
baudžiavos laikų daugybes 
atsitikimų ir, pasitaikius 
progai netingėdavo apie 
juos pasakoti. Bet proga 
jam pasitaikydavo labai re
tai. Jeigu senis matydavo, 
kad šeimininkams gali pa
tikti jo pasakojimas, tai 
užimdavo ką-nė ką storauti, 
bet jeigu pastebėdavo, kad 
šeimininkai gali nepasiten
kinti jo. kalbėjimu, tai jis, 
nors kitą kart šeimyna ir 
labai prašydavo, nieko ne
pasakodavo. Jisai pats sa
kydavo, kad elgetai nepri
tinką stėna viniai, jis priva
ląs tik Dievo garbinimu už
siimti, žinojo taiprpat, kad 
šeimininkai nekenčia stėnų 
ir tokiems menkas išmaldas

tik atniogia. Kilst koją aug- 
štyn ir prašvilpė pro šalį. O, 
ten tai labai reikia būti ir 
akylam ir judriam!

— O kaip ten tie turkai1? 
ar neteko su jais susieiti? 
Sako jie esą labai žiaudrus 
žmonės: mūsiškius, kai pa
gauna, tai tuoj sudraską —

Vit taip ir padarėme. Pykšt, 
pykšt į vieną, į kitą turkų 
pulką. Vit žiūrime, ugi tik 
vikst turkėnai su vakariene 
katilus ant šono, išvertė ir 
daųu šaut į tą šalį, iš kur 
girdėjo mus šaujaut. Mat 
jie tarė maskolius į jų upės 
pusę perėjus, tai ir šoko gin
ties. Vit žiūrime, kad jau ne užklausė Juozas, Kiškio ber 
juokai: iš vieno šono ir iš nukas.

— Da jau gana! žiau
drus!! — nusijuokė Anta- 

— su kvailiais, dar gali įšau nas. Toki vit mandagus žmo 
ti”. Męs atgal per upę ir par nės, toki geri, toki meilus, 
bėgom į savo stovyklas, o šnekus. Būdavo, kai nesi-

Redakcijos Atsakymai.

Mirtos Šakelei. Korespon
dencija pasivėlino. Apie tą 
patį parašė pirmiau kas ki
tas. s

A. Kentvainiui. “Dąinos 
apie karę rusų su japonais” 
nedėsime.
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kito, kad jie sauja, tai Sau
ja. Męs bėgt. “Ką — sakom

Turime atspaudą šv. Ro 
žančiaus tajemnyčias. Pen 
kiolika tajemnyčių kainuo- 
ja 10 centų. Kalbantieji Ga 
vonioje rožančių tepasirupi 
na parsitraukti tajemny 
čias. Adresuokite:

“Draugas”
314 E. Market St..

Wilkes-Barre, Pa.

rOTl. ' fcm. ir kainu
kas, kaip su juo nesu 
5 metai atgul gyveno Brool 
lyn, N. Y.

Meldžiu pranešti šiuo ant 
rašų: Andrius Pranaitis,

409 E. Raspberrv ai., 
Shenandoah, Pa.

Bažnyčios pašventinimas.

Vit žiūrim musų pulkinin
kas nemiega. Stovi ir žiuri
jisai į turkų stovyklas, o te-j vit į mus stovyklas du tur- 
nai tai virte verda: tik šau- kėliu, o buvo taip šventą
ją tik spragą, net baugu dienis (šventadieniais nesi- 
klausyt. Žiūrim, ugi pulki- kaudavom). Jau pavakare, 

duoda. Taigi Strolys ir teng- įlinkas moja mus. Priėjom, laikas vakarienę virti, o čia 
davo tų stėnavimų, visą be- “Kas ten, vyrai, — klausia
veik laiką praleisdavo be- jis — pas turkus darosi? be
kalbėdamas poterėlius. Iš- ne tik į mus taikosi eiti?”

