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Lekcija ir

DVIDEŠIMTI PENKTOJI 
NEDĖLIA PO SEKMI

NIŲ.

Kol. III, 12—17. — Bro-'j 
liai: Apsivilkite kaipo Die
vo išrinktieji ir numylėtieji 
gailestingumo viduriais ma
lonybe, nusižeminimu, tyku
mu, kantrybe; vienas kitę. 
kęsdami ir kits kitam atleis-

1 darni, jei kas turi ant kito 
apskundimę: kaipo ir Vieš-

! pats atleido jums, taipo ir 
jus. O ant to viso turėkite 
meilę, kuri yra tobulybės 
ryšiu. O Kristaus romybė te 
gul pergali jūsų širdyse, ku
riose esate pavadinti viena
me kūne, o būkite dėkoj an
tį. Kristaus žodis tegul gv-

jufrdse apsti 
šokia išmintimi, mokydami 
ir persergėdami patįs save 
per psalmus, giesmes ir 
dvasiškus giedojimus, malo
nėje giedodami jūsų širdyse 
Dievui. Vis, kų tik darote 
žodyje arba darbe, vis Vieš
paties Jėzaus Kristaus var
du, dėkodami Dievui ir Tė
vui per'jį.

Mat. XIII, 24—30. — 
Anuomet pasakė prilygini
mų minioms: Prilyginta yra 
dangaus karalystė žmogui, 
kursai pasėjo gerų sėklų ant 
savo dirvos. O kad žmonės 
miegojo, atėjo jo neprietelis 
ir užsėjo kūkalių tarp kvie
čių, ir atstojo. O kad Užau
go žolė ir vaisių išdavė, tadų 

- pasirodė ir kūkaliai. O priė
ję ūkininko tarnai, tarė 
jam: Viešpatie, ar gi ne gerą 
sėklų pasėjai ant tavo dir
vos, iš kur tad turi kūka
lius? Ir tarė jiems: Neprie
telis žmogus tai padarė. O 
tarnai sakė jam: Nori, tai 
eisime ir surinksime anuos? 
Ir tarė: Ne, idant kartais 
rinkdami kūkalius, neišrau- 
tumite su jais drauge ir
kviečius. Duokite abiejiems 
augti iki piūties, o pinties 
laike tarsiu piovė jams: Su
rinkite pirmiau kūkalius ir 
suriškite anuos į pėdus su
deginimui, .o kviečius su
kraukite į mano kluoną.

UŽBAIGA.
Žydų tautos išblaškymas, 

tai Dievo rūstybės apsireiš
kimas ant užkietėjusių ir 
piktų žmonių. Žydai, kitados 
išrinkta Dievo tauta, gau
siomis tnalonėmiR apdova
noja, dėlei savo atkaklumo, 
miolatų Dievui pasipriešini- 

atibetūno ir užmušinė-

juno siunčiamų jiems pra
našų, ant galo dėlei panieki
nimo ir nukryžiavimo Die
vo Sunaus, Jėzaus Kristaus, 
užtraukė ant savęs Dievo 
bausmę, apie kurių šios die
nos evangelija mini.

Tas pats Dievo teisybės 
saikas laukia ir kiekvienų 
nusidėjėli atskyrium. Jei 
užkietejime tesės, Dievo 
malonę atmes, Jojo įsaky
mus laužys, ateis ir ant jųjų 
išnaikinimas. Mirties valan
doje kūnas kankinsis besi
artinančiu • savo suirimu, 
daug daugiau gi varginsis 
dūšia subiaurintos sųžinės 
išmetinėjimais. Suprasdama 
gerai kas gera ir kas bloga, 
jaus nepakeliamų nuodėmės 
naštą. J ei pažvelgs į praėju
sįjį gyvenimų, pamatys jį 
sugaišintų nesuskaitomų 
nuodėmių pildymu, kurių 
biaurumas jų nusiminiman 
stums. Kokį suraminimų ga
lės jam toje valandoje su
teikti kunigas, kurį begy
vendamas išjuokė, jo perser
gėjimus paniekino ir tikėji
mo tiesas atmetė? Kunigas,

Kun. Vėberio byla. Spa
lių 20 d. Vilniaus apygardos 
teismas, be prisiekusiųjų 
posėdininkų, nagrinėjo dvi 
Drujos klebono kun. Vėbe
rio byli. Abiejose byloąe 
kun. Vėberis buvo kaltina
mas, kam raštu įžeidęs val
dininkus. Pirmojoje byloje 
kun. V. kaltinamas, kad sa
vo pranešimuose Vyskupi
jos valdytojui tarp 16) kito 
štai kų parašęs... štai valdi 
ninku sava vai ės pavyzdys, 
kurie ne retai valdo sulig 
savo kaprisų... Šie žodžiai^ 
sako, buvę taikomi į Vil
niaus apygardos teismo na
rį Disnos apskr. Antrojoje 
byloje kun. V. kaltinamas, 
kad spalių 16 d. 1909 metų 
savo prašyme Disnos apskr. 
suvažiavimam šiais žodžiais 
įžeidęs teisėjų ir apskrities 
policijų: “Prašau apskrities 
suvažiavimo vaduoties bylo-

ųtgųijojj^ je ne žemę jų policistų žvilga 
nių, bet išminčia... ir to
liau. .i. policija išpildytų sa
vo pareigas išmintingai, bet, 
nelaimė, taip nedaro...

Teismas pasmerkė kun. 
Veberį užmokėti 50 ^rublių 
pabaudos arba 10 dienų at
sėdėti.

prie išpažinties, bet kųgi, 
kad nelaimingasis nežino nei 
kaip tą padaryti, nei kaip 
savo širdį, taip prie svieto 
pririštų pakelti prie Dievo. 
Kunigas parodys kryžių, ra
gįs padėti savo viltį kančioje 
ir nuopelnuose Išganytojo, 
bet, deja, vargšas nusidėjė
lis niekad negyveno kaipo 
Kristaus mokinys, kokia tad 
jam, paskendusiam suterš 
tos sąžinės baisybėse, viltis 
užšvies? Laimė, jei bent šia 
paskutine valanda pasinau
dotų, bet nerimastis iš praė
jusiojo gyvenimo ir baimė 
ateisiančio stumia nelaimin
gų j į nusiminiman ir nuodė
mės mirtin.

Tikrai, nusidėjėlis niekad 
neturėtų nusiminti, nes Die
vas per savo pranašų užtik
rina, jogei kuomet ndrint 
nusidėjėlis atsivers, išgel
bės savo dūšių ir gyvęs. Te
čiau, kadangi Išganytojas 
į užkietėjusius žydus sako jo 
gei jie jieškos Jo ir neras ir 
savo nuodėmėse numirs, tai 
ir nusidėjėlis tar susiprasti, 
kad savo atsivertimo iki pas
kutinei valandai neatidėlio
tų.

Laimė tiems, kurie doru 
gyvenimu rengiasi prie Vieš 
paties atėjimo, jųjų širdis, 
mirties valandoje, pripildys 
dangaus laimės priešskonis 
neapsakomu džiaugsmu.

S.

Katalikų tikybos išguldy 
mas mokyklose rusų kalbo
je. Kaži koks K. “Siev. Zap. 
Ž.” No. 222 reikalauja Smur 
gainių ir kitose Ašmenos 
pav. mokyklose kat. tikybų 
išguldinėti rusų kalba, pa
siremdamas tuo, kad moki 
nių dauguma čia rusai.

Iš kur gerbibamas “Sfėv. 
Zap. Ž.” korespondentas
tuos rusus Ašmenos paviete 
atrado, nepaaiškina.

Salantai, Telšių ap. Spa
lių 23 dienų bus čia naujo 
sios Salantų bažnyčios paš
ventimas.

Mokiniams katalikams
švietimo ministerio įsaky
mu leista Uždūšinių dienų 
ateiti į lekcijas tik nuo 12 
vai. dienų.

Vyskupo užmušėjas suim
tas.

Iš Lisbonos praneša, kac 
Portugalijos valdininkas, 
kuris Afrikos valdybose nu
žudė vyskupų A. Douglas 
likosi suimtas ir pasodintas 
kalėjimą n.

Trįs Kardinolai Ryman
New York, N. Y. Šiomis 

dienomis apleido Nęw Yor
ko uostų trįs Amerikos bu
siantis kardinolai Farley 
Falconio ir O’ConnelI. Jie 
iškeliavo Ryman pas Šv 
Tėvų PijU|X-tų, kur galnti

REIKALINGA
Mergiba, mokanti lietu

viškai ir gerai rašyti angliš
kai, norinti mokintis ant li
gonių dažiurėtojos (nurse) 
tegul atsiliepia ant sekan
čio adreso: Dr. M. Apfel Ra 
nitarium, 283 R. Fifth str 
Brooklyn, N. Y-

Politiškos Žinios.

