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Lekcija. I Jon. III., 13— 
18. — Mylimiausieji: Nesis
tebėkite, jei jūsų svietas ne
apkenčia. Męs žinome, jog 
esame perkelti iš mirties į 
gyvenimu, nes mylime bro
lius. Kuras nemyli, pasilieka 
mirtyje. Kiekvienas, kuris 
neapkenčia savo brolūo, yra 
žmogžudys. , O žinote, jog 
kiekvienas žmogžudys netu
ri amžino gyvenimo, savyje 
tveriančiojo. Tame pažino
me Dievo meilę, jog savo dū
šią paguldė už mus: ir męs 
turime padėti dūšias už 
brolius. Kas turėtų šio svie
to turtą, o regėtų savo brolį 
reikalaujantį, o uždarytų 
savo vidurius prieš jį, kaip
gi jame laikosi Dievo meilė? 
Mano sūneliai, nemylėkime 
žodžiu nei liežuviu, bet dar
bu ir tiesa.

; r5
tarė Je-—24. — Anuomet 

žus farizėjams: Vienas žmo
gus padarė didelę vakarienę 
ir pakvietė daug. Ir nusiun
tė savo tarną vakarienės va
landoje pasakyti pakvies- 
tiemsiems, idant ateitų, nes 
jau viskas yra surengta. Ir 

’pradėjo visi drauge išsikal
binėti. Pirmas jam tarė: 
Pirkau' ūkį ir reikia man ei
ti ir apžiūrėti jį: prašau ta
vęs, turėk mane už iškalbė
tą. O kitas tarė: Pirkau pen
kis jungus jaučių ir einu anų 
pamėginti: meldžiu tavęs, 
turėk mane už iškalbėtą. O 
kitas tarė: Moterį vedžiau ir 
dėlto’ negaliu ateiti. O siu 
grįžęs tarnas, pasįakė tai sa
vo ponui. Tada užsirūstinęs 
ūkininkas tarė savo tarnui. 
Eik''greitai ant gatvių ir 
miesto takų, o ubagus, ir 
luošus, ir aklus, ir raišus į- 
vesk čionai. Ir tarė tanias: 
Viešpatie, stojosi, kaip įsa 
kei, o dar yra vietos. Ir tarė 
Viešpats tarnui: Eik ant ke 
lių ir patvorių, o priversk į- 
eiti, idant mano namai butų 
pilni. O sakau jums, jog nei 
vienas iš anų vyrų, kurie 
buvo pakviesti, neragaus 
mano vakarienės
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kuris kviečia? Dievas, dan
gaus ir žemės Viešpats, ne
pabaigtai laimingas pats sa
vyje. Kas gi esame męs, ku
riems Dievas savo kvietiniu 
daro garbę? Pelenai ir dul
kės. Koks tad neišmany
mas, kokia nedėkingystė, to 
kiu ųžkvietimu paniekinti ir 
sau nelaimę parengti.

Jei žemiškasis kunigaikš
tis mus ant pokilio užkvies
tų, tai netik užkvietinio ne- 
atmestum, bet da už garbę 
sau laikytumėm, būti pleiš
tais į didžiūno rūmus. Kaip 
gi galima atmesti karalių 
Karaliaus užkvietimą ir ne
laikyti Ujį^laug didesnę gar
bę būti įvestu į Dangaus ka
raliją!

Ar tik suprantame kokį 
męs turime užkvietimą? Ne 
į pokilį, kuris į kelias valan
das pasibaigs, mus kviečia 
bet į dangaus linksmybę 
amžinai patenkančią. Ar ga
limas yra daiktas tokią Die
vo malonę atmesti? Deja, 
atsiranda krikščionių, ku- 

ty eyangeįijpse4ap- 
rašytų neišmanėlių, netik 
atmeta užkvietimą, bet pa
duoda išsiteisinimus, kurie 
tik didesnę jųjų nesąmonę 
ir nedėkingumą parodo. Vie 
nas sako pirkęs ūkį, kitas
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Metai III.

UŽKVIETIMAS.

Prilyginime apie didžią 
ją vakarienę šios dienos 
evangelija mums parodo ne
apsakomą Dievo gerumą 
kuris kviečia kiekvieną da
lyvautų dangaus laimėje 
Jis siunčia savo tarnus 
evangelijos skelbėjus, kac 
kviestų ir sykiu praneštų, 
jogei viskas yra parengta. 
Tarnams prielankumo neat- 
radus, Dievas vėl bet-gi juos 
atvejų—atvejais siunčia, 
kad kviestų ir ragintų įeiti 
į laimę taip jiems gailestin
gai parengtą. Koks Dievo 
tge rūmas! Kas gi \ ra tas.

jaučių jungą ir dėlto negali 
ateiti. Dėlei žemiškųjų, nyks 
tančiųjų turtų atsižada ne
išsemiamų aęižinųjų dan- 
daugs lobių. Užmiršta Jė
zaus persergėjimą Jo moki
niams duotą: “ką padės 
žmogui, jei visą svietą pelnv 
tų, o ant savo dūšios skriau
dą turėtų; arba ką žmogus 
duos mainų už savo sielą?”

Kits da žiauriau atsako, 
kad pačią paėmė ir todėl 
ateiti negali. Kaip mažai 
yra tyrų dangaus linksmy
bių pasekėjų skaičius, kurie 
visiškai pa si švenčiu. Dievui 
tarnauti? Ir priešingai 
kaip daug yra balsuotojų už 
papeiktinus kūno pataikavi 
mus, dėl kurių išsižada bu
simosios laimės. Neišmanė
liai! Ar visi šio pasaulio 
smagumai išgalės užstoti 
jiems Dievo regėjimą ir 
dangaus laimę ir pragaro 
kančias ?

Pasiteisinimai užkviestų 
jų evangelijoje, taip užrūs
tino Viešpatį, jogei šis ap
skelbė, kad nei vienas jųjų 
neragaus jo vakarienės. Ne
dėkingumas užkviestųjų su
silauks bausmės. Nedaly 
vaus jie dangiškame poki- 
lvje. Viešpats suras vertes- 
nius užsikviesti. Gal kas 
leisti velniui, svietui ir kū 
nui valdyti savo nelaimingą 
sielą, bet ateis laikas, kuo
met reikės atjausti visas ne
laimingas nuodėmės pasek 
mes; raudoti apie savo, be 
pataisymo, nuopuolį.

Klausykime «tad daugis 
kojo pasiuntinio užkvieti 
mo, kol laikas malonus, ir 
gerais darbais stengkimės 
užtikrinti sdvo pašaukimą 
ir išrinkimą.! S

Kardinolas Gibbons pa
gerbtas.

Birž. 6 d. Baltimorėje 
penktojo regimento salėje 
susirinko 15,000 žmonių įvai 
rių tautų ir tikybų atiduoti 
garbę kard. James’ui Gi
bbons’ui, kursai šįmet susi
laukė 25-inetinių sukaktu
vių savo išaugštinimo į kar
dinolus ir 50-metinių sukak
tuvių savo kunigystės. Kal
bėtojais buvo: prezidentas 
Taft, vice-prezidentas Sher- 
man, vyriausias teisėjas 
White, buvusis prezidentas 
Roosevelt, Anglijos amba
sadorius Bryce, žemesniojo 
busto pirmininkas (speaker) 
Champ Clark, senatorius 
Root, guber. Crothers, buvu
sis “speaker” Cannon ir 
miesto majoras Preston. Bu 
vo taip-pat daugybė augš- 
tai pastatytų asmenų: gu
bernatoriai, teisėjai, sena
toriai, kongresmonai, gene- 
rMak -ftiUbesą doviai mvLL ir 
t.t. ' Tukstančiai telegramų 
ir specijališkai rašytų laiš
kų gauta iš viso pasaulio, 
nuo tų, kurie negalėjo at
vykti iškilmėn.

Kardinolas sėdėjo ant 
raudonai išmušto sosto, ap
sirengęs kardinolo mbais. 
Kalbėtojai visi išreiškė ju- 
nlantui pagarbą už išganin
gą įtekmę, kurią jisai, kai- 
X) katalikų bažnyčios gal
va, Suv. Valstijose, yra pa
daręs valstijai ir visuome
nei.

Kardinolas atsakė į tat la
bai išmintingais ir pamoki
nančiais žodžiais, nurodyda
mas, jog valdžia yra tik pil- 
dytoja Dievo valios ir jog 
kiekvieno piliečio prieder
me yra eiti išvien su teisėtai 
išrinkta vyriausybe, jos 
klausyti, jai padėti.

Kardinolas Gibbons gimė 
Baltimorėje, mokinosi Ir- 
landijoje, įšventintas į ku
nigus Baltimorėje, buvo ka- 
mendorium North Carolino- 
je, paskui Riehmond’o vys
kupu, Baltimorės sufraga
nu, galop Baltimorės autvvs 
kupiu. Iškeltas į kardino
lus 7 birž., 1886 m.

Dvasiškija 'apvaikščios 
kardinolo jubilėjų rudeny
je. . - -
Jauniausias vyskupas įriša

me pasaulyje. /
Jauniausiu vyskupu vi

same pasaulyje yra Micheal 
P. Power, kątik paskirtas 
valdytoju Bay St. George 
diecezijos Vakarų Nėw- 
foundlande. Jam sukako 34 
metai 17 d. praeito vasario. 
Jis tapo įšventintas Rjrne 
1906 m. Pirm tš buvo jis kla
jūnui Harbor Breton’e.

rontoje, Kanadoje, ir ga 
laipsnį dailių magist 
(Master of Arts). Tai yr 
pirmutinė vienuolė, gav 
tą laipsnį Kanadoje.
Prancūzų Akademija apd 

vanoja vienuolius.
Nbrs prancūzų vyriauiį 

bė persekioja vienuolius, 
tečiau prancūzų Akai 
mija apibrangina 
nuolių nuopelnus. Ne: 
niai toji Akademija’ ap 
vanojo dešimtį jėzuitų, 
ristų, kapucinų, ir seserų 
drąsybę, parodytą pernv' 
čiose armėnų skerd 
Kiekvienam teko po 
frankų.

Vilnius. Kunigų pe: 
nos. Perkelti: kun. S» 
lauskas Rodunėn, kun. 
niekas Induron, kun. 
chanskis Žoludkan,
Burba, Asavon, kum. 
liavskis Krasovkon, , 
Augštolis Augštadv: 
kun. Jablonskis Volpo; 
Gabševičius Volko 
kun. Kakarėka Maiš 
kun. Rubikaiiskas MerKi-f? 
nėn, kun. Blažiejevicius 
Krzyvican, kun. Matulevi
čius Užnožan, kun. Šabanie- 
vičius Strunaičiuosna, kun. 
Drukteinis — Karven, kun 
Meškinis Verenavon, kun. 
Petrulis Pivašiunuosna, kn. 
Stašys Marcinkonvsna, kun 
Gloderis pačiam prašant pa- 
liuosuota nuo vietos, kuu. 
Šimeliunas Glębokon, kun. 
Būvis Gelvonysna, kun. Hu- 
nevič —Dolistovon, kum So 
bolevski Šumskan, kun. Ma
te vičius Untunkan, kun. Ba- 
gienski — Jelnon, kun. Jast. 
Kretovič — Šemetovščiznon, 
kun. Driežulskis į Kama
jus, kun. A. Sokolauskas į 
Žirmūnus, kun. Punskis i 
Polušą.

Kaunas. Kunigų permai
nos. Perkelti kun. Vederaus- 
kas iš Kriklėnų fil. į Kan
taučius kleb.; kun. Titas, 
feaguvos kam., į Kriklėnus 
fil.; kun. Adamauskis, Rie
tavo kam., į Raguvą kam.

kels dainų meilę, nes šioj 
apielinkėj jos truputį per
daug paniekintos. __

Bažnytinį tečiaus chorą 
galima pagirti už uolumą. 
Ražančiaus paslapčių gies
meles išmokę atskiras kiek
vienam laikui (Adventams, 
Kalėdoiųs, gavėniai, Velykų 
šventei ir kit.). “Tėve mu- 

?”, “Sveika Marija” ir 
“Garbė būk Dievui Tėvui” 
linksmesniu laiku gieda pa
gal Naujalio “Giesmynę”, 
o gavėnioj vietine meliodija.

Kalėdų šventėms moka 
gana daug tam tikrų gies
melių. Mažiau gal pasek
mingai išeina suplikacijos, 
giedamos pagal p. Naujalį 
(3 bals.). Apskritai visos 
giesmės neišeina, žinoma, 
kas-žin kaip artistiškai, bet 
kaip nuo kaimiečių galima 
tikėtis — gana gerai.

Iš Lietuvos.

Vienuolė gavo laipsni.
Sesuo M. Estelle, iš Lo- 

retto kongregacijos, pabai
gė Queen’s universitetą To-

........

Liudvinavas (Kalvarijos 
aps.). 14 d. gegužės čia buvo 
“Blaivybės” skyriaus susi
rinkimas. Naujai prisidėjo 
51 narys.

Susirinkimas nutarė s ųs- 
ti V. Dūmos atstovams pra
šymą, kad jie tvirtai kovotų 
už “Blaivybės” reikalus ir, 
kaip galima, naikintų gir
tuoklystę. Nutarta patralins 
steigti šeimynišką vakarėlį 
su vaidinimu komedijos, dai 
nomis ir deklamacijomis. Į- 
vvkdvmui šio.dalvko išrink-* v *
ta komitetas iš trijų asmenų, 
būtent: B. Siručio, L. Kalė
dos iiTV. Traskaueko. Vie
tinis vargonininkas T. Tnso- 
da jau mokina tara tikslui 
“Blaivybės” chorą. Galima 
tikėtis, Ikad šis choras m-

Punskas (Suvalkų ap.). 
Nuo 12 kovo jau ir pas mus 
gyvuoja “Blaivybės” arba
tinė su kepykla. , Žmonės 
džiaugiasi, kad nereikia pas 
žydus pirkti. Gaila tik, kad 
žiemą, ypač gavėnioje, vie
noje arbatinėje visi negali 
sutilpti, per tai daugelis 
priversti eiti pas žydus. Ar
batinė kas diena turi nema
žą apyvartą, ir jš to galima 
spręsti, kad pati savaimi ga
lės gerai laikvties. Arbati
nės įsteigimą daug paleng
vino vartotojų draugija 
“Dzūkas”, kuris pavedė ar
batinei kelis savo kamba
rius. Nors čia ir nelabai pa
togi vieta, nes toli nuo baž
nyčios, bet arčiau bažny
čios butų reikėję brangiai 
mokėti už butą, ir per tai 
arbatinės įsteigimas būtų li
kęs tolesniam laikui.

Pas mus “Blaivybės” na
rių skaičius kas-kaTt didi
nasi, dabar viso yra prisira
šiusių apie 400 narių.

Norint blaivybė platinasi 
ir tarpiai auga, bet ir gir
tuoklystė dar neužsileidžia: 
beveik kas šventa diena ten
ka pamatyti inkaušusio jau
nimo, nors smuklės ir būna 
uždarinėtos.

Palavėnėlė (Ežer. ap., 
Kauno gub.). Miestelis visai 
mažas, stovi gražioje vieto
je ant Lavėnos kranto. Baž
nyčia, mūrinė, pereitą vasa
rą atnaujinta triūsu kun 
Švoinickio. Mokyklos jokios 
nėra, kuri čia būti? labai rei
kalinga.

Vilkaviškis. Šiomis die
nomis buvo čia dvejos šer
menis, vienos pačiame mies
te, kitos kaime A. Atėjęs ma 
niau, kad tai bilijardu lošia: 
mėtosi kąsniais, pamėgdžio
ja vienas kitą. Per giesmes 
ir rožančių daro juokus. Vi
sai nežmoniškai... Kaime 
A. ypatingai mergos pasiel
gė netikusiai. Gėda!

— Vilkaviškyje daug po 
gatves valkiojasi vaikų, jau 
net paaugusių į pusbernius, 
k u riuos tėvai šerit^įp jo
kios iš ją naudos.

Žinau, kad net iš kaimo 
kas diena ateina vaikai val- 
kioties po miestą. Kas juos 
leidžia, ar ne tėvai?... Ar 
negalėtų tėvai leisti vaikų 
pas gerus ūkininkus tarnau
ti...

Radžiuškiai (Punsko par., 
Suv. gub.).. Musų kaimo 
kampelyje yra neturtingo 
ūkininko Kalinausko grin- 
telė. Joje darbuojasi žmonių 
labui jau apie aštunti metai 
sergąs Kalinausko sūnus Ka 
zys. Pastebėtina, kad svei- 
kajai jaunuomenei belei- 
džiant niekais laiką, ir nesu
prantant apsišvietimo nau
dos, šisai doras vyras turi 
daug augštesnius siekius.

Jisai skaito knygas ir laik 
raščius, ragina visus, kurie 
tik jį atlanko, rašyties į 
draugijas ir t.t. Be to jisai 
atneša didelę naudą visai 
apielinkėj, kaipo neapverti- 
namas amatninkas: apdari- 
nėja knygas, daro visokius 
inąžmožius iš skardo vario,
geležies; jisai stiklius, skap- 
torius, vienu žodžiu, ko tik
prisireikta 'aplinkiniams 
ūkininkams, turi po šonu vv 
rą, kuris atlieka darbą ne 
blogiau už miesto -specija 
listą.

Todėl sirgdamas jau kelin 
ti metai tasai jaunikaitis 
netik neguli sloga ant var 
gingos šeimynos, bet pade
da jai. Garbė doram, darbš
čiam ir apsišvietusiam vv 
rui, o apielinkės jaunimui 
pavvzdis, kiek jie sveiki bū 
darni galėtų nuveikti ir at
nešti naudos.

Šventažeris (Seinų ap.). 
Pirmą Velykų dieną buvo 
čia įsteigiamasis “Blaivv 
bės” susirinkimas. Pirmi
ninku išrinkta vietinis kle
bonas kun. K. Sakalauskas 
Narių susirašė 132. x

Jaunutė draugija turi sa
vo arbatnamį ir skaityklą 
drauge su “Žiburiu”. Drau
gija gali tikėties pasiseki
mo, nes jon prisirašė nema
ža jaunimo — vis tai karšti 
kovotojai su girtuoklyste. 
Už kitus prasineša jauni
mas ypač kaimo Teizų, A ga 
rinių ir iš dalies Janėnų. 
Pradeda jie daryti patogius 
pasilinksminimus, kuriuose 
neranda vietos nė degtinė, 
nė alutis. Šoka tautinius šo
kius, dainuoja ir skaito laik
raščius, ypač “VainikėlidP 
straipsnius. 21 gegužės žada 
buti jaunimo šventė. Baž
nyčioj bus iškilmingos šv 
Mišios, o po Mišparų tam ty 
čia pamokslas. Paskui ar 
tik nesusirinks kur ant ve
jos padainuoti ir pasiskaity
ti. Malonu, ištikro žiūrėti į 
pradedant susiprasti vaiki
nams ir merginoms. Tik gai
la, kad ir šioje parapijoje 
Sąšlavynų da nemaža. Ir 
taip. Per šv. Jurgį ypatin
gai atsižymėjo alaus naiki
nimu Ežerėlių kaimas. Šven 
tažerio gi kaimo jaunimas, 
tik kel is išskyrus, gavo jau 
sykį viešą papeikimą per

‘Žiburio” susirinkimą. Ne
žiūrint į tai, savo daro kaip 
ir daręs.

Beto neperseniai pabaigė 
colonijų licitaciją Šventaže- 
rio kaimas. Dabar jau šioje 
parapijoj užsiliko kaimuose 
;ik trįs mažytėliai sodžiu- 
kai. ..„į

Duk>monįs (Trakų ap.). 
Musų parapija nedidelė. 
Bažnyčia sena ir maža, bet 
šį pavasarį žadama statyti 
nauja. Viskas pas mus butu 
nebloga, kad tik žmonės 
mestų degtinę gėrę ir dau
giau skaitytų.

Bažnyčioje viskas atlie
kama lietuviškai, nes “pa
liokų” čia nedaug, o kiek ir 
buvo, tai po truputį vėl grįs
ta prie lietuvių, ypač jau
nieji.

Bažnvčibje gieda 'gražus 
choras ir griežia orkestrą. 
Jaunimas" moka gražiai gie
doti ir dainuoti.

Jėznas (Trakiu ap.). Šis 
miestelis stovi gražioje vie
toje, ūnt'^žero kranto. Pro 
šalį ejną plentą?, į Nemuną 
bus apie 7 verstai. Yra jame 
augšta balta mūro bažnyčia 
dviem bokštais; yra taipgi 
dviklesė mokykla, monopo
lis, pačtas ir apie 14 alu- 
džių, daugelis.sankrovų: yra ' 
ir vartotojų draugija, kuriai- 
sekas neblogai. Žmonės apie 
Jėzną gyvena pasiturinčiai, 
tik dar perdaug geria ir 
maža skaito.

Joniškėlis (Panevėžio 
ap.). Šis miestelis stovi aut 
dešiniojo Mažupės kranto. 
Vasarą nusekęs užsiteršia 
visokiomis šiukšlėmis ir to
dėl vanduo smarkiai dvokia.

Miestelio gyventojai be
veik visi lietuviai-katalikai. 
Kaip visur, taip ir čia yra 
taipogi keletas tuzinų žvde- 
lių-geradarių.

Rašant apie Joniškėlį, rei 
kia priminti apie matušę- 
bažnvtėlę, kuri pastatyta 
bene 1771 m.; turi nepapras
tai augšta bonią, raudonai ir 
baltai nudažytą. Viduj baž
nyčią puošia dailus didysis 
altorius su Šv. Panelės Ba- 
žančinės paveikslu.

Apšvietimas / Joniškėlyje 
stovi ant augšto laipsnio. 
Nuo seniai čia yra dviklesė 
vyrų mokykla, kurią inkūrė 
a. a. Ignacas Karpis Vals
tiečių vaikams ten intaisyti 
tam tikri butai, kurie duoda 
mi dovanai su kuru.

Antra mokykla stovi nuo 
miestelio už kokių dviejų 
verstų — tai pradinė ūkio 
mokykla.

“Šaltinis”
Tauragė (Raseinių ap.). 