“Ne — sakome, jie į mus 
neina, tik tarp savęs peša-

girsi, būdavo, iš galo kaimo 
atbumbant: “Ir Tėve ir mu
sų, ir kuris ėsi, ir danguosna Įsi”. — “O kas juos supeš- 

dino?” — klausia jis vėl. — 
“Ugi męs” — sakome. Vit 
ugi jis mums po penkrublę 
užtai. “Vyrai, — sako — tu
rėsite ant alaus už tokį pui
kų darbą”.

— O kaip ten turkai šau- 
dyties pabaigė? ar jie nei nė 
suprato, kad tarp savęs mu
šasi? — paklausė Katrė, An 
tano sesuo.

— Ką jie supras. Šaudėsi 
vit iki prašvito. Prašvitus 
apsižiūrėjo, kad tarp savęs

Paieškau vyro lietuvio, 
mokančio gerai valdyti kru
tančių paveikslų mašiną. Al
ga gera. Norintis gali su 
$2(X). tapti bendru. Atsišauk 
ti šiuo adresu:

Peter Saulenas,
705 N. Rivpr st.,

AVaterbury, Conn.

Gegužės 30 d. bus pašven
timas lietuvių katalikų baž
nyčios Lowell, Mass. Už
kviestosios ir prižadėjusios 
dalyvauti draugijos iš Bos
tono, Cambridge, La\vrence, ’ chorą vesti ir turiu gerus pa 
Ilaverhill, Mass., Nashua ir liudijimus nuo kunigų. Ma- 
Manchester, N. H., malonė- no antrašas:

, kitę pribūti prieš 10 vai. iš- Augustinas Žindžius,
miltų neturiu. Ėmęs ir pasi- ryto ant South Common, čia
guodžiau turkėnam. Vit juo jau prie geležinkelio stoties. _ - OI- uAe,»
du mane nusivedė pas save Susirinkimo vietą ir parodos (^o 25) 
į stovyklas, į malūną. Žiuri, tvarką nurodys vietinis ren- 
milt’ų nėra. Tai juodu tuoj gimo komitetas.

Kun. K. Urbanavyčia.

mušam, tai vieni pas kitus 
svečiuojamės. Atėjo kartą

Toliaus bus.

Pajieškojimai.

Paieškau vargonininko 
vietos. Esu nevedęs, galiu

Maspetli, N. Y,

ir švęskis ir vardas ir Tavo 
ir ateik ir karalystė ir Ta
vo. . . ”, tai jau žinok, kad 
Strolys ateina. Ateis į pirk- 
čią, prasivers duris ir žengia 
į vidų kalbėdamas: “Ir tegu 
bus ir pagarbintas ir Pone- 
zas ir mieli ir gaspadorė- 
liai”, ir nelaukdamas atsa
kymo tęsia toliaus savo po
terių: “Ir tikiu į Dvasios ir 
šventos ir šventųjų ir baž
nyčių ir griekų ir atleidimą 
ir numirusių kūnų ir atsikė
limą ir amžiną. Amen”. At-ipęšasi. Iš dviejų: pulkų liko 
sisės kur kampe, pabaigs Į nedaugiais, kaip dešimts vy 
poterėlį ir tuoj nieko nekal- rų. Kuone visi išsimušė, 
bedamas ir nieko nelaukda- — Kad, vaikeli, ir jūs drą- 
mas ženkluojasi (žegnojasi) sa ir arzinti ten turkus, 
ir pradeda kitą. kad jar kurį į§ šuns vietos

Dabar-gi, apsinakvojęs nušautų. Ir taip aš nežinau, 
pas Kiškį, sėdėjo jisai palei kaip dar tu gyvas iš tos vai-j 
kudmentą ant suolo ir valgė nos pargrįžai!*Tuk ten, sako,! 
iš bliūdelio paduotą jam vi- kulkos, tai kaip vyrius le- 
ralą. Apie poterius dabar kia, — stebėjosi motina.