KINŲ REVOLIUCIJA.
Pagalios, ir Kinijos ‘gele

žinis žmogus” Yuan. Shi 
Kai, nelabai nori prigimti 
premiero vietų, ypač kad ir 
jis negali tikrai pemetyti 
revoliucijos pasekmių;t tai
gi, nėra tikras, ar jam-‘pasi
seks “sukrušti” revoliuciją, 
kaip tas jam, gal, rodėsi iš
pradžių. Taigi ir deyųsi su 
valdžia, kad jeigu jis ii* pri
siimtų premiero vįetųį tai 
jis nyri turėti ten Kuosas 
rankas, t.y. elgties taip; kaip 
jis nužiuręs esant reikalin
ga- L ' I -

Revoliucijonierių vadas 
generolas Li nėra taip labai 
Yuan’ui priešingas; jis su 
juo norėtų tarties, kų pada
rius, kai Kinijoj Įvedus 
tvarkų, bet nesutinka po 
senovei palikti valdžia Mau- 
čiurų rankose; gen. Li geriau 
velytų matytiYuaną e<ant 
respublikos prezidentu, ne
gu palikti Mančurų dinasti
jų, kad ir su žadamoms pla
čioms' reformoms/Mut fcTo 
iucijonieriai Mančurums ne 
užsitiki. Jie mano, kad kaip 
greitai revoliucija užsibaigs 
ir sukilėliai sudės ginklus, 
takp greitai Mančiurų da
bartinė valdžia vėl griebsis 
represijų, kad viskų sugrą
žinus į senas vėžes. *

Vėliau gautos žinios pra
neša Yuan Shi Kai priėmus 
Kinijos premiero vietų. Sa
koma, kad valdžia išpildžius 
visus Yuan’o reikalavimus, 
tai-gi davė neaprubežiuotų 
jam valdžių su pilna gvaran- 
cija, kad valdžia nedarys 
jam painių šalies, valdyme.

Užėmęs premiero vietų 
Yuan Shi Kai tikisi kuogrei- 
čiausia sutvert naujų mi
nisterių kabinetų. Po to, 
griebties reformų, kaęi kuo- 
daugiausia provincijų lai
mėjus savo pusėj. Toms pro
vincijoms kurios nenorės pa 
siduoti jo valdžiai, suteikti 
laikinę autonomijų, bet vė
liau stengties ir jas pa
traukti prie valdžios ir taip 
išpalengva, vėl suvienyti 
Kinijos valstybę. Bent taip 
tikisi Yuan Shi Kai.

Tuotarpu revoliucijonie- 
riai kalba visai kų kitų. Jų 
vadovai, kurių tarpe yra la
bai įtekmingi; Kinijos refor 
matorių ir pirmiau stove j u 
šių arti Mančurų valdžios 
per Amerikos pasiuntinį 
įteike valdžiai raštų kuriame 
griežtai reikalaujama Man 
čurų dinastijai pasitraukti 
nuo sosto ir vardan žmoniš
kumo ir šalies gerovės nu
stoti priešinties žmonių va
liai. Ten pabrėžta, kad 
šiandieninei Kinijai konsti 
tucijonališka monarchija 
jau netinkanti. Jeigu Man- 
čurų- valdžia tai laiku pa
diegsianti suprasti, jos nepa

nai bus apteikti kardinolų liečiamybė ir garbė busianti 
ženklais. I gvarantuota. Gi priešingai

Photos by American Press Aaeociation.

Vaizdas iš New Yorko ga tvešlavių ir šųšlavų vežėjų straiko. Viršui parodo kaip 
išmatų suverstos krūvos stovi ant gatvių. Apačioj straiklaužys vežėjas ir policistas 
dabojus straiklaužius. ** J

kova žmonių su netikusia 
šiaurės armija, kuri nesilai
kanti jokio žmoniškumo, bu
sianti vedamu toliau, kol 
visiškai valdžia nebus apga
lėta. Taip, tatai, mano kinai- 
revoliucijonieriai. Telegra
mai praneša, kad naujos Ki
nijos premjeras Yuan Shi 
Kai jau viešai apskelbęs sa
vo busiančio ministerių ka
bineto narius. Jų tarpe ran
dasi įžymus revoliucijonie- 
riai ir reformatoriai. Tas nu
stebino kaip revoliucijonie- 
rius ir pačių valdžių, ir tuos, 
kurie interesuojasi Kinijos 
revoliucija. Vieni spėja, kad 
naujas premieras neįstengė 
sutvert kabineto be revoliu
cijonierių pagelbos, ir tuo 
budu buvo priverstas jiems 
pasiduoti; kiti vėl galvoja, 
kad Yuan Shi Kai nori iš
kirsti didelį šposų. Jis laiki
nai norįs užganėdinti visas 
partijas, kad įgavus jų sim
patijų, -O jlotam padaryti 
“kaip reikia”; t. y. kaip 
jam patiks.

Vėliausi telegramai pra
neša, kad valdžios kariume- 
nės su revoliucijonieriais ap
linkinėse Nanking susirėmi
mas laukiamas. Viena ir kita 
pusė sutraukė savo dideles 
pajiegas ir laukiama vieno 
iš didžiausių revoliucijos 
musių. Spėjama, kad šis mu
šis arba padarys galų Man
čiurų dinastijai, arba užduos 
didelį sritugį revoliucijonie- 
riams, kas, žinoma, revoliu
cijos laimėjimų žymiai pas
tūmėtų atgal. Matysime.

ITALIJA IR TURKIJA.
Praeitų savaitę iš Tripolio 

negauta jokių svarbesnių ži
nių, Tiek žinoma, kad ten 
ramumo dar nėra, vieni kj- 
tus užpuldinėja ir žudo. Ita
lija, kaip galima spėti, da
bar svarbesnių musių nenori 
pradėti, nes ji vien-val siun
čia daugiau kareiyių į Afri
ką, kad sudrutinus savo ar
mijų taip, kad nebūtų jokio 
pavojaus nuo turkų ir arabų 
užpuolimų. Be to, Italijos 
valdžia turi daug darbo ir 
vargo su įvairioms ligoms, 
ypač su cholera, kurios taip 
platinasi tarp jos kareivių, 
esančių Tripolio valdybose. 
Taip dalykams esant, negali 
užsimerkę vien tik mušties 
ir mušties. Įsigalėję ligos ga 
li daugiau kareivių nugala
binti negu turkų ir arabų 
kad ir smarkiausi užpuoli
mai. Todėl, viskų pametus, 
reikia atsigrįžti į tų nemato
mąjį priešų, kuris kur kas 
yra baisesniu už matomąjį, 
ypač kad ten ligoms išsipla 
tinus, namie esanti karei
viai gal nepanorėtų Tripo- 
lin keliauti. Prievartos pa
naudojimas gali būti pavo
jingu pačiai Italijos valdžiai. 
Jau ir dabar tankiai ’kįla 
murmėjimai iš gyventojų 
-pusės prieš vedamų Tripolv- 
je karų. Jeigu-gi valdžia 
panorėtų pasielgti priešin
gai piliečiu valiai — gali kil
ti suirutė čia namie, o tada 
ir vesti kar< su turkais butu 
kur-kas sunkiau, nes turkai 
tada pasidarvtu dr*se«rn»ri 
ir karo užbaigti nesiakubir

Turkai ir arabai dabar 
taip-gi silsis. Keletą kartų 
apsirikę savo manymuose 
apveikti daug geriau ap
ginkluotų italų armiją, da
bar matomai renka savo iš
blaškytas spėkas, kad galu
tinai nepatekus italų ran- 
kosna. Berods, Turkija ne
liauja skųsties Europos vals 
tvbėms ant Italijos neteisin
gumo, tečiaus, kol kas, nei 
viena Europos valstybė tik
rai už jų neužsistojo. Jeigu 
kuri, pav. Anglija, neva jai 
ir prijaučia, tai tik dėlto.1 
kad jos reikalai ta darvfi 
verčia, bet anaiptol, ne tei
singumas.

4 jjZ
MEKSIKO.

Ši respublika dar vis ne
gali apsivalyti nuo revoliuci
jų, taip jos čia madon įėjo. 
Jungt. Amer. Valst. valdžia 
Laredoje (Fex.) sukonfis- 
kavo nemažai ginklų ir amu
nicijos, buk tai Meksiko re
voliucijos sukėlimui paslėp
tų. Ginklų sandelį atrasta 
su pagelba buvusio Meksi
kos kariumenės kapitono. 
Meriga, kuris reikalaujaųt 
Madero valdžiai likosi čia 
suimtas. Suimtas ir pats me
namas revoliucijos vadės 
gen. Bernardo Reyes ir ke
letas daugiau įtariamų revo
liucijonierių.

Merige buk prisinnžinp<r 
reVolinriios RvnVnlbvio 
dflVf'G dpn*r iw). P(”’i's’o 
slapčių. .TU
tas sunUVfi ginklus
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‘ ‘ Saulės ’ ’ pasiuntiniai į
Jungtinės Šiaurės Amerikos 
Valstijas aplankyti lietuvių 
kolonijų ir parinkti pinigų 
Mokytojų Seminarijos na
mams Kaune, sugrįžo šešta
dienio vakarų 15 d. š, m.