Tauragės ir Pagramančio 
apylinkė labai garsios gir
tuokliais. Kad greičiau pasi
gėrus ir gyvuliu virtus, čia 
žmonės pradėjo gerti anodi
ją, kuri labai eina šiame 
krašte. Anodijos pardavinė
jimu dažninusiai užsiima 
vertei vės moteris: jus pa
čios geria ir kitiems par-
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Skapiškis (Ežerėnų ap.). 
Nuo gegužės 1 d. čia pradė
jo veikti naujai atidarytas 
pačto skyrius.

Miestelyje ligšioliai gaiH 
davome nusipirkti “Šalti
nį” ir kitus laikraščius pas 
sankrovininkų G. Nūnai iš-' 
sikrausčius jam nei jokių 
laikraščių negaunama. Taigi 
reikėtų, kad kas iš miestelė
nų užsiimtų lietuviškų laik
raščių pardavinėjimu.

“Vienybė”.
Vilniaus universitetas.

Vilniaus miesto savyvaldos 
apšvietos komisija vėl ėmė 
rūpintis augštosios mokyk
los Vilniuje įsteigimu. Da
liai* tos komisijos sųnariai 
pasidalino darbų ir prisiža
dėjo parengti vyriausybei 
tųm tikrų raštų su išrodymu, 
kad šiaur-vakaėų krašte 
universitetas būtinai reika
lingas ir kad tas universite
tas bus naudingiausias, jei 
bus Vilniuje.

Naujamiestis (Panevėžio 
pav.). Šitame miestelyje 
yra: raštinė, mokykla ir 
vaistinė; be to — monopo
lius, smuklė ir trįs aludės. 
Krautuvių 10, iš kurių: 1 
lenkiška arba “bajoriška” 
su (lenkišku parašu), 1 lie
tuviška — visai nedidelė, ki
tos gi visos žydų rankose, 
visas pelnas, vadinasi pasilie 
ka žydų rankose. Butų geis
tina, kad įsteigtų čia “Var
totojų draugijų”, kuri labai 
reikalinga. Tada ir prekės 
geresnes galėtume gauti, pel 
nų galėtume apversti sa
viems reikalams.

duoda. Bet ne visoms joms 
ta biauri pirklyba išeina ant 
sveikatos. Štai balandžio pa
baigoje viena iš tokių parda 
neatsargumų pirkėjo degtu- 
vėjų apsipylė anodija ir per 
ko užsidegė. Akimirksnyje 
anodijos liepsna uždegė par
davėjos rubus ir apdegė jai 
krūtinė ir pilvas. Apdegusi 
suspausta skausmais, išsi
gydyti nėra vilties.

Pasvalis (Panev. apsk.). 
Balandžiu 17 d. buvo “Blai
vybės” skyriaus susirinki
mas. Nutarta atidaryti knv- 
jynų-skaityklų. Čia labai rei 
kalingi namai pavargėliams 
ir arbatnamis.

Šiaulėnai (Šiaulių ap.). 
Musų parapijoje yra dide
lis kaimas Šiaulaiėiai. Čia 
yra apie 40 ūkininkų. Ūki
ninkauja jie labai prastai. 
Nuolat barasi dėl tvorų, ke
lių, gyvulių ir t.t. Būtinai 
reikia eiti į viensėdijas, o 
tuos reikalus veda apskri
čio žemės tvarkomoji komi
sija.

Daugelis iš jaunimo mėgs 
ta lankyti smukles. Pertai 
nustoja savo vertės. Ypač 
gaila mergaičių, kurių smuk 
lėse šventadieniais daug ga
lima pamatyti. Josios ir pa 
čios savęs negerbia, ir pas 
kitus garbės nustoja.

Plungė (Telšių apskr.) 
Turgai čia yra du kartu į 
savaitę—panedėliais ir pėt- 
nyčiomis. Šitais turgadie
niais, labiausiai panedėliais, 
dėl girtuoklystės, vagystės 
ir kitų prasižengimų ne vie
nam gan neretai atsitinka 
šaltojon atsitūpti. Šit praė 
jusiame panedėlyje balan 
džio 25 dienų augščiaus mi 
nėton šaltojon sargybiniai 
patupdė vienų jau 76 metų 
senukų už kumelės pavogi 
mų nuo svetimo vežimo. 
Kaip paprastai yra daroma, 
policija pirm įvedant jį šal 
tojon—iškratė, kad kartais 
neturėtų kokio daikto, ku
riuo galėtų sau galų padary 
ti. Utarninko rytų policija 
įėjus šaltojon atrado ten sa 
vo svetį sukniubusį begulint 
ir visų kraujuose pa
plūdusį—mat perplauta sau 
gerklę. Kaip jis pats sako, 
peiliu save sužeidęs ir išme
tęs per langų. Kaip jį polici
ja kratė — peilį jis turėjęs 
naginėj. Dėlko jis norėjo 
nusižudyti, tikrai nežino
ma. Jo gyvybė pavojuje — 
vargiai beišsisuks nuo mir- 
ties. Kaip nuo jo paties iš
siteiravau — esųs iš Telšių 
miesto. Nors buvo sveikas, 
vienok beveik visų savo am
želį buvo dvkaduoniu-vel- 
tėdžiu. Tai kaipo elgeta, tai 
kaipo paskutinis valkata gir 
tuokliaudamas ir vagiliau
damas važojos jis po sodžius 
ir miestus, niekad niekur 
.neaplenkdamas nei aludės 
nei traktieriaus. Paskutiniu 
laiku daugiaus būdavo Ku
liuose ir Plungėje. Vis tai, 
galima sakyti girtuoklystės 
apverktini vaisiai.

Onuškė (Ežerėnų apskr.). 
Pas mus žmonės apsišviesti 
mažai tesirūpina. Į Onuškės 
vartotojų draugijų ateina 
vos 2 numeriu laikraščių 
“Šaltinio” ir “Vienybės”, 
ir tų nėra kam skaityti. At
vejų atvejais laikraščius pa
siskaityti ima senesnieji žmo 
nės, jaunimas gi, kuriam 
daugiausia priderėtų skai
tyti, jieško tik vakaruškų, 
papierosų ir degtinės. Onuš- 
kėje turime 2 aludi, bet jose 
jau nebetilpsta žmonės šven 
tadieniais ir mugių dieno
mis. Monopolis neblogai gy
vuoja. Vis tai Onuškėnų nuo 
pelnai, kurių gėdyti cs rei
kia!

Dabartinis kasos stovis, i Hlasko, laimėjo viršų ant
Išskolinta 15,015 rb., sudėta 
10,286 rb. 46-kap. Palūkanų 
neišmokėta 333 rb. 87 kap. 
Gryno pelno už praeitus me 
tus 376 rb. 74 kap. Pelnas 
skirstomas į tris dalis: pir
ma t— valdžiai (turbut gele
žiniu kapitolan? Red.), an
tra — pataisymams, trečia - 
vedėjams. Vedėjai gi gavo: 
išdininkas, pirmininkas ir 
pagelbininkas — po 20 rb., 
raštininkas 65 rb. 58 kap.

Jūžintai (Zarasų pav.). 
Balandžio 24 d. įvyko įstei
giamasis “Pašalpos” — 
smulkiųjų valstiečių ir/dar- 
bininkų iš Zarasų pavieto 
draugijos — susirinkimas. 
Buvo išrinkta valdyba iš 7 
žmonių ir keletas jiems pade 
jėjų. Draugijon prisidėjo 
mažai — arti 20 žmonių, bet 
jie visi gerai supranta drau
gijų naudingumų. Greitąi» 
rasi, draugija bus skaitlin- 
gesnė: Ir šį kartų butų dau
giau prisidėję, bet visi pri
truko pinigų — pavasario 
laikas, sunku sugraibyti 1 
r. 20 k. (1 rb. įstojamųjų, 
20 kap. mėnesinių). Susirin
kimas nutarė kuone vien
balsiai atspauzdinti draugi
jos įstatus lietuvių kalba 
Pinigų draugija teturi visai 
mažai; reiks paskolinti ir 
štatams spauzdinti. Drau

gijos pirmininku išrinktas 
P. Kuzmk. Revizijos komi 
sija bus išrinkta kitų kartų.

Raguva (Ukmerg. pav.). 
Raguvos dviklesėj mokykloj 
iki 1910 metų rudeniui buvo 
antruoju mokytoju lietuvis. 
Bet tam išsikėlus, valdžia ir 
antrąjį atsiuntė rusų. (Vy
resnysis taip-pat rusas) 
Valstiečiams tai nepatiko 
Šiemet jie per sueiga, pasi
remdami caro įsakymais 
apie lietuviškos kalbos mo
kymų pradedamosiose Kau
no gub. mokyklose, nutarė 
ir pareikalavo, kad Raguvos 
mokykloj butų mokoma lie
tuviškoji kalba. Neilgai tru
kus po to nutarimo antrasis 
mokytojas rusas tapo iškel
tas, o į Raguvos mokyklų 
paskirtas žemesniuoju mo
kytoju lietuvis Pilkauskas, 
neseniai išlaikęs tam tikrus 
į mokytojus kvotimus.

Raguviečiai išmintingai 
pasirūpino apie savo dvikle- 
sę mokyklų, tik gaila, kad 
užsimiršo apie kitas dvi sa
vo valsčiaus mokyklas, vai 
džios lėšomis išlaikomas. O 
juk ir ten jų vaikučiai mo
kinas.

“Liet. Ukin.”

Južintai (Zarasų pav.). 
Balandžio 23 d. (Šv. Jurgio 
dienoje) iš vietinio mono
polio išgerta degtinės už 
384 r.

1 1
Šniūrai (Panevėž. pav.). 

Čia tūlas žydelis užlaiko 
slaptų smuklę. Vyrai susi
renka ir, besilinksmindami, 
maukia degtinę. Ypač daž
nai lankosi samdininkai,- pra 
leizdami kruvinai uždirbtus 
skatikus.

Pušalotas (Panev. pav.). 
Balandžio 20 d. buvo vals
čiaus sueiga. Vyrai visi pa 
sirašė — taip buvo guberna 
toriaus liepta — kad gatves, 
griovius, šulinius išvalysiu 
ir laikysiu tvarkoje ir šva
riai, kelius sutaisysiu, so
džiuose nelaikysiu tokių 
slaptų mokytojų, kurie ne
pabaigė jokio mokslo. To 
viso-ko neišpildžius, reiksių 
mokėti 50 rb., arba kalėjime 
tris mėnesius sėdėti. Dėlei 
paskutinio paliepimo kai- 
kurie raukėsi. Matai, pir 
miau kiekvienas, neturėda
mas iš ko mokyti vaikų mo
kykloje, galėjo samdyti mo
kytojų. Dabar-gi būtinai rei 
kės prisiimti antrų mokyk
lų — tas valstiečiams labai 
nepatinka.

Vaitkabalių valse. (Vilk. 
pav.). Taupamosios kasos 
1910 m. apyskaita. Valdžios 
duota pašelpos 623 rb. 65 
kap. Žmonių sudėta 11,906 
rb. 41 kap. Skolininkai - 
atidavė 12,840 rb., palūka
nų 868 rb. 8 kan., pabaudos 
11 rb. 60 kap. Neužmokėta 
palūkanų už praeitus 1910 
met. 288 rb. 38 kap. Viso la
bo apyvartos 30,551 rb, 48 
kap. Gryno pelno 4013 rb. 31 
kap. Išleista iš gryno pelno 
352 rb. 93 kap.; sugrąžinta 
padėjusioms pinigus 1620 
rb.; palūkanų išmokėta 440 
rb. 86 kap.; paskolinta 27,- 
855 rb.; palūkanų sugrąžin
ta (?) 7 rb., mažmožiams iš
leista 9 rb. 59 kap.

Sausiai pradžioje 1911 m 
kasoje buvo 266 rb. 10 kap. 
Išviso 30,551 rb. 48 kap.

Vilnius. “Nov. Vr ” (No. 
12625) padėjo iš Vilniaus to 
kių žinių: “Eina čia ikišio 
du lenkų dienraščiu “Kur 
jer Wilenski” (realistų or
ganas) ir “Goniec Codzie- 
nny” (tautinių demokratų 
organas) nuo liepos 1 dienos 
susilieja vienan. Priežastis 
to susiliejimo, arba kaip len
kai sako “fuzijos”, yra pi
niginiai keblumai. Abu iki- 
šiol “atkakliai” kovojančiu 
dienraščiu toli gražu neap
simokėdavę leidėjams ir rei
kalavę nuolat pašalpos iš po 
litikos partijų atstovų. Ta
tai ingriso, pagalios, abiem 
pusėm, ir po ilgų tarybų, nu 
tarta vienan susilieti var
dan principo: bloga taika ge
resnė, negu geras vaidas. 
Charakteringos kai-kurios 
tos sutarties išlygos. Daly
kas, mat, toks, kad naujo 
leidinio redaktorium bus da 
bartinis' “Gonco” vedėjas 
p. Hlasko. Nors sutartyje 
pasakyta apie bendrų redak 
cijos komitetų, bet aišku, 
jog tautininkai, pastatę bū
tinų išĮvgų palikti redakto- 
rium^^psutaikomąji ponų

i

realistų, kurie turėjo pada
ryti tokias dideles nuolai
das”.

Tų žinių “Nov. Vr.” taip 
dar paaiškina: “Tasai atsi
tikimas turi didelę reikšmę 
iš atžvilgio į politikos padė
jimo paaiškinimų. Iki šiol 

realistai” arba “krajov- 
cai” suvedžiojo rusų visuo
menės nuomonę, o ypač Pe
terburgo valdžių, buk jie e- 
sų priešingi ‘visalenkiams’. 
Su tuo Peterburge, rodos, 
rimtai skaitėsi. Dabar lenkų 
nacijonalizmas pilnai lai
mėjo. Bet geriau turėti bylų 
su aiškiu, negu su slaptu 
lenkų nacijonalizmu”.

Linksmojoje (Veselavo- 
je), už Nemuno gegužės 1 d. 
atidaryta Liet. Kat. Moterų 
Draugijos skyrius; galima 
tenai gauti: pieno, saldai 
nių, pyragėlių, kefiro, arba 
tos, kavos, vaisvynių, ledų 
ir k. d. Visa tai gaminama 
“Mergaičių amatų ir namų 
ruošos mokyklos” mokinių. 
Linksmoji žada šiemetai p. 
J. Prapuolenio rūpesniais 
pasipuošt gražiais takeliais, 
suoleliais, staliukais ir t.t.

f
Iš Kauno Birštonan žada 

ma intaisyti plentas, kuriuo 
galės vaikščioti automobi
liai, gi vienoje Nemuno vie
toje perkasas (kanalas)— 
tatai sutrumpįs 6-mis mylio
mis garlaivių kelionę. Iš Su
valkų Kaunan ten ir atgal 
vaikšto dabar 4 automobi 
liai; su laiku žada jų birt 
daugiau.

Giedraičiai. “Vilties” 
skaitytojai jau žino, kas atA 
-sitiko Giedraičiuose. Kai 
policija suėmė mušeikas (da 
bar jie sėdi Vilniaus kalėji
mu), tai lenkininkai pasiju
to labai nuskriausti, kad 
lietuviai mušami netyli, bet 
drįsta skųsties vyriausybei. 
Lenkininkai tuojau, ka?n 
patįs gyrėsi, kreipęsi į vys
kupijos valdytojų, kun. Mi
chalkevičių, prašydami už
tarimo. Ištirti tų atsitikimų 
gegužės 1 d. atvažiavo in- 
cognito į Giedraičius garsu 
sis ir visai Lietuvai- gerai 
žinomas kun. Černevskis, 
pakelėje pasiėmęs sau pa
dėjėju Paberžės kleb. Vai
tiekūnų, kuriuodu ir tardo 
tų atsitikimų. Lenkininkai, 
matyt, gerai žinojo, kas ir 
kada atvažiuos, nesą jau ba
landžio 30 d. prisirinko mies 
telin daugybė lenkų susitik
ti tardytojo. Kų suras kal
tu kun. Černevskis, parodys 
ateitis.

Korespondencijos.

L0WELL, MASS.
Gegužės 30 d. buvo čia pa 

šventimas Lietuvių Katali
kų bažnyčios, Šv. Juozapo 
vardu. Apeigas atliko Bos
tono vyskupas—suffraga 
nas Joseph G. Anderson. 
Pagelbon vietiniam klebo
nui kun. K. Urbanavvčiui 
pribuvo šitie kunigai: O’ 
Brien ir Mullin iš Lovvell, T, 
Žilinskas iš So. Boston, J 
Kraatliekas iš Cambridge, 
A. Jusaitis, F. Wojtanowski 
ir Paul Despony iš Lawren- 
ce, L: Tyla iš Nashua, J. J, 
Jakaitis iš Clinton. Iškil 
mingas mišias atlaikė kun
J. Krasnickas, patamau 
jant kun. A. Jusaičiui ir P 
Despony. Pamokslų apie 
vi ršpri gimtas bažnyčios dė 
mes ir jos stebuklįngų plė 
tojimųsi pasakė kun. T. Ži 
linskas. Žmonių dalyvavo ne 
suskaitomos minįos. Vienų 
lietuvių buvo 14 ^raugijų

suviršum 3000 žmonių. 
Atvyko 4 draugijos iš Bos
tono: Šv. Kazimiero I, Šv. 
Kazimiero II, Šv. Petro ir 

ovylo ir Saldžiausios Šir
dies V. Jėzaus. Iš Cam- 
>ridge atvažiavo šv. Juoza
po draugija, iš Nashua šv. 
Kazimiero, iš Lavvrence šv. 
Kauryno ir šv. Pranciškaus, 
iš Haverhill švv Kazimiero 
tareivių ir šv. Juozapo, iš 
Manchester Vytauto dr. ir iš 
Kovvell šv. Juozapo, Algirdo 
ir Aušros Vartų moterų 
draugija.

Pigu suprasti, kad prie to 
rio skaitliaus draugijų rei
kėjo daug tvarkos. Bet tvar
ios būta, ir būta daugiau, 
ne kaip visi tikėjosi. Net jš 
ūpų amerikiečių, pripratu

sių prie visokių parodų, ver
žėsi žodžiai tikro, nemeluo- 
;ino pagyrimo, kad, girdi, da 
Lovvell’yje neyra matę to 
rios skaitlingos ir puikios 
parodos, ne tik iš pusės lie
tuvių, bet ir apšviestesnių 
tautų.

Ir ištiesų, žiūrint į tuos 
puikius augalotus vyrus, ap
stojusius ilgų takų nuo kle
bonijos iki bažnyčiai; klau
sant gražių melodijų, ku
rioms benai pripildė orų ir 
tarp kurių daugiausia skam 
bėjo: “Lietuva, tėvynė mu
sų”; tėmijant tvarkų, pui- 
gėrusio. Taip, svečiai buvo 
j imą lietuvių, — veržte ver
žėsi mintis, kad toji vargin
ga musų tauta užsipelno ge 
resnės vietos pasaulyje. Kad 
tie neskaitlingi musų tau
tos anūkai, matomai, paeina 
nuo tokių prabočių, kuriems 
valdyti kitus nebuvo nau
jiena ...

Anglų laikraščiai su di
džiausiu pagyrimu atsilie 
pia apie patogų lietuvių ap
siėjimų. Kas įdomiausia, 
kad iš tokios didės minios 
neatsirado nei vieno 4ižsi- 
gėrusio. Taip, svečiai buvo 
priimti su atviroms ran7 
koms, bet — be svaiginan
čių gėrimų.

Ar ne ateis tik gadynė, 
kada lietuvių tauta pradės 
pažinti blaivybės vertę dr 
bent tautiškose apeigose at
sikratys nuo žemo papro
čio — alaus vartojimo. Pa 
šventinimo apeigos LowelP- 
yje parodė, kad lietuviai be 
girtybės yra tai viena gra
žiausių ir simpatiškiausių 
tautų. Reporteris.

ALLEGHENY, N. Y.
Čia yra šv. Bonaventūros 

kolegija ir seminarija. Semi
narijai duota pradžia 1859 
m. Dabartiniu perdėtiniu 
yra Tėvas Juozapas Butler, 
O. F. M. Aplinkinės labai 
dailios. Vieta sveika.

Šioje mokykloje lietuvių 
viso 7. Iš jų keturi semina
ristai. Teologijų baigia du: 
Konstantinas Šatkus ir Si- 
manas Struckus. Abudu ta
po įšventinti į diakonus 
birž. 9 šv. Juozapo katedro
je Buffalo’je, N. Y., o se
kančių dienų Šatkus gavo 
kunigybės šventinimus. 
Šventino J. M. Carles H. 
Colton. Kun. Šatkus laikys 
primicijų 18 d. šio mėnesio 
šv. Jurgio bažnyčioje, Chi
cago, III.

Geriausios laimės, ilgiau
sio pasidarbavimo lietuvių 
labui! Svečias.

' LEDFORD, ILL.
Nors čia gyvena 100 lietu

vių šeimynų ir trissyk tiek 
pavienių, tečiau nei viename 
laikraštyje neteko matyti 
korespondencijos iš musų 
miestelio. Pirm 4 metų čia 
nebuvo nei vieno lietuvio. 
Persekiodavo juos labai a n

glai, kuriuos čionnykščiai 
ietuviai vadina žydais. Vi

si dirba anglių kasyklose ir 
uždirba pusėtinai. Smuklių 
nėra, bet alučio čia išgeria 
gal daugiau, nekaip kur ki
tur. Verteivių 3: mėsos par
duotuvės ir biliardinė.

Yra lietuviška bažnyčia 
ir mokykla, kuri tik šįmet 
tapo atidaryta. Vaikų lan
kosi 50. Į bažnyčių kas sek
madienis atvažiuoja kun 
Juozapas Petravičius iš Do- 
rrisvillės. Bažnytėlė ir mo
kykla sutaisytos kuogra- 
žiausioje tvarkoje. Vaikus 
mokina Jurgis Šilųigis.

Birž. 4 d. pirmųjų šv. Ko
munijų priėmė 49 bernai
čiai ir mergaitės. Prieš Ko
munijų vaikai pagiedojo 
giesmelę prie Šv. Dvasios, 
o kunigas pasakė griaudu 
pamokslų ir ragino tėvus, 
kad savo vaikus mokintų do 
roję ir Dievo baimėje. Ne
vienas tėvas ir motina susi
griaudino ir apsiverkė.