___ _______ t , __ Stroliui ne motais: jisai at- _ Vit, mama, nereikia bū
fcriuka kiaulės, pakįla triukš sidėjęs klauso, kaip Anta- ti žioplam. Kokį netikėlį, tai 
Finas žąsinėje, bet vėl tuoj uas renčia apie savo gyveni- ten tuoj užmuša. Ten, tai ir 
' viskas aprimsta ir vėl tyla mo prietikius. A yriausiasai kaktoj ir pakaušyj akis rei- 

Kiškio sūnūs, Antanas, bu- kia turėti. Žiūrėk, tai jau ir

Nedėlios vakarienei
Crubro Obuolių sviestas pa

ranku laikyti stuboje. Grei
tam užkandžiui nėra nieko 
parankesnio.

Juo daugiau tavo šeimyna 
valgis jo, juo geriau.

Crubro Obuolių Sviestas pa
dirbtas iš sultuotų obuolių ir 
visokių gryniausių priemaišų. 
Iš to viso padarytas skaniau
sias valgis, kokį tu geriausiai 
mėgsti.

Pas visus groserius sveiko
se emalijuotuose dėžėse, 10c. 
ir 25e. dėžė. Netankiai gali 
kų nors taip pigiai nupirkti.

Paeiškau savo tikro bro
lio Jurgio Pranaičio, kuris 
paeina iš Suvalkų gub. ATa- 
dislavo pav., Tamošbudžio

Marei joną Klumbaitė pa
ieško savo brolio' Antano 
Klumbio. 4 metai atgal gy
veno Chicagoje po No. 433 
So. Halstead str. Kas atsiųs 
jo adresą, gaūs dovanų. Pra
nešti po adresu:

M. Klumbaitė, •
27 N. Union st.,

Easton, Pa.

Severos Vaistai prašalina ligas ir apsaugoja nuo jų įgijimo.

Ką turi pasakyti?
. * *

Ar esi sveiku? Prislėgtu? Persidirbęs? Suvytęs? Nusto
jęs visokių idėją-? Ar pasilinksminimai tavęs neužima? 
Ar esi silpnu ir sunkiu? Išrodai išblyškęs? Liežuvis ap 
dėtas? Užkietėjimas? Tankus galvos skaudėjimas? Vi
duriai nedirba? Seniau nei privalai išrodai? - Pasidžiauk 
ir imk • • < '

SEVEROS
Gyvasties Balsamas

m

iuoonot »r»CT’tT
ui StaMcU**

užviešpatauja.
Tokį tai gražų rudens va

karą Kiškio šeimyna, susi
rinkusi pirkion, vakarienia
vo. Prie vieno stalo galo val
gė vyrai, prie kito merginos; 
valgė pamaži, nesiskubinda
mi. Ir nebuvo ko skubinties: 
viskas laukuose buvo ap
dirbta, nerūpėjo anksti kel
ties. Buvo jau ir bulvės nu
kastos, ir rugiai atsėti, ir 
daržai nuimti, ir rugienos 
jau baigiamos arti. Taigi ir 
valgė palengva, šnekučiuo- 
damėsi, pasakodami kits ki- 
,tam pasakas, tai asmeninius 
atsitjkimus, tai atsiminimus. 
Šį vakarą pas Kiškį dar bu
vo apsinakvojęs elgeta, se
nelis 70 su viršum mėtų; va
dinosi jisai Strolys. Elgeta 
buvo senas, prityręs bau
džiauninkas, sūnus ūkinin
ko turėjusio 30 margą. Stro- 
lio tėvą dvare per ‘Gvoltus’ 
užmušė šuolininkai (launin- 
kai), užtai, kad jis nesuspė
jo iki lįjant rugių suvežti.

vo vyras suaugęs, atitarna
vęs kareivijoj. Jam bebū
nant kareivijoj ištiko Rusi
jos su Turkija karas. Dėlei 
atsargos pulkas, kuriame 
tarnavo Antanas, buvo pa
šaukta arti vietos, kame ko
vėsi priešai, bet į kovą ši
tam pulkui stoti neprisiėjo. 
Tai-gi Antanas karo suris 
nematė, o girdavosi, kad ji
sai ten didžiausiu karžygiu 
buvęs.