Kaip Laižuvos klebonas 
kun. Juozas Tumas, taip ir 
Kauno klebonas ir “Saulės” 
pirmininkas kun. Kastan
tas Olšauskis lygiai džiau
giasi sveiki buvę ir jokių 
priepolių neprityrę. Visos 
paskalos, paleistos b. lenkų 
zakristijono, o dabar pasiva
dinusio “lietuvių ueprigul- 
mingu kunigu”, Urbono, 
Šiaulių ap. lietuvio, pergrei- 
tai pakartotos “L. Ūkinin
ko”, o paskui jį ir kitų sve
timų Lietuvos laikraščių, 
esą tuščias prasimanymas. 
Urbonas turėjęs pretensiją į 
kun. Olšauskį už jo pašie
pimų prakalboje, baidęs teis 
mu; bet delegatai‘neesą ga
vę jokių pranešimų, nei pa
kvietimų į teisėją*. Visi prie
dai prie to Urbono baidymo 
ėsa pramanyti Amerikos “ei 
cilikučių”.

“Saulės” Mokytojų na
mams delegatai surinkę 17,- 
100 dolerių 60 centų.

Stipendijai įsteigti (augš- 
tuosius mokslus einančiam) 
AVorcester, Mass., klebonas 
Bukaveckas davęs 2,000 rb.

Kiek tiek gavo L. JM ir 
D. namams. K .

Išviso delegatai surinkę 
Amerikoje apie 19,000 dole
rių.

Puikus vaisiai tų pasiun
tinių darbštumo ir mūsų iš
eivių duosnumo.

Valio! vieni ir kiti.
— Kun. Tumo paskaita. 

Amerikos lietuvius aplan
kęs buv. “Vilties” Redakto
rius kun. J. Tumas, dabar 
ketina kalbėti apie išeivius 
Kaune, Šiauliuose, Peter
burge, Rygoje ir dar kai-ku- 
riuose Lietuvos miestuose.

Pirmoji prakalba bus 
Kaune trečiadienį 19 d. š 
m. Tilmansų salėje lygiai 8 
vai. vakaro. Vakarą taiso šv. 
Juozapo darbininkų draugi
ja. Ne nariai fneidami moka.

Rodičevas. Laikraščiai 
praneša, kad netrukus žadas 
Vilniun atvykti žinoma » ka 
dėtų atstovas V. Durnoje 
Rodičevas; jisai žadąs pas
kaityti per du atveju: D 
“Vasario 19 d. 1861 metų” 
ir 2) “Hercensas, jo gyve
nimas ir veikimas”.

Panevėžys. Pas mus nuo 
senų senovės sakomas baž
nyčioje pamokslas vien lie
tuvių kalba, lenkiškai gi 
skaitoma tik evangelija. Bet 
štai šiemet mūsų “lenkai” 
vadovaujami lietuvių apja- 
kėlių, krautuvninko U. ir 
kurpio D. subruzdo rinkti 
parašus dėlei lenkiško pa
mokslo bažnyčioje.

Vargiai jiems tai nusi
seks. Panevėžio parapija 
grynai lietuviška. Tikrie
siem lenkam suskaityti — 
daug vargo nebūtų.

Ryga. Jau treti metai, 
kaip Rygos lietuvių apšvie
timo draugija' “Žvaigždė” 
taiso savo naudai lioteriją— 
bazarą. Šita lioterija-baza 
ras reikalauja daug trūso. 
bet duoda ir gera pelfla; 
pirmais metais tokiu būdu 
buvo surinkta per 1,200 rb. 
pernai 1,400 suviršum. Be 
šito pelno “Žvaigždei” sun
ku butų užsilaikvt,. Štai dėl 
ko neprielankieji tai anšvie- 
timo įstaigai mūs tautiečiai

’si šiemet kenkt

“Žv.” lioterijai-bazarui. 
Jiems betgi pasisekė suma- 
žint draugijos pelnas vos 
kokiu vienu, gal dviem šim
tais rublių. Kiek galutinai 
pelnyta, parodys apyskaita, 
kuri da nebaigta.

Tai buvo, sakyčiau, nami
nis pasikėsinimas ant rygie- 
čių lietuvių dvasiškos gery
bės. Kitas pasikėsinimas pa
darytas iš šalies: atsiųstas 
prie vidutinių mokyklų ka
pelionas, nemokantis lietu
viškai. Iškarto kilo klausi
mas, kas prie ko turės tai
kytis — ar lietuviams moki
niams teks mest mokiusis 
religijos lietuviškai, * ar ka
pelionui reiks imt mokytis 
lietuviškai. Pasibaigė taip, 
kad kapelionas mokosi lie
tuviškai (paskui žada iš
mokt da ir latviškai). Iki 
pramoks, apie mokymą lie
tuvių mokinių religijos, ži
noma, negalima rimtai kal
bėt. Tndomu būtų žinot, kam 
toki bandymai daromi!

Ukmergė. Aną savaitę lie
tuvis p. Estko iš Vilniaus ati 
darė čia pirmąjį ir vieninte
lį elektro-teatrą (kinemato
grafą). Naujoji pramonėlė 
džiaugiasi nemažu pasiseki
mu. Elektro-teatro iptaisv- 
mas apsiėjo p. Estkai kelio
lika tūkstančių, rub. Malonu 
pažymėti, kad ir mūsų tau
tiečiai pradeda vis drąsiau 
versties ligšiol musų beveik 
neišnaudojama pramonija.

Melagėnai, Švenč. apskr. 
Čia liaudies mokykloje pa
gili u osavo vieta antram mo
kytojui. Vaikų apie 120. 
Darbo daug. Tėvai labai no
rėtų, kad tą vietą užimtu 
lietuvis, kurs galėtų jų vai
kus ir lietuvių kalbos pamo
kyti. Sako, kad ir vyresnis 
mokytojas rusas norįs lietu
vio padėjėjo.

Daugėliškis, Viln. gub. 
Pas mus pasiliuosavo moky
tojo vieta. Labai būtų gerai, 
kad lietuviai mokytojai pa- 
sirūpintų ją užimti. Reiktu 
ir valstiečiams apie tai pasi
tarti ir padarius sueigą pa
reikalauti mokytojo būtinai 
lietuvio, nes jis žymiai dau
giau naudos galėtų atnešti 
kaipo saviškis. Vieta moky
tojui nebloga, ypač plati dar 
bavimosi dirva. Nuobodu ir 
gi nebūtų: kun. kamendo- 
rius lietuvis, naujas atvažia
vęs aptiekorius, rodos, ir gi 
lietuvis. Paskutiniuose 
“Vilties” numeriuose ma
čiau, kad kviečiama gydyto
jas taip-gi būtinai lietuvis. 
Taigi labai butų gerai tu
rėti didesnį skaičių inteli- 
gentų-lietuvių mūsų kampe
lyje. Vietos aplinkui ramios, 
miškai.

Bileišiai, Ežer. apskr. Mū
sų sodžiaus ūkininkai jau 
gavo praded. mokyklą. Spa
lių 7 dieną atvažiavo vals
čiaus viršaitis ir raštinin
kas. Surašė vyrų nutarimą, 
kad, kol vyriausybė nepas
tatys mokykląi namų, tėvai 
mokėtų už samdomąjį butą 
po 1 rub. nuo vaiko.

Džiaugiamės susilaukę lie 
tuvio mokytojo. Jaunas dar 
vyrukas ir nevedęs.

Suvalkai. Čionai vyrų gim 
nazijoje vra įvestos lietuviu 
kalbos lekcijos. Lig šių metų 
lietuviu kalbos mokė p. Ma 
tulevičius. Pereitais metais 
p. Matulevičius savo tamvs- 
tę pabaigęs. atsisakė. Šie
met per kelias savaites lie
tuvių kalbos lekcijų nebuvo: 
nebuvo mokvtojo. Mokiniai 
atsidėję laukė, kokį jie gaus 
mokytoją. Dabar jau vra ir 
mokytojas — n. Kubilius. 
Tik mokiniai nėra juo pat.en 
kinti, nes jie bene daugįau

Prie p. Matulevičiaus jie vis 
dėlto šiek tiek prasilavino 
lietuvių kalboje. P. gi Kubi
lius silpnai moka net kalbė 
ti lietuviškai, o apie grama
tiką ir sintaksę rodos mažą 
teturi supratimą. Kiekvieną 
lekciją skaito mokinianfis iš 
Jįortelės, kur turi visa, žo
dis į žodį susirašęs iš tų kny
gų, kurios mokiniams yra 
gerai žinomos, k. a.: rašlia
vos istorija, Maironio, arba 
gramatika Kriaušaičio; tai
gi, rodos, bereikalingas dar
bas — perrašinėti. Verčiau 
skaitytų iš knygos. Į klausi
mus mokinių ūžduodamus, 
dažnai atsakyti negali. Pav., 
kada sykį vienas III kl. mo
kinys paprašė išaiškįti, kas 
tai yra “įstabus senelis”, 
mokytojas atsakė, kad tai į 
lekciją nepriguli ir tuo pa
sibaigė. Ypač nepatenkinti 
vyresniųjų klesų mokiniai: 
tie jau daugiau reikalauja, o 
maža tegauna.

