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Aštuonioliktoji 
Nedelia po

Sekminių.

Lekcija. — I Kor. 4—8. — 
Broliai: Dėkoju mano Die
vui visados už jus Dievo 
malonėje, kuri yra jums 
duota Kristuje Jezuje; jog 
visuose daiktuose stojotės 
turtingais jame visokiame 
žodyje ir visokioje pažinty
je; kaipo Kristaus liudiji
mais jusimp yra patvirtin
tas. Tapo, jog nieko jums 
nebereikia nei prie jokios 
malonės laukiantiems apsi
reiškimo Viešpaties musu 
Jėzaus Kristaus, kursai ir 
pastiprins jus iki galo be 
kaltybės dienoje Viešpaties 
musų Jėzaus Kristaus atėji
mo.

Evangelija. — Mat. IX, I- 
/8. — Anuo metu įėjęs Jėzus 
į laivelį, persikėlė ir atėjo į 
savo miestų. Ir štai atnešė 

.vėjo užpustų gulintį lo
voje. Ir regėdamas Jėzus jų 
tikėjimų, tarė vėjo užpus
tam: Sūnau, susiramink, yra 
atleistos tavo nuodėmės. Ir 
štai kai-kurie daktarai kal
bėjo patįs savyje: Šitas ble- 
vizgoja. O matydamas Jėzus 
jų mintis, tarė: Dėlko nedo- 

\ rai manote jūsų širdyse? 
Kas yra pigiau ištarti: Yra 
atleistos tavo nuodėmės, ar 
ištarti: Kelkis ir vaikščiok? 
O idant žinotumite, jog žmo
gaus sūnūs tur galybę, ant 
žemės atleisti nuodėmės, ta
da tarė vėjo užpustam: Kel
kis, imk tavo lovų, eik į tavo 
namus. Ir atsikėlė ir nuėjo į 
savo namus. O minios pama- 
čiusios bijojosi ir garbino 
Dievų, kurs davė tokių galy
bę žmonėms.

DIEVO MALONĖ IR TEI 
SINGUMAS.

kįŠitai atneša Jėzui gulintį 
lovoje ligonį. Tasai varguo- 

s serga ir kimu ir dūšia 
’asigailėjęs jo Jėzus, sako: 

“Susiramink, sunau, atsilei 
džia tau tavo nusidėjimai” 
Aišku, Dievas liga suspaudė 
jo kūnų, kad išgydytų dū
šių, nes jei nebūtų susirgęs, 
rasi niekad nebūtų jieškojęs 
Jėzaus ir kaip daug kitų, 
butų nusidėjimuose miręs 
Dabar, Išganytojas, regėda
mas jo tikėjimą, nuolanku 
mą ir gailestį, pradžiugina jį 
tardamas: “Susiramink, su
nau, atsileidžia tau tavo nu
sidėjimai.” Gailestingumas 
Jėzaus nepasibaigė ant to: 
išgydęs jo dūšių, sugrųžino 
ir kunui sveikatų sakvda 
mas: “keikies, imk savo lovų 
ir eik į savo namus”. — Lai 
mintri onmilini varnai iv 1i_

Mirė kard. Puzina. Kro- 
kuve mirė Krokuvo vysku
pas kardinolas kunigaikštis 
Puzina. Velionis atsižymėjo 
tuo, jog per paskutiniuosius 
popiežiaus rinkimus Austri
jos vyriausybės vardu buvo 
pakėlęs protestų prieš gali
mąjį kard. Rampolles išrin
kimą, kuo labai buvo pasi
piktinę kardinolai. Neleidi 
taippat atvežti ir palaidoti 
Vavelvje Julijaus Slovackio 
kūno ir per Žalgirio šventę 
atlaikyti ore vadinamosios 
“mszv polowej”. Tuo ingi jo 
sau velionis daugelį prieši
ninkų lenkų visuomenėje 
Kard. Puzina buvo vienin
telis lenkas kardinolas.

Kaunas. 28 rugpjūčio Že
maičių vyskupas G. Cirtau-
fnc 12 T.invv/viaiia Tau

nusidėjimo bjaurumų ir nu
veda pas Dievą, kad išpažinę 
Jo teisingumų, melstum su- 
simylėjimo.

Kuomet Augščiausias at
gailos Sakramente atleidžia 
mums per savo tarnus musų 
nuodėmes, liepia mums kel
ties ir eiti ramybėje į savo 
namus. Nuo to laiko reikia 
mums eiti keliu į dangų, ku
ris yra musų tikrais namais 
ir musų tėvyškė. Reik mums 
visame Dievo valių pildyti ir 
eiti keliu Dievo ir Bažny
čios prisakymų. Nuodėmė 
buvo padariusi mus silpnais 
ir neturėjome pajiegų toliau 
tuom keliu eiti, bet, atgailo
je sugrįžę prie Dievo vėl stip 
riais tampame. Taigi rūpes
tingai saugokimės toliau nuo 
dėmės, tos didžiausios musų 
nėlaimės. Atsiminkime Jė
zaus persergėjimų: “Šitai 
pasveikai, nenusidėk dau
giau, kad kas blogesnio tau 
neatsitiktų”.

Minios, išvydę Jėzaus ga
lybę gydyti dūšių ir kūno 
ligas, persiėmė, baime ir 
garbino Dievų. Krikščionįs, 
garbinkime Dievo gailestin
gumų ir bijokimės! Jo teisin
gumo. “Sakau jums, kalbėjo 
Jėzus, nesibijokite tų, kurie 
užmuša kūnų ir jau daugiau 
nieko negal daryti. Bet Aš 
parodysiu jums, ko jums 
reik bijoties: bijokitėsi To, 
kuris, užmušęs, gal įmesti į 
pragarą. To, sakau jums, bi
jokitėsi”. Jei bijosimėsi už- 
rųstinti Dievų, turėsime vil
tį atrasti pas Jį gailestingu
mų. Jis savo Sakramentnose 
paliko gausias musų išga
nymui malones. Dėkingomis 
širdimis garbindami Dievo 
gailestingumų ir visais savo 
darbaibs rodykime Jam savo 
ištikimumų, kad Jis ir mus 
pradžiugintų žodžiais: “Su
siramink, sunau, tavo misi 
dėjimai yra atleisti”. S.

Paežerio filijos (Laukuvos 
p.) klebonas kun. Povilas 
Tinteris 58 m. amžiaus.

Kunigo pabauda. Vilniaus 
šv. Jokūbo bažnyčios klebo
nas kun. Jasienskas patrauk 
tas atsakomybėn už užgavi- 
mų savo pamoksle marijavi
tų.

Maišytos šeimynos. Pas
kutiniais laikais vėl pradėjo 
eiti rusų prašymai į vyriau
sybę, kad jiems butų leista 
susižiedoti su katalikėms ka
talikų bažnyčiose. Apie tuos 
dalykus vyriausybė vėl grei
tame laike svarstysianti.

Kretinga (Kauno gub.). 
Rugpiučio 13 dienų Kretin
gos vienuolyne mirė vienuo
lis a. a. Iginas Dirmeika 77 
metų amžiaus.

PolitiškosM
Žinios.

ITALIJA.
Italijos kariškieji laivai 

jau maršuoja po Tripolio 
uostą ir laukia paliepi
mo, kad pradėti kovų. 
Italai ir šiaip jau krikš
čionįs apleidžia miestų ir bė
ga į laukus, nes tikisi, nega
lėsiu išvengti arabų žiauru
mo.

Dalykas tame: Turkai val
do Tripolį pagal savo kurpa
lį : skriaudžia tenaitinius 
krikščionis, nepaiso į tai, kų 
Italija jiems sako. Tai-gi da
bar, kad permainius dalykų 
stovį, Italija pasiuntė savo 
laivynų, kuris turės arba vi
sai išvyti turkus arba bent 
apsaugoti savo piliečius. Tur 
kai mažai paiso, kų darų, nes, 
jiems jau nusibodo ramus 
gyvenimas, užtaigi kiša gal
vų bi-kur, kad tik galų gavus.

Pagal paskutines žinias 
Italijos karas su Turkija jau 
prasidėjo. Jau Italijos kariš
ki laivai pradėjo gaudyti Tur 
kijos laivelius ir vienų iš jų 
gerokai kanuolių šūviais su
gadino. Turkijoj laukiama 
italų, ir abelnai krikščionių, 
didelių skerdynių. Tečiaus, 
pačiame Konstantinopolyj 
viskas ramu.'

Matomai, pamatę savo 
silpnumų, kad atsispirus 
prieš Italijos daug galinges
nį laivinų, turkai pradėjo 
šaukties prie didžiųjų Euro
pos valstybių, kad šios už jų 
užsistotų ir neleistų vienai 
Italijai užgriebti Tripolį. Ir 
iš tikro visa Europa tuo la
bai užinteresuota, tarpe Vie
nos, Berlino, Paryžiaus, 
Londono ir Peterburgo tele 
grafų aparatai virte-verda; 
visų akįs atsuktos ant susi 
kia kuo tas užsibaigs. Visos 
Turkijos kaimyniškos vals-

nių, kad sau kų laimėjus, 
ypač tos valstybės kurių 
padėjimas maždaug prigulė
jo nuo Turkijos tvirtumo.

Spėjama, kad šitas pradė
tas karas ilgai nesitrauks 
nes tikimųsi, jog didė- 
sės Europos valstybės il
gai nelaukiant į tai įsikiš ir 
padarys nereikalingam ka
rui galų. Iš kitos pusės sa
koma, kad Italija pradėjusi 
karų su pritarimu Vokieti
jos ir Austrijos, kad atsily
ginus Italijai už palaikymų 
pastarųjų politikos, pirma
jai užgriebiant Bosnių ir 
Hercogo vinų, antrajai — 
Morokoje prieš Francuzi- 
jų; tai-gi ir Italija dabar 
menkais niekais nepasiganė- 
disianti. Jeigu ištikro taip 
butų, reikia tikėtis kad Ita
lija ir naudosis tuja proga, 
kad kiek tik galint praplati
nus savo ribas Afrikoje. Bet 
Anglijai ir Francuzijai tas 
labai nepatiktų; todėl nie
kas negali žinoti kuo užsi
baigs Italijos su Turkais 
pradėtas karas; jis gali į- 
traukti karan visas Europos 
valstybes ir padalyti dide
les permainas ant Europos 
žemlapio.

RUSIJA.
Stolypino užmušėjas, ad

vokatas Bogrovas kurį Kije- 
vos kariškas teismas pasmer 
kė mirtin, 25 d. rugsėjo liko
si slaptai pakartas vietinia
me kriminalistų kalėjime. 
Užklausta Bogrovų, ar jis 
norėtų pašaukti rabinų (Bog 
rovas yra žydas), bet kada 
jam pranešė, kad su rabinu 
jis turės kalbėties akivaiz
doje visų valdininkų Bogro 
vas atsisakė priimti rabiną.

Kas tikrai užims užmuš
tojo premiero Stolypino vie
tą — šiuo tarpu dar tikrai 
nežinoma. Spėjama, kad ga 
li pasilikti liglaikinis minis
terių pirmininkas Kokov- 
cev. Tuotarpu visa Rusija 
lindi netekusi savo valsty 
bės politikos vedėjėo. Mat 
nors Stolvpin buvo ir žiau
rus ir toli nevisiems įtiko, 
kaip liberalams, taip ir reak 
eijonierihms, bet vistik bu
vo įvedęs šiokių-tokių Rusi 
jon tvarką. Bet kas ten gi ir 
galėtų greitu laiku įvykinti 
gerą tvarkų — vargu Rusi 
joj užgimė toks genijus.

GRAIKIJA.
Turkai, negalėdami atlai

kyti Italijos nuo užgriebimo 
Tripolio, griebiasi keršto 
prieš kitus, už save silpnes
nius, kaimynus. Taip jie už
puolė ant Graikijos rube- 
žiaus, kad ten šį-tų laimė
jus.

KINIJA.
m-... -.uju. 041__ 1__ i_

juvo vien apleisti dvaro dir
vonai, puikiai liūliuoja ja
vai. Ant senobinių dvaro 
Jotų išdygo daugelis naujų 
viensėdijų. Tarpan lietuvių 
valstiečių įsispkaudė 4-5 vo
kiečiai ūkininkai.

Kai-kurios puikios to dva
ro mūro trobos apylenkės 
valstiečių jau nupirktos ir 
sugriautos. Todėl dabar ir 
jas ūkininkus vietoje medi
nių matosi bestatomi ir mū
ro namai.

Šėta, Ukmergės apskr. 
Rugpiūčio 20 d. šėtiškiai tu
rėjo progų pasigerėti nema
nytu dar čia reginiu. Nuo Ke 
dainių ir nuo Žeimės atėjo 
keletas pėščiųjų ir raitųjų 
kareivių pulkų drauge su ar
terija ir miestelio apylen- 
kėje vaidino mūšį: vieni gy
nė miestelį, kiti stengėsi jį 
paimti. Žmonės mielu noru 
žiurėjo, kaip po laukus ma
nevravo kareiviai, ir klausė
si, kaip aplinkui iš miškų, 
krūmų, kriaušių ir griovių 
treškėjo šautuvai ir laikas 
nuo laiko baubė patrankos, 
taip kad drebėjo visa apylen 
kė. Gražu buvo tai regėti, 
bet drauge šiurpulys ėmė 
atsiminus, kiek tai nelai
mių butų pridaryta ir gyvy
bių išplėšta, jei tai butų tik
ras karas.

Manevrų prižiūrėtoju 
tarp kitų generolų buvo ir 
generolas Renenkampf’as, 
kursai kare su Japonais ve
dė vienų armijos dalį. Ka
riuomenė, pernakvojusi Šė
toje, nuėjo manevruodama 
pro Zeimę, Janų va ir Uk
mergę. Padariusi didesnius 
manevrus tose apylenkėse 
eis jinai į Gardino gub., kur 
susirems didžiuose manev
ruose, kaip pasakojo, žada 
dalyvauti apie 60 tūkstančių 
kareivių.

Pas juos, padėkim, tokis da
lykas, kaip gelžkelis, — tai 
didžiausias barbarizmas! O 
tai dėlto, kad jis permaino 
šalies išvaizdų ir kas aršiau
sia, kenkia numirusiųjų ra
miam atilsiui. Todėl jie išto- 
o neapkenčia gelžkelio. Te

čiau, Jugtiniai Valsčiai 
Vokietija, Anglija ir Fran- 
euzija perkalbėjo Kinus, pa
žadėdami jiems gelžkelio li
nijų $50,000,000 vertės, jei 
tik Kinai priimtų tų viskų. 
Ypač-gi amerikiečiai tame 
dalyke atsižymėjo: jie ap
siėmė pratęsti vakarinę lini
jos šakų net iki Sze-chuan 
patįs vieni. Viskas rodės ga
lima. Bet išvydus kinams 
bėgiuš (šinas), etc., šurpu- 
liai juos pradėjo imti. Na, ir 
dabar išrodo taip, kaip kad 
Kinai norėtų, geriau sugrą
žinti $50,000,000, negu turėti 
gelžkelį. Bet vargiai kas iš 
to išeis, kadangi civilizuotos 
šalįs nesiduos Kinams už 
nosies vadžioties.

Gižai, Vilkaviškio apskr. 
Šiame bažnytkiemyje yra 
nedidelė mūro bažnyčia. Kie 
bonauja kun. L. Staugaitis 
ir vikaras kun. Senčikas. Vi
sos pamaldos atliekamos lie
tuviškai, nes čia nėra nė vie
no lenko.

Bažnytkiemyje stovi ke 
lėtas menkų vietinių gy
ventojų lietuvių trobelių. 
Pastebėtina, jog čia nėra 
dar nė vieno žydelio, tai tur 
būt sąlygos jiems nepatinka. 
Yra dar valsčiaus raštinė, 
pradinė vienklesė liaudies 
mokykla, kurioje mokina 
vaikus mokytojas lietuvis 
Mozūraitis, dvi maži lietuvių 
sankrovėli ir ūkininko Lin- 
gid alinė, kurių gižiečiai tan
kiai palaiko. Kiek toliau, 
paplentėje, gyvuoja kita gi 
žiečių Arlaucko įsteigta smu 
klė, greta Matulevičiaus ali
nės.

Nežiūrint į tai, gižiečiai 
per sueigas valsčiuje visai 
nesikrato nuo naujų alinių 
atidengimo ir maloniai su
tinka.

Prie pat bažnytkiemu 
buvo pirmiau didelis, garsus 
Gižų dvaras 1,800 margu ge 
ros, derlingos žemės. Rūpes
niu pirmiau buvusių to dva 
ro savininkų pastatyta ir 
dabar tebestovinti bažnyčia 
Dabartinė dvaro savininkė 
p. Agota Dambrauskienė 
valdo jau tiktai neišparduo 
tas dvaro liekanas. Visų kitų 
žemę išpirko apylenkės vals
tiečiai lietuviai, ' neatsižvelg
dami dagi į brangumų. Per
kama daugiausia su banko 
pagalba. Mokama už marga 
nuo 120 dagi lig 190 rublių.
TI-------J___:_!i:_____  ,1..

Šiauliai. Parodos laiku 
“Varpo” draugijos rengia
ma du vakaru. Sekmadienį, 
rugsėjo 4 d. vaidinama bt 
“Švarkas ir Milinė”. Šešta 
dienį gi rugsėjo 3 d. bus pa
prastas šeimyniškas vakaras 
taip-pat su vaidinimu. Be 
to gi “Varpo” dr-jos cho 
ras, St. Šimkaus vedamas 
dainuos per kelius kartus pa 
roodje naujai statomoje au
ditorijoje, kurioje taip-pat 
atsibus ir skelbiamosios laik 
raščiuose paskaitos.

Vaikų pasileidimas. Rug
piūčio 23 d., lekiant trauki
niui tarp Slavinčiškio ir Su
bačiaus stočių, ties Puponių 
sodžium, arti gelžkelio stove 
jo keletas vaikesų ir viena 
moteriškė. Vienas jų sviedė 
akmeniuku į traukinį ir pa
taikė vagono langan. Stik
las sudužo, vienam keliau
ninkui stiklų skeveldomis 
sužeista rankų, kitam su
trenkė galvų, o vienas buvo 
apibertas sudužusio stiklo 
šukėmis ir nemažai išsigan-

jau atsitinką trečią kartų. 
Neperseniai, važiuojant nuo 
Jelovkos stoties į Abelius, 
vienai moteriškei, žiūrint 
pro vagono langų, piemenis 
taip-pat akmeniu suvarę 
stiklus burnon, ir gal amži
nai toji paliksianti sužeista.

Gėda girdėti tokias kal
bas; kad tai butų kalbama 
apie kitokius kraštus, kur 
gyvena puslaukiniai žmo
nės, tai dar kų daryti, bet 
dabar tai atsitinka Lietuvo
je. Tėvai, drauskite savo 
vaikus, nes jums už tai rei
kės atsakyti; jeigu jau nesi- 
3ijote to, kų galėtų pasakyti 
svetimtaučiai apie lietuvius 
mokiuose atsitikimuose, tai 
pabijokite nors atsakomy- 
3ės prieš vyriausybę. At
minkite, kad vyriausybė ne
dovanos. Dėl šio atsitikimo 
Panevėžyje sustatyta proto
kolas, bus padarytas tardy
mas, ir bus susekta, keno 
vaikas yra tai padaręs. Ne 
kam kitam, kaip tik tėvams 
teks užmokėti už sudaužyta 
vagono langų ir dar keletą 
rublių pabaudos. Nukentė
jusieji keliauninkai taip-pat 
žada paieškoti sau atlygini
mo.

Papilė, Šiaulių apskr. 
Kaipo ekskursantas, nuvy
kau ir aš Papilėn. Papilė — 
nemažas miestelis, grįstomis 
akmenais gatvėmis. Stovi 
jis ant Ventos kranto. Ir 
kaip gi graži ties miesteliu 
Venta su savo kalnuotu, 
apaugusiu krūmais kairiuo
ju krantu, kaip jinai, rangy- 
damosi laukais, puošia visų 
apylinkę! Neįstengsiu čia 
taip aprašyti, kad skaityto
jas galėtų tų-pat atjausti, 
kų aš jaučiau, kuomet gėrė
jaus Ventos reginiais. Bet 
žinau, kad kiekvienam ims 
smarkiau plakti širdis, kiek
vieno vaidentuvėje stosis gy 
va tėvynė, jeigu tik jis, bū
damas Papilėje, nueis į kal
nuotas jos kapines, aplan
kys storų akmenį, kur guli 
— ilsis kaulai to, kuris visa 
širdimi mylėjo šį kraštą, jam 
vargo ir darbavosi,—Simano 
Daukanto — ir iš tų kapinių 
augštumos pažvelgs į apy
linkę.

Patsai miestelis niekuo 
neišsiskiria iš kitų Lietuvos 
vidutiniojo didumo mieste
lių. Viena tik ypatybė — tai 
jo (gal būt tik paviršutinė, 
to aš neapsiimu spręsti, nes 
negalėaju viena diena viso 
ištirti) lietuviškumas. Eida
mas miesteliu suskaičiau su
viršum dešimtį lietuviškų iš
kabų. Sprendžiant iš pavar
džių, tos sankrovos turėtų 
būti lietuvių, išskyrus vienų, 
kaip rodos, latvio. Visos iš
kabos, žinoma, parašytos su 
daugybe įvairių klaidų: 
“Žemaiczia kromas” ir t.t. 
Ant kitų iškabų “kromas”, 
bet jau “lietuvninko”. Be 
sankrovų, priklausančių at-
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niai gyventojai prekybos sri 
tyj e jau yra šį-tų nuveikę.

Ir apšvieta papiliečiams, 
matyt, lie svetima, nes yra 
inkurta “Saulės” draugijos 
skaitykla.X. eSale gerųjų pusių yra ir 
tamsios — tai girtuoklybė. 
Papilėje užlaikomas gerokas 
pulkelis alinių, monopolis ir 
keletas traktierių. Kur tik 
kokia įstaiga su teisėmis 
pardavinėti alkoholinius gė
ralus, ten jau durįs apstotos 
žmonių. Ne vienas taip-pat 
teko matyti jau skersai be
einant, mat buvo sekmadie
nis. Tokie tai įspūdžiai iš 
Papilės.

