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Vienuoliktoji 
Nedelia po

Sekminių.

Lekcija. I Kor. XV. 1— 
10. — Broliai: Apsakau 
jums Evangeliją kurią jums 
apsakiau, kurią priėmėte ir 
kurioje stovite. Per kurią ir 
išganymą apturite: Kokiu 
būdu jums apsakinėjau, jei
gu atmenate ir jeigu ne dy
kai įtikėjote. Nes pirmiaus 
padaviau jums, ką patsai 
gavau, kad Kristus numirė 
už nusidėjimus mūsų pagal 
rašto, kad yra palaidotas ir 
kad trečioje dienoje kėlėsi 
iš numirusių pagal rašto; 
kad regėtas yra nuo Cefo, o 
jjaskiau nuo vienuolikos. 
Potam regėtas buvo dau
giau nekaip nuo penkių šim
tų brolių vienu kartu, iš ku
rių daug iki šiolei gyvena, 
nekurie užmigo. Paskui bu
vo regėtas nuo Jokūbo ir 
nuo visų apaštalų. Pasku
čiausiai regėjau ąš pats kai
po vėliau gimęs. Nes aš esu 
visų mažiausias tarp Apaš
talų, kursai neesu Vertas, 
kad būčiau vadintas Apaš
talu, kadangi persekiojau 
Dievo bažnyčią. Bet iš my- 
listos Dievo esu tuo, kuo esu 
ir malonė jo manyje nebu
vo tuščia, bet daugiau dir 
bau už anuos visus, tiktai ne 
aš, bet mylista Dievo su 
manim.

kurtiniui ir nebiliui dvasiš
kam; ir tam, kuris nežino 
<aip rasti širdies ramybę; 
suris neklauso savo ganyto
jų balso; dėlei jų “paveiz- 
dėjęs Jėzus į dangų atsi- 
duksėjo”.

Dovydas, apie pagonų sta 
bus kalbėdamas, sako: “tur 
ausis, o negirdi; tur lupas, 
o nešneka”. Dvasiškoje 
prasmėje tą patį galima pa
sakyti apie nusidėjėlius, 
kurie, neveizint į nuolatus 
Bažnyčios persergėjimus,' 
kad liautųsi piktai darę, jie 
savo nedorybėje tęsa. To
kiuos Šv. Dvasia vadina kur 
čiais ir bebalsiais šunimis, 
nes nors jie rodžiasi visus

tu pasitaisymo pasiryžimu. 
Reik jiems rasti Dievo tar
ną atgailos Sakramente; te
nai Jėzus įdės savo pirštus į 
jųją ausis, ir dasilytės jąją 
liežiuvio, ten ištars galingą
jį savo žodį “Effeta”, Atsi- 
darykie. S.

tik kai-kur Gardino gub. 
(Sokolkos ir Slanimo ąp.) 
ir išdalies Telšią ir Reseinią 
apskrityse (Kauno gub.) ir 
Vilniaus bei Traką ap. (Vil
niaus gub.). )

Katalikiškos Žinios.

Evangelija. Mor., VII. 31 
—37. — Anuomet, išėjęs Je 
žus iš rubežių Tyro, atėjo 
per Sydoną pas marias Ga
lilėjos, per vidurį rubežių 
Dekapoleos. Ir atvedė pas 
jį apkurtusį ir nebylį, o mel
dė jo, kad ant ano uždėtų 
ranką. Ir, paėmęs jį nuoša
liai nuo minios, įdėjojšavo 
pirštus į ausis jo, o nuspio- 
vęs dasilytėjo liežiuvio jo. 
Ir, paveizėjęs į dangų, atsi 
duksėjo ir tarė jam: Effeta, 
tai yra: atsidaryk. Ir tuo
jaus atsidarė jo ausįs ir at
sirišo jo liežuvis, ir kalbėjo 
gerai. Ir prisakė aniems, 
kad niekam apie tai nesa
kytų. Bet kuo daugiaus ji
sai uždraudinėjo, tuo dau
giaus apsakinėjo. Ir tuo di 
džiaus stebėjos tarydami 
Gerai visą padarė: ir kad 
apkurtę girdi ir kad neby
liai kalba.

VISKĄ GERAI PADARE.

Gerai viską padarė! Šau
kė nustebusi minia regėda
ma, kaip V. Jėzus kurčiam 
ir nebiliui sugrąžino girdė
jimą ir kalbą.

Bėdinas nelaimingojo 
žmogaus padėjimas sujudi 
no gailestingąją Jėzaus šir
dį, Jis suteikia savo pagal 
bą 1 riekvienam vargdieniui:

pajautimus turį, bet blogai 
juos suvartodami, padaro 
juos sau ne tik kad nenau
dingais, bet da pragaištin
gais.

Girdėjimo ypatinga nau
da yra tas, kad girdėti ir 
suprasti, kas yra sakoma. 
Būti taip apkurtusiu, kad 
negirdėti — tai didelė nelai
mė. Tečiaus atmesti tiesos 
balsą ir paniekinti tuos, ku
rie tur teisę, kad butų klau
somi yra tai didelė nuodė
mė. “Kas jus klauso, pasa
kė Jėzus, Manęs klauso, ir 
kas jus niekina, Mane nie
kina. O kas Mane niekina, 
niekina Tą, Kuris Mane 
siuntė.”

Kas buvo pasakyta apie 
dvasiškuosius kurtinius, ga
lima pilnai pritaikinti prie 
bežadžių. Nes kalbos nusto- 
jimas yra laikomas kaipo 
prigimta pasekmė apkurti- 
mo; taip kad dvasiškai ap 
kurtęs nusidėjėlis, tampa 
sykiu ir dvasiškuoju nebi- 
liu.

Kalbos dovana yra suteik 
ta mums tam, kad Augš- 
čiausiąjį garbintumėm, sau 
ir artymui laimę pagamin- 
tumėm. Jei nuo šio tikslo iš 
krypstame, galima sakyti, 
kad dvasiškaisiais nebiliais 
tampame. Jei pamąstysime 
apie įvairias ir baisias lie
žiuvio nuodėmes, kaip kei
kimas, prisiegavimas, bur
nojimas, šmeižimas, mela
vimas, apkalbėjimas, nedo 
rios kalbos ir t. p., tai su
prasime, kad geresnis buvo 
padėjimas, to evangelijoje 
aprašytojo, nebilio, nei kaip 
tų, kurie taip nedorai savo 
liežiuvį sunaudoja. Kitas 
dvasiškojo nebilio ženklas 
yra maldos ir dievotumo pa
pročių apleidimas ir tikėji
mo priedermių nepildymas. 
Kaip daug yra nebilių tame. 
žvilgsnyje1? Nors jie gal iš
kalbingai šnekėti apie svie
to reikalus, bet apie Dievą, 
Jojo garbę, Jo prisakymus, 
Bažnyčios prisakymus, ne
žino, kaip tai yra, nenor šne 
keti. Taip, daug yra dvasiš
kąją kurtinių ir nebilią. 
Jiems taippat reik prie Jė
zaus kreipties. Tikroje at
gailoje reik jieškoti ir rasti 
savo nuodėmių atleidimą; 
atgaila tur jungties fckJvir

Blaivininkų Suvažiavimas.

Scrantone, Pa., pradedant 
nuo 8 d. rugpiučio, buvo vi- 
sutinis Amerikos kataliką 
blaivininką — Catholic To
tai Abstinence Union — su
važiavimas. Atvyko popie
žiaus delegatas, Jo Malony
bė antvyskupis Diomedas 
Falconio; Pittsburgo vysku
pas Canevin, blaivininką 
sąjungos pirmininkas kun. 
Callahan ir apie 800 atstovą 
iš visą Suv. Valstiją šalių. 
Buvo taip-pat kun. P. Sau
rusaitis iš Waterbury, Conn. 
Mitingai buvo laikomi teis
mo rūmuose. Delegatus svei 
kino miesto atstovai'ir tei
sėjas M. H. Edwards. Sere- 
dos rytą (9 rugp.) apašta
liškas delegatas laikė kated
roje iškilmingas mišias, o 
vietinis vyskupas, M. J. Ho- 
ban, pasakė labai iškalbingą 
pamokslą. Buvo parodos, 
prakalbos, bankietai ir kito
kie iškilmingi atsitikimai.

Šv. Tėvas serga.

Rugp. 10 d. suėjo aštuone- 
ri metai, kaip Pijus X užė
mė šv. Petro sostą. Bet po
piežius pats negalėjo daly 
vauti iškilmėje, nes reuma
tizmas palaikė jį tą dieną lo
voje. Prof. Ettore Marchia- 
fava, šv. Tėvo gydytojas, sa 
ko, jog popiežiui negręsia 
joks pavojus ir kad pasitai 
sysiąs netrukus.

Iš Lietuvos.
Gubernatoriaus įsaky

mas. Vilniaus gubernato
rius p. Liubimovas išleido 
įsakymą į Vilniaus ir Smur- 
gainią miesto gyventojus, 
kuriuo draudžia išduoti nuo 
mon bei dykai duoti būstą 
slaptoms mokykloms, bei 
padėti toms mokykloms jau 
tai pinigine pašalpa, jau tai 
mokymu ar raginimu. Pra- 
sikaltusieji tam įsakymui 
būsią baudžiami iki 500 rub- 
lią arba 3 mėnesiais arešto.

Dailininkas Kazys Sta
brauskas. Kunigas J onas 
Kunickis pakvietė žinomąjį 
musą dailininką p. Stabraus 
kį, kurio paveikslais inusą 
visuomenė taip gėrėjosi Lie 
tuvią dailės parodose, prisi
dėti savo patarimais prie 
gražaus štilio Lučajaus (Vi
leikos apskr.) bažnyčios at
naujinimo. P. Stabrauskis 
sutiko ir drauge su savo mo
kiniais jam pradėjo darbą.

kams geros kloties, toliau 
kalbėjo, kuriam tikslui ši
tasai susirinkimas sušauk
tas. Paaiškėjo, kad ministe
rių pirmininkui p. Stolipi- 
nui išnaujo užtvirtinus Kau 
no draugijas, reikia išnaujo 
perrinkti jų valdybas, tai-gi
ir “Blaivybės” susirinki

Derlius Lietuvoje. Ru
gius Kauno gub. jau pradė
jo kirsti. Dažnai pasitaiką 
pastaruoju laiku lietus žy
miai pataisė bulbes ir vėly- 
besnės sėjos vasarojų.

Žolių sėjos Lietuvos gu
bernijose ne visai gerai už
derėjo, nors pastaraisiais 
laikais taippat žymiai ėmė 
nuo lietų taisyties. Birželio 
20 d. sėja visai gerai atrodė,

Dvarų pardavinėjimas ru 
sams. Laikraščiuose jau bu
vo nekartą minėta apie dva
rų žemės pardavinėjimą ru
sams Lietuvoje. Ne tik Kau 
no gubernijoje vedama rusą 
kolionizacija, nuo pereitą 
metų ji daroma ir Suvaiką 
gubernijoje. Pereitą metą 
buvo “Viltyje” rašyta apie 
rusus kolionistus, kuriais 
apsodinta Gaisiunų dvaro 
žemę Aleksoto valsčfūjfe ir 
grafų Mielžinskių parduo
tąjį “Valstiečių Bankui” 
Svetošino dvarą, Naumies
čio pav., rusams išdalytą. 
Dabar gauname žinią dar 
apie vieną dvarą, kurį pasta 
ruoju laiku tasai Bankas 
nupirko, būtent Paširvinčio 
arba Abromų dvarą, Višty
čio vai., Vilkaviškio pav 
Seniau tasai dvaras su dide 
le giria prigulėjo tūlam len
kui Šačinskiui, kursai prieš 
keletą metų buvo pardavęs 
žydams. Žydai, girią išnai
kinę, laimingai dvarą par
davė “Valstiečių Bankui”, 
kursai atgabenęs rusus, že
mę parceliuoja ir rengiasi 
statyti pirmąją -Suvalkų 
gubernijoje kaimo cerkvę 
— Be to dar tasai pat Ban
kas rengiąsis pirkti iš Vi 
žainio žydelio, Brauno, kai 
mynijoj gulintį Lankupkos 
dvarą, kurį žydui buvo par 
davęs Sergijus Matulaitis. 
Girdima kalbant ir apie Nor 
vydų dvarą, kurį vokietvs 
savininkas ketinąs tam pat 
Bankui parduoti.

“Viltis”

Kaunas. “Blaivybės” vi
suotinasis susirinkimas 17 
dieną liepos. Jo Malonybės 
kun praloto Maculevičiaus 
namuose, erdvioje lietuviš
kais raštais papuoštoje sa 
Įėję antrą valandą po piet 
susirinko apie pora šimtų 
“Blaivybės” Draugijos at 
stovių ir svečių. Kaip ži
nia “Blaivybė »> turi savo 

Lietuvosskyrių visuose 
kraštuose, užtai suvažiavi 
me matyt buvo žmonių Kau 
no, Suvalkų ir Vilniaus gub. 
Susirinkimą atidarė ir jame 
pirmininkavo patsai Jo Ek- 
seleneija Žemaičių Vysku
pas Kasparas Cirtautas. Jo 
Šviesenybė pasveikino susi
rinkusius malonia prakalba, 
kurioje linkėjo blaivinin

mui reikėjo tai padaryti ir 
priimti naujai pataisytuo
sius įstatus. Pagal naujai 
užtvirtintų įstatų galima 
“Blaivybės” draugijon pri
iminėti ir nepilnamečiai, ko 
seniau nebuvo galima dary
ti. Visi valdybos nariai pa
liko tie patįs, tik į revizijos 
komisiją vieton pasitrauku
sio p. Prijalgauskio išrink
tas p. Piktšilingis.

Iš šių metų apyskaitos 
paaiškėjo, kad pernai “Blai 
vybė” turėjo 130 skyrių, o 
šiais metais pribuvo dar 10 
skyrių, tad išviso 140 sky
rių. Pasirodė, kad skaitlin
giausias iš visų skyrių yra 
Marijampolės skyrius, Su
valkų gub., kuris turi pirkęs 
jau net namus.

Į “Blaivybės” centro ka
są inplaukė 1536 rub., g iš
leista 1397 rub., tad kasoje 
lieka 139 rub. Tie pinigai iš
leista “Blaivybės” pirmi 
ninko algai, naudingų blai
vybei platinti knygučių 
spauzdinimui ir kanceleri- 
jos reikalams. Kad “Blai
vybės” pirmininkas, kun. 
Marma, pasekmingiau galė
tų darbuoties apie blaivybę, 
Garbingasai Žemaičių Vys 
kūpąs paliuosavo jį nuo baž 
nytinio darbo, o kad turėtų 
iš ko gyventi, “Blaivybės” 
draugija skiria jam algą iš 
savęs. Per susirinkimą pa
aiškėjo, kad labai ir labai 
reikia “Blaivybės” sky
riams remti savo pinigais 
centras, vadinasi vyriausio
ji “Blaivybės” valdyba 
Kaune, nes kada centras 
stovės ant tvirtų kojų, stipri 
bus ir visa draugija. Užtai 
kiekvienas “Blaivybės” 
skyrius laiko sau už prieder 
mę įmokėti kas metai centro 
reikalams nemažiau dešim
ties rublių.

Maldaujant susirinkimui 
Jo Ekselencija Žemaičių 
Vyskupas pažadėjo rastu 
paraginti dvasiškius ir žmo
nes prie “Blaivybės”.

Toliau nutarta, kaip ir 
pereitaisiais metais, leisti 
blaivininkų kalendorių, ku 
ris visiems nariams dovanai 
pareis.

Sumanyta išleisti elemen
torius, kuriame butų žadi
nama į blaivybę.

Patariama “Blaivvbės”•r
skyriams įsitaisyti savi na
mai, kuriuose žiemą galima 
butų apsišilti, arbatos išsi
gerti, užkąsti, žodžiu — kad 
nereiktų eiti karčemon. Pa
galios kun. Alekna ragino 
prie dorų pasilinksminimų, 
kad atitraukus ypač jauni 
mas nuo girtybės ir jos ne
doros sesytės — paleistu
vystės. Iš susirinkimo ma-

kįla augštyn, ypač malonu, 
kad prie jos žadina mus šv. 
Bažnyčios ganytojai asme
nyje Jo Malonybės Žemai
čių Vyskupo, kuris, nepai
sydamas savo amžiaus ir 
silpnos sveikatos, malonėjo 
susirinkime vadovauti per 
visą gan ilgą susirinkimo 
laiką.

Marcinkonįs (Trakų ap.). 
Marcinkonyse pradeda at
sirasti po truputį blaivybės 
šalininkų. Seniau čia labai 
girtuokliavę, bet ėmus a. a. 
kun. Šablickui uoliai kovoti 
prieš girtuoklybę, ji sma
giai sumažėjusi. Vėliau prie 
jos naikinimo prisidėjo ne
maža ir kun. Petrulis. To 
naudingo darbo matvties 
jau ir vaisiai. Štai liepos 3 
d. per Onos Miškinytės ves
tuves degtinės nesuvartoję 
nei lašo. Tiesa, vienas brolis 
buvęs apsirgęs, tad jam jau 
pagydyti atnešta pusė bu
teliuko. Matyt, kitų ligšiol 
tebetikima, kad degtinė 
esanti geras vaistas! Alaus 
buvo irgi nedaugiausia. To
dėl girtų visai nesimatė. 
Toks išmintingas padary
mas vertas didžio pagyrimo. 
Butų dar geriau, kad nebū
tų buvę nei alaus. Kaip tai 
išrodytų gražiai, jei visoje 
Lietuvoje nebegertu svai 
ginamųjų gėrimų per ves 
tuves! Tuomet butų žmonės 
sveikesni ir jų kišenės "Svei
kesnės. Sekite gerų pavyz
džių!

Gaščiūnai (Kauno gub.). 
Jau dveji metai, kaip Gaš 
čiunuose gyvuoja “Saulės” 
mokykla. Per dvejis metus 
turėjome mokytoją .suval
kietį, poną K. Černių, o da
bar jis jau atsisakė. Jis, bū
damas musų mokykloje, 
daug gera padarė, nes yra 
darbštus ir doras vyras. Die 
ve jam padėk ir toliau va 
ryti naudingą ir garbingą 
darba.

Griškabūdis (Naum. ap.). 
Po šią parapiją labai serga 
ir miršta žmonės, ypač seni 
ir maži. Turbūt, nuo šalto 
oro.

Žiemkenčiai javai — ru
giai ir kviečiai—vidutiniš
kai išrodo. Vasarojai—mie
žiai, avižos ir bulvės—geri, 
o linai beveik visur blogi 
Dobilai ir šienas jau suvaly
ti ir jo mažiau, kaip anais 
metais.

Gyvuliai per jomarkus bu 
vo pigesni.

Nemirai (Naum. apskr., 
Griškabūdžio parap.). Šia
me sodžiuje 6 liepos (22 bir
želio) pas ūkininką Kudir
ką kilo gaisras. Sudegė gra
žios trobos. Gal butų ugnis 
padarius ir daugiau nuosto
lio, bet subėgę žmonės ap
gynė.

Šilavotas (Marijampolės 
ap.). Pavasarį vietiniai ku
nigai, pritariant p. mokyto
jui, buvo suruošę Šilavoto

tyt, kad blaivybė Lietuvoje mokyklos vaikams pramogė

lę—medelių sodinimo gegu- 
žynę. Vaikai veik nuo pu
sės metų laukė tosios dienos 
ir buvo didžiausiu pabarimu 
pasakyti: nebeleisime tavęs 
į vaikų šventę.

Užsakytą dieną (15 geg.) 
nė vieno mokyklą lankančio 
vaiko nebeliko namieje, net 
kurie ganė —- tai valandai 
pasiliuosavo.

Tvarka buvo tokia. Po 
Sv. Mišių vaikai važiavo į 
girią eglaičių prikasti, mer
gaitės gi liko indus, sūrius, 
ragaišius tvarkyti, vežiman 
rengti. Grįžus vaikams su 
medeliais, kas linijas su vir
ve tiesti, kas duobes kasti, 
kas nešioti, kiti sodinti — 
visiems teko darbo (paso
dinta 330 eglaičių). Po dar
bo kvėptelėjus, vaikai susi
darė eilėmis po du ir, už
traukę “Saulutė tekėjo, la
peliai mirgėjo”, nužingsnia
vo šilelin. Čion jau kiek pir
miau buvo atvažiavusios 
mergaitės, patogią vietą pa
rinkusios ir ugnis sukuru- 
sios.
' Prasidėjo žaidimai, šoki

nėjimai, dainos, žinia, pa
skatinant tai saldainiais, tai 
riešutais, padrūtinant arba
ta, pyragu, sūriu.

Nejutoms saulutė slinko 
vakarop. Pradėta proto 
žaislai. Viens inkopęs pušin 
pradėjo pasaką sekti, kiti 
visi apsėdę medį ratu indo- 
miai klausėsi. Bet vos spėjo 
užregsti “vaidyla” pasaką, 
užslinko debesys, ir pasipy
lė lytus. Prisidėjo dangin
tis neprašytiems į artimiau
sio ūkininko kluoną ir ten 
baigti pradėtąją poeziją, 
kaip deklamacijas, dijalo- 
gus, prakalbas. Nors vieta 
nepuikiausia (ant mintuvų 
pasistoję kalbėjo), bet eilės, 
pasakojimai vaikams sekėsi 
puikiai. — Toliau kalbėta, 
reik savo kraštą mylėti, ne
apleisti, dėl jo darbuoties 
kuo kas gali, mokslu ir pi
nigu lietuvių vardą kelti 
garbėn. Sumanyta, kad vai
kai, išsižadėję saldainių, ku
riuos ne vienam tėvai ret
karčiais nuperka, išprašytų 
nuo tėvukų po kelis skati
kus ir pavestų tėvynės rei
kalams, kaip antai Lietuvių 
ir Dailės Mokslo Draugijai, 
“Saulės”, “Žiburio” na
mams arba kun. Tumo fon
dam — Tuo tarpu lietus su
mažėjo, buvo galima kie
man išeiti. Baigiant, kun. 
klebonas papasakojo, kaip 
reikia medeliai branginti, 
medeliais namus papuošti... 
ir medelių sodinimo dienos 
atminimui išdalino po kny
gutę, tam tyčia su daugeliu 
paveikslėlių ką tik atspauz- 
dintą, “Kaip užsiauginti so
das”.