Bukite atsargus lietuviai!
Pakauniąis Suvalkų gub. šį 
rudenį kartas nuo karto pa
sirodo kaž-kokis “vadas”, 
kuris kalbina žmones į Ame
riką, “tenai, kur žemė dre
bėjo, kur sugriuvo kokis tai 
nuėstas, kurį norįs atstatyti 
kokis tenai turtuolis”. Kas 
yra tasai “vadas”, iškur ji
sai atėjęs, jisai nesisako ir 
neduoda žmonėms savo ad
reso, tik intikina, kad pas
kirtą dieną sutiksiąs prikal
bintuosius Virbaliūje. Žmo
gus sutikęs eiti. gauna nuo 
vado “šipkortę” su patikri
nimu, kad nuo Prūsų rube- 
žiaus nieko nebereikėsią mo 
kė’ti, o tik ant vietos prisiei
sią atidirbti no 150 rub. Mu
sų tamsieji žmonelės, kaip 
musės ant medaus, griebia
si tojo vado ir bėga per Vir
baliu į Prusus, natis nežino
dami, kur jie eina ir ko jie, 
nori!

Vadas, kiek žinoma, už 
kiekvieną pristatytąjį į Pru
sus gauna po 40 rb.

Žmonės či-nai taip įsikars 
čiavę eiti, kad dažnai šei
mynose kilą vaidai: “vvrai 
eiti — moters neleisti ”.Šiuo 
žygiu užkliuvo Virbaliūje 
išėjusieji iš Noreikiškių žmo 
nės, kuriuos sugražinta na
mo, bet tai esą niekis, va
das, mat, pasižadėjęs ir vėl 
ateiti ir antra kartą vesti 
tuos žmones!?

Nauji mokesčiu inspekto
riai. Šiaulių apskritis dali
jama dabar į du mokesčiams 
rinkti skyrių. Pirmasai sky
rius— Šiaulių miestas; an
trasai — Šiaulių apskritis. 
Pirmojo skvriaus inspekto- 
riutn paskirtas buvęs pirma 
Mališevskis, antrojo sky
riaus inspektorium paskir
tas Kauno apskrities mokės 
čių inspektoriaus padėjėjas 
iš Janavo miestelio N. Ovi- 
naitis.

DRAUGAS

ūkininko sūnaus dėl savo 
tėvo mušimų; teismas pas
merkė prasikaltėlį trimis 
metais kalėjimo. Bausmę tė
vas dovanojo: mat, sūnus 
buvęs labai girtas, kai tėvą 
mušęs. Vis tai girtybės vai
siai.

Šauka, Kuršo gub. Neper- 
senai vienoje linų markoje 
atrasta mažo kūdikio lavo
nas. Vietinis urėdninkas, iš
tyręs dalyką, sustatė proto
kolą. Kūdikio motina prisi
pažino esanti Rutalanų ūki
ninko samdinė D. V. (iš Lie
tuvos). Lavonas policijos 
paimtas peržiūrėti gydyto
jui. Liūdna žiūrėti, kaip lie
tuvės, išėjusios į Kuršą tar
nautų, nustoja doros.

Elkšnių-muižė, Kuršo gub 
Nuožmi žmogžudystė. Naktį 
prieš rūgs .24 d. vietinio miš 

1 ko sargo namuose atsitiko 
baisi žmogužudystė, St. K. 
paėmęs Elkšnių dvaro miš
ke griovius kasti, buvo 
Dvi n sko stdtyje Ryga I nu
samdęs du darbininku. 'Šie 
atradę persunkų darbą, pra
šė padidinti mokesni.

Ta vakarą abu darbininku 
atsigulė daržinėj, kur neuž
ilgo nuėjęs ir St. K.

Ant rytojaus išeinančius 
darbininkus paklausė: kur 
yra jįisų ponas? Šie atsakė: 
nuėjo kastuvui koto ieško
tų. Šeimininkas vis tik nepa
tikėjo ir nuėjęs į daržinę pa
matė tiktai kepurę ant šie
no, kur St. K. buvo gulėta.

Tuojau pranešta vaitui, 
kuris surado St. K. lavoną 
giliai šienan inkastą, diržu 
susmaugtu kaklu.

Veidas sudaužvtas kokiuo/ ••
kietu įrankiu taip, jog nosis 
visai suskaldyta. Žmogžu
džiai suimti, nors vienas dar 
bandęs bėgti.

Betirinėjant pasisakė, jog 
visa esą padarę iš keršto 
Jie bifve pasisavinę iš St. K. 
11 r. 1 k. ir talma ant 300 r.

Abu žmogžudžiu yra iš 
Vitebsko gub. rusai ūkinin
kai.

“Viltis”.

Stanislovas Grygas, Jonas 
Grygas ir Aleksandra Buč- 
ca.

Liudytojai iš lietuvių pu
ses bus 7 kunigai-lietuviai 
ir 13 valstiečių.

Iš lenkų pusės bus 17 liu
dytojų, tarpe kurių randa
me ir Vilniaus vyskupijos 
administratoriaus Michal
kevičiaus pavardę ir pra
garsėjusio polemikoje su 
<un. J. Tumu šv. Jono baž
nyčios klebono Černiavskio 
ir dar kitų įvairių stambių 
kanauninkų ir klebonų.

— Vilniaus rusų laikraš-
tisz“.S Z. G 
iuk ši byla 
niam laikui.

M praneša, kad 
atidėta toles-

Norėjo nusiskandinti. Rpa
lių 3 d..sustojus ties Raudon 
dvarui garlaiviui “Jaroslav- 
na” šoko iš jo Nemunan gir
tas garlaivio darbininkas. 
Bet išsigandęs šalto van
dens, išsipagiriojęs priplau
kė krašta. Kojomis žemę pa
siekęs, vėl pradėjo narstv- 
ties, bet čia kiti jau pačiupo 
už čiunros ir murabeno į gar 
laivį. Sako, atsibodę gyven
ti.

Panevėžys. Pradėjo jau 
veikti lietuvių maliunininkų 
bendrovė “Musų duona”.

— Spalių 18 d. bus atiden
gimas “Miesto banko”. Pir
mininku išrinktas inžinieris 
M. Dūda, jo padėjėju E. Ša- 
dzevičius. Kaip vienas, taip 
ir kitas — lietuviai.

Garfvinė, Kuršo gub. Čia
moka Už patį mokyt^ nesenai buvo teismas R

Vilnius. “Visuomenės kon 
fiskaviroas”. Teismo rūmai 
patvirtino to “Visuomenės” 
numerio konfiskavimą, kurį 
buvo jau nutaręs spaudos da 
lvkais besirūpinąs komite
tas.

6393 rubl. stipendijos.
Kauno gubernijos komite
tas suteikia^ 6393 rubl. įstei
gimui Kauno gub. stipen
dijos prie Vilniaus eentrali- 
nės felčerių mokyklos.

Laikraščių byla. “Gaz. 2 
grosze” praneša, kad atsa- 
komasai vjos redaktorius 
kun. V. Šilkevič, nebegalė
damas daugiau apsiginti 
nuo nuolatinių laikraščio 
“Siev. Zap. Žizn” idergimų 
ir užpuolimų, šaukiąs to 
laikraščio redaktorių Solo- 
nevičių tieson.

Stoluipino vardu mokyk
la. Įsteigtai šį rudenį Kauno 
viduriniajai ūkio mokyklai 
(bene Dotnuvos? Red.) leis
ta pasivadint Stoluipino u- 
kio mokykla. e ■

Joniškio Byla. Byla dė 
lenkų riaušių Joniškio (Vil
niaus pav.) bažnyčioje(1911 
m. kovo 4 ir 6 d.) bus dabar 
spalių 18 d. nagrinėjama 
Vilniaus teismo rūmų be 
luomų atstovų.

Kaltinami yra šitie len
kai: Sereikiškių dvarinin
kas Leonas Zajončkovskis 
Joniškiu dvarelio nuominin 
kas Felicijonas Koziela ir 
10 valstiečių: Jonas Tvanovs 
kis, Prancišius Šimiančas 
Vincentas Polita, Juozas 
Žvčka, Kazimieras Kozlovs 
kis, Klemensas Kondratas

Paskyrimai. Vilniaus teis 
mo rūmų pirmasėdis Mo- 
lov’as paskirtas Odesos teis 

mo rūmų prokurorų.
Vilniaus teismo rūmų pro 

Kuroras Šulgin’as gavo įsa
kymą važiuot į Senato po
sėdžius.

Rodičevo paskaita. Poli
cijos reikalavimu V. Dūmos 
atstovas Rodičevas savo pa
skaitą apie Gerceną (spalių 
16 d.) turėjęs liautis skaitęs 
nebaigęs.

Kaunas. Čunkytės-Petro- 
nienės mokykla, kaip rašo 
“Lietuvaitė”, ketina užsi
dengti ir jau 1912 nebeprii- 
minės mokinių. >•
“Saulės” bugalteriios 

kursai. Kol kas užsirašė į 
tuos kursus, veikiančius 
Kaune. 6 žmones. Taip bent 
rašo “S. Z. T.”.

Į mergaičių amatų ir na
minio ūkio vedimo mokyk
la,, kuri nesenai buvo suruo- 
šusi moterų išdirbinių paro
dą. įstojo šį rudenį virš 100 
mokinių. Daugumas jųjų iš 
Kauno ir Suvalkų gub. 
miestelių.