Vabalninkas, Panevėžio 
apskr. Draugijinis vabalnin 
kiečių gyvenimas nėra nu
silpnėjęs. Draugijos — ūkio, 
blaivybės ir moterį; — po 
senovei veikia, daro susirin
kimus, tariasi, galvoja ir 
pirmyn eina. Ūkininkai į 
vienkiemius skirstosi, gabe
na zuparus, mašinas, tariasi 
siųsti atstovus į Šiaulių ir 
Marijampolės parodas; 
blaivininkai jaunimų orga
nizuoja, džiaugiasi geru pa
sisekimu arbatinės kuri į 7 
mėnesius turėjusi apyvar
tos 1.934 rub. 16 kap.; mote
rįs audimo pakėlimu rūpina
si; buvo jau besiruošiančios 
į naminių išdirbinių parodų, 
kurių žadėjo rugpiučio vi
duryje Vabalaninke intaisy- 
ti; tik štai gavusios iš gu
bernatoriaus žinių, kad pa
rodų taisyti neleidžiama. 
Gaila! būtume turėję nepa
prastų Lietuvoje malonių 
naujienų: sodiečių moterų ir 
mergaičių sumanytų ir in- 
kūrtų sodžiaus išdirbinių 
parodų. Keistai išrodo, kad 
ir čia surasta valstybei pa
vojus. Kiek numanau, Va
balninko moterims augštoji 
politika ne labai rūpi; paro
dų rengdamos tikrai nieko 
pikto nemanė; tas užgini- 
mas atėjo visai netikėtai, 
kaip kad perkūnas giedrioje 
dienoje butų trenkęs. Bene 
bus čia inkišęs nešvarų lie
žuvį koks nors žemasis val
dininkas. Juk šiems sekasi 
kartais suklaidinti ir gerų 
norų administratorių. Aps
kritai, visuomenės darbų 
Vabalninke nemažai trukdo 
žemieji vyriausybės atsto
vai. Taip antai surašoma ir 
išvaikoma jaunimas, pado
riai žaisti susirinkęs, truk
doma daryti draugijų susi
rinkimai ir t. p. dalykai. Tuo 
tarpu liuosai nuodija žmones 
slapti smuklininkai, liuosai 
veikia po sodžius neraliuoti 
mušeikos. Juk visa tai žmo
nės mato, lygina, svarsto.

Tryškiai, Šiaulių apskr. 
Ketvirtadienį rugsėjo 17 d. 
persiskyrėmo su mūsų ger
biamuoju kunigu S. Razu- 
rau. Buvo jis čionai vos 5 
mėnesius, bet ir tuo trumpu 
laiku suspėjo daug padaryti 
tryškiečių labui. Buvo pir
mininku vietinio ‘Blaivybės* 
draugijos skyriaus, todėl rū
pinosi praplatinimu ir jo ge
rove. Skyriaus, naudai su
rengė du lietuvišku vakaru 
ir pelnė 67 rub., taigi sustip
rino draugijos kasų. Jam pir 
mininkaujant sustiprėjo ir 
pasidaugino draugijos narių 
skaičius, kurių tarpe prisi
rašė: du studentu ir taip ke
letas vietinių apšviestų žmo
nių. Norėjo įsteigti “Sau
lės” skyrių ir inųstė apie 
liaudies namus, bet nepri
siėjo pamatyti savo truso 
vaisių — iškėlimas kiton 
vieton suardė visa.

Tauragės, Reseinių aps., 
dviklesei mokyklai dar 1905 
—6 metais valstiečiai atsiaa- 
VA mnVoti fiiKlitl rnnfi-

Parodos surengime dau
giausia rūpesnio ir išlaidžių 
turėjo Ūkio Draugijos pir
mininkas grovas Čapskis. 
Žmonės buvo labai patenkin 
ti paroda ir, jų uždarant, iš
reiškė širdingų ačiū grovui 
Čapskiui ir kitiems, pasidar 
bavusiems parodoje.

“Ateities'* konkursas.
“Vienybės” paskelbta ‘Atei 
ties’ redakcijos konkursas 
“Ateitininkų himnui” para
šyti. Onoraro 20 kap. už ei
lutę, eilučių turi būti ne dau
giau, kaip 40. Paskutinė die
na rankraščiams siųsti rug
sėjo 30 d. š. m.

Teismas. Rugsėjo 5—7 d. 
Kauno apygardos teismo iš
važiuojamoji sesija teis Eže
rėliuose 11 kriminalinių by
lų.

Naujas geležinkelis. Dau
gelis Kauno gub. dvarininkų 
gavo iš ministerijos užklau
simų — kokios pašalpos gali 
tikėties iš jų vyriausybė pra 
vedant naujų geležinkelį 
per žemaičius ir, apskritai, 
gubernijos pasieniu.

Miesto dūmos narys pris. 
advokatas Šipilinas patvir
tintas vidaus reikalų minis
terio Kauno gubernijinės 
miestų reikalams valdybos 
(prisutstvijos) nariu, kaipo 
Kauno miesto atstovas, ket- 
veriems metams.

Vaisių pigumas. Šiemetai 
vaisiai: obuoliai ir grūšios 
gerai užderėjo mūsų krašte, 
taigi visur labai atpigo. Ry
gon tiek jų privežama, kad 
geriausių obuolių pūdas pas 
perkupčius galima gauti už 
25 kap., gerųjų grūšių sva
ras po 2 kap., menkesnių po 
1 kap. Atvežusiems iš laukų 
mokama dar pigiau. Bent 
kiek apdaužytų niekas be
veik nė nežiūri.

Latvių kredito draugijos.
Anot latvių laikraščių, iki 
rugpiučio 1 dienos 43 miestų 
ir kaimų kredito draugijos 
turėjusios balansų, siekiantį 
daugiau, kaip 49 milijonų 
rub. Tokių draugijų, kurių 
pačių vienų apyvarta siekia 
l-6milijonų rub., esą 16.

Pieninkavimo kursai. Vil
niaus ūkio draugijos gyvulių 
veisimo skyrius šiemetai 
rengia taip-pat p. Karolio 
Vagnerio Didžiųjų Šalčinin
kų dvare (Vilniaus apskr.) 
gyvulių veisimo ir pieninka
vimo kursus. Truks jie 3 mė
nesius. Prasidės spalių 24 d. 
Norintieji pastoti į kursus 
privalo ne tik skaityti ir ra
šyti, bet ir gerai skaitliuoti. 
Kursus ves, kaip ir kitais 
metais, instruktorius p. <K. 
Freiberg’is. Įrašo į kursus 
Vilniaus ūkio draugijos kon 
tora: Vilnius, Zavalnaja g vė 
No. 9.

Vilniaus gubernatorius
Liubimovas rugsėjo 1 dienų 
gavo 28 dienoms urlopų už
sienin. Tuo laiku guberna
toriaus pareigas pildysiąs 
vice-gubernatorius Podjako- 
novas.

Vilniaus gubernatorius,
lydimas gubernijos maršal
kos, general gubernatoriaus 
raštinės viršininko ir kitų 
augštųjų valdininkų išva
žiavo Švenčionių apskritin, 
kad dalyvavus prie atidengi
mo paminklų Carui Aleksan 
drai II-jam Daugėliškio ir 
Linkmenų valsčiuose.

Lenkų artistų užpuolimas 
ant redaktoriaus. Vilniuje 
einąs naujas lenkų dienraš
tis “Wilenski Goniec Pora-

tuo tarpu gi kasinėtai pašal
pa tai mokyklai buvo moka
ma iš švietimo ministerijos 
lėšų. Bet dabar Vilniaus 
mokslo apygardos globėjas 
įsakė nebeduoti daugiau pa
šalpos. Tokiuo būdu — labai 
galima, kad tų mokyklų šie- 
metai uždarys.

Eitkūnai stovi jau Prū
suose, bet dar čiapat prie 
Virbaliaus. Skirtumas tarp 
tų dviejų miestelių didelis. 
Virbaliūje su kiekvienu že- 
mesniuoju valdininku dar 
galima susišnekėti lietuviš
kai, Eitkūnuose gi neištaria 
nė vieno lietuviško žodžio 
net bagažo nešėjas. Žmogelis 
lietuviškai prašo sau bilieto 
į Karaliaučių, kasininkas gi 
jam kumštimi grūmoja, kad 
kreiptųsi vokiškai. Stočių 
vardai, kad ir sudarkyti vo
kiškomis galiūnėmis, skam
ba tečiau lig-pat Tilžės gry
nai lietuviškai: Pilkalniai, 
Svirgaliai, Šilininkai, Smil
giai, Naujaninkai, Ragainė. 
Visi tie miesteliai yra šva
rus, mūro namais. Jų tarpe 
stovi gražus laukai, net ma
žų kelių pakraščiai nusodin
ti medžiais, visur tvarka, net 
miela žiūrėti. Vis tai padarė 
vokiečių kultūra. Nejauku 
tečiau keleiviui matant, kad 
ir kultūringieji vokiečiai 
slegia pavergtuosius lietu
vius.

Uždarė latvių draugiją.
Vidaus reikalų ministerio 
įsakymu su švietimo minis
terio žinia paliepta Livų gu
bernatoriui uždaryti Latvių 
Mokytojų Draugijų su visais 
jos sykriais. Latvių Mokyto
jų Draugija rengdavo kas 
metai mokytojams kursus, į( 
kuriuos kviezdavo lektorius 
iš Peterburgo ir k., refera
tus, ekskursijas mokslo tiks
lais, leido pirmąjį latvių kal
ba pedagogijos laikraštį “Is- 
glihtiba”, atidarė specijalę 
pedagogijos biblioteką, pir
mąjį Baltijos pajūry keliau- 
namųjį pedagogijos muzėjų, 
savo knygynų ir d. k. Nese
nai buvusioje pedagogijos 
parodoje Rygoje minėtosios 
draugijos eksponatai buvo 
ypatingai pagirti dagi paties 
Rygos miesto apygardos glo
bėjo PrutčenRos, kaipo labai 
naudiftgi mokslo reikalams.

Nauji inspektoriai. Nuo
liepos 1 dienos š. m. Kauno 
gubernijoje paskirta dar du 
liaudies mokyklų inspekto
rių: Reseiniuose ir Ežerė- 
nuose. Rugsėjo 1 d. paskirti: 
į Reseinius užveizdėtojas 
praktikos mokykla prie Pav 
lovskio mokytojų seminari
jos M. Ivanovas, į Ežerėnus 
Vilniaus mokslo apygardos 
raštinės švietimo min. val
dininkas A. Kulakovskij.

Šaukėnai, Šiaulių apskr. 
Berženų-Slabados Ūkio 
Draugijos rūpesniu buvo 
surengta rugpiučio 25 d. 
Slabadoje pirmoji arklių ir 
galvijų paroda. Atvesta bu
vo į parodų 60 arklių ir 24 
galvijai. Arkliai ir karvės 
buvo daugiausia vietinės 
veislės. Dovanų duota sidab
ro 1 medalį, žalvario 2, pa
garbos laiškai 7, 929 r. 66 
kap. pinigais, 3 zuparo 18 
nuoš. maišeliai, viena pu- 
siauolandų veislės karvytė 
ir 2 geros veislės kiaulyti.

Ekspertais buvo pp. Put
vinskis, Dolobovskis, Bort- 
kevičius, Gintylo, Demonta- 
vičius, Keras ir Pakačvnas.

Parodos vieta buvo dai
liai aptverta, vidury stovėjo 
gražaus stiliaus pavilionas; 
tvarkų Visų laikų buvo kuo-
miilriaiiaia • SmAnui olailon-

Perėjusį sekmadienį, pu- 
siaudviliktų valandų vakarų, 
ant grįštančio namon Seinio- 
novska gatve mūsų laikraš
čio leidėjo p. Svietlinskio 
užpuolė du aktorių: teatro 
direktorius Oranovski ir 
Pavlovski, su kuriais buvo 
dar trįs: Strycharski ir kitu 
du, kurių pavardės jau ži
nomos policijai. Užpuolimas 
padaryta su visu apsvarsty
mu, nes tykota nuo poros 
valandų. Tartum viduram
žių laikais, Oranovski ir Pav 
lovski drąsiai puolėsi su 
vėzdais ant beginklio žmo
gaus, kuomet kiti stovėjo at
sargoje. Neturėdamas kuo 
ginties, mūsų leidėjas užsi
dengdamas kairia ranka, o 
dešiniąja besigindamas par
puolė, paslydęs ant šlapios 
šalygatvės. Tuomet kitas 
karžygis Pavloski drožė gu
linčiam lazda. Šaukiman pa
galbos atbėgo nuovados po
licistas ir kažkokis ponas. .. 
Visa byla delei surengtojo 
užpuolimo nukreipta teismo 
keliu. Taip elgiasi žmonės — 
baigia “W. G. P.” — kurie 
žada neva platinti lenkų kul 
turų ir nori būti paveldėto
jais garbės didžiųjų mūsų 
Boguslavskių, Žolkovskių, 
Rychterių, Krolikovskių, Ra 
packių ir kitų”.

Kandidatas į vyskupus.
Anų syk rašėme “Viltyj”, 
buk į Lucko-Žitomieriaus 
vyskupus statoma tarp kitų 
kandidatų mūsų gerbiama
sai tautietis, dvasišk. Peter
burgo seminarijos rekto
rius kun. prof. Baltrušis. 
Dabar “R. G.” rašo, kad dar 
einąs gandas, buk kun. rek
torius Baltrušis būsiąs pa
skirtas Žemaičių vyskupijos 
sufraganu.

Del “Kurjerio” šmeiži
mų. “Siev.-Zap. Golos” (No. 
1776) padėjo laiškų p. Jono 
Tumo, agento draudžiamo
sios draugijos “Rossia”, de
lei šmeižiančių jį straipsnių 
“Kur. Wil.”. J. Tumas rašo: 
“Nenorint “Kurjerio Wil.” 
redakcijai išspauzdinti nu
siųsto jai žemiau padėtojo 
laiško, prašau neatsisakvt 
padėt jį jųsų gerbiamajame 
laikraštyje”. Toliau seka 
tasai laiškas: “Spręzdamas 
iš prierašo, padėto prie ma
no atitaisymo “Kurjer’o 
Wil.” No. 73 (193), kad p. 
Pr. G., o taip ir “Kur. Wil.” 
redakcija, pasilieka ir toliau 
prie to paties įžeidžiančio 
mane tvirtinimo, esu pri
verstas patraukti kaltinin
kus teismo atsakomybėn už 
šmeižimų”.

“Viltis”.

Raudondvaris (Trakų 
ap.).čionykščio j e mokykloje 
paliauta mokyti lietuvių 
kalbos. Mokyklų gi padėjo 
įsteigti ir valstiečiai, suly- 
gydami, kad jų vaikeliai bū
tų mokomi ir prigimtosios 
kalbos. Žmonės neužsiganė
dinę.

Mergbūdis (Griškabūdžio 
par). Plėšikai užpuolė. Ne
seniai naktį — dar gerai ne
sutemus — šiame sodžiuje 
du apsiginklavusiu plėšiku 
užpuolė ūkininkų Vilkaitį. 
Atėmę suviršum 100 rublių, 
ir paėmę ūkininko sunaus 
drabužius, laikrodėlį ir da 
10 rub., šaudydami pikta
dariai išėjo.

“Šaltinis”.

Lietuvių Kat. Moterų Dr- 
jos Mokyklos paroda. Lietu
vių Kat. Moterų Dr-jos Mer
gaičių amatų ir naminės 
ūkės vedimo mokykloje itau
~~ ~~~ T>---- •-? _ •-

ri tęsis penkias dienas, nuo 
3 iki 8 rugsėjo d. Prie tos 
parodos gali prigulėti visų 
Dr-jos sąnarių—moterų dirb 
tuvės. Daugumas jų užsisa
kė parodoje vietų savo išdir
biniams parodyti. Labai bu
tų malonu, kad visos draugi- 
ninkės susipiestų ir pasiro
dytų toje parodoje savo dar
beliais.

Tauragė (Res. ap.). Sau
gokitės apgavikų. Nemėty
kite savo kruvino skatiko ne 
pažįstamiems valkatoms, ne
tikėkite kų jie šneka, bet 
šelpkite pažįstamus ir tikra
me reikale esančius. Šau
kiame, kad mes esame ne
turtingi, o nei viena iš tur
tingų tautų nemet tiek tur
tų, kiek mes, apgavikams. 
Kur reikia iš musų žmonių 
su replėms neištrauksi ska
tiko, o kur nereikia — pil
nomis saujomis mėtome savo 
naudų. Šitai į sodų Užbudu- 
pį atėjo žydas prašąs aukų. 
Kitų dienų pamatęs jį ūki
ninkas Tauragėje klausia 
žydų, kas jis yra ir iš kur? 
Žydai jam sako: jis yra tau
ragiškis, teismas už vagys
tes norėjo jį įkišti į kalinį, 
bet jis pabėgo Amerikon; 
dabar vėl pagrįžęs iš ten, gy
vena be jokio užsiėmimo. Ke 
lėtas dienų atgal atėjo prie 
manęs moterįs buk tai pade
gėlės; kitur pririnko pinigų, 
drabužių ir visokios naudos, 
po to per kelias dienas takšo
jo girtos miestelyje ant gat
vių.

Garždai. Dėlei mažos prie
žiūros vaikų, šįmet Garždų 
miestelyje buvo keletas ne
laimingų atsitikimų. Taip 
vieno ir antro kumečių vie
tinio dvaro sudegė vaikai 
lapaudami su ugnele; jie 
daug iškentėjo iki visai nu- 
simarino. Skaudu, žinoma, 
buvo maytit tėvams tas jų 
kančias, bet kieno gi kaltė? 
Ogi pačių tėvų. Tolesniai 
miestelėno Sunoko vaikas 
bežaizdamas ant gatvės ne
pastebėjo, kaip žydelis, be
važiuodamas, uždundėjo ant 
jo, ir čia pat ant vietos pali
ko negyvu. Ant galo šit 16 
rugpjūčio tapo pervažiuotas 
ratais miestelėno Griušio 
vaikelis, kurs nors paliko 
gyvas, bet kažin ar ilgam? 
Tėvai! daugiaus rūpesčio 
apie mažutėlius, kurie, be 
globos ir priežiūros palikti, 
tankiai tampa aukomis pa
našių nelaimingų atsitiki
mų!

“Vienybė”.

Taksa duonai. Šiomis die
nomis Vilniaus gubernato
rius patvirtino naujų taksų 
duonai, nustatytų miesto 
valdybos. Tųjų taksa reikės 
dabar mokėti: svaras pa
prastos piklevotos rugių 
duonos — 4!/2 kap., sietinės 
duonos — 4 kap., vadinamos 
“stalavos” — 4 kap., juodos 
— 2r/2 kap.

KRAJAVI (iš Lietuvos)
ŠKAPLIERIAI.

Parduodame krajavus galioni- 
nius ir bovelninitn škaplierius po 
25c. už tuzinų; šilkinius po 40c. 
tuzinų; agentams ant pamatimo 
prisiunčiame dovanai. Krajavos 
Palangos aptiekų Trajankos (tre
jų devynerių) svaro bertainys pre- 
kiujo 25c.; svaras — 90c., 10 sva
rų arba 40 baksukų — $5.00. Po
pieros gromatų rašymui su viso
kiais apskaitymais, pritinkančioms 
dainelėms ir kvietkoms parduoda
me sekančiai: 1 tuzinas prekiuoja 
25c., 100 popierų — 90c., 1000 pop. 
— $6.00, 2000 pop. — $10.00; prie 
popierų duodasi reikalingų skaičių 
ir kopertų. Taip-gi turime visokių 
pavinčiavonių, altorėlių, šilkinių 
abrozdėlių su lietuviškoms malde
lėms, parduodam tuzinais ir šim
tais. Turime visokių kningų ir 
maldakningių. Reikalaujame agen 
tų ir duodame gerų uždarbį. A d re-

Korespondencijos.
tsss-

BAYONNE, N. J.

Rugsėjo 20 d. atsilankė 
pas mus su prakalbomis 
guodotini svečiai, “Saulės” 
draugijos delegatai: kun. 
Kastantinas Olšauskis ir 
kun. Juozapas Tumas.

Prakalbos atsibuvo p. W. 
Zebrotvskio (lenko) salėje, 
prie smuklės, nes kitos pa
rankesnės, be didžių išlaidų, 
Bayonnėj negalima gauti, o 
lietuviai savo neturi. Žmo
nių prisirinko gana daug. 
Daugiau, kaip kada nors bu
vo ant lietuviškų susirinki
mų pas mus. Kas juos šituo 
kartu taip skaitlingai, ypa
tingai moteris ir merginas, 
sukvietė? Gal noras pama
tyti tuos iš Lietuvos kuni
gus “Svečius Nebuvėlius”, 
arba gal atjausdami meilę 
Tėvynės atėjo paklausyti 
prakalbų apie Lietuvą ir pri
sidėti savo pinigiška auka 
įrengimui nuosavių namų. 
“Saulės” draugijos, moky
tojų kursams Kaune, dėl pa
kėlimo apšvietos Lietuvoje. 
Bet nevisi tų šventų pride- 
rystę vienaip suprato! Ne
kurie, ypatingai musų smuk
lininkai nepasirodė, nes čia 
ne “biznis”, gaila paaukauti 
kelis lietuviškus centus tau 
tos labui! Dar ir kita nedo
vanotina nuodėmė už girtuo
kliavimų laike kalbų salėje. 
Nejaugi toks nepergalimas 
troškulys troškino, kad nega 
Įėjo palaukti kol kalbėtojas 
užbaigs savo kalbų. Tas ne
vietoje vartojimas “rudžio”, 
labai užgavo jautrių kalbė
tojo, kun. J. Tumo širdį. To
dėl, jisai atsiliepė į publikų 
šitaip: “Pervažiavome apie 
trisdešimtis lietuviškų para
pijų Amerikoje, mažai kų 
gero matėme, daugiausiai 
girtuokliavimų, ir t.t., o skai
tančių naudingas kningas 
bei laikraščius nedaug”.

Apie prakalbų temų ne
reikalauju daug rašyti, nes 
tikslas atvažiavimo į Ameri
kų “Saulės” delegatų vi
siems žinomas.

Pirmučiausiai vietinis kle
bonas kun. M. Šedvvdis 
trumpoje kalboje paaiškino 
savo parapijonams mierį at
silankymo gerbiamų kuni
gų į Bayonnę ir perstatęs 
guodotinus svečius užleido 
jiems vietų.

Pirmutinis kalbėjo kun. 
K. Olšauskis, kuris savo kal- 
bobje nuosekliai ir aiškiai 
nurodinėjo “Saulės” drau
gijos mokytojų kursų naudų 
Lietuvai ir Amerikos lietu
viams. Nes amerikiečiai 
kaip kur turį mokyklas, bet 
jose mokyti neesą kam, to
dėl nors ir dideli kambariai 
—» nenaudojami, nėra moky
tojų. Prašė susirinku- 
kalautų). Prašė susirinku
siųjų kad nors po kiek, pa
gal išgalę, paaukotų lietu
viškos visuomenės labui. 
Klebonas duosiąs 250 dol., 
taip kalbėjo kun. K. O.

Kun. J. Tumas kalbėjo 
apie Lietuvą ir kiekvieno 
lietuvio priderystę' nepa
miršti savo Tėvynės ir tenai 
likusių giminių. Nekartų 
kalbėtojas klausytojų širdy
se užgavo jausmo gislelę. 
Taigi, dabar atsiminę savo 
probočių laikus, dėkavojo 
kun. J. T. rankų plojimu už 
jausmingus žodžius.