Vėla suskambėjo daina
“Sėjau rūtą, sėjau mėtą, vai 
kuku!” ir vaikai dainuoda
mi pagrįžo betemstant Šila- 

is riun kiekvienas

sau.
Tlgai liks vaikų a t mintyj 

toji diena. Į kelias dienas ta
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tik ir buvo kalba, kaip šoki
nėjo, kaip bevažiuojant ap
virto... Ant rytojaus pasi
pylė vaikai krūvomis prie 
kun. vikaro — mat, išprašy
tus skatikus nešė Lietuvos 
reikalams slysti.

Bepiga, kad jaunučių šir- 
dįs prie gera, prakilnumo 
inkaitintos, nebeataustų 
aplinkybių viliojamos! Stip 
retų tėvynė, nebemasintų 
Amerika!

“Šaltinis”.

Smilgiai (Naum. ap.). 
Pas ūkininką Ūsą šiemet 
buvo pasamdyti darbininkai 
šieno piauti. Dirbo sparčiai, 
greitai, nedykavo. Seimi
ninkė siūlė degtinės, bet jie 
negėrė. Pavyzdingi darbi
ninkai!

Tėvams ir Mokslaeiviams 
žinotina. Nuo spalių m. 1 
dienos atidaroma 1 klesa 
Dotnavos ūkės mokyklos. Į 
pradinę klesą priimami mo
kiniai, baigusieji trikleses 
miesto mokyklas arba išėję 
kursą keturių klesų gimna
zijos, realinės arba komer
cijos mokyklų. Norintiems 
įstoti reikia kreipties į mo
kyklos direktorių šiuo adre
su: Liepoj aus-Romnų gelž
kelio stotis Dotnava. Jisai 
suteikia visas žinias. Kauno 
gubernijos gyventojams 25 
vietos veltui.

Prie Laiževos, Pašvitinio, 
Debeikių, Svėdasų ir Ska
piškio pačto atidaroma nuo 
1 liepos taupomosios kasos 
pinigams sudėti.

Panevėžys. Susidarė lie
tuvių draugija miltams mal
ti. Vadinsis ji “Musų duo- 

Paimta nuomon Pa-f 7

tierį, kaijio tvirkinantį žmo-|lio sargybinis, kuris tą 
nes, panaikintų. Bet iš tų naktį dabojo miestelį. Ir 
prašymų nieko neišėjo. O atėjęs į sodžių jau girtas 
žmonelės girtuoklystės die- pradėjo landžioti iš vieno 
Vaičiui Ragučiui aukas vis kiemo į kitą norėdamas 
neša ir neša... |daugiau gauti išgerti. Taip

įėjęs vieno ūkininko trio
(Pan. &P-)- 50I1) kame buvo vaišinami

Žilių kaimos keli pusberniai
Salamiestis

svečiai, atsisėdo niekieno 
nedėlios vakare 26 bkželio | nekvįegį.ag gu kepure už sta

lo. Kada kas tai iš svečių 
paprašė nusiimti kepurę,

vo linksmi ir nematyti buvo 
girtų.

Musų miestelio mergaičių 
daugelis nėjo ten, kur buvo 
svaiginamų gėrimų, bet. ėjo 
ten, kur buvo blaivi. Užtat 
musų jaunikaičiai bemaž 
kad ne visi buvo ten, kur 
galėjo išgerti.

Pušalotas (Pan. pav.). 
Gegužės 13 d. miestelėnai 
galutinai pasiskirstė į vie
nasėdžius, kurie buvo mati
ninko išmatuoti. Viskas ap
sėjo be jokių ginčų ir nesu
sipratimų. Prastesniems 
vienasėdžiams primokėjo 
mlo 600 ligi 700 rub. Prie to 
daugiau, kaip 600 rub. ne
begalėjo varyti. Jei priva
rydavo bent keli ūkininkai 
ligi 600 rub., tai traukė bur
tus. Sodybos paliktos ant 
vietos. “Plecininkams” pa
skyrė 4 dešimt, žemės gany
kloms. Galima tikėti, kad 
tas išsiskirstymas nepabai- 
dys aplinkinių sodžių, kurie 
norėtų išsiskirstyti, bet bijo 
vis to “rūpesčio”.

Kuliai (Zarasų pav.). Bir 
želio 19 d. buvo vakaras, 
Vaidino ‘Ponas ir mužikai’ 
ir ‘Geriau vėliaus, negu nie
kad’. Vaidino vidutiniškai. 
Buvo apgarsinimuose vi
sur, kad busią dainos, šo
kiai ir skrajojamoji krasa 
Bet to visai nebuvo. Žmo
nėms nepatiko, ypač, kad 
nebuvo dainų. Publikos pri
sirinko, bet daugelis buvo 
girtų. Bet tas visai nenau
jiem, nes paties pirminiu 
ko trioboj buvo žydas, ku
ris turėjo didelį vežimą deg
tinės. Dauguma tą ‘dievaitį’ 
dabar vaiko iš vakarų, bet 
čia turbut negali...

Vabalninkas (Pan. pav.) 
Daugelis sodžių užsimanė 
skirstytis į vienasėdžius 
kai-kurie jau išsiskirs. Ma
tininkai atsiųsti valdžios, 
visi jie rusai, bet vietinę 
kalbą moka. Niekur jų taip 
ilgai netrukdė, kaip Žironių 
sod.; nuo balandžio 20 d. 
darbuojasi ir negali nieko 
padaryti. Priešingai pusei 
numalšinti buvo atsiųsti trįs 
sargybiniai. Prie to trįs 
vietiniai žmonės nuteisti, 
kad betvarkę darę, trims 
dienoms kalėti.

Plokščiai (Naum. pav.) 
Gminos reikalai. Birželio 15 
(28) d. antrą kartą (pirma 
tipinėj o pagelbininkas) at 
vyko pavieto viršininkas su 
savo sekretoriumi ištirti 
gminos vyresnybės darbus 
l iudininkai išaiškino, kad 
už pnšpartus imta ligi 
rub., pagal įstatymus leista 
imti 15 kap., už paliudiji
mus imta ligi 8 rub. (pagal 
įstatymus turi išduoti dy 
kai). Dauguma laukė su ne 
kantrybe apie kokias kai
nas pasakys pavieto virši
ninkas. Jis išaiškino, kac 
viskas turi būti išduodama 
dykai (be jokių mokesčių 
— išskiriant pašpartų blan
kas). Vertėtų paskirti vals
čiaus sąmate keletą rublių 
kad greičiau atpratinti vals 
čiaus vyriausybę nuo pinigų 
už raštus ėmimo. Blogus

patvirtino, bet kažin dėlko 
nedavė žinios policijai, tik 
nuėjo pas burtininką, kurs, 
žinomą, nepasakė, kur pini
gai dingo.

Tai vis vaisiai tamsybės.
Zinnešys.

spaudais, kame ir bus sura
šomos įeigos ir išlaidos dėl 
augščiau minėtų pataisy
mų. 'Taipogi nutarė pinigus 
aikyti gminos kasoje. Kle
bonas visai nieku neprigu- 
ės prie pinigų, jei norės, 

galės prižiūrėti darbinin
kus. Viso to atlikimui, me
džiagos pirkiniui darbo pri
žiūrėjimui etc. išrinktas ko
mitetas iš trijų ūkininkų ir 
vieno dvaro užveizdos.

Lukšiai (Naum. pav.). 
Kelių apšviestesnių valstie
čių sumanymu 1905 m. buvo 
sutvertas liaudies knygynė- 
is. Apie jį susispietė gabes

nis jaunimas ir keli senes
nieji. Pirmais metais skal
ytoji} buvo 20, knygų 100; 
antrais skaitytojų — 30,
knygų — 150. Paskum 1907 

m. buvo įsteigtas Marijam
polės “Šviesos” skyrius. 
Knygynėlis buvo panaikin-

Geria vyrai, bet ir mote
ris. Praėjusią žiemą tame 
kaime du girtu vyru nusi- 
kramtė nosis.

“Liet. Žinios”.

KorespendeBC^M.
OLD FORGE, PA.

Ona Petrauskiutė, 12 me
tų amžiaus, Jono Janušaus
ko augintinė, rinko anglis 
po stovinčiais vietoje ka
rais. Tuo tarpu atvažiavo 
lokomotiva ir pradėjo stum
ti karus. Nelaimingai mer
gaitei tapo nuvažiuota visa 
koja. Petrauskiutė numirė 
kaip tik parnešė ją namo. 
Palaidojimas atsiliko Pitts
tono kapinėse rugpiučio 10 
d. Rp. .

susirinko į vakaruškas l 
Bukšenų kaimą. Čia pasi
gėrę susibarė ir susikumš- Į įaį jjs neklausė. Rytą susi- 

su to sodžiaus žmo
gumi L... Paskui to žmo- 

po išvarytas iš, susirinkimo. gaus bent dviejose vietose 
Keršydamas, už įežidimą jis buvo įpiauta ranka. Tas 
šv. Petro ir šv. Povilo dieno- *mOgUg visgi iš sar-
je su savo sėbrais užpuolė gVj>įnį0 kardą, bet paskui 
savo Žilių kaimos priešą ir aįįjavė. 
baisiai geležgaliu sudaužė
jam galvą, grasindamas tuo Lygumai (Šiaulių pav.). 
pačiu ir kitiems savo ne- Krautuvių yra nemažai, 
prieteliams. Štai prie kokių bet kuone visos žydų ranko- 
baisenvbių veda piktos va- se. Aludžių yra apie 10, 
karuškos ir girtuokliavi- šventadieniais visos pripil- 
mai. Kaimų ūkininkai ir vi- dytos. Nors klebonas ir eina 
si tėvai privalėtų kariauti gainioti iš aludžių, bet nieko 
su tokiomis vakaruškomis, negali padaryti. Blaivinin- 
neleisti jų savo kaimuose ir kai ligi to laiko esti, kada 
valdyti jaunimą. degtinės nemato, arba ne

nuvažiuoja kitan miestan. 
Siesikai (Ukm. ap.). Bir-“Kitame mieste, girdi, ga- 

želio 12 d. vietinis ūkės ra- hįma gerti, blaivybę paliko- 
telis “Arklas” laimingai me Lygumuose” — toks su- 
užbaigė savo veikimo pirmą pratimas apie blaivybę, 
jį trimetį. Jisai daug gero Laikraščių mažai ateina, 
ūkininkams atnešė: mokino Vakarėlių, vakaruškų, nie 
geriau vesti ūkę, dirbti že- i<uornet nerengia — šitame 
mę, vaitoti geresnes sėklas, apskrityje niekas ir negir- 
naudoties ūkės įrankiais ir dėjo vaidinimo, viešų susi 
tai pigesnėmis kainomis, rinkimų taipogi nesti, gir- 
“ Arklas” turėjo savo knv-bį. Kam tos vakaruškos rei- 
gyną, laikraščius, skleidžiau kalingos, geriau pasidarysi- 
čius daug šviesos musų žem- me alaus, tai pasilinksmin- 
dirbių tarpe. Stipriausiu to gimė. Naminį alų daryti mu 
ratelio stipinu buvo ir yra siškiai papratę. Padaro 
tai vietinis dvarponis p. P- daugybę alaus kibirų, puota 
Konča. Jisai netiktai žo-bjjžiausia... ir gers kelias 
džiais susirinkimuose su- dienas, ligi išgers. Kada pri
teikdavo daug nurodymų meni kartais, kad paaukoki 
ūkininkams, bet ir darbais me M. D. namams, “Jauni- 
stengdavos pakelti jų ūkę. mui” ar kt., tai klausosi, 
Tuo tikslu dalindavo žmo- kaip apie geležinį vilką, ne 
nėms žemdirbystės laikraš- žino ką tas reiškia, 
čius — “Žemdirbį”, “Šalti- \
nį”, “Vienybę”, be to savo Aviliai (Zarasų pav.) 
dvare laikydavo ir duodavo Randasi tokių žmonių, ku- 
ukininkams gražius eržilus rie su staliuko pagelba žada 
ir bulius... Už tokį uolų viską pinoti. Atsitiko taip. 
darbavimosi “Arklo” susi- \ieno ūkininko prapuolė 
rinkimas parodymui tam pinigų 25r. Namų šeimy 
veikėjui savo dėkingumą ninkas, neradęs pinigų, pra 
suteikė jam ūkės ratelio dėjo klausinėti šeimynos, 
“Arklo” garbės sąnario niekas neprisipažįsta. Kas
vardą. daryti, reikia staliuko klaus

ti. Suvadino visus, pastatė 
Rumsiškis (Kauno gub.). stalą viduaslyj’ sudėjo ran 

Šįmet pavasarį vienas vals-bag įr iaukia, ligi stalas aps- 
tietis Rumsiškio miestelyjeIp^ Klausia, kas paėmė pi-

ciavo su suaugusiu vyru 181 Kii-to 
Bukšėnų kaimos. Tasai ta-

na
luiniškio malūną. Valdybon 
išrinkti: K. Moteka, A. Brie 
dis ir Kazanauskas. Ligšiol 
čia visi malūnai buvo žydų 
rankose.

Vabalninkas (Pan. pav.) 
Nuo 1909 metų pas mus 
pradėta sausinti balas. Že
mose vietose kasa griovius 
dviem sieksniais platumo ir 
puse sieksnio ilgumo. Uždar 
bis neblogas. Ant savo val
gio moka nuo sieksnio rub 
lį. Dirba daugiausiai rusai
ir Vitebsko latviai, 

z
Krakės (Kauno apskr.). 

25 birželio Augštuliukų so
džiuje prie Krakių mieste 
lio atsitiko nelaimė su 13 
metų mergaite: vesdama 
arklį iš lauko ir bijodama, 
kad jis nepabėgtų, apsisuko 
pavadį apie ranką. Tuotar 
pu arklys pasibaidė ir pra
dėjo ją nešti. Nelaimingoji 
auka liko taip sumušta ir 
sudraskyta, kad tuoj atida
vė Dievui dūšią. 27 birželio 
buvo laidotuvės. Draugės, 
to paties amžiaus mergaitės, 
laidotuvėse buvo apsirėdžiu 
sios juodais rūbais su žva
kėmis rankose lydėjo nabaš- 
ninkę.

Kruopiai (Šiaulių apsk.). 
14 birželio kunigaikštis Pu
rina nežmoniškai nukanki
nęs savo pačią, užduodamas 
apie 7 gilias žaizdas kairia- 
jin šonan, ir patsai nusišo
vė.

Pačią po pamaldų Kruo
pių bažnyčioje išvežė Vil
niun palaidotų. Patį-gi nu- 
sižudžiusį palaidojo pudime.

Sartininkai (Res. apskr.). 
Nuo keliolikos metų čia gy
vuoja kunigaikščio Vasilči- 
kovo įkurtas traktierius, 
kuriame apielinkės žmone
lės susimetę per dienas ir 
naktis ūžia — girtuokliauja, 
o ne vienas jau savo turtą 
ir ūkę praūžė. Išmintinges
nieji ūkininkai per vals
čiaus sueigas darė keletą 
kartų nutarimus, kreipda 
mies į valdžią, kad tą trak-

įsitaisė aludę. Nepraslinko nigus. Kad T., tai šerk tris 
sykius; kad A., tai 2 sykius, 

a alūne sr.p!eš-|g£rį tris kartus, kalta T. 
kėjo. Įtariau as yra paderi- paskui paklausė, ar žino 
me žydas, turįs taipogi «alu-j^vag, močia. Išėjo, kad mo

tina žino. Bet galų gale ir 
stalas pamelavo, nežinojo, 
kiek brolių minėtosios T. ir 
šeimynos kiek turi jos tė
vas.

nei pęros savaičių, 
namai su vi

kai n .10

dę, ir patrauktas teisman.

Šventmuižė (Kuršo gub. 
Illukšt. ap.). Birželio 24 d. 
pas mus atsitiko baisi nelai
mė. Trijų metų vaikas, ka
bindamas uogas motinai ne- Lukšiai (Naum. pav.).

irmatant, užvertė ant savęs Šventadieniais smuklės 
karštų užvirintų uogų dido- visos aludės pilnos gerian- 
ką puodą. Vaikui nuo visų čių. Valsčiaus sueigoje kie- 
kaulų nusinėrė mėsa; bai- no tai buvo patarta nutarti, 
šiai išrodo nelaimingojo kad aludės ir smuklės šven- 
pliki kaulai. tadieniais butų uždarytos.

Nelaimė atsitiko dėlei Bet degtinės mylėtojai at- 
motinos neatsargumo, kuri šovė: “Nenori, negerk, bet 
paliko virtuvėje vieną vai- kitiems nekliudyk”, 
k, be jokios priežiūros. Palavėnė (Ukm

Musų visoje apylinkėje Palav,-.nės bažnytkiemis 
visi javai gerai išrodo. Vm- K. ikioj Tictoj #nt ka]. 
m dobilai - apiprasėia1; Lo Bažny{ia 8ena. §iai8 nie.
i'?,N .P*.*®"k.ė_.pavnsarl° tais palavėnieeiai pasirūpi 

no ištaisyti bažnyčią ir pui- 
nuseko; į§tepiįojo, Šiaipgi para-

vietomis galima perbristi. pijog reikalų darhus ye(Ja 
“Vienybė”. I išrinktas komitetas.

Kupiškis (Ukmer. pav.). Airiogala (Kauno gub.) 
Birželio 20 d. netoli Kupiš- Liepos 3 d. turėjom čia ge- 
kio miestelio Paketurių so- gužynę be degtinės ir kitų 
džiuj buvo vestuvės. Žmo- stiprių gėrimų: nežiūrint į 
nės kaip paprastai vestu- tai, kad buvo čia daryta ir 
vėse buvo beveik visi gėrę, kita gegužynė su svaigina- 
“kaušę”. mais gėrimais, žmonių ap-

Bet vis-gi linksminos, linkinių susirinko iki trijų 
vaišinos ramiai. Ant galo šimtų. Gegužynė tęsėsi nuo 
vakare atsilankė iš mieste-15 vai. iki 12 naktį ir visi bu-

darbus “gminos ponų” pn 
rodė šeši liudininkai. Koks 
bus galas, parodys ateitis

Kalti ir patįs ūkininkai 
kad renka vaituosna, kurs 
daugiau “magaryčių” pa 
stato.

Plokščiai (Naum. pav.) 
Liepęs 1 d. n. ak. buvo 
parapijos sueiga. Nutarta 
sudėti 2000 rb. bažnyčios 
stogui gontais apdengti 
šventoriui ir. kapinėm 
aptverti. Sueigoj pažymėti 
na, kad nutarė padaryti 
knygas su valdiškais ant

;as. “Šviesos” skyrius įstei
gė savo knygyną, knygų bu
vo daugiau 200 — vis moks- 
iško turinio. Bet 1908 m. 

valdžia “Šviesą” uždarė, li
kome be knygyno. Buvo 
prašyta vyriausybės pada
ryti pabaigtuves (likvidaci
ją), gautas atsakymas — 
galima daryti, bet knygyną 
sugrąžinti negeistina.

“Liet. Uk.”

Kurtavėnai (Šiaulių ap.). 
Zuikių globėjai. Kai-kurie 
musų dvarininkai užsiėmę 
ypatinga zuikių globa. Apie 
tokį zuikių globėją, jau bu
vo rašyta “Liet. Ūkininke”, 
būtent apie Kuršėnų didi- 
ką-poną Gružauskį. Dėlei 
jo buvo net keletas bylų. 
Žemiečių viršininko nus
prendimu jis tapo nubaus
tas kelių dešimtų rublių pa
bauda, kam išnuodijęs apie
linkės valstiečių šunis. Tiek 
pat buvo nuteista, kad jis 
atlygintų kaikuriems nu- 
kentėjusiems valstiečiams 
už jų nunuodytuosius šunis.

Pasirodo, ne vieno Gru- 
žauskio besama zuikių glo 
bėjo. Jo pėdomis sekama ir 
Kurtavėnų grafo Platero. Tr 
čia butą išmėtyta dvaro že
mės pakraščiais užnuody
tos dvėselienos, kad apielin
kės šunįs negalėtų perbėgti 
dvaro sienos arba ją peržen
gę galą sau gautų ir dvaro 
zuikių ramumo netrukdytų. 
Žmonelės skundžiasi ir bėk
doja, nustoję savo naminių 
sargų. Teisman nesikreipia, 
grapo rūstinti nenorėdami. 
— Jį iižkliudvsime, sako 
jie, patįs nukentėsime: vi
sur prie dvaro prikliuvame, 
visur nuo jo priklausome.

Troškūnai. Baisi žmogžu
dystė. Liepos 3 d. pavakarė
je susirinkę keletas vyrukų 
rinkoj susipyko ir pradėjo 
badyti peiliais Pranckuną, 
kurį vietoj paliko negyvą 
su perskrostu pilvu

Tai antras šiais metais 
toks užmušimas Troškū
nuose.

O kieno vaisiai—degtinės 
ir tamsumo, kaip žudyto
jai, taip žudomieje mylėjo 
tiedvi vpatybi.

Krinčinas (Pan. pav.). 
Štai atėjo diena Petrinių, 
žinomas Krinčino kermo
šius. Aplinkui kaimuos vi
sur rengiami ‘pakermošiai’. 
Į vieną tokių užėjau. Baisus 
reginys! Du jaunu vyriuku 
išgriuvę pagal duris, tre
čias pastalėj. Prie stalo ži
las seniukas raukšlėtu veidu 
ir šalip jo jaunas vaikinas 

knarkia. Kitame rūmo gale 
“linksma šeimyna” siurbia 
alutį. Rėksmas, keiksmas 
girtų. Išėjęs gatvėn nuste
bau: kaimyno—ūkininko vi 
si langai išdaužyti—buvu 

'stos peštynės.