Nauji kalėjimai prie poli
cijos. Gubernijos komitetas 
nutarė Kauno gub. pastaty
ti dar Panevėžyje ir Ukmer
gėje po vieną kalėjimą prie 
policijos.

žiais ir tinkamai parinktais 
prilyginimais. Yra tai tik
ras pasekėjas Jėzaus Kris
taus, kurs “kalbėjo — mi
nioms per prilyginimus ir be 
prilyginimo jiems nekalbėjo 
idant išsipildytą, kas yra 
pasakyta per pranašą, ta
riantį: atversiu prilygini
muose mano bumą, iškalbė 
siu paslėptuosius dalykus 
nuo uždėjimo pasaulės”.

— Mat. XIII, 34—36.
Tėvo Kazimiero pamoks

luose matosi begalinė meilė 
Dievo ir žmonių; matosi nu
sižeminimas: Tėvas Kazi
mieras švelnioje formoje rei 
kalauja, meldžia, kad žmo
nės saugotųsi nedorybių, do
rai ir šventai gyventų. Jo 
pamoksluose nėra aroganci
jos, despotiškumo, su ku
riuo nekurie pamokslinin
kai nori žmonėms savo min
tis ir įsitikinimus, ne kaipo 
varu antmesti. Tėvas Kazi
mieras švelnioje formoje 
perstatęs V. Dievo ir šv. 
Bažnyčios reikalavimus, pa
lieka vietą Šv. Dvasios vei
kimui, atmindamas ant anų 
šv. Rašto žodžių, jog “nei 
kurs sodina yra tas, nei kurs 
laisto, bet kurs augimą duo
da, Dievas”. Ir Tėvas Ka
zimieras padėdamas viltį 
Dievuje neužsivilia: Dievo 
mvlistos veikimas yra jau
čiamas ir tai gausus; di
džiausi užkietėjėliai, kurie 
nuo kelių, keliolikos arba 
net kelių dešimtų mętų ne 
bėjo išpažinties, susigrau
dinę grįžta prie Dievo ir 
apsiima dorai gyventi. To
kių buvo nemažai ir laike 
misijos Maspeth’e. Išviso 
priėjo prie išpažinties apie 
1,500 ypatų. — Tėvas^Kazi- 
mieras nepasakė nei vieno 
žodelio perdaug, neužgavo 
nei vienu netaktišku žode
liu, paeinančiu iš įsikarščia
vimo p pa galiaus kaslink lais 
vamanių: matyti buvo jog 
juos myli, jog ir jiems veli
ja gero. Persergėjęs tikin
čius nuo skaitymo bedieviš
kų ir tvirkinančių kningų ir

viena Dievą mylinti mergai* 
tė — Marijona Sudonikė. 
Panedėlio rytą po mišių kn. 
Saurusaitis išsivežė Tėvą 
Kazimierą į Waterbury, Ct., 
kur bus antra misija šį ru
denį.

Ačiū! Ačiū! Tėvui Kazi
mierui už gražius pamokini
mus. Tegul Jam Dievas už
moka!

V. Ignotas.

laikraščių, Tėvas Kazimie- 
. Iras ragino žmones šviesties, 

Liet. Žinios . fmokyties, ragino palaikyti 
ir remti katalikiškus laikraš 
čius. — Aš, rašytojas šitos 
korespondencijos, išklau
siau Tėvo Kazimiero visus 
pamokslus, kurių buvo išvi
so 24, ir neatradau nei vie 
no išsirieškimo ne vietoje. 
Matysime, kaip dabar atsi
lieps apie tuos pamokslus 
antikatalikiškoji spauda, 
kuri ant tų pamokslų be 
abejo turėjo savo atstovus? 
\r taip pat iškraipinės fak
tus ir meluos, kaip pernai ? 
Pamatysime!! Grynai, tau
tiškiems ir bepartiviškiems 
laikraščiams reikėtų Tėvo 
Kazimiero misijoms pritar
ti, nes Tėvas Kazimieras 
ragina žmones prie doros, o 
^uk abelnai yra žinoma, jog 
juo tauta yro doresnė, tuo 
yra tvirtesnė, kulturišltesnė, 
apšviestesnė.

Vietiniam klebonui, kun. 
N. Petkui, su dvasiška pa
gelba pribubvo šie kunigai: 
Kun. Milukas, kun. Sauru
saitis. kun. K. Polujanskis, 
kun. Žindžius, kun. Šedvy- 
dis ir kun. Šeštokas. Butų 
pribuvę ir daugiaus kunigų, 
kad ne butų pasitaikiusios 
viduryje savaitės šventės: 
Visų Šventų ir Uždusinę. 
Labai gražus buvo misijos 
užbaigimas nedėlios vakare. 
Stebėtina, jog į Maspeth’o 
bažnyčią gali sutilpti suvir
šum 2,000 ypatų ir dar gali
ma buvo procesija padaryti 
Apie skaitlių žmonių žino
me iš to, jog misijos atmini
mų išdalyta 2,000 ir dar ne- 
* xteko. Misijos gražų kry
žių '-7’ $38.00 padovanojo

MASPEH, N. Y.
Kaip buvo laikraščiuose 

garsinta, kad nup 28 d. spa
lio mėn. lig 5 d. lapkričio 
Maspeth’o lietuviškoje baž
nyčioje atsibuvo nepapras
ta iškilmė — misija.

26 d. spalio Tėvas Kazi
mieras Kapucinas laimingai 
atplaukė į New Yorką ant 
Cunard linijos laivo “Mau- 
retania”, kur jį pasitiko 
kun. N. Petkus ir parsivežė 
prie savęs. Porą dienų pa
silsėjęs Tėvas Kazimieras 
Subatos vakare pradėjo iš
ganingą darbą misiją. Per 
visą missijos laiką oras pa
sitaikė labai gražus ir žmo
nių visados buvo pilna baž
nyčia, ypatingai vakarais 
Atvažiuodavo žmonės ant 
misijų netiktai iš artimes 
nių vietų didžiojo Ne\v Yor
ko, kurio aprubėje yra ir 
Maspeth’as, bet ir iš toli
mesnių Long Tsland’o salos 
miestelių, kaip antai: Great 
Neck, Glen Cove, Sag JTar- 
bor (Tš Sag Harbor į Mas
peth, ten ir atgal, tikietas lė- 
šiuoja 5 doleriai). Gražus 
Tėvo Kazimiero pamokslai, 
žmones žavėte žavėjo. Gar
bus musų misijonorins tu
ri nuo Dievoinenanrasta do
vana apsakomąjį dalvką ne
aiškinti nęįš^asakytai gra-

HAVERHILL, MASS.
Šiam mieste yra apie 700 

lietuvių. Turi gan tvirtas 
draugijas, kurios, deja, ne
sutaria eiti išvien, taigi vie
šame gyvenime lietuviai čia 
davėsi pralenkti lenkams, 
kurie būdami daug mažes
niam skaitliuje išsistatė sau 
gražią bažnytėlę ir gerai ją 
užlaiko. Lietuviai gi ne
įstengia to padaryti. Jau 
bus netoli metai, kaip kele
tas jų, gerų katalikų, užsi
spyrė pirkti bažnyčią, bet 
ką-gi, keliolika vyrų neuž
laikys parapijos, — nes visi 
kiti verčiaus myli gražiai 
pakalbėti apie “susiprati
mą”, kurio gyvenime nepa
rodo. Gerai tas išėjo aikštėn 
laike kun. Tumo prakalbos. 
Nariai 44 kuopos S. L. R. K. 
A. greitu laiku surengė tas 
prakalbas, savo lėšomis par- 
samdė salę ir pakvietė ger
biamąjį kalbėtoją, norėjo 
pasirodyti gerais tautiečiais 
ir aukojo po 2—3 dol. Tuom- 
syk visi kiti gerai išauklėti 
sporteliai taip ramiai užsi
laikė laike prakalbos ir ko- 
lektos, kad mažiausia kokia 
50 vyrų nei vienu penktuku 
nepaskambino. Parodė, mat, 
išdirbtą “susipratusią” nuo 
monę, kuri savininkui labai 
pigiai atsieina: pasėdėt, pa
tylėt ir — nieko neduot. Tie 
“susipratėliai” veda labai 
gudrią politiką. Jie protau
ja maž-daug taip: “Susi
pratusiam” žmogui butų 
gėda pirmiau pastatyti baž
nyčią, negu salę. Bet kadan
gi salė gali atsieit taippat 
brangiai, o gal dar brangiau 
už bažnyčią, tai geriausia ne 
turėti nei vienos, nei kitos. 
Vadinasi, pašnekėt, patylėt 
ir — nieko neduot. Taip ir 
ritasi tas užburtas ratas.

Teisybė, reikalauja čia pas 
tėbėti, kad ir Haverhill’vje 
tokie “susipratėliai” jau iš- 
palengvo nustoja savo įtek
mės ir labai galimas daiktas, 
kad neilgu laiku geresnieji 
vadovai užims jų vietą.

Tautininkas.