Bekalbant kun. J. Tu
mui, kun. K. Olšauskis su 
kun. B. Žindžium ir vietiniu 
klebonu perėjo rinkdami ir

_ _ 1__ 1? i.

A. Milukas, trumpai — ale
goriškai.

Pertraukose buvo choro 
dainos, susidedančios iš Ba- 
yonnės ir Jersey City jau
nuomenės, vedamo vargoni
ninko J. Zujaus. Padainavo: 
tautiškų giesmę “Tėvynė” 
ir “Tegyvuoja mus tauta”. 
Nusisekė nebblogiausiai.

Svečias.

ATHOL, MASS .
“Šv. Onos Draugija” ren

gė koncertų ir balių subato- 
je, 23 rūgs. Pelnas ėjo įstei
gimui kningynėlio. Kiek- 
vėliaus, ta pati draugija ren
giasi atlošti “Katriutę”.

Čia gyvenama dviejų porų 
neženotų, t. y. nepriėmusių 
moterystės sakramento. Vie
nų porų ponas Mickevičia 
Worcesteryj bandė surišti, 
o su kita dar prasčiau. Vai
kinukas atbėgo iš Worceste- 
rio, o čia paskui jį ‘nuotaka’ 
su policmonais! Ir juodu be 
sakramento moterystės gy
vena drauge.

Orai atvėso. Darbai nepa
stovus. R.

IVORCESTER, MASS.
Rūgs. 24 surengta kon

certas A. O. II. salėje. Gie
dota p. Sasnaucko kantata. 
Kalbėjo kun. V. Bartuška, 
Ph. D. apie tautiškąjį namų.

Ponui Mickevičiai ima 
riestai daryties, kaip “Wor- 
cester Telegram” rašė. Į- 
plaukos mažos, algos negau
nąs regulariškai. Ar nerei
kės kitur nakvynės įicško- 
ties. ' R. K.

Kaip visur, taip ir pas 
mus žmonės laukė nekan
triai pageidaujamų iš Lietu
vos svečių. Na ir susilaukė 
jų 23 dienų rugsėjo. Didelė 
salė gruste-prigrusta! Sve
čiai žengia, o jų žingsnius 
lydi puikus maršas! Praside
da kalbos. Visų pirma kalba 
kunigas Olšauskis apie tai, 
kaip tūkstančiai mūsiškių 
brolių ir sesučių bėga už jū
rių už marių, kaip jie nege
rai daro, nes galėtų ir iš Lie
tuvos sau Amerikų padary
ti. Stinga mums, sako moks
lo. Kitos tautos esą visai ne
turtingesnės, kaip ve Finlan- 
dija, Šveicarija, o žiūrėkit, 
kas ten šiandien dedasi, ko
kia gerovė, kiek turtų, kiek 
laimės! To viso priežastis, 
tai mokslas. Sekim męs jus 
lietuviai — o susilauksim 
šviesesnės ateities! Mus kiti 
laikė tamsybėse, išsyk len
kai, paskui gudai, o dabar 
męs patįs imkim vadžias į 
rankas. Priėjo pagalios prie 
“Saulės” mokyklos ir t.t. 
Neatkartosiu čion visko, 
kalbėjo, nes jau laikraščiuos 
nekartų panašias jų kalbas 
girdėjom. Čion tik pastebė
siu apie vienų liūdnų laike 
kalbų atsitikimų, kuris galė
jo svečiams nesmagumų pa
daryti. Dalykas mat tame. 
Sužinojus vietiniai kuopai 
“Keleivininkų” ir “Kovos” 
pasekėjų apie svečių pribu
vimą, šokta visų, it bičių ant 
kojų. Neturint jicgų pas sa
ve, širdelės atkreipta į Bos
tono didį miestų, ir ten ieško
ta pagalbos, užtarimo ir 
broliško sustiprinimo. Na, ir 
sulaukta Bagočiaus vakare 
prieš svečių atvažiavimą. 
Kalbėta daug, kad neduoti 
tiems “tamsybės apašta-



DRAUGAS

berankant pinigus pasiseki
mo neturėta, nes tik vienas 
doleris aukų surinkta. Pra
laimėta aiškiai, o salė jog at
sieina apie 20 dolerių. O p. 
Bagočiaus atvažiavimas! na 
ir aiškus minusas. Bet tas 
niekis, jeigu butų buvęs kiš
kis nušautas. Ant rytojaus 
vakare tikėtasi skandalo ir 
nevisai apsivilta! Išėjus 
mergaitėms dainuoti, pradė
ta švilpti, bet manau, kad 
jiems Bagočius taip neišmin
tingai negalėjo patarti. Jau, 
jeigu švilpt tai svečiam be
kalbant, kų kaltos čion mer
gaitės — giesmininkės? An
trų matėsi sutartis Bago
čiaus sufanatizuotos liaudies 
periškadinti kalbėti. Bū
riais eita iš salės, daryta bil
desiai — šnekėtasi. Bet ne- 
kuriuos ponaičius policmo- 
nai už apykaklės išvedė lau
kan ir nulaužė jiems ragus. 
Liūdna darosi, kad Bago
čiaus lietuviai taip žemų ins
tinktų žmonės, kad nemoka 
nei su svečiais mandagiai 
apsieiti. Tuojau matyti tau
tos išgamos! Nes tikri lietu
viai tų privalumų neturi. 
Triukšmininkams visgi ne
pavyko. Tų vakarų surinkta 
162 doleriai, ant rytojaus gi 
bažnyčioj 200, ir viso labo iš 
Woreesterio išvešta 610 do
lerių. Kaip liūdnai prieš šias 
cifras atrodo p. Bagočius su 
savo šaika, na ir su vienu 
doleriu, surinktu toje pačio
je salėje, Maskoliai jį (Ba- 
gočių) pavadintų “jedinica 
značenija”.

Protarpėse kalbų choras 
dainavo “Jau slaviai suki
lo”, p. Sosnaucko, o prieš 
kalbas, “Kur bėga Šešupė”. 
Ir ant galo vėl maršas išly
dėjo svečius. Pasisekimo 
jiems linki Worcesteriečiai.

Žaibas.

LEDFORD, ILL.
Kokių tai galvočių nesa

ma tarp lietuviui Vienų pa
sodino į šaltųjų už slaptų 
alaus pardavinėjimų, o taip 
atsitinka gan tankiai Led - 
ford’e ir to žmogaus butą, 
mat, neprasto. Jis, kalėjime 
atsidūręs tuojaus sutaisė 
kalinių draugijų. Įstojimas 
draugijon yra priverstinas, 
kiekvienam atsidūrusiam ka 
Įėjime ir atsieina 50 centų. 
Kurs neturi pinigų, privalo 
prašyti savo prietelių, kad 
duotų jam 50c., o neužsimo
kėjusiam kerta diržų sulyg 
įstatymų.

Pakliuvo vienų sykį į šal
tųjų lietuvis, buvęs “biznie
rius”, tuojaus pareikalauta 
nuo jo įžengiamojo mokes
nio į draugijų, — jis atsisakė 
mokėti, tada jam įpilė 65 
diržus, tai sulyg įstatymų 
buvo (mat susidėjo jam 
daug, kadangi jis negulėjo 
ramiai, rėkė, o šiaip jau be
ne 25 ar 35 teduoda). Įstaty
mai kalėjimo draugijos rodė, 
kad po “diržų” nevalia atsi
sėsti niekur, o “biznierius” 
ištrukęs iš pirties strakt 1 ir 
atsisėdo ant lango. Už su
laužymų įstatų vėl kirsta, 
taip kad išviso nenorėjęs įsto 
ti į draugijų biznierius gavo 
120 diržų.

Jau bus apie 10 dienų kaip 
buvo Ledforde juokingas at
sitikimas su tūlu lenku. Ro
dos buvo biski gėręs vyras, o 
gal ir ne, bet gana to, kad 
dikčiai susibarė su savo žmo
na. Šalimais gyvenus anglas 
nuėjo ir apskundė policijai, 
kad tas žmogus spikyzę lai
ko. To ir užteko. Beregint 
buvo suareštuotas. Pasodin
tas kalėjime visai nenorėjo 
užsimokėti 10 dolerių, kad ji 
paliuosuotų, bet dar įsakė

maisto, nes štornikai neduo
du jai ant bargo. Draugija 
mėgino jį paleisti ir už 5 do
lerius, vienok jis nepristojo 
ir ant tiek. Nėr kų daryti, i 
Policmonas pašaukė pas sa-, 
ve to lenko pačių su vaikais, 
apdėjo stalų valgiais, bet ji 
nevalgo. Eina policmonas at
gal kalėjiman ir sako, kad 
“tavo pati nieko nevalgo”. 
— “Tai kų tu jai davei? ame 
rikoniškų valgių ji nevalgo: 
lenkai ir lietuviai valgo mė
sų gerai išvirtų, zupę, o tu- 
mėčių, Saločių, visokių sal
džiai sutaisytų valgių ne
valgo”. Grįžta policmonas 
prie tos lenkės ir duoda jai 
50c., kad nusipirktų valgyti. 
Negavusi mokesčio iš lenko 
“draugija” ant rytojaus pa
leido jį. Pagrįžęs iš kalėjimo 
lenkas ėmė girties visiems, 
kad dykai išėjęs iš kalėjimo. 
Porų dienų praleidus ir vėl 
suareštavo tų lenkų ir liepė 
užsimokėti, tai paleis, o jis 
sako: “nors aš numirčiau 
čia, bet nemokėsiu, o jus tu
rite mano pačių maitinti”. 
Kaip ten pasibaigė su juo, ne 
teko girdėti, bet ant ryto
jaus jau dirbo mainose.

Miesto gaspadorius, ma
tyt susipyko su spikiznin- 
kais, kad visus pašaukė teis
man. Liudytojų pašaukta 87, 
o spikizninkų bene 30.

Jau dvi dieni suturėjo nuo 
darbo ko ne trečdalį darbi
ninkų ir dar gal ne vienų 
dienų sugaišįs. Darbai eina 
gerai.

Gailius.

DONORĄ, PA.
Donoriškiai turbūt susi

lauks neužilgo teatro. P. V. 
Pūkas bene taiso teatrų, mat 
28 d. gegužės iš teatro pel
nyta 66 dol., nežiūrint dide
lių išlaidų, kurios siekė 55 
dol.

Kad turėti pasisekimų su 
teatru, tai reiktų užkviesti į 
teatro lošėjus visus gerai 
išpildžiusius savo roles bu- 
busiame 28 d. geg. teatre, 
būtent: J. Mažeikų, Ribins- 
kienę, Klimavičių ir M. Ru
džių. Be to, kad žmonės la- 
biaus eitų, reiktų paskirti 
pelnų viešiems reikalams ir 
sutaisyti šiokį-tokį chorų. 
Ligšiol Donoroj’ visai nebu
vo choro; bažnyčioje, tiesa, 
gieda keletas merginų ir po
ra vyrų, bet nei jokios har
monijos tame giedojime nė
ra. Butų, rodos, neblogų bal
sų, bet nieko neišeina, kada 
vienas kitų užrėkti nori ir 
nėra kam pamokyti. X.

FOREST CITY, PA.
Šiuo laiku darbai pas mu

mis eina neblogai anglių ka
syklose; dirba kiekvienų 
dienų, todėl neblogai ir už
dirba, tik bėda, kad to sun
kiai uždirbto skatiko nemo
ka sunaudoti; viskų pralei
džia surukusiose smuklėse, 
progreso kitokio išskiriant 
stiklų alaus ir kvortų degti
nės, nėra.

Žemesnėje miesto daly j, 
kur daugiausiai lietuviai gy
vena, gitruokliavimas stovi 
ant pirmo laipsnio, ypatin
gai tarp moterių, kad neku- 
rios nuo alkoholio gavo net 
proto pamišimų. Tarp vyrų 
ir tas pats. Atėjus šventai' 
dienai tai jau net gėda ir 
klausyti. Riksmas neapsako
mas, — kaip įsismagins rėk
ti, tai net visa apielinkė 
skamba, iš ko anglai labai 
stebisi ir šaukia susmirdu
siais ungarais. Ar ne gėda 
mums lietuviams tokia pa
nieka kęsti nuo svetimtau
čių už tokius savo pasielgi-

pagirtinos, nors šiuo kartu, 
jau taip gužynių nelanko, 
bet savo šlykštaus papročio 
neišsižada; per vakarus riks
mas, spiegimas nežmoniš
kas, už kų gauna didį panie
kos ir pašaipos žodį.

Aš jums, merginos, nuo 
savęs patarčiau pasiimti sau 
kokį laikraštį ar kningų pa
siskaityti, o taip darydamos 
išmoksite suėjusios gražiai 
be spiegimo, pasibovyti, iš 
ko bus pavyzdis ir kitiems, o 
sykiu nuslinks nuo jūsų pa
šaipos žodžiai. Žinau, .kad ši
tas mano rašinėlis mergi
noms labai nepatiks, bet ti
kiuosi, kad bus iš to ir nema
ža nauda.

J. V. Jančaitis.

MANSFIELD, PA.
Nesiseka žmonėms skrajoti 

sykiu su paukščiais ore.
Ko žmogaus protas negali 

prasimanyti? — Ugi man ro
dos, nėra tokio daigto, kurio 
žmogaus protas negalėtų ap
imti, nors apičiupa. — Bet 
kol kokį nors daigtų prasima 
no, kuris yra naudingas žmo
nijai, kitų kartų daug žmonių 
palydi savo gyvybę į kapus. 
Keli šimtai metų prieš mus, 
nežinojo žmonės traukinių, 
elektrikos tramvajų, dabar- 
gi tie išmislai yra didžiausia 
pagelba visai žmonijai. Žmo
nės su tais daigtais taip ap- 
sujunko, jog dabar mums 
tai yra paprastas dalykas — 
na, reikėjo dar kų, kitų pra
simanyti. Bet kų? Ugi sykiu 
su pukščiais skrajoti ore. 
Tuojau vienas už kito sten
gėsi išrasti geresnį aeropla
nų. Bet kiekvienas žingsnis, 
padarytas šitoje šakoje, 
daug atima gyvasčių kartais 
ir nuo augštai mokytų vyrų. 
Ir štai 22 rūgs. čia iškilęs 
oran Tony Castelane netikė
tai puolė iš viršaus ant me
džio, nuo medžio ant žemės, 
ir po 5 minutų mirė.

Vargšas puolė ant akmenų 
ir taip baisiai susidaužė, jog 
aplinkui medį žemė kraujais 
aplaistyta. Žmonės iš apilin- 
kės būriais traukia pažiūrėti 
tos vietos ir atlankyt nabaš- 
niko lavonų Tony Castelane. 
Šiandien ryte musų mokinių 
būrelis atlankė lavonų, kad 
pamačius buvusį drųsuolį. 
Kiekvienas apraudodamas 
jo mirtį grįžome namo.

Lai būna tau, drųsuoli, 
lengva Amerikos žemelė, 
nes rodos buvai Italijos pilie
tis. Mokinys.

NEWARK, N. J.

23 rugsėjo dienoje atsibu
vo lietuviškas vakaras, pa
rengtas D. L. K. Vytauto 
Draugijos šv. Jurgio draug. 
svetainėje. Vaidino triveiks
mų komedijų vardu “Žmo
nės”. Publikos prisirinko vi
dutiniškai. Teatras visai ne
nusisekė. Tik trįs aktoriai 
atliko gerai savo roles: B. 
Mikulis (Tubauskis), P. 
Daukšys (Mateušas) ir M. 
Janušionis (Varguolis), ku
ris buvo beveik geras, tik 
permažai energijos ir judėji
mo turėjo kaip-kuriose sce
nose. Kiti visi išėjo ant sce
nos dėlto tik, kad sudarkius 
tų, kų pirmutiniai trįs gerai 
nuveikė. O labiausia darkė 
A. Mačiulskiutė (Ona) ir J. 
Janušionis (Petras), vaidi
nantis pirmutines, svarbiau
sias roles, vaidino be jokio 
judėjimo ir jausmo ir kalbė
jo vienu bųlsu visų laikų — 
kaip maži vaikai išduodami 
lekcijų. Didelė klaida iš pu
sės režisieriaus buvo leisti 
tokius aktorius ant scenos ir

tinis choras padainavo ke
lias tautiškas dainas gerai 
sutaikintais balsais, bet... 
truputį silpnai. Kitusyk ge
riau padainuodavo. Laike 
vaidinimo ir dainų dalis pub
likos sėdėjo bufete, naikinda 
mi alutį ir kitus gėralus — 
pasirodė tik ant šokių. Jeigu 
tas vakaras ir padarė kokį 
nors “įspūdį” ant svečių, tai 
tik... ačiū bufetui ir šo
kiams. Aš.

--------

AMSTERDAM, N. Y.
Rugsėjo 21 d. atsiliko čia 

bažnytinėje salėje gerbia
mųjų svečių: kun. Tumo ir 
Olšausko, prakalbos. Žmo
nių neperdaųg tesusirinko, 
nes vieni neatėjo, kiti dirbo 
ant naktų, vis dėlto nuo vie
nų parapijiečių, kaip girdė
jau, surinkta 371 dol. Ant 
rytojaus kun. Olšauskas 
vaikščiojo po biznierius, bet 
ne visi jie davė aukas. Gaila, 
kad vis dar atsiranda tarp 
musų žmonių, nenorinčių 
remti tautos darbų.

Amsterdamietis.

ELIZABETH, N. J.
Darbai pas mus slenka iš- 

palengvo, o rudeniop kaiku- 
rios dirbtuvės dirba visai ma 
žai, tik kelias dienas per sa
vaitę. Lietuvių nemažas bū
relis, bet jie labai įsimylėję 
į gėrimų. Yra apie 2 bučer- 
nės, bet biznis silpnai teeina. 
Viena neseniai tapo uždary
ta dėlei pirkėjų stokos. Kaip 
visur, taip ir čia, lietuviai 
eina pirkties daiktų pas žy
dų, nors žydas ir apsieina su 
savo pirkėjais nepadoriai. 
Mat, sako, pas žydų geriau, 
pigiau... Lietuviškų smuk
lių čia apie 25, ir visos laiko
si gerai. Ūžia jose kasdien, 
šiokiomis ir šventomis dieno
mis. Vyrai, vaikinai geria, ka 
ziruoja, visų savo uždarbį 
smuklėse palieka. Nemoka 
už valgį, o gėrimui pinigų tu
ri. Moterėlės ir-gi nepasilie
ka užpakalyje, per kiauras 
dienas neša alutį ųsočiais.

Rūgs. 19 d. buvo čia “Sau
lės” atstovų prakalbos. Žmo
nių prisirinko daugybė, bet 
moterių buvo visai mažai.

J. B.

YOUNGSTOWN, OHIO.

“Drauge” dar nei vieno 
sykio neteko man pamatyti 
kokios nors žinutės iš šio 
miesto. Taigi pasiryžau ir 
aš kų nors pabriežti iš čio
nykščių lietuvių gyvenimo.

Youngstown’o miestas gu
li tarpkalnyje, kokių 67 my
lių atstumo nuo Cleveland’o 
į vakarus, ir dideliai garsina
si savo geležies dirbtuvėmis, 
kuriose dirba daugiausiai sla 
vokai, rumunai, lenkai ir ki
tokie žmonės. Uždarbiai pu
sėtini — nuo $1.50 iki 6—6 
dol. už 12 valandų darbo 
(taip daugiausiai dirba die
nomis ir naktimis).

Lietuvių čia pusėtinas bū
relis — apie 80 šeimynų ir 
200 pavienių. Visi dirba ge
ležinėse dirbtuvėse, išskyrus 
keletu siuvėjų ir vienų smuk
lininkų. Darbai eina šiaip- 
taip. Atkeliavusis iš kitur 
greitai gauna darbų, bet ne
ilgai tepabūva, nes lietuviai 
nėra labai pratę sunkias ge
ležis vartoti.

Čia gyvuoja draugija šv. 
Juozapo, sųnarių skaito ke
liasdešimtis. Yra ir S. L. R. 
K. A. kuopa — sųnarių 24. 
Visi sutikime gyvena.

Rugsėjo 26 d. 1909 m. ke
letas dorų vyrų sumanė su
tverti čia lietuviškų parapi-

diena, tai vietinių piliečių 
dalis buvo susirinkę į miesto 
salę. Darbininkų didesnė da
lis buvo prie darbo, nes buvo 
kaip tik po pietų laikas; o 
kadangi buvo subatos diena, 

j daugumas moterių su vai
kais buvo išėję miestelin, 
kad šį-tų pasipirkus. Jau
nuomenė buvo užsiėmus įvai 
riais žaislais, gi apie kokį- 
nors pavojų niekas nei ne
manė. Gi už valandos laiko 
visas miestelis buvo tik bai
sios išžiuros griuvėsių krū
va. ..

Prie pat Bayless Paper & 
Pulp Co. pabrikų, tos pačios 
kompanijos, buvo užmurin- 
tas milžiniškas cementinis 
prūdas, laikus už savo sienos 
apie 500,000,000 galionų van 
denio. Prūdas truko. Ir po 
penkių minutų 25 pėdų augš 
čio vandenio kalnas ritosi 
tiesiog ant miestelio, sykiu 
nešdamas su savim kalnus 
visokių medžių, geležų, ply
tų ir kas tik jam po keliui 
pakliuvo. Pradėjo švilpti fa
brikai ir visokiais balsias 
šaukta apreiškiant pavojų. 
Žmonės, nežinodami kame 
dalykas, bėgo į miestelį, ma
nydami esant gaisrui, vietoj 
bėgti į kalnus, ir tokiu budu 
likosi vandenio aukomis. 
Miestelis stovi siaurame 
tarpkalnyj, todėl visas pa
skendo vandenyj; kurių vie
tų vanduo nepasiekė — ten 
iškilo gaisras ir viskų išnai
kino.