CENTRAL BROOKLYN, 
N. Y.

Čia buvo šitoks atsitiki
mas:

Antanas Luinis, pusamžis 
žmogus, per 20 metų Ameri
koje dirbo paprastus sun
kius darbus ir gyveno ant 
kuožemiausio laipsnio, šei
mynoje pats šeštas. Laik
raščių jokių neskaitė, badai 
į jokią draugiją nepriklau
sė, bet darbą labai dabojo, 
tai-gi ir pasisekė jam susi- 
taupti pinigėlių į porą tūks
tančių dolerių. Pasitaikė 
taip, kad Luinio pažįstamas 
iš Brooklyno nusipirko far- 
mą Connecticute. Jis tai pri- 
rodė Luiniams pirkti šalia 
savęs farmą. Antanas Lui
nis, nieko nelaukdamas, lie
pos 20 d. nuvažiavo su pa
čia, apžiurėjo farmą, sude
rėjo ją už 2000 dol. ir davė 
100 dol. ant rankos. Už ke
turių dienų reikėjo padaryti 
pirkimo aktus. Luinis pasiė
mė su savim apie 30 metų 
amžiaus ištikimą vyrą My
kolą Majerą, kaipo tarpi
ninką ir liudininką. Luinie- 
nė išrengė abudu kelionėn, į 
dėjo 16 šimtinių savo vyrui į 
brusloto vidurinį kišenių, 
dar davė pinigų kelionei. 
Diena buvo šilta, taigi abu
du beeidamu nuo geležinke
lio stoties į farmą, gerokai 
sušilo. Luinis pamatė, jog 
pinigai brusloto kišenių j e 
sušlapo prakaitu. Tadą drau 
gas Majeras patarė pinigus 
padėti į žypono vidurinį ki
šenių, o kad neišpultų, pri
segti juos su spilkute prie 
pamušalo. Luinis taip ir pa
darė. Atėję į vietą, rado na 
mie tik vieną senukę, o kiti 
visi dirbo ant lauko. Abudu 
nusimetė žyponus, pakabino 
juos ant tvoros ir atsisėdo 
pasiilsėti, o Luinis paprašė 
senukės atsigerti. Senukė 
parodė, kur vanduo. Luinis 
nuėjo, pats atsigėrė ir atne
šė Majerui atsigerti. Po va
landėlės atsikėlę, ėjo laukų

Lietuviai svetur.

Londonas. Po Anglijos 
karaliaus apvainikavimo 
žmonės laukia šiokių-tokiu 
atmainų. O labiausia laukia 
darbininkai, darbams pasi
gerinant. Bet šį kartą dar
bai žymiai sumenkėjo. Dau
gumas tam kenkė jurininkų 
streikai. Gerai tiems, kurie 
turi susidėję šiek-tiek pini
gų. O šiaip reikia ir bado pa
matyti.

Nes katrie ir gauna iš ru
sų konsulio pašalpą, bet 
tuomi sunku pragyventi, o 
antra toji pašalpa netaip 
lengva ir gauti. Daugumas 
lietuvių laukia, kad Rusijoj 
butų šiokia ar tokia atmai
na, tai jie keliautų į Lietu
vą, kadangi čia tarpe kitų 
yra ir mažai politikoj prasi
kaltusių ir senai jau Angli
joj gyvenančių. Matyt tarpe 
mūsiškių atsiranda tokių, 
kurie geidžia savo nors se
nus kaulus Lietuvon par
nešti. Bet yra ir tokių, kurie, 
liuosi būdami, atsižymėti} 
savo tėvynėj. Kiti gi pa
skendę tamsybėj ir girty
bėj; nestinga tokių, kurie 
pusėtinai uždirba.

Anglijos visokie išdirbi
niai nėra taip stiprus, bet 
tiktai taiko, kad butų dai
lus. Padėkime, autuvai, o 
labiausia tie, kuriuos siun--* 
čiama į kitas šalis, galima į 
sakyti, pusiau popieriniai
T)irl -tuvių savininkai nori, 

žiūrėti. Nenuėjo nei pusan-p.ad darbininkai dirbtų kiek 
kuris išvarys, ir menkai mo
ka. Pasipriešinti negalima,
pa varo.

trų. varsnų, kaip Luinis stai
ga suriko: “Pinigų neran
du!” Tuomet Majeras apsi
žiūrėjo, kad savo švarką už
miršo kabantį ant tvoros, ir 
nubėgo atgal atsinešti, kad 
kas nepavogtų. Sugrįžo abu
du ant kiemo ir pradėjo 
ieškoti pamestų pinigų. Tik 
išnetyčių Majeras pakelia 
nuo žemės dešimtinę ir duo
da Luiniui, sakydamas: 
“Tau Dievas davė nors ant 
kelio rasti, į namus sugrįžti’. 
O Luinis sako: “Tie ne ma
no, aš dešimtinės neturėjau, 
tik šešioliką popierinių šim
tinių.” Majeras, matyda
mas, jog farma lieka nenu
pirkta, važiuoja namo, Lui
nis gi lieka pinigų ieškoti. 
Tuomet kaimynai pataria 
Luiniui eiti į stotį ir kratyti 
Majerą. Luinis pats ketvir
tas nueina į stotį, bet Maje
ras kratyties nesiduoda, da
gi purija ant Luinio, saky
damas: “Gaila, kad neturiu 
revolverio, tai tave nušau
čiau!. .. ”

Tuo tarpu žinia apie ne
smagų atsitikimą ateina į 
Brooklyną. Kur dirstelsi vi
sur kuopelės žmonių šnekasi 
Apie Luinį ir jo pamestus 
pinigus. Luinio žmona vos 
’š proto neišėjo. Ant ryto- 
j'uie^grįžo Luinis ir šneką

Anglija daugiausia šiuos 
išdirbinius dirba ii^į kitas 
šalis siunčia, kaipo tai: au
tuvus, vežimukus vaikams 
vėžinti, kėdės, stalus ir pa
siutus išdirbinius; žodžiu 
sakant, visoki įvairus dar
bai kitur siunčiami. Taigi 
Anglija gyvena tiktai iš 
prekybos.

Cukrų ir šiaip jau, viso
kius valgomuosius daiktus 
priveža Anglijon iš kitų ša
lių.

Valgomųjų daiktų nevie- 
naip ilgai stovi kaina, daž
nai mainosi — pabrangsta 
ir atpinga. Anglijoj visas 
gyvenimas skiriasi kur-kas 
nuo Lietuvos gyvenimo. 
Štai, kad ir pasenusiam, ne
galinčiam darbo dirbti čia 
labai bloga, o ypač lietu
viui — neelgetausi, tai ne 
Lietuva.

Policija sugauna beelge- 
taujant, sodina Inston. Lai
mingi tik lietuviai, kurie 
sau susitaupę kiek skatiko 
ir gali sugrįžti Lietuvon.

Bet dar butų laimingiausi 
kad sutikime gyventų ii 
vienas kitam ranką paduotų, 
gyvenant svetimam krašte, 
ir tokiam dideliam utie?

ULAl ,Ll



palengvint savo gy vertimą; 
bet kaip visur, taip ir tarpe 
lietuvių čia visko atsitin
ka. Ot neseniai porą savai
čių atgal viename Bendro
vės “Birutės” susirinkime 
lietuvių kliube ėmė ir susi
pešė du pasigėrusių lietu
viu, salėj pasidarė triukš
mas, bonkos nuo stalo tiktai 
tauškėjo ant žemės su alu
mi. Jeigu peštukai butų 
neperskirti buvę, tai be abe
jonės butų su stiklais svai
dęsi.

“Liet. Žinios”.

Iš Visur.

ĄNGLIJA.
Parliamentas diduma 98 

balsų nutarė mokėti po 
$2000 metinės algos parlia- 
mento atstovams. Ligšiol 
Londono parliamento atsto
vai turi tarnauti visuome
nei uždyką.

Straikas ant dokų plėto
jasi. Londone pritruko duo
nos, nes prekes labai sunku 
iškrauti iš laivų. Prasidėjo 
maištai, kurių numalšini
mui neužtenka policijos 
Londonan tapo pašaukta 7 
tukst. kareivių prilaikyti 
tvarką. Kareiviai atvyko 
taip-pat į Liverpoolį. Mėsos 
trūksta net ligonbučiuose. 
Visoje Anglijoje jaučiama, 
lyg koks sunkus debesys ky
bo ant viso krašto.

PERSIJA.
Rusijos valdžia davė žinią 

Persijos vyriausybei, jog 
persų valdžia bus patraukta 
atsakomybėn už nuostolius, 
padarytus rusų pavaldi
niams dabartiniuose sumiši
muose. Persai atsakė mas
koliams, kad Rusijos val
džia kalta tam, jog buvusis 
šachas galėjo sugrįžti atgal 
į Persiją ir padaryti suiru
tę. Į tat maskoliai atsako, 
jog Persijos valdžia nieka
dos nemokėjo užlaikyti tvar 
kos ir tegul sau žinosi. ..

HAYTI.
**\Buvusis prezidentas Si- 
mon pabėgo iš tėvynės į Ja- 
maica. Revoliucijonistai pa
sidalinę į dvi dali. Vieni lai
ko gen. Lecont’o pusę, kiti- 
gi eina paskui gen. Fir- 
min’ą. Tečiau prezidentu ta
po apšauktas gen. Cincina- 
tus Leconte. Sostinę tuojau 
apleido Firmin’o šalininkai 
ir be jokio pasipriešinimo 
užleido savo vietą Leconte’o 
pasekėjams.

Naujienos iš 
Amerikos.

^piiro

Svečias iš Japonijos.
Suvienytose Valstijose 

garsus Japonijos ad- 
kursai anais^tnirolas Togo,

.Inetai s sumušė rusų laivyną 
ties Tsušima ir tokiu budu 
laimėjo karę su maskoliais. 
Togo yra visuomenės svečiu, 
vadinasi, visos išlaidos ke- 
lipnės, priėmimo ir t.t. yra 
UžmokftTyos iš viešpatijos 
iždo. Svečias jau atsilankė 
New Yorke, Washin'gtone, 
Baltimorėje, Philadelphijo- 
je Ir kituose miestuose. Pas
kui važiuos per Niagara 

į Kanadą. Vancouvere 
laivą ir grįš į tėvynę.

Pavogė vaiką.

tapo pavogtas

5 metų sūnūs Antonio Ma- 
reno. Nuo Mareno pareika
lauta 500 dol. už vaiko pa
leidimą. Parašyta buvo laiš
ke, kad jeigu pinigų nepris- 
tatys paskirtu laiku, tai vai
kas bus atsiųstas skrynioje, 
sumirkytas sūriame vande
nyje. Rugpiučio 10 d. tėvas 
užmokėjo 500 dol., ir vaikas 
tapo paleistas ant gatvės. 
Policija mena, jog tą darbą 
atliko Marenos artimi gimi
nės. Septyni vyrai ir dvi mo
teli jau suimti. Policija ty
rinėja toliau “juodosios 
rankos” suokalbį.

Tyrinėjimas vyriausybės 
žemių.

AVashington, D. C. — Vy
riausybės geologai ir mati
ninkai ištyrinėjo vyriausy
bės žemę keliose vakarinėse 
valstijose ir atskyrė žemę, 
turinčią savyje anglį, geležį, 
ir žibalą, nuo “tuščių” že
mių. Žemė neturinti savyje 
jokių mineralų nei metalų 
bus dalinama sodybinin- 
kams, gi žemę su angliais, 
geležies ruda ir žibalo šalti
niais eksploatuos pati vy
riausybė. Abelnai išskirta 
16.873.370 akerių žemės su 
angliais, kuri yra apkainuo- 
jama $711.992.537. Tinka
mos žemdirbystei 39.215.844 
akerius žemės vyriausvbė 
mano išdalinti tarpe norin
čiųjų ant jos apsigyventi ir 
vesti žemdirbystę.

Miesto valdininkai areš
tuoti.

Superior, AVis. — Šiame 
mieste liko suareštuoti mies
to majoras F. R. Crumpton, 
buvusiojo paskutinio cen- 
zuso enumeratorius P. Stack 
ir advokatas S. L. Perrine 
už įstatymų peržengimus 
buvusiame cėnzuse. Areštuo 
tieji valdininkai paleista 
tiktai užsistačius jiems di
delę paranką.

Ignoruoja Bryaną.
AVashington, D. C. — Visi 

kongreso atstovai nuo de
mokratų partijos viešai iš
sireiškė savo susirinkime, 
kad nuo šio laiko W. J. 
Bryan, tris kartus buvęs 
kandidatu į valstybės prezi
dentus, nėra jau daugiau jų 
partijos dievaičiu ir autori
tetu ir demokratai jo dau
giau nemano klausyti jo
kiuose dalykuose. Bryanas 
pastaruoju laiku norėjo de
mokratams diktuoti savo 
valią muitų tarifo klausime, 
bet jo partijos bendrai vie
šai apreiškė, kad daugiau jo 
neklausysią, kadangi nepri
pažįstą jį savo vadovu.

Senatorius prieš augščiau- 
šią j į teismą.

AVashington, D. C. — Se
natorius Owen iš Oklahoma 
senate smarkiai užsipuolė 
ant augščiausiojo federali
nio teismo ir reikalavo, i- 
dant senatas priimtų bilių, 
pagal kurį federalinio teis
mo teisėjai butų pačių žmo
nių renkami, o ne skiriami 
prezidento; netikusiai gi 
pildančius savo priedermes 
teisėjus, idant kongreso nu
tarimas galėtų pašalinti. Fe- 
deraliniai teisėjai pagal 
Owen’ą turėtų būti renkami 
tiktai keturiems metams, o 
ne visam jų amžiui, kaip da 
bar yra skiriami.

Girtuokliams pataisos na
mai.

Ne\v York. Miestas New 
York rengiasi inrengti gir
tuokliams pataisos namus. 
Miesto majoras paskyrė ko
misiją sumanymą išpildyti 
Pastatymui namų skiriama 
450,000 dol.; jų užlaikymui 
80,000 dol. metams.

Musių gaudytojų kontestas.
AVorcester, Mass. Daugiau 

kaip dešimts didelių bačkų 
musių prigaudė 232 kontes- 
tantai norėdami išlošti do
vanas. Vienas vaikinas vie
nas prigaudė 1.220.000 ir iš
lošė už tai pirmą dovaną, su
moje $100 auksu. Pagalios 
dar jis liko apšauktas kaipo 
musių gaudymo “šampijo- 
nas”.

Mėsos išgabenimas.
Sulyg Amerikos konsulių 

surinktų žinių: 1908 m. iš 
lungtinių valsčių Auglijon 
išgabeno 71607 tonus mėsos, 
1909 m. — 42,840 tonų, o 
pernai jau tik 23,857 ton. 
Sumažėjo mėsos išgabeni
mas ir į kitus kraštus.

$287 už akerį žemės.
Ottawa, III. — Trįs mylios 

nuo šio miesto parduota ge
rai išdirbtų 80 akerių far- 
ma. Už vieną žemės akerį 
buvo užmokėta $287. Yra tai 
dar negirdėta ir augščiausia 
žemės kaina visoj šioj apy
linkėj.
Tyrinėjamas bankų trustas.

AVashington, D. C. — 
Kongresas nutarė padaryti 
tyrinėjimus, idant tokiuo 
budu persitikrinti, ar ištik
ro yra susitveręs bankų 
trustas, kuris kontroliuoja 
paskolas, vekselių reikalus 
ir depozitus. Atsakantį su
manymą tame dalyke kon
gresan įnešė atstovas Lind- 
berg iš Minnesotos.
Tabako trustas naujoj for

moj.
New York, N. Y. — Su

tinkant su augščiausiojo 
Jungtinių Valsčių teismo 
nutarimu, kuriuomi paliepta 
reorganizuotis tabako trus- 
tui, šio pastarojo valdyba 
pradėjo vykdinti paviršuti
nį ir formalinį perkeitimą 
trusto į atskiras kompani
jas ir firmas. Trustas kaip 
buvo, taip ir yra, persikeitė 
vien tiktai jo forma.
Aliejaus ir tabako trustų 

akcijos puola.
New York, N. Y. — Tarpe 

vietinių finansistų iškilo 
didelė panika, kadangi į vie
ną parą aliejaus trusto ak
cijos nupuolė kainoje 23 
punktais, o tabako trusto 20 
punktų. Akcijonieriams 
tas atnešė keturis milijonus 
dolerių nuostolio tabako 
truste ir $23.000.000 aliejaus 
truste. Aliejaus trusto akci
jos dėlto taip staiga nupuo
lė, kad trustas oficijališkai 
apgarsino, jogei jis reorga- 
nizuojasi.1

New Yorko gyventojų 
skaitlius.

New York, N. Y. — 1 
dieną rugpiučio š. m. skait
lius New Yorko gyventojų 
perėjo penkis milijonus 
žmonių. Paskutiniais statis
tikos vedimo metais, pasi
baigusiais 1 d. rugpiučio, 
miesto gyventojų skaitlius 
pasidaugino 230.000 asme
nų. Vyriausybės cenzus pe
reitais metais New Yorke 
surado 4.706.883 gyventojus. 
Po Londonui New Yorkas 
yra dabar didžiausias mies
tas sviete.

Vandens stoka uždarė 
fabrikus.

Charlotte, N. C. — Delei 
sausmečio, kokis viešpatau
ja valstijose South Carolina 
ir North Carolina, reikėjo 
uždaryti 152 medvilnės ver- 
pyklas, kadangi upių van
duo taip išdžiuvo, kad nega
li varyti tų verpyklų maši
nų ratus. Verpykloms užsi
darius pasiliko be darbo 70.- 
000 darbininkų, kurie dabar 
priversti yra švęsti, kol van
duo upėse nepakils.

Faktai ir Principai.
(Paimta iš “Draugijos”).

Tąsa.

Kun. Michalkevičius visa 
tai žiųo, bet jis nori pasiro 
dyt liuosu nuo visokio senti
mentalizmo vyru, energišku 
administratorium, neturin
čiu jokios atodairos į aplin
kybes ir asmenis ir per tai 
tinkančiu užimti net patį 
Vilniaus vyskupų sostą.

Ir jis pasiekia savo arti- 
iniausį tikslą: kun. Tumas 
lieka priverstas atsisveikin 
ti su “Vilčia”, ką ir padaro 
viešai pačioje šių metų pra
džioje.

Lietuvių visuomenė tokį 
kun. Michalkevičiaus pasiel
gimą aiškina sau, kaipo at 
virą lietuvių tautai pirštinės 
metimą. Sujunda visas kraš
tas — išvisur plaukia karšti 
protestai prieš vilniškį en- 
dekų kunigų vadą kun. Cer- 
niavskį ir užuojautos žo
džiai išvytajam kun. Tumui. 
Protestuoja ne vien kunigai 
lietuviai, bet ir svietiškiai 
inteligentai, protestuoja 
studentai ir gimnazistės, 
prasti kaimiečiai ir miesto 
darbininkai, protestuoja net 
lietuviai evangelikai. Galop 
nepasilieka užpakalyje ir 
patįs kun. Tumo idėjiniai 
priešai, t. y. musų antikleri- 
kalai pirmeiviai, nors ir mo- 
tivuo j a savo protestus bent 
kiek originališkai, savotiš
kai. ..

Protestai nepasilieka tuš
čiais žodžiais: šelpimui len
kinamųjų Vilniaus pakraš
čių atsidaro fondas. Kįla su
manymas kreipties į Rymą, 
turėti ten nuolatinis savo 
lietuvis rezidentas, idant Šv. 
Tėvas apie tikrus lietuvių 
reikalus sužinotų iš pačių 
lietuvių atstovo, o ue iš de
leguojamų Ryman Szvmans 
kių bet pseudo-lietuvių a la 
prel. Skirmuntas.

Taigi kun. Tumo išviji
mas iš Vilniaus — kaip ma
tome, pačiai, lietuvystei 
virsta dideliu plus’u. Pasi
likdamas Vilniuj, kažin, ar 
jis būt taip visą Lietuvą su
jungęs, kaip dabar iš A7il- 
niaus vejamas. Po teisybei 
reiktų čia ne protestai prieš 
kun. Michalkevičių rašyti, 
bet ačiū Dievui sakyti. Nes 
joks, net didžiausis “litvo- 
manas”, nebūt galėjęs taip 
visą Lietuvą sujudinti ir di
desnėn vieny bėn suspiesti, 
kaip tai įvyko dabar ačiū 
energiškai kun. Michalkevi
čiaus kampanijai prieš kun. 
Tumą.

Taigi tegyvuoja energija! 
Ji yra pažangos motina, ji 
gimdo faktus, ji tveria ir 
Lietuvos historiją.

Koki yra ta musų histo- 
rija, stengėmės šiame straip 
snyje parodyti. Rašėme 
kuotruiųpiausiai, nors, ro
dos, nei. vieno svarbesnio 
fakto nepraleidome. Labai 
butų geistina, idant kiekvie
nas musų skaitytojas tuos 
augščiau paduotuosius ir 
praeities ir dabarties faktus 
ant visados atmintyje užlai
kytų. Tai reikalinga ypač 
ginčuose su lenkais. Nes 
kasgi nežino, jog visa da
bartinė tautinė lenkų ideo
logija remias ant historijos, 
ant “garbingų praeities fak 
tų”. Tie faktai neretai virs
ta pas lenkus tiesiog feti
šais, tulu nepaliestinu histo- 
rišku tabu. Tš čia ir kįla visi 
lietuvių ir lenkų nesusipra
timai, visi kits kitam suvis 
priešingi tautystės princi
pai pas mus ir pas juos.