Praeitų rudenį susitvėrė 
čia šv. Kazimiero draugija. 
Gyvuoja pusėtinai. Sųnarių 
turi 60. Toji draugija keti
na įsteigti knygynų. Tikima, 
jog sumanymas įvyks ne 
trukus.

Ledford’o lietuviai mažai 
teužsiima skaitymu laikraš
čių ir knygų. Teko matyti 
pas kai-kurį: “Lietuvą”, 
“Saulę” ir “Katalikų”, bet 
ligšiol “Draugo”, kaip ro
dos, nei vienas dar nelaiko. 
O gaila, nes mano nuomone 
“Draugas” yra naudingiau 
sias laikraštis: tenai tik žmo 
gus gali rasti gerų pamoki
nimų. \ J. Vita.

CINCINNATI, OHIO.
Pas mus nuo 8 gegužio 

graliai atšilo. Oras labai 
gražus, medeliai žaliuoja, 
bet darbininkui žmogui nė
ra su kuo girties. Žmonelių 
be darbo užtektinai. Odų 
(skurų)> dirbtuvė eina ge
rai. Tenai lietuviai daugiau
siai dirba, bet darbas be 
įsiprašymo sunku gauti.

Geg. 26 d. atsilankė čia 
kun. A. Balinskas iš She
boygan, Wis., ir išklausė iš
pažinties apie 50 asmenų 
Ačiū jam už tai.

Tų pačių dienų persisky
rė su šiuo pasauliu smukli
ninkas Teofilius Žukauskas 
ir 29 geg. tapo palaidotas 
šv. Marijos kapinėse.

THOMAS, W. VA.
Birž. 6 d. buvo čia vaidina 

mas teatras ‘Betlėjaus Stai- 
nelė”. Aktoriai atliko savo 
roles neprasčiausiai, tik šis 
tas galima buvo patėmvti 
ant karaliaus Herodo ir ka
reivių. Žmonių mažai tesu 
sirinko; pelno nekiek tepa
sidarė.

Darbai anglių kasyklose 
eina gerai.

Musų vargoninkas išva
žiavo į Lietuvą.

Pilypas Nutruka.

WAUKEGAN, ILL.
(Šitos korespondencijos 

patalpinimas labai ilgai už
sivilko, bet dėl kai-kurių 
priežasčių įdedame jų kad 
ir pavėlintų. Red.).

Nedėlioję 22 d. Sausio bu
vo pašventinimas naujų 
vargonų. Savaitė prieš tat, 
t. y., Nedėlioj 29 Sausio at
siliko prie naujų vargonų 
bažnyčioje * šventas koncer
tas (Sacred Coneert).'

Sulaukus 7 vai. va k. bu
vo sekantis programas.

1. Grand Offertory (St.

Cecilia) in C rninor j
, E. Batiste i

A. Pocius.
2. a) Panis Angelicum 

J. Obersteiner
b) Sveika Marija 

A. Pocius
c) Exultate Domino 

M. Nemmers
Chorus of St. Bartholo- 

mew’s Church
3. Solo “Avė Maria”

C. Gounod
M. Jakševičiutė.

4 a) Gloria from Seventh
Mass W. Mozart

b) Tui sunt coeli C. Ett 
Chorus of St George’s
Church, Chicago, UI.

5. a) Celebrated Prelude 
and Fugue in E. rninor

J. S. Bach
b) Offertory on two Christ 

mas Hymns A. Gudinant
Noel and Adeste Fideles
c) Toceatų in D op. 32 

R. Becker
A. Pocius

6. Solo, Aria Hear Ye, Iz- 
rael, from Oratorio Elijah,

J. Mendelsob 
A. Klimavičaitė

7. Agnus Dei, from Se
venth Mass W. Mozart

Chorus of St. George’s 
Church, Chicago, III.

8. Sonetą Maria (Milard) 
Baritone Solo

Mr. W. Roeider
9. Triumphal March 

C. Gounod
Chor. of St. Bartholomew’s 
and St. George’s Churclics 

Chorus directors 
B. Janušauskas, of St.

George’s Church
K. Kibortas, of St. Bartho 

lomew’s Church. 
Viskas iš augščiau pažy

mėtų vaikalų atlikta pasek
mingai ir pagirtinai. Žino
ma, butų apie tai liudijęs 
rankų plojimas, bet esant 
bažnyčioj panašiai negali 
atsitikti. Paskui tik girdė
josi užsiganėdijimai ir pa
gyrimai taipe žmonių, išė
jus iš bažnyčios. Pon. A. 
Pocius, varg. iš Chicago, tu
rėjo gana sunkias kompozici 
jas. Atliko pagirtinai.

Taip tatai užsibaigė šv. 
koncertas gana puikiai.

Musų klebonas aiškino ke
lis sykius, kas tai yra kon
certas, ir rodos buvo galima 
suprasti apie tai, bet neku
rie žmonės kalba visai atža
gariai. Sako, buk bažnyčio
je neleista jokių koncertų 
rengti: mat nekurie lygina 
šv. koncertų prie balių arba 
šokių (bulves prie žirnių).

Tiktai po koncerto galima 
buvo suprasti, kokios pa
kraipos buvo tas darbas, nes 
buvo giedota ne kokios dai
nuškos, bet bažnytinės gies
mės, paprasti žodžiai, kų baž 
nvčioje yra giedama, tik kų 
su nauju gaidų sustatymu. 
Tai rods lengva atskirti to
kius koncertus nuo balių 
arba šokių.

Rengiant minėtų koncertų 
visos draugijos nutarė ne
rengti jokių pasilinksmini
mų tų dienų, nors jau ir sve
tainę buvo pasisamdę — su
stojo, bet z ve kas išdrįsta 
priešinties netik bažnyčiai, 
bet ir visiems draugijų nu
tarimams. Keli Lietuv. Tea
trališkos Dainorių draugi
jos nariai atskalūnai, buk 
jie muzikantai, be jokio' 
draugijos nutarimo rengia 
savavališkai tų dienų balių. 
Užtat-gi minėtos draugijos 
privalumas butų nubausti 
prezidentų ir jo sėbrus. Mat
L. T. D. D. prezidento yra 
kaičia, kuris davė vartoti 
kokiems tai draugijos ardy
tojams minėtos draugijos 
“ebarter’į” ir vieton su 
dyti tokį darbų dar pat 
dalyvauja ant baliaus, kaij
H

ustab
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bugnamušis. Užtai Wauke- 
gan’iečiai turėtų nubausti 
tokius pirmininkus ir praša
linti iš draugijų, kad netu
rėtų daugiau progos ardyti 
tvarkų ir daryti visiems gė
dų.
“Draugo” Korespondentas.

NEW AR K, N. J.
Pinnųjų, antrųjų ir tre

čiųjų Sekminių dienų musų 
bažnytėlėje atsibuvo 40 va
landų atlaidai. Kaip kas me
tai ir šįmet apvaikščiojome 
labai iškilmingai; altoriai 
gražiai buvo išpuošti gyvo
mis gėlėmis. Apie tūkstanti 
asmenų prisiartino prie Die
vo stalo. Musų kunigėliams: 
Štaknevičii'ii ir Petrauskui 
pagelbon pribuvo šie kuni
gai: Varnagiris, Remeika, 
Kuodis, visi trįs iš Brookly
no; kun. Žindžius iš Eliza
beth, kun. Jakaitis iš Clin
ton, Mass., kun. Kasakaitis 
iš Freelando, kun. Dumčius 
iš Minersville, kun. Duric- 
kas iš Coal Dale ir kun. Viz
girda iš Wilkes-Barre. Gru
žus Dievo žodžio skelbėjų 
pamokinimai ilgai pasiliks 
musų atmintyje.

Uždarbiai šiuo tarpu men 
ki. Fabrikai lėtai dirba, 
prasčiausiai dirba skribel- 
ninkai. Rep.

koje nėra respublikos nei 
laisvės. Aš nesilaikau su Mn 
dero. Koviausi ties EI Valle 
ir Galeana po gen. Guerre- 
ro. Magon yra partijos va
das, bet ne kandidatas į 
prezidentus. Kad sugrįš ra
mybė, tuomet tik žmonės 
tepasakys, kas bus prezi
dentu. Kadų bus ramybė! 
— nežinau.”

Su magonistų revoliucija 
yra arti surištas galva Pie
tų Kalifornijos socijalistų 
Simon Bertliol.

Bet be “stiprios rankos” 
vargiai tvarka sugrįš į Mek
siko. Buvusis finansų mi- 
nistens Limantour išvažia
vo į Europą. Sako, kalbįsiųs 
Diaz’ų, kad sugrįžtų atgal į 
savo i tėvynę.

VENEZUELA. 
Buvusis prezidentas Ci-

Iš Visur.

priano Castro rengia revo
liucijų prieš dabartinę val
džia. Visos viešpatijos, ypač 
Suv. Valstijos stropiai da
boja, kad Castro kaip no- 
rints neįsigautų į Venezue- 
lų. Aplinkinių salų vyriau
sybė žiuri dienų ir naktį, 
kad tik buvusį Venezuelos 
despotų kaip norints suga
vus. Antrų dienų Kingstone 
(Jamaica) muitininkai bu
vo suėmę Limon’o vyskupų, 
manydami, kad tai persiren 
gęs Castro. - '

45,0(X) ir stebėtina, kaip jie 
maru arlia kita kokia užkre
čiama liga neišmiršta.

Fez užima svarbių vietų 
pirklyboje. Iš čia eina kara
vanui į pietus ir rytus. Net 
Timbuktu siunčia čion sayo 
prekes. Iš čia eina pasaulin 
daktiliai, rėžinės, riešutai ir 
kitokie vaisiai; alyva, me
dus, dramblių iltįs, didž- 
paukščių plunksnos, auksas, 
aukso dulkės. Čia dirba gar
sius vilnonius uždangalus, 
divonus, balnus ir, žinoma, 
kepures, vadinamas “tezė
mis”.

Universiteto garbė se
niai jau nupuolė, bet vis dar 
tebegyvuoja kelios mokyk 
los, noriai lankomos maho
metinių mokinių. Yra ir be
pročių prieglauda.

Mieste gyvena > 10,000 
žvdu, bet dalis labai sunki. 
Jie gyvena atskyrium ir ne
turi teisės išeiti iš savo kvar 
talo naktį. Dienų, jei eina į 
miestų, turi nusiauti čevery 
kus, idant nesuterštų šven 
tų gatvių. Europiečių labai 
mažai: prancūzų (be atsiųs
tosios kariumenės) apie 30; 
riti — anglai, italai, vokie 
ciai, ispanai ir po vienų švei
carų ir austrijietį. Baltų mo
terių neseniai buvo 14, vai 
£U 12.

Las Lomas fortu Managuo- 
je (Nikaraguos sostinėje) 
tapo padėtas dinamitas. 
Sprogimas užmušė 117 ka
reivių ir nunešė prezidento 
rūmų galų.

Naujienos iš 
Amerikos.

Kynai reikalauja atlygini
mo nuo Meksikos.

MEKSIKO.

Francisco I. Madero atvy
ko į Meksikos miestų geg.
7 d. Sutiko jį švilpimais, var
pų gaudimais, muzikoms ir 
šauksmais: “Viva Madero!” 
Daugiau, kaip pusantro šim 
to tūkstančių žmonių susi
grūdo aplink stotį, ant gat
vių ir aplink prezidento rū
mus pasveikinti “šalies iš
gelbėtojų”. Parodoje daly
vavo beveik vieiii bėdinesni 
žmonės. Kareiviams buvo 
uždrausta rodyties ant gat
vių. Tvarkos dabojo 500 ma- 
deristų, suorganizuotų ant 
greitosios į burius.

' Naktį prieš Maderos at
važiavimų Meksikos miestų 
ištiko žemės drebėjimas. Su 
griautos kazarmės ir ke 
liosdešimts kareivių užmuš
ta. Nukentėjo ir šiaip jau 
žmonės, bet pragaišties 
daug nepadaryta.

Nors Diaz išvažiavo į Eu- 
ropų ir Madero su triumfu 
įžengė į sostinę, tečiau romv 
bė dar netapo sugrąžinta. 
Pirmučiausiai neužganėdin
ti visi Diaz’o šalininkai. An
tra, neužganėdinti patįs re- 
voliucijonistai, nes pasibai
gus revoliucijai, kų darysi 
— reikia ieškoties sau dar
bo, o čia vyriausybė jokiu 
budu visiems darbo surasti 
negali. Tuo tarpu kai-ku- 
riems buvusiems revoliuci- 
jonistams pavesta malšinti 
taip vadinamus “magonis- 
tus”, kurie nenori pripažin
ti naujos vyriausybės.

Magonistai patįs save va
dina liberalais, kiti gi va
dina juos socijalistais. Jų 
vadu yra Ričardo FJores 
Magon, pirmiau gyvenęs St. 
Louis’e, paskui Los Ange- 
les’e. Dabar operuoja Že
mesniojoje Kalifornijoje. 
Tas pats Magon buvo pakė
lęs Meksikoje revoliucijų 
pirm trejų metų, bet nieko 
nelaimėjo. Liberalai (lietu
viškai šnekant, išeitų lyg 
“laisvininkai”)
kad Meksikoje 
vės. Suimtasis

skundžiasi 
nėra lais- 

E1 Paso’je
“laisvininkas” Benjaminas 
Silva pasakė, kadz“Meksi-

FEZ.
Viso civilizuoto pasaulio 

akįs atkreiptos į mažų mies
tų, vardu Fez, gulintį Mo
nikoje, už kokio šimto my
lių į pietus nuo Viduržemių 
marių.

Seniau mahometiniams 
Fez buvo šventu miestu, 
kiek kų žemiau stovinčiu už 
Mekų. Būdavo taip, kad jei 
kas negalėdavo nuvykti pas 
Mahometo karsta (grabų) 
keliaudavo į Fez’ų. Jį įkūrė 
aštuntame šimtmetyje koks 
tai Edris, apie kurį tečiau 
tik tiek težinome, jog turė
jo didelę įtekmę į Mahometo 
pasekėjus.

Vienu tarpu Fez gyrėsi 
turįs 90,000 namų ir 785 
moskas (mahometinių šven
tyklos). Čia buvo laidojami 
prakilnus muzulmonai; lyg 
šiol dar matyti tų kapų 
griovėsiai. Ilgus metus čia 
buvo sostinė mahometinių 
viešpatijų Vakarų Afrikoje 
Kitados buvo čia universi
tetas, pagarsėjęs ypač me
dicinos, filosofijos ir astro
nomijos skyriais. Univer
siteto garbingas vardas bu
vo žinomas net Pietų Euro
poje, iš kur net krikščionįs 
važiuodavo mokvties.

Fez įgijo didesnę svarbų 
po išvijimo maurų ir Ispani 
jos. Daug išeivių apsigyve 
no jame, kaipo šventame 
mieste. Pasidauginus gy 
ventojams ir praplitus gar 
sui apie mokslingumų, atsi 
rado menas (dailė) ir pra 
monija, Fez stovėjo tuomet 
ant savo garbės augštybių.

Miestas guli ant krantų 
turinčio grasios pavidalų 
klonio, kurio viduriu teka 
Wad-el Jubar arba Perlų 
Upė, padalindama miestų 
pusiau. Aplinkui visur grio
vėsiai pilių, tiltų, šventyklų, 
didelių namų, mauzolejų — 
senovės didybės palikimai! 
Dabar į šiaurę, vakarus ir 
rytus neaugštų kalnų pa
krantės apsodintos apelcinų 
ir kitokių vaisių medžiais.

Viduryje miestas negra
žus. Gatvės siauros, pund
uos. Namai neturi langų, iš
einančių į gatvę: visi langai 
iš kiemė pusės. Gyventojų 
šioje valandoje Fez turi

Maišto metu MeksikosI
mieste, vardu Torreon, tapo 
užmušta 303 kyniečiai. Ap
sieita su jais nežmoniškai: 
tankinta, deginta ir t.t. Da- 
iar eina paskala, j*og Kynai 
pareikalavo atlyginimo su
moje 10 milijonų dolerių 
auksu (kiti skelbia, kad 60 
mil.) už sunaikintų turtų ir 
atimtų gyvybę. Sako, ir ka
rės laivas esųs pasiųstas į 
Meksikos pakraščius, kad 
tik privertus naujų valdžią 
užmokėti pinigus. Kynai 
kaltina abi pusi. Kaltina 
Diaz’ų už tat, kad jo karei
viai apleido Torreon’ų, ne 
perspėję kyniečius, kad 
jiems gręsia pavojus. Ka 
reiviams išėjus iš miesto, 
ant kvniečių tuojau užpuolė 
visokie valkatos ir Židikai. 
Bet maištininkų kareiviai, 
paėmę miestų savo globon, 
netik kų nesugrąžino tvar
kos, bet dar padėjo valka
toms kankinti ir užmušinėti 
kyniečius. Todėl ir Madero 
vra kaltinamas, kad nemo
kėjo suvaldyti savo šaliniu 
kų.

Kynai netik reikalauja 
piniginio atlyginimo už 
nuostolius, bet dar garanti
jos, kad toliau tokių daiktų 
nebus.

Girtybės aukos.
’New York, N. Y. Perei

tais metais suareštuota New 
Yorko mieste trisdešimts 
tūkstančių asmenų už gir
tybę. Iš to skaitliaus pen
kiolika tūkstančių vyi/ų iš
siųsta ant salos Blackivells 
Island, o septyni tukstau; 
čia i gydyta Bellevue ir ki
tuose ligonbučiuose. Užlai
kymas ir gydymas girtuok
lio atseina miestui du tūks
tančiu dolerių metams. Da
bar miesto valdžia tariasi 
uždėti toli nuo miesto gir
tuoklių kolonijų, kur jie ne
gaudami svaiginančių gėri
mų užsiimtų darbu ant švie
žio oro ir kur juos svstema- 
tiškai gydytų nuo girtųo- 
klybės įpratimo. Šiuo laiku 
kalėjimai pilni įvairių pra
sikaltėlių, papildžiusių žmhg 
žudybes ir vagystes vien kuo 
met jie buvo po įtekme alko- 
įolio. Daugiau nei pusė tų 
valinių butų dorais, darbš
čiais šalies piliečiais, kad 
galėtų pergalėti palinkima 
naudoti svaigulius.

Maištas prieš Madero.
Atlixco’s miestelyje, ne

toli nuo Pueblos, kareiviai 
nenorėjo pripažinti atsiųs
tos Maderos vyriausybės ir 
užpuolė ant kazarmių, ku
riose gyvena maderistai. 
Trįs užmušti, keletas su
žeista. Atėję iš Pueblos ka
reiviai sugrąžino tvarkų. 
Keturi maišto vadovai nu
šauta.

Gen. Reyes atvyko į Mek
sikos miestų ir tapo karštai 
priimtas. Kalboje pasakė, 
kad rems Maderos valdžia.

Nauja Įstaiga pamišėliams.
Springfield, III. Illinois’o 

valstijos guberantorius De- 
neen pasirašė ant biliaus, 
pavelydamas statyti didelę 
naujų kolonijų bepročiams. 
Nutarta nupirkti šiaurinėj 
valstijos dalyje tukstatlt 
akrų žemės ir pastatyti at
sakančius budinkus $1.200 
000 vertės. Tuose namuose 
galės sutilpti tūkstantis li
gonių. Darbas tuojaus pra
sidėsiąs.

Valdžia nori atimti žemę 
nuo kompanijos.

Washington, D. C. Vai 
džios prokuroras skundžia 
geležinkelio' kompanijų Šou 
them Pacific Railroad už 
užgrobimą didelių plotų vai 
džios žemės Kalifornijoje 
turinčios gausius žibalo šal 
tinius. Užgrobtoji žemė ap 
kainuota ant $500.000.000 
(penki šimtai milijonų do 
lerių). 1891 metais paimda 
ma nuo valdžios tų žemę 
kompanija prisižadėjo iš 
parceliuoti jų ir parduoti 
kolonistams, kainuodama po 
$250 už akerį. Bet kad iki 
šiol to prisižadėjimo neiš
pildė ir žemė guli neatneš- 
daroa jokios naudos, minė
toji geležinkelio kompanija 
turės sugrąžinti jų valdžiai.

tilo, tai pašnekesį—ginčų 
užbaigė tokia baisia tėvo ir 
patžudybe.

Baudžia kyšių ėmėjus.
Columbus, Ohio. Prisieku

siųjų teismas išrado sena
torių Thomas’ų Dean’ų, du 
žemesniojo busto atstovu, 
Frank’a McCalvev ir Geor
ge’ų B. Nye ir senato mar
šalkos asystentų, Stanley F. 
Harrisoii, kaltais ėmime ky
šių už balsavimų už visokius 
bilius. Nors sūdžia neap- 
škelbė dar teismo' nuspren
dimo, bet visi žino, kad už 
tokius prasikaltimus baus
mė nebus visai lengva.

Daugelį pasiuntinių ir 
valstijų senatorių laukia 
dar panašus likimas.

Tris rado mirti gaisre.
Fort AVayne, Tnd. Mies

telyje Swan, penkiolika my
liu atstu nuo Fort Wavne, 
sudegė nakčia Ottono Klem- 
mo daržinė. Jos griuvėsiuo
se rasta į anglį pavirtę la
vonai paties Klemmo, jo pen 
kerių metų sunaus ir Elijo 
Bunningo, seno kareivio. 
Spėjama, ugnelė kilusi nuo 
pypkės.

Septynias savaites išmiego
jusi pabudo.

dar nepanorės lankyti susi
rinkimus, tai prokuroras 
mokės juos priversti pildyti 
savo pareigas, aštriai nu
bausdamas priešinančiusis.