— Vit męs kartą penki vy
rai, visi lietuviai — pasako
jo Antanas — sugalvojome 
supešdinti turkus. Vit mus 
stovyklos buvo vienoj upės 
pusėj, o turkų — kitoj. Męs 
visi penki vit perėjome per 
npę, nusinešėme šautuvus ir 
dairomės ką čia pradėjus. 
Ugi žiūrimo,, ant vieno kal
nelio vienas turkėnų pulkas 
verdasi vakarienę, o ant ki
to — kitas. “Ineikime — sa
kau, — vyrai, męs į šitą pul
kų tarpą ir šaukime; pama
tysit, kas čia pasidarys!”

atlekia kulka, jau dengs tau 
kur į krutinę, tai tik opc, 
pašokai į šalį, o kulka ir nu- 
birzgė tolyn. Žiūrėk, jau ir 
kita atūžia, tiesiog į galvą, 
tai tik krypt galvą į šalį, o 
kulka ir pradziezgė. Arba 
žiūrėk, tai vit kur pažeme,

■RUBRO
OBOLIU SVIESTAS.

Valgis cįel 
6 žmonių »
dėžutėse 

10 centu.

Jame yra pagelba, minos reikalauji. Gerai 
veikia ant visų kūno dalių ir ant kraujo tokiu 
budu, kad visus tuos negalavimus išvaiko ir su
grąžina organizmui sveikatą ir vikrumą.

75 centai už bonką. kW.F.ttKW2-

Tavo vaistininkas parduoda gyvasties balsamą ir kitus Severos vaistus. Sakyk “ne”, jeigu 
norės įkišti tau vietoje titrų, kitas gyduoles. Musų vaistai aprūpinti lietuviškais paaiškinim

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

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

» Philadelphia, Pa.

lt doesn’t pay to neglect
■ J ■ ICC c C tfTtf tiltyour Health

Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope 

gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites?

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERIS
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašai įs ilgą vargą jeigu 
ūmai vartosi.

Visuomet namuose turėk bonkutę.
Platus nurodymai apvynioti apie 
bonką. 25c. ir 50c. aptiekose.

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

Skuros išbėrimai
tai prasčiausias apsireiškimas krattįo ne
turtingumo. Labai geru ir pasekmingu 
vaistu kraujo apvalymui ir sudrutinimui, 

• taipogi odos ligų gydymui yra

Severos Kraujo Valytojas

Doleris Bonka.

Nebūk nervišku!
Nerviški žmonės neilgai gyvena. Turime 
vaistus, kurie nuramina ir sudrutina ner
vus, palengvina ir sumažina organizmo 
įtempimą. Tūkstančiams dirksniais ser
gančiųjų pagelbėjo

Severos Nervotonas

Doleris už bonką.

Daktaro patarimai dykai, tik ražyke in musu Gyduolių Skyrių.

W. F. Severą Co. CEDAR RAPIDS 
IOWA

F. AD. RICHTER A CO., 21S Pearl St., New York.
Rlehter'lo Congo Pilie, yra ger6. nno viduriu .ukietėjlmo. 2Sc. Ir BOe

Senas Knygas, seną vyną, se
nus draugus, bet ne seną 

mada.