• * *
Faktas sykį įvykęs pasi

lieka nebeatmainomas. Jis 
gali būt mums malonus ar
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nemalonus, galime męs jį 
peikti ar girti, juo gerėties, 
ar biaurėties, bet jei jis iš
tikro buvo ir yra tam tikrais 
dokumentais priparodomas, 
tai jis ir visada pasiliks fak
tu, kurio užginčyti nieks
neturės nei teisės nei galės, j niu padarysią jiems galą. 
Imkim pav. kad ir augščiaus J Tautiškų principų klausime 
minėtąjį nužudymą dviejų i ginčai dar ilgai eis kaip ėję. 
Vilniaus vyskupų Varšavoj Viena, ko męs norėtumėm - 
1794 m. Jis parodo ir lenkų tai didesnio polemikoje sys- 
budą ir jų politiką labai ne- tematiškumo, t. y. nukreipi- 
svmpatiškoje šviesoje. Da- mo ginčų nuo pavienių die- 
bartiniai lenkų patrijotai ga nos faktų prie apskritu tau- 
li stengties numažinti Ma-Į tystės principų. Tam tikslui 
ssalskio ir Kossokovskio žu- męs ir pabandysime čia pa
gytoji! kaltę, gali skelbti,įrodyti: 1) kokie yra tautiški 
kad tai buvo padaryta ne in i principai musų “lenkų” ir
odium lithuanorum, bet pa
ties fakto užginčyti nedrįs.

Suvis kitaip su princi
pais. Tegu jie randas ir aiš
kiai suformuluoti tam tik
ruose veikaluose ar laikraš
čiuose, tegu jie valdo visą 
tautos gyvenimą, virtę jos 
politiškais dogmatais, bet
kaip tik pabandysi juos belli; po teisybei gi (ex pac- 
eikštėn išvilkti, išparodvti to), vardan Horodlio ir Liub 
jų nežmoniškumą bei ne- lino unijų, ji amžinai pri- 
krikščioniškumą, visados su dera Lenkijai, kaipo niekad 
silauksi protestų, išgirsi ap- neatitrauktina senos Lenku
kaltinimus, kad esi netiesą 
pasakęs, kad tokių principų 
visai nesama, arba jei ir yra, 
tai juos seka negut vien at 
skiri asmenįs, o ne visa tau
ta ir t.t. 'Kitaip sakant 
konstatavimas principų vra 
daug sunkesnis negu faktų. 
Faktas, mat, susidaro iš da
lykų, eikštėn išėjusių, tuo- 
tarpu principai yra veiks
niai psychiški, vidurinai ir 
todėl nematomi, neapčiuo
piami. Juos išvysti vien pro
tas tegali, kuomet jie apsi
reiškia faktais. Darant lo
giškas iš faktų išvadas, pri
einame prie principų.

Taigi priėjimas prie prin
cipų dėl galimumo yra pil
nai galimas, nors jų priparo- 
dymas, kaip jau sakėme, yra 
kurkas sunkesnis negu fak
tų. Mat kiekvienai principo 
formulai visada galima pri
kišti jos nepilnumas, neaiš
kumas, griežtumo stoka ir t. 
t. Per tatai principų klausi
mas — yra plačiausia ginčų 
dirva... Tie ginčai, jei są
žiningai vedami, nelibka be 
naudos, nes įvesdami prin
cipų formulosna įvairias

pataisas, korektivas, pade
da mums geriaus tiesą pa
žinti, labiau prie jos prisiar
tinti.

Žinodami tai męs nuo 
ginčų nesišalinam, nors ir 
visai nesitikim šiuo straips-

2) kokie—lietuvių. Pradėsi
me nuo lenkų. Jų svarbiau
sieji tautystės principai, 
musų nuomone, galima su
traukti į šiuos punktus:

1) Lietuva nėra autono
miška šalis. De facto ji da
bar prijungta prie Rusijos, 
bet neteisingai, vien jure

“Rzeczpospolitos” dalis.
2) Kaipo Lenkijos dalis ir 

net jos provincija, Lietuva 
netur teisės rupinties savo 
reikalais lenkų nepasiklau- 
sus. Kiekvienas lietuvių sa
varankiškas žingsnis tautiš
kame, kultūriškame bei po
litiškame gyvenime, kad bu
tų teisėtas, privalo turėti 
Lenkijos aprobatą. Kitaip 
— bus tai vien separatiz
mas, ardąs amžinai mus ri
šančią su lenkais uniją.

3) Kaipo tauta iš geros 
valios Lenkams pasidavusi 
ir prieg tam mažiau kultū
ringa, lietuviai negali turėti 
lygių teisių su lenkais, net 
ir pačioje Lietuvoje. Lietu
vių priedermė—klausyti, 
lenkų—valdyti ir vadovauti, 
nes jie čia vienatinė de jure 
viešpataujanti tauta. Lietu
viai — tai tik etnografiškoji 
medega, paskirta asimilaci- 
jos procesu susilieti su ougš- 
tesniu Lenkijos organizmu 
ir jame pražuvus rasti sau... 
laimę.

4) Todėlei ir lenkų kalbai, 
kAipo kalbai viešpataujan
čios tautos, pridera Lietuvo

je visur pirma vieta, o ypač 
bažnyčioje ir viešame gyve
nime. Net ir ten, kur nėra 
nei vieno lenko — tur būt 
skaitomą lenkiškai bent 
evangelija.

5) Lietuviams neginama 
mokėti lietuviškai, bet kiek
vienas lietuvis privalo iš
mokti lenkiškai. Teisės len
kų ir lietuvių kalbų negali 
būti lygias: lenkiškoji — 
tai valstijinė, kultūrinė, baž 
nytinė kalba, lietuviškoji — 
provincijos tarmė, nekultū
ringos liaudies žargonas.

6) Lietuvių stengimos pa
daryti iš to liaudies žargono 
kultūrinę literatišką kalbą, 
yra darbas lenkams negeis
tinas, nes lietuvių kalba be
siplėtodama Lietuvoje gali 
išveržti iš ten lenkų kalbą 
arba bent jos ribas susiau
rinti.

7) Visi tat lietuviai, atvi
rai vartojantieji lietuvišką
ją kalbą viešame gyvenime, 
arba spausdinantieji joje 
kningas ir laikraščius yra 

j tikri litvomanai, separatis
tai, didžiausi Lenkijos prie- 
1 šai, nes visas jų veikimas te- 
turįs vienatinį tikslą — pra
šalinti iš Lietuvos lenkų kal
bą, o draug su ja ir Lenkų 
hegemoniją.

8) Ramus sugyvenimas su 
tokiais litvomanais negali
mas. Kiekvieno susipratusio 
Lietuvos lenko priedermė— 
kovoti su jais, kaipo su tik
rais lenkystės priešais. Jei 
toks litvomanas yra dakta
ras ar advokatas, niekados 
prie jo nesikreipti, tegu ne
turėdamas praktikos stim
pa: jei yra kunigas — skųs
ti vyskupui, kad negautų 
geresnės vietos; jei turi 
augštesnį mokslą — tai ap
šmeižti jį net pačiam Ryme, 
kad į vyskupus nepatektų.

Toliaus bus.

Pas advokatą.
— Norėčia apskųsti mano 

pačią.
— Už ką?
— Ji mėto visokiais daik

tais į šunį.
— Čia nėra už ką skųsti! 
— Bet visados pataiko įj

mane.
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Kun. A. Kaupas — Redaktorius 
U. Auguliutė — Uiveisdėtoja.

Visas korespondencijas ir kito
kius raštus reikia siųsti pas

Rev. A. Kaupas,
64 Churck St.,

Pittston, Pa.

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

“DRAUGAS"
314 E. Market St., 

WILKES-BARRE, PA.

at 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
ens prisiunčiamus raštus.

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

Rašyti reikia tik ant vieno pus
lapio, paliekant plačius tarpus 
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- 
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 (utarninke).

bet regimai “Lietuvos” 
šviesiam protui yra nežino
mi Ferrer’o nuopelnai hu- 
manitarianizmo ir švietimo 
dirvose, nes apie Ferrer’ą, 
jo nuopelnus ir darbus švie
sus protas kalbės plačiau tik 
“tivirščiau” (1), tuo tarpu 
tekalba apie kiauras piršti 
nes, klerokratiją, escuela’s 
moderną’s, apie kurias regi 
mai žino tik tiek, kad jos yra 
laisvos nuo dvasiškijos 
įtekmės, apie nelaimingo
sios Ispanijos stenėjimą ir 
kitokius tragikomiškus daik 
tus, kuriais norima ne įti
kinti, bet pagązdinti. Tuš
čias tai gązdinimas!

Įdomu butą sužinoti apie 
Ferrer’o nuopelnus žmoni 
jos gerovei. Platus pasaulis 
apie juos nieko negirdėjo 
iki kol Ferrer netapo teismo 
paliepimu sušaudytas. Su
šaudė gi jį ne už tai, kar 
jis laikėsi ištolo, nuo Bar- 
celonos sumišimą, bet už 
tat, kad buvo tą sumišimą 
vyriausiu vadu. Jeigu butą 
laikęsis nuo tą sumišimą iš 
tolo, tai nebūtą jam reikėję 
nusiskusti barzdą, bėgti iš 
Barcelonos su kamera po 
pažastą ir sakyties, buk 
esąs turistas, norįs dalyvau
ti esperantininką kongrese. 
Pats Ferrer už savo suėmi
mą ir pasmerkimą mirtin 
nekaltino dvasiškijos nei 
rierokratijos, bet savo bu
vusius draugus, ypač Le- 
rroux’o pasekėjus. Kam 
dar “Lietuvai” reikėjo lošti 
iomediją, kaltinti tuos, ku
rią nei pati auka nekalti 
no?...

Einame toliau. Ar “Lie-

caikurie Amerikos lietuviai “escuelas modernas” — na,
inteligentai yra priešingi tai reikia į tokį žmogą žiu- 
Cauniškės “Saulės” mo- rėti, kaipo į histeriką, kurio 
cykloms. Dėlko? — Dėlto, nervai susiramįs greičiau, 
cad buk esančios kunigą jeigu jo histeriką išsišoki- 
globoje ir vedamos “Ro- mą niekas nepaisys. Taigi 
miškoje dvasioje”. Į užme-Į nėra ko paisyti kun. Tumo 
timus atsako pats kun. T., korespondento žodžią... 
męs gi čia tik tiek pastebi- Reikia pridurti dar vieną 
me, jog apie mokyklos geru- pastabą. Velijame gerai įsi- 
mą arba negerumą spren- tėmyti, jog tikėjimas yra 
džia ne klausimas, keno kas kit, kaip jurisprudenci- 
globoje mokykla randasi astronomija, farmokolo 
arba kokioje dvasioje jinai gija, įr tūkstančiai kitokią 
yra vedama, bet kas ir kaip ir “-Įogįjų”. Katakiz
mokykloje mokoma. Pav., me nerasime pamokinimą, 
medicina yra neprasčiau kaip reikia tardyti dangiš- 
mokoma katalikiškame kus kunus, piauti akląją 
Fordham’o universitete, žarnutę, darvti sąskaitas, 
kaip kaimyniškame Colum- auginti vištas,* naikinti kenk 
bios universitete; katalikiš- smingas bakterijas, ir t.t. ir 
kame Georgetown’o univer- L t _ Tokįų dai'ktą katekiz- 
sitete tiesos yra išguldomos me nėra dėlto> kad tikėji 
taippat, kaip Harvard’o mas šneka apie ką kitą, ne 
universitete; elektrotechni- apįe operacijas, ne apie to 
ka Notre Dame universitete Lumą žemės nuo saulės, ne 
nestovi žemiau už šito moks- apįe veisimos bakteriją 
lo šaką Cornell’io universi- žmogaus kūne, ne apie tai 
tete. Tikybinis mokyklos kad katetą kvadratai lygi 
krypsnys neikiek nekenkia nas hipotenuzos kvadratui 
pačiam mokslui. Katalikiš- jr t.t. daiktai yra palikti 
kos mokyklos Belgijoje ge- žmogaus laisvam tyrinėj
riau išlavina savo mokinius, muL Tuos daiktus gali tvri 
nekaip neutralės, betikybi- llėtį bedieviai ir tikintieji, 
nės. New Yorke bankose, jeįgu šitose mokslo dirvose 
sankrovose ir biuruose už turi virŠŲ katalikai, tai juk 
klerkus labiau paieškomi ne kaltė> Visokiems
baigusieji katalikiškas mo- pseudo—mokslininkams, y- 
kyklas, nekaip viešąsias. pag “Romiškosios dvasios” 
Buvo laikas, kad vakarą priešininkams, nieko ne- 
Europos katalikiškoji jau- kenktą, jeigu pradėtą nors 
nuomenė keliavo į tolimą sykį žiūrėti į tat, ką pasako 
Moroko mokyties mahome- arba parašo, rimtai, vadina- 
toną universitete Feze. Ti- sį, pristigus argumentams, 
kybą nieko nekenkia moks- nustotą dengties įvairiais 
lui nei mokslingumui. Neti- prasivardžiavimais, ypač 
keliu gali būti didžiausias diskredituoti “mokslo” 
ignorantas, taip lygiai kaip varda
didžiausias mokslavyris gali Mokslas- nėra svaidinys, 
turėti karščiausi? tikėjimą. kurį bent koks pasiputlįiis 
Be ko, tikėjimo stoka yra u mėtyti( kaip jig nori 
ir toji dėmė skvria juos nuo
protingą sutvėrimą—žmo
nių. Bedievis Haeckel pats Gavome nuo Lietuvią In-

1-

tuvos” šviesus protas žino,

REBAKC1JOS PASTABOS.

Amerikoje vieši du kau
niškės “Saulės” įgaliotiniu 
— plačiai Lietuvoje žinomu 
veikėju: kun. J. Tumas ir 
kun. K. Olšauskas. Atva
žiavo juodu į Mefistofelio 
šalį ieškoti dolerią pastaty
mui Kaune “Saulės” drau 
gijos namą. Aukos plaukia 
gausiai: vienoje tik Chica
goje, kiek girdėjome, trum 
pu laiku sumesta daugiau 
kaip du tūkstančiu dolerią 
J eigų amerikiečią dosnu
mas pasirodys toks didelis 
kitose vietose, tai galima ti
kėties, jog “Saulės” namai 
bus pastatyti vien už ame
rikiečią pinigus. Pradžia 
labai gera.

Kiek vėliau iš Tilžės at
keliavo p. Jonas Vanagaitis 
panašiu tikslu — rinkti au
kas Prusą lietuvią reika
lams (skaityk jo: “Žodis į 
lietuvią visuomenę”). Ir 
jam reikia velyti pasiseki
mo.

jog escuelos modernos buvo 
įsteigtos už pinigus vienos 
dievobaimingos prancūzės 
kuri savo milijoną franką 
skyrė ne anarchistiškoms 
mokykloms, bet našlaičiu 
prieglaudai, vedamai kata
likiškoje dvasioje? Kokiu 
vardu “Lietuva” pavadįs 
tokį Ferrer’o darbą? Ar 
“Lietuvos” šviesiam protui 
žinomi santykiai tarp Fe 
rrer’o ir jo dukterą? Ar ži
nomi jo susinėsimai su kitą 
šalią anarchistais? Ar ži
noma, jog Ferrer buvo įvel 
tas į pasikėsinimą ant kara 
liaus Alfonso gyvybės?..

Čia yra keletas sugestiją 
kaip reikia vertinti “dide
lio humanisto” darbus ir 
nuopelnus. Atsiras daugiau 
sugestiją, kuomet “Lietu
vos” rašytojas pradės skai
tyti viešpataujančią galvbią 
“aukos” nuopelnus. “Drau-

save susikompromitavo, o formacijos Biuro, Paryžiu- 
vien;iolis Mendel parodė je, memorijalą prancūzą ir

“Lietuva” anuomet labai 
pasipiktino iš to, kad išsi
tarėme, jog Ferrer’o var
das istorijoje pasiliks šalia 
Carrie Nation’ienės vardo. 
Tuomet mums tapo prikista 
begėdinga drąsa, kad štai 
didelį humanistą, prieš kurį 
viso pasaulio šviesesnieji 
protai galvas lenkia, pasta
tėm žudeiką ir bepročią ei
lėse. Męs gi tuojau parei
kalavome prirodymą nuo 
“Lietuvos”, kad Ferrer bu- 

' vo ištiesą didelis humanis
tas ir kad viso pasaulio 

^šviesesni! ji protui pt i<*š ji 
ralvą lenkia. Tikėjomės iš
kirsti rimtus prirodvm

go” pirštinė nėra kiaura, o 
jei joje yra kokia skylute, 
tai “Lietuvos” šviesus pro
tas ją užlopys.

Reikia dar pažymėti, jog 
“Lietuva” parodo stebėti
ną nežinojimą vidurinią 
santykią Ispanijoje, ypač 
nežinojimą, kas yra Ispani
joje klerikalizmas. Todėl 
jos skiltyse atsirado “Kle- 
rokrataujantįs” ir kitokie 
aistetiškąją skonį gadinan
tis žodžiai.

Na, tai kokie gi Ferrer’o 
nuopelnai humanitarianiz- 
mo ir švietimo dirvose?

Vienas musą korespon
dentą rašo mums, jog pas j 
atėjęs kažkoks “Draugo’ 
skaitytojas ir pradėjęs bai 
šiai rugoti, kad “Draugas’ 
rašąs didžiausią neteisybę 
buk varlės kadą nors buvo 
apskelbusios Lietuvoje karę 
gandrui. ..

O saneta simplieitas! Net 
tokią laikraščio skaitytoją 
esama!

Tš kun. J. Tumo straipsnio 
(žiur. šiU num.) matyti, jog

faktais, jog Dar\vin’o teori 
ja stovi toli gražu nuo tiesos. 
Mūsiškis kun. Petraitis apie 
astronomiją žino daugiau, 
nekaip d-ras Šliupas ir visi 
jo pasekėjai, krūvon sudėti. 
Kun. Wasmann apie gamtos 
mokslą žino nemažiau už 
De Vries’ą ir be abejo daug 
daugiau už d-rę P. Avižonį 
ir kitus nepašauktus lietu
vius gamtininkus. Pasteur, 
Ampere, Voltą, jei tik tuos 
paminėsime, — juk tai var
dai vyrą, padarusiąją tie- 
iok revoliuciją moksle, o 
mos vardus nešiojo savo ti
kybines priedermes pildan- 
;įs katalikai! Į mažą Minne- 
sotos miestelį, Rochester’į, 
važiuoja daktarai iš viso pa
saulio pasimokyti nuo dvie- 
ą kuklią brolią Mayo (abu

du yra tikintįs katalikai), 
taip reikia pasekmingai da
ryti sunkią-sunkiausias 
operacijas. Tokią daiktą 
niekas iš niekur nevažiuoja 

diktoką Scrantono miestą 
si mokyti nuo nustojusio 

tikybinią jausmą d-ro Jono 
Šliupo. Neseniai New Yor- 
kinis “Independent” siuntė 
į Rochesterį žinomą specija- 
listą d-rą J. A. Walsh’ą iš 
tirti ant vietos brolią Mayo 
nuopelnus ehirurgijai ir ap
skritai medieinos mokslui 
Bet, kiek žinome, niekas 
ligšiol nesiuntė jokią speei- 
jalistą į Seranton’ą ištirti 
d-ro Šliupo nuopelną bent 
kokio mokslo šakos dirvoje 
Gal dėlto, kad nėra nei ko 
tyrinėti. Maskoliai gal apie 
tat pasakytą: niestojit ov- 
čina vvdielki. .

Tai ne užgauliojimai? tai 
faktai. Jeigu ką ima pavy 
das, kad katalikiškos mo 
kyklos stovi augščiau už 
prieštikybines mokslo įstai 
gas — pav., už ;Ferrer’o

anglą kalbomis atspaustą, 
kurį p. J. Gabrys įdavė tau
tą kongresui, laikytam Lon
done 26—29 liepos mėnesio. 
Memorijalas parašytas gerai 
ir be abejo užinteresavo kitą 
tautą atstovus. Jeigu nebū
tą buvę Informacijos Biu
ro, nei memorijalas nebūtą 
pasirodęs, o drauge su juo 
butą dingusios informacijos 
šitame svarbiame kongrese 
apie musą tautą.. Šitas at 
sitikimas privalėtą atkreip
ti lietuvią atidą į Informaci
jos Biuro naudingumą. Me- 
morijalo vardas prancūzą 
calba: “Memoire sur la 11a 
;ion Lithuanienne, presente 
bar J. Gabrys, au premier 
eongres dės races a Londres 
26—29 Juillet 1911 avec 
jraduetion anglaise a la fin 
de la broehure. Paris. Im- 
bremerie de la cour d’appel, 
1911.”

DĖLEI ‘NEPARTIJINIŲ’ 

MOKYKLŲ.

Išsiuntinėję straipsnį 
Gerbiamąją Redakciją ir 
prašmatniąją atskirą žmo- 
nią gavome atsakymus, 
tuos atsakymus vėl tuojau 
atsakėme laiškais. Vienas 
tečiau tąją laišką turi pla
tesnę prasmę, tad į jį prisi
eina atsakyti viešai per laik
raštį žiniai ir kitą, kurie pa
našiai, kaip ir Gerbiamasis 
Korespondentas, manytą 
Ypačiai verta plačiau į šį 
laišką atsakyti, kad jisai tu
ri neabejotiną geros, nors 
klystančios valios žymę, o 
gerb. korespondentas nebe- 
šiandieną žinomas, kaipo 
didelis lietuvią nors savo
tiškas tautos mylėtojas. Štai

ištraukos iš to indomaus 
aiško.
“Kun. J. Tumui. Malo

nus Drauge!
Gal pykši už tokį įvardi- 

imą, bet nieko negelbės: 
vadinu draugu kiekvieną 
veikėją ant tautinės dirvos, 
nors jis laikytąsi man prie
šingą krypsnią.

Sveikinu tad, drauge-tau- 
tieti, atvykus į šitąją Arian
čio pusę! Linkėju pasiseki
mo Tavo sumanymams!