LOWELL, MASS.
Spalio 29 d. čia buvo pa

rengtos prakalbos 121 L. R. 
K. A. kuopos. Kalbėtojai pri 
buvo iš La\vrence, Mass., p. 
p.: Ruseckas ir Juškevyčia. 
Pirmasis kalbėjo apie kenks 
mingą alkoholio įtekmę, o 
antrasis plačiai nagrinėjo 
socijalį žmonių gyvenimą, 
ilgiau apsistodamas ant Ka
talikų Susivienijimo Ameri
koje. Nereikia net minėti, 
kad abu kalbėtoju atliko sa
vo užduotį labai pasekmin
gai. Galima juodu statyti pa 
vyzdžiu savaimi prasilavi
nusių vyrų. Abu turi įgimtą 
iškalbą ir jungia ją su svei
koms ir doroms pažiūromis. 
Patartina butų tankiai 
kviesti juos prakalbosna, 
nes tai musų žmonėms gy
vai išparodo, kad ne būtinai 
kiekvienas daugiau apsišvie 
tęs turi virsti cicilikų, — o 
ta nuomonė juk labai buvo į- 
sikerėjusi, ypač Naujoj 
Anglijoj. Malonu klausyti, 
kaip du jaunu svietiškių 
kviečia žmones prie apšvie-1 
tos ir doros. “Ųžvožkite 
^Juodąpisų
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pą, — ragina p. Juškevi
čius, — atvertę naująjį, pri
pildykite jį dorais pasielgi
mais. Žėdnas tur teisę buti 
geru žmogum”! Ištiesi;, ar 
gali išeiti gražesnis išsireiš
kimas iš lupi; svietiškio vy
ro“? Neįstabu tatai, kad klau
sytojai labai domiai tėmijosi 
tos prakalbos.

Tečiaus vaisiai neatsakė 
jų pastangoms. Matyt lietu
viai abelnai, o Lowell’iečiai 
ypatingai, toli gražu nepri
augo prie to laipsnio, kad 
kilni; paraginimą įvykinus 
gyveninam. Kalbėta buvo 
puikiai, o rezultatai išėjo la
bai menki. Vos 2 prisirašė 
prie Susivienijimo — (išviso 
121 kuopa skaito tik 10 na
rių)—, atsirado apie 2 nau
ju “Draugo” ėmėju, na ir 
parduota keletas knygučių. 
Tai viskas. Tiesa, šio krašto 
žmonės nepęrdaug rūpinosi 
katalikiškoms organizaci
joms. Dauguma yra tokiu, 
ką nežino, ar Katalikų Susi
vienijimas gyvuoja ir bau
ginasi prie jo prisirašyti, 
kad nepraradus 1 dolerio! 
Po šių prakalbų tas faktas 
išėjo aikštėn. Net gėda bu
vo klausyti, kaip pora tam
suolių abejojo, ar yra koks 
Susivienijimas!

Lapkričio 2 dieną pasimi
rė čia Ignacas Piliauskas, 
paeinąs iš Rudziškių, Vil
niaus gub. Mirė netikėtai. 
Po linksmai praleisto vaka
ro rado jį negyvą lovoje. 
Šnekama, buk sirguliavęs 
gan ilgai, bet kunigo vis dar 
nesišaukęs, nes, girdi, atsi
lankius kunigui būtinai jau 
turi mirti. Koks kvailas 
prietaras ir kaip liūdnai už
sibaigia!

Oras čia gražus, beveik 
lietuviškas. Darbai eina pu
sėtinai.

Korespondentas.

priešingus valdžiai. Ponas 
Jaruševičia rinitais žodžiais 
atsakė ir užklausė mandro- 
čių, kokią naudą tautai gali 
nešti vaikėzai kiaules ga
nantis, kurie patįs da reika
lauja priežiūros. Ant to rnu
sų įžymus agitatorius jau 
nieko neatsakė.

Antru kartu kalbėjo p. 
Norkūnas. Jis plačiai at
kartojo S.L.R.K.A. reika
lus, jo mierius ir naudingu
mą. Perbėgo jo istoriją ir 
ragino visiems lietuviams 
prie jo rašyties, nes sujung
tomis spėkomis daugiau ga
lime nuveikti. Ukvatino su
tverti parapiją, platinti blai
vybę ir skaityti gerus laik
raščius ir knygas. Gi tiems, 
kurie dangstosi raudonais 
vėlukais, ir laikraščiams, 
kurie traukia lietuvius nuo 
tikėjimo ir kitų doros daly
kų, velijo pasitaisyti. Ypač 
“Keleiviui” velijo pasitaisy 
ti, tai, esą, kitą metą išrink
sime jį S.L.R.K.A. organu 
(čia visi garsiai nusijuokė).

Smagu klausvties tokių 
kalbų. Tai talento kalbėto
jai. Kada kalbėtojai užbai
gė savo kalbas, publika da 
nenorėjo skirstvties ir lau
kė, kad vėl atnaujintų kal
bas.

Susirinkusieji, abelnai i- 
mant, užsilaikė labai gra
žiai. Ačiū visiems, ypač kal
bėtojams.

Kuopos narys.

nei ką svajoti; jeigu bent 
gyvulių skerdyklėse dar 
koks grinorėlis ^ęali gauti, 
tai gerai. Merginom čia 
lengviau gauti darbą negu 
vyrams; mat jos pigiau dir
ba ir tą patį darbą atlieka. 
Tai-gi skurdus žmonelių gy
venimas. Kaip tik nuo bado 
ginasi. Ypač suaugusiems 
sunku Seniems Amerikon 
važiuoti neapsimoka.

K. Adomaitis.

save, skaitydami gerus laik
raščius, lankydamies ant 
gražių vakarų. Nauda iš to 
butų didelė: neaikvotume 
sveikatos, gero vardo, o ir 
kišenius netaip ištuštėtų. 
Pamėginkime!

Lietuvis.

ATHOL, MASS.•*
Spalinio 22 d. M. D. A. V.

Dr-jos salėje buvo sureng
tos 110-tos kp. S. L. R. K. A. 
prakalbos. Kalbėtojai buvo 
pakviesti p. M. A. Norkū
nas iš Laivrence’o, Liet. 
Blaįv. San-gos pirmininkas, 
ir p. J. Jeruševičia iš So. 
Boston’o, minėtos Sąjungos 
sekr. ir S.L.R.K.A. kasos 
globėjas.

j Pirmas kalbėjo p. M. A.
Norkūnas. Plačiai paaiški
no, kiek gero duoda žmo- 

l nėms geros katalikiškos 
Įflraugijos, ragindamos kiek- 
’vieną dorą lietuvį-kataliką 
prie jų prigulėti. Nurodė, 
kad geros dr-jos atneša nau
dą netik prigulintiems prie 
jų nariams, bet ir visai tau
tai. Pasiekė net ir Kauno 
“Saulės” dr-ją ir jos atsto
vus, pabrėždamas tos dr-jos 
naudingumą. Nupeikė ne 
kūrins laikraščius, kad jie 
netik neplatina apšvietos, 
da-gi ją stabdo. Kalba vi
siems labai patiko, ką liudi
jo gausus delnų plojimas 
Kas be ko, buvo atsiradę ir 
keli nenuoramos, bet matv 
darni negalėsią atsiekti savo 
tikslo, nusiramino.

Antras kalbėjo p. J. Je
ruševičia. Jis kalbėjo apie 
S.L.R.K.A. reikalus ir jo 
naudą. Kalba traukėsi apie 
valandą laiko. Pasibaigus 
kalbai nuužė "garsus delnų 
plojimas ir reikalavimas at- 
naujint kalbą, bet kad kal
bėtojas buvo labai išvargęs, 
atsisakė toliaus kalbėti. Ta
da vienas atsikėlęs iš po rau- 

onos vėliavos, reikalavo 
aaiškinimo iš p. Norkūno 

Ibos, ką gero nuveikė ku- 
ir abelnai katalikai, 

jis, girdi, Lietuvoj kiau- 
tebeganęs o jau vedęs 
riją ijį platinęs raštus

gfl>

BROOKLYN, N. Y. -
Visų Šventųjų vakare lie

tuviai katalikai susirinko į 
bažnyčią melsties, bet tuo 
pačiu laiku ir eicilikai laikė 
šalia bažnyčios ant kampo 
savo pamaldas. Pasistatė kė
dę ir lentą su nupieštu ant 
jos plaktuku ir na-gi sakyti 
pamokslus! Tai jau antru 
kartu sociąlistai laikė pra
kalbas ties Karalienės A- 
niuolų bažnyčia. Regimai 
gailisi pinigų arba jų neturi 
pasisamdyti salę. Ištiesų, 
pats mačiau, kaip kalektuo- 
jant metė tik centus.

Rp.

RACINE, WIS.
Čia gyvena pusėtinas bū

relis lietuvių, bet susiprati
mas pas juos nedidelis. Laik 
raščių ir knygų mažai kas 
skaito. Laiką praleidžia vel
tui. Bažnyčios lietuviai ne
turi ir, kaip matyti, turėti 
nenori, nes mažai tuo rūpi
nasi. Vienintelė šv. Kaz. 
Draugija, kuri rūpinasi tvė
rimu parapijos. Lietuviu 
dvasiškus reikalus ligšiol 
aprūpindavo kun. Klinaus- 
kis iš Kenoshd’s; dabar jis 
iš ten išvažiavo. Kas dabar 
aprupįs musų dvasiškus rei
kalus, nežinia.