DYKAI: — Pirkit pas mun geriausių tabokų dėl rukimo už $6.00, tada męs pavėlinant Jums išsirinkti suvis dykai, kaipo dovanų vienų iš parodytų čio
nai daiktų: 1. Naujausis importuotas fonografas su didele nikeline truba ir rekordą, katras labai gražiai skamba. Kožnas gali surengti savo namuose puikų 
koncertų dainų ir muzikos. 2. Gražių Armonikų iš žinomos vokiškos fabrikos su plieniniais balsais, notais ir nurodimais. 3. Puikus stalavas laikrodis sn 
muzika. Kožnų 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 vįdelčiua, 6 didelius šaukštus, 6 mažus, 1 peilis dėl sviesto ir vienas šaukštukas 
dėl cukraus. 6. Mašina dėl rašymo, ant katros kožnas gal drukuoti viską, kų 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 kruzis dėl alaus su pakavota tarp dviejų dugnų muzika, 8 ir pusė colių augštas su gražiai išdirbtoms figūroms, parodančiomis viso
kias scenas. Kožnų sykj, kaip tik pakelsite kruzę, grajina muzika: kaip tik pastatysit jų, muzika perstoją. Duodant Jums šitas dovanas nieko daugiau nuo 
.Tusų nereikalaujame, tik kad rekomendavotnmite musų firmų savo pažįstamiems. Pasiuskit mums 50 centų markėmis ir męs atsiųsim Jum 40 baksiukų 
tabokos vertės $6.00 ir vienų iš šitų daiktų suvis dykai. Apturėję tai per ekspresų, užmokėsite likusius $5.50. Kas nor gali apžiūrėti tavorą, atimant jį iš
ekspreso, o jeigu nebus taip, kaip garsinom, tai galit tavoro nsimti.

ENGLISH-ASlATIC TOBACCOSCOI Dep.3s.3ills E.>7th St., n.w Vork;city.

Oliver Goldsmith sako: ,,Duok man senas Kny
gas skaitymui; seną vyną gėrimui, senus draugus suti
kimui. Jis bet nen orėjo senos mados, atvažiavęs Lon
donan. Jis sOprato svarbą gero pasirėdymo.

Visems pasiredyyti norintiems puikaus pasiuvimo 
ir materijos siutai.

$15.00 Specialiszkal. 
už ktruos reik mokėti kitur po 20 dol. arba ir 25 dol. 
VisoKiu spalvų irĮnausios mados. • '

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVĖS.

South Main SL, Wilkee-Baxre, Pa.



PUTOJIMO.

O IK PlymoBlff National Užsirašykit

BANK. „DRAUGĄ.” \

Ikvalei šnypštimo, daug 
gyvasčiai jiegų, daug svei
katos ir smagumo kiekvie
name stikle.

sn
STEGMAIER’O

ALAUS.
Jeigu nori persitikrinti, 

tai progai pasitaikius at- 
kimkš bonkutę, alus putoda
mas bėgs laukan, o jo geras 
kvapsips padarys tave jo 
mėgėju. Bet turi būtinai rei
kalauti Stegmaier’o, kitaip 
paduos tau kitokį “taipogi 
gerą”, kuris atneša 'parda-. 
vėjui daugiau pelno.

Gryno maisto ženklas ant 
kiekvienos bonkutės.

STEGMAIER BREWlNQ CO.
e

Wilkes Barre, Pa.
Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

Kapitolas su perviršiu 
$165.000:00.

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

Mandagus patarnavimas.
G. N. Postlethwaite, 

iždininkas.

PINIGAS DARO PINIGĄ

Pradėk taupti piąigus pas mus. Kad 
ir mažiausia suma pridėta prie sučė 
dijimų ir 3 nuošimčiai, 'kuriuos moka 
me, greit padidįs jųsų tanpimą.

Lietuviams paranki vieta.

NORTH SCRANTON 
BANK

1902 North Main Avenue. 
Scranton, Pa.

SiSSS Sa B® S ® SSSSŪ»®B® SSSSLS • S n S SS® ■SSiKJt'S’Vi’aiSS k n^SSĮSBĮgtS MlSS
LIETUVIŠKA AGENTŪRA

M

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

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

VINCĄ TAMULEVICZE,
AGENTA,

137 Hazle St., Wilkes-Barre, Pa.

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Iždirbejas

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 

-ir pądengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man puvestu. dar
bu* atlieku artia- 
tiikai.

I Merchants
k r

Banking 
Trust 

Company,
Mahanoy City, Pa.