Bet drauge turiu pasaky
ti, kad auką rinkimams pa- 
bažnytinėms (Kn. J. T.) ar
ba parapijinėms mokykloms 
esančioms po kunigą prie
žiūra, man nepatinka ir tam 
siekiui Tavo kelionės pri
tarti negaliu. Mokykla tu
rėtą būti nepartijinė, t. y 
nei valdžios, nei kunigą 
rankose.

Kunigai sulig mano su
pratimo Lietuvą ir lietuvys 
tę prapuldė, ir kunigiško
mis mokyklomis jos neat 
statysime. Reikia žmonėms 
duoti bešališko mokslo. Gi 
riu kunigus, kurie dirba tau
tos labui. Bet kad jie skan
dina tautą klerikalizme, tai 
turiu priešintiesi. Nei kuni
gijos, ypačiai Romiškosios, 
nei Maskolią valdžios pa
stangos tautai neina ant 
sveikatos. Tai, nors, tegali 
būti pereiginis laipsnis į ne- 
partijinį darbštumą, bet abe 
jotinas yra krypsnis, kurį 
cunigai prikergiate savo šią 
dieną veikimui.

Vis tiek, ar šiaip darote, 
ar kitaip, trokščiau pasima
tyti ir iš Tavo lūpą išgirsti 
apie tikslus ir kitus Tėvy
nės dalykus. Dirbi nuo se
niai Lietuvią tautos labui, 
todėl malonu bus man Ta
ve pasveikinti. Kad ir mudu 
nesutinka va metodo j e švie
sos platinimo, vis dėlto iš 
mano pusės nėra kliūčių”, 
ir t.t.

Šį laišką pavadinau in- 
domiu ne tiek dėl jo turinio, 
kuris nedaug naujo mums 
teduoda, kiek dėl jo galvoji
mo būdo, kurs yra typiškas 
vienos rąšies inteligentams 
Kaip Tėvynėje, taip ypačiai 
emigracijoje yra žmonią, ku 
rie nič nieko nemato, kas 
yra, kaš neišvengiama, nes 
akis laiko inbedę vien 
augštąją šviesiąją žvaigždę 
“Bendrieji žmonijos idea
lai”, “grynasai, bešališkas 
mokslas”, “absoliutinė lais 
vė” ir daugybė panašią oba 
šią — tai anos augštosios 
žvaigždės, kurią niekas dar 
nėra nuskynęs ir vargu bau 
tada nors nuskįs. Atsaky
tumėte, jog tai “idealai”, į 
kuriuos reikia eiti, nors ją 
niekados nepasiektumei. 
Teisybė. Bloga tik, kad kai- 
kurie perapskritos, perben- 
dros prasmės idealai nevie- 
naip suprantami: Sakysime, 
žmonią lygybė, brolybė ir 
k. p. yra bendrieji žmonijos 
idealai. Tečiau vieni juos 
supranta taip, kaip Kristus 
mokė, kiti kaip socijalistai 
moko. “Grynasai” mokslas 
anot vienu tegali būti eks
perimentinis; kiti mokslai 
visi buvo ir visados bus nu
dažyti asmeniškumu. Anote
kitą, kaip dr. J. Šliupas, gry 
našai mokslas bus tik tasai, 
kurs griaus “Romiškąją” 
kunigiją. Absoliutinė laisvė 
anote vieną neprivalo var
žyti nei kunigiškąją mano 
darbą; anote kitą — tepri
valo gerbti mano vidaus da
lykus. Ir t.t. begalo.

Šiuo sykiu mus ypačiai 
interesuoja anosios rąšies 
lietuviu inteligentą nuomo 
nės apie “laisvąją mokyk
lą”. Tai vienas iš apkalba-
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jau per kelis syk grįžo prie 
tos temos, ginčydamasi su 
“Lietuvos Žiniomis”. Tad 
nebeatkartosime josios gal
vojimą, pasiązdami pačius 
skaitytojus ten kreipties.
Męs šį traipsiiį pasiėmėm 
rašyti daugiausia dėl gerb. 
Korespondento nuomonės, 
jogei mokykla bus liuosa tik 
tada, kada nebus nei vai 
džios, nei kunigą rankose.

Sutikkime su gerb. Ko
respondentu, kad taip tikrai 
yra, kad tokioms mokyk
loms tegalima pritarti, to
kias tešelpti ir paprašykime 
jį, kad jisai patsai pamėgin
tą įvykdinti tokio typo mo
kyklas.

Visą pirmu, kame jis ieš- 
kotą pavyzdžią. Geriausios 
šią dieną mokyklos — Ang
lijoje, Vokietijoje ir Skan 
dinavijoje. Bet visur ten jos 
arba “valdžios” rankose 
arba tikinčiąją piliečią, ku 
rie nesibijo religijos atsto 
vo; netik nesibijo, bet net 
skaito būtinai reikalingu 
mokyklos tarybos nariu. Ieš 
kos praneuzijoje? Ten reli 
gijoj atstovas nebeturi vie 
tos; užtat “valdžia” daro 
tokią presiją, per kurią 
laisvės nei mažiausio šešėlio 
nebesimato. Gal šiaurės 
Amerikos Jungtiniuose Val
sčiuose? Tiesa, čia esama 
vieno typo valdiškąją mo
kyklą, kurios neva “liuo- 
sos”, bet ir čia paskutiniu 
laiku manoma Biblijos 
mokslą lygiai su kitais moks 
lo dalykais padaryti pri
verstinu. Apie privatines 
mokyklas ir veik apie visus 
Amerikos universitetus vie
ną tegalime pasakyti girdė
ję, jogei yra steigiama ir 
palaikoma tikinčiąją žmo
nią. Manau, kad gerb. Ko
respondentas nepavadįs ją
ją—“laisvomis”.

Dar, aršiau butą jeigu g. 
K. atsirastą Rusijoje ir im
tą ten mokyklomis rūpin- 
ties. Kaip jisai tenai imtą 
vykinti “laisvąją”, mokyk
lą? Ten mokykla visados 
buvo valdžios rankose. Tik 
paskutiniais laikais ji kiek 
atlyžo ir leido kaikurioms 
draugijoms privatines mo
kyklas stengti, jas savo lė
šomis palaikyti, savo kandi
datą į mokytojus pristatyti.
Bet biurokratiškoji valdžia 
savo krypsnio neatmainė 
mokytojas turi būti valsti 
jos egzamenatorią pripažin
tas tinkamu mokyti (turin
čiu tam tikrą mokslo cenzą), 
vietinės administracijos pri
pažintas tinkamu auklėti 
(politiškai ištikimu), o pa
čios mokyklos sutaisytos 
sulig vyriausybės sustatytą 
programą, iš kurią nieko ne 
išmesi, o pridėti tegali Lie
tuvoje, sakysime, lietimą 
kalbos mokslą, kaipo atski 
rą mokslo dalyką. Valdiš
kosios programos pirmojoje 
vietoje stovi tikėjimo moks
las. Jis, tiesa, nekiek tesve
ria; gal niekame kitur neiš 
eina tiek daug netikėliu 
kaip iš Rusijos mokyklą 
vis dėlto religijos mokslui 
nori ar nenori, turi skirti po 
dvi valandi per savaitę. Tai 
visas kunigą įsikišimas į 
mokyklą. Vyriausybė Rusi
joje labai užvydi: bijo kiek
vieno menko šešėlio, kurs 
nuo privatinio asmens kris- 
tą ant mokyklos. Tad ją izo
liuoja kuone absoliutiškai. 
Vienat—vienos pravoslavą 
cerkvinės mokyklos leista 
laikyti po priežiūra tikėji
mo atstovo.

Taigi nors tai butą kai- 
kam ir nepageidaujama, 
“Saulės” mokyklos yra 
grynai svietiškos, laieizuo-

mokyklomis. Vienas daly
tas teskiria jas — kad Drau 
gijos valdyba pristato kan
didatą į mokytojus, kurį 
rusą vyriausybė patvirtina 
ar ne; ir atstato jį, radus ne
ikusiu. Taigi kokia gi čia 
negali būti kalba apie mo- 
cyklas — kunigą rankose? 
Dar mažiau gali būti kalbos 
apie paliuosavimą mokyklą 
iš valdžios ranką. Kalba 
apie “liuosą” mokyklą Ru
sijoje — yra tuščia kalba, 
nereikalingas burnos auši
mas.

Čia begali būti viena kal
ba. Kas geriau butą, ar kad 
visos mokyklos pasiliktą 
rusą vyriausybės rankose, 
ar kad šalip ją dar butą pri
vatinės, nors su bent ma
žiausiu kontrolių privatinią 
žmonią? Jei kas manytą, 
jogei rusą rankose būdamos 
mokyklos geresnės už esan
čias privatinėse rankose, tai, 
žinoma, ir gerb. Kors. ir 
kiti jam lygąs negalėtą 
tokioms “Saulės” mokyk
loms pritarti. Anaiptol, tu
rėtą jas boikotuoti vadinti 
“Saulę” tamsia, kaip tai 
daro lietuvybės nebtekę 
Lietuvos neva pirmeiviai, 
bet ištikrąją didžiausi at- 
galainiai. Bet ir tada liktą 
šis klausimas. Vyriausybė 
neturi pinigą įsteigti pakan
kamą skaičią mokyklą. Tai 
kas gi tada geriau: ar kad 
lietuviai visai mokyklą ne
turėtą, ar kad ją pristeigtą 
privatinė draugija, kurioje 
dalyvauja kunigai? Anieji 
musą neva pirmeiviai ir 
čia drąsai atsako: geriau 
lietuviai tepasilieka be mo
kyklos, neg kad ją įsteigtą 
kunigas. Bet šitokią žmonią 
balsas tai laikinią žmonią, 
ne pirmeiviu, ar socijalą bal 
sas, kuriems niekados ir 
niekas nepatiko, kuriems 
niekados, niekas dar neinti-
co.

Jei kunigai ir šiandieną
;aip nesirūpintą visuomeni
niais dalykais, kaip ir se-v 
niau, tai butą pirmeiviai te
bešaukę, kaip ir šaukę: apie 
kunigą kišenes, pilvus, vel- 
tėdystę ir kitus panašiai 
gražius dalykus, kurią, te
čiau nemato, kai patįs esti 
ją kalti. Kai kunigai pra
dėjo visuomeninį darbą 
dirbti: organizuoti mokymą,- 
ūkį, pramouiją. vaizbą ir 
visur dalyvauti, tie neva iš
mintingieji piliečiai ima vėl 
šaukti apie pavojumą Tėvy
nei, kad kunigai viską į savo 
rankas ima.

Kunigai atsiranda keista
me padėjime: tai juos stu
mia, tai vėl neleidžia. Neva 
pirmeiviai čia atsiranda ly
gąs Ščedvino—Saltvkovo
biurokratams su ‘taščit

mąją neaiškiąją idealą—'tos. visuose dalykuose sulv- 
žvaigždžią. Vilniaus‘Viltis’i m’rtos su valdiškomis rusą

ir nepuščat”. Kunigai tiek. 
daug turi savo pašaukime 
darbo, kad mielu noru per
leistą pašalinius savo užsiė
mimus kitiems inteligen
tams. Ir kame tik gali per
leidžia. Visa nelaimė, kad tą 
“kitą” svietiškią inteligen
tą Lietuvoje ant pirštą su
skaitoma. Tai kogi, čia re
gis, šaukti, kad ūkininkas! 
pristigęs arklią, jaučiais 
aria, ar kaip kitaip? Kogi 
čia pykti, kad kunigai 
“prapuldę Lietuvą ir lietu
vybę”, nori šitą savo istori
jos nuodėmę, kaip mokėda
mi išdildyti? Gerb. Koresp. 
sako, reikia tai padaryti ne 
“Saulės” mokyklofnis, bet 
“bešališku mokslu”. Gerai. 
Bet aš, sakysime, kad ir 
labai norėčiau Lietuvą gai
vinti bešaliku mokslu, neži

nau, ką tai reiškia, koks ji
sai yra. Aš žinau, '<a< 
ai itiiirl ik..s. -«•<.trrafij«-«. fij 
zikos, chemijos vi 
moko ir'svietiškose



^rkvinėse mokyklose. Ką 
daug sukti — reikia aiš

kiai ir trumpai pasakyti: tos 
mokyklos yra “nepartiji- 
nės”, kad ir Ferrero taiso
mos, kur nėra minima Die
vo vardo ir nėra tikėjimo 
mokslo. Bet dėl tų dalykų 
mums neprisieina ginčyties. 
Tad gi pasakyti: giriu kuni
gus, kurie dirba tautos la
bui, bet priešinuosi, kad jie 
kunigiškai dirba, ypač Ro
miškai, nes tai neina tautos 
labui (sveikatai), yra vis 
tiek, kų tų patį darbų dirbti: 
taščit i nepuščat.

Dėl “liuosos”, t. y. be ri
ejimo mokyklos mums, tau 
ininkams, sakiau, neprisi- 
ina ginčyties: kunigams, 
ad tai butų priešinga. Jų 
ašaukimui, svietiškiams, 

nebelabai dievotiems, nors 
dėl to, kad tai yra faktas, 
ogei katalikybė visur stip- 

a tautybę, klfip Lenkijo
je, taip Lietuvoje. Dėlto, 
žiūrėkite, ar lenkas patrio
tas griaus tikybų, kad ir 
pats netikis? Jų tegriauna 
žmonės, kuriems jokia tau
tybė neberūpi.

Kun. J. Tumas, 
“Saulės” delegatas. 

Chicago, III.
5—VIII—11.

Tam tikslui atvažiavau, ir 
noriu savo jausmus perduo
ti jums, brangus viengen
čiai. Todėlei teiksitės tokie 
malonus būti ir suteitki man 
tokių atsakančių progų, 
kaip tai atvirus viešus Susi
rinkimus, kuriuose galėčiau 
paaiškinti musų padėjimų. 
Kartu noriu priminti, jog 
tiktai trumpų laikų (5 sa
vaites) tegaliu viešėti jūsų 
tarpe. Nevėliaus, kaip 15 d. 
rugsėjo turiu išvažiuoti tė
vynėn. Labai butų man 
malonu išgirsti gerb. vien
genčių nuomonę, ir kartu 
patarimus: kur, tai yra ko

lose kolonijose mano atsi
lankymas butų labiau pa- 
geidžiamas. — Prie šitos 
progos paminėsiu tiktai 
tiek, jog tūli stebėsis apie 
mūsų padėjimų, ir beabejo
nės, sužinojus dalykų stovį, 
su visu* atsidavimu steng
sis suteikti savo broliškų 
rankų. Tenemano nei vienas, 
jog mūsų susiartinimas tai 
ne svarbus dalykas. Jis yra 
mūs tautos gyvybės klausi
mas! Nuo pasekmingo su
siartinimo ir užmezgimo 
stiprių, tvirti^ ryšių, priguli 
visa mūsų tautos ateitis.

Todėl, kas myli savo gi
minę, savo tautų, tas visa in- 
gale lai pasistengs jos gero
vei patarnauti. Gerb. pir
mininkų visų draugijų, la
bai melsčiau, idant apie šitų 
svarbų reikalų tarpe drau
gų pasikalbėtų, prirengtų 
susirinkimuų, ir man apie 
tai praneštų, kūr ąš galėčiau 
nuvykti ir išpildyti savo mi
sijų. Žinias apie tai prašau 
siųsti į redakcijų “Vienybės 
Lietuvninkų” 120-^-124 
Grand str., Brooklyn, N. Y.

Jonas Vanagaitis 
iš Tilžės, (Prūsų Lietuvos)

Pasibaigė apyskaitos,
skirstosi namo neikiek ne
išgaišinę gero ūpo. Ryto 
viskas!

Ateina paskirtas laikas. 
Programos tvarka suardy
ta, referatai eina kitoj eilėj. 
Pirmas skaito advokatas 
Leonas apie nuosavybės tei
sę sulig Lietuvos statuto. 
Garbę Leonui daro, kad jis 
pirmas pradėjo tyrinėti 
Lietuvos statutų. Vienok re
feratas nedidelis, visų klau
simų neišrišė. Iškarto nie
kas nieko dar nėra padaręs. 
P. Leonas iš statuto padarė 
tarp kitų tokius išvedimus 
apie žemės nuosavybės tei
sę: žemė pirma buvusi ben
drijos nuosavybė, paskui 
pavirtusi atskiro asmens 
nuosavybė. Prelegento pa
brėžta, kad Lietuva pralen
kusi kitų kaimyniškų tautų 
kultūrų teisių išdirbime.

Antras referatas buvo 
kun. J. Žiogo apie Imbarės 
kapus (Telšių apskr.). Ka
pai seni, iš 12—14 amžio 
Lavonai deginta; kiekvie
nam kape rasta po krūvelę 
apdegusių ir aplaužytų kau 
lų. Kapai įvairiausios. for
mos: pailgi, ketvirtuoti, ova 
liškos formos ir t.t. Didžiau
sia kapų ypatybė — įkapių 
turtingumas: peiliai, jėtįs, 
kirveliai, platus kirviai; 
piautuvai, skiltuvai, penti 
nai, žiedai, sagtįs, apyran- 
kiai, grandinėliai ir t.t 
Daiktai geležiniai, žalvari
niai, puodų šukelės; sudėta 
be jokios sistemos.

Trečias iš eilės p. Viliaus 
Storastos—Vydūno refer. 
“Lietuvių ir lygių kitų tau
tų tikybos prasmė senovė 
j e”. Tolimų svetį susirinki
mas pasveikino tuoj prieš 
skaitant ir klausė jo su to
kia atida, su kokia nieko ne
klausė. Jis kalbėjo apie ti
kybos prasmę, apie jos ga
lybę ir reikšmę, apie lietu 
vių stabmeldžių tikybos lie
kanas tautos poezijoj ir iš 
dirbiniuose.

Toliau p. S. Čiurlionienė, 
savo referate apie “Lietu
vių kalbos stovį ir reikalus” 
prirodinėja reikalingumų 
kalbos valymo nuo visokių 
svetimybių, karštai kviečia 
tobulinti kalbų, rupinties 
jos išlyginimu ir dailumu;

“Viltis”

BLAIVYBES SKYRIUS.

KODtL AŠ ESMU PILNASAI BLAIVININKAS? 

Iš “Temperanoe truths from many pens” psl. 14. 

Kunigo Valterio Eilioti kalba.

ŽODIS Į LIETUVIŲ 
VISUOMENĘ.

Gerb. viengenčiai! Turiu 
ž didelę garbę jums pra- 
ešti, jog 1-mų dienų š. mėn. 
tvykau į šių laisvės šalį su 

atingai svarbum tikslu, 
irmiaus, negu pranešiu
lačiau apie svarbumų-fna 
o misijos, pavelykite pa- 
veikinti jus visus vardan 
rusų lietuvių. Męs, Beril
iai Mažosios Lietuvos, jau 
ekartų pasidžiaugėm apie 
autiškus darbus, kuriais 
uošiasi musų. broliai, gy- 
enantįs Amerikoje. Ne
artų galėjome su pasigėrė 
imu pranešti apie tai neži- 
antiems, jog dėka ameri

kiečių vientaučių triūsui kį
la tautiškas susipratimas 
diena iš dienos augštvn. 
'Męs iš dalies matydami ge
rus paveikslus, pasirengėme 
jus sekti; bet, deja!—mums 
užstoja kelių visokios kliū- 
tįs, kurių prašalinimui da
bar pradėjome dirbti. Ant 
kiek mums pasiseks atlikti 
tų nelengvų darbą, tai atei 
tis parodys.—

Męs, arba geriaus pasa
kius maža dalelė musų pase 
kam atidžiai jūsų darbus, ir 
linkime jiems kuogeriausios 
kloties. Berods laiks nuoz*
laiko tenka pamatyti kok 
gyvybės ženklų jūsų laikraš
tijoje ir apie Prūsų Lietu-

ų. Bet tas yra toks silpnu- 
is, jog jis nepalieka žymės 
arpe viengenčių, ir dingsta 
aip jūroje vilnis. Šitam 
egeistinam padėjimui pa- 
istengėme padaryti galų ir 
okiu nors būdu susiartinti 
r užmegsti stipresnius ry 
ius.

Štai ir priežastis mano at 
ilankyųio pas jus, Gerb 
Vien genčiai.

Mums susiartinti norint 
eikia žinoti viens kito pa
ėjimų, idant sužinojus kas 
us spaudžia ir daro viso- 
ias kliūtis mūsų tautiškam 
ilimui, draugiškai sustoję 
a prašalintumėm. Kadan- 
. pilnai žinau, jog didžiau- 
a dalis ferb. viengenčių 
epažįsta mūsų, t. y. Prūsų 
ietuvių padėjimo, iš. tos 
riežasties ir noriu juos, 

k galėdamas, supažindin-
Bet ne per laikraščio 

ltis, tiktai gyvu žodžiu.

LIETUVIŲ MOKSLO 

DRAUGIJOS VISUO

TINAS SUSIRIN

KIMAS.

Mokslo Draugijos Susi
rinkimas! Kaip magiškai 
skamba tie trįs žodžiai. 
Kiekvienam lietuviui, ti
kinčiam į Lietuvos ateitį. 
“Mokslas viskų pergalės”, 
— sako jis pavydėdamas 
šviesesnėms tautoms kai
mynėms, “bet męs jas pa
vysim”. Visais keliais ūžia 
Vilniun norėdami išgirsti 
savo troškimų patvirtinimo 
visuotiname draugijos su
sirinkime. Suvažiavo. Jur
gio prospekte matai lietu
viškai kalbančių būrelius, 
skubančius susirinkimo vie
ton. Pilni vilties eina, neš
dami su savim entuzijazmo 
daugiau, negu reikia. Ineini 
“Rūtos” būstan, žmonių 
pilna. Ūžia kaip bitės avily, 
nekantriai laukdami susi
rinkimo atidarymo ir refe
ratų. Štai pasklydo žinia, 
kad iš policijos negautas lei
dimas referatų skaityti. Ne
kantrumas didinasi, ūžesys 
kįla; jaunimas karščiuoja. 
Beveik dviem valandom su
sivėlavus d-ras Basanavi
čius atidaro susirinkimų, 
sveikina skaitlingus svečius 
ir praneša, kad “dėl ne nuo 
jų prigulinčių priežasčių” 
referatai busiu atidėti lig 
liepos 13 d. dvyliktai valan
dai. “Kų daryti — sako sve
čiai—palauksime”. Prasi
deda nuobodus komiteto 
apyskaitos davimas. Dirbta, 
bet nenudirbta, kiek norėta. 
Vienas kitų kaltina,‘bet nėr 
kaltų: kiekvienas pildė savo 
priedermes kiek galėjo, ir 
visi žiuri į ateitį šviesiomis 
akii

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

Susirinkimas
86 kp. S. L. R. K. A. is 

Portage, Pa., atsibus 20 d 
rugpiučio, 2 vai. popietu pa
prastoj vietoj. Visi privalo 
pribūti, nes bus daug svar 
bių reikalų aptarta.