Daugiausia žuvo vaikų ir 
moterių; kur tvirtesni, neku 
rie spėjo dasigauti į augš- 
tesnes vietas ir išsigelbėti. 
Žuvusių apskaitoma mažiau 
šia apie 300, nors tikro skai
čiaus niekas da nežino. Ki
tus vanduo užplūdo lovoj be 
miegančius (naktinius dar
bininkus) ir su visoms stu- 
boms sugrudo į griuvėsių 
kalnus. Baisus atsitikimas 
buvo su viena mergina, raš
tinės klerką, kuri dirbo pa
čioje Bay les Paper & Pulp 
Co. Ji buvo užimta kningų 
vedimu, kaip štai staiga 
vanduo išlaužė raštinės sie
ną ir užliejo vandeniu. Mė
gino gelbėties, bet lubos lū
žo ir neapsakomai didelė ak
menio skeveldra prispaudė 
jai kojų, iš po kurio ji jokiu 
budu negalėjo pasiliuosuoti; 
pagalios pribuvo keletas vy
ri; į pagelbų, bet ir jie nieko 
negalėjo veikti, nes akmuo 
buvo nepajudinamas. Nelai
minga mergina raitėsi iš kan 
čios ir meldė, kad jai kas 
nors nukirstų kojų, bet ne
greit atsirado toks drųsuo- 
lis tai padaryti; pagalios 
vienas ungaras pagriebęs 
kirvį keturiais kirčiais pa- 
liuosavo merginų iš po akme 
nio; tai tik viena iš daugelio 
panašių baisenybių, nes 
trūksta čia vietos viskų pil
nai aprašyti. Motinos, pama
tę skęstančius savo kūdi
kius, puolėsi į vandenį, net 
drapanos prisiėjo nuo jų 
nudraskyti, kad atlaikius 
jąs nuo vendenio; kitos sau 
gankas išsilaužė.

Nuostoliai apskaitomi ma
žiausia ant šešių milijonų 
($6.000.000) dolerių; Penn
sylvanijos gubernatorius 
skubiai siunčia visokių pa
gelbų nelaimėj nukentėju- 
siems Austino ir Costello 
gyventojams. Johnstown 
miestas pirmutinis pribuvo 
su pagelba, nes ir Jobns- 
townas 1889 metais kaip tik 
taip pat prudui trukus buvo 
vandenio užlietas, kur da 
daugiau gyvasčių žuvo.

Pennsylvanijos valstijos 
prokuroras tuoj pradės na
grinėti priežastį prūdo trū
kimo, prie ko jau yra už-

sario 27 d. 1910 m. komitetas 
sušaukė susirinkimų, kuria
me tapo nutarta pavesti ko
mitetui pašaukimų lietuvio 
kunigo išklausyti velykinės 
išpažinties. Komitetas susi
rašė su kunigu, bet šis dėl 
man nežinomos priežasties 
paskirtų dienų neatvyko. Ta
dų žmonės pradėjo rugoti 
ant komiteto. Kad juos už
ganėdinus, tapo sušauktas 
extra-mitingas balandžio 3 
d., į kurį atsilankė 30 vyrų, 
kurie ir įgaliojo komitetų 
kreipties į Cleveland’o vys
kupų kad atsiųstų lietuvį ku
nigų, kursai išklausytų 
Youngstovvn’o lietuvius ve
lykinės išpažinties. Komite
tas surašė meldimų vysku
pui, o kad tuomet Clevelan- 
de buvo neseniai įšventintas 
kunigas Vincas Vilkutaitis, 
tai prašė vyskupo, kad at
siųstų šitų tai kunigų į 
Youngstown’ų. Vyskupas, 
gavęs tokį lietuvių meldimų, 
paliepė kun. Vilkutaičiui va
žiuoti į Youngstow’ų ir ištir
ti lietuvių katalikų stovį ši
tame mieste. Taigi 24 d. va
sario (bene balandžio ? Red.) 
kun. V. Vilkutaitis atvyko 
pas mus ir, išklausęs velyki
nės, pasakė, jog jisai pasiliks 
prie vokiečių parapijos, kai
po klebono asistentas, ir vi
sados aprupįs lietuvių dva
siškus reikalus. Ir ačiū jau
nam kunigėliui: pasako pa
mokslų kas nedelia po antrų- 
jų mišių ir visados darbuoja
si stropiai, dabodamas, kad 
lietuviai kuogreičiausiai į- 
sisteigtų savųjų parapijų.

Dėlto tai man buvo labai į- 
domu ir nekantru, pama
čius “Kataliko” No. 37, jog 
koks tai Reporteris nepripa
žįsta kun. Vilkutaičio lietu
viu. Juk ir pats p. Reporte
ris ėjo išpažinties pas kun. 
Vilkutaitį savoje kalboje! 
Kun. Vilkutaitis, žinoma, 
tuo tarpu negali darbuoties 
pilnai lietuvių parapijos stei 
gimui, nes pats turi tarnauti 
šv. Juozapo vokiečių parapi
joje. Tai-gi negalima sakyti, 
buk kun. V. nieko nesidar- 
buoja. Paraginimų pamoks
luose užtenka.

Vietinis.

BALTIMORE, MD.
Rugsėjo 24 d. pasimirė Fe

liksas Kiaunė, 41 metų am
žiaus. Buvo jis geras lietu
vis tautietis, gimęs Kauno 
gub., Panevėžio pavieto, 
Naujamiesčio parapijos, 
Kairių sodžiuje. Rūgs. 26 d. 
tapo palaidotas gražiai su 
bažnytinėmis apeigomis. Na
bašnikas priderėjo į dvi drau 
giji: į šv. Kazimiero ir šv, 
Izidoriaus, kurios ir atvyko 
į bažnyčių. Pasiliko didelia
me nuliudime jo moteris, su 
kuria jis išgyveno dailiai 12 
metų, ir sūnūs 11 metų. Žmo
na paveldėjo apie 3000 dol. 
Iš giminių pasiliko Ameri
koje brolis ir du švogeriu, ir 
viena sesuo Lietuvoje. Kas 
norėtų gauti artesnes žinias 
apie jo mirimų, tegul rašo 
pas:

Mrs. Mary Kiauniene,
113 S. Abomal st., 

Baltimore, Md.

IŠ AMERIKOS.
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BAISI KATASTROFA.
Vanduo išlaužė prūdą; 

trįs šimtai gyvasčių žuvo.
Austin, Pa. Trūksta žo

džių, kuriais butų galima ap 
rašyti visas baisenybes, ko
kios ištiko šį miėstelį ir jo

Ankatyvaa sniegas.

Gloversville, N. Y. 29 d. 
rugsėjo šiose aplinkinėse 
pasirodė pirmasis sniegas, 
anksčiausia negu nuo daug 
metų kada nors buvo.

Skris į Europą.
Atlantic City, N. Y. Mel- 

vin Vaniman tikrina, kad 
netolimoje ateityj bus gali
ma perskristi per Atlaųtikų 
laike 60 valandų. Jis pirma
sis žada padaryti tų kelionę 
Akrono orlaiviu sekantį mė
nesį, ir nors jis da neužtik
rina kad jis per 60 vai. tų 
kelionę atliks, tai vienok jis 
tikisi kad jam ilgiau neims, 
kaip 3—4 dienas.

Sudegė 8 vaikai.
Indiana, Pa. Pačiame vi

durnaktyj p. Williams’o 
Dias’o namuose iškilo gais
ras. Dias’as pabudęs su savo 
motere puolė žemyn gesinti 
gaisrų, o vaikus paliko vir
šui miegančius. Bet gaisras 
taip smarkiai išsiplatino, 
kad Diasai nespėjo išgelbėti 
nei viršui likusių savo vaikų, 
kurie ir sudegė visi aštuo- 
ni, nuo didžiojo 13 metų iki 
mažiausiojo 3 mėnesių.

•i

Daktaras — brutalas.
Chicago, III. Dr. Harry E. 

Webster, kuris^ pereitų sau
sio mėnesį net per vieną sa
vaitę apsivedė su dviem pa
čioms. Matomai, kad nepasi
rodyti bigamistu prieš pir- 
mąjų pačių — antrąją nu
sprendė nužudyti. 15 d. rug
sėjo Dr. Webster nusisam
dęs vežimų išvažiavo pasiva
žinėti į laukus, sykiu pasiim 
damas su savim ir 2-ją mo
terį; nuvažiavęs į laukus, 10 
mylių nuo Dixon, III. išsi
traukęs peilį nelaimingai mo 
terei perplovė gerklę. Ją at
rasta krūmuose po nužudy
mo dviems savaitėms vė
liaus. Dr. Webster sėdi kalė
jime, iki jam padarys “ope
racijų”.

Vėl straikai ant gelžkelių.
Chicago, III. Ant visų gelž 

kelių karaliaus Harrimano 
linijų likosi apšauktas strai
kas ir apie 35,000 darbinin
kų pametė darbų.

KELETAS KLAUSIMŲ.

Kiekvienas išmintingas 
žmogus, kaip tik pasijaučia 
kiek negerai, tuojau rūpi
nas savo sveikatų pataisyti. 
Ir čia iškįla trįs klausimai: 
1. Kokie vaistai reikia var
toti? 2. Kaip jie vartoti? 3. 
Kada jie vartoti? Jei nesvei
katos priežasčia yra pilvo 
netvarka, ar kepenų ar vidu
rių neveiklumas, jei pasida
rome nerviški, arba jei mū
sų kraujas sugedęs, čia gali
ma tuojau pasigelbėti. Rei
kia tik vartoti Trinerio Ame 
rican Elixir of Bitter Wine 
keletu minučių prieš valgį, 
sustiprinus ir prirengus pil
vų maistui suvirškinti. Jei 
vynas atrodytų perkartus, 
galima paskui užsigerti van
dens. Stiklelis, einant gulti, 
naudinga kiekvienam išsi
gerti. Visada, kaip tik paste
bima atmaina mūsų apetite, 
arba sunkumas po valgio, ar
ba silpnumas ir nervišku
mas, reikia tuojau vartoti 
Triners American Elixir of 
Bitter Wine. Visose aptieko
se. 1333-1339 S. Ashland avė. 
Chicago, Hl.

Kazia: — Tu, Mariuki 
Kaip rašosi mėsa aviena?

Mariuką: — Tu kvailai
Avipnn npnirnSn bpf valcrnsi



los Pastaboj

Už poros savaičių atva
žiuos į Amerikų, žinomas 
misijonorius Tėvas Kazi
mieras, kapucinas, ir tuojau 
pradės savo naudingų darbų 
po lietuvių kolonijas. Pirmu
tines misijas laikys lietuvių 
bažnyčioje, Maspeth, L. T., iš 
ten važiuos į Worcester, 
Mass., ir kitus Naujosios 
Anglijos miestus. Atsiminę, 
kiek gero žmonėms padarė 
gerbiamas misijonorius per
niai trumpu laiku, galime ti
kėties, jog dar daugiau gero 
padarys dabar, nes atvažiuos 
ilgesniam laikui — ištisiems 
dvejiems metams. Perniai 
laisvamaniai ir socijalistai iš 
galvos ėjo, matydami išga
ningus misijų vaisius. Nea
bejojame, jog ir šiuo kartu 
nekatalikiška spauda nesi
gailės Tėvui Kazimierui ne
apykantos ir paniekinimo žo 
džių. Tečiau desideria pecca- 
torum peribuut — išgaiš ne
prietelių norai, ypač kad da
bar aiškiai regimas kataliky
bės atgimimas Amerikos lie
tuvių tarpe. Socijalistų eilė
se vaidai ir suirutė, S. L. A., 
kuriame viešpatavo visokios 
dvasios, tik ne katalikiškoji, 
puola žemyn; laikraštininkų 
suvažiavime katalikai neda
lyvavo, jausdamiesi, jog 
jiems ir be laivsamanių pa
tariamų užtenka spėkų vesti 
savųjų laikraštiją dorai ir 
atsakomai.

Antra vertus, susiprati
mas tarp lietuvių katalikų 
kaskart eina stipryn. Kata
likiškas “Draugas” platina
si vis daugiau ir daugiau, ir 
jo įtekmė kįla kaskart augš- 
tyn. Katalikiškoms įstai
goms nesigailima gausių au
kų. Tveriamos vis naujos pa
rapijos, statomos naujos baž
nyčios, steigiamos naujos 
mokyklos. Skaičius Seserų 
šv. Kazimiero vienuolyne 
daugiansi ir dauginasi. ‘ Sau
lės’ atstovai surinko Moky
tojų Namams keliolikų tūks
tančių dolerių. S. L. R. K. A. 
auga, kaip ant mielių. Ne
tvarko lietuvių katalikiškos 
pašalpinės draugijos šaukia 
visos Amerikos lietuvių- ka
talikiškų pašalpinių draugi
jų seimų. Kiek teko girdėti, 
tuojau po to seimo ir toje pa
čioje vietoje atsiliks Ameri
kos Lietuvių Katalikų Fede
racijos kongresas. Pridėk 
prie to viso Tėvo Kazimiero 
misijas, o pamatysi, jog ka
talikybė tarp Amerikos lie
tuvių netik nepuola, bet žy
miai kįla augštyn.

Tai-gi sursum corda! Augš 
tyn širdis 1

kad esti neblaivame stovyje.
Lai gyvuoja tat pilnoji 

blaivybė ir katalikybės at
gimimas 1

Reikia dar pridurti, jog 
Kunigų Sąjungos platina
moji blaivybė neneš nariams 
piniginės naudos, vadinasi 
blaivininkai negaus pašal
pos ligoje nei šimto dolerių 
po mirčiai; kitaip tariant 
blaivininkas bus blaivininku 
ne tam, kad gavus pašalpa ir 
mirtinę, bet tam, kad vedus 
blaivų gyvenimų.

gadinančiu net sveikiems 
žmonėms nervus, tai velyk 
tegul nei nemato šviesos.

Amerikos Lietuvių Rymo 
Katalikų Kunigų Sųjunga 
savo seime, laikytame praei
tų savaitę Pittsburge, nuta
rė leisti “Draugų” du sykiu 
per savaitę. Tas nutarimas 
pradės būti vykinamas nuo 
Naujų Metų. Tokiu budu 
musų laikraščio įtekmė bus 
dvygubai sustiprinta.

Tame pačiame suvažiavi
me nutarta platinti tarp lie
tuvių pilnųjų blaivybę, va
dinasi, nutarta remti ne 
Blaivininkų Sąjungų, bet 
naujai susidarusi Pilnųjų 
Blaivininkų . Susivienijimų. 
To Susivienijimo preziden
tas kun. F. B. Serafinas ap
siėmė važinėti po lietuvių 
parapijas ir tverti pilnųjų 
blaivininkų kuopas. Čia ir 
vėl pasirodo pavojus socija- 
listams ir laisvamaniams, 
nes musų žmoneliai daugiau-

Alums prisiųsta šitoks raš
telis:

Kaa yra “Tarka”.
Kaip skaitytojai matė iš 

tilpusiojo šiame laikraštyje 
apgarsinimo — New Yorke 
bus leidžiamas naujas ilius
truotas satyros ir juokų mė
nesinis laikraštis “Tarka”. 
Daugelis žingeiduaja kas tai 
bus do laikraštis, apie kų jis 
rašys ir kas jį leis. Kadangi 
laikraščio leidimas yra svar
biu visuomenišku dalyku, o 
skaitytojų reikalavimai — 
svarbiais visuomenės reika
lavimais, todėl matome rei
kalingu viešai pasiaiškinti.

“Tarka” bus satyros—pa
šaipos ir pajuokos laikraštis, 
papuoštas juokingais pa
veikslėliais— karikatūromis 
bei kitokiais pagrąžinimais. 
Formatas arti 7x10 colių, 16 
puslapių su gražiais spal
vuotais viršeliais. “Tarko
je” spauzdinsis vien tik sa
tyriški ar juokingi straips
niai, pajuokimo verti atsiti
kimai, žinios, koresponden
cijos ir eilės iš kurių skaity
tojai turės daug juokų, o kar 
tu ir pamokinančių pasiskai
tymų.

“Tarka” nepataikaus nė 
jokiai partijai, organizacijai 
ar kuopai, o taipgi neužsipul 
dinės ant kokių nors partijų,
organizacijų, kuopų ar pa
vienių ypatų. Ji pajuoks tik 
viskų, kas bus vertu pajuo
kimo ir šalinsis nuo šmeiži
mų bei įžeidimų.

“Tarkų” leis akcijonierių 
bendrija. Akcijos parsiduo
da po $5. — kiekvienam, kas 
tik panori. Sandarbininkavi- 
mų prižadėjo visi žinomiejie 
karikatūristai iš Amerikos ir 
daugelis iš Lietuvos, o taipgi 
žymiausiejie literatai.

Pirmasis “Tarkos” nume
ris rengiamas išleisti neuž
ilgo. Adersas: “Tarka”, Box 
895, New York, N. Y.

“Tarkos” Išleistuvė.
Niekas negali būti prie

šingas satyros ir pašaipos 
laikraščiui. J uos turi visos 
civilizuotos tautos. Bet pa
juokime ir satyroje reikia 
užlaikyti tam tikrų normų. 
Reikia vengti vulgariškumų 
ir asmeniškumų. Ligšiol ėju
sieji Amerikoje pašaipos 
laikraštėliai: “Pipiras”,
“Dalgis” ir t.t. buvo skiria
mi ne satyrai, bet tulžies iš
liejimui. Vienas tik “Dagis” 
laikėsi šiaip-taip, nors jame 
nesąmoningų sąmojų ne
trukdavo iš pat pradžios. Da
bar “Dagis” yra nupuolęs 
iki rolei keršintojo už asme
niškus nepasisekimus. Saty
roje reikia elgties taip, kad 
pats užgautas žmogus — ar 
bus jis kunigas, ar laisvama- 
nys ar kas kitas — nepasi
justu užgautu, kad pats juok 
tusi iš savęs drauge su ki
tais, kad pats pamatytų savo 
pasielgimų juokingumų — ir 
dėl to tik vieno pamestų blo
gus papročius. Jei “Tarka” 
supras savo uždavinį kaip 
reikiant ir ištiesų tarkuos 
musų ydas nurodytu viršui 
budu, tai reikia jai linkėti 
pasisekimo. Jeigu gi šventa-

Kaip kartais saldžiausias 
bičiulis gali pavirsti akliau
siu neprieteliu, parodo.., 
“Lietuvos” pasielgimas su 
kunigais: Tumu ir Olšausku. 
Kol buvo tikėtasi “Saulės” 
atstovus išnaudoti liberaliz
mo ir laisvamanybės sie
kiams, tol svečiai-nebuvėliai 
buvo gyriami ir ginami, bet 
kaip tik svečiai pasirodė, jog 
nei nesapnavo pusti į Šliupo 
ir jo pasekėjų dūdų — tuojau 
Kl. Jurgelionis ir Ko. pasi
rūpino nužeminti abudu tau
tos veikėju iki rolei... “su
spenduotų” (sic!) kunigų. 
Visa šita darbo nedorybė gu
li tame, kad “Lietuva” gerai 
žino, jog abudu “Saulės” 
atstovu yra išvažiavusiu A- 
merikon su žinia ir pritari
mu savos dvasiškos valdžios, 
jog niekas jų ligšiol netik ne 
suspendavo, bet ir nei nema
nė suspenduoti. “Lietuva” 
gerai žinojo, jog tokiu begė- 
dingu melu pasinaudos cici
likai ir kitokios musų visuo
menės sutros — taip kaip 
pasinaudojo Mr. Kutros 
“affidavit’u”. Ištiesų, juk 
Bagočius Worcester’yje ir 
išnaudojo — gerai dar, kad 
be pasekmės — “Lietuvos” 
sąmoningų ir besųžiningų ap 
šmeižimų.

Ar-gi “Lietuva” butų nu
puolusi iki “Keleivio” ir 
“Kovos” normai?

Ar-gi?
Nuo didumo iki juokingu

mo tik vienas žingsnis — ba
dai Napoleonas yra pasa
kęs. ..

Šiandien “Lietuva” stato
si save didžiausia etikos mo
kytoja, ryto maudosi doros 
pamazgose ir gėrisi sutro
mis . ..

Gaila.

NE TENAI PRADŽIA.

Teko man netyčia būti — 
ne prakalbose, tik diskusi
jose, kurias laikė tarp savęs 
keli vaikinai. Laukdamas 
karo vienų vakarų- išgirdau 
lietuviškai žmones besišneku 
čiuojant. Noroms-nenoroms 
ėmiau klausyties, apie kų ei
na kalbos. Pradėjo nuo sa- 
liuninkų, ir gan aštriai už
metinėjo jiems išnaudojimų, 
tarėsi per ateisinatį mitingų 
įnešti prieš juos boikotų, ir 
t.t. Kalbėta apie tai gan il
gai. Viens kalbėtojas ypač 
nurodė susipratusiu ir drų- 
siai gvildeno socialius klau
simus. Ar-gi tuo jų kalba 
užsibaigta? — mųsčiau sau. 
Juk čia dar trūksta bažny
čių, kunigų ir t.t. Jau buvau 
nukreipęs nuo jų atidų, kaip 
štai— pakilo klausimas, ar 
naudingiau turėti svetainė 
ar bažnyčia. (Mat tame mies
te liėtuvių bažnyčios dar nė
ra). Ir visi kalbėtojai, viens 
kitam pertraukdami, atgie
dojo savo giesmelę, lyg ko
kie užsukti gramofonai. Ži
noma, vienu balsu nutarta, 
kad salė kur kas naudinges
nė už bažnyčių. Svetainėje 
mat, galima, drųsiai gvilden
ti visokius klausimus, varyti 
“diskusijas”, mokinties iš
kalbos. Bažnyčioje kų-gi be
veiksi? — Poteriauti nuobo
du, o klausyti pamokslų ne
tik nuobodu, bet dagi įsi- 
pyksta, nes kunigai kišasi 
ne į savo dalykus, stabdo 
laisvų apsišvietimų, antme- 
ta kasžinkokius prisakymus, 
barasi, kolioja, ir t.t. Kad tai 
da nors bažnyčia, kaip žydų 
sinagoga, aprūpintų žmonių

kokio viduramžinio mokslo, 
kažinkokios doros ir t.t..

Paskui peršoko ant kuni
gų — ir vėl ta pati pasaka. 
Mano karas prisiartino, taip 
kad neišklausiau iki galo. Iš 
visko buvo matyt, kad ten 
butą cicilikučių, kurie jau 
seniai nesilanko bažnyčion. 
Tai kam, po plyniii, jiems 
bažnyčia rupi? Geriau kal
bėtųsi apie savo rajonus, bet 
jį •ęuĮunsznou pu sonC aidu 
kas įstabiausia, kad kalbėjo 
rimtai, kaip žmonės, Kuriems 
būtinai rupi išrišti, gyveni
mo klausimas.

Vyručiai! Jeigu jums rim
tai rupi tie dalykai, tai dėl- 
kogi apie juos savo protu ne
pagalvoti, užuot kaip nesą
moningi strazdai kartoti į- 
kaltas jums pasakas? Bažny
čias jums pigu dergti, nes 
užtai nieks nepersekioja, — 
bet ištiesų kas jus padarė 
šiokiais tokiais žmonėmis, 
ar ne bažnyčia? Ji Lietuvoje 
buvo jums motina ir moky
toja tikėjimo, doros, apsiėji
mo, draugiškumo ir visko to, 
ko sunkiai paskęstumėte, 
jei su bažnyčia nebūtumėte 
susipažinę. Atimk nuo lietu
vių bažnyčių — ypač prieš 
įgysiant spaudų — tai musų 
tauta išrodytų kaip — rinki
nys laukinių žmonių, kurie 
viens kitų su kuolu, ar bota
gu pasveikina. Ir šiandien 
dar taip daroma tuose kraš
tuose, kur toliausia į bažny
čių. Galima prieš tai purtin- 
ties, bet faktas pasilieka fak
tu, kad bažnyčia — geriausia 
žmonių auklėtoja. Ne sutei
kia ji didelio mokslo, (kažin? 
Red.) neišlavina politikoje, 
neužsiima ekonomija, nes tai 
ne jos uždavinys, bet padeda 
pamatų dorai, be kurios žmo
gui taip pat sunku, kaip ir 
be proto.