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

$190.000.00.
Sudėtu pinigu

$700.000.00.
i i Mes vedame visokį lega 
<> lišką biznį.

H . N , Musų bankoje galima
M. A. IlOrkunaS susikalbėti: lietuviškai, X

’ • 1 • V 1 •vokiškai

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.
Jonas S. Lopatto

47-48-49 Bennett Building,
Wilkea-Bare, Pa. ♦

Norintieji pasiskolinti pinigu 
ant pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M.D.

I« PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS. * lenkiškai,
— ■ i . g angliškai.

J JOHN J. MEYER, 
SWALM HARDWARE CO J Kasininkas.

21 North Main St., Pottsville, Pa.
įvairiausi geležiniai dai tai, te

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

ir

Kurių skaitytojų prenu 
merata pasibaigusi, tiemspasibaigusi,

Juozas Szukis,7 Siunčiant pimgus, čekius, 
Geriausias Lietuvys arba “Money Order”, sjųs-

FOTOGRAFISTAS, kite ant adreso:
—___ =— “DRAUGAS”,

i’
Naujas Telefonas 1070—B. 314 East Market St.,

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

IB '

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LENKIŠKŲ-LIETUVIŠKŲ VAISTŲ.”

Mėšlungio

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

$100.000.00.
$250.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste./

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėtų joje pinigų.

Umion Ticket agency.
■•niausią Lietuviška Banka Scrantone 

ir Visoje Aplinkinėje. 
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 

Linijų.

Siunčia pinigus kas dien in visas da
lis svieto; taip-gi perka ir išniaino vi
sokius pinigus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.

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

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

Adolf Blau,
Urnom Ticket Agemcy,

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

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

Lietuviškuju Šv. Kazimero

Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer

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

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos
Perdėtinės šiuo antrašu:

$

Mother Superior,
ST. CASIMIR’SSEMINARY, 

6700 Rocl?u)ell St., Chieago, III.

Pabulgęs daktariikę mokslu universitete valstijos 
Indiana ir baigve kvotimus augščiausioj lr jau pas
kutine] mokykloj New York Post-Graduate MI 
DICAL SCb OOL & HOSPITAL, kurioje speclja- 
ligkni Išsilavina gydyme visokių pavojingiausių li
gų ir daryme operacijų; pabaigęs tą mokslą įgaužta 
vardą augšto, didžio daktaro. l)r Ig. STANKUS, 
per klek laiko buvo rniestavu daktaru Indtanapo- 
Us, Ind., kur tūrėjo didelę praktikę gydyme įvairių 
ligų, atidedamas savo užduotį kuogerlausial ir už- 
ganOdinapčial, dabargi pasišventęs labui savo bro
lių tautiečių, ir kad apsaugot Juos nuo Išnaudoju

/! mo per nesąžinlškus daktarus, įrengė savo locnę 
naminį ligonbūtj ir:

KVIEČIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubiai kreipkis pas mane ypatlškal arba 
laiškų, o būsi Išgydytas. Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabe
jok, neH si turėdama-* dide-Dę praktikę ir augštesnį mokslą, tau pagelbėsiu ir 
suteik-lu tikrai b'o'išką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusiu persitik- 
rįs, kad esu pabaigęs didesnį daktarišką mokslą ir galių geriau gydyti negu kiti 
daktarai svetimtaučiui.
:: :: APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI

Nuo reumatitm'-, eksndAJimo IrgCltrao esosrli). kailių, sti finų ir šonų; nno visokių kraujo 
ligų, užkietėjimo lr neveikimo vidurių, išbėrimo, kūno niežėjimo, visokių spuogų, dedervinių 
Ir slinkimo nlsnkų; galvos ek&udėjlni'\ nuo širdiefrllgoe. Inkstų, plaučių, kepenų. Nuo viso
kių nerviškų ilgų, neuralgijor, drebėjimo eąnarlų, nemiegojimo ir išgąsčių; nuo greito nullsi- 
ųio, eunksnakvėpevimn, peršalimo lr nuo visokių slogų. Nuo visokių užkrečiamų lytiškų li
gų ir vlroklų kitokių nusilpnėjimų sveikatos. Taipgi nuo visokių moteriškų ligų. skausmin
gų mėnesinių, baltųjų, tekėjimo lr gumbo ligų:

TURIU SPEC1JALIŠKĄ DIPLOMĄ DEL DARYMO OPERACIJŲ
kop būtinam reikalingumai operacijoe, kada vaistai negal pagydyti kaip tai: augimo vėžio 

s-kilvyje ir viftoidų akmenų, skaudulių ir guzų. ar tai būtų pfl«lcje, inkstuose, kepenyse 1 r Žar> 
imte, Tieką tą aa pnge'ba operacijos galima prašalint1 kuogerlausial ir už menką mokestį. Da
rau taipgi o oracija* ant kaulų, smegenų, gro ų ir lytiškų organų, kaip vyrų taip ir moterų. 
I-t oelnu pritrauk t-s rankas ir kojas. I.-gydau su naujausio būdo operacija rupturą nž menką 
prekų. Pertai k’-e'pkitC* kiekvienoje ligoje paa mane. Jeigu negalima pribūti y lytiškai, tąl 
parašykite ką bk.au d a ir kokius nenveikumus jaučiate savyj, o aš suprasiu ir istyrųa duosiu rodą, 
o jeigu rri<s. prisiųsiu ir gyduoles, kaip toli negyventumėte: Amerikoj, Ang ijoj, Kanadoj ar 
kitose šalĮe©. Alei antantėms ▼Da’iškai ir di?l operacijų, turiu savo naminį puikų iigonbutį. 
—BIEDNU8 GYDAU DOVANAI —

‘ 1220 S. Broad str,
PHILADELPHIA, PA.

t'g—Valandos Ofieo: Nuo 9 Iki 12, nno 2 iki 4 p.p. ir nuo 6 Iki S vak. Nodėl. nuo 1 iki 5 v.-^SS
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IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 
z VAIZDELIAI VARDU

„Degtine” ir „Katriute.“
KAINUOJA PO 10 CENTU.

$
Galima gauti

„Draugo” Spaustuvėje.* *

4**SFABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apysaka.

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
įmautiems daugiau kaip* vieną eg

zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis. Gaunama pas:

BEV. V. VARNAGIRIS,
312 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.
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Strėnų skaudėjimo 
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Gerklės

Skausmo krutinėję 
nuo
Patrūkimo 
Azma arba 
Dusulio
Štyvumo sprando 
Skaudėjimo 
Šonuose 
Bankų ir 
Kojų.
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Ypatingos Gyduolės. '
,( Jeigu sergate užsisenėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagelbėt nė dak-
ą,it* tarai nė ligonbučiai, arba paslaptingoms ligoms, aprašykit man savo nesvei- 
4*jjj kurną gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes čion eina ne tik apie tavo sveika- 

tą, bet labai tankiai ir apie tavo gyvastį. (Atsimink, jog kiekvienas garbingas 
'•*'** iaktaras užlaiko paslaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, 

teisybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
j.ųjS <ą bu nurodymu kaip reikia jas vartot, už prekę labai mažą. Reikia rašyt 
XX I .iškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant atsakymo, nes ki- 
XX taip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalaujame gerų agentų kiekvie- 
*l># lame dideliame mieste it jų aplinkinėse. Agentai nuo Lietuviškfii-Lenkiškų 
XX gyduolių gali uždirbti nuo 50 dol. ikil5 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame 
*jt$ kuogeriausią. Taigi rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas 
XX ; itoruikas teipgi privalo užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 

tavo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami galėtų pas 
kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dovanai kokiems nors 
spgavikams tose aplinkėse. Stornykai,rašykite pareikalaudami gyduolių, nes 
£eras uždarbys ir parduokite musų tyras Lietuviškas gyduoles, kurias męs 
{varantuojame. Rašykite po antrašu:

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

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS,
Mahanoy City,

^11
w«
1

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

PO VARDU

„Naminis Vaiku 
Auklėjimas“

---------- r:- : IR

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.

g|į Gerb. O. P. BECHTEL, Prez., A. W. SELTZER, Vice-Pr., 

' C. H. MARSHALL, Kasierius.
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*9“Katekizmas Apie 

Alkoholiu.”
Kainuoja po 12c. su persiuntimu. Pelnas eis instei- 

;gimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas

Kun. A. Staniukyną,
4557 So. Wood St., CHICAGO, ILL

Wil/^es-Barre
Deposit & Savings

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

Kapitolas - - $ 150.000 
Perviršis - - $450.000
Depozitai - $2.625.000
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų

T joje pinigų.

Banka 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.

1

▼ardas.

Adresas;...........................................................Pt-lfsa.

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga Ir siustą yra tyk <lel\yrti. 

Knyga ta prastais, suprastais Sodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi "nuo uznuodijima krauja 
arba sypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkua 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles' ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, nanjai Įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygra, 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 
kra-ituvš žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedea ry ras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atnydave ilgo lajka tyrlnejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užrankant nž pašto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, lr adresa ant 
žemiaus pąduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DL JOS. USTER * CO.. I. 90$ 22 F'rftS Anas.,

Godotinas Tamista: l'agsl Tamistos prižsdlejma, si noriečjan 
jog Tamista prisiestomei man vysai dykai všna jnan knyga dėl vyru.

J. F. Gailis,
9
Pas ji galima gauti visokiu 

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

102—104 S. MAIN ST.,

WILKES-BARRE, PA.
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SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

NIAUSIAGREITAI ATLIEKA =

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

The BENEFICIAL SAVINGS FUND SOCIETY
,1200 ir 1202 CHESTNUT, STRĖET, 

PHILADELPHIA, PA.
Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metuose.

Nuošimti* 3.65 metams.
PAMATINIS KAPITOLAS — trylika milijonu doleriu. 
SUDfiTU PINIGU — vienuolika ir tris čvertis milijono 

doleriu.
|| PERVIRŠIS — vienas ir viena čvertis milijono doleriu, 
gfa Dėpozitoriu suviršum trylika tūkstančiu asmenų.

DEPOZITUS PRIIMAME PER LAIŠKUS.
IGNOTAS J. DOHAN, Prezidentas. ' "

ANDRIUS J. KEEGAN. Viea-preaidenUs.
ALFRED J. MURPHY, Sekretorius ir Kasininkas. 

ANTANAS HURST. E*q., Patarėjas.
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L. RAUCHUT
REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 

AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
Auksiniai, paauksuoti ir kitoki sn 28 

akmenimis, parduosime 10.000 vadina
mų “Accuratna” laikrodėlių tiktai nž 
|b.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi Inkštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką 
naudojami, kurte tnri daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuotl ant 20 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne

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

štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. nž 
95.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, Bemokėsite net oen< 
to. Męs rlakuojame vieką. Auksinis

grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:
EXCKI.8IOR WATCH CO , DEPT 9Oft. CHICAGO, IIJ.

i

Dirbtuvė Uniformų 
ir visokiu reikalingu 
daiktu draugijoms ir 
nrkiestroms, uždėta 
1887 m. Dirbame teip
gi vėliavas, Kukardas, 
arnotus, kapas ir t. t. 
Reikalaukite ilistruo- 
ti kataliogu.

1520 N. 4 gatve
PHILADELPHIA. PA.

Bell Phone
4608 D. KENSINOTON

S PA U D1 NA
PIGIAI

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUB, TIKIETUS,

RAIDfiS STATOMOS DIDELE -N AUJAU- 
SIOJO PATENTO—MAŠINA “LINOTYPE”

ADRESUOKITE ------

“DRAUGAS”

314 E. Market St. , Wilkes-Barre, Pa.