Lapkričio 11 d. čia buvo 
labai šiltas lietus su perkū
nija; gi ant rytojaus, 12 d., 
ištiko didžiausias šaltis, ko
kio niekas nepamena šiame 
laike buvus.

A. Bardauskienė

CHICAGO, TLL.
Nuo 11 d. lapkričio čia 

oras labai nepastovus. Vie
ną dieną gražu ir šilta, kitą 
— lyja arba sniegti, o tre
čia — taip šalta, kad nei ant 
gatvės negali pasirodyti. 
Šiose aplinkinėse ir audros 
buvo didelės. Daug nuosto
lių jos pridarė miestuose ir 
ant farmų. Vienur namus 
sugriovė, telegrafų dratns 
nutraukė, stulpus išvartė, 
kitur kitokių šposu pridarė

Chicagoje darbai eina 
silpnai. Jeigu kurie dirba 
nuo seniau tai gerai, o nau
jam apie darbo gavimą nėra

Nedėlioję, 22-rą spalinio 
dieną, School Hali salėje, 
ant 48-tos ir Honore gatyių, 
Šv. Cicilijos Giedorių Dr-ja 
turėjo savo antrą metinį kon 
certą. Koncerto programas 
buvo toks: 1) Triumfalinis 
maršas, pritariant orches
trai, ir dainos šv. Kryžiaus 
iAšv. Jurgio parap. chorų; 
dainos nusisekė kuopuikiau- 
siai. 2) Duetas “Viturėlis” 
ir “Aukšti kalneliai” (pane
lės: J. Paškevičaitė ir B. 
Misevičaitė); duetas nusise
kė labai puikiai, nes publika 
iššaukė antru kartu. P-lė 
Misevičaitė nuo publikos ap 
laikė puikų gyvų gėlių bu
kietą. 3) Vyn; choras daina
vo “Pasakyk Lietuva”, pri
tariant orchestrai. 4) P-lės 
V. Marcinkevičaitė ir Ma- 
karaitė skambino ant piano 
Maršą ir Klumpakojį. Atli
ko puikiai. 5) V. Daukšo so
lo “Vakarinė daina” ir 
“Mus Lietuvaitė” (iš Rigo- 
letto). Solo nusisekė nepa
prastai puikiai. Net tris 
kartus p. Daukša likosi iš
šauktas ir apdovanotas gyvų 
gėlių bukietu. 6) Šv. Cicili
jos mergaičių choras daina
vo: “Santa Lucia” ir “Tu 
Lietuva’. 7) ‘Florai Wreast’ 

j overtura, orchestra. 8) Vyrų 
choras: “Kaip-gi gražus žo
lynų darželis” ir “Tekėk 
dukra už bajoro”. Nusisekė 
gerai. 9) Jaunų mergaičių 
ir bernaičių choras: “Paukš
teliai mieli” ir “Plaukė žą
selė”. 10) Šv. Cicilijos Gied. 
choras: ‘Reseiniečių daina’. 
‘Kariška daina’ ir “Daini
ninkų maršas”. 11) P-lės J. 
Paškevičaitės ir p. B. Ambro 
zevičiauš duetas: “Lietuvos 
gulybė”. 12) Šv. Kryžiaus ir 
Šv. Jurgio parapijų suvieny
tas choras: Kantata “O Lie
tuva motinėle”, pritariant 
orchestrai. Ant galo himnas.

Visą laiką dirigavo p. V. 
Daukša. Koncertas, galima 
sakytvpilnai nusisekė, nes 
publikai delnų plojimo ne
buvo galo. Vienok žmonių 
prisirinko neperda ilgiausia. 
Mat tą dieną iš visų pusių 
buvo teatrai ir baliai. Te
čiaus buvusieji užšilaikė ra
miai ir tvarka buvo kuogra- 
žiausia.

Kas negražiai ‘daro — tai 
musų smuklininkai. Jeigu 
jie tik pajunta, kad jų apy
linkėj yra surengta koks 
gražus pasilinksminimo va
karėlis — greitai rengia jie 
saviškas “vakaruškas”, kad 
atitraukus liaudį nuo doro 
pasilinksminimo, ę įtraukti 
smuklėn, kur linksminimosi 
būdas jau visiems žinomas. 
Alus, degtinė ir nežmniški 
riksmai ir piškėjimai.

Negerai daro ir visuome
nė, kad panašias smuklinin
kų intrigas remia ir skaitlin
gai lankosi i jų parengtas 
“vakaruškas”, o draugijos, 
kurios rengia gražius vaka
rus, samdo sales, muzikes ir 
paneša daug lėšų, turi visa
dos pridėt iš savo kišeniaus. 
Tšrodo, kad smuklėje ge
riau pra ūžt, savo kruvino 
uždarbio keli doleriai, negu 
dr-jos vakare užsimokėti už 
iėiima 25 ar 50 centų.

Ar negeriau butų. kad ta 
mada namestumėm ir nra- 
dėtumėm rupinties švietimu

WORCESTER, MASS.
Lapkričio 4 d. persiskyrė 

su šiuo pasauliu lenkų kle
bonas Fr. Reding.

Laidotuvės atsibuvo lapk. 
8 d., kuriose dalyvavo 90 
kunigų ir vyskupas Thomas 
D. Beaven. Kunigų buvo vi
sokių tautų ir du lietuviu, 
kun. J. Žilinskas ir kun. V. 
Bukaveckas. Taip paduoda 
Worcester’io “Evėning 
Post”.

Tėvas Reding buvo myli
mas netik savųjų parapijie
čių, bet ir svetimtaučių, už 
tai atidavė jam paskutinį 
patarnavimą daugybė žmo
nių. '

A. a. kun. Reding buvo 
dar jaunas, vos tik turėjo 36 
metus. Pasifnirė nuo uždegi
mo plaučių ligos. Gaila jau
no darbininko, nes velionis 
darbavosi dėl žmonių gana 
žymiai. Per penkis metus jo 
čion buvimo tapo atmokėta 
daug skolų, ir mokyklai nu
pirkta lotai.

Lenkai labai apgailestau
ja kaipo savo geriausio tėvo. 
Lai būna lengva jam šios ša
lies žemelė.

Lietuvis.

BLISSVILLE, L. I. N. Y.•
Šis miestelis yra mažiau

sias Neiv Yorko priemiestis 
ir beveik visas vien lietu
vių apgyventas; visi priklau 
so prie Maspeth’o parapijos . 
Apšvietimas čia.stoyi žemai, 
kadangi laikraščių - pareina 
vos keli numerai “Saulės” 
ir “Draugo”. Lietuvių dau
gumas dirba vario dirbtuvė
se; uždirba , neblogiausia, 
nuo $1.50 iki $4 dienoje, bet 
tas visas uždarbis lieka sa- 
liunuose. Beje, nuo keleto 
metų čia gyvuoja Švento 
Petro Draugija, kur taip-gi 
neapsieina be gėrimų; per 
kiekvieną mėnesinį susirin
kimą praūžia per naktis. O 
kur gi ne užž, kad ir susirin
kimus laiko saliune. Perei
tais metais laike Tėvo Ka
zimiero Kapucino misijos 
buvo pradėję vesti dorą gy
venimą, bet ilgainiui vėl iš
garavo dora ir blaivumas, 
vėl pradėjo dar lahiauS klai
džioti girtuoklystės ir tam
sumo keliais. Bet ačiū Die
vui, 29 spalio vėl susilaukėm 
Tėvo Kazimiero, to nenuils
tančio dvasiško darbininko, 
kurs ir gyvastį pašventęs sa
vo brolių labui. Kas rytas ir 
vakaras sako pamokslus ra
gindamas lietuvius švies- 
ties, negirtuokliauti, vesti 
dorą gyvenimą; žodžiu, iš 
širdies nori atitraukti lietu
vius nuo didžiausio mūsų 
priešo — girtuoklystės ir ne
tikusio gyvenimo. Kiekvie
name savo pamoksle savo 
žodžiais ir paveikslu parodo 
musų kelią, kuriuo męs žen
gėme ir dabar žengiam, ne
atsižvelgdami, jog sau daro
me skriaudą, o ne kitiems! 
Net malonu dabar eiti gat
ve, kada negirdi keiksmu įr 
netikusių dainų smuklėse; 
vietoj to netikusio gyveni
mo, matyties lietuviai, po 
sunkaus darbo, linksmai šne 
kučiuojasi savo namuose.

Sakau, Dieve, daugiau 
duok mums tokių darbinin
kų o tik tuomet gal mūsų 
brolius lietuvius atvestų 
ant doriško ir biai valus kelio.

J. J. S
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Amerikoniški “footbalninkai” ir įžymus sportai.
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Ekspliozija mainose.
Wivian, W. Va. 14-ka dar

bininkų likosi palaidota po 
griuvėsiais kad atsitiko gazo 
ekspliozija Bottom Creek 
mainose; kada nelaimė atsi
tiko prie darbo buvo 18-ka 
darbininkų ir visi jie būt žu
vę, bet keturis subėgę galbė- 
tojai spėjo paliuosuoti, mat 
jie buvo negiliai užberti.