Komitetas.

Paj ieškau
jauno vaikino vedimui krau
tuvės, mokančio angliškai 
lenkiškai ir lietuviškai, dir
busio nors vienus metus 
krautuvėj. Alga sulyg jo ga 
bumų. Atsišaukti į ‘Draugo 
Redakcijų.

Siuomi pranešame visiemsj, 
jog męs atspaudeme išnaujo 

TRUMPĄ KATEKIZMĄ, 
taigi kurie pirmiau reikalą* 
vote, tai dabar galėsite gauti.

10 centu egzemplioris. 

„Draugas", 314 E. Market str., 

Wilkes-Barre, Pa.

“Esmu pilnasis blaivininkas, jog neapkenčiu girty
bės. Mano apžadai nurodo, kad aš manau tų, kų sakau, 
arba, kitais žodžiais, neesmu veidmainys. Tai yra praktiš
kas protestas akyveizdoje Dievo, mano sielai ir visiems 
mano bičiuliams (prieteliams) priešais girtybės ydų.

“Kas yra taip neapkenčiamas, kaip šioji yda? Gir
tybė išplėšia žmogui Dievo brangiausių dovanų — protų. 
Žmoguje protas yra Dievo išminties kibirkštis. Protas 
susteigia ryšį vienybės tarp žmogaus, kaipo sutvėrimo ir 
Dievo, kaipo jo Sutvertojo. Girtybė numeta protų nuo 
jo sosto, o palieka žmogų grobiu biauriausių geidulių. 
Dievas padarė žmogų truputį mažesniu už angelus; gir
tuoklis pasidaro save truputį mažesniu už gyvulius.

“Negana to, šita baisioji yda išplečia savo prakeiki
mų ant kitų savo artymų. Ji yra pragaištis pasekmingume, 
ir desperacija priešenybėje. Su girtybe sėbrauja mulkystė, 
veidmainystė, vagystė, beširdystė (crudelitas), žmogžu
dystė, Dievo paniekinimas, žmogaus neapkentimas. Tos 
visos ydos nevien eina su girtybe, bet ir seka jų. Kūno 
ligos ir proto nusilpnėjimas yra įžymios girtybės pasek
mės. Kas tiktai myli žmoniją — neapkenčia girtybės.

“Jei myli religijų neapkęsk girtybės, nes girti kata
likai įžeidžia Bažnyčių, o jei numiršta girti, kaipo dažnai 
atsitinka, kas daugiau jų laukia, negu amžinoji prapultis? 
“Girtuoklis negaus dangaus karalystės.”

“Kas myli savo artymų praktiška meile, darys kų 
nors, kad išnaikinus tų ydų, kuri išplėšia žmonėms pri
gimtų gerų, sunaikina jų liglaikinę laimę ir pasmerkia 
juos amžinon prapultim”

Neapykanta ydos reiškia meilę priešingos dorybės.
“Pirmas žinksnis praktiškame pasipriešinime by* 

kokios ydos yra praktika priešingos dorybės. Jei aš ne 
apkenčiu girtybės, neapkenčiu viso to, kas veda prie gir
tybės. Jei aš myliu skaistų, blaivų gyvenimų, stengsiuo
si sunaudoti kiekvienų priemonę, kuri agituoja blaivybę, 
o tuo budu įkalbėsiu dorybės praktikų kituose. . Susitu
rėjimas yra viena iš kardinališkųjų dorybių. Pilnoji Blai
vybė yra susiturėjimo karžykiškasis pavidalas.

“Vienok tam, kas visiškai atpranta nuo svaiginančių 
gėralų, arba, kitais žodžiais, visiškai prisijaukina prie 
pilnosios blaivybės, tokia pilnoji blaivybė tampa neiš
reiškiamai tūkstantį kartų malonesnė ir saldesnė, negu 
girtuokliui alkoholis. To nieks negali pasakyti, kas nie
kuomet dar neišmėgino, o išmėginti juk tik nieko nekai
nuoja, kainuoja vien tvirtas užvis tvirčiausias noras”.

Vertėjas.
Kiekvienas kareivis turi savo vėluvų; kas kovoja su 

girtybe išskečia savo Pilnosios Blaivybės vėluvų. Kiek
viena liga turi savo gydyklų; sulyg augščiausio Katalikų 
Bažnyčios autoriteto, atsakanti ir tikrai išganinga girty
bės ligai gydykla yra Pilnosios Blaivybės praktika.

Tuomi budu musų Viešpats Jėzus Kristus išgelbėjo 
pasaulį. Jis nevien praktikavo dorybę, priešingų ydai, 
kurių Jis užpuolė, bet tų praktikų iškėlė lyg karžygiško 
laipsnio.

Jis kovojo mus godumų Savo beturtybe; mus paleis
tuvystę Savo užgimimu iš Nekaltai pradėtos Panos, ir 
veždamas nekaltų gyvenimų; mus rūstybės užgaidus Savo 
tobula kantrybe ir atlaidumu; mus meilę gėrimo Savo 
troškimu ant kryžiaus.

Nevien Kristaus gyvenimas ir mokslas, bet ir tvirtas 
žmoniškumo jausmas reikalauja atviros neapykantos kiek 
vienam palinkimui prie nedorybės parodytos priešinga 
dorybe.

Argi nematote reikalo, tokiu budu, kovoti su girtybe? 
Ar nežinote, kaip plačiai yra paplitęs tas piktas? Kur 
atrasi šeimynų be girtuoklių arba tų, kurie yra išstatyti 
girtybės pavojui?

Kur atrasi namus neužkrėstus smuklių limpančia li
ga? Kur atrasi draugijų be baisybių, prasikaltimų ir nelai
mių iš girtybės? Kelias iš smuklės veda stačiai į prieglau
dos namus, iš smuklės į kalėjimų, iš smuklės į bepročių 
namus, yra išklotas žmonijos griuvėsiais, kurie tapo auko
mis prakeikto alkoholio. Todėl-gi, kiekviena šeimyna 
privalo turėti savo narį ar narius, atsižymėjusius Pilno
sios Blaivybės praktikoje. Kiekviena kaimynystė priva
lo turėti savo kuopas narsių vyrų ir moterių, viešai pro
testuojančių priešais girtybės ydų. Kiekviena draugija, 
pasaulinė ir dvasiška privalo susiorganizuoti ant visuo
met, jei galima, net ir brangiai, kovoh priešais smuklę.

Drąsus vyrai ir moterįs visur reikalaujami protestui 
priešais girtybę, ir darbavimosi išgaišinimui jos. Pada
riau apžadus pilnosios blaivybės, kad galėčiau sugebiau 
atlikti šitų gerų uždavinį.

Jei myli laimingus namus, būk praktišku pilnuoju 
blaivininku, nes tai yra pasekmingiausias pragumas pa
rodymo apibiaurėjimo visai šeimynai, mirtingiausio žmo
nijos priešo.

Jei myli Dievo žmones, padaryk apžadus pilnosjos 
blaivybės; nes girtybė yra aršiausias priešas, kokį tikrasai 
tikėjimas šiandien turi sukovoti.

Jei laikai tavo širdyje draugijos gerovę, nelvpstyk 
taurių svaiginančių gėralų; nes daugiausia piktybių, ku
rias męs turim apverkti musų draugiškame gyvenime už- 
gema iš tos apverktinos motinos — girtybės ydos.
Padariau apžadus pilnosios blaivybės, nes tai yra augštas 

pavidalas krikščioniškos meilės.
Kiekvienas krikščionybės gaivalas pasmailina mano 

apie mano broliu gerovę Girtuoklis yra mano

brolis; jis reikalauja gero pavyzdžio, kad pasitaiĮ 
pasiryžau jam duoti tų gerų pavyzdį. “Męs žinomel 
perkelti esame iš mirties į gyvenimų, nes mylime brol 
(Jo. UI, 14.). Galiu būti per bėdinas duoti pinigus patai
symui girtuoklių, bet galiu duoti, kas yra dar brangesnio, 
negu pinigai — gerų pavyzdį.

Sunku rasti šeimynų, kuri neturėtų naudos iš savo 
narių, pilnų blaivininkų. Sunku atrasti parapijų, kuri ne
būtų sušelpiama Pilnąja Blaivybe. Gera yra būti pilnu 
blaivininku. “Geras yra daiktas nevalgyti mėsos ir neger
ti vyno, nei iš kurių daiktų brolis tavo pasižeidžia, arba 
pasipiktina, arba pasilpsta” (Rom. XIV. 21.).

Nėra nuodėmės man gerti nuosaikiai, bet girtuokliui 
yra mirtinas pavojus gerti kad ir mažiausia. Jei jis nori 
būti išganytas, turi suvis negerti. Tas uždavinys kartais 
pasirodo taip sunkus kaipo kankynė (martyrium). Su
šelpsiu jį draugaudamas jam pilnoje blaivybėje. Net ir 
patįs šventieji bijosi būti vieningais (solus). Dangiškoji 
išmintis sako: “Deja (bėda) tam, kas vieningas” (Eccles. 
IV, 10.). Bet varkšė žmogaus prigimtis bekovodama su 
piktu, su užpuolančiais geiduliais, jieško sau draugo. Šir
dis sušunka pavojuje arba silpnybėje: gelbėk mane! At
sakysiu tam šaukimui: Pasiryžau, kad nei vienas girtuok
lis neatkristų į girtybę iš priežasties mano atsisakymo jį 
pagelbėti gražiu pavyzdžiu. Jei jis yra priverstas iš rei
kalo daryti apžadus pilnosios blaivybės, aš esmu privers
tas iš meilės artymo draugauti su juo. “Nes meilė Kris
taus prispaudžia mus” (2 Cor. V, 14.).

Paniekintas ir visų atmestas girtuoklis reikalauja 
prietelio, kuris dalyvautų su juomi priverstoje pilnoje 
blaivybėje. Kur yra jo prietelis, kuris laikys ištiestų ne
nuilstančių rankų, sušelpiančių jį? Tai padarysiu mano 
pilnąja blaivybe. Pakelsiu jį iš nusiminimo. Patvirtįsiu 
jį, suramįsiu jį; kalbėsiu jam švelniais žodžiais padrąsin
damas jį. Aš busiu girtuoklio Gerasai Samaritietis. “Bet 
aš nereikalauju pilnosios blaivybės!” taip; kų mano brolis 
reikalauja aš reikalauju; o jei kas reikalauja pagelbos, aš 
reikalauju jį gelbėti arba suteikti jam tų pagelbų, kurios 
jis reikalauja.

Kunigas privalo turėti pilnuosius blaivininkus, kurie 
jam pagelbsti pataisyti girtuoklius.

Jei katalikų religija parodo praktiškų morališkumų, 
augštesnį už visų kitų sektų, tai yra pasekminga, kitaip 
ji niekuomet negali būti pasekminga padauginime skai
čiaus savo narių. Praktiškame kiekvienos dienos gyve
nime medis pažįstamas iš savo vaisių.

Bažnyčia, kuri uoliai ir pasekmingai stengiasi užves
ti blaivumų, bažnyčia, kuri apsiginkluoja priešais smuklę, 
nereikalauja daug argumentų įtikinimui, kad ji turi iš
ganingų misijų. Privalom išgaišinti girtybę iš Katalikų 
tarpo. Darydamas apžadus pilnosios blaivybės atlieku 
Kristaus darbų. “Paskiaus Jėzus, žinodamas, jog visa 
išsipildė, kad išsipildė Raštas tarė: Trokštu. Buvo tat 
pastatytas indas, pilnas uksuso. Jie-gi uždėję kempū 
pilnų uksuso, ant yzopo, pakėlė prie jo burnos” (Jo.
29.).

Pilnasai blaivininkas vienijasi su Jėzum Kristumi 
merdinčiame šauksme. Jis neleis mirštančiam Išganyto
jui pasilikti vieningu baisiame troškime. Pasigailėjimas, 
paeinantis iš pat gilumos žmogiškosios širdies, priverčia 
jį, idant vienytųsi užsigynime savęs su Viešpaties apalpi 
mu, kurį kenčia iš rankų vargšų ir nelaimingų girtuoklio

Kas sako: tvirtai pritariu pilnaijai blaivybei tiems 
kuriems ji reikalinga, yra pasakymu tiktai tiek, kad aš 
esmu katalikas. Kas sako: tvirtai pritariu pilnaijai blai
vybei tiems, kuriems ji yra reikalinga, ir aš noriu padrą
sinti juos padarydamas apžadus su jais, yra pasakymu, 
esmu tikras ir karštas katalikas. Pasistengti sutverti vie
šų nuomonę priešais girtybę, ir viskų kas veda prie jos, 
yra tai pasakymu, aš gerai linkiu savo tautai.

IŠ HARTPORD’O VYSKUPO LAIKRAŠČIO “THE 

CATHOLIC TRANSCRIPT”. 

t Pilnosios Blaivybės Žinios.
Nuosaikusis gėrimas.

•. ' ■ ’ ’
Nuosaikusis gėrimas prirengia dirvų girtybei. Nuo

saikusis gėrimas atlieka savo darbų slapta ir neregimai, o 
suparaližuodamas jiegų savęs susitvarkymo ir aptemdys. 
damas kūno jausmus priveda savo aukas prie tūkstantinių 
dėtų nusigėrimo, net patįs nejaučiomis peržengia rybas 
nuosaikumo. Žmonės silprti, alkoholis stiprus — stiprus 
padaryti beturčius iš turtingųjų, tinginius iš veikliausių
jų, ligonius iš sveikiausiųjų, pikčiurnas iš maloniųjų, be
pročius iš protingiausių  jų, paniekintus ir atmestus iš tų, 
kurie buvo didžioje paguodoje arba pagarboje. Tai yra 
aiškus mokinimas viso pasaulio išmėgintas, kad pilnoji 
blaivybė yra vienintelė ir tikra apgynėja visų.

“The Temperance Witness. July 20, 1911.”

Kalėjime. '
Kapelionas. — Kas čia ta

ve atvedė?
Kaltininkas. — Jaunystė.
Kap. — Jaunystė? Tu tu

ri kokių penkiasdešimts me
tų.

Kalt. — Jaunystė, bet ne 
mano, tik mano apgynėjo.

Restauracijoje.
Ponia. — Tarne! Žiūrėk, 

musė įpuolė į sriubų.
Tarnas. — Gerai tai pa- 

trakėlei! Visų rytų sukinosi 
aplinkui.

Jis. — Kų sakė tavo tėvas, 
sužinojęs, kad noriu tave 
vesti ?

Ji. — Ar turiu išmesti vi
sus jo keiksmus.

Jis. — Taip.
Ji. — Tai tėvas nieko ne

sakė.

— Rytoj’ ateisiu pas tave 
su svarbiu reikalu.

— Kokiu?
— Atiduosiu penkis rub

lius, kuriuos dabar man pa
skolinsi.



CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS. 

(Seka.)

arklys grįžtant atgal neturi tiek sunkenybės, kiek turėjo 
važiuojant į ten išryto, ir ilgai netruks parbėgti. Už jo 
sveikatų! Po plynių! Puikus arklys!

— Ar negalėtum pavėžyti manęs ir vaiko iki ten ? — 
užklausė Sikes, pastūmęs alų prie naujojo savo pažįstamo.

— Galiu, jei judu tuoj’ važiuojate, — atsakė žmogus, 
pakėlęs akis nuo uzbono. — Ar einate į Halliford?

— Mudu einava į Shepperton, — atsakė Sikes.
— Tai aš jūsiškis, kol tik bus pakeliui, — atsakė anas.

— Ar už viskų užmokėta, Becky?
— Taip, ansai ponas užmokėjo, — atsakė tarnaitė.
— Aš sakau! — tarė žmogus, pasigėrusiojo rimtumu,

— taip negal būti.
— Dėlko ne? — paklausė Sikes. — Tamsta mudu pa- 

vežįsi; tai dėlko aš negaliu tavęs už tai pavaišinti pora 
jonkučių?

Nepažįstamas giliu veidu pristojo ant tų prirodymų. 
Tų padaręs, pagriebė Sikes’ų už rankos ir apskelbė, kad 
is iš teisybės ėsųs puikus vyras. Ant to Sikes atsakė, 
tad jis bene juokauja, lyg norėdamas pasakyti, kad jei 
tasai nebūtų girtas, tai butų didelė priežastis spręsti, kad 
uokauja.

Pasisakę viens kitam da daugiau meilumų, jie atida
vė draugijai labanakt ir išėjo. Tarnaitė pagriebus nuo 
stalo uzbonų su stiklais, pilnom rankom žiurėjo per duris, 
taip svečiai važiuos.

Arklys, kurio sveikatų gėrė jam nedalyvaujant, sto
vėjo lauke pilnai pakinkytas. Sikes su Oliveriu įlipo ve
žiman be ilgų ceremonijų. Arklio savininkas, užtrukęs 
valandėlę, kad jį pažaboti ir papeikti brizgilų ir pasaulį, 
turs tokį daiktų išrado, — įsilipo taipgi. Paskui brizgilu 
sutrenkė arklio nasrus, bet gyvulys blogai tuo pasinaudo 
o, nes augštai iškėlęs galvų šoko per kelių ir įbėgo į stu
ms langus. Tų atlikęs, jis išsigelbėjo tuo, kad atsistojo 
piestu, apsisuko ir šoko bėgt, puikiai dundydamas per 
miestelį.

Naktis buvo labai tamsi. Tiršta migla, pakilus nuo 
upės ir nuo drėgnos žemės, apdengė juodus laukus. Buvo 
:aipgi baisiai šalta, nesmagu ir tamsu. Nieks nešnekėjo, 
nes vežėjas ėmė snausti, o Sikes suvis neturėjo noro jį 
užkalbinti.

Oliveris sėdėjo susirietęs vežimo kertėje, apsvaigęs 
nuo baimės ir pažvelgimo. Vaidintuvės akimis jis matė 
visokius paveikslus nugenėtų medžių šakose, kurios nera
miai šen ir ten siūbavo, lyg išreikšdamos "kokį navatnų 
džiaugsmų iš to liūdno reginio.

Važiuojant pro Sunbury bažnyčių, laikrodis išmušė 
septynias. Vienų namelių languose buvo žiburys, apšvie
čiantis toj’ vietoje kelių ir apsiaupiantis da didesniu še
šėliu augančius ant netolimų kapinių medžius. Netoli 
buvo girdėtis puolančio vandens ošimas ir šakos seno 
medžio išlėto šnabždeno nuo vėjo; tas viskas priminė ra 
mių muzikų velionių atsilsiui.

Jau pravažiavo Sunbury ir vėl braukė lygiu keliu. 
Pavažiavęs tris ar keturias mylias, vežimas sustojo. Sikes 
išlipo ir paėmęs Oliverį už rankos, ėjo tolyn. Sheppertone 
juodu nestojo nei vienuose namuose, ko pailsęs vaikas 
taip troško, bet ėjo vis tolyn, tamsoje klampodami per 
purvynų ir traukdami per tamsias pievas ir laukus, pako 
neišvydo žiburių netoli esančiam miestelyj’. Žiūrėdamas 
prieš save, Oliveris pamatė, kad čia jau buvo vanduo ir 
kad juodu artinasi prie tilto.

Sikes ėjo tiesiog iki pačiam tiltui, ir staiga pasuko po 
kairei prie upės kranto.

— Vanduo! — pamislijo Oliveris, vos neapalpęs, nuo 
baimės. — Jis atsivedė mane į šitų apleistų vietų, kad nu
žudyti.

Jau jis norėjo pulti ant žemės ir kovoti už savo jaunų 
gyvastį, kaip štai pamatė, kad juodu stovi prieš vienus, 
pašaįyj’ stovinčius, beveik sugriuvusius namus. Prieša
kyje iš abiejų šonų buvo po langų ir viens gyvenimas ant 
viršaus, bet viduje nebuvo matyti žiburio. Namai buvo 
tamsus, suklypę, ir, matomai, neapgyventi.

Sikes, vis laikydamas Oliverį už rankos, negarsiai 
priėjo prie durų ir paspaudė klingį. Pastumtos durįs at 
sidarė ir juodu įnėjo į vidų.

Butą, mat, turgaus dienos. Žemė buvo apklota giliu 
iki kulnų, skystu purvynu; tiršti garai, kylantiejie nuo 
galvijų ir susimaišę su migla, kuri, rodos, rėmėsi ant sto
gų, — sunkiai kabojo ore. Visos užtvaros, kokios tik ga
lėjo tilpti ant to didžio ploto, buvo prigrūstos avių. Paša
liais į dvi, tris eiles, buvo sustatyti jaučiai ir kitoki galvi
jai, priraišioti prie kuolų.Kaimiečiai, mėsininkai, piemens 
paukštininkai, vaikai, vagįs, tinginiai ir visokios rųšies 
valkatos, maišėsi vienoj minioj. Švilpimas piemenų, lo
jimas šunų, baubimas galvijų, bliovimas avių ir kriukimas 
kiaulių; riksmai paukštininkų, šauksmai, keikūnas ir 
barnis iš visų pusių: skambėjimas varpelių ir balsai išei
nanti iš smuklių; grudimas, stumdymas, tarškėjimas 
vežimų, muštynės ir riksmai; nemalonus ir nesutinkanti 
balsai iš visų turgavietės kampų; nesiprausę, nesiskutę, 
sutroti žmonės, bėgantiejie šen ir ten; — tas viskas gami
no nesmagų reginį, kurs visiškai galėjo apkvaitinti jaus
mus.