Šykštuolis nustojo turto.
San Bernardino', Cal. Tū

las A. R. Urguhart, gana 
turtingas, bet baisus šykš
tuolis, gavo žinių apie savo 
dėdės mirimų ir paragini
mų atsakančiai pašarvoti 
gulintį pas grabinį lavonų. 
Skūpus giminietis atsisakė

užsiimti šermenimis ir iš
leisti nors centų tam siekiui. 
Tų pačių dienų atvyko na- 
bašniko bendras, gražiai mi
rusį pakavojo ir apreiškė 
Urguhart’ui, jog jo dėdė tu
rėjo didelį turtų mainose, 
kuris butų perėjęs ant sese
rėno, bet kad pasirodė taip 
nežmonišku ir nenorėjo ati
duoti dėdei nei paskutinio 
patarnavimo, tai iš žymios 
paliekamybės negausias nei 
cento.

'■ -i

Second National Bank
Wilkes-Barre, Pa.

Didžiausia Banka Luzernes paviete.
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NIKARAGUA.
Čia pradėjo kelti revoliu

cijų prieš prezidentų Alfon
sų Diaz’ų ir jo padėjėjų gen. 
Mena buvusis prezidentas 
Juan Estrada. Norima res
publikų padalyti į dvi dali. 
Estrada tikisi būti preziden
tu vienos respublikos. Po

Užgynė rūkyti gatveka- 
ruose.

Kansas City, Mo. Šio 
miesto majoras Brown ne 
užtvirtino miesto rodos nu
tarimų, pavelijantį rūkyti 
cigarus ir net smirdančias 
pypkes gatveknruose. Ma
joro nuomone yra nežmoniš
ka rūkyti tramvajuose, ku
riais važiuoja moterįs ir vai
kai.

Užmušė tėvą ir save.
Mason, G cor gi a. Dvide

šimties metų George Davis 
susiginčijęs su savo tėvu, 
60-ties metų seneliu, užmu
šė jį kirviu ant vietos, o pas
kui pats nusižudė.

Sako, George Davis de
šimts metų neprasnekėjęs f 
tėvų, o kuomet antgalo pra-

šeptynias savaites jauna 
Hazel Schmidt staiga pra
budo, apsidairė aplink ir pa
mačiusi saviškius paprašė 
duoti valgyti. Bet kol spėjo 
valgį atnešti mergina vėl už
migo ir joki gydytojų sten- 
gimaisi negali jos prikelti. 
Gydytojai žingeidžiai dabo
ja tų nepaprastų apsireiški
mų, kurio jokiu budu negali 
išaiškinti.

seniai išrinkta majoru po
nia Wilson turėjo nukęsti 
nuolatinius , nesmagumus 
nuo miesto rodos narių, ži
noma, vyrų, kurie nepaisė 
jos paliepimų, neateidavo 
ant susirinkimų, kad mote
riškės vadovaujami darbuo
tųsi miesto gyventojų gero
vei. Taip jiems elgianties

to turi būti galas, ir jei jie

Investytų pinigų $5,281,727.46
Bankos skolingos 72,263.34
Gatavų ir rezertros kapitalo 1,331,648.02

/
- * . ’ i * $6,685,638,82

Privalumai.
Kapitolas $500,000.00
Perviršys ir nepadalyta nauda 1,01^,785.23
Bėgyje pinigų 494.400.001
Depositų 4,673,453 59

• $6.685,638,82

/

Lozerae County National Bank
» »
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Paskolos ir atrokavimas 1,088,875.90
Obligacijos, Akcijos ir t.t. 283,988.15
Suvien. Valstijų Akcijos 200,000.00

i Premijos nuo S. V. Akcijų 2,968.75
į Išpirkimo fonde 10,000.00
Rakandai ir pritaisymai 10,480.94
Kitos bankos ir rezervos agentai skolingi 86.742.70
Gatavų pinigų ir užrašų 95,585.19

$1,778,641.63
Privalumai:

• Kapitolas $400.000.00
į Perviršis ir nepadalytas pelnas 145,786.21
1 Bėgyje pinigų 200,000.00
j Depositų 1,032,855.37

* j $1,778,641.63
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Katalikiškas Laikraštis 
Pašvęstas Amerikos Lietuvių 

Katalikų Reikalams.
— Organas S. L. R. K. A. — 

Išeina iš Wilkes-Barre, Pa., kas 
ketvirtadienis.

A. L. R. K. K. Sąjunga - Leidėjai.

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

Visas korespondencijas ir kito
kius raštus reikia siųsti pas

Rev. A. Kaupas,
64 Church St.,

Pittston, Pa.

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

“DRAUGAS”
31a E. Market St., 

WILKES-BARRE, PA.

Ar bus tai spauzdinimas 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 
taip eilučių. Popieros nėra ko gai- 
lėties, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abie
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
mis, redakcijai labai dažnai pri
sieina perrašinėti atsiųstus raštus.

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

gamtininkas iš prigimimo, 
žinojo Darvvin’o teorijų, 
apie kurių anuomet buvo 
visur kalbama. Bet Mende- 
liui teorija nepatiko, ir jis 
pradėjo bandyti, kaip ištie
sų gamtoje darosi su “gam
tos pasirinkimu” (natūrai 
selection) ir “paveldėjimu” 
(heredity). Tardymus jis 
pradėję daryti pirmumau
siai su žirneliais, paskui su 
bitėmis. Prie vienuolyno, 
kuriame Mendel gyveno, bu 
vo dideli daržai, kuriuose 
augo visokios daržovės. Jau
nas mokslininkas pradėjo 
tyrinėti žirnelius. Jis pate
liu jo juose visokius įvairu
mus: vieni augo dideli, kiti 
maži; vienų žirniai (sėkla) 
buvo apvalaini, kitų susi
traukę; ir t.t. Patėmijęs tai, 
jis pradėjo maišyti poromis 
nelygias sėklas ir patėmijo, 
jog pirmoje kartoje stipres
nieji ima viršų. Ir taip, jei 
sumaišysi augštai augan
čius žirnelius su žemai au
gančiais, tai išaugs visi augš 
ti. Bet jeigu gautų sėklų pa
sėsi vienų, tai tik trįs ket- 
virtdaliai teišaugs augštai, o 
lygiai vienas ketvirtdalis 
išaugs žemai. Tas s ketvirt
dalis visados veis tik žemu
kus, o iš trijų ketvirtdalių 
tik 25 visados pasiliks augš- 
tukais, likusieji 50 išdavinės 
maišytus vaisius. Tokiu tai 
budu Mendel atidengė gam
tos įstatymų, apie kurį iki
šiol žmonės nežinojo. Tasai 
įstatymas sumažina Dar- 
win’o teorijos vertybę, nes 
pasak Darwin’o, jei stiprės-* 
nis pergali silpnesnį, tai už
muša jį ant visados, o men
delizmas rodo, jog silpne- 
sysis elementas vėl atsilie
pia tolesnėse kartose, da-gi 
taip, kad stipresniam ele
mentui tepasilieka 25 nuo
šimtis.

Šioje valandoje eina uolus 
tardymai ir karšti ginčai už 
Mendel’io teorijų. Tečiau 
abatas gauna vis daugiau ir 
daugiau šalininkų. Jeigu jo 
teorija ištiesų bus patvir
tinta faktais, tai jos pritai
kymas praktingiems sie
kiams atneš neapmatuoja
mų naudų ūkininkams, gy
vulių augintojams, paukšti- 
ninkams, žuvininkams...

Tiktai tiek? Anaiptol! Ir 
sutvėrimų karaliams — 
žmonėms — Mendel’io įsta
tymas pravertės.

Apie tai kalba naujas 
mokslas, pramintas eugeni
kos vardu. Ko eugenika ieš
ko, parodo geriausiai to 
mokslo tėvo, F. Galton’o/ žo
džiai, parašyti dar 1869 m.:
. “Kaip rūpestingai su 

taikant gyvulių veisles 
galima pasigaminti veis 
les, turinčias pažymėti
nas ypatybes ir gabu
mus, taip galima butų 
patobulinti ir žmonių 
veislę, suvedant mote- 
rystėn atsakomas poras 
ir jų vaikus”. ..

Anglijoje, .Vokietijoje ir 
Amerikoje*jau yra draugi
jos, pasišventusios eugeni
kos įstatymų sužinojimui. 
Vienas tyrinėtojų, p. Amev 
B. Eaton, parašė straipsnelį 
apie darbus Amerikos “Eu- 
genics Record Office’o” 
(The Survey, June 3, 1911). 
Tame straipsnelyje paminė
ti Mendel’io nuopelnai bio
logijai. Tatai ir davė mums 
progų parašyti truputėlį 
apie Moravijos abatų. Para- 
šyti-gi reikėjo kad ir dėlto, 
kad garbė, kurių atiduoda 
mokslo vyrai Mendel’io var 
dui, parodo, jog katalikų 
bažnyčia ir jos atstovai (ku 
nigai ir vienuoliai) netik kų 
nėra mokslui priešingi, bet 
dar stumiA jį paakiui, gimdo

REDAKCIJOS PASTABOS.

Pirm keliu dešimčių me
tų augustijonų vienuolyno 
Brunu’e (Moravijoje) per- 
dėtiniu buvo koks tai Gre- 
goras Jonas Mendel. Mirė 
jis 1884 m. Austrijoje jis 
buvo žinomas iš to, kad ne
norėjo mokėti doklės, kurių 
vyriausybė buvo užkrovusi 
ant jo vienuolyno, ir užvedė 
už tat bylų teismuose. Byla 
galutinai buvo išlaimėta, 
bet jau mirus abatui.

Tečiau platus pasaulis ži
no apie Mendel’į ne iš tos 
bylos. Mendel’io vardas gar
sus ne vienuolyne, bet moks 
lo srityje. 1866 ir 1869 m. 
tilpo jo du raštu “Transak
cijose”, leidžiamose Brun- 
n’o Naturalės Istorijos 
Draugijos. Tie raštai buvo 
atspausti ir. .*. užmiršti. 
Tik štai 1899" m. — į penkio
lika metų po Mendel’io mir
čiai — trįs vyrai, be viens 
kito žinios, atidengė užmirš
tus raštus. Buvo jie: de 
Vries (Holandijoje), Co- 
rrens (Vokietijoje) ir Teber 
mak (Austrijoje). Staiga 
viso pasaulio mokslo 4yrai, 
ypač Vokietijoje, Austrijo 
je ir Anglijoje, pradėjo kal
bėti apie kuklų Brunn’o 
abatų. Apie jį atsirado lite
ratūra, kuri galėtų pripildy
ti gerokų knygynų (atsimin
kime, jog tik 12 metų, kaip 
“mendelizmas” tapo ati
dengtas!). Mendelio vardas 
atsirado šalia Newton’o, 
Dalton’o ir kitokių mokslo 
didvyriu vardu...

Kų-gi tat Mendel pada
rėt

Pažiurėjus, lyg menkų 
daikta. Dar naujuku, budų*- 
mas vienuolyne, jisai,‘lurtpo
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jam pažangų, atidengia gani 
tos įstatymus.

Ateis laikas, kad mokslas 
nulenks galvų prieš Was- 
inann’ų ir atiduos prideran
čių garbę kitieips katalikų 
dvasiškiams už jų nuopel
nus įvairiose mokslo dir
vose. Artinasi valanda, kad 
net didžiausi katalikų baž
nyčios priešai pripažįs — 
gal prie"s saVo norų, — jog 
katalikų dvasiškija netik kų 
neplatina tamsybės, bet at- 
penč, apšvietimui atiduoda 
neužmirštinus nuopelnus.

Iš to, kas yra parašyta 
augščiau, galima spėti, jog 
eugenikos tikslu yra pada
ryti, jei galima, taip, kad 
gimtų vien sveiki žmonės, 
turintieji stiprų kūnų ir 
tvirtų dvasių. Kitaip ta
riant, eugenika nori praša
linti nuo žemės paviršio li
gotus, silpno proto ir silpno 
charakteriaus žmones. Jos 
idealu yra, kad butų gimdo
mi vien talentai ir genijai.

Įsivaizdinkime sau, kad 
tas tikslas tapo atsiektas — 
vadinasi pasaulyje gyvena 
vien talentuoti žmonės abie- 
jos lyties, genijai visur lei
džia savo šviesos spindulius. 
Bet kas iš to, kad pas tuos 
viršžmogius nebus doros! 
Makedonijos Aleksandras 
ir-gi buvo nepaprastas vy
ras, bet kas iš to, kad buvo 
paleistuvis ir girtuoklis! 
Numirė pirm laiko ir da-gi 
negarbinga mirtim! Napo
leonas buvo taip-pat geni
jus, bet jo “nuopelnus” lig
šiol apverkia Prancūzija. 
Prancūzams, kaip žinoma, 
trūksta gabių vyrų, kaip 
moksle, taip diplomatijoje, 
valstijos valdyme ir kitokio
se srityse. Tie tautos gabu
mai, sako, tapo sunaikinti 
pragaištingose Napoleono 
karėse... ■ '

Taigi neužtenka, kad- žmo 
nės butų sveiki, gabus ir 
tvirti. Reikia dar, kad butų 
dori. Gi doras žmogus yra 
toks, kurs pažįsta ir sąži
ningai atlieka priedermes 
link Dievo, kitų žmonių (vi
suomenės) ir' paties savęs. 
Etika juk yra mokslas ne 
apie kų kitų, tik apie šitas 
tai priedermes. Dora tai eti
kos spindėjimas ir veikimas 
atskirame žmoguje. To spin 
dėjimo ir veikimo negali bū
ti be tam tikro lavinimo. 
Doroje gi lavinties nei vie
nas žmogus negali be prisi- 
taikinimo prie tam tikrų 
principų, tarp kurių pirmų
jų vietų ima tikėjimo prisa
kymai. Bet tikėjimo prisa
kymų ir tiesų skelbėja ir 
aiškintoja yra bažnyčik.

Ir vėl priėjome prie tie
sos, jog norint padaryti 
žmoniją tobulesne, be tikė
jimo ir bažnyčios pagelbos 
apsieiti negalima.

Iš Lietuvos ateina žinia, 
jog Kipras Petrauskas, jau
nas tenoras kų tik pabaigęs 
Peterburo konservatorijų, 
laimingai atliko savo debiu
tų (pirmutinį viešų pasiro
dymų) Maskvos Didžiamja- 
me Teatre. Po to debiuto 
jaunas giesmininkas tuojau 
tapo angažuotas į Marijos 
Teatrų Peterburge. Tame 
teatre ir Maskvos Didžiam 
jame Teatre jis giedos svar
biausias roles ųperose: 
“T?acme”, “Romeo ir Ju- 
liette”, “Traviata”, “Rigo- 
letto”, “Sevilijos kirpėjas” 
ir “Jevgenij Oniegin”.

Tabgi ir lietuviai nors sv 
kį susilaukė artisto, kūnam 
plos rankomis parinktinė 
publika. Gal kadų ateis lai 
kas, kad musų tautietis pa-

sirodys jNew York’o “Me
tropolitai Opera House”, 
ir jam mėtys bukietus Ame 
rikos milijonieriai, o kur 
augštai, ant galerijos, me
lomanai ir melomanės sius 
gilius atsidūsėjimus prie sa
vo dievaičio.

Amerika niekados dar ne
matė tokios iškilmės, kokia 
atsiliko 6 dienų šio mėnesio 
Baltimorėje. Kardinolų 
Gibbons’ų tų dienų gerbė 
visos Suv. Valstijos — kų 
sakau Suv. Valstijos? — jį 
gerbė visas pasaulis, nes iš
kilmėje dalydavo visų vieš
patijų atstovai, o Anglijos 
ambasadorius Bryce pasakė 
net kalbų. Be to, kalbėjo 
Mary land’o gubernatorius 
Croters, prezidentas Taft ir 
kiti (smulkmenas skaityto
jas ras kitoje šio numerio 
vietoje). Visi išreiškė pa
garbų vyrui, kurs yra pa
dirbėjęs nemažai kaip tikė
jimo, taip visuomenės labui. 
Iškilmėje dalyvavo katali
kai, protestonai, žydai ir be- 
tikiai.

Stebėtinas dalykas: Iš di
desnės dalies protestotiiško- 
ji valstija atiduoda garbę 
atstovui tos bažnyčios, prieš 
kurios mokslų ir reikalavi- 
nųis tos valstijos gyvento
jai protestavo pirmiau ir da
bar kažkuriose vietose tebe- 
protestuoja!

Dėlko? Už kų?
Atsakymas: 1, dėlto, kad 

kardinolas Gibbons ištiesų 
vertas visutinos pagarbos; 
2, už jo nuopelnus visuo
menei.

Užmuštas neseniai aero
plano puolimu prancūzų ka
rės ministeris Berteaux, bu
vo viršininku meklerių (bro 
kerių) firmos: “Berteaux 
et Companie”. Jam tapus 
ministeriu, daug armijos 
oficierių pradėjo nešti fir
mai savo pinigus, kad nusi
pirkus šiokias tokias pelnin
gas akcijūs. Sako, vienu tar
pu firmos kantorų atlankę 
nef 500 oficieriai su savo 
sutauptais pinigais! Nedori 
liežuviai skelbia, buk dėl 
tos priežasties Berteaux mo 
kėjęs užlaikyti disciplinų ar 
mijoje, o koks tai Paryžiaus 
dienraštis pagarsino, buk 
kapralius Piou išdrįso sykį 
duoti ministeriui mažų pa
tarimų kareivijos dalykuose 
ir už tai tapo pasodintas 
septynioms* dienoms į šaltų
jų, bet kuomet tas pats ka
pralius nusiuntė firmai 
Berteaux et Cie” laišką, 
klausdamas patarimo, kų 
daryti su savo sutauptais pi
nigais, tai tuojau gavo atsa
kymų, jog ministeris “labai 
rūpestingai” svarsto, kaip 
čia pasielgus su “brangaus” 
klijento “gerbiamu užsaky
mu”.

Gerai valdyti tokius žmo 
nes, kuriuos turi savo... ki- 
šeniuje. Gal dėlto prancū
zai, atsiprašant, “spardosi”, 
jog Berteaux įpėdiniu pas 
kirtas ne mekleris, bet ar 
mijos oficieris.

VILIJOS’ BENDROVES 
ATSIŠAUKIMAS.

Kaip neseniai esame mi
nėję, lietuvių būrelis įsteigė 
Vilniuje bendrovę ūkio ma 
šinoms dirbti ir joms parda
vinėti. Paskutiniomis die 
nomis buvo išsiuntinėtas ži
nomiems lietuviams šioks 
atsišaukimas:

G. T.
Balandžio 16 (29) dienų 

<1911 met. susidarė Vilniuje 
“Vilijos” .Bendrovė ūki

rium P. Vileišiu sutartį, at
pirkdami steigiamosios ben
drovės reikalams jo fabri
kų. Ta fabriku stovi arti ge
ležinkelio stoties Vilniuje, 
užima 1534 ketvirtainius 
sieksnius (apie D/į margo 

-% dešimt) akmenimis iš
grįstos žemės su tam tikro
mis trobomis, visomis maši
nomis ir įrankiais.

Padarę tokių pradžių, su
manytojai sukvietė būrelį 
labiau pasiturinčių tautie
čių, kad dalyvautų Bendro
vės steigime.

Pagalios visiems susita
rus, Balandžio 16 (29) d. š. 
m. suvažiavo Vilniun visi į- 
steigėjai, kurie padarė pas 
notarų “Vilijos” Bendrovės 
įstatus ir tuo pačiu žygiu 
perleido jai nupirktų iš P. 
Vileišio fabrikų.

Ligšiol yra įstoję Ben- 
drovėn pilnaisiais nariais ir 
įsimokėjo pasižadėtus įneši
mus visus arba dalimis: 1: 
inž. Petras Vileišis, 2) d-ras 
Jonas Basanavičius, 3) a- 
gronomas Jonas Smilgevi
čius, 4) prof. Andrius Du- 
binskis ir §) J. Pesys.

Kaipo Bendrovės įsitikė- 
jimo nariai taipogi pilnai, 
ar dalimis, įmokėjo savo pa
jus: Vin. Palukaitis, A. 
Stungurvs, d-ras Dielinin- 
kaitls, A. Vosylius, A. An- 
drušis, d-ras K. Pautienius, 
.d-ras J. Jarašius, d-ras J. 
Bagdanavičius, inž. L. Šnap- 
štys, J. Budzeika, J. Kriau
čiūnas ir kun. Jarulaitis, 
buvęs Valst. Dūmos lietuvių 
atstovas, d-ras Ganusavi- 
čius, adv. Petras Leonas ir 
J. Damijonaitis.

Tad kviečiama visus pa
siturinčius tautiečius įstoti 
“Vilijos,” Bendrovėn; pajai 
prasideda nuo 500 rub.; pil
nųjų, gi Bendrovės narių 
įnešimai yra ne mažiau, 
kaip 5.000 rub. Pinigus ga
lima mokėti ir dalimis, ne 
visus iškarto.

Pasižadėjimus ar pinigus 
prašoma, tuo tarpu, siųsti 
d-rui J. Basanavičiui, Vil
niuje, Lydos g-vė (Lidski) 
No. 7, paklausimais gi kreip 
ties į Bendrovės “Vilijos” 
fabrikos kontorų Vilniuje, 
Poltavos gatvė (Poltavska- 
ja) No. 55.

Žodelis.

Tam ir atspauzdiname šį 
pakvietimų, kad musų tau
tiečiai dėtųsi savo kapita
lais į naujai įsisteigusių ben 
drovę. Musų dvasios kultū
ra, jos įsigalėjimas labai 
pridera nuo musų ūkio paki
limo, nuo materijalės gero
vės pataisymo. Lietuviai nė
ra jau taip bėdini, tik nelai
mė, kad jų išsiskirstytų lobį 
varto kiti, kad tie milijonai 
lietuvių pinigų nėra savose 
rankose. Tie kiti musų pini
gais muša mus pačius, išstu
mia iš pirmųjų eilių kovos 
dėl gyvatos. Musų krašto 
miestai minta sodžiumi, lau
kais, laukininkai gi tai lie
tuvių tauta, lietuviai sodie
čiai. Dabar sodžius sujudęs, 
sukrutęs, skirstosi vienasė- 
džiais, griebiasi naujojo ūki
ninkavimo budo, reikalingos 
mašinos, naujieji ūkio pada
rai, ir čia tarpininkauja 
mums tie, kurie niekę ben
dro neturi nė su musų tau
ta, nė su sodiečio reikalais. 
Pajuto tad kaimynai, su
prato lietuvių sodiečių nau
jojo ūkininkavimo reikmenę 
ir spraudžiasi -jam tarpinin
kauti, užimti pelningas nau
josios gyvybės sroves.