Tiek to su bažnyčia. Bet 
dėlko jus aplenkiate mokyk
lų, o griebiatės už svetainės ? 
Juk ir varyti šiokias tokias 
“diskusijas” reikia kokio 
nors pamato, šiek tiek moks
lo, na ir proto, bent kiek jau 
išlavinto. Kitaip diskusijos 
virs ginčais — aklo su anal
fabetu, na, ir būtinai užsi
baigs barniais ir peštynėms, 
kaip iš teisybės atsitinka. 
Jus, tiesa, skelbiate savotiš
kų “mokslų” taip vadinamų 
liaudies švietimų, bet liaudis 
neturėdama išdirbtų proto 
kriterijų, ar gi tokiu budu 
apsišvies ? Tokiu budu žmo
nes lengva tik sukurstyti, 
suerzinti, suagituoti, bet 

* ar gi tame yra tautos gerovė 
ir pažanga ? Dėlko jus taip 
bijotės tikrojo mokslo, pa
remto ant doros ir tikėjimo 
pagrindų? Argi jūsų progra- 
me butų tik vieno banditiz
mo plėtimas? Žiūrint į tas 
agitacijas, varomas ne tik 
prieš bažnyčias, bet ir prieš 
mokyklas — taip nurodo.

Liūdna darosi, klausant 
tokių gramofonų, iš atmin
ties skelbiančių nesavas pa
sakas. Tiesa, jau jie nusibo
do. Jų blėdis ypač mažta, 
juo drąsiau ir kvailiau jie 
kalba. Bet — gaila ir tų ne- 
susiprantančių žmonelių, ku
riuos tūli gudruoliai gerai ir 
smarkiai užsuko, tik — iš ki
to galo! Ar negeriau butų, 
vyručiai, kad su grįžtų jums 
nuovoka, ir kaip žmonės pro
tingi galėtumėte sau pasa
kyti: Pirmiausia lai būva
bažnyčia ir mokykla, o pas
kui jau svetainė — užsigar- 
duoti. Vadinasi, sustiprinus 
dorų ir išlavinus protų, malo 
nu butų išmintingiems žmo
nėms apie savo triūsūs, rei
kalus ir rūpesčius — svetai-

Atsakymas Philadelphijos 
“Kovai” Amerikos Lie

tuvių Socialistų Or
ganui.

Prisiųsta.
Neseniai pasirodė straips

nis laikraštyje Kovoje No. 
35 kurs išeina Philadelphi
joj, kaipo organas Lietuvių 
socialistu Amerikoj, šmei
žiantis ir kritikuojantis 
“Pagelbinią Sąjungų, dėl 
Lietuviu Emigrantu Phila
delphijos”. Antgalvis minė
to straipsnio teip skamba 
“Šalin su monkey bizniu”. 
Rašytojas to straipsnio ze- 
ceris Kovos V. Jakštys sa
ko: “čia turiu pranešti vi
suomenei tos draugijos tiks
lų. Nors prie tos draugijos 
prisirašė 20 Philadelphijos 
draugysčių, bet galeina sa
kyti, kad tos visos draugys
tės ir klubai yra Kun. J. 
Kaulakio rankose, o pirmei
višku draugysčių, turbut, 
nei viena neprisidėjo, nes 
jos mato, kad iš to visko iš
eis “monkey biznis”. Šitas 
straipsnis bjauriai užgauna 
netiktai draugijų Sąjungos, 
netiktai 20. draugyščiu, bet 
abelnai visuomenę Lietuviš
kų Philadelphijos. I sąjungų 
priguli 20 Lietuvišku drau
gyščiu ir klubu, kurios mo
kas dokles ant pagelbos 
Emigrantu, kiek kuri išga
lia, pinigus priema tam tiks
lui išrinktas kasierius, kurs 
užsistate kaucijų, ale ne Ku
nigas, kaip Kova nori žmo- 
niems į kalbėti. Draugystės 
ir klubai yra visokių pažiū
rų, vienos tautiškos kitos 
katalikiškos visos draugys
tės yra čarteriotas, turi savo 
pilnus komitetus, vienu žo
džiu kožną draugystė turi 
savo pilnų savivaldų, visai 
nėra Kunigo rankose, Ku
nigas nieko bendro neturi su 
draugvščių reikalais, jeigu 
paaukavo ant Emigrantu 
tai pagal nubalsavimo drau
gystės, ypač kokių Kunigas 
gali turėti įtekmę ant drau
gyščiu tautiškų, kurių kons
titucija nei išpažinties ne
reikalauja, tų net aklas gali 
matyt, kad nėra Kunigą ran 
košė.

Nemažai taipgi pirmeiviu 
priguli prie tautišku drau
gysčių bei klubu, kurių cen
tai teipgi eina ant Emigran
tu reikalų ale “Kova” to 
nenori matyti, visuomene 
Lietuviu mato reikalų pri
laikyti tokių įsteigų, Kova 
mato “monkey biznis” Ko
va tur būti tiktai nori kovo
ti, kad jos viršus, kad sakysi 
baltas ji sakys ne čia yra 
juodas biletik priešingai kai 
beti. O gal Kova užvidžia, 
kad ne iš jos inciativos tas 
užmanimas prasidėjo, mat 
ji būt norėjusi tuos Emigran 
tu pinigus ant savo kokiu 
reikalu sunaudoti. Kovai ma 
tyt nepatinka, kad Philadel
phijos Lietuviai visokiu nu- 
moniu ir pažiūrų nemaišant 
tikeimišku reikalu susivieni
ją į didelių kuopų kad bent 
vienų tautiškų reikalų atlik
tu visi sykiu, Kovai širdis 
skauda ji velitu geriaus ma
tyti vaidus tarp visokiu par
tijų ir iš to naudoties, pri- 
žodis sako “drumbname 
vandenije geriaus žuvi gau
dyti”.

Daufriasiai matyt Kovai 
nepatinka, Kun. K. vra inte
resuotas reikale Emigrantu 
Sąjungos net iš jo inciativos 
minėta draugyste užsimez
gė. Matyt kovininku princi
pas yra kur Kunigai prigu
li, tinai nieko gero negali 
būti, o kadangi Kun. K. 
priguli į Sąjungų Emigran
tu, tai visa draugija nieko

prato, visuomene Lietuviška 
pripažinsta, kad ir Kunigai 
yra veikėjais ant tautiškos 
dirvos. Toliaus piksta Ko
va, kam Kun. K. nepavelija 
prie Lietuviškos bažnyčios 
dalyti visokiu brošiureliu, 
kurios kvepia antikrikš'io 
niška dvasia, tai yra kunigo 
reikalas jis ant to yra nuo 
dvasiškos valdžios parstati- 
tas, kad ginti žmonėse tikei- 
ino reikalus, kunigas neina į 
Kovos redakcija gaspado- 
riaute, tai jus nelįskit prie 
bažnyčios, kurios jus iš siža- 
dėjot. Kun. Kaulakiui kaipo 
Prezidentui prikaišioja ne
va jis matąs iš draugijos sau 
gerų naudų, čionai teipo iš
žiūrėtu, kad kun. pasisavino 
iš draugijos sau kokius pi
nigus, Sųjunga turi pilnų 
komitetų ir kožnas pildo sa
vo prideristes nėra jokio pao 
jaus kad kunigas draugijų 
apvoktu nes visi pinigai yra 
popriegloba kasieriaus.

Priešingai kiek Sųjunga 
žino Kun. K. iš savo kiše- 
niaus išdavė kelis dešimts 
dolle. ant Emigrantu reika
lų. Užstate kaucija (bondų) 
su kitu komitetu Sąjungos 
Jurgiu Beleuskiu po $1000. 
ta gvarancija ant dvejų me
tų reikalauja valdžia. Kad 
būt kun. su Jurgiu Beleus
kiu to nepadarė tad motina 
su dviem dukterimis būt iš- 
siunstas atgal, Kova pasa
kys kad ir čionai kun. nauda 
padare, pravardė tos mote- 
res yra Tekle Chmielaus- 
kiene dukteris: Stefania ir 
Mare jų adresas 202 Plea- 
sere st. Salem. N. J. Norint 
Sųjunga dėl Emig. veikia 
jau beveik pusę metu ir 
daug vargo ir pinigu padėjo 
ant to reikalo čionai tiktai 
paduodam ištrauka iš prata
kotu knygos, kų atstove Su- 
zana Baranauskienė nuvei
kė par mėnesį Rugpjūčio 
1911. Išimta iš ligonbučio 
(nes valdžia iš laiko neleido 
kaipo ligoniu) tie ligonis 
Piušas Raguckis 116 Siege 
st. Philadelphia, Pa. , 

Antanas Kalinauckas 131 
W. Camden st. Baltimore, 
Aid. tas neturėjo tikėta nu
pirkta jam iš pinigu Sąjun
gos ir nųvešta ant gelž. sta
cijos. Andrius Jakučionis, 
išimtas iš ligonbučio, kadan
gi neturėjo nei cento ant 
kelio, duoti pinigai ir išleis
tas ant stacijas 617 Alabam 
st. Shaboygan, Wiskonsin. 
Veronika ir Ona Spudžiutes 
atvaževo pas broli, kadangi 
brolios pasirodė neatsakan
tis jos liko sulaikytos, per 
storonę Sąjungos paleistos 
ant adreso brolio 199 Main 
st. Luzerne, Pa. Petrone Do- 
minikaitis atvaževo pas pus
seserę kadangi paliko vai
kus krajuj valdžia liepe siųs 
te atgal par storone Sąjun
gos paleista adresas Box 86 
Westland, Pa. Aleksandra 
Kaminskiene atvaževa pas 
sunaus kadangi buvo 62 me
tu liepta siusti atgal paleista 
par rūpesti Sąjungos, adre
sas 348-154 Place West Ha- 
mond Indiana, Agentka 
Susana Baranauskiene.

Čionai tiktai maža ištrau
ka kaipo ilustracija, nes ke
liolika daugiau yra Augusto 
mėnesio bet užimtu per daug 
vietos. Tiktai norim paro
dyti. kad Sųjunga dėl Lietu
vių Emigrantu, veikia bran
gų darbą ir veiks toliaus ne
žiūrint ant nevidonu, kurie
visokiais budais norėtu už-✓ .
kękti arba suardyti, kad tų 
šventų ir tautiškų darbų pa
naikinti, tokių išgamų visa
dos buvo ir bus, ale mes jų 
nepaisikem varikem toliaus 
tųpradėtų darbų. Kaip ma

ne iš Philadelphijos, ale iš 
tolimų miestu Amerikos, to 
dėl dar syki atsišaukiam į 
visuomenę Lietuviu Ameri
kos prisidėti piningiškai 
prieto brangio darbo, kaipo 
draugystės teip pavieni žmo 
nis: kurie į Pliiladelphijų 
atvažiuoja tai apie juos gi
mines rūpinas, Sųjunga dau 
giaus pagelbėtu žmoniems, 
eurie toliaus važiuoja, taigi 
čionai stačei yra pridervste, 
cad ir kitas Lietuviškas ko- 
onijos prisidėtu piningiškai 
mie to prakilnaus darbo.

Pagelbinia Sųjunga dėl 
Lietuviu Emigrantu Phila
delphia, Pa.
' komitetas.
Prez. Kun. J. J. Kaulakis 
333 AVharton st. Philadel
phia, Pa.
Vice. Pr. Geo. Belauskas 
1216 So. 2nd st. Philadel
phia, Pa.
Kasierius Sabas Alankus 
938 So. 2nd st. Philadelphia, 
Pa.
Sekr. Protok. John A. Seba 
218 Titon st. Philadelphia, 
Pa.
Sekr. Fine Jurgis Lukosze- 
vieze 433 Tree st. Philadel
phia, Pa.

SPAUDOS GALYBE IR
MŪSŲ LINK JOS PRIE

DERMES.

Pabaiga.
Nevienas valstietis ar dar

bininkas katalikas išnetvčių 
užkluptas kokio nors bedie
vio Bažnyčios ar tikėjimo 
apkaltinimu, tyli sučiaupęs 
lupas nežinodamas kaip ir 
kų jam atsakyti, nors dūšios 
gilumoj Jiučia beesąs čion 
melas mokslo rūbuose, kurio 
nemoka tik atremti. Už tad 
privalome ieškoti, semti tas 
reikalingas žinias, kad sulai
kius plėtojimąsi melagingo 
mokslo, kad užkirtus kelių 
jo apaštalams, kad užslopi
nus tų medį, kurio šešėlis 
pradeda slėpti nuo mus šalti
nį santaikos ir ramybės, o 
platinti neapykantų doros ir 
tikėjimo nupuolimų! Kame 
gi yra tas šaltinis? Geroje 
spaudoj! Joje visa tai rasi
me!

Valstija, bent šioj gady
nėj, nesirūpinanti savo ka
riuomenės pažanga, netobu- 
linaftti jos apginklavimo pa- 
sismerkia miriop, nesą pir
miausių karę beabejo praloš, 
o su tuo kartu nustos ir savo 
^politiškos savistovystėš, 
Taip pat ir katalikai be ge
ros spaudos nustoja pasek- 
mingiausių ginklų kovoje su 
Kristaus ir Jo mokslo prie
šininkais, ir tampa jų nu
stelbti. Juo labiau mūsų prie 
šininkai stengias naujų me
lagysčių išrasti su Bažnyčia 
kovoti, tuo uoliaus ir do- 
miaus privalome katalikiš
kųjų spaudų sekti, kad pri
sirinkus reikalingų žinių 
skaitlių nesiduoti bedie
viams suklaidinti, kad susi- 
stiprinus šventame musų ti
kėjime!

Ne bepamato tad Pius X 
sako: “Skaityti gerus kata
likiškus raštus yra kiekvieno 
kataliko šventoji prieder
mė!’

“Katalikas, neremiųs su
lyg savo išgalių katalikų raš
tijos beteisiai Bažnyčios sū
naus vardą nešioja!” Rašo 
garsusis Aloguncijos vysk. 
Ketteleris.

“Kaip tai, ar tat katalikų 
laikraščių ėmimas, kningų 
pirkimas, skaitymas ir pla
tinimas žmonių tarpe yra to
kios pat vertės kataliko prie
dermės kaip išmalda, pas-
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sipiktinęs. Taip! Kas remia 
katalikų laikraštiją, skaito 
geras knygas ir kitus prie to 
ragina atlieka gerą darbą ne 
menkesnės vertės kaip kiti 
gailestingumo ir pamaldumo 
darbai!

Prancūzai mets į metus 
milijonus aukodavo Bažny
čios ir Dievo garbės reika
lams : statydino bažnyčias, 
šelpė misijas ir t.t. Tas jų 
duosnumas žinomas yra visa 
me pasaulyj. Vienok kas pa
sirodė? Netikėjimas, bedie
vystė labiausia ir gal stip
riausia ten įsivvriavo; Pran
cūzija jų lizdas ir kitoms ša
lims sandelis. Valdžią yra 
užgrobusi masonija. Katali
kų tikėjimą nutarė išnaikint, 
vysiškąi išraut iš gyventojų 
širdžių. Ir pildo uoliai savo 
nutarimą: Bažnyčias, vienuo 
lijas atiminėja, taisvdami iš 

N* ar tai teatrus, ar kazar- 
mes, ar net griauja plytoms; 
kunigus vaiko ir persekioja,
seminarijas uždarinėja, kad 
katalikystei pritruktų vado
vų, be kurių galėsią greičiau 
pasiekti savo nedorą tikslą. 
Kame gi to apverktino sto
vio priežastis? Tame, kad 
Prancūzijos katalikai nesi
gailėdami milijonų Dievo 
garbei aukoti, visiškai pa
miršo apie gerą katalikišką
ją spaudą. Iš daugybės laik
raščių išeinančių iš Pary
žiaus keturiasdešimta dalis 
yra gerų katalikiškų, likusie
ji gi daug maž Bažnyčiai 
priešingi.

Ir toji tai bedieviškoji 
spauda indavė savo šalinin
kų žydų ir masonų rankosna 
Prancūzijos valdžią o kartu 
su ja ir skaudų įrankį kata
likams skriausti ir perse
kioti.

Visai kitaip yra Vokietijo
je. Ten iš 50 mil. gyventojų 
tik 20 mil. yra katalikų, kiti 
gi liuteriai. Ten liuterių vals 

. tija, liuteris karalius, vienok 
katalikai taip mokėjo pasi
statyti, kad be jų žinios, be 
jų sutikimo valdžia nieko ne 
gali padaryti. Net garsusis 
Bažnyčios persekiotojas ga
liūnas — Bismarkis prieš 
katalikus turėjo nusilenkti 
ir taikinties su jų norais ir 
reikalavimais. Kas gi sutru
pino to septingalvio siaubū
no galę? Geroji spauda. Vo
kietijos katalikai tiek turi 
laikraščių kad iš to atžvilgio 
nei viena pasaulio valstija su 
jais nebegali lvginties. Jos 
“Katalikų sąjunga” į kelis 
metus išleido 9 milijonus vi
sokio didumo kningų. Ten ka 
talikiškieji laikraščiai ge
riausiai ir pavizdingiausiai 
leidžiami ir redaguojami. 
Ten neberasime katalikiško
sios šeimynos, be kelių gerų
laikraščių!

Tad Vokietijos ir Prancū
zijos katalikai tebūnie mums 
pavyzdžiu ir pasarga !Nei vie 
nas tenesako neturįs laikraš
čiams pinigų, ar liuoso laiko 
skaityti, nes tai tik intaria jo 
apsileidimą ir tinginystę. 
Jeigu randame pinigų ir lai
ko girtuokliauti, tabakui 
pirkti ir kitiems dalykams, 
kurie netik be jokios naudos, 
dar kenkia mums, juo la- 
biaus privalome rasti geram 
laikraščiui ar kningai nusi
pirkti. Nepakanka pasiskai
tyti skaitykloj ar kito pasi
skolinus laikraštį, kiekviena 
šeimyna privalo turėti savą
jį gerą katalikišką laikraštį, 
ir visi namiškiai privalo jį 
domiai skaityti. — “Katali
kas, neremiąs katalikiško
sios spaudos, beteisiai Baž
nyčios sūnaus vardą nešio
ja”!

Tad broliai lietuviai, jei 
norite pagerinti varginga sa
vo būvi, jei norite kad ilgai
niui užšviestų ir jums laimės 
spinduliai, sukruskit, nusi-

kratvkit, tų prietaringų įsi- 
ūkinimų, pabuskite iš to ne
susipratimo ir apsileidimo; 
skaitykit, švieskitės, moky
kitės. Bet jei norit, kad kles
tėte klestėtų musų tėvynėj 
Dievo garbinimas sulyg Baž
nyčios įsakymų, jei norite 
kad tėvynės meilė žydėtų 
kiekvieno lietuvio širdyje, 
skaitykit tik gerus raštus, 
kurie prie to žadina, duoda 
patarimus kokiu būdu tai 
pasiekus, o ne tuos kuriems 
liuteris vra artimesnis negu 
katalikas, o žydas ar vokie- 
tvs socijalistas negu jo vien
tautis lietuvis.

“Kas platina gerus raštus 
yra apaštalas”.

Mokytojas Gabr. Taučius.

Susiv. L. R.-K. A. 
Reikalai.

S. L. R. K. A. K-Pos laikys 
bert. susirinkimus.

40-ta kp. Shenandoah, Pa. 
— Nedėlioję, 8 d. spalio, 1- 
mą vai. po pietų, šv. Jurgio 
bažnytinėj salėj.

P. Karavojus, sekr.

88-ta kp. Donorą, Pa. — 
Nedėlioję, 15 d. spalio, pa
rapijinėj salėj, tuoj po pa
maldų. Kviečiu susirinkti 
narius ir naujus atsivesti.

B. Zikus, sekr.

108-ta kp. Maspeth, N. Y. 
— Nedėlioję, 8 d. spalio, baž
nytinėje salėje, tuoj po Miš
parų. Visi nariai kviečiama 
susirinkti.

Aug. Žindžius, sekr.

58 kp. Curtis Bay, Md. — 
Nedėlioję, 8 d. spalio, 2-rą 
vai. popietu, pas kuopos se
kretorių, 2 Hazel st. Kvie
čiama visus narius ir atsi
vesti naujus.

A. Radauskas, sekr.

36-tą kp. Newark, N. J. — 
Ketverge, 12 d. spalio, 7:30 
vai. vakare, Šv. Jurgio dr- 
jos salėje. Kviečiama visus 
narius ir atsivesti naujus.

J. Brazauskas, sekr.

13-ta kp. Baltimore, Md. 
— Nedėlioję, 8 d. spalio, 4-tą 
vai. popietu, parapijinėj sa
lėj. Kviečiama visus narius 
ir atsivesti naujus.

Komitetas.

49-ta kp., Reading, Pa. — 
Nedėlioję, 8 d. spalio, 2-rą 
vai. po pietų, pas kuopos pir
mininką, 712 Deem st. Kvie
čiama visus narius ir atsives
ti naujus.

Komitetas.

11-ta kp. Waterbury, Ct. 
— Nedėlioję, 8 d. spalio, 1- 
mą vai. po pietų, parapijinėj 
salėj, ant antrų lubų. Kvie
čiama visus narius ir naujus 
atsivesti.

Pranas Šopis, sekr.

26-ta kp. Lewiston, Me. — 
Nedėlioję, 15 d. spalio, 2-rą 
vai. po pietų, Šv. Baltramie
jaus salėj, 223 Lisbon st.

M. Čereškevicius, sekr.

60 kp. Bayonne, N. J. — 
Seycdoje, 11 d. spalio, 7:30 
vai. vakare. P. Klimo salė
je, 57 Prospect avė.

P. Šedvydis, sekr.

69-ta kp. Ashlev, Pa. — 
Nedėlioję, 15 d. spalio, 2-rą 
vai. popietu, pas Antaną Ma
linauską, So. Main st.

Komitetas.

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

\ ADRESAI.

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.,

t
Edvvardsville, Pa.

P. O. Kingston Stat.ion
Wilkes-Barre, Pa.

«
Kasos globėjai:

Juozas Vasiliauskas,
112 N. Greene St.,

Baltimore, Md.
Jonas Jaroševiče,

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.

Blaivybes Dalykai.