Sikes, vesdamas Oliverį paskui save, alkūnėms skynė 
sau takų per tankiausių minių ir labai mažai paisė ant tų 
balsų ir reginių, kurie taip nustebino vaikų. Kelis kartus 
jis linkterėjo vienam, kitam pažįstamui, ir atsisakęs nuo 
kelių užkvietimų išsimesti po rytmetinį gurkšnį, negai
šuodamas grūdosi pirmyn, pakol galutinai neišlindo iš tos 
maišaties, ir traukė savo keliu per Hosier lane Holborno 
linkon.

— Nagi, mažiuki — tarė Sikes, pažiūrėjęs ant šv. An
driejaus bažnyčios laikrodžio, — jau visai netoli septy
nios! Turi žengti gerai. Skubink, neatsilik, tu nepavilkt- 
koji!

Taip kalbėdamas, Sikes smarkiai pakratė mažų vaiko 
rankų. Oliveris, permainęs savo žingsnius į riščių, pusiau 
eidamas, pusiau bėgdamas, stengėsi kiek įmanydamas 
susilyginti su plačiais plėšiko žingsniais.

Juodu taip smarkiai ėjo, iki nepasiekė kampų Hyde 
Parko ir pakreipė savo žingsnius Kensingtono linkon. Čia 
Sikes sulaikė savo eisenų ir palaukė, kol jų nepavijo 
tuščias vežimas, važiuojantis netoli iš užpakalio. Pamatęs 
ant jo parašų “Hounslovv”, jis mandagiai, kaip tik mokė
jo, paklausė vežėjo, ar negalėtų jų pavėžyti iki Isleworth.

— Lipk į vidų 1 — atsakė tasai. — Ar tai tavo vaikas ?
— Taip, tai mano vaikas, — atsakė Sikes, smarkiai 

pažiūrėjęs ant Oliverio ir lyg netyčia įsidėjęs rankų į ki
šenių, kuriame buvo pištalietas.

— Tavo tėvas eina pergreit dėl tavęs, ar ne, mano 
žmoguti? — užklausė vežėjas, matydamas, kad Oliveris 
-hs atgauna kvapų.

Su vis ne, — įsikišo Sikes. — Jis prie to pripratęs 
Duok man rankų, Ned. Lipk j vežimų!

Taip užšnekinęs Oliverį, Sikes padėjo jam įlipti ve
žiman ir vežėjas, parodęs pundų maišų, liepė jam atsigult 
ir pasilsėt.

Pravažiavus jiems pro daugelį akmenų, ženklinančių 
mylias, Oliveris vis labiau stebėjosi, kur sėbras nori jį 
nusivesti. Jie pravažiavo Kensingtonų, Hammersmithų, 
Chiswickų, Kewbridge, Brentfordų, ir vis dar traukė tolyn 
taip sparčiai, kaip ir pradžioje kelionės. Antgalo jie 
privažiavo smuklę, vadinamų “Karieta ir Arkliai”, už 
kurios netoli kelias sukosi į šalį. Čia vežimas sustojo.

Sikes išlipo labai greitai. Pagriebęs Oliverį už rankos, 
ir nukėlęs jį nuo vežimo, labai šnairiai ant jo pažiurėjo ir 
labai žymiai jam pamojęs, pačiupinėjo šoninį savo kišenių.

— Su Diev, vaikuti! — tarė vežėjas.
— Jis susiraukęs! — tarė Sikes, pakratęs jį už apy

kaklės, — mat, neužganėdintas! Žiūrėk tu jo, jaunas šu 
niūks! Nepaisykit ant jo!

— Ne mano dalykas! — atsakė vežėjas, pasitaisęs ant 
pasostės. — Puiki diena, vienok! ,

Ir nuvažiavo sau toliau.
Sikes palaukė, pakol jis nuvažiavo gerų galų, ir pa

sakęs Oliveriui, kad dabar gali žiūrėti paskui kiek tik jam 
patinka, — keliavo toliau.

Truputį paėję už smuklės, juodu pasuko po kairei 
paskui pasukę po dešinei ėjo ilgų galų kelio, praeidami pro 
gražius sodus ir ponų namus abiejose pusėse kelio, ir vos 
tik sustojo atsigerti alaus, pa^ol nedasivilko iki miestelio 
Čia ant vienų namų Oliveris pamatė parašyta gana dide
lėmis raidėmis “Hampton”. Porų valandų juodu klaidžių 
jo aplinkiniuose laukuose. Paskui grįžo atgal į miestų ir 
sustoję senoje smuklėje su nudilusiu parašu, užsisakė sau 
pietus virtuvėje pas ugnį.

Virtuves butą senos ir žemos, storu balkiu per vidur 
lubų ir augštais suolais aplinkui ugnį. Tenai sėdėjo kele 
tas prastų žmonelių drobiniais rūbais ir gerdami rūkė. Jie 
nei neatkreipė domos ant Oliverio, o ant Sikes’o vos dirs 
telėjo. Sikes taipgi neatkreipdamas ant jų atydos, išsi 
rinko kampe vietų ir ten, nuošaliai nuo draugijos, atsisėdo 
drauge su mažu savo sėbru.

Ant pietų juodu pavalgė šaltos mėsos, paskui da ilgai 
tenai sėdėjo. Sikes išsirukė tris ar keturias pypkes, ir Oli 
veris jau įsitikino, kad niekur toliau neis. Pailsęs nuo 
ilgos kelionės ir ankstybo kėlimo, Oliveris išpradžių snau 
dė, paskui nuvargęs nuo pailsimo ir pypkės durnų, — už 
migo.

Jau buvo suvis tamsu, kada jį prikėlė Sikes’o kumš 
telėjimas. Pašokęs ir atsisėdęs, jis išvydo savo gerbiamų 
ji sėbrų bešnekučiuojant su vienu darbininku, prie kvortos 
alaus.

— Tai važiuoji į Lower Halliford, ar ne? — paklausė 
jo Sikes.

Taip, atsakė darbininkas, kuris ėjo vis blogyn, ar 
10 gėrimo. — Ir dagi negaišuodamas. Mano

XXII.

kriokiantis balsas

Vagystė.

Užkeikęs ant jo nerangumo, Sikes įstūmė Oliverį į 
vidų, ir juodu įnėjo į žemų, tamsių stubų, pilnų durnų nuo 
iakalio. Ten buvo kelios sulūžusios kėdės, stalas ir labai 
senas minkštas suolas, ant kurio iškėlęs kojas daug augš
čiau galvos, gulėjo išdrikas vyras ir rūkė ilgų molinę 
lypkę. Jis buvo apsivilkęs, ankštais, tabakuotais triny
čiais, su dideliais variniais knypkiais. Prie to nešiojo tam
siai geltonų kaklaryšį, suterštų, sudėvėtų dryžų bruslotų 
r sutrotas kelines. P. Crackit (nes tai buvo jisai) turėjo 

neperdaug plaukų ant galvos ir ant veido, bet tie, kų tu- 
ėjo, buvo rusvi ir suraityti in ilgus, susuktus garbinius, 
kuriuos jis retkarčiais įkišdavo savo nemazgotus pirštus, 

padabintus dideliais, prastais žiedais. Jis buvo truputį 
nigštesnis, vidutinio ūgio ir matomai silpnas ant kojų; bet 
tas jam suvis nekenkė gėrėties augštais savo čebatais, 
ant kurių taip į sykį iškeltų, jam lengva buvo žiūrėti di
džiu pamėgimu.

— Bill, mano vaikuti! — tarė žmogysta, pakreipus į 
duris galvų. — Man labai smagu tave matyti. Aš jau 
neveik bauginausi, kad tu visko išsižadėjai. Tokiam at
sitikime bučia ėjęs vienas. Ugi kas čia?

Tų paskutinį žodį ištarė didžia nuostaba, nes jo akįs 
puolė ant Oliverio. Pamatęs jį p. Crackit atsisėdo ir už
klausė, kas jis yra:

— Vaikas. — Tiktai vaikas! — atsakė Sikes, prislin
kęs savo kėdę prie ugnies.

— Tai vienas p. Fagino vaikinų, — tarė Barney nu- 
sisypsojęs.

— Fagino, eh? — sušuko Toby, žiūrėdamas ant Oli
verio. — Koks tai nesulygintinas vaikinas išeis iš jo, senų 
bobų kišeniams kraustyti koplyčiose. Jo snukutis tai 
tikras jo turtas!

— Nagi, nagi, gana bus to, — pertraukė Sikes ne
kantriai, ir priėjęs prie savo gulinčio draugo, pakugždėjo 
jam į ausį kelis žodžius, iš ko p. Crackit juokėsi labai daug 
ir teikėsi apdovanoti Oliverį ilgu, įstabiu pažiūrėjimu.

— Dabar, tarė Sikes, atsisėdęs, — belaukiant, jei 
duosite mums kų gerti ir užkųst, tai sudrutįsite mus’ 
irdis, — bent manųjų. Sėsk pas ugnį, mažiuk, ir pasil

sėk; nes turėsi da šiųnakt su manim eiti, nors neperto-
liausia.

Oliveris pažiurėjo ant Sikes’o tylia ir baugia nuosta
ba; ir prislinkęs kėdę prie ugnies, atsisėdo ir parėmė 
delnais skaudančių galvų. Jis vos žinojo, kur yra ir kas 
su juo darosi.

— Nagi, — tarė Toby, kadų žydas padėjo ant stalo 
užkandį ir bonkų .

— Pasisekimo mus’ triukšmui! — Jis atsistojo, kad 
pagerbti toastų ir atsargiai pastatęs į kampų tuščių savo 
pypkę, prisiartino prie stalo, prisipylė stiklų degtinės ir 
išgėrė. P. Sikes padarė taippat.

— Lašiukų vaikui, — tarė Toby, pripylęs pusę stiklo. 
— Išgerk tų, nekaltybe!

— Išteisybės, — tarė Oliveris, graudžiai žiūrėdamas 
jam in akis. — Išteisybės, aš—

— Išgerk! — paliepė vėl Toby. — Ar tau rodos, kad 
as nežinau, kas tau gerai? Liepk jam išgert, Bill.

— Geriau bus jam, jei paklausys! — tarė Sikes, su
davęs delnu per kišenių. Kad aš sudegčia, jei su juo ne 
daugiau man vargo, kaip su visa Sukčių šeimyna. Gerk 
tu, niekšų paderme, gerk!

Pabūgęs smarkių grūmojimų abiejų vyrų, Oliveris 
greit išgėrė stiklų ir tuoj’ pradėjo smarkiai kosėti, nuo 
ko labai nudžiugo Toby Crackit ir Barney. Net ir susi
raukęs Sikes nusijuokė.

Potam Sikes’ui užganėdinus savo apetitų (Oliveris 
nieko negalėjo valgyt, apart mažo duonos trupinio, kurį 
jie privertė jį praryti), abudu vyru prigulė ant kėdžių 
biskį prasnūsti. Oliveris sėdėjo ant kėdės, o Bamey įsi
supęs į paklodę atsigulė ant grindų, čia jau pas krosnį. 
Nekurį laikų jie miegojo, ar prisimetė miegant. Neivienas 
nepasijudino, apart Barney, kurs porų kartų atsikėlė už- 
bert ant ugnies anglių. Oliveris pradėjo sunkiai snausti. 
Jam rodėsi, kad vaikščiojo po tamsius laukus, arba klai
džiojo apie kapines ir kiti šios dienos atsitikimai telkėsi 
jam į mintį, kaip štai jis ūmai tapo prikeltas Toby Cra- 
ekit’o, kurs pašoko ir suriko, kad jau pusė antros.

Akimirksnyje ir du kitu buvo jau ant kojų ir pra
dėjo skubiai ruošties. Sikes ir jo sėbras apsuko kaklus 
juodais kaklaryšiais ir apsivilko sermėgoms. Tuosyk 
Barney, atsidaręs spintų, išėmė iš tenai kelis daiktus, ku
riuos tuoj’ susidėjo į kišenių.

— Duok man lojikus, Bamey, — tarė Toby Crackit.
— Štai jie, — atsakė Barney, ištraukęs porų pištalie- 

tų. — Tu pats juos prikimšai.
— Gerai! — atsakė Toby, įsidėjęs juos. — Įtikrin- 

tojai?
— Aš juos turiu, — atsakė Sikes.
— Marška, raktai, kaltai, tamsunai, — nieks neuž

miršta? — klausinėjo Toby, įnarinęs mažų geležinę štan- 
gutę į kilpų po pamušalu savo sermėgos.

— Viskas yra, — atsakė jo sėbras. — Duok man tų 
pagalį, Barney. Tai svarbiausia.

Tais žodžiais jis paėmė storų lazdų iš Bamey rankų, 
kurs padavęs kitų tokių Toby’ui, pradėjo segioti Oliverio 
skraistę.

— Nagi, dabar! — tarė Sikes paėmęs vaikų už rankos.
Oliveris, kurs visiškai buvo apsvaigęs nuo nepaprasto 

žygio, oro ir degtinės, kurių priverstas buvo išgerti, įdėjo 
nejausmingai savo rankų į ištiestų Sikes’o delnų.

— Paimk kitų jo rankų, Toby, — tarė Sikes. — Bar
ney, pažiūrėk laukan.

Tasai išėjo pro duris ir sugrįžęs apskelbė, kad viskas 
gerai. Vesdamiesi tarp savęs Oliverį, du vagiu išėjo pro 
duris. Bamey, atlikęs savo, vėl susilipo į paklodę ir tuoj ’ 
užmigo.

Toliaus bus. -
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— Kas tenai? — suriko garsus, 
vos tik jiems įžengus į priemenę.

—Nekelk tokio riksmo, — tarė Sikes užstūmęs du 
ris. — Duok žiburį, Toby! ‘ /

— Aha! mano sėbras! — šaukė tas pats balsas, — ži 
būrį, Barney, žiburį! Veskis ponų į vidų, Bamey, o pir
miau da atsikelk, jei tau patinka!

Kalbėtojas, turbut, paleido kurpaliu, ar kokiu pana 
šių daiktu į žmogų, kurį norėjo prikelti, nes buvo girdė 
ties smarkus bildėjimas puolusio ant žemės medinio pa 
galio; paskui neaiškus niurnėjimas pusiau miegančio, pu 
siau pabudusio žmogaus.

— Ar girdi? — šaukė tas pats balsas. — Priemenėje 
laukia Bill Sikes, o nėra kam parodyt jam politikės. Ir tu 
sau miegi, lyg butum įmaišęs į savo valgį tik laudanum, o 
nieko stipresnio. Ar jau atgijai, ar gal reik paleisti ge 
ležiniu žibintuvu, kad pabustum?

Kaipo atsakymas ant šio klausimo davėsi girdėties 
ant grynų grindų skubus šlepšėjimas dviejų kojų, apautų 
šliurėmis, paskui pro dešines duris pasirodė išpradžių 
silpnai žibanti žvakč, o paskui ta pati žmogysta, kuri jau 
šioj’ apysakoj buvo aprašyta, kaipo kalbanti per nosį ir 
pildanti priderystes tarno vienoje smuklėje ant Saffron 
Hill.

— Ponas Sikes! — sušuko Barney tikru, ar nuduotu 
džiaugsmu; — meldžiu į vidų, tamsta, meldžiu į vidų.

— Nagi! eik tu pirmiau, — tarė Sikes, pastatęs Olive
rį prieš save. — Greičiau! Ne, tai numįsiu tau ki

Dom. M. Andrulionis, 
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Julius Bukantas,
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Stanislovas J. Šabau, 
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Lawrence, Mass.a
Jonas Galeckas,
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Chicago, H2.

Kazys Matukeviče, 
1742 Nay Aug avį.,
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■' Taip liūdna man šiandien! 
[Net nežinau, dėlko mau 
Ji u, Ina. Negaliu susekti prie
žasties to dvasios stovio. Tik 
pastebėjau, kad G. P. kny
gutė “Krislai” iškrito man 
'lš rankų, ir jos nebenorėjau 
toliau skaityti. Staiga atsi
stojau nuo supamosios kre- 
jės ir apleidau namų prie

angį. Pasijutau darželyj, tar 
pu žaliuojančių lysvių, kur 
gėlelės verkte-verkė, prašy- 
te-prašė pageidaujamo lie
taus. Jųjų nelaimė da la
biau mane pastūmėjo nusi
minimam Da didesnis debe
sys užslinko mano dvasių ir 
sykiu su gėlėmis aš dūsavau 
Darželis! — nieko jame ypa
tingo. Net nesistengiau ar
čiaus jam prisižiūrėti, nes 
ne jis man toj valandoj 
rūpėjo. Perėjau tarp ly
sių iki galui, sugrįjau, da 
3ykį perėjau ir sustojau 

Zas man šiandien? — klau
piau savęs neramiai. Pradė
jau neva mastyti, bet gana 
keistai! Mąstymas neturėjo 
jokio objekto. Atkreipiau 
akis į namus. Pro juos ėjo ta
kelis, na ir patraukiau juom, 
kad nestovėjus ant daikto.

. —----------- - -1 WTi . i r 1
I Tikras Lietuviškas 

Agentas.

(Feljetonėlis).

Apėjau namus ir vėl papuo
liau į tų pačių vietų. Užbur
ta vieta! Jinai skleidžia ant 
manęs neramumo sparnus, 
jinai daro mane kas kart 
liūdnesniu; jos aš nemanau 
apleisti, (lai neturėjau jiegų 
jos apleisti. Gal nežinojau, 
kur eiti, o gal jį man neži
nant mylėjau; to negaliu pa
sakyti. Užtenka to, kad ja
me prabuvau gana ilgų lai 
kų, eidamas iš vieno jo galo 
į kitų, iki toji maršrutą num 
nepabodo. Sustojau tat gale 
lysvės ir pradėjau atydžiau 
tėmyti, kas su manim daro
si. Galų gale uždaviau sau 
klausima. Dėlko liūdna man, 
Dieve? Ir negalėjau atsaky
ti. Tai buvo turbūt tasai 
jausmas, kuriam psvkologai 
teikia vardą “jautimosi” — 
gero ar negero. Abelnas tas 
jausmas gal susideda iš visų 
jausmų, o gal turi ir ypatin
ga savo organų, — tat man 
šiandien nerupi. Konstatuo
ju faktų jo buvimo — ir man 
šiandien to užtenka. Kas tai 
yr’ “liūdnas sentimentas”? 
— klausiau savęs, — kame 
jojo priežastis, kas jįjį pa
gimdė ? Ir negalėjau atsaky
ti. Bet štai išsiveržė iš sielos

la — kad tu liūdi? Gal drau
gai, tėvynė tau sapnuojas? 
Draugai, manau sau, argi 
man jų gailėtų? Norints ir 
daug smagių valandų su jais 
drauge pergyvenau, nors jų 
padėjimas, kaipo svetimoj 
šalyj bevargstančių ir besi
mokinančių jaunikaičių ir 
nepavydėtinas, bet kasžin, 
ar jų aš šiandien gailėjausi. 
— Tiesa, juos turėjau apleis 
ti gal ilgam laikui. Su dau
geliu jųjų nepasiseks man 
susitikti į desėtkus gal me
tų, bet jie visgi laimingesni 
už mane šioje valandoje. Ir 
ne jie turbūt aptemdino ma
no dvasios horizontų. Jie gal 
linksmi, smagus dabar, ka
da mokslo vargus užbaigę, 
žaibo smarkumu lekia savo- 
jon tėvynėn, kur jų laukia 
tėveliai, broliai ir sesutės. 
Ten juos linksmai pasitiks 
giminės, atras tarpu savųjų 
daug saldžių linksmybių. 
Tiesa, vienas jųjų tarsi at
kreipė mano akis, nes buvo 
mano širdžiai artimiausias. 
Kų-tik buvau nuo jo žinia 
gavęs, kad jau užbaigė moks 
lūs, ir apvainikuotas tapo li
teratūros daktaro laurais. 
Tik tie laurai jo vargšo ne-

gelmių šis-tas, jis išplaukė džiugino. Jo laiškas buvo
tarsi iš jūrių ant josios pa
viršiaus, kad net tai galėjo 
pastebėti dvasia. Tas šis-tas 
priėmė klausimo išvaizdų ir 
taip išsireiškė: “Ko tau gai-

liūdnas, liūdnesnis už visus 
kitus, nors už poros dienų 
tikėjosi Lietuvą išvysti! Ma 
no akįs prabėgo ir pro jo pa-

Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
tuvaitės! Jei norit turėt lengvą kelionę 
į Lietuvą, tai kreipkitės tiesiog pas G. 
Bartašią, nes jisai yra visiems žinomas 
kaipo geras prietelis dėl visą. Teipgi 
parduodame šipkortes ir siunčiame pi
nigus į visas šalis.

GEO. BARTAŠ1US,
Agentas,

261 W. Broadway, So. Bostoi, Mass

558 Broome str., New York City.

Wilkes=Barre Mine Drill Co.

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

pypė maszinoo,

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

Dr. O’Malley, Specialistas.

RUPTURA
Išgydyta greitai, be pa
vojaus ir ant visados.

Be peilio ar operacijos.
Diržai numesti ant vitados.

VitriAksH g v u rantuotas išgydi- 
uaas rupturns (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 iigy- 
dau. Ovarantaojn užganėdinimų.

Dėkijagi žmonos prianntinėja 
padėkavonea kas dien. Buvirf 506 
ligosiu ikgydmau praeitų metų.

Dr. Alex. O’Malley
1M Washlngton K., 

WILKES-BAKRE, PA.

Kur lietuviškai ir lenkiukai su
nkai berną ir sneh-ašoma.