Taip tad sodiečiui ūkinin
kui tapo reikalingas naujas 
tarpininkas, o šiam atsida
rė naujas pelno šaltinis. Kur 
ne kur, o čia lietuvių kapi

mašinoms ganiinti ir jomis, 
kaip ir kitais ukiui reika
lingais daiktais, prekiauti. 
Todėl Bendrovė kuoplačiau- 
siai versis: 1) savo darbo ir 
geriausių užsienio fabrikų 
ūkio ir kitoms mašinoms bei 
padargais; 2) įvairiomis 
dirbtinėmis trąšomis ir 3) 
parinktomis daržovių, šak
niavaisių ir javų bei žolių 
sėklomis. Beto dar yra ma
noma užsiimti diybimu ma
šinų ir įrankių, tinkamų ma
unama, aliejinėms, plyti

nėms ir kitoms ūkio pramo- 
nijos įstaigoms.

Bendrovės fabriką taip-
pat ims taisvti visokias ūkior * j

mašinas,
Reikia atminti, jog Lietu

va yra perdėm žemdirbių 
šalis ir jos gyventojų ekono
mijos gerovė nepakils, kol 
musų ūkis bus vedamas 
irastu senovišku budu ir 
col nebus laikomi naujieji 
mokslo prityrimai ir naujau 
šieji įrankiai, juo labiau 
šiandien, kuomet žemės kai
na kįla vis augštyn, darbiu 
ninku gi skaičius, dėl emi
gracijos, eina vis mažyn.

Norėdama patarnauti sa
vo krašto žmonėms, “Vili
jos” Bendrovė laikys agro
nomų ir kitų ūkio šakų ži
novus, kad jie davinėtų rei- 
calingesniemsiems patari
mus. Žodžiu sakant — Ben
drovė stengsis netik aprū- 
tinti žemdirbius, vartotojų 
draugijas, ūkio bendroves 
ir kuopeles reikalingomis 
mašinomis, įrankiais ir k., 
bet suteikti jiems ir visokių 
žinių bei patarimų iš žemės 
darbų praktikos.

Kaip toks sumanymas 
šiandien yra mums reika
lingas ir kiek jis gali padėti 
musų krašto materijalei ge
rovei pakelti, kiekvienas 
aiškiai supranta.

Bendrovė tiki, jog dirbda
ma taip svarbų visuomenės 
darbų, duos drauge ir ne
menkų pelnų visiems tiems, 
kurie į jų bus prisidėję sa
vo ištekliumi. Panaši mū
siškiai “Ekonomiškoji Lat
vių Ūkininkų Bendrovė” 
Rygoje, turėdama 200,000 
kapitalo pernai metais vrai 
padariusi du milijonu rabi 
apyvartos ir davusi savo na 
riams daug gryno pelno. 
Apie Vokietijos, Anglijos, 
Švedijos, Danijos ir kitų ša
lių tos rųšies bendroves, ku
rios daro apyvartų milijo
nais nereikia nė miiėti. Pas 
mus gi vien apsukrus tar
pininkai—atėjūnai pardavi
nėja ne visuomet tinkamus 
musų kraštui mašinas bei 
kitus padargus ir didelius 
pinigus svetur gabenasi. Ne 
reikia užmiršti ir to, jog 
“Vilijos” Bendrovė, duoda
ma pelno saviemsiems na
riams, suteiks uždarbį ne
mažam skaičiui musų žmo
nių.

Kadangi lietuvių tarpe 
mažai tėra didesnių kapita
listų, tai męs sumanėme, 
kiek galint, laikyties koo
peracijos pagrindo, t. y. ves
ti reikalų sudėtais pinigais, 
kaip tai daroma ypač Dani
joje, Švedijoje ir kitose ša
lyse, kur rinktiniais kapita
lais yra padaromi milžiniš
ki interesai. Juo daugiau 
kapitalo surinksime, juo pla 
čiau bus galima veikti, juo 
lengviau galėsime paskleis
ti musų išdirbinius, kaipo 
savo krašte, taip ir kitur.

“Vilijos” Bendrovės pel
nas bus dalijamas sulig Įna
šų didumo: juo narys įmo
kės didesnę sumų, juo dau
giau turės pelno.

Bendrovės sumanytojai 
jau gruodžio 31 d. 1910 me
tų buvo padarę su iržinie

talams yra labai tvirtas 
grindas susijungti ir išsiplė
toti. Šiaip jau prekyboje 
sunkios butų lenktynės, ka-, 
da jų turi kiti užgrobę. Bet 
ūkis ir jo aprūpinimas rei
kalingaisiais įrankiais, tai 
dar nepaveldėta dirva, tai 
tokia vieta, kur lietuviai, 
rungčioms eidami su pradė
jusiais jon veržties svetimai 
siais kapitalistais, gali tik
rai laimėti.

“Vilijos” Bendrovės įstei 
gėjų tarpe yra tokių prity
rusių žinovų, kaip štai ne
prastas finansistas p. Smil
gevičius, kurie mokės aiškiu 
ir tikru keliu pavesti intikė- 
tuosius kapitalus, mokės 
tvirta junge surišti dalvvuo- 
sius bendrovės narius.

Antra vertus, lietuviai 
laukininkai ima vis daugiau 
ir daugiau telkties ant savo 
ekonojimos reikalų pagrin
do, sudarvdami ūkio ir var- 
totojų draugijas. Toms drau 
gijoms labai pravartu butų 
dar žingsnis pažengti prieJ 
šakin. Joms vertėtų už- 
rųegzti tvirtesnius betarpius 
ryšius su didesniąją ūkio 
įrankių ir padarų firma, tai
gi šiuo kartu ne pro šalį bu
tų palikti kalbamosios ben
drovės dalininkėmis. Tapu
sios jos nariais, gautų nema
ža kredito ir naudotųsi jos 
dividendu.

Bendrovės įsteigėjų laiku 
užtiktas geras pamatas. Kas 
turi palaido skatiko, tas tu
ri progų prisidėti į didelį ir 
naudingų musų kraštui dar
bų. Įsigalėjusi bendrovė pa
darytų labai daug musų ma
terijalės kultūros pakėli
mui. Jos paveizdas padrą
sintų sutraukti lietuvių ka
pitalus ir kitose pramonijos 
ir prekybos srityse.

Sos. Liet. R.-K. A.

PROTOKOLAS
26-tojo Susiv. L. R. K. A.

Seimo, laikyto dienose 
30 ir 31 gegužės ir 

1 birž., 1911 m. 
Baltimore, Md.

Seimas prasidėjo Utar
ninke 9 valandų iš ryto iš
kilmingomis mišiomis, ku
rias atlaikė dvasiškas va
dovas, kun. M. Pankaus
kas, asistencijoje kun. V. 
Vizgirdos. Ant mišių pribu
vo J. E. kardinolas Gibbons, 
kuris tapo labai puikiai pa
tiktas vietinių bažnytinių 
draugijų, vyrų, moterų ir 
mergaičių, taipogi kapeli- 
jos. Per mišias pamokslų 
sakė pats dvasiškas vado
vas, kun. M. Pankauskas. 
Po mišių J. E. kardinolas 
Gibbons savo prakalboje į 
delegatus išreiškė geriau
sius savo linkėjimus Susi
vienijimui ,L. R. K. A. ir 
Seimo delegatams. Po mišių 
visi delegatai susirinko į 
vietinę pobažnvtinę salę, ku 
ri buvo paskirta laikymui 
Seimo sesijų.

SESIJA I.
Pirmas prakalbėjo į dele

gatus dvasiškas vadovas, 
užkviesdamas visus delega
tus, kaipo tai pridera kata
likiškai organizacijai, pra
dėti savo darbų su malda. 
Potam pirmsėdis J. Rikto
raitis meiliais žodžiais pa
sveikino Seimo delegatus ir 
atidarė 26-tųjį S. L. R. K. 
A. Seimų. -v

Toliaus ėjo priėmimas 
mandatų. Seiman pribuvo 
sekančių kuopų delegatai.



iwardsville, Pa.: seimo pirmsėdžiu išrinktas 
mas Burba ir Juozas Ce-jJ. Kovas.

bis. Ant seimo sekretorių
[p., l-'on st City, Pa.: 1 g- kandidatavo Matas Milu- 
Gerdauskas ir Kazys kas, V. Stankeviee ir J. Šed- 
škas. vydis. M. Milukas gavo 28
cp., Plymouth, Pa.: An- balsus, Stankeviee 19 ir P.

Urbanaviee. Šedvydis 10 balsų. Seimo
cp., Pittston, Pa.: Matas sekretoriais tokiu budu iš-
ba ir P. Kašiuba.

8 kp., Cleveland, 
zas Urbšaitis. 

kp., Pliiladelphia, Pa. 
in; J. Kaulakis ir 
ieliauskas.
11 kp., Waterbury, Ct.: 

uozas Kovas.
13 kp., Baltimore, Md.: 

uozas Vasiliauskas, Jonas

Ohio
rinkta M. Milukas ir V. 
Stankeyiče.

Maršalka vienbalsiai iš
rinktas Ambrazas Laukai-

Jurgis|tis.
Komisijon. knygų peržiū

rėjimo pateko: J. Čępano 
uis, P. Saulenas, ir J. Vit
kauskas.

Prašymas išmokėti po- 
sinertinę už a.a. Jokūbų Viė- 
viisį ir Marę Bočienę, 40 
kuopos, Shenandoah, Pa, 
atmesta, kadangi juodu bu
vo abu suspenduotu, kų aiš
kiai parodo deklaracijos. 40 
kuopos sekretorius aiškino, 
kad jie yra pilnai užsimokė
ję, nes taip yra užrašyta 
kuopos knygose ir jųjų pa- 
kvitavojimo knygelėse. Pa
sirodo, kad kuopos vyriau
sybė nuo jų pinigus priėmė, 
bet neišsiuntė į Centro kasų. 
Sulyg konstitucijos, už to-

vius pTmglškai. Jųu gautas 
leidimas nuo valdžios turėti 
savo atstovų arba agentų, ku 
ris galės lankytieė kiekvie
name atplaukiančiame į Phi 
ladelphijų laive ir duoti pa- 
sažieriams — lietuviams ir 
lietuvaitėms — reikalingus 
patarimus. Nėra reikalo aiš
kinti, jog daug musų brolių 
ir seselių, nemokėdami ang
lų kalbos, įpuola į bėdų ir 
vieton rasti aukso ir sidab
ro kalnus, randa vargų, skur 
dų ir ašarų liejimų.

Presos komisijon išrinkti: 
karalius, Petras Grajaus- Į kun. Lietuvnikas, kun. Ežer 

ir kun. J. Lietuvnikas. | slęis ir P. Grajauskas.
Sesija tapo pertraukta iki 

2:30 po -pietų.

as
16 kp., Chieago, III.: Ma- 
dfV abalas.
V kp., Wilkes-Barre, Pa.: 
ižas Stulgaitis, Vincas

is Vaitulionis.
10 kp.: Scranton, Pa.:

Ikišiol susirašė 20 Phila- 
kius sųnariuš atsako pati delphijos draugijų į sųjungų 
kuopa, arba sekretorius, ku- ir prižadėjo remti ymigran- 
ris tuos pinigus priėmė, o ne tus pinigiškai. Bet tas dar- 
Susivienijimas. k bas nėra vietinis. Jis yra

Jurgiui Kliučinskiui ir visuomeniškas, nes ne visi 
Antanui Surdokui, 61 kuo- lietuviai, atvažiavę į Phila 
jos, Duryea, Pa., sužeis- delphijų, pasilieka pas mus. 
;iems mainose, nutarta iš-Į Didesnė dalis važiuoja į ki-

kad tie žmone
les, neėję katalikų mokyklų, 
neturėjo progos nuodugniau 
pažiųti katalikiškojo tikėji
mu: jei jie poterius moka, 
tai ir tai dar gerai! Nėr ko 
labai tikėties, kad jie pa- 
jiegtų aiškiai atskirti schiz
mų nuo tikrojo tikėjimo. Ma 
ža net jiems tas rūpi, ar po 
no “Stanley Mickewicz’- 
iaus” mokslas yra tasai 
pats, kų ir apaštalų? ar tai 
yra Evangelijos skelbimas, 
ar jos iškraipymas? Maža, 
pagaliaus, jiems rūpi, kad

H

nutarta iš
mokėti po 50 dol. iš jų po- Į tas vietas, 
smertinės. Todėl ir kreipiamės į vi-

Nutarta išmokėti pusę | sus Amerikos lietuvius, 
posmertinės Marei Čereškė- melsdami piniginės pagel- 
vičienel, 26 kuopos, Levis-1 bos taip brangiam sumanv- 
;on, Me. < mui. Išlaidos yra nemažos,

Ant prašymo Kazimiero agentui reikia užmokėti at- 
Tarutos, 31 kuopos, .Maha- sakomai, nes kitaip uždar- 
noy City, Pa., nutarta išmo- biauti jis neturės laiko. Be
keti $25 iš jo posmertinės. 

Seka sesijos pertrauka.

SESIJA III. 31 gegužės.
Prašymas Vinco Vaičiū

no išmokėti posmertinę už I

SESIJĄ II.
Įlydą ir kun. V. Vizgirda. Pirmsėdis ir sekretoriai
19 kp., Northampton, užėmė savo vietas. Toliaus

Jaša.: Vaznonis. ėjo priiminėjimas kuopų
20 kp., Philadelphia, Pa.: įnešimų. Į komisijų įnešimų

datas Milukas. sutvarkymo išrinkti: kun. S.
Ikp., So. Boston, Mass.: Remeika, M. Vabalas ir 

s Jaroševiče ir Juozas Kazimieras Makareviče. Ši- 
linskas. tai pat komisijai pavesta

4 kp., Minersville, Pa.: taipogi mandatų peržiurėji 
as Mikutaviče ir kun. J. mas. 

čius. Perskaityta telegrama
kp., Luzerne, Pa.: An- nuo kun. N. Lukošiaus, Chi

eago, III. Laiškas su linkėji- 
Vin mais nuo Klemenso Mons

Mačulaitis ir Mikas Mor tavičiaus, 110 kuopos sekr., 
nas. Athol, Mass., laiškas su lin-
1 kp., Mahanoy City, Pa.: kėjimais nuo kun. A. Sta 
stinas Vitkauskas, P. Ži- niukyno, Chieago, UI. Laiš 
įkas, M. Kundrotą ir An- kas nuo 109 kuopos valdv- 
as Daniseviče. bos, New Britam, Conn., su
6 kp., Newark, N. J.: Sta linkėjimais ir $1.00 dova- 
Pranys. nų. Visi priimta rankų plo-

40 kp., Shenandoah, Pa.: jimu.
atas Povalskis, Kazys Ra- Centro sekretorius išda- 
eviče, Jieva Jurkevičie- vė visų metų raportų, su

lyg kurio Susiv. L. R. K. A.
41 kp., Worcester, Mass.: pastaruoju laikų turi: I sky
lu Bukaveckas. riuj 5307, 11—12, III—3,

kp., Brooklyn, N. Y.: vaikų skyriuj “214 sųnarių, 
S. Remeika ir Petras arba viso labo 5563 šųna- 

ntvįla. ' rius. Pinigų gi savo ižde tu-
kp., Shamokin, Pa., ri $26.957.87.

zas Baltrušaitis. Potam skaityta Centro ko
1 kp., New Philadelphia, miteto paskutiniojo susirin- 
: kun. V. Dargis ir An- kimo protokolas, ant kurio 

nas Gudaitis. - tai susirinkimo M. Kadzievs
56 kp., Juozas Gražulis. kį, kaipo pasirengusį kenk- 
58 kp., Juozas Gaižutis. ti Susivienijimo plėtojimui-
60 kp., Bayonne, N. J.: P. si, vienbalsiai nutarta iš-

edvydis. mesti iš Susivienijimo. Pro
61 kp., Duryea, Pa.: Ka- tokolas balsų didžiuma tapo

olius Valukonis. priimtas. (Su M. Kadzievs-
71 kp., Waterbury, Ct.: kiu gi susitaikyta pabaigoje 
, Stankeviee. seimo).
75 kp., JVanamie, Pa.: Ant prašymo Antano Mu 

uozas Vosylius. rausko, 36 kuopos. Newark
77 kp., Swoyers, Pa.: M i- N. J., nutarta jam išmokėti 

as Januleviče. pusę jo-posmertinės.
85 kp., Chieago, III.: Kun. Reikalauta išmokėti pos- 
Ežerskis. mertinę už a.a. Mikolų Ta-

91 kp., Waterbury, Conn.: nanevičių; Centro komitetas 
imas Cibulskas, Petras aiškino, jog jis sulaikęs tų 

Baulėnas. posmertinę todėlei, kad a. a.
97 kp., Laivrence, Mass.: M. Tananeviče buvo nelega- 

ieva Česoniutė. liškai prirašytas prie Susiv.
99 kp.pChicago, III.: Izi- L. R. K. A., nes jis atrasta 

orius Nausieda. 14 metų senesniu, ne kaip
95-52 kp., Neivton Upper kad jis buvo pasidavęs. Nu- 
alls, Mass.: Kazimieras tarta tų reikalų pavesti Cen- 
kaparas. tro vyriausybei, kuri per
101 kp., Chieago, Ilk: Si- advokatų ištirs tų dalykų jr 
-----Tin.--., užbaigs visų reikalų.mas Piliackas.
107 kp., Nikodemas Žel-| 

vis.
114 kp., Vladas Valutke- 

iče. *
116 kp., New Haven, Ct.: 
azimieras Makareviče.
76 kp., Connerton, Pa.: 
un. Taškunas.
3 kp., Elizabeth, N. J.: 
un. B. Žindžius.

13 kp., Laukaitis Ambra-

į'entro viršaičiai: pirmsė-
J. Riktoraits, raštinin-
K. Krušinskas ir kun. 

ikauskas, dvas. vadovas. 
h>t;nu sekė rinkimai Sci-

vedimo vyriausybės, 
[nt seimo pirmsėdžio kan- 
Idatavo J. Jaroševičę ir J. 
lovas, 32 balsais prieš 24

to, nevienas atvažiuoja su 
neaiškiais adresais, reikia 
giminių ieškoti, mušti jiems . 
telegramus, maitinti kelias 
dienas, ir t.t. i

Sąjunga užsiims šitokia
jo brolį a.a. Antanų Vaičių-Į tai pagelba. Kiekvienas cen-, 
nų, 13 kuopos/^ Baltimore, tas, tam tikslui prisiųstas, 
Md., atmesta, kadangi na- bus sųžiningai sunaudotas, 
bašnikas dar neišbuvo Su- Pasitikėdami, jog bran-» 
sivienijime 6 mėnesių, skai- gus broliai ir seserįs neatsi- 
tant nuo kada jo pinigai ta- sakysite nuo aukų taip pra- 
po įnešti į Susiv. iždų. kilniam sumanymui,

Toliaus sekė skaitymas | pasiliekame su pagarba
pereito seimo protokolo, ku
ris tapo atidėtas ant ap
svarstymo.

Priimta laiškai su . linkė
jimais nuo Prano Šopio iš 
Waterbury, Conn., nuo Pau
liaus P. Mikalausko iš So. 
Boston, Mass., nuo Jurgio 
Tumasonio iš Chieago, Ilk, 
nuo J. Vieraičio iš Worces- 
ter, Mass., taipogi telegra
ma nuo St. Vincent’s Colle- 
ge laboratore klierikų.

Kun. Ežerskis išdavė 
portų iš veikimo presos ko
misijos. Telegrama Šv. Te 
vui jau pasiųsta, bet dar

Prez. Kn. J. J. Kaulakis, 
Vice-prez. Geo. Belauskis, 
Kasierius Salas Mankus. 
Sek. Prot. A. M. Stanelis, 
Sek. Fin. Jur. Lukaševiče. 
P. S. — Kas uori kreipties 

su bent kokiais reikalais,^ 
tegul adresuoja:

333 Wharton St., 
Philadelphia, Pa.

KĄ SAKO PATSAI STA 
NISLOVAS MICKE 
WICZ APIE SA’

Norints tarp lietuvių ne- 
atsakymo negauta. Taipogi Į begyvenu, nors asmeniškai 
jie kiek galėdami pagarsino su į. “Stanley Mickewicz” 
apie Seimų vietiniuose ang- įr neesu susipažinęs, bet, 
lų laikraščiuose. Raportas skaitant lietuvių periodiš- 
priimtas rankų plojimu. kus raštus ir dažnai atsilan- 

Sesija pertraukta ant 10 kinėjant artimoje lietuvių
minučių.

Pabaiga bus./ i'
M. Milukas,

I Seimo sekretorius. I

PHILADELPHIJOS PA 
GELBINR SĄJUNGA 

LIETUVIAMS EMI 
GRANTAMS.

Posmertinę už a.a. Jonų 
Šulgauskų reikalauja išmo
kėti jo brolis ir jo pačios 
tėvas. Nutarta tų atidėti ant 
toliaus, pakol išsiaiškįs, ku
ris iš jų dviejų yra pirmuti
nis teisėtas to turto paveldė
tojas.

Nutarta išmokėti )»ęsmer- 
tinę už a.a. Lucijų Razu- 
mauckienę, 39 kuopos, Ma
hanoy Plane, Pa.

Jonas Obidenka, 21 kuo
pos So. Boston, Mass., kuris 
jau antri metai serga, prašo 
pašalpos. Pagal pereitų me
tų Seimo nutarimų jam jau 
išmokėta pusė jo posmerti
nės, tad šiuomi kartu jam 
nutarta išmokėti $50 iš Cen
tro kasos kaipo auka.

kolonijoje, Worcester’yje, 
apie “garsų pryčerį” esu 
prisiskaitęs ir girdėjęs tiek 
ir tiek!...

Daug jau kas buvo “Drau 
ge” apie jįjį prirašyta ir 
nors daug daugiaus dar bu
tų galima nuošaliai pasakv 
ti, bet šiuo žygiu pranešiu 
apie Stan. Mickewicz’ų su
lyg to, kų jisai pats sako 
apie save.