Pilnųjų Blaivininkų Lietu
vių R. Katalikų Ameri

koje Susivienijimo 
Siemo Telegra
mas Ryman.

Beatissime Pater:—
Nos Lituaui Americae Sep 

tentrionalis, in conventione 
Totalis Abstinentiae, Water- 
bury, Connecticut, diocoesis 
Hartfordiensis, eum permi- 
ssu ac approbatione localis 
Ordinarii, provoluti ad pė
dės Suae Sanctitatis, filia- 
lem affectionem ac submi- 
ssionem exprinaentes, roga- 
mus humillime Apostolicam 
Bedidictionem.

Mes, Lietuviai Šiaurinės 
Amerikos, Pilnosios Blaivy
bės seime, Waterbury, Conn., 
leidimu ir užtvirtinimu vie
tinio Vyskupo pas kojas par
puolę išreiškiame Jūsų Šven
tybei sūnišką meilę ir paklus 
numą, nužemintai meldžia
me Apaštališkos Palaimos.

Sekantis Švento Tėvo at
sakymas, per Hartfordo Vys 
kūpą: Jo Malonybei Dr. Ni- 
lan, Hartfordo Vyskupui, 
Conn. U. S. A.

Lituani Americae Septen- 
trionalis, Waterburv coadu- 
nati, ut ipsi aiunt eum per- 
missu et approbatione tua, 
filiale devotionis obseoium 
Patri exprimunt postulant- 
que apostolicam benedietio- 
nem.

Velit Amplitude Tut gra- 
tias a gere Sanctitatis Suae 
nomine omnibusųue petitam 
benedietionem communieare.

Lietuviai Šiaurinės Ame
rikos, Waterbury suvienyti, 
kaip patįs sako Tavo leidimu 
ir patvirtinimu, išreikšdami 
Šventamjam Tėvui sūnišką 
maldomo paklusnybę, mal
dauja apaštališkos palaimos. 
Teiksis Tavo Malonybė vi
siems savo Šventybės vardu 
padėkoti ir maldaujamąją 
palaimą suteikti.

Cardinalis Del Vai.

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ 

ATIDAI.

Gerbiamosios kuopos, kaip 
ir pavienei nariai, kviečia

mi prisirašyti prie Lietuvių 
R. K. Pilnųjų Blaivininkų 
Amerikoje Susivienijimo.
Norinti sutverti naujas kuo
pas, arba kurie turite jau 
sutverę, kreipkitės prie cen- 
tralinio sekretoriaus, kuris 
prisius pareikalavus tam tik
rus lapelius, kurie palengvįs 
surašą jūsų kuopos narių. 
Taip-gi duos patarimus ką 
toliaus veikti.

Su augšta pagarba 
L. R. K. P. B. A. Centr. sekr.

Juozas Kovas,
17 Congress avė.

AVaterbury, Conn.

Iš Visur.

si Mexico City, Mex. Kaip 
jau buvo galima tikėties, 
Francisco I. Madero likosi 
galutinai išrinktu šitos res
publikos prezidentu. Madero 
tikisi, kad ir jo paskirtas į 
vice-prez. kandidatus Jose 
Pino Suarez taip-gi bus iš
rinktu.

SI Teheranos, Persija. Ex- 
shaho brolis Salar ed Dowler 
ir-gi likosi sumuštas val
džios kariuomenės. Jis nu
žudė 400 kareivių užmuštų, 
200 paimtų nelaisvėn ir 7 di
deles kanuoles.

SI Tūlas Amerikos laivyno 
aficieras, būdamas Anglijo
je, gavo patirti, kad Anglija 
turi naujus torpedinius lai 
vus, veikiančius nuo 10,000 
sieksnių atstu, tai-gi tris
syk toliau už vartojamus 
Amerikoje.

Dabar Amerikonai laužo 
galvas, ar Anglijos valdžia 
pavelys parduoti tuos laivus 
ir kitiems kraštams, kuriuos 
lig šiol slaptybėj laikė.

SI Pekinas. Chinija. Į vie 
tą dabartinio premiero 
Ching, manoma bus išrink
tas premiero rekomenduoja 
mas Yuan Shih Kai. Jeigu 
sosto regentas pasiulijimą 
priims, laukiama permainų 
Chinų valstybėje. .

SI Peterburgas, Rosi j a 
Laivino reikalams 1912 me 
tams paskirta $82.108.078, 
tai-gi $27.979,778 daugiau už 
1911 metus.

Tai kur pinigų nesigaili
ma!

SI Turkijos pasiuntinis į 
Washingtoną viešai pasakė, 
kad Turkija mielu noru pri 
imtų Jungtinių Valsčių 
prez. Taftą, kaipo tarpiniu 
ką tarpe Italijos ir Turki 
jos prašalinimui dabartinių 
nesutikimų ir paties karo.

Taftui proga parodyti sa
ve “hero”.

ST Kaip Italijos taip Tur
kijos atsiųsti Amerikon a- 
gentai vilioja savo piliečius 
grįžti apginimui savo tėvy 
nės; sakoma, šimtais tūks
tančių abiejų valstybių išei
viai prisižadėjo grįžti tėvy
nėn, jeigu tik matys tam rei
kalą.

K Varšavoje iškilo maištai 
taip-gi dėl maisto brangu
mo, kurie dabar po visą Eu
ropą platinasi; du žydu ir 
keletą krikščionių užmušta, 
keletas sužeistų.

T Peterburgas. Rusija. 
Mirtinai nušautas M. Von 
Hellen, Abe’o, Suomijoje, 
augščiausio teismo rūmų 
pirmininkas; užmušėjas taip 
gi nusišovė.

T Portugalijos monarchis- 
tai ant 5 d. spalių rengiasi 
sukilti prieš republikonų 
valdžią.

PRADEDANT NAUJUS 
MOKSLO METUS.

P. Lapelio, kaipo pirminin 
ko, kalba, laikyta į ‘Lie

tuvių Vilties’ sąna
rius 24 d. Rūgs.
’ll m. Orchard 

Lake, Mich.

Gerbiamieji Draugai!
Šiandieniyiu mūsų susi

rinkimu pradedame naujus 
veikimo bei darbavimosi sa
vo draugijoje metus. Tikiuo
si, jog vakacijos, suteikda
mos išganingą ir būtinai rei
kalingą kūnui atilsį, priren
gė mus prie to, t. y. kad, pra
dėjus naujai veikti, sugebė
sime gerai veikti; kad musų 
darbas bus tikslingas, pasek 
iningas, suprantomai, jeigu 
visi būsime geros valios, jei
gu pas visus rasis geri norai. 
Be geros valios, be gerų norų 
netiktai jau apie pasekmin
gą ir tikslingą veikimą, bet 
net tiesiog apie veikimą abel 
nai negali būti jokios kalbos. 
Norint ką daryti, reikia pir
ma norėti tą daryti; norint 
gerai daryti, reikia gerai no
rėti, tai reiškia — kaip sa
kau, turėti gerą valią.

Taip, pradėdami šiandien 
tuosius naujus metus pa- 
žvelgkime į save, ar turime, 
gerą valią ir gerus norus, 
nes kitaip mūsų darbas bus 
tuščias, betikslis, sunkus, 
nepanešamas. Susirinkimai 
bus nuobodus, lavinimąsi sa
vo kalboje, historijoje, lite
ratūroje ir kituose dalykuo
se išrodis nereikalingais, ne
naudingais. Nors man rodos, 
kad čionai yra visi gerų no
rų, moka atjausti silpnąsias 
savo puses, blogąsias ydas. 
Hirios randasi beveik pas 
kiekvieną žmogų, įvairius ne 
dcteklius bei spragas, te
čiaus ne prošalį apie tai kiek 
vienam atskirai* pagalvoti. 
Darbąs savęs lavinime ir 
auklėjime savyje prakilnes- 
nėsės dvasios yra sunkus. 
Čia reikia nemažai laiko, 
kantrybės ir ištvermės, o 
vpač triūso ir pasišventimo. 
Prakilniausieji žmonės čio
nai gali mums būti geriau
siu pavyzdžiu. Jie taippat 
turėjo savo ydas, savo silp
nąsias puses kaip ir męs, bet 
nuoširdžiai dirbant sugebėjo 
iš jų pasikelti. Daugelį gali
ma rasti net tokių asmenų, 
kurie vien tiktai ačiū savo 
nenuilstančiam darbui su 
pasišventimu išsidirbo gabu 
mus savo pašaukime, įgijo 
visur kame pasisekimą ir at
liko pagalios tokius milžiniš
kus dalykus, jog savo gyve
nimu paliko nemaža žymę 
civilizuotame pasaulyje ir 
užsitarnavo už tai ncvvstan-

Puikuoliai.

tį laurų vainiką, kaipo at
mintį arba dovaną už darbš
tumą ir ištvermę. Tos prie
žasties dėlei net yra nekuriu 
skelbiama, kad talentai ne
gimsta, bet išsidirba. Nėra 
tokia nuomonė arba tvirtini
mas visai teisingas, bet visgi 
iš dalies yra teisybė, kad, pa
sidėkojant darbštumui, ga
lima prieiti prie nepaprastų 
rezultatų sviete.

Mumyse gi, ant kiek teko 
datirti, darbštumo didelio ne 
matyti. Stoka tatai darbštų 
mo yra mūsų užsistovėjimo 
priežasčia, negalime pakilti 
augštesnėn sferon, tapti į- 
tekmingais visuomeniškai 
tautiškuose reikaluose arba j 
kuomi nors atsižymėti. Nuo 
jaunuomenės, o ypač tokios 
jaunuomenės kaip męs t. y. j 
mokslan einančiosios, pasta
raisiais nepaprasto lietuvių 
tautos atgimimo ir kilimo iš 
gilaus miego laikais, labai 
dug yra reikalaujama, nes 
iš jos juk turi išeiti lietuvių Į 
inteligentija, kuri bus liau
dies mokytoja, josios žadin
toja, išreiškėja ir aprūpinto
ja visų tautos ir Tėvynės rei 
kalavimų. Tautos atgimdimo 
darbas atsiremia ant jaunuo 
menės. Juo jaunuomenė grei 
čiau apsišvies, susipras, pa
žins gyvenimą, permatvs sa
vo existavimo tikslą, tuo 
greičiau eis tautos atgimdv- 
mo darbas. Visuomenė tai 
gerai supranta, tatai sten
giasi ją pastatyti (nors ne
taip jau labai rūpestingai) 
ant tvirtų kojų, kad jinai ne
būtų tautai pražūčia arba 
kokia sunkenybe, bet butų 
tuomi kuomi ištikrųjų yra, 
kad taikintųsi prie savo taip 
augštos pasiuntenybės. Pas 
visas tautas tą galima gerai 
matyti, o ypatingai pas augš j 
"iau pakilusias civilizacijoje 
ir kultūroje, nes mato joje 
(jaunuomenėje) pamatą vi
sokiai pažangai, atnaujini
mui ar reformai. Kas nori at 
naujinti arba tiesiog pasta
tyti kokį namą, tai pirma 
apžiūri fundamentą, o pas
kiau tą visą, kas ant ano 
pamato remiasi (esti stato
ma). Koks neprotingas ir ne 
išmintingas, butų pasielgi
mas (darbas) statant namą 
pradėti nuo stogo, t. y. vir
šaus arba mažiausiai ant 
menko pamato, kuris greitai 
turi ištirti ir visas namas 
sugriūti!

Tasai namas, Gerbiamieji 
Draugai, tai mūsų tauta, o 
fundamentas — tai jaunuo
menė, tai męs. Ant dabarti
nės jaunuomenės kaipo fun
damento remiasi visas mūsų 
tautos rūmas. Taigi, kokia 
dabar yra jaunuomenė, to
kia bus tauta. Kokis dabar 
vra josios veikimas, darbštu
mas, tokia bus ir tautos gy
vybė, galybė. — Japonai tik

tai pasidėkojant atkreipimui 
atidos į savo jaunuomenę ir 
josios geram išauklėjimui ir 
apšvietimui, neseniai buvu
sieji barbariškąj tauta, nū
dien gi beveik jau lygus yra 
su europiečiais. Jeigu ir to
liau panašiu būdu varįs kul
tūros darbą ir kėlimą savo 
tautos, kaip ligšioliai, tai ga
lima tikėties, kad jie greito
je ateityje mus pralenks. 
Net Kinai ir kitokios jiems 
panašios tautos pradeda tai 
gerai suprasti. Jau bando 
žengti civilizacijon keliu 
auklėjimo ir mokinimo savo
sios jaunuomenės europiečių 
būdu, nes persitikrino, kad 
darbas savęs civilizavime ki
taip bus bergždžias. Steigia 
tatai su didžiausia energija 
įvairios rųšies systematiškas 
mokyklas ir siunčia josna 
savo jaunimą tenai kad mo
kytųsi, kad išaugtų dorais 
busenčiaisiais, veikenčiais 
piliečiais, karštais tėvynai
niais, savo tautos reikalų ap 
ginėjais.

Toliaus bus.

Vargdienis.

-
Jau šypsos saulelė 
Gražiais spinduliais,
Ir pilką žemelę 
Dabina žiedais.
Malonu saulelei 
Padangėj skrajot, 
Norėtum dainelę 
Linksmai uždainuot,
Bet rūstus likimas 
Man gul ant širdies... 
Nė medžių ošimas 
Tyloje nakties,
Nė paukščių balseliai, 
Erdvės platumoj, 
Skaisčiausia saulelė 
Dangaus augštumoj 
Sielos man jausmingos 
Nestengia ramint. 
Audros joj galingos 
Negal sustabdyt.
Nes neturto vaisiai 
Skaudžius pin takus 
Ir vis naujas baisiai 
Lauk’ vargas sunkus... 
Joks ranką paguodos 
Žmogus nepaduos, 
Likimas vienodas: 
Varg’s bėdą vaduos... 
Ne! aš nusiminti 
Tečiaus nemanau: 
Prašvis man dienelės— 
Tikrai tai žinau.
Yr Tas, Kurs galingas 
Padėti varguos,
Mane nelaimingą 
Tikrai Jis paguos.

J. Naruševičius.

Salt »»<<



DRAUGAS

CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

(Šaka.)

Taip jiems apsisergėjus, p. diles drūčiai pagriebė už 
rankos Ratiliu, kad nepabėgtų (kaip tasai meiliai buvo pri
žadėjęs) ir paliepė atidaryti duris. Brittles paklausė, ir 
visi, bailiai žiūrėdami viens kitam per pečius, nepamatė 
nieko baisesnio, kaip mažų Oliverį Twistų, kurs būdamas 
taip suvargęs, kad neįstengė ištarti nei žodžio, sunkiai pa
kelė ant jų akis ir tyliai maldavo gailestingumo.

— Vaikas! — sušuko p. Giles, drųsiai pastūmęs į šalį 
katiliy. — Kas jam yra1? Eh! — Ugi — Brittles — žiūrėk
— ar nepažįsti 1

Brittles, kurs atidaręs duris greitai už jų pasislėpė,
— dabar vos tik pamatė Oliverį, tuoj’ garsiai suriko. P. 
Giles, pagriebęs Oliverį už kojos ir už rankos (gerai da, 
kad ne už tos, kų buvo sužeista) nuvilko jį tiesiog į prie
menę ir patiesė ant grindų.

— Štai męs ji turime! — suriko p. Giles, labai sujudęs 
ir atsikreipęs į viršų, — turime čia vienų vagį, panaite! 
Sužeistas, panaite! Aš jį pašoviau, panaite, Brittles tik 
pažibino.

— Su liktarna, panaite, — suriko Brittles, pridėjęs 
prie lupų delnus, kad geriau daeitų balsas.

Dvi tarnaitės užbėgo augštyn su žinia, kad p. Giles 
pagavo vagį, katilius tuomsyk ėmėsi jį gaivinti, kad kar
tais prieš pakarsiant nenumirtų. Laike to triukšmo ir su
mišimo davėsi girdėties švelnus moteriškas balbsas, kurs 
ant valandėlės viskų nutildė.

— Giles! — atsiliepė balsas nuo viršaus.
— Aš čia, panaite, — atsakė p. Giles. — Nenusigųs- 

kit panaite, aš neperdaug užgautas. Jis nepersmarkiai 
gynėsi, panaite! Aš jį tuojau įveikiau!

— Ne taip garsiai! — atsakė panaitė, — tu gųsdini 
mano tetų tiek, keik patįs vagįs. Ar tas yargšas labai su
žeistas ?

— Smarkiai sužeistas, panaite, — atsakė Giles, bai
siai girdamasis.

— Išrodo, kad tuoj ’ baigsis, panaite, — šaukė Brittles, 
kaip pirmiau.

— Ar nuliptum pažiūrėti, jei jis mirtų panaite?
— Tylėkit, meldžiu, juk ten turite gerų žmogų! — at

sakė panaitė. — Palaukit valandžiukę ramiai, aš pasišne
kėsiu su teta.

Kalbėtoja atsitolino, eidama tokiais tykiais ir 'leng
vais žingsniais, kaip jos balbsas. Ji tuoj’ sugrįžo su pa
liepimu, kad sužeistasis turi būti nuneštas augštyn in 
Giles’o kambarį, ir kad Brittles pasibalnotų arkįl ir jotų 
tuojau in Chertsey, iš kur kuogreičiausia turi atsiųsti gy
dytoja ir policijantų.

— Bet pirmiau ar ne pažiūrėsite ant jo, panaite? — 
užklausė p. Giles pasididžiuodamas, tartum Oliveris buvo 
toks retas paukštis, labai mitriai pašautas. — Nei ne dirs- 
telėsit, panaite?

— Ne dabar. Niekados ant svieto! — atsakė panaitė. 
— Nabagėlis! Oh! Apsieikite su juo švelniai, Giles, dėlei 
manęs!

Senas tarnas pažiurėjo augštyn ant kalbėtojos su to
kiu pasigėrėjimu, lyg ji butų jo kūdikiu ir pasilenkęs ant 
Oliverio, padėjo jį nešti ant viršaus, su motinišku švelnu
mu.

XXIX.

Supažindina su namiškiais tos vietos, kurioje Oliveris 
apsigyveno.

Dailiame kambaryje, kurio rakandai vienok labiau iš
rodė ant senoviškos, ne kaip naujos mados, sėdėjo dvi po
nios prie stalo, gerai apstatyto pusryčiams. P. Giles, šva
riai apsirėdęs su juodais drabužiais, joms tarnavo. Jisai 
stovėjo tarpe spintos ir stalo. Išsiteisęs į pilnų savo ūgį, 
užrietęs ir šiek tiek pakreipęs ant šalies galvų, atkigęs kai- 
riajų kojų, dešinę rankų užsidėjęs ant brusloto, o kairiajų 
nuleidęs žemyn, jisai išrodė smagiai at jaučius savo nuo
pelnus ir svarbumų.

Viena iš dviejų ponių jau gerai buvo nusenus, bet 
augšta, aržuolinė kėdė ant kurios ji' sėdėjo, nebuvo taip 
tiesi, kaip jinai. Apsirėdžiusi labai dailiai ir švariai, pu
siau pagal senų paprotį ir pusiau pagal dabartinį, ji sėdėjo 
rimtai, padėjus rankas ant stalo. Jos akįs, kurių šviesumų 
metai mažai kų išdildė, buvo atidžiai atkreiptos ant jau- 
nesnėsės draugės.

Jaunesnėji panaitė buvo pačiam pavasaryj ir pražy- 
dime savo lyties. Tokiam amžyj’ ir grožybėj’ kada, jei 
aniuolams dėlei kokio Dievo siekio atsieitų prisidengti 
žmogaus kunu, tai jie, neburnojant, neišrodytų kitaip, 
kaip ji.

Ji dar nebuvo perėjus septyniolikos. Jos gymis buvo 
taip malonus ir švelnus, taip skaistus ir grynas, kad rodė
si, žemė, tai ne jos srytis, o šiurkštus pasaulio gyventojai 
netinka su ja bendrauti. Net jos išmintis, kų žibėjo iš mė
lynų jos akių ir buvo pažymėta ant prakilnios jos kaktos, 
išrodė esant ne jos amžio ir ne šio pasaulio. O vienok jos 
meilumas ir geras ūpas, kurs tūkstančiais spindulių skrai
do po jos veidų, nepalikdamas tenai šešėlio, ir užvis la
biausia jos šypsojimas, linksmas laimingas šypsojimųsis, 
buvo sutvertas ramybei ir laimei pas ugniavietę.

Ji triūsė apie stalų. Kaip kada užtėmyjus, kad senoji 
ponia ant jos žiuri, ji išdykusiai kratė savo plaukus, kurie 
stačiai pynėsi ant jos kaktos, ir žiurėjo į senukę su tokiu 
saldumu ir nenuduotu meilumu, kad pačios palaimintosios 
dvasios galėtų nusišypsoti į jų pažvelgę.

— Tai Brittles išjojo daugiau, kaip valanda atgal ? • 
užklausė senukė patylėjus.

— Valanda ir dvylika minutų, poniute, — atsakė p. 
Giles, pažiūrėjęs į savo sidabrinį laikrodį, kurį ištraukė iš 
už juodo raikščio.

— Jis visados toks nerangus, — patėmyjo ponia.
— Brittles visados buvo tingus vaikinas, — atsakė 

tarnas. Atsiminus, kad Brittles buvo tingus per trisde
šimts suviršum metų, negalima buvo tikėties, kad jis kada 
nors bus spartesnis.

— Man rodos, kad jis eina blogyn, ne geryn, — tarė 
senesnėji ponia.

— Tai suvis neišteisintina, jei jisai kur sustojo žaisti 
su kitais vaikais, — tarė panaitė nusišypsojus.

P. diles matomai numanė, kad ir jam reikia nusi
šypsoti, kaip štai per vartus įsirito vežimėlis, iš kurio iš
šoko riebus ponas ir bėgo tiesiog per duris. Įbėgęs į namus 
kasžinkokiu neišaiškinamu budu, jis įsiveržė į kambarį ir 
ka tik neparvertė p. Giles’o sykiu su stalu.

— Tai negirdėtas daigtns! — suriko riebusis ponas. 
Mano brangi ponia Maylie, dėl Dievo šventojo — ir dagi 
tykioje naktyje — tai negirdėtas daigtas!

Su tais užuojautos išreiškimais, riebusis ponas pasi
sveikino su abiem poniom ir, prisislinkęs kėdę, užklausė, 
kaip jodvi jaučiasi.

— Jus galėjote numirti, tikrai numirti iš baimės, — 
tarė riebusis ponas. — Dėlko nedavėte man žinios ? Mano 
žmogus į minutų butų čia atvykęs ir aš taipgi. Mano pagel 
bininkas, ar šiaip kas butų su džiaugsmu jums patarnavęs 
tokiam padėjime. Dieve! Dieve! Taip netikėtai! Ir dagi 
nakties tikumoj’!