Suviršum 30 metų daktaravi
mo. Mieste Wilkee-Barre mnsų 
glanaas ofisas. 1‘rieiųsk 2c. mar- 
k* o gausi knygutę apie rnpturų 
dykai.

Pasinaudokite!

Turime atspaudę šv. Ro
žančiaus tajemnyčias. Pen
kiolika tajemnyčių kainuo
ja 10 centų. Kalbantieji ic 
Šančių tepasirupina parsi 
traukti tajemnyčias. Adre
suokite:

“Draugas”
314 E. Market St.,

Wilkes-Barre, Pa.
“T—

Km reikalauja

austinių (krajavų) škaplierių 
Panos St. ir ftr. Troicės, gali gaa
ti pas raas visada. Męs išdirbame 
ir raik alau jautiems pauunŠiam 
porų ant pažiuręs.

Mrs. A. Smaūienė,
2737 R. Pacific St.,

Philadelphia, Pa.

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 nno J-nių ii ryto ibi 3-jų po pistų; *uhatom» 

bdo Dalų — 12 h* nuo 7 iki 9 rak are.
11X1

FANATIŠKUMAS.
Žmogus, išdirbantis sau 

atskirų nuomonę kaslink 
įvairių dalykų, ir atmesda
mas visokius argumentus ir 
net faktus, yra vadinamas 
fanatiku. Fanatiškumas 
žmogui nieko negelbsti, at
penč laiko jį tamsybė j.Daug 
fanatiškų nuomonių atsi
randa ir link gyduolių. Taip, 
duokim sau, Trinerio Ame
rikoniškas Elixiras iš Bitter 
Vyno. Jis yra padirbtas iš 
tyro raudono vyno ir pa
rinktų šaknelių, skiriamas 
ypač nuo pilvo ir vidurių li
gų. Dėlto dauguma žmonių 
visai apie jį užmiršta ir jieš
ko kitokių, patįs nežinodami 
kokių, gyduolių. Pamėgink 
o persitikrįsi, kad jis yra 
geriausias nuo galvos skau
dėjimo, reumatizmo, neural
gijos, pečių skaudėjimo ir 
kaktos, nemalimo ir kitokių 
vidurių nesveikumų. Gau
namas Aptiekose. Jos. Tri
ner, 1333—1339 So. Ashland 
avė., Chicago, Ilk

"NoWork-NoPayt 
TheWorkingman’s 
Problem

Jis tik jsenino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTER’IO 
Pain-Expelleris
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės ; 25c. ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo aut dėžutės.
F AO. RICHTCR * C0.,2IB Paari St., NmiYm*.

PUMa 
bjlmo.

Rlebt.r'lo Conto PlllAa yra garoa nno 
aakmėji ..................
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veikslų. Prabėgusios akįs 
pro draugo paveikslų, paga
vo kitų vaizdų, vaizdų, ro
dos, manęs paties, Mano sa
vasis “aš”, rodos, buvo dai k 
tu mąstymo. Ko aš čion at
vykau? - tariau rūsčiai pats 
į save, — ir nelaukdamas at
sakymo norėjau pirkt atga
lios bilietų į Lietuvą. Kur aš 
esu ir kas su manim pasida
rė? Nejauku man pasidarė, 
begalinis skausmas suspau
dė krutinę, tarsi kas mane 
pradėjo traukyti ir supra
tau, kas atnešė man šiandien 
liūdnumų, kas sudrumstė 
dvasios giedrų, kas mane slė 
gė. Dabar žinau, dėlko man 
liūdna! Liūdna man, nes aš 
vienui vienas svetimoj ša
lyj, it prasikaltėlis išvytas į 
tyrumų, kad metavoti už sa
vo kaltes, it svbiriaus katorž 
įlinkas, nustojęs vilties su
grįžimo tėvynėn, renka jie
gas savyje, kad nuraminus 
save. Gal ir esama šiokio to
kio skirtumo tarpu musų, 
bet tai turėtų būti tik maž
možiai. Jie varu nuvaryti te
nai, aš, taip man rodosi, iš 
liuosos valios čion atkelia
vau. Aš pats sau uždėjau ge
ležinius pančius. Tas taip 
man tik rodėsi, gal noromis- 
nenoromis aš tai padariau, 
verčiamas gyvenimo aplin
kybių, bet visgi man širdis 
kugždėjo paslaptingų bal
sų: “Tu galėjai kitaip pa
daryti”. Ir ištikro, kad ne
būčiau užkirtęs sentimen
tams kelio, kad nebūčiau 
pergalėjęs tų pakilusi pro
testuojančių jausmų, ver
čiančių mane grįžti tėvynėn, 
šiandien gal bučiau ir aš bu
vęs “tarp savųjų”, bučiau 
gal išvydęs Šešupės kran
tus, ir jos romiosios bangos 
gal butų nuraminusios šian
dien taip liūdnų mano dva
sių. Gal, gal! Tas nežinoji
mas, tosios dvejonės, kų tik 
ar nebuvo galutine priežas- 
čia tėvynės Lietuvos aplei
dimo. Kas — žino. Kas at
skleis galėjimų paslaptis, 
kas jom dirstels į akis? Gal 
kas ir gali, tik ne žmogaus 
galybė! Faktas faktu. Aš 
čia svetimoj šalyj, tarpu sve 
timų žmonių. Gan keistai 
tas viskas man atrodo? Žmo
nės savi, lietuviai, kraujas iš 
kraujo, kaulas iš kaulo. Tie 
patįs, rodos, su šviesiais 
plaukais ir aiškiais veidais, 
bet kas-žin kodėl jie man 
atrodė svetimais. Gal dėlto, 
kad jie ne savo tėvynėj gy
vena, kad ne tėvvnės Lietu- 
vos oru kvėpuoja, gal dėlto 
kad ne tas pats vėjalis glos
to jų sudžiuvusius nuo galų 
—vargų veidelius ir miškų 
ošimas netvarkė dėsnių jų
jų ypatingos dvasios! Tik 
jie man atrodė svetimais! 
Kas žiu kas tokio pastebia- 
ma juose, kas jau nelietu
viškų, ko lietuvio būdas ne- 
sugalėtų pagimdyti. Tos 
ypatybės išdirba neva naujų 
žmonių tipų, nei tai lietuviš
kų, nei tai amerikiškų — ne
žinia, kuo jį pavadinti, nes 
nei etnologai jam da nesu
teikė jiems tinkamo vardo. 
Ir ištikro sunku tokius žmo
nes prie by kokio typo žmo
nių priskaitytl. Niekur jie 
netinka! Jie stovi tuo tarpu

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUją AUKSINĮ 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKKODBLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenim!*, parduoairoe 10,000 vadina
mą “Accuratus" laikrodėKą tiktai ui 
<5.75 SAdną. Tie gražu* laikrodėliai 
puikiai iArėė.yti, dubeltavd lukitai, ge
rai laiką rodanti, lakiauaiai keliauninką 
naudojami, kurte turi daboti laiką, mo- 
teriAki ir vyrtAki, gvarantuetl ant 20 
metą. Tikrai grąžą* la’krodėliai, ne

J ėda bu e nei draugam* tokį parodyti.
eigų nori turėti geTą dziegorėlj, tai 

Atai mtiaą paaiulymaa: Męa nuniąsime 
Aitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. nž 
15.75 ir eknpreeo kaAtn* dėl peržinrė- 
jlmo. Jai nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męa riskuojame viską. Auksini*

grandinėlis duodasi dykai au laikrodtią. Adresas:
EK0EL8I0R WAT0H CO., DEPT. 905, CHICAGO, IU.

šalip visų kategorijų. »Tan-Į 
kiaušiai tokie žmonės, bet jų 
vaikai ir vaikų vaikai da dė
vi neapribotas žymes! Ir 
dėlto man jų gaila.

Toliaus bus.

SUSIV. L. R. K. A. CEN
TRO VALDYBOS 

ADRESAI.

TEATRAS! TEATRAS!
Gražus teatras vardu 

“Katriutė” bus vaidinamas 
Pittstone, Pa., bažnytinėje 
salėje ateinantį nedėldienį, 
rugpiučio 20 d. Teatras bus 
pamargintas lietuviškomis 
dainomis ir lietuviškais šo
kiais: “aguonėle”, “klumpa 
kojų” ir “suktiniu”. Choras 
padainuos keletą dainų.

Pirmas vaidinimas bus 3 
valandų popiet. Įėjimas di
deliems 25 centai, vaikams 
10 centų. Antras vaidinimas 
bus 8 valandų vakare. Įėji
mas 75 centai, 50 centų, 35 
centai ir 25 centai.

Jonas Rikteraitis, prez.
67 James St.,

Waterbury, Conn.

Mateušas Toluba, vice-prez. 
1139 Wyoming avė.,

Exeter Boro, Pa.

Kazys J. Krušinskas, sekr. 
457—17th St.,

Brooklyn, N. Y.

Pranas Burba, kasierius, 
454—456 Main St.,

Edwardsville, Pa.
P. O. Kingston Station

Wilkes-Barre, Pa.

Kasos globėjai:
Juozas Vasiliauskas,

112 N. Greene St.,
Baltimore, Md.

» « • ė tO'ė * t * A. ė m •«

Farmieriai Darbininkai

ir visi fiziškai dirbantiejie žmonės tankiai 
apserga inkstų liga. Kaip greit patėmysi 
silpninnų arba kokių betvarkę veikime 
inkstų, kepenų arba pūslės, pastiprink 
tuos organus

Severos Vaistai Inks
tams ir kepenims
50 centų ir vienas doleris.

Jonas J&roėeviče,
266 Silver St.,

So. Boston, Mass.

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

Wilkes-Barre, Pa.

Kun. J. Dumčius, dvas. vad. 
P. O. Minersville, Pa.

Sąjungos Liet. Vargoninin
kų Amerikoje vyriausy

bės adresai.
K. Strumskis, prez.

190 High St.,
Brooklyn, N. Y.

P. Grajauckas, vice-prez. 
Paca & Saratoga St.,

Baltimore, Md.

J. Stulgaitis, kasierius,
40 Sylvanus St.,

Wilkes-Barre, Pa.

A. Gudaitis, sekretorius,
P. O. Box 73

Silver Creek, Pa.

Geras kiekvienu metu laiku

Tavo organizmas silpsta ir išeina iš tvar
kos, ba yra blogai maitinimas skysto 
kraujo, nečysto ir nesveiko. Toks padėji
mas traukia prie ligos, bet galima pa- 
kreipt jį į sveikatų, jeigu imsi

Severos kraujo 
valytoją
Vienas doleris.

Naujalaikine liga
Dirksnių pailsimas rokuojasi šių laikų liga. Skaitlius ner
vais sergančių vis auga.

Štai priežastįs:

Rūpesčiai,
Persidirbimas,
Aštri tarpkova,
Darbas sėdint,
Blogi įpročiai,
Visoki pasivelijimai 
Blogas gyvenimas

Štai apsireiškimai:

Nerimastis,
Jautrumas,
Baimė,
Nemigė,
Abelnas silpnumas, 
Įniršimas,
Prislėgimas, nuliūdimas.

o čia yra vaistas:

Severos Nervotonas
Apmalšina ir sustiprina dirksnius, 
Sugražina nervams energijų,
Duoda sveikų ir pastiprinantį miegų, 
Sustiprina ir atjaunina visų organizmų.

Šiandien nusipirk bonką. Kaina vienas doleris.

Parsiduoda visur aptiekose. Persitikrink, jog tau duoda “Severos”. Dak
taro patarimų reikalauk, rašydamas į musų Gydytojų Skyrių.

W. F. Severą Co
*y

CEDftR RAPIDS 
ICW&

ŽIŪRĖKIT KĄ JUS PRIVERČET MAN' DARYTI!
Mano krautuvė kas kartas kįla augštyn ir kas kartas mano užsiėmimas 

didnasi; deliai to męs turime padidinti musų kambarius ir padaryti dides
nę vietų krautuvėje.
Ar nebūtų gerai, kad męs padarytume išpardavimų musų padidintoje krau 
tuvėje?
Bet ten nebus išpardavimų dėl manęs.
Mano drapanos yra pirmos kliasos, teip kaip Dėdės Šamo pinigas. Jei jus 
noritee gauti dolerį už 50 centų,tai turite gauti Meksikoniškais pinigais. 
Pakol karpenteriai betaisydami bus užėmę dalį musų krautuvės, aš turėsiu 
viskų sutvarkyta ir tau nebus jokios perškados, kada ateisi kų nors pirkti 
pas Rosenthal’ų.

Parodome jau rudeninių siutų ir kelnių 
mėlinų, juodų ir visokių po

$10, $15, $20, $25.

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVĖS,

Mano “Viakų Krautuvė” bus atidaryta kitą savaitę.

AJ



Ar reikalauji
pasidrutinimo?

Plymouth National Užsirašykit x

BANK. ' ' ”DRAUGĄ‘
Jei taip, tai nėr nieko ge

resnio kaip Rtegmaier’o

Porteris
Puikus gėrimas, 

ir skanus.
sveikas

Męs padarom jį išimtinai 
šeimynų vartojimui. Kad 
neapsigautumėt, musų var
das yra ant kiekvienos 0911- 
kos.

Kapitelas su perviršiu 
$165.090.00.

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

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

A. Norkūnas, ;
< >b1 
«
nb

. J!
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Vienatinis Lietuvis Iždirbejas

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

I UHtUOYSTfc 
1 yViMTOjO VARCC
' 1 JdClfl 

Crt' U U lAMjucjo

Merchants
Banking

Trust
Company,

Mahanoy City, Pa.

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

$190.000.00.
Sudėtu pinigu

$700.000.00.

Pasiklausk gydytojo apie First National Banlę
Ji-

1 Puskvortinėse bonkose 
50c. už tuziną. Mažesnėse 
bonkose 30c. už tuziną.

PUBLIC SQUARE
Wilke«-Barre, Pa.

Man pavestus dar. 
bus atlieku artis
tiškai.

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

UNITED STATES B6P0S1TARY
Gryno maisto ženklas ant 

kiekvienos bonkutės.

STEGIAIER BREWING CO.
Wilkes-Barre, Pa.

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

SWALM HARBWARE CO.,
21 North Main St., Pettsville, Pa.

Naujas telefonas 977 
Bell telefonas 422

Už sudėtus pinigus moka 3-čią

nuošimti.
WM. S. Mc. LEAN, President, 
FRANCIS DOUGLAS, Caahier.

(The BENEFICIAL SAVINGS FUND SOCIETY

1200 ir 1202 CHESTNUT STREET, 
PHILADELPHIA, PA.

Uždėta 20 dieną Balandžio 1853 metuose. TJu u ..ak
Nuošimtis 3.65 metams.

PAMATINIS KAPITOLAS — trylika milijonu doleriu. 
SUDfiTU 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, Esą., Patarėjas.

Kia 11

Lietuviškųjų Sv. Kazimero

Seserų Seminarija
i

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.

MotinosReikale meldžiama kreipties prie 
Perdėtinės šiuo antrašu:

Mother Superior,
ST. CASIMIR’S SEMI NARY, 

6700 Rockivell St., Chicago, III.

GLENON’S
Alus Isz Pittstono

įvairiausi geležiniai dai tai, te
palai. stiklas, dūdos, plasteris, 
įrankiai, sportiniai ir naminiai 
daiktai.

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvys

F0T0GRAF1STAS,

Naujas Telefoną^ 1070—R.
20 E. Market st., Wilkes-Barre, Pa.

- >
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lišką biznį.
Musų bankoje galima

susikalbėti: lietuviškai, 
lenkiškai, vokiškai ir 
angliškai.

JOHN J. MEYER, 
Kasininkas.

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

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

“DRAUGAS”,
314 East Market St.,

Wilkes-Barre, Pa.

ALBERT G. GROBLEWSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 
“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”

GERIAUSIA
GYDUOLĖ:

NUO
STRĖNŲ SKAU

DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO,
KATAROS,

UŽSISALDYMO,
NEURALGIJOS;

NUO
GERKLĖS

SKAUDĖJIMO,

Ypatingos Gyduolės.

vertas
Gėrimo.

Atkreipkite savo atidą in produktą, Jūsų tautiečio iš
dirbamą. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir 

Nauticoke, o bravoras Danvillėj.

Office Nevv Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.

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

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

$100.000.00.
$250.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius 
sudėtų joje pinigų.

nuo

Union Ticket agency.
Seniausia Lietuvtflka Banka Scrantone 

lr 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 lGtoe ii ryte iki 5-tai 
valandai vakare.

Adolf Blau,
Uni«n Ticket Agency,

203 Lacfcawanna Avė, Scranton, Fa.
Taip-gi turime save krantavije dau 

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

FABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apysaka. 

Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1,00.

Bell Telephone, Dickinson 3757 wj

Dr. Ignotas Stankus
Vienatinis tikras daktaras-lletuvis Phlladelpbijol
įrengė ligonbutį ir klyniką 
su laboratorija Philadelphi- 
jos mieste. Tarne pačiame 
name įrengė savo locną ap
tieks, kurioje randasi naujo 
išradimo geriausi vaistai 

PASARGA: Mano ligon
butyje ir klinikoj turiu po 
savo priežiūra svetimtaučiu 
daktarus specijąlistus pagei 
bai prie operacijų ir pavo
jingų ligų. Pas mane visi li
goniai išsigydo ir pasilieka 
sveiki. Vaistus siunčiu ir į 
kitus šteitus ir į visas šalis.

Gydau Visokias Ligas.
Su sena ir nauja metodą su 
chemiškais ir medicinos gy
duolėmis, su vandeniu (hy- 
drotherapy), kraujo skysti
mu (serotherapy), su moks
lu psychologijos (psychothe-

J

Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig. 
Stankus su pageiba elektros šviesos' 
(X—ray) permato visą žmogaus kuną| 

rapy), kaip tai žodžiais, nu-|įr atrauda pavojingas ligas.
rodymu, atkreipimu atydos Į
ir tt. Gydau su elektra (eiectrotherapy), X—ray (šviesa, permatanti visą ku 
ną žmogaus), greita elektra (hyfreąuency) Galvana elektra, Paradejaus elek
tra ir kitomis suvienytomis elektremis. Darydamas operacijas išgydau viso-| 
kias organiškas ligas, kurių negalima išgydyti vaistais ir kitais prietaisais.

Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas.
Visi sreganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, o1 

busite užganėdinti nes jis gydo pasekmingiausiai visokes ligas ir daro viso-, 
kės operacijas savo locnam ligonbutyje. Daktarišką rodą su teisingais pata
rimais duoda DYKAI, — ypatiškai par telefoną ir par laiškus beskirtumo1 
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalise svieto.

DR. IGNATIUS STANKUS
1220 So. Broad St., Philadelphia, Pa.

Valandos ofico: Nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4 p. p. ir nuo 8 iki 8 vakare. 
’ Nedėldieniais nuo 1 iki 4 po pietų.

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 
VAIZDELIAI VARDU

„Degtine” ir „Katrute.“
MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KRU-| 
TINĖJE NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ARBA 
DUSULIO 
ŠTYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
ŠONUOSE 
RANKŲ IR 
KOJŲ.

Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra- 
šykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes 
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant 
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse. 
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50 
dol. iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi 
rašykite'reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Štornykai, Tašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

Vardas.

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

BUK
VYRAS

Vysai Dykai Del Viru

50,000
KNYGŲ

Ta kuvga yra stebuklinga ir siustą yra tyk dėl vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriikuma, isigyditi nuo užnuodijima krauja 
arbasypili.nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negrotnulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
titma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas.
■trictura irvysasvyr* lygas, gal būti išgidovas sava 

jai.namuse prlvatiškai, slapta ir labai pygja
Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus

ken tat ir kaip galėt galutinaj Isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parakta par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą r~-«i dykai, 
užmokam už pačto, Ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresu ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums žendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER A CO.. L IOS 22 A, CkkatM

Godotinas T.nil.ta: Pagal T.ml.tne prlžadiejma, ai norlečj.a 
Jog Tamlata priliestame! maa vysai dykai vėnajn.n knyga dėl vyra.

Adresas!......................................................... Rtrltss.

Imantiems daugiau kaip vieną eg
zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo- 
iimtis. Gaunama pas:

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

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas. 

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persi untmui
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS, 
Mahanoy City, Pa.

Will^es-Barre 
Deposit & Savings
BANK,

71 PUBLIC SQUARE, 
WILKES-BARRE, PA.

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

$150.000
$450.000

$2.625.000
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų 

joje pinigų.

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

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
lietuviškai.

J. Fo Oillis

9
Pas ji galima gauti visokiu 

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

n

102—104 S. MAIN ST., w 
WILKES-BARRE. PA $

L. RAUCHUT

KAINUOJA PO 10 CENTU.

Galima gauti
„Draugo’ Spaustuvėje.

PIRKITE LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

PO VARDU

„Naminis Vaiku 
Auklėjimas“

IR

“Katekizmas Apie 
Alkoholiu.”

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

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

44 DRAUGO”
ZZZ! E

SAPUSTUVE

NAUJAUSIA.DIDŽIAUSIAIRGE- 

_= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA _

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

♦tė

Honover Bretving Co.
' / Grynas

Elius, Alus ir porteris.
TIKRAS LENKISZKAS LAGER.

Emil Malinauskas, Manageris ir Prezidentas
Abu telefonai.

1

SECOND WARD HOTEL
Frank Burba Savininkas.

Geriausi Importuoti ir naminiai
Vynai, Likieriai, Alos, Cigarai ir 
tt. 454—456 MAIN ST.

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

Edvvarsdsville. pa.
Nauja, telefoną. 8041.T 
Bali talafonaa p294R.

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

1520 N. 4- gatve
PHILADELPHIA. PA.

Bell Phone 
4P58 D. KENSINOTON:

1 .1

SPAliBINA
PIGIAI

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

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

ADRESUOKITE

“DRAUGAS”

314 E Market St Wilke«-Barre, Pa.

• „ £ C