Paskutiniu laiku urnai pai Tarp p. Stanislovo Mic 
sididino emigracija Phila- kewicziaus pasekėjų, kaip 
delphijos porte. Net penkių ir kad galima buvo tikėties, 
kompanijų pasažieriniai lai- yra žmonių, kurie žino, kas 
vai su emigrantais ateina į jis yra per paukštis: yra tai 
Philadelphijų (iš Hambur- paprastai žftionės, kurie il
go, Bremeno, Liverpoolio, gus metus gyveno šalia ka- 
Antverpijos ir Italijos). Su- talikų tikybos, nors toji ti- 
prantamas dalykas, jog tais kvba jiems nępavelijusi pa- 
laivais atvažiuoja labai daug laidai gyventi. Tokie žmo- 
ir lietuvių, kurie išsėdę iš nės prisiplakė prie lenkiš- 
laivo, išvažinėja į visas Ame kosios reformacijos “pra- 
rikos šalis. našo”, nes ir savo žemus gei-

Pasididinus ateivvbei, pa- dimus galėjo užlaikyti ir sy-
sirodė reikalas paduoti gel
bėjančių rankų savo bro
liams lietuviams-ateiviams, 
idant jų neišnaudotų kita
taučiai, ypač žydai. Tam 
tikslui vietinės lietuvių 
draugijos Philadelphijoje 
sutvėrė Pagalbinę Sąjungą 
Apgynimui Lietuvių Emi 
grantų, važiuojančių į Phi- 
ladelphijos portų. Draugijos 
šelps, kiek kuri išgalės, atei-

kiu neva tikinčiais būti.
Ne į tuosius nelaiminguo

sius šiuo žygiu ketu prašne
kėti. Labiausiai man gaila 
žmonių, kurie yra suvadžio-

mų parėmė globa ir pini
gais, nes Kazlauckienės pa
sekėjai, buvo atsimetėliai 
nuo katalikų bažnyčios. Bet 
kad štai pastaraisiais me
tais Kazlavitai ėmė skilti į 
dvi dalis, tai Rusija, kaip 
matai, parodė, kų jijė gali, 
ir skaldytojai kas Austri- 
jon, kas kitur išdūmė...

Bet Amerika tai ne Rusi
ja! Čionai valdžia su bažny
čia gyvena po savam: vieni 
į kitų dalykus stengiasi ne
sikišti. čionai valdžiai ma
ža rupi, kokių tikybų paval-

ištyrus, ar p. Mickevicz’ia Idiniai išpažįsta, bile tik bu- 
yra kunigu katalikų tikėji- tų gerais piliečiais, neskelb- 
mo ar ne?' tų anarchijos į?ei tvarkos

Žinoma nuo paprastų dar- neardytų. Dėlto tai ir mato 
bininkų neėjusių jokių moks me Amerikoje tokių daugv- 
įų, dažnai net skaityt — ra- bę visokių tikėjimų, kurių 
syt nemokančių, neteisinga kitus net tikybomis pavadin 
butų reikalauti kad mokėtų ti nebegalima. Bet-gi visas 
teologijų, visgi sveiku pro- jas valdžia toleruoja, o net 
tu svarstydami, butų gale- iš dalies ir prilaiko šiokias 
ję, kaip ir kad dauguma to jokias privilegijas 
pačio luomo žmonių, atskirti dama. Jei, tat, Suv. Valsti- 
pelus nuo grudų. jų valdžia nesikiša į tikėji-

Tokie žmonelės p viską mo dalykus, bile tik konsti- 
žiuri paviršutiniai: jie, tar- tucijai nesipriešina, dėlto 
tum, savo akimis galvbtų, o tai ir Mickevičia liuosai 
ne protu. Pavyzdžiu, štai “pričerauja” savotiška ti- 
kokių galvojimų galima tarp kėjimų skelbdamas, 
jų išgirsti: Galiaus, p. Stanley B

1. “Tai, — sako — kuo Mickevicz’ia nei patsai nesi 
jis ne kunigas? juk ana ir vadina katalikų kunigu, 
kunigiškų “kalnierių” ne- jei ir pasivadina, tai tik 
šioja”.— Sulyg tų žmonių kaip jo pasekėjai-katalikai 
protavimo išeitų, kad būti tai užklausia. — Antai męs 
kunigu, tai nereikia jokių save vadiname katalikais ir 
mokslų, nereikia^ priimti sa- musų bažnyčia vadinasi 
kramento kunigystės, ale už “Katalikų bažnyčia”. Kad 
tenka atsikreipti apykaklė atsiskirti nuo kai kurių 
ir... jau kunigas... — Su- schizmatikų, kurie save nors 
lyg tų žmonių galvojimo neteisingai, taip-pat katali 
išeitų, kad kunigas toliai ku- kais pasivadina, kaip antai 
nigas, koliai kunigiškų apy- anglikonai, pravoslavai, nie 
kaklę turi užsidėjęs, ale už- zaležninkai’ ir kiti, dėlto dar 
tektų, kad tik ir trumpai va- kartais pridedame žodį Rv 
landžiukei nusiimti apykak- mo, kad aiškiau išreikšti, 
lę, na, jau ir po kunigvs- kad męs tų patį tikėjimų iš-» 
tei... Gerai dar, kad ūmu pažįstame, kų išpažino pat- 
užsidėjimu apykaklės ir vėl sai šventasis Petras ir kiti 
galitiwr Susigrąžinti kunigy- apaštalai. Angliškai, dėlto, 
bė!... mųsų bažnyčių vadina: ‘ ‘ Ro-

Štai dar kokius gražius man-Catholic church’’. i Gi 
juokus mums pakrečia tie ponas Mickevičia ištolo bijo 
akių galvoto jai. — Worces- to vardo. — Štai kad apie 
ter’yje tarp daugybės žydų, pusantro mėnesio atgal ji- 
taipos-gi daug yra ir sina- sai susimanė pasistatyti už 
gogų arba “žydų ‘Siūlių—iš- du tūkstančiu dolerių salę 
kalų”, kurioms yra atsako- pamaldoms, tuomet praneš- 
mas skaitlius rabinų. Ir dy- damas plačiau pasauliui 
vai! sulyg musų akių — gal- apie savo tokį “milžiniškų” 
votojų tai tie žydai rabinai sumanymų per “Worcester 
butų katalikų kunigais, nes Telegram’”, tarp kitko pa- 
kone visi jie nešioja kuni- sisakė, kas jis per vienas, 
giškas apykakles... Juk an kokio tikėjimo, ir ar jis vra 
tai net daug ministerių pa- katalikų kunigas ar ne. Te- 
sisavino katalikiškų kunigų nai p. Mickevičia prisipaži- 
apykakles. Sulyg akių—gal- no, kad jis visai nei nebe- 
votojų tai visi jie yra katali- priguli prie R. Katalikų baž 
kų kunigais, nors žinome ge- nyčios ir jo bažnyčia, tai vi
rai, kad kai-kurie “prvče- sai nesanti katalikų bažny- 
riai” jau net Kristaus var- čia, ale “Tautiška suvienyta 
do neapkenčia! Tai matome, bažnyčia”. Gal daugelis 
prie kokių nesąmonių priei- “Draugo” skaitytojų nėra 
na žmonės ne protu, ale aki- skaitę to straipsnio “Wor. 
mis galvojantieji! Telegram’e”, dėlto paduodu

2. Sako dar: “Tai, ‘bra- kųi-kurias vietas; visų-gi 
čia’, kad Mickevičia nebūtų straipsnį galima atrasti
kunigu, tai policija jam ne-|“Wor. Tel.” Vasario 26 d. 
pavelyti; garsi uties kuni
gu.” Šitokių klaidžią nuo
monę “akių-galvotojai” at
sivežė iš Rusijos. Rusijoje, 
kaip žinome, bažnyčia nėra 
atskirta nuo valstijos ir skai 
tosi vieša įstaiga. Visokios 
naujos religijos turi pirma 
pereiti per Rusijos cenzūrų, 
kad butų teisėtai pripažin
tos. Kunigu tapti Rusijoj, 
tai reikia dar valdžios ma
lonės, visokių užtvirtinimų, 
paliudijimų “o blagonadežL 
nosti” ir T.t., dar prieš įsto
siant į seminarijų. Ir šiaip, 
kiek gerų kunigų už kokį ne
atsargesnį žodį atsidūrė ki
birą n ar Amerikon!. . . Taip

o

egr." p. Mick. pasako ir 
<elis skirtumus tarp savo ir 
catalikų tikėjimo. Štai ko
rius jisai mato skirtumus: 

“We refuse to believe 
that the Pope is the suc- 
cessor of St. Peter”.
Kaip matome, p. Mick. ne 

;oli mato, jei tik tų vienų 
skirtumų tikėjime tegalėjo 
atrasti ir įvairumų adminis- 
;rativiškuose dalykuose, ku
rie juk ir katalikiškose ša- 
yše ne visur tokie patįs, 
saip sulyginę kad ir su Lie
tuva, gerai žinome.

Nors visgi ir p. Mickevi
čia didokų skirtumų “W. 
Tel.” reporteriui apreiškė, 
;ik, žinoma, tasai skirtu
mas yra kelis-svk tiek di
desnis.

Juk beto tik, kad jie atsi
metę nuo Apaštališkos Baž
nyčios, nėpriguli prie šven
tojo Petro įpėdinio, popie
žiaus, ir kad aukos daro- 
mos bažnyčioms pasilieka 
ne bažnyčios, ale aukotojų 
valdžioje, dar trumpai šiuo*- 
mi laiku pažymiu, jog skir
tumas yra tame:

1. Katalikų bažnyčia yra 
paties Viešpaties Kristaus 
įsteigta; męs, katalikai, į 
tai tikime ir tų išpažįsta
me, kų Kristus mokino, kų 
Apaštalai mums perdavė. 
Tuo tarpu Viešp. Kristus 
jokios “Suvienytos tautiš
kos bažnyčios” neįkūrė, nes 
kaip p. Mickevičia tame pa
čiam# “Worcester Tele
gram’e prisipažįsta, kad jų 
tikėjimas atsirado tik nuo 
40 metų, tai-gi dar musų 
laikuose, Kristus-gi jau ne
toliese du tūkstančiu metų, 
kaip įžengė į dangų! Štai 
paties p. Mick. žodžiai:

“The United national 
chureh is not a very young 
church. It first came into 
existence in 1780 around4ll »• , .
Bonne, Germany.”

2. Sulyg p. Mickev. ir con- 
sortes išeitų jogei Kristus 
suklydo, įsakydamas šv. Pe
trui ganyti ir aveles ir avi
nėlius, mokinius ir mokyto
jus, apaštalus ir tikinčiuo- 
siuos. Tuomtarpu katalikų 
bažnyčia šventai tiki, kad 
Kristus būdamas Dievu jo
kiu budu negalėjo suklysti 
ir dėlto tai męs klausome 
bažnytinės valdžios įsaky
mų, nors kai-kada ir stip
rios valios tam reikia.

3. Ponas Mick. užmiršo 
Kristaus įsakymų klausyti 
bažnytinės valdžios. Išgany
tojas sakė apaštalams: “Kas 
jūsų klauso, manęs klauso.” 
Taippat atpirkėjas, įsakęs 
artymų privatišku budu 
perspėti, įsakė, jei nepa
klausytų, duoti žinių baž
nyčiai, o jei ir bažnyčios ne
paklausytų, tuomet sako, 
tegul tau jis butų kaip mui
tininkas.

jami dėl savo ignorancijos ar 
ba nepažinimo dalykų. I)au^ tai dedas Rusijoj! Žandaro

Tai-gi štai kaip p. Micke
vičia vadina savo tikėjimų: 

“The church is called 
the national united 
church. At present the 
headąuarters of the 
church is in America at
Scranton, Pa., the bishop 
in charge of the church 
there being Rt. Rey. Fran
cis Hodur, who sent me 
i n Julv to organize this 
church. — The church is 
able to pay me $60 a 
month and it raises $80 a 
month additional for the 
payment of the rent at 
274 Main street/ and the 
reetory expenses t,

gumas p. Mickevičiaus pase
kėjų, jįjį seka tiktai dėlto, 
kad jiems rodosi, būk Mic- 
kevičia yra katalikų kuni
gu. Šita klaid.' iš< ina iš to

Matome tat dabar, kaip 
“nagaika” ten aštriai ir ne-Į patsai p. Mickevičia prisL 
prašoma prižiūri net per pažįsta nesąs nei kataliku, 
uoliai tvarkos. — Štai kad ale tik “tautiškos sujungtos 
ir “Kazlavitų” atsiradimas bažnyčios” sųnarių. 
Lenkijoje. Rusija tų judėji- Tame pačiame “Wor. Te-

“Tautininkai” arba “nie- 
zaležni” jau seniai tuosius 
Išganytojaus įsakymus už
miršo, nes jau 40 metų kaip 
nebepildo tųjų įsakymų, ka- 
talikų-gi bažnyčia, kaip lai
kėsi, taip ir laikysis šių ir 
visų Kristaus įsakymų.

Sulyg “niezaležnų” išei
tų, kad klydo Apaštalai, kly 
do šventieji, klydo krikščio
nija per daugelį šimtmečių 
iki kol 40 metų atgal pono 
Mick. prieteliai neuždėjo 
1870 Vokietijoje savo “Su
vienytos tautiškos bažny
čios”. Kaip ‘niezaležninkai’ 
turi musų gailėties, kad tik 
štai vos kelinti metai atgal 
taip negarsiai išgirdome 
“Suvienytos tautiškos baž
nyčios” pranašo balsų, as
menyje p. Mickevičiaus bei 
Urbono! Kaip tai tuodu po
naičiu turi lieti ašaras, ka<

iv . A
. I . —* i



Lietuva, ją tėvynė, dar lig
šiol laikosi Viešpaties Kris
taus mokslo, jojo neiškrai
pydama ir nei ketindama 
pakeisti savo katalikų tiky
bos su prieš 40 metų išrastą
ja “suvienyta tautiška baž
nvčia.”

the studentą fo philoso- rį jisai vadina vyskupu liu- mingųjų
phy.

I remain, Rev. dear 
Fatlier

Yours sincerely
F. J. Shaefer,

Reetor.”
Šito užtenka, kad pažinti, 

4. Prie progos turiu nors j koks p. Mick> paukštis, nes• v • i • 1 1 1 • I *trumpai pažymėti, kad tai- 
pos-gi yra didelis skirtu
mas netik tikėjime, admi
nistracijoje, ale ir sakra
mentuose. Nes i>. Mickevičia 
negali katalikams suteikti 
jokių sakramentų: nei jisai 
išrišimo negali suteikti, nei 
šliubų duoti etc. Kitais žo
džiais, kad nors katalikai ir 
eitų išpažinties prie p. Mick. 
tai netik kad neapturėtų 
atleidimo griekų, ale dar 
papildytų miltinį griekų už 
susidėjimų su schizmatikais, 
taip-pat, nors jaunieji imtų 
prie jo šliubų kad ir šimtų 
sykių, vistiek neapturėtų 
sakramento moterystės. — 
Priežastis, dėl kurios p. 
Mick. negali dalyti sakra
mentų yra toji, kad sakra
mentus dalyti gali tiktai ku
nigas, t. y. asmuo priėmęs 
sakramentų kunigybės Kris 
taus Bažnyčioje ir būnantis 
vienybėje su katalikų baž
nyčia.

Pn. Mick nebuvo įšventin 
tas į kunigus katalikų baž
nyčioj, nes prie to ir pats 
prisipažįsta. Štai kad ir ta
me pačiame “Wor. tTele- 
grame” jisai atvirai prisi
pažįsta, kad niekados nebu
vo įšventintas į kunigus:

“I was never ordained
a priest of the Catholic 
church, altbough I have 
been a deacob, having stu- 
died at the St. Paul theo- 
logieal seminary”.
Tie patįs p. Mickevičiaus 

prisipažinimo žodžiai, lietu
viškai šitaip skamba:

“Aš niekados nebuvau 
įšventintas į kunigus ka
talikų bažnyčios, nors bu
vau dijakonu mokinanties 
St. Paul teologiškoje se
minarijoje
Tai-gi mat už tai, kų Wor- 

cester’iečiai taip ginčijasi 
būtent ar p. Mick. yra kuni
gu, ar ne, jisai patsai net 
per laikraščius apsiskelbia, 
kad jis niekados nebuvo ku
nigu. Gaila, kad to pat p. 
Mick. neapskelbia savo avė 
lems,,— tuomet mažiau bu
tų ginčų.

Gerai p. Mick. padarė, 
bent per laikraščius prisipa
žinęs, kad, nėra kunigu ka 
talikų tikėjimo, tik negerai 
padarė sumeluodamas, buk 
mokinęsis teologijos ir bu
vęs dijakonu, nes nei jis teo 
logijos mokinosi “St. Paul 
Seminary” ir net jisai nei 
dijakonu nėra. Nes štai kų 
St. Paul seminarijos vyriau
sybė atsakė speciališkai už
klausus apie p. Mickevičių, 
(paduodu visų laiškų išti
sai):

“The St. Paul Seminary, 
Groveland Park,

St. Paul.
April 1, 1911

Rev. dear Fathėr:
Mr. S. B. Mickięvvicz

vvas a student in the 
course of the first vear 
philosophy at the St. Pau 
Seminary during the first 
session of the 1905—00 
vi z. from September 1905 
to January 1906, and for 
a short time during the 
second session begining 
vvith February 1906 

There is no record, in 
our books that he receivec 
any orders vvhile at th 
seminary; and it is agains 
Ithe custom of the house to 

1 have orders conferred on

tai vis paremta jo pačiais 
žodžiais. Unteresuotiems-gi 
paduodu dar štai žemiau ke
lias ištraukas iš p. Mickevi
čiaus laiško. Tasai laiškas, 
matyt, rašytas metu viduri
nės kovos, kuomet dar sų- 
žinei nesant perdaug užkie
tėjusiai ir aplinkinių ver
čiamas norėjo sugrįžti prie 
Kristaus tikėjimo ir net no
rėjo mokyties, kad ilgainiui 
tapti katalikų kunigu, ale 
pamatęs, kad dėlto reiktų 
išsėdėti mokyklos suole ke
letu metų, velijo patsai neiš- 
simokįnęs prisiplakti prie 
lenkų schizmatikų ir kitus 
mokinti. Paduodu tojo laiš
ko kelias ištraukas su viso
mis klaidomis, kad gerbiami 
“Draugo” skaitytojai galė
tų numanyti, koks p. Mick. 
išlavinimas:—

“Lovvell, Mass. 
Lapkri. 5 ta 07. 

Brangus Tievie!
Girdiejau kad tamista 

asi East St. Luis, trokštu 
susizynoti su tamista kn. 
Man atsimiana dienos dar 
Assumption College, vo 
mona vargaj par kunin- 
gia jums labai zzymaj? 
buvou pas “Delegato apo. 
Falconio Washington— 
nie” pasakie man ants 
važioti tįesiok ing Rimų. 
Prašiau aš jo kad uždeng
tu tus klapatus pas savi, 
atsakė kad ants nietur 
Decesios sava kur padieti 
mani.........

Kadau sugrįžau atgal 
ta j Nuvažiavau į Hobokin 
Manastary į klošturį kur 
parbuvau duj mieniesiu, 
mokiejau anims $45.00 
ant mieneso vo par ton 
laiko kietinau gauti pi
ningų nuog Brolių, po iš
buvimo du mie. niegavau 
nuog brolių pinigu turė
jau ajti laukų iš klo.

ir sugrišti ing siana vie 
tų but vyskupas, (suprask 
Hoduras) buvo isiutes 
nienorejo atgal priimtie, 
but parprosziau ir prie- 
mia po priėmimo davie 
man blogų parafįa kad pi 
ningu nie uždirbcziau, tik 
ka majsta galiu padariti.

Mieldziu J. M. Paajsz 
kinti man kokiu budu man 
išpruki, jumis zynoma 
kad aš asmu labaj suni- 
kies, vo pritelių nieturių, 
tik par maldas Visų S vien 
tų, gavau zinie apej ju 
mis dar karta meldžiu 
padieti atsikialti ant kojų 
vo mana jausmas uzgiere 
dieistie nie užmiršių

tikiuos kad gausiu at 
šok •

Sugodonie, 
kn. S. B. M.

Rev. S. B. Mickięvvicz 
323 Concord Street 

Lovvell, Mass.”
Iš to laiško matyti, kaip 

p. Mickevičia buvo metęs 
“neprigulmingų suvienytų 
tautiškų bažnyčių” ir mel
dęs apaštališkojo delegato 
Falconio, kad jį priimtų at
gal į katalikų bažnyčių, pri
pažinęs katalikų kunigu, ir 
kaip paskui p. Mickevičia 
pasimoki” 's truputį vienuo 
lyne ir būk dėlto, kad nega
vęs pašalpos ilgesniam mo- 
kinimuisi ir vėl pristojo prie 
schizmos, kad suvadžioti 
žmones. Pasisako taipos-gi, 
kad kaip antru kartu pri-

vo “įsiutęs” ir tik po nuže
mintų maldavimų priėmęs 
atgal ir tai duodamas prastų 
parapijų, kad užsidirbęs pi
nigų ir vėl neitų mokinties į 
kunigus katalikų tikėjimo. 
Dabar, kaip girdėti, p. 
Mick. už Providence’iečių 
pinigus, o jau ir Worceste- 
riečių, galėtų vėlei mesti 
schizma ir eiti toliau moks
lus, kad ilgainiui galėtų pil
dyti privalumus kataliku 
kunigo, tik, žinoma, jam tas 
nerūpi, nes jis tikėjimų ir 
kunigybės sakramentų iš
naudoja savo žemiškiems 
tikslams, o tuos žemiškus 
tikslus jisai dabar atsiekia 
su katalikyste kovodamas. 
Žinojo tų gerai jojo geras 
pažįstamas, kuris štai kų 
apie p. Mick. pranešė tam 
parsikrausčius į Worces- 
ter:

“East St. Louis, III.
4 Liepos, 1908. 