Daktrui matyt ypatingai rūpėjo, kad vagystė tapo 
atlikta netikėtai ir nakties tykumoj ’, lyg kad butų priim
tu ponų plėšikų papročiu atlikti savo darbų vidurdienyj ’ 
ir dagi per dviskatikinį krasos ženklelį pranešti apie tai 
pora dienų pirmiau.

— Ir tamsta, pana Rože, — tarė daktaras, atsikrei
pęs į panaitę, — aš—

— O, iš teisybės, labai! — pertraukė jį Rože, — bet 
ant viršaus yra viens nelaimingas, kurį, teta nori, kad 
tamsta apžiūrėtum.

— O, žinoma, — atsakė daktaras, — jis ten yra. Tai 
buvo tamstos darbas, Giles, kaip girdėjau?

P. Giles, kftrs karštligiškai buvo bededųs arbatos puo
dukus į dešinę savo rankų, labai užkaito ir atsakė, kad jam 
teko apturėti ta garbė.

— Garbė, eh? — tarė daktaras, — aš nežinau. Gal yra 
didesnė garbė nušauti vagį kuknioje, ne kaip savo priešų 
ant dvylikos žingsnių. Įdomu, kad tasai šovė į orų. Juk 
iudu buvota ant dueliaus, Giles.

P. Giles, kuriam rodėsi, kad toks lengvas atsižiūrėji
mas ant dalykų gali sumažinti jo garbę, atsakė, kad ne jo 
dalykas apie tai spręsti, bet jam rodosi, kad jo priešas su
vis nejuokavo.

— Dėl Dievo, tas teisybė! — tarė daktaras. — Kur 
jisai yra? Parodykit man. Apžiūrėjęs jį, tuoj’ sugrįšiu, 
p. Maylie. Ar tai per tų mažų langutį jis įlindo? Niekados 
bučia tam netikėjęs!

Taip vis šnekėdamas, jis ėjo paskui p. Giles’ų ant vir
šaus, ir jam belipant, galima skaitytojui paaiškinti, kad p. 
Losberne, apielinkėse žinomas, kaipo daktaras, daugiau 
nutuko iš džiaugsmo, ne kaip nuo gero maisto. Jis buvo 
malonus ir širdingas, guvus ir eksentriškas senas jauni
kis. kokio joks gyvas tyrinėtojas negalėtų atrasti penkis- 
syk platesnėje apygardoje.

Daktaras negrįžo daug ilgiau, ne kaip jis, arba ponios 
tikėjosi. Iš jo vežimėlio buvo atnešta plati dėžė; miegamo
sios skambutis skambėjo labai tankiai, ir tarnai nuolatos 
bėgiojo augštyn ir žemyn. Iš to visko ponios nusprendė, 
kad viršuje dedasi kas nors svaybaus. Antgalo daktaras 
sugrįžo, ir atsakydamas ant jų rūpestingų klausymų pa
žiurėjo labai paslaptingai ir stropiai uždarė duris.

— Labai nepaprastas dalykas, p. Maylie, — tarė dak
taras, atsirėmęs pečiais į duris, lyg norėdamas prilaikyti 
jas uždarytas.

— Tikiuosi, jis ne yra pavojuje? — užklausė senoji 
ponia.

— Tas nebūtų nieko ypatingo šiose aplinkybėse, — 
atsakė gydytojas, — nors man rodos, kad jam negresia pa 
vojus. Ar jus matėte tų vagį?

— Ne, — atsakė senoji ponia.
— Ir nieko apie jį negirdėjote?
—.Ne.
— Atsiprašau jus, poniute, — įsikišo p. Giles, — bet 

aš norėjau apie jį papasakoti, kaip įėjo daktaras Losbome.
Dalykas tame, kad p. Giles išpradžių jokiu budu ne

galėjo priversti save prisipažinti, kad jis pašovė tiktai 
vaikų. Tiek pagyrimų buvo suteikta jo drąsybei, kad jis 
kaip gyvas negalėjo susilaikyti nuo atidėliojimo tikros tei
sybės nors per keletu smagių minutų, laike kurių jisai gė 
rėjosi trumpa šlove nepergalėtino didvyrio.

— Rožė norėjo jį pamatyti, — tarė p. Maylie, — bet 
aš nenorėjau apie tai girdėti.

— Humph! — tarė daktaras. — Nėra nieko baisaus jo 
išvaizdoje. Ar jus neatsisakytumėte pažiūrėti ant jo drau
ge su manim ?

— Jei tas reikalinga, žinoma, kad ne, — atsakė se
nukė.

— Jei taip, tai man rodos, kad tas reikalinga, — tarė 
daktaras, — bent aš tikrai žinau, kad gailėsitės, jei ati
dėliosite. Jis dabar visiškai ramus. Daleiskite man, pana 
Rože, ar aš galiu? Nei mažiausios baimės, užtikrinu savo 
garbe!

Apšako, ką mislyjo apie Oliverį jo nauji pažįstami.

Su daugeliu iškalbių užtikrinimų, kad jos datirsių 
smagios noustabos, pamačiusios tų prasikaltėlį, daktaras 
paėmė panaitę už rankos, o kitų rankų padavė poniai May
lie ir labai mandagiai vedė jas ant viršaus.

— Dabar, — tarė daktaras pašnabždoms, išlėto im
damasis už miegamosios klingio, — tuoj’ išgirsime, ka 
apie jį menate. Jis gana seniai neapsivalęs, bet neišrodo 
labai kraugeringai. Palaukite! Pirmiausiai pažiūrėsiu, ar 
jis pasirengęs priimti viešnias.

Inėjęs pirmiausia, daktaras dirstelėjo į kambarį. Pa
mojęs joms, kad eitų, jis uždarė duris iš išlėto praskėtė 
uždangalų nuo lovos. Tenai, vieton bjauraus, susirauku
sio valkatos, kokį jos tikėjosi pamatyti, gulėjo mažas kū
dikis, suvargęs nuo sopulio ir nuilsimo ir giliai miegojo. 
Sužeista jo ranka, apžiūrėta ir apraišiota, gulėjo ant kru
tinės. Jo galva buvo nulinkus ant kitos rankos, pusiau 
pridengta ilgais plaukais, kurie buvo išsisklaistę ant pa
galvės.

Gerasis ponas, prilaikydamas uždangalų, žiurėjo va
landėlę tylomis.

Jam taip bežiūrint, panaitė negarsiai pro jį prasprū
do, ir atsisėdus šalia lovos ant kėdės, nužėrė plaukus nuo 
Oliverio veido. Bežiūrint ant vaiko, jos ašaros pradėjo 
kristi ant jo kaktos.

Vaikas krūptelėjo ir nusišypsojo per miegus, tarytum 
tie gailestingumo ir užuojautos ženklai sukėlė jame smagų 
sapnų apie meilę, kurios jis nepažinojo. Taip lygiai balsas 
švelnios muzikos, ošimas upelio tykioje vietoje, kvapas 
gėlės, arba net koks pažįstamas žodis, urnai sukelia atmi
nimų tokių dalykų, kurių visai nėra šiame gyvenime. Toks 
atminimas, sukeltas tokios laimingos valandos, seniai jau 
pergyventos, išnyksta, kaip kvapas. Ir stipriausios va
lios pasistengimas jau negali jo atšaukti.

— Kų tas viskas reiškia? — sušuko senesnėji ponia 
— Tas vargšas kūdikėlis niekados negali būti vagių auk
lėtiniu!

— Nuodėmė, — tarė daktaras atsidūsėjęs ir paleidęs 
uždangalų, — turi savo gyvenimų daugelyje šventinyčių. 
Ir kas gali pasakyti, kad ji nepasislėpus po ta gražia prie
danga?

— Bet tokiam jaunam amžvj’, — ginčyjosi Rožė.
— Mano brangi panele! — tarė gydytojas, nuliudu- 

siai linguodamas galva, — nuodėmė, kaip mirtis, nėra 
paskiria vien tik seniems ir pražilusiems. Jauniausi ir 
gražiausi labai tankiai tampa jos aukomis!

— Bet ar galite, oh — ar jus galite tikėti, kad šitas 
malonus vaikutis gulėjo iš geros valios bendrauti su blo
giausioms draugijos išmetoms? — tarė Rožė.

Daktaras palingavo gaiva tokiu budu ,kad rodės, jog 
tai atranda labai galimu daiktu, ir patėmyjęs, kad ta šne
ka gali kenkti ligoniui, išvedė jas į kitų kambarį.

— Bet jei jisai ir butų nedoras, — kalbėjo Rožė, — 
tai įsitėmykite, koks jis jaunas. Atsiminkite, kad jis nie
kados nepažino motiniškos meilės ir blogas apsiėjimas ir 
smūgiai, o gal ir stoka duonos kųsnio suvedė jį su tokiais 
žmonėms, kurie prievarta įtraukė jį į nuodėmę. Teta, 
brangi teta, apsvarstyk tų, pirmiau, nekaip atiduosi šitų 
sergantį vaikelį į kalėjimų, kurs būtinai užmuš visokių 
progų jo pasitaisymui. Oh! Kaip tu mane myli ir kaip aš 
per tavo gerumų ir meilę niekados neatjaučiau stokos tė
vų, bet be tavęs aš bučia tų viskų atjautus ir likusi taippat 
be užtarties ir pagelbos, kaip ir šits vargšas kūdikis, — 
pasigailėk jo, kol dar nepervėlu!

— Mano tu meilyte! — tarė senesnėji ponia, priglau
dus verkenčių merginų prie savęs, — ar tau rodos, kad aš 
užkenkčia nors vienam plaukui ant jo galvos?

— O, ne! — atsakė Rožė karštai.
— Žinoma, kad ne, — atsakė senukė. — Mano dienos 

baigiasi, ir kad aš pati apturėčia gailestingumų, taip kaip 
jį kitiems parodau! Kaip jį galėčia išgelbėti, tamista?

— Aš pamųstysiu, poniute, — tarė daktaras, — aš 
pamųstysiu.

P. Losberne įsidėjo rankas į kišenius ir kelissyk ap
sisuko po kambarį, tankiai sustodamas ir siūbuodamas 
ant pirštų, baisiai susiraukęs. Surikęs kelissyk: “jau ži
nau!” ir “ne, nežinau!” ir tiek pat karių pasistaipęs ir 
susiraukęs, jis ant galo apsistojo ir atsiliepė:

— Man rodos, jei jus duosite man neaprubežiuotų 
valdžių ant to jautuko Giles’o ir to mažo vaikiščio Britt
les’o, tai aš viskų padarysiu. Žinau, kad jis yra ištikimas 
ir senas tarnas. Bet tas galima padaryti tūkstančiais būdų 
ir dagi apdovanoti jį už gerų šaudimų. Ar jus tam nesi- 
priešysite ?

— Bene butų galima kaip kitaip išgelbėti tų vaikų, — 
atsakė ponia Maylie.

— Kitaip negalima, — tarė daktaras, — kitaip nega
lima, duodu jums žodį.

— Tai mano teta duoda jums pilnų valdžių, :— tarė 
Rožė, šypsodamųsi per ašaras, — tik meldžiu, nespausk 
tamista tų vargšų be tam tikro reikalo.

— Išrodo, kad jus menate, jog kiekvienas šiandien 
p' yra kietaširdis, išskyrus tamstų, pana Rože, — atsakė 

daktaras. — Aš tik noriu, dėlei palaikymo vyriškos lyties, 
kad tamsta bųtum tokios geros širdies prie pirmo geresnio 
jauno vaikino, kurs jieškotų tamstos gailestingume Aš 
pats norėčia būti tokiu vaikinu, tokiose pat aplinkybėse, 
kad galėčia naudoties tamstos užtarimu.

Tamsta esi toks didelis vaikinas, kaip ir Brittles, — 
atsakė Rožė užkaitus.

— Na, — tarė daktaras, širdingai nusijuokęs, — tas 
neperdaug svarbu. Bet grįžtant prie šito vaiko: Svar
biausias musų tardymas da neatėjo. Galiu pasakyti, kar 
vaikas pabus už valandos, ir nors man buvo įsakyta, kac 
nevalia kalbėti su kietagalviu policijantų, kurs laukia 
apačioj*, — bet man rodos, galėsime pasikalbėti su juo be 
pavojaus. Taigi mano užmanymas yra toks, kad aš iš 
klausinėsiu tų vaikų jūsų akyse ir jei iš to, kų jis pasakys 
męs nuspręsime, kad jis yra pagedęs (kas labai galima) 
tai jis reikia palikti savo likimui, be jokio tolymesnio įsi 
kišimo, bent iš mano pusės.

— O, ne, teta! — priešinosi Rožė.
— O, taip, teta! — tarė daktaras. — Ar sutarta? 

Toliaus bus.

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

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

“DRAUGAS”,
314 East Market St., 

Wilkes-Barre, Pa.

Pasinaudokite!

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

“Draugas” - 
314 E. Market St., 

Wilkes-Barre, Pa.

Šiuomi pranešame visiems, 
jog męs atspaudėme išnaujo 

Trumpą Katekizmą, 
taigi kurie pirmiau reika
lavote, tai dabar galėsite 
gauti.

10 centų egzemplioris.
“Draugas”

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

Jau laikas užsisakyti 1912 metams

“ŠALTINIS”
Geriausias Lietuviškas-Katalikiš- 

kas Laikraštis. 
“ŠALTINIO” kaina:

Lietuvoje ir Rusijoje:
Metams 3 rb. — k. 
9 mėn. 2 rb. 25 k. 
6 mėn. 1 rb. 50 k. 
3 mėn. — rb. 80 k.

Amerikoje:
Metams 4 rb. 
9 mėn. 3 rb. 
6 mėn. 2 rb. 
3 mėn. 1 rb.

Norint permainyti adresą, reikia 
atsiųsti 20 k. ir būtinai senąjį ad
resą, kuriuo buvo gaunamas laik
raštis, arba jojo kopiją.

Siunčiant į Redakciją laiškūs ir » 
pinigus reikia padėti šitoks adre
sas : «

SEINAI, SUV. GUB.
“ŠALTINIO” REDAKCIJA.

FABIOLE,
garsi kardinolo Wuemano apysaka. 

Vartė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
įmautiems dangian kaip vieną og- 

sempliorią, nuleidžiamas didelis nuo- 
(imtis. Gaunama pas:

BBV. V. VARNAGIRIS,
312 So. 4th 8t, Brooklyn, N. Y.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Rastas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persi untmui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS, 

Mahanoy City, Pau

J. F. GILUS
Pas ji galima gauti visokių to- 

rielkų, bliūdu, stiklų, puodų, liam- 
jų ir visokių virtuvei reikalingų 
daiktų Yra iš ko pasirinkti. Atei
kite persitikrinti.

102—104 S. MAIN ST.,

WILKES BARRE, PA.

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

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

Man pavaatua dar- ] 
bua atlialra arti*, 
tiikai. ■

M. A. Norkaus 
M2 FMSKCT SE, UUENCE,
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DRAUGAS

PERSERGĖJIMAS.. .

Koks ne koks Adomas Kut 
ra po prisiegą pas nota rijų 
prisipažino, kad jis tarpe 
3908 ir 1909 metų tarnavęs 
šnipų (žandarų) valdyboje 
Kaune (žiur. ‘Kova’ No. 37). 
Tai yra: pats prisipažino ir 
prisiegą patvirtino, kad jis 
buvęs... šnipas.

Dabar Adomas Kutra yra 
prisiplakęs prie socijalistų 
partijos ir gyveno Cambrig’ 
y j e, Mass. Ar jis ir čionai va
ro savo amatų — sunku žino
ti, nes šnipai-provokatoriai 
savo darbus moka gudriai 
paslėpti. Visgi, manau, butų 
neprošalį nuo to žmogaus 
pasisaugoti ir savo artimus 
persergėti. Geistina, kad ši
tų žinių perspauzdintų visi 
lietuviu laikraščiai.

Artimas.

Redakcijai prisiųsti 
laiškai.

Didžiai garbus kun. Kau
pai!

“D.” No. 41 Jus patalpi
note p. Prano Juškevičiaus

laiškų, kuriame: primetama 
Lavvrence’o korespondentui 
nelogiškumas, neteisybė, 
“tulžies liejimas”, skelbia
ma “tiesink kirsti į veidų” 
(sic!), ginama kun. Milukas 
nuo nebuvusių užsipuolirnų; 
pasiaiškinama savo pozicija; 
pasigiriama (!) kad “atlie
ka pavestus darbus atsako
mai ir sąžiningai”, kad jįjį 
“stato į pirmąsias eiles”, 
tvirtinama (sic!) “padėji
mas Mažosios Lietuvos taip 
ir Didžiosios Lietuvos beveik 
vienodas” ir t.t. ir t.t. ir t.t.

Iš šalies žiūrint išrodo, lyg 
tasai laiškas butų rašytas po 
įtekme tų “blaivininkų”, 
kurie blaivybės nepripažįsta, 
nes neva duodama atsaky
mas, ale tokiems dalykams, 
kurie nei minėte nebubvo mi
nėti ! Ir kų gi tiems sausiems 
tvirtinamams atsakyti, jei 
nei patsai jų prasimanytojas 
negalėjo faktais paremti. Be
je, primetama koresponden
tui kun. Miluko pašiepimas, 
net “prasikaltimai” (sic!), 
gi korespondencijoj visai 
nieko apie tai nei nėra!

Tečiaus pasiteisinimui dėl 
netaktiško vakaro vedimo 
atsakytina, nes tas buvo ko
respondencijoje pranešta. —

p. J. teisinasi tuomi, kad va
karo surengimas buvo su
jungtas su blaivininkų sei
mu ir statoma pastangos pa
siteisinti dėl inderecte už
kenkime p. Vanagaičiui ir ne 
gražaus vakaro pabaigos, ter 
miniškai išsireiškiant, ex 
justitia (p. J. turi pretensi- 
jas tai pavadinti “logikos 
reikalavimais”!). Dėl lako
niškumo atsakvsiu klausi-* I
mais: ar tai galima tokioj 
dėtoje elgtis biurokratiškai? 
ar visos prakalbos turėjo są
ryšį su blaivybe? ar apie po
litikų bei džentelmoniškumų 
p. J. dar negirdėjo? perdaug 
kalbėtojų prisiprašius ar ne 
gabesnį pasirenkama ir ar ne 
prastesnių jų “prašoma atsi
sakyti”?

Apie visų pynę p. J. paju
dintų, gi korespondencijoj 
neminėtų dalykų, nūnai ne
matau reikalo atsakyti. Te 
p. J. juos studijuoja.

Koresp.

pagarsinta aukos lietuvių 
švietimo mokslainei Kaune, 
surinktos kun. Olšauskio ir 
Tumo apielinkėse Luzernės 
ir Laekawannos lietuvių. Ne
mažiau aukavusių $2.00 yra 
pagarsinta pavardės. Mano 
auka 2.00 yra aplenkta. Atsi
liepiu čion ne dėlto kad norė
čiau matyti savo vardų laik
raštyje, noriu vien atitaisyti 
klaidų, kuri, manau, įsiskver 
bė per neapsižiūrėjimų.

Su pagarba
J. Kazakeviče.

Pittston, Pa.
Gerbiamoji “Draugo” Re

dakcija!
No. 39 jūsų laikraščio yra

BeeliiKjTifEvery Dąy
** Influenzos arow irme- 

dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die
gimai jūsų raume
nyse iš nusidirbi 
mo, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit

Or.
Rlchter’io

Pain- 
Expellerį
save namuose ir 
tuojaus imsite
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotą vaistų-

Haverhill, Mass. 
Rūgs. 25, 3911.

Garbi “Draugo” Redakci
ja!

“Draugo” No. 39 tilpo 
mano korespondencija apie 
ginčus ir laižybas Antano 
Kevličiaus su T. Kašėta. Bet 
No. 42 “Draugo” patėmijau 
T. Kašėtos išsiteisinimų jo
gei jis visai neturėjo jokio 
pralošimo už Jėzaus brolius 
in seseris, sakydamas, iš kur, 
girdi, J. Truska žinių ėmęs,

sunku, esąs, sužinoti, nes to
kių ginčų visai nebuvę ir lai- 
žybų jisai neturėjęs, todėl, 
esąs, ir nepralošęs. Kur gi 
čia, girdi, J. Truskos teisybė 
ir kodėl drįso taip meluoti? 
Nežinau, girdi, ar kokie vy
rai buvo pas rabinų klausti, 
ar turėjo Jėzus brolių ar se- 
serių, ar ne — tatai man, gir
di, nesvarbu. M. Kazikevi- 
čia ir S. Dzingeleviče, girdi, 
esu alaus vežiotojai, tai ir 
pas žvdų rabinų, girdi, galė
ję užeiti su reikalais.

Toks T. Kašėtos išsiteisi- 
niinas yra labai stebėtinas ne 
tik man, bet ir visiems Ha
verhill’io lietuviams. T. Ka
šėta statosi save nekaltu ir 
nieko nežinančiu ir stebisi, 
iš kur aš gavau drąsybę me
luoti.

Aš, tiesa, prie ginčų nebu
vau, bet už kelių dienų pati
kau A. Kevličių, kurs man 
išpasakojo visą atsitikima ir 
prašė, kad parašyčiau apie 
tai į laikraštį, sakydamas, 
kad jeigu cicilikai butų lai

mėję, tai apie tai tuojau bu
tų parašę į “Keleivį”, todėl 
ir mums, girdi, reikia pagar
sinti apie šitų dalykų laikraš
tyje. Aš apsiėmiau pasiųsti 
korespondencijų į ‘Draugų’, 
bet netikėdamas Kevličiui, 
paklausiau S. Dzingelevičės 
apie ginčus ir pralošimų. 
Dzingeleviče papasakojo 
man visų atsitikimų taip, 
kaip ir A. Kevličius. Tuomet 
tik parašiau žinomų kores
pondencijų.

Ir dabar T. Kašėta drįsta 
apsimesti nieko nežinančiu, 
laižybų nepraložusiu, o mane 
pavadinti melagiu! Aš neap- 
šmeižiau nei vieno žmogaus 
ir nenoriu šmeižti. Aš savo 
korespondencijoje parašiau 
gyvų tiesų, todėl melagio 
vardas pridera p. Kašėtai, 
kurs tiesos užsigina o ne 
man. Ir vėl: p. Kašėta vadi
na S. Dzingelevičę alaus ve
žiotoje kuomet S. Dzingele
viče dirba už klerkų. Visi 
Haverhill’io lietuviai, žino, 
jog rašiau tiesų. Liudija apie

mano teisingumų taip-pat 
Antanas Kevličius ir 8. Dzin 
gelevičius. O kų rašė Pr. 
Žuraulis “Drauge”, neva 
gindamas Kašėtų, tai rašė 
tik taip sau, norėdamas gel
bėti savo švogerį.