Garbus Kunigėli!
S. B. Mickiewicz buvo 

“Assumption” kolegijoje 
metus su viršumi ir jų ap
leido, kaipo visiškai moks 
lui netikęs. Jis pirmiaus 
pradėjo “kunigiškų kal- 
nierių” dėvėti, negu pra
dėjo sėdėti ant suolų 
mokslainės. Būties jis bu
vo gavęs nuo kn. J. Štškv. 
rekomendacijų į “St. Paul 
Seminary”, kame keletu 
mėnesių pabuvęs, pasiro
dė neturįs atsakančio 
mokslo ir turėjo semina
rijų apleisti. Iš seminari
jos parvykęs Chicago’j e 
prikibo prie lenkų nepri- 
gulmingo vysk. A. Koz- 
lovvskio ir nuo jo už pus
mečio likosi padarytas ne 
prigulmingu kunigu, ko
kiu ir po šiai dienai tebė
ra.

Jeigu norėtumėte apft- 
jį plačiaus žinoti, tai gau
kite nuo kun. A. Miluko 
tuos “Žvaigždės” NN., 
kuriuose yra apie jį ra
šyta.

Su pagarba ir gerais 
linkėjimais,

Kun. J. G-kis.” 
Šitas raštas parodo, kaip 

. Mick. pasidarė neprigul- 
mingu kunigu ir pradėjo 
savo nedorų suvedžiojimų 
katalikų, garsindamasis 
būk jis esąs katalikų kuni
gas, o kaip matome, juomi 
ligšiol dar nebuvo ir kažin 
ar tokiu kada bus.

Apskelbiu tūps kelis do
kumentus apie p. Mick. dėl 
labo tų Worcester’io kata
likų, kurie dar nežinojo, kad 
jisai yra atsimetęs nuo ka
talikų tikėjimo, schizmati
kas ir kad ligšiol nėra bu
vęs katalikišku kunigu.

Nemalonu man svetimas 
nedorybes skelbti viešai, 
ypač kad asmeniškai p. 
Mick. man nieko blogo ne
padarė, bet matant, kaip 
Worcester’io katalikai dėl 
jojo gali suklysti ir amži- 
nastį prarasti, ašai nebega
liu ilgiau tylėti. Nes, tikėji
mo dalykuose męs visi ka
talikai esame broliais, nežiu 
rint net į kalbų skirtumų ir 
dėlto tai privalome vieni 
kitus kuomi galime šelpti. 
Worcesteriečiai-gi man arj 
timi netiktai, kaipo katali
kai ir lietuviai, ale ir šelpi
mais mokslus einant, ir 
praleidimu vakacijų, tarp 
jų ir lavinimu jų vaikučių 
prigimtoj kalboj per ištisa 
vasarų ir daugeliu kitų ma
lonių atsiminimų... Kaip 
mgr. Griffin’as papeikė p. 
Mick. už jo tokį žmonių «u- 
vadžiojimų, kaip šiandien 
katalikai, nors svetimtan-

stojęs, tai jo vyresnysis, ku-1 Čiai, nepriima “neprigii-

lavonų ant kata
likiškų khpinių, taip ir kiek
vienas apšviestas katalikas, 
ar jis bus dvasiškis, ar šiaip 
žmogus, kiekvienas pa
smerks Mickevičiaus ir jo 
pasekėjų darbus, kaipo išsi
žadėjusiųjų bei iškraipiu
siųjų Kristaus apreikštųjį 
tikėjimų.

‘ ‘ Neprigulmingųj ų ’ ’ šian
dien nebegalime skaityti ka 
talikais, jau jie (kaip kada 
ir iš vardo matome) nebe- 
prigųli prie [katalikų bažny
čios. Kaip kad liuteronai, 
kalvinai, pravoslavai, angli
konai, presbyterijonai ir ki
ti yra tai tik atsimetėliai 
nuo katalikų bažnyčios, 
taip-pat ir . “neprigulmin- 
goji” atsimetė nuo Kris
taus bažnyčios. Visas tas 
sektas galime pavadinti 
protestonais, kaipo protes
tuojančius, ne tik prieš ko
kį ten dekretų, bet kaipo 
protestuojančius prieš kokį 
nors dogmatų katalikų baž
nyčios. Nors jų vardai įvai
rus, bet daugelis jų beveik 
tų patį mokslų išpažįsta: an? 
tai pravoslavai, “nezalež- 
ninkai”, “tautininkai”, ma- 
riavitai, senkatalikiai, ang
likonai, episkopalai yra tai 
viena kitai labai panašios 
sektos. Visos jos eina išvien, 
kaip prisieina kovoti su ka
talikų bažnyčia. Mickevičia 
taiposgi priguli prie vienos 
iš tų protestoniškų sektų, ir 
stengiasi lietuvius ir lenkus 
taiposgi į tų sektų patraukti. 
Sekta, prie kurios Mick. 
priguli, vadinasi, anot jo, 
“Suvienyta tautiška baž
nyčia”, o žmonių dažniau 
vadinama “neprigulmiuga 
arba niezaležna bažnyčia” 
arba trumpai — “tautiš
ka”. Ir šiandien “neprigul 
minguosius” greičiau gali
me pavadinti . -protestonais, 
ale ne katalikais. Stanley 
Mickevvicz’ių, kaipo protes 
tona gali kiti protestonai 
padaryti savo pryčeriu ar
ba ministerių, ale kaip ir vi
si prvčeriai arba ministe 
riai, taip ir jisai negali būti 
katalikų kunigu, kolei ji
sai neatsivers ir kolei jį ka
talikų bažnyčia nepripažįs 
katalikų bažnyčios kunigu. 
— Protestonai mielai prii
ma Mickevičių į savo drau
gijų, nes tai mat jiems sa
viškis. Štai dvi savaiti at
gal p .Meikevičia pirko nuo 
protestonų jų senų maldnų- 
mį ant kampo Bigelow ir 
Endicott gatvių. Tų patį 
maldnamį lenkų klebonas 
kun. Reding norėjo dar per
nai atpirkti, kad perdirbus 
į katalikiškų mokyklų, bet 
protestonai atsakė, kad už 
jokius pinigus neparduosiu. 
Šįmet, tas pats klebonas, iš
girdęs, kad tuosius namus 
parduodama, vėl per savo 
advokatų stengėsi atpirkti 
tuos namus, ' bet protesto
nai, sužinoję, kad iš jų nori
ma padaryti katalikiškų mo
kyklų, nepardavė kun. Re- 
ding’ui, nors tas ir daugiau 
pasiūlė. Bet pardavė p. Mic
kevičiui. Mat kaip protesto
nai viešai užjaučia “nieza- 
ležninkams”, nes mat ir jie
atsimetė nuo katalikų baž
nyčios ir atsimesdami tapo 
jųjų broliais.

CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

(Seka.)
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Dėlto vvoreesteriečiai ap
sižiūrėkite gerai, kas pas 
jus lankosi, kad nesigailėtu 
mėtė paskui, kaip kad Pro 
vidence’iečiai gailisi jįjį įsi
leidę. Pasiklausinėkite apie 
jį tose vietose, kur jisai bu 
vo, arba nuo pažįstamo ku
nigo, ar tai iš Lietuvos, ar 
Amerikos, ar lietuvio, ar ne
lietuvio, bv tik kataliko, o 

Pabaiga ant 7 pusi.

— Aš sakau, kad jis gali būti dar blogesnis, — atkar
iojo pi Grimvvig. — Iš kur jis atėjo? Kas jis per vienas? 
Koks jis? Jis sirgo karštlige, ir kas iš to? Karštligė nėra 
da būtina dėmė gero žmogaus, ar ne? Blogi žmonės taip
gi kartais apserga karštlige, gal ne? Pažinojau žmogų, 
eurį pakorė Jamaikoj’ už nužudymų savo pono. Jis buvo 
sirgęs karštlige šešis sykius ir iš tos priežasties jo suvis 
neperstatė slidžių gailestingumui. Et! Kvailybė, ir gana!

Teisybę pasakius, tai gilumoje savo širdies p. Grim
vvig buvo pasirengęs pripažinti, kad Oliverio būdas ir ap
siėjimas įpatingai jam patiko, bet jis turėjo didelį norą 
ginčyties, ypač radęs apelsino žievę. Jis pats sau nus
prendė, kad nei joks žmogus neturi valios skverbti jam 
savo nuomonę, ar vaikas gerai išrodo, ar ne, taigi iš pa
čių pradžių jis rįžosi priešinties savo draugui. Ponui 
Bronlovv pasakius, kad dar nei ant vieno savo klausimo 
negavo nuo Oliverio užganėdinančio atsakymo, ir kad vi
siškų ištyrimų jo praeities atidėjo iki visiškam vaikiščio 
pasitaisymui, — kada bus gana drūtas viskų atlaikyti, — 
p. Grimvvigas pašiepiančiai nusijuokė ir užklausė, ar gas- 
padinė turi paprotį kas vakaras suskaityti torielkas. Nes 
jei vienų gražų rytų ji neras poros šaukštukų, tai jam bus 
smagu apie tai dasižinoti, — ir taip toliau.

Tų viskų p. Bronlovv, nors ir pats buvo karštas, nu- 
kentė gana ramiai ir linksmai, nes žinojo savo draugo įpa- 
tvbes. Prie to kadangi p. Grimvvig prie arbatos labai 
gyrė pyragaičius, tai dalykai pradėjo eiti visai švelniai ir 
Oliveris, kurs taipgi buvo prie stalo, pradėjo jausties daug 
liuosesniu, nekaip išpradžių, vos tik patekęs į to baisaus 
pono draugijų.

— Ir kada tu nori išklausyti pilnos, tikros, su smulk
menomis pasakos apie gyvenimų ir prietikius Oliverio 
Tvvisto? — užklausė Grimvvigas pono Bronlovv, pasibai
gus užkandžiui. Tai sakydamas, iš pašalų žiurėjo in 
Oliverį.

»— Rytoj išryto, — atsakė p. Bronlovv. — Aš verčiau 
norėčia būti vienas tuo laiku. Ateik pas mane rytoj, iš
ryto dešimtų valandų, mano mielas.

— Gerai, pone, — atsakė Oliveris. Jis atsakė lyg ne
visai tvirtai, nes staiga sumišo nuo smarkaus p. Grimvvi- 
go pažiūrėjimo.

— Zinai, kų, aš tau pasakysiu, — tarė pašnabždoms 
tasai ponas, atsikreipęs į p. Bronlovv; — jis rytoj’ neateis. 
Aš čia, kaip jis abejoja. Jis tave prigaudinėja, mano geras 
drauge."

— Aš galiu prisiekt, kad jis heprigaudinėja! — tarė 
p. Bronlow.

— Jei jis neprigaudinėja, tai aš... — ir p. Grimvvigo 
lazda sudundėjo į grindis.

— Aš atsakau už to vaiko teisingumų savo gyvasčiai 
— tarė p. Bronlow, davęs kumščia į stalų.

— O aš už jo melagingumų savo galva! — atsakė p. 
Grimwig, taipgi rėžęs į stalų.

— Pažiūrėsime, — tarė p. Bronlovv, valdydamas pik
tumų.

— Tai pažiūrėsime, — atsakė p. Grimvvig erzinančiu 
šypsojimu.

Likimas taip norėjo, kad ponia Bedvvinienė tų 
valandų atnešė mažų pundelį knygų, kurias p. Bronlovv iš- 
landoj atneša mažų pundelį knygų, kurias p. Bronlovv iš
ryto buvo nusipirkęs pas tų patį knygių, kurs jau buvo 
paminėtas šitoj’ istorijoj. Padėjus jas ant stalo, ji' ren
gėsi išeiti.

— Sulaikykite pasiuntinį, p. Bedvviniebe, — tarė p. 
Bronlovv, — aš turiu jam kų sugrųžinti.

— Jau jis nuvėjo, tamsta, — atsakė Bedvvinienė. 
Pašauk jį, — tarė p. Bronlovv, — aš turiu reikalų. 

Knygius neturtingas žmogus, o aš da už jas neužmokėjau. 
Prie to da turiu jam sugrųžinti kelias knygas.

Durįs į gatvę buvo atdarytos. Oliveris nubėgo į vie
nų pusę, tarnaitė į kitų, p. Bedwinienė stovėjo ant trepu 
ir šaukė vaikų, bet jo nebuvo matyt. Oliveris su tarnaite 
sugrįžo uždusę ir pranešė, kad jokio vaiko nerado.

— Po galų, man labai nesmagu, — tarė p. Bronlow; 
—caš labai norėjau jam sugrųžinti tas knygas šį vakarų!

— Pasiųsk su jomis Oliverį, — tarė p. Grimvvig iro
niškai nusišypsojęs; — jis tikrai jas pristatys į vietų.

— Taip, duokite, aš jas nunešiu, tamsta, — tarė Oli
veris, — nubėgsiu kuogreičiausia.

Senis ponas jau buvo besakęs, kad jokiu budu Olive
rio neleis, bet kuolabiausia pašiepiatis p. Grimwigo atsi
kosėjimas permainė jo nutarimų. Greitas atlikimas rei 
kalo prirodvs jo draugui, kad jo pažvelgimas neteisingas, 
— ir tai parodys tuoj ’ ant tų pėdų.

— Galėsi eiti, mano mielas, — tarė p. Bronlow. Kny
gos stovi ant kėdės pas mano stalų. Atnešk jas čionai.

Oliveris, nudžiugęs, kad ir jis bus kam nors naudin
gas, atnešė knygas, labai subruzdęs ir kepure rankose 
laukė, kų jam pasakys.

— Turi jam pasakyt, — tarė p. Bronlovv stačiai žiu- 
rėdamas į Oliverį, — kad atnešei šias knygas atgal ir už
moki jam keturis svarus ir dešimts šilingų, kuriuos aš 
jam kaltas. Čia yra penkių svarų pinigas, tai turi man 
parnešti iš to dešimtį šilingų.

— Aš neužtruksiu nei dešimts minutų, pone, — tarė 
karštai Oliveris.

Įsidėjęs pinigus į kišenių ir užsisegiojęs savo žipo- 
naitį, Oliveris pasiėmė knygas po pažaste ir su guodone 
linkterėjęs, išėjo. P. Bedwinienė palydėjo jį iki durų jr 
davė daug patarimų. Kur arčiausias kelias, kas do pra
vardė knvgiaus ir gatvės vardas, ant ko-Oliveris atsakė, 
kad supranta.

Toliaus bus.

Rev. J. Sutkaitis,
2112 Sarah st.,

Pittsburg, Pa.

K. Strumskas,
190 High st.,

Brooklyn, N. Y.

Juozas Mališauckas,
Forest City, Pa.

T. Kizievič Box 167,
Minersville, Pa.

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

J. Mikutaitis,
1327 Rebecca st., S. S. 

Allegheny, Pa.

J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avJ 

Chicago, III.

M. Urbanaviče, Box 33,
Thomas, W. V.

J. Antanaitis Box 22,
Svvoyers, Pa.

J. Versiackas,
65 Davidson st.,

Lovvell, Mass.

Juozas Akevičius, P.
Silver Creek, Pa.

Vincas Staseviče,
349 Hamilton st.,

Grand Rapids, Mij

Jonas Leipus,
1022 Bay st.,

Superior, Wis.

P. J. Miller,
Lithuanian Store,

Athol, Mass.

Pr. S. Karzonas,
2422 W. 69th st.,

Chicago, III.

Pranas Smolenskas,
71 Hudson avė., 

Brooklyn, N. Y.

St. Petruškeviče,
223 E. 6th st.,

Mt. Carmel, Pa.

M. K. Petrauskas,
415 Middle st.,

Kenosha, Wis.

A. Urbonaviče,
329 River st.,

Plymouth, Pa.

Juozas Podžukynas,
1338 So. Canal St.

Chicago, III.

Dom. M. Andrulionis,
65 Davidson st.

Lovvell, Mass.

Ant. Tuškėnis Box 116 
Plymouth, Pa.

Julius Bukantas,
94 Blackstone st.,

Boston, Mass.

Jonas Ramanauckas 
135 Ames st.,

Brockton, Mass.

B. P. Miškinis,
Box 124, 35 Arthur st, 

• Montello, Mass.

F. B. Versocky,
257 So. 33rd st.,

So. Omaha, Neb.

Stanislovas J. Šabas,
Box 239, Levvisbm,

Pr. F. Juškeviče,
131 Jackson st.,

Lavvrence, Mass.

Jonas Galeckas,
109 So. 3rd st.,

Brooklyn. N. 7.

Kun. A. Ežerskis,
5447 S. Wood st, 

Chicago, TU.
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Seka nuo 6-to. 
jums atsakys kožnas, kad 
Mickevičia netik kad neyra 
kunigu, ale jau nebevra ka

taliku.
Peržiūrėkite jo pępieras, 

Fo neatrasite tenai parašo 
1 katalikų bažnyčios vysku
po, ale ar tai Hodur’o arba 
Kozlowski*o, katruodu vi
sai nėra nei katalikais.

Woreesteriečiai katalikai 
nesiduokite suvadžioti. Lai
kykimės savo tėvų tikėji
mo!

Kun. J. J. Jakaitis.
P. S. Kitus katalikiškus 

bei katalikybei užjaučian
čius laikraščius prašau per- 
sispauzdinti. Iš kalno tariu 
ačiū. J. J. J.

S

$100.00 atlyginimo už supa
žindinimą su Button- 

wood Heights lotais.
Nežinomas nedoras as- 

mvio platina paskalus tarp 
pt, kurie tuos lotus jau pir
ko ir kurie dar žada pirkti, 
jog jie negausią gerų deed’ų 
M it tų lotų, nes toji žemė 
< santi savastimi Anglies 
1 :ompanijų, o ne vieno as
mens — J. K. Weitzenkorn.

Šiuomi męs siūlome $100. 
tlyginimo už pranešimus, 
dančius prie arešto ir nu- 
udimo to ar tų asmenų, 

urie skleidžia tokias pas
kalas. Toliaus męs užtikri
name, jog kiekvienas par
duotas lotas turi gerą deed’ą 

f yra pirkėjų savastimi, 
iemė, iš kurios šie lotai pa

skirstyti, priguli prie nuo
savybės Marės Onos Ru- 
ttter, o ne anglių kompani
jai. Męs užmokėjome už tą 
žpmę gatavais pinigais ir tu

me gryną deed’ą, be jo

kio ant jos morgičio. Toliaus 
męs užmokėsime iškaščius 
pasamdymo advokato, jei
gu su jo pagelba norėtų pir- 
kusiejie ištirti viską apie 
tuos lotus: Jie gali išsirinkti 
kokį nori advokatą ir jeigu 
jis išras jų deed’us negerais, 
męs užmokėsime advokatui 
ir duokime $25.00 loto pir
kėjui.

Jau tik 30 lotų bėra par
davimui už $25.00, toliaus 
lotų kaina pakils ant $100.

Jeigu nori nusipirkti Jotą 
vietoje, kur savasties kaina 
kiltų, dabar laikas tai pada
ryti, Kuomet atsidarys ne
toli tų lotų du brėkeriai, 
Dandee ir Loomis, tuomet 
kiekvienas norės nusipirkti 
lotą, bet anglies kompani
jos žemės neparduos, ir mu
sų lotai vienatiniai, kuriuos 
kiekvienas gali įgyti.

Nuvažiuok pasižiūrėtų; 
važiuok nedėlioję, jeigu ne
gali šiokią dieną. Męs įve
dame vandenį ir sutaisome 
gatves. Žėdnas lotas turi nu
merį ir ant jo parašytą kai
ną; Jus galite lengvai pasi
rinkti; ten visados yra žmo
gus, prie kurio galite kreip
tis. Ateik musų ofisą n, užsi
mokėk $10, o $10.00 ant mė
nesio ir nepamiršk, kad męs 
užtikriname nuosavybę ir 
užmokėsime jūsų advokatui, 
jeigu jis išras, kad deed’ai 
negeri ir duosime jums $25. 
už jūsų baderį, duosime 
jums taipgi $100.00 už pra
nešimą, sulig kurio galima 
butų areštuoti ir nubausti 
melagį, kuris visaip kenkia, 
tų lotų pardavimui.

Jeigu nori žinoti, kas męs 
per vieni, pasiklausk Wilkes 
Barre Deposit ir Saviug 
Bankoje, Luzerne Count.y 
National Bankoje. Seeend

National Bankoje, ar Juozas 
K. Weitzeukorn, tų lotų sa
vininkas, ir Herman F. Pbi- 
lipps, jo agentas, yra ištiki
mi. Musų ofisai randasi 
Weitzenkorn Namuose, kam 
bariai 18 ir 19, kur jus gali-, 
te visados mus rasti, turi
me taipogi agentą, W’llia- 
mą Everhart, ir ofisą ant tų 
lotų, kuris visados atdaras.

Sekantieji nusipirko lo
tus ir išsiėmė su advokato 
pagelba deed’us, pasiklausk, 
ką jų advokatai sako apie t) 
žemę — ar viskas gerai ar 
ne: s

Elka Dzula, Steponas Fro 
mel, Andrius Macenka ir 
Antanas Pecik, kurie gyve
na Breslau, jie turėjo gefjj 
advokatą, pasiklausk jų.

Antanas Valinskas iš Nan 
tieoke; Juozas Dūla ir Juo
zas Hanuoszovski iš Ply
mouth’o; Antanas Ostrofs- 
ki, Jonas Ceier, Mykolas Ai 
bosta ir Walter Albosta iš 
Sugar Notch, jie turėjo ge
rą advokatą. Klausk jų.

Paulius Peterson iš PJy- 
moutli’o; klausk jį. Jonas 
Baluli iš Plymouth; klausk 
pas jį. Fedor Bordish iš 
(Hen Lyon, klausk jį.

Klausk pas kiekvieną, ku 
rie ką nors žino.

Pasiklausk pas kunigą 
Czopy, kreku katalikų baž
nyčios Wilkes-Barre, ar J. 
K. Weitzenkorn, tos žemės 
savininkas, yra ištikimas vy 

Su pagarba 
J. K. Weitzenkorn, 

Herman F. Philipps.

Nesusipratimas.
— Meldžiu duot kumpit 

porciją.
— Su malonumu.
— Ne su malonumu^ tik

su garstyčiomis.