J. Truska.
Priedas. Liudijimai:
“P. T. Kašėta išsigina, 

kad nieko nežino apie ginčus 
ir nesiuntęs jokių delegatų 
pas rabinų. Tai jis tikrai me^ 
luoja, nes p. J. Truskos ap
rašymas buvo teisingas, ir p. 
Truskos negalima vadinti 
melagiu. P. T. Kašėta ištiesų 
vedė ginčus su manim apie 
Jėzaus brolius ir seseris.

Antanas Kevličius,

Sept. 25, 3931, 
Haverhill, Mass”.• I

“Aš, žemiau pasirašęs liu
dininkas S. Dzingelevičius, 
buvau išrinktas pp. A. Kevli
čiaus ir T. Kašėtos nueiti

Seka ant 8 pusi.

Tikras Lietuviškas Agentas.

Dr. O’Malley išaiškina priežasti 
pasekmingo gydymo.

Išsiveržimas
VERIKOSELE arba Netikrasis išsiveržimas 
HYDROCELE arba vandeninis išsiveržimas 

PUČKAT ir visokios ODOS LIGOS 
Be jokios operacijos, skaudėjimo, ar apleidi

mo savo kasdieninio darbo.
PRIEŽASČIA IŠGYDYMO: j G. A. Fritzinger (policijantas)
1. DĖLTO- Kad jojo neskaudan- Wilkes-Barre, Pa. išgydytas nuo 
ti metodą likos naudota suvir- sunkaus išsiveržimo 5 metai at- 
sum per 25 metus, teip vadinami „
išsiveržimo specijalistai naudoja all0S’ nenešioja diržų, 
ir seka paskui jį. Thom. B. AVilliams, anglekasis

2. DĖLTO—Kad suviršum 12,- iš Hyde Park, Pa. išgydytas nuo 
000 išgydė ligonių; nekurie pri- išsiveržimo, 5 metai kaip diržo 
buvo iš tolimų šalių, o kurias jis nenešioja.
vienas išgydė.

3. DĖLTO—Kad kožną savo žo- R. D . Greenwald, mašinistas 
dį gali pinigiškai ir profesijona-prie Prospect Brėkerio Breslau, 
liškai užtikrint, kurį duoda ligo- Pa., du vaiku 3 ir 9 metų senu
mui, o 25 metų praktika gauna mo, išgydyti nuo išsiveržimo, o 
paliudijimą apie jo tinkumą. diržo nenešioja jau 2 metai.
Su tokiais paliudijimais delko turėtum dar vilkinti ir neateiti, 

ant rodos pas Dr. O’Malley, kuris tame PERŽIURĘS UŽDYKA ir 
pasakys kas ten kenkia, ir geriausia rodą kaip gali pasveikti Ge
riau pasinaudok iš 25 metinės praktikos ir nebusi pavojuje.

Pasikalbėjimas ypatiškai ar per pačtą.
Atsiųsk adresą, o prisiusime knygutę su abrozė- 

liais apie išsiveržimą, užpečėtytlam koperte.

Dr. Alex. O’Malley
Ofisas, 158 So. Washington St, Wilkes=Barre, Pa.

Kur Lietuviškai ir Lenkiškai susikalbama ir susirašoma.

Vardan.

Adresas:.......................................... . Rtellss.

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga Ir siustą yra tyk dėl vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriikutna, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimua, negromulavima, patrotitu 
atypribe, pylva, kiapenu, Inkstu ir pūsles ligas, ruma* 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
strictura irvysasvyru lyg?s, gal būti išgidotraa sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krantuvž žinios, katras turo 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, 
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. 2Jesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, it* adreso «nt 
Žemiaua paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena. 

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. USTER A CO.. I. 105 22 FVlk Am«, CUosm

Tai.ilMa: Pagal Tamlaioa prižadi, jma, a( norleijan
jofrTaminta prisieitame! man vysai bykai včna jnsn knyga dėl vyra.

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki bu 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina- #31 
mą “Accuratus” laikrodėlių tiktai ui 
86.78 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge-

.................... ..................................... ik

i n i 
n I*4

rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuotl ant 20 
metų. Tikrai gražus la{krodėliai, ne 
gėda bus nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai 
štai musą pasiūlymas: Męs nusiąsime 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už 
83.75 ir ekspreao kaštus dėl peržinrė- 
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs rtakuojame viską. Auksinis 

grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:
EKOELKIOR WAT0H 00., DEPT. 900, OHIOAGO, IU.

***■

Nuo Strėnų Skaudėjimo,
kios nors ligos ant inkstų — turi imti tokius vaistus, kurie palengvi 
na tokius apsireiškimus ir prašalina priežastis.

Severos Vaistai nuo Inkstu ir Kepenų

yra užtikrintos geros ir pasekmingos gyduolės, ir labai gerai žino
mos išgydyme nuo visokių ligų kepenų, inkstų ir pataisymo šlapini
mosi.

Duoda sustiprinimų ii j iegas absoliutiniams inkstams.
Sujudina kepenis lig normališkam judėjimui.
Sutvarko išįrusius šlapinimosi dalis.

Kaina: 50c. ir $1.00.

F. U. RICHTER A C0„ 21$ hirl Street. Mew Tark
Jchter’io Gongo Pillės yra geros nuo 

viduriu sukietėjimo. 26c. ir 5Ob.

Malonus viengenčiai lietuviai ir lie
tuvaitės! Jei norit turėt lengvą ir lai
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir 
nenori būti nuskriaustu atvažiavęs 
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas 
G. Bartašią. Jis visiems žinomas geras 
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą New Yorke. Parduoda 
laivakortes į visas pasaulio dalis ant 
drūčiausią ir greičiausią laivą ir už 
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir 
išmainome ant amerikonišką. Parūpi
name gubernskus pašportus iš Konsu- 
lio. Parsamdome keleiviams kambarius 
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam 
visokias svarbias žinias uždyką.

GEO. BARTAŠIUS,
Agentas,

261 W. Broadway, So. Bostoa, Mass
558 Brootne str., New York City.

SECOND WARD HOTEL
Frank Burba Savininkas.

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

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

Edvvarsdsville.’pa.
Naujas telefonas 8041. 
Bell telefonas 9294-R.

HEIGHTS DEPOSIT BANK
Kampas E. Market ir Hancock Sts.

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

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

lis.

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

nuo 9-nių — 12 ir nuo 7 iki 9 vakare.

DYKAI Pirkite už $6.00 ver
tės musų žinomos ta
bokos dėl cigarėtų ir 
išsirinkit sau dovaną 
iš sekančių daiktų: 
Naujausia importuo
tas Fonografas su di-i 
dele nikeline dūda, 
kuri graina gerai ir 
aiškiai visokias mu
zikas ir dainas. Kiek Į 
vienas gali turėt sa
vo name koncertą. 2 
Geriausia Armonika 
vokiško išdirbimo su 
natom ir nurody
mais. 3. Puikus sta-

lavas nikelinis Laikrodis su muzike, kiekvieną kartą muzikė graji- 
na 10 minutų. 4. Vyriški arba moteriški storai paauksuoti laikrodė
liai. 5. Stalavi įrankiai gražioje dėžutėje: 6 peiliai, 6 videlciai, 6 di
deli šaukštai, 6 maži, 1 peilis sviestui, 1 šaukštukas cukrui.

Už musų dovaną vien norime, kad pagarsintumėt musų firmą tarp 
jūsų pažįstamų. Atsiųskite mums ant rankos 50 centų pačtiniais 
ženklėliais, o męs Jums prisiusime 40 skrinučių tabako 4-ių gatunkų 
už $6.00 ir Jūsų išrinktą dovaną. Likusius $5.50 užmokėsit gavęs ta- 
vorą. Kam tavoras nepatiks gali jo nejimti.

ANGLISH ASIATIC TOBACCO CO., 
■ Dept. F.

115 7-th Street, New York, N. Y.

S

K

$

Neužgarredijima
Apsvaigimas galvos, nusilpnėjimas ir skaudėjimas galvos; neskanu- 
mai, užkietėjimai, apsunkinimas kepenų — tai yra nekurie apsireiš
kimai iš ko atsiranda nesužlebčiojimas arba dispepsija. Tas nelinks
mas apsireiškimas daugiausia puola ant ypatų iš gyvenimo neužsiga- 
nėdinimo, bet tokias betvarkes galima prašalinti, jeigu imsi per tūlą 
laiką

SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS.
Kaina 50c.

Delko kentėti Skaudėjimą?
Sveikas žmogus turi būti liuosas nuo visokių skaudėjimų. Strėnų 
skaudėjimas, strėnų ir raumenų štyvumas, sutinimai, užsidegimai ir 
kiti paviršutiniai skaudėjimai, buk tai atsirandantį nuo reumatiz
mo, gumbo arba sutrenkimų, tada reikalauja išviršutinių gyduolių. 
Jeigu nori gauti greitą ir tikrą palengvinimą, vartok

I

Severos Gothardo Aliejų
Kaina 75c.

Labąi trokštame, kad pamėgintum vieną bonkutę šiandien. Parsiduoda visose
aptiekose ir pas vaistų prekėjus. Vartojimo būdas yra parašyta aiškiai 
lietuviškai. Reikalauk, kad jums duotų tikrą sutuo vardu ir parašu.

W. F. Severą Co.

B

CEDAR RAPIDS 
iOWA

Buk Roseuthališkas i vaikščiok 
“Džiagsmo-Žingsniais”

Įlįsk į mano Rudeninį Siutų ir išlįsk iš nagų iš pO didelio - pelno krautuvių! 
Šį rudenį aš perviršisiu manno pirmesnius pasistengimus. Vaikinai, kurie 
jau buvo “ Rosenthalcd” supras kų tas reiškia.
Ir tie, kurie nebuvo, nusistebės atėję ir pamatę drapanų prekes

$10, $15, $20, $25 & $30
7

kurie neturi sau lygių, išskiriam pagal mierų padarytus drabužius, ir tai 
už dubaltavas prekes.
Italija negalėjo išlaukti lig Padekavonės dienai, kad gauti Torkės šmotų.

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY'S

I
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DRAUGAS
fTHE FRIEND)

Katalikiškas Laikraštis 
Pašvęstas Amerikos Lietuvių 

Katalikų Reikalams.
— Organas 8. L. R. K. A. —

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

„Draugo" Agentai.

A. L. R. K. K. Sąjunga ~ Leidėjai.

Lun. A.'Kaupas — Redaktorius

Visas korespondencijas ir kito
kius raštus reikia siųsti pas

Rev. A. Kaupas,
34 Church St.,

Pittston, Pa.

Rev. J. Sutkaitia,
2112 Sarah st.,

Pittsburg, Pa.

K. Strumskas,
190 Higk st.,

Brooklyn, N. Y.

Juozas Mališauckas, 
Forest City, Pa.

T. Kizievič Box 1G7, 
Minersville, Pa.

M. Karbauck^s, 52 G. 
So. Boston, Mass.

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,
Nauju Telefonu 1070—B.

20 E. Market it, Wllkee-Barre, Pa.

DRAUGAS

PAGAL
KRITIŠKĄ

IŠEGZAMINAVOJIMĄ 
KIEKVIENO STIKLO

Kl

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.

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

Wilkea-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgagė, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

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

“DRAUGAS”
314 E. Market St., 

V/TLKES BARRE, PA.

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

“DRAUGAS”
314 E. Market St., 

WILKES-BARRE, PA.

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

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą- j 
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- 
dieryje (utaminke).

pas žydų rabiną ir pasiklaus 
ti apie jųjų (Kevl. ir Kas ) 
ginčus. Aš pas rabiną buvau 
ir sužinojau visą tiesą. To
dėl niekas negali p. J. Trus
kos vadinti melagiu. Tatai 
liudiju savo pasirašymu.

S. Dzingeleviče.”

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

Allegheny, Pa.

J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė.,

Chicago, III.

M. Urbanaviče, Box 33, 
Thomas, W. V.

J. Antanaitis Box 22, 
Sivoyers, Pa.

J. Versiackas,
65 Davidson st.,

Lowell, Mass.

Juozas Akevičius, P. O. 
Silver Creek, Pa.

Vincas Staseviče,
349 Hamilton st.,

Grand Rapids, Mi<4

Jonas Leipus, •
1022 Bay st.,

Superior, Wis.

P. J. Miller,
Lithuanian Store,

Athol, Mass.
•

Pr. S. Karzonas,
2422 W. G9th st.,

Chicago, III.

St. Petruškeviče,
223 E. 6th st.,

Mt. Carmel, Pa.

M. K. Petrauskas,
415 Middle st.,

Kenosha, Wis.

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00.

metasi į akis skaistumas ir 
švarumas, kas parodo svei
kumą gėrimo ir atsakančią 
metodą jo padaryme.

Vartojant Stegmaier’io 
Alą visados busi užganėdin
tas, o prasilenkti su juo reiš
kia nustoti daug džiaugsmo 
ir smagumą savo gyvenime.

Pavelykit mums pasiusti 
Tamstai vieną dėžę šiandien.

Grvno maisto ženklas ant

Plymouth National 

BANK.
Kapitolas su perviršiu 

$165.000.00.
Šitoji Banka prižiuroma 

Suvienytąją Valstiją val
džios. Moka 3 nuošimčius 
nuo sudėtą pinigą. Galima 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Bell Telephone Dickinson 3757 w.
Dėl daktariškos rodos galima atsišaukti 

L.HV v vau K7 uuvuuum Pas h?n- Stankų per telefonų ar laiš- 
0 ku ir iš kitų šteitų, taipgi Kanados.

— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —
Jis yra pabaigęs augščiausius Ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo 
miestavu daktaru mieste Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The Neit York 
Poni Graguatt Medieal tichool and lloepital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra 
ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.

Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name 
padirbo pui kių medikaliiką kliniką su laboratorija, elektriškas mušinas ir ap- 
tiekasu geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelba, iš
sigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:

„Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi 
nuo kitu odos ir kraujo ligų, neia geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus. 
Daug daktarų atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos. 
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
„Šiuomi viešai išreiškiu sa- ~ GARBUS DAKTARE: neiš-

’ Ą jįj randu žodžiu ptdekavojimu 

1 ""

Al

PERVIRŠIS $250.000.00 kiekvienos bonkutės. 
saugiausiaDidžiausia ir 

Banka mieste.
Moka 3 nuošimčius 

sudėtą joje pinigą.
nuo

STEGMA1ER BREWINfi CO.
Wilkes-Barre, Pa.

Naujas telefonas 977 
Bell telefonas 422

First National Banh
PUBLIC SQUARE

Wilkes-Barre, Pa.

UNITED STATES DEPOSITARY
=

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

Už sudėtus pinigus moka 3-čių

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

vo širdingą padėką Dr. Stan
kui už išgydymą nervų ligų 
ir sugrąžinimą vyriškumo, 
kuriu kiti daktarai atsisakė 
išgydyti. Ir visiems sušlap
tomis ligomis patariu kreip
tis pas dr. Ig. Stankų, o ne
pasigailėsite savo žygio.
A. Zmudzen, Salem, Mass 

57 Pingree St.

Tamistai už išgydymą skau 
dėjimo šonuose ir po širdies 
gėlimo strėnų jr skausmin
gų mėnesinių, kurių kiti vi
si daktarui noapsiėmė gydy-

i'l'i M' > *?<’ ti. Bet Tamistos operacija 
kaip ranka atėmė kentėjimą 
nuo mangs. Ela Mažinacky 

Dr. Ig. Stankus. 1325 8. Front St., Phila.
John Akuotaitis, Montreal, Quo. Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.— J 

Šešta diena, kaip gavau r.uo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bot 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino 
mane ir kurią kili daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių 
Tamstoms už pigų ir greitą išgydymą.”

Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo: 
reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, ko.iu, pečių, nuo<

visokių krau jo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkielėji-i 
mą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi < 

Isokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku,galvos skaudėmą, širdies, inkš-1 
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias‘nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana ' 

•riu, greitą supykimą. negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima, ‘ sunkų ( 
‘kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias motorų ligas • 
skausmingų ir neleguierišk mėnesinių tikėjimą ir gumbo. Išgydau su ope- ’ 
cija rupturą, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius, 1 
guzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų i 
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran-l 
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir’ 
gerklės.

Union Ticket,agency.
leniausia Lietuviška Banka Scrantone | 

ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 

Linijų.

Siunčia pinigus kas dien in visas da
lis svieto; taip-gi perka ir išmaino vi- 
tokius pinigus, išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.

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

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

Adolf Blau,
203 Lackawanna Avė, Scranton, Pa.

Taip-gi turime savo krautuvėje dau
gybę visokių maldaknygių ir svietiškų I
knygų visokiose kalbose.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 662.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausią 
“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KBU-I 
TINĖJE NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ABBA

Merchants'

GERIAUSIA
GYDUOLĖ:

NUO
STRĖNŲ SKAU

DĖJIMO, DEGI
MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO, 
KATAROS, 

UŽSISALDYMO, 
NEURALGIJOS;

NUO
GERKLĖS

SKAUDĖJIMO,

;Dr Ignais Stankus, M. D.

H

1220 So. Broad Street,
Philadelphia, Pa.

Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo C iki 8 vakare. 
Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

Rugsėjo 26—1911 m.
Gerbiamasai Redaktoriau!
Teikitės išspausdinti Jūsų 

laikraštyje šį pranešimą:
Ateinančią metą pradžio

je išeis iš spaudos musą bro
lio Edmundo pilnas raštą 
rinkinys, išskiriant L. Tols
tojaus vertimą “Kaip darbo 
žmonėms išsiliuosuoti”. Raš
tus sutvarkė ir bijografijąj Ant Tuškėnis

A. Urbonaviee,
329 River st., 

Plymouth, Pa.

Juozas Podžukvnas, 
1338 So. Canal St. 

Chicago, III.

Dcm. M. Andrulionis, 
65 Davidson st. 

Loveli, Mass.

Box 116
parašė L. Gira. Raštą bus 
apie 10 spausdintą lapą (160, 
puslapią), formato maždaug 
panašaus į V. Kudirkos raš
tus,

Nebesant užtektinai spaus 
dinimui lėšą, raštai išeis pre
numeratos budu. Prenumera 
toriams apseis 75c. Išėjus iš 
spaudos kaina bus apie $1.00 
— Užsakymus ir pinigus 
meldžiame siųsti šiuo adre
su: Al. Steponaitis, 745 Glen- 
more avė., Brooklyn, N. Y.

Su pagarba 
Apolionija, Aleksandras ir

Vytautas Steponaičiai.

A. L. R. K. K. SĄJUNGOS 
VIRŠAIČIŲ ADRESAI:

Prez. Kun. A. Staniukynas, 
4557 8. Wood St.,

Chicago, III.
Vicc-Prez. Kun. V. Vizgirda, 

190 S. Meade St.,
Wilkes-Barre, Pa.

Sekr. Kun. A. Kaupas,
64 Churoh St.,

Pittston, Pa.
Kasininkas, Kun. V. Dargia, 

Silver Creek, Schuylkill 
• Co., Pa.

į.

Plymouth, Pa.

Juliūs Bukantas,
94 Blackstone st., 

Boston, Mass.

Jonas Kamanauckas 
135 Ames st.,

Brockton, Mass.

B. P. Miškinis,
Box 124, 35 Arthur 

Montello, Mass.

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

So. Omaha, Neb.

Stanislovas J. Šaban,
Box 239, Lcvviston, M,

Pr. F. Juškeviče,
131 Jackson st., 

Lavvrence, Mass.

Jonas Galeckas,
109 So. 3rd st,., 

Brooklyn. N. Y.

Kun. A. Ežerskis,
5447 S. Wood st.f 

Chicago, IH.

Kazys Matukeviče, ’’ 
1742 Nay Aug avc.t 

Scranton, Pa.

Banking 
Trust 

Company,
Mahanoy City, Pa.

Turi Kapitolo su nnošim- 
čiais

$190.000.00.
Sudėtu pinigu

$700.000.00.
$ Męs vedame visokį lega 

lišką biznį.
Musą bankoje galima 

susikalbėti: lietuviškai, 
lenkiškai, vokiškai ir 
angliškai.

JOHN J. MEYER, 
Kasininkas.

IVilhes-Barre 
Deposit & Sccirgs

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

i at

Ypatingos Gyduolės.

DUSULIO
STYVUMO
SPRANDO
SKAUDĖJIMO
ŠONUOSE
RANKŲ IR
KOJŲ.

il/'ė

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI
VAIZDELIAI VARDU 

♦

„Degtine” ir „Katriute.“
KAINUOJA PO 1O CENTU. 

Galima gauti

„Draugo’ Spaustuvėje.

Kapitolas 
I Perviršis 
Depozitai

.Tetgu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negaU pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra- 
šykit man savo nesveikumų gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes 
čion eina ne tik apie tavo sveikatų, 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 rodų ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligų su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažų. 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. 
Agentui nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50 
dol. iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausių. Taigi 
rašykite* reikalaudami agentūros. Kiekvienas lijOuviškas štornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvienų nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. štornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriųs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

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

PIRI TE LABAI NAUDINGAS NYGUTES

PO VARDU

„Naminis Vaiku 
Auklėjimas“

IR

$150.000
$450.000

$2.625.000
Moka 3-čių 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.

TfiMYKITE lietuviai.
Kelionė per jūres. Tūkstančiai 

tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja į prigimtų šalį ir iš tenai 
atgal į Ameriką, o visi labiausiai 
užganėdinti, kurie perka laivakor
tes pas:

Joną Nemeth’a
O kodėl! Nes turi gerų prižiū

rėjimų, parankių kelionę, kad tar
tum kaip ir pačios kompanijos bu 
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi
nigų greičiausias ir pigiausias pa
saulyj.

3 N. MAIN ST.,
WILKES BARRE, PA.

$

“Katekizmas Apie 
Alkoholiu.”

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

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

Honover Breiving Co.
- "^7 Grynas

"" Elius, Alus ir porteris.
TIKRAS LENKISZKAS LAGER.

Atkreipkite savo atidų in produktų, Jūsų tautiečio iš
dirbamų. Sandėliai Buttonwood, Wilkes-Barre ir 

Nauticoke, o bravoras Darivillėj.
Emil Malinauskas, Manageris ir Prezidentas

Abu telefonai.

t*

Lietuviškųjų Šv. Kazimero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

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

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos 
Perdėtinės šiuo antrašu:

Mother Superior,
ST. CASIMIR’S SEMINARY,

6700 Rochutell St., Chicago, IIL
^4.««««««« 4 4 ♦ 44# <4 S*

/

I

DRAUGO”

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE- 

~ RIAUSIA GREITAI ATLIEKA irs

ĮVAIKIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

S PA U D I N A 
PIGIAI

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

RAIDES STATOMOS DIDELE-NAU J AU- 
SIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”

ADRESUOKITE

<< DRAUGAS"
314 E. Market St Wilke«-Barre, Pa.