PRAKALBOS.
116-ta kuopa S. L. R. K. 

A. New Ilaven, Conn, pa
rengė prakalbas ant 18 die
nos Birželio. Prasidės 5-ta

viškos parapijos Jersey 
City, N. J. Atsibus 8 liepos, 
subatoj, Baldtvių Park, Bal- 
dwin avė ir Newkirk st, 
Jersey City, N. J. Prasidės 
2-rą valandą popietu.

Inžanga 25c. Priveža prie 
Parko Beit Line karai.

Labai maloniai užkviečia- 
me visus lietuvius iš apylin
kės.

Parke yra visokių žaislių 
(zobovų).

valandą popietu. Kalbėtojai Grajįs puiki -muzika ant 
bus: p. Fr. K. Juškevičius triubų. Komitetas.
iš Lawrence, Mass., ir p. J. ------- —1 -------
Riktoraitis, prez. S, L. R.

VISKAS. YRA GERAI, 
KAS UŽSIBAIGIA 

GERAI

GLENON’S
Alus Isz Pittstono vertas
i Gėrimo.

SECOND WARD HOTEL
Frank Burba Savininkas.

Geriausi Importuoti ir naminiai
Vynai, Likieriai, Alus, Cigarai ir 
t.t. 454—456 MAIN ST.

Pirmos klesos karietos 
ir arkliai parsamdymui ir 
grabinio ofisas prie Russell 
gatvės.

Edvvarsdsville. Pa.
Nauja* telefoną. 8041. 
Bell telefonas 9294-R.

HEIGHTS DEPOSIT BANK
Kampas E. Market ir Hancock Sts.

WILKES-BARRE, PA.
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų pinigų ir ima pini

gus ant sučėdyjimo nuo dolerio ir augščiau.
|Siunčia pinigus in visas svieto ša-

lis.
Atdara nuo 9-nių iš ryto iki 3-jų po pietų; subatomis— 

nucf 9-nių — 12 ir nuo 7 iki 9 vakare.

Į T į._•_

Honover Breiving Co.
. Grynas v--"— |

Klius, Alus ir porteris.
TIKRAS LENKISZKAS LAGER.

s
Atkreipkite savo atidų in produktų, J’usų tautiečio iš

dirbamų. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir. X
Nauticoke, o bravoras Danvillėj. x

Emil Malinauskas, Managerls Ir Prezidentas
Abu telefonai. X

INFUUENCIJA
[GRIPPE].

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

Dr. Richter’io

Pain Expeller,
Sulyg parodymų ant popieros, ap

sukančios bonkutę.
Taipgi pasekmingas puo reuma

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

pakutis išrodytų visai taip, kaip šis 
paveikslėlis ir kad galai butų ui- 
pečėtyti su musų pečėtyjimo ženk
liukais, turinčiais įkarę. Kitaip jus 
gaunate padirbtus vaistus.

25c. ir 50c. bonkutė vaistinyčiose 
ir nuo

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

Visi skaitykite

“Draugą”

Wilkes=Barre Mine Drill Co

ras

K. A. Po prakalbų bus dai
nuotos dainos naujausios, 
dar niekad negirdėtos Wa- 
terburio (aidiečių) choro. 
Todėl meldžiame atsilankyt 
konoskaitlingiausia. Svetai
nės No. 916 Chapel str., prie
šais didijį gvyną.

Didelis Piknikas! J
Keliamas lietuvių iš Jer

sey City, Hoboken ir Shady 
Side, pandai Šv. Onos lietu-

PADEKO JIMAS:
' Visoms draugijoms iš So. 

Boston, Cambridge, Haver- 
hill, La\vrence, Nashua, Man 
chester ir Lovvell, kurios da
lyvavo pašventime Lietuvių 
Katalikų bažnyčios Loveli, 
Mass., tariu nuoširdžiai ačiū 
už paveizdiugą tvtfrką, pui
kų užsilaikymą ir brolišką 
patarnavimą pašventimo 
apeigose.

Su pagarba 
Kun. K. Urbanavyčia.

Neprivalai nusiminti, kad 
kartais kas išeina ne taip, 
kaip tu norėjai. Buvo žmo
nių, kurie nustojo visko, nu->. 
stojo net vilties, bet štai su
syk jiems sužibėjo laimės 
spindulys, ir jų gyvenimas 
atsimainė gerojon pusėn. 
Neturi tad nusiminti, jei ta
ve patiks kroniškos, rodos 
neišgydomos ligos. Vartok 
Trinerio Amerikonišką Eli- 
xirą iš Bitter Vyno, o busi 
išgydytas. Vartok visada ši
tą gyduolę, nes nuo jos dau
gelis žtfionių, kurie buvo nu 
stoję išgyjimo vilties, pas
veiko. Vartok jį nuo nemali 
mo, vidurių skaudėjimo, ne
tekimo apetito, galvos ir pe
čių skaudėjimo, anemijos, 
žarnų užsikimšimo, kosulio 
ir pilvo ligų. Aptiekose.

Jos. Triner, 1333-13&9 So. 
Ashland avė., Chieago, III.

Jaučiuosi kaip naujagimis. — Pn. Jos. Hejhal iš East Jordan, Mich., prisiuntė 
mums sekantį laiškų: “Smagu man pranešti, jog sulyg Jus patarimo ėmiau tūlų 
laikų Severos Gyvasties Balsamų, ir tikrus stebuklus jis padarė. Dabar jaučiuosi 
drutu ir sveiku, nekaipo atgimęs”.

Išrodai
k

senu?
Rūpesčiai, darbas virš pajėgų, jėgų nustojimas ir kitos 
priežastįs padaro tai, kad žmogus išrodo senesniu, negu 
yra. Pažiūrėjęs veidrodin, matai raukšles, išblyškimų, in- 
dubusius veidus, pailsusį veidų. Daryk kų kiti daro ir imk

Severos Gyvasties Balsamas
Paaštrina virškinimą.
Prašalina užkietėjimą.
Pataiso jeknų negalavimus. 
Apveikia silpnumą.
Paturtina kraują.
Priduoda žmogui naują gyvenimą.

Nedaleidžia anksti pasenti.
Kaina 75 centai.

fe

W.F.SEKM»

, E I

Męs padirbame visokios 
rųšies tulšes. Jeigu nori su 
čėdyti darbo ir laiko, reika 
lauk
Papky’s naujo patento 

pypė maszinos,

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

Dr. O’Malley, Specialistas.

RUPTURA
Išgydyta greitai, be pa
vojaus ir ant visados.

Be peilio ar operacijos.
.Diržai numesti ant visados.
Visiškas gvarantuotas išgydo

mas rupturos (abiejų ličių), senų 
ar jaunų nepaisant, kaip ilgai ser
gate, gydau be peilio.

Dr. O’Malley naujas spasabas 
gydimo yra visai nepavojingas, 
be piaustimo, be skausmo, be ope
racijos, be atsitraukimo nuo už
siėmimo.

Nereikia jokių diržų kada išgy- 
dau. Gvarantuoju užganėdinimų.

Dėkingi žmonės prisiuntinėja 
padėkavones kas dien. Suvirš 500 
ligonių išgydžiau praeitų metų.

Dr. Alex. O’Malley
158 Washington St., 

WILKES-BARRE, PA.
Kur lietuviškai ir lenkiškai su

sikalbama ir susirašoma.
Suviršum 30 metų daktaravi

mo. Mieste Wilkes-Barre musų 
glaunas ofisas. Prisiųsk 2c. mar
kę, o gausi knygutę apie rupturų 
dykai.

Gamta reikalauja,
kad ikvalei miegotum laike 24 valandų. 
Ar miegi? Jeigu turi silpnus dirksnius, 
suerzintus, tai negali miegoti kaip reikia.

Severos Nervotonas
atnaujina pailsusių nervų systemų, nura
mina suerzintus dirksnius, sugrųžina 
jiems jėgų, duoda drūtų, atgaivinantį 
likiegų. Doleris bonka.

Greita pagelba
geidžiama, kuomet turi reumatizmo skau
dulius, raumenyse ar kauluose, arba nu
garkaulio skaudėjimų if neuralgijų. Taip 
greit gelbėti.

Severos Aliejus šv. Gothardo.
Jis pasiekia skaudulio vietų. Nieko dau
giau nereikia, kaip įtrint delnu aliejų ir 
arprišt skaudamų vietų.

Kaina 50 centų.

Severos Vaistai parsiduoda kiekvienoje aptiekoje. Pirk tik Severos, o kitokių ne
imk, kokias Tau duotų. \

Daktaro patarimai dykai; rašyk pas

W. F. Severą Co CEDAR MPIDS 
IOWi

------------------------ --------------.-------------------------- —

Naujausias Importuotas Fonografas dykai.
Bua duetas kiokvia 

vienam -kas nupirks 
pas mus Rasifiko Taba 
ko už 10.00. z 

Nieko nu* jnaų dau 
gi aus nereikalaujant
tik kad patartnmito 
savo draugams pirkti 
iŠ musų firmos tabaką 

Aitas inportuotas Fo
nografas yra padarytas 
U geriausio metalo, turi 
didele nikeliu, triubą 
ir labai gerai skamba 
Turėdami musų Fono
grafą galite surengti na 
mie puikų murikoa kon 
ęąrtą.

Užsuksite tik mažinė
ję, uždėsite voliaką, ir

' galėsite iėgitarti gra
žiausias tautižkaa, darbininkiikas ir kitokias dainas, iitraukas U operų ir ope 
rėčių, žaidimą visokių instrumentų pavienių ir orkestrų. Klausant tai vieką 
bus malonu ne tik jums ir jūsų lėimynai, bet ir jūsų pažyatamiemk ir kai
mynams. Musų Fonografas yra goriausias, koks tik dabar gali būti. Mąe 
duodame jums tą Fonografą suvia dykai. Prisiųakite tik 50c. markam ir mąs 
atsiųsim jum geriaasio Rusižko Tabako už 00. ir tą Fonografą dranga au vo
leliais lr nurodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėję per Kzpreaą, užmokėsit.* 
likusius 05.50.

Ai dovana yra suprantama ir puiki, nėra čia jokios riaikos, taigi naudo 
kitės, pamatysite, kad busite užganėdinti. Pasarga: praiome nsmilygtati atn 
są firma sa kitom.

ENCLISI1 AS1ATIC 10BAC0 C0., IIM15 F. 7th St,

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

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

Philadelphia, Pa.
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Nemokėk $20 už siutą
ale ateik pas Rosanthal’, tai 
liks penki dol. jus kišeniui.

O už tuos 5 dolerius nusipirk sau skrybėlę, 
arba kitą daiktą.

Kitur mokate už siutus pu 20 ir 25 dol, pas 
mus gausite už

$15.00
Visokių spalvų ir drūtos materijos, pasiūti 

pagal naujausią madą.

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVES,

South Main St, Wilkee-Bnrre, Pa.
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DRAUGAS

Kas tai yra blaivybe?
“Nuosaikus pataikavimas 

apetitui” yra geras, aiškus 
išguldymas.

“Išmintingai valgyti ir 
gerti” kitas pasakytų.

Blaivybė reiškia susilai
kymų. Ir tik peržengimas 
susilaikymo rubežių užken
kia.

Nekenkiantis bet sotinan
tis gėrimas, kaip

STEGMAIER’O
ALAUS

vien gelbsti. Sveikas ir gar
džiai kvepia.

Pareikalauk vieną skry
nią.

Gryno maisto ženklas ant 
kiekvienos bonkutės.

STE6MA1ER BREWIN6 CO.
Wilkes-Barre, Pa.

Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

Plymouth National Užsirašykit

BANK. „DRAUGĄ.”

Kapitolas su perviršiu 
$165.000.00.

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

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

First National Bank
PUBLIC SQUARE

Wilkes-Barre, Pa.

UNITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS $375,000,00
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,000,00

t
Už sudėtus pinigus moka 3-čią

nuošimti.
WM. S. Mc. LEAN, PreBidcnt,
FRANCIS DOUGLAS, Cashicr.

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Iždirbejas

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

Man pavestu! dar
bu* atlieku artia-

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

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

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

Merchants
Banking 

Trust 
Company,

Mahanoy City, Pa. ?

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

$190.000.00. ,
Sudėtu pinigu

$700.000.00.
Męs vedame visokį lega 

* lišką biznį.
Musų bankoje galima 

susikalbėti: lietuviškai, 
lenkiškai, vokiškai ir 
angliškai.

JOHN J. MEYER, 
Kasininkas.

»»»»»»»»»»»»»*•»»»»»»»»»!

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.

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

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M.D.
5|
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JONAS KARBAUSKAS
Drabužiu, čeveryku ir vyru galianterijos 

krautuve.
Turi gerą patyrimą vaizboje ir parduos tau viską 

pigiau, negu užmokėtum už tą patį daiktą dideliame
• mieste.

Pirkdami pas Joną Karbauską, galite sučėdyti 
pinigo, nes nereiks mokėti už strytkarį ir nereiks to

li važiuoti.

Main str., Nanticoke, Pa
a » a a a'agĮ X'a aTa'a'a’aia'BĮa K'ara’ a alg^Tala’a'a'a
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First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
' UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $250.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėtų joje pinigų.

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,

Naujas Telefonas 1070—B.
20 E. Market st., Wilkes-Barre, Pa

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

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

“DRAUGAS”,
314 East Market St.,

Wilkes-Barre, Pa.

Union Ticket agency.
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone 

Ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 

Linijų.

Siunčia pinigus kas dien in visas da^ 
lis svieto; taip-gi perka ir išmaino vi
sokius pinigus. Išdirba visokius doku
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-tai 
valandai vakare.

Adolf Blau,
Unioira Ticket Ageancy,

203 Lackawauna Avė, 8cranton, Pa.
Taip-gi turime savo krautuvėje dau

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

l’abulgęa daktarišką mokslų universitete valstijos 
Indiana Ir baigęs kvotimus augščiausioj Ir jau pas
kutinėj mokykloj New York Post-Graduate ME
DICAL SCFOOL A HOSPITAL, kurioje speclja- 
liikui išsilavina gydyme visokių pavojingiausių li
gų ir daryme operacijų; pabaigęs tų mokslų įgauna 
vardų augšto, didžio daktaro. Dr lg. STANKUS, 
per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indlanapo- 
lls, Ind., kur turėjo didelę praktikų gydyme įvairių 
ligų, atlįkdainas savo užduotį kuogeriausiai ir už- 

jįftį VY ganūdinaučiai, dabargi pasišventęs labui savo bro- 
' lių tautiečių, Ir kad apsaugot juos nuolšuaudojl- 

y't mo per nesąžiniškus daktarus, įrengė savo locną 
naminį llgonbūtį Ir:

KVIEČIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS: =*
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubiai kreipkis pas mane ypatiškai arba1 
laišku, o būsi išgydytas. Jeigu kiti duktaral pripažino ligų neišgydoma, neabe
jok, nes aš turėdamas didesnę praktikų ir augštesnį mokslų, tau pagelbėsiu ir 
suteiksiu tikrai b'oiiškų ir sąžiniškų lodą. Kiekvienas iš atsišaukusiu persitik
rįs, kad esu pabaigęs didesnį daktariškų mokslų ir galiu geriau gydyti negu kiti 
daktarai svetimtaučiai.
:: :: :: APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI :: :: ::

Nuo reumatizmo, .kandejlmo Ir ėdimo cąnarlų, kaulų, strėnų Ir šonų; nuo visokių kraujo 
Ilgų, nik lėtėjimo Ir neveikimo vidurių, Išbėrimo, kūno niežėjimo, visokių spuogų, dedervinių 
Ir slinkimo plaukui galvos skaudėjimo, nuo širdies Ilgo., lnlBtų, plaučių, kepenų. Nuo viso
kių uervlškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąnarių, nemiegojimo ir išgąsčių; nuo greito nuilsi
mo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokių elogų. Nuo visokių užkrečiamų lytiškų li
gų ir visokių kitokių nusilpnėjimų sveilz&toa. Taipgi nuo visokių moteriškų ligų, skausmin
gų mėnesinių, baltųjų, tekėjimo ir gumbo ligų:

TURIU SPECIJALIŠKĄ DIPLOMĄ DEL DARYMO OPERACIJŲ
Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaistai negal pagydyti kaip tai: augimo vėžio 
s <11 vyje ir vlsoalų akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai betų pūslėje, inkstuose, kepenyse Ir žar
nose, viską tą su pagelba operacijos galima prašalinti kuogeriausiai ir už menką mokesti. Da
rau taipgi operacijas ant kailių, smegenų, gro <ų ir lvtiškų organų, kaip vyrų taip ir moterų, 
išt eslnn pritrauktas rankas ir kojas. Išgydau sn naujausio būdo operacija rupturą nž menką 
prekų. Pertai kreipkite-kiekvienoje Ilgoje pas mane. Jeigu negalima pribūti ypatiškai, tąi 
parašykite ką skauda Ir kokius nesveikumus jaučiate savyj, o aš suprasiu ir ištyrus duosiu rodą, 
o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, kaip toli negyventumėte: Amerikoj, Anglijoj. Kanadoj i r 
kitose šalįse. Atsilankantiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo naminį paikų ligonbntį. .
- '■■■ ■ ' ' UIEDNU8 GYDAU DOVANAI I,

o- knotas sfANHiisSiS'-;;:
ę#-Vslandoe Ofiso: Nuo 9 Iki 12, nuo2 Iki 4 p.p. ir nuo 6 Iki 8 vak. Nedel. nuo 1 iki 5 v.**^f

ALBERT G. GROBLEVVSKI,"
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

‘ ‘ LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ. ’ ’ 
Mėšlungio

Lietuviškųjų Sv. 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’S SEMINARY, 

6700 Rocktvell St., Chieago, III.

Geriausia
Gyduolė

nuo
Strėnų skaudėjimo 

Degimo krutinėję
Galvos skaudėjimo 

Kataros 
Užsišaldymo 
Neuralgijos 

nuo
Gerklės skaudėjimo

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

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

tarai nė ligonbučiai, arba paslaptingoms ligoms, aprašykit man savo nesvei
kumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes čion eina ne tik apie tavo sveika
tą, bet labai tankiai ir apie tavo gyvastį. (Atsimink, jog kiekvienas garbingas 
laktaras užlaiko paslaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, 
ašyk teisybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
<ą su nurodymu kaip reikia jas vartot, už prekę labai mažą. Reikia rašyt 

.aiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant atsakymo, nes ki
taip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalaujame gerų agentų kiekvie
name dideliame mieste ir jų aplinkinėse. Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų 
gyduolių gali uždirbti nuo 50 dol. ikil5 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame 
kuogeriausią. Taigi rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas 
Itornikas teipgi privalo užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
•avo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami galėtų pas 
kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dovanai kokiems nors 
tpgavikams tose aplinkėse. Stornykai,rašykite pareikalaudami gyduolių, nes 
reras uždarbys ir parduokite musų tyras Lietuviškas gyduoles, kurias męs
gvarantuojame. Rašykite po antrašu:

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

Ma

ss

FABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apysaka. 

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
Imantiems daugiau kaip vieną eg

zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis. Gaunama pas:

BEV. V. VABNAOIBIS,
312 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS,
Mahanoy City,

į
į

•Jį

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 

VAIZDELIAI VARDU

„Degtne” ir „Katrute.“
KAINUOJA PO 10 CENTU. 

Galima gauti

„Draugo” Spaustuvėje.

♦4:4.

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

PO VARDU

„Naminis Vaiku 
Auklėjimas“

' - 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 pasidelioti, jei tnri $1.00.
Maloniai kviečiame visus atsilanyti pas mus.•

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

MSB Vardas.

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga ir aiusta yra tyk dėl vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili.nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimua, negromulavima, patrotitu 
atypribe, pyiva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
atrietura ir vysas vyru lyges, gal būti išgidoįras sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl jns 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedea vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponh, katrų siusk mums šendena. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DK. JOS. USTEM * CO.. I (Oi 22 Erftk Anaat. Ckitacat

Godotinas Tamista: i'aijal Tamistns prižadiejma, ai aorlečjan 
jov Tamista prisiųstame! man vyaal dykai tčos jnsn knjjfadel vyra.

Rtrita*.

The BENEFICIAL SAVINGS FUND SOCIETY
1200 ir 1202 CHESTNUT STREET, 

PHILADELPHIA, PA.
Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metuose.

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

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

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

ANDRIUS J. KEEGAN, Vice-prezidentas.
ALFRED J. MURPHY, Sekretorius ir Kasininkas. 

ANTANAS HURST, E*q„ Patarėja*.

ala

ąflntK a - i » ■ nJtl: ■ ■ ;< .. » >< a a a hk1«,;: a
i. M ’< » ’• :!•.« »!««.« a K X « K » a n n,a a aa.a.aa

I

gr.'1

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODBLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki au 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “ Accuratua” laikrodėlių tiktai už 
$6.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 
metų. Tikrai gražus ls<krodėli4i, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu ncyi turėti gerą dziegorėlį, tai 
štai musę pasiūlymas: Męs nusiųsime 
šitą laikltodėlį kiekvienam G. O. D. nž 

' $5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, Bemokėsite nei cen
to. Męs riskuojams viską. Auksinis 

grandinAlis duodasi dykai sn laikrodžių. Adresas:
EXOELSIOR WAT0H CO., DEPT. 90ft. CHICAGO. ILL

W ilkes-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

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.

“Katekizmas Apie 
Alkoholiu.”

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

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

DRAUGO”

J. F. Gillis, h

Pas ji galima gauti visokiu X 
torielku, bliūdu, stiklu, puo- Į • 
du, liampu ir visokiu virtu- į. 
vei reikalingu daiktu. Yra iš U 
ko pasirinkti. Ateikite per- ! i 

sitikrinti. ’ J į

102—104 S. MAIN ST.,

WILKESBARRE, PA.

L. RAUCHUT
Dirbtuvė Uniformų 

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

1520 N. 4 gatve

PHILADELPHIA. PA.
Bell Pkone

4858 D. KEN6INGTON

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA _

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

S P A U DIN A 
PIGIAI

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAU- 
SIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE“

ADRESUOKITE -------

“DRAUGAS”

314 E. Market St Wilkes-Barre, Pa.