Lietuvis užmušėjas.
Scranton, Pa. Netoli nuo 

čia lietuvis Petras Bishie 
(Bišius) 18 metų amžiaus 
traukinio vagone iš revolve
rio nušovė ant vietos užmuš
damas Irwan G. Borgerį, 
tarnautoją United States Ex 
press kompanijoje.

P. Bišių prie žmogžudys
tės privedė noras užgriebti 
pinigus, kuriuos po savo už- 
žiura Borgeris turėjo. Iš
pradžių Bišius norėjęs Bor
gerį išstumti iš vagono trau
kiniui bėgant ir pasiimti 
sau lobį, bet kad persitikri
no kad jis tai padaryti nega
lės— paleido šūvį tiesiog į 
pakaušį ir Borger ant vietos 
krito; jau negyvą Borgerį 
jis išmetė iš vagono ir pa
važiavęs arti Scrantono pats 
iš vagono iššoko. Jis buvo 
paėmęs su savim pinigais ir 
čekiais apie $1700 vertės; P. 
Bišių atrasta viename Scran 
tono viešbutvj’, kur atrasta 
ir lovoje paslėpti pinigai. 
Bišius prie žudystės greitai 
prisipažino? Užklaustas dėl
ko jis šovė Borgerį ir kėsi
nosi ant pinigų, Bišius atsa
kė, kad jis buvęs tėvams kal
tas $154.00 už pragyvenimą 
ir norėjęs jiems atsilyginti.

Sakoma P. Bišiaus ir pro
tas dabar nelabai sveikas. 
Lig šio laiko jis niekad ne
buvo areštuotas.

Rooseveltas nrieš Tafto 
valdžią.

New York, N. Y. Buvęs 
prezidentu Theodoras Roo- 
seveltas viešai pagarsino 
savo rėdomam laikraštyje 
“Outlook”, kad Tafto meto
dą kovai prieš trustus esan
ti netikusi, ir. jeigu esą Taf-

ib-Traia ir fnlion lai

Zbyszko ėmėsi ir likosi < ot- 
ch’o nuveiktu.

Įdomu, kad ir lietu*, uj 
championų netrūksta; vien 
gaila, kad lietuviai savo pa
vardes taip iškraipo, kai 
jeigu nežinotum, kad tai lie
tuvis, vargu galėtum kada 
dasižinoti, kad ir lietuvių 
esama sportų. Gerai, kad da 
anglų laikraščiai kaip kada 
priduria Lithuanian giant, 
tai dasižinai žmogus.

Tikra pati.
Orange, N. J. Alfred A. 

Wright, švęsdamas 36-tas 
sukaktuves savo ženybinio 
gyvenimo, apsigarsino, kad 
jis turįs tikrą pačią. Kad jis 
jos neparduodąs nei už $10,- 
000,000 ir už kitą neduotų 
nei 10 centų. Ir štai dėl ko:

Daugiau, kaip per % šimt
mečio ji'jam nesanti pasa
kius blogo žodžio.

iš dabartinės kovos su trus- 
tais nieko nebusią ir trustai 
kaip buvę busią.

Tai, rodosi, pirmu kariu, 
Taftui prezidentaujant, Roo 
seveltas viešai pakritikavo 
Tafto valdžią, nors mažes
nių, iš šalies patarimų, ne
truko ir ilsi šio laiko.

Prieš McNamarų šelpimą.
Atlanta, Ga. Amerikos 

Darbo Federacijos preziden
tas Gompers pasipriešino 
paskyrimui $50.000 iš Fede
racijos iždo brolių McNama
rų bylos valymui. Nekurios 
darbininkų unijos reikalau
ja kad Gompers pasitrauktų 
nuo prezidento vietos.

Vėl admirolas nusižudė.
Washington, D. C. Admi

rolas John Y. Taylor, 82 me
tų amžiaus, savo namuose 
papildė saužudystę suvary
damas šūvį dešinin šonan. 
Jis nusišovė tuo pačiu revol
veriu, kurį nešiojo su savim 
laike civilinio karo.

Nuo trijų metų jis patapo 
neregiu ir išeidavo iš savo 
kambario ne daugiau kaip 6 
kartus per metą.

Mėsos trustas prieš teismą.
Chicago, III. Čia vėl likosi 

patraukta atsakomybėn mė
sos trustas už peržengimą 
Sherman’o antitrustinių tei
sių. Bet su šiuo trustu vai 
džiai bvlinėties nesiveda; ta 
byla traukiasi jau nuo kele 
to metų.

Zbyszko imsis su lietuviu.
Wilkes-Barre, Pa. Šiomis 

dienomis čia įvyks ristynės 
garsaus lenkų drutuolio 
Zbyszko su lietuviu Paul 
Smidt. Kuris laimės šias 
ristvnes, tas vėliau turės su- 
sitikti taip-gi garsų ameri
koną drutuolį Frank Gor- 
ch’ą, su kuriuo bene pernai

Moteris prilupę sudžią.
Seattle, Wash. Ir kaip ne

atsieina kariais ir gana gar
bingiems žmonėms — sli
džioms.

Šiame mieste apsigyveno 
niekam, rodosi, nežinoma 
Alson’ų šeimyna. Jie pasiė
mė nuomon butą po $10.00 
mėnesiui. Vieną gražią die
ną ateina agentas iškoiek- 
tuoti nuomą. Kadangi na
mas, kuriame Olsonai gyve
no buvo jau gerokai apleis
tas, todėl reikėjo nudažyt? 
išnaujo. Kaip tik reikia, p. 
Olsonas buvo tepliorius. Su
lygsta su agentu $100.00 ir 
Olson apsiima nutepti tą 
namą o tą šimtą jie sutiko 
atsibūti už nuomą (randą). 
Rodėsi ir bus viskas gerai. 
Bet netrukus namo savinin
kas pareikalavo nuo OI šonų 
nuomos, žinoma šie nenorė
jo mokėti, nurodydami, kad 
jie turi teisę gyventi name, 
nes jie nieko negavo už na
mo nutepimą ir parodo su 
•urentu padarytą sutartį. Sa
vininkas sutarties nepripa
žįsta ir Olsonųs patraukia 
teisman už nuomos nemokė
jimą. Per du kartu prisieg- 
dintieji slidžios išdavė nuos
prendį Olsonų pusėj, t. y. 
kad jie nereikalauja mokėti 
nuoma, kol neatsibus to 
$100.000 už ,namo nudažy- 
mą. Gi vyriausias teisėjas -T. 
F. Main tam pasipriešino 
ir išdavė nuosprendi prieš 
Olsonus, t. y. kad jie turi 
užmokėti nuomą namo savi
ninkui, nežiūrint kokių ten 
sutarčių padarytu su savi
ninko agentu, kurio savinin
kas, žinoma, neprinažyV 
jo autorizuotu agentu.

Ponia Olsonienė, įžeista 
tokiu neteisingu teisėjo pa
sielgimu, pasiėmus botaira, 
ėjo jį pavaišinti, ir sutikus 
Maina karidoriuje. benasi- 

imo ėmė jį šventinti 
botagu, tain kad teisėjas ne
žinojo nei kur dingti.

Tečiaus p. Olsonienė liko
si suareštuota ir dabar sėdi" 
kalėjime. Nors atsigavo, ket 
visgi turėjo likti mažesnė. J

$44,00 000 kelių pagerini
mui.

Waf lington, D. C. Pieti
nių va itijų kelių pagerini
mui v n tik per praeitus 
metus šleista net $44,000,- 
(MK).

ŠV. JURGIO PARAPIJOS

{BALIUS SU ŠOKIAIS

Laimėjimai $5.00 aukso ir 
Kirkyno

GERMANIA HALL, 29 d. LAPKR
BRIDGEPORT, CONN.

Lietuviai—svečiai laukiami!



4 DRAUGAS

DRAUGAS
VTHE FRIEND)

Katalikiškas Laikraštis 
Pašvęstas Amerikos Lietuvių 

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

Beina iš Wilkes-Barre, Pa., ka* 
ketvirtadienis.

A. L. B. K. K. Sąjunga - Leidėjai.

Kun. A. Kaupas — Redaktorius

Visas korespondencijas ir kito 
Irius raštus reikia siųsti pas 

> Bev. A. Kaupas,
34 Church St., Pittston, Pa.

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

“DRAUGA8”
314 E. Market St., 

TOILKES-BABRE, PA.

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

“DRAUGAS”
314 E. Market 8t., 

WILKES-BABBE, PA.

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

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą 
žinami redakcijos lėšomis.

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

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

kad reikia arba paskęsti vi
siškai skurdo ir tamsybės 
vilnyse, tapti gardžiu kąs
neliu nepasotinamui vaka
riečių apetitui, — arba nu
mesti nuo pečių prispaudė
jus. Todėl tai ir kilo maištas 
pietų Kynuose, kursai pla
tinasi po visą milžinišką 
kraštą ir apsireiškia jau net 
netoli nuo sostinės, nuo Pe
kino. Skerdynės, deginimai 
ir plėšimai eina iš abiejų 
pusių, bet uoliai dabojama, 
idant kitataučiams nepasi
darytų nei mažiausia pra
gaištis. Kyniečiai nori sa
vus naminius reikalus už
baigti patįs, nedavus atei
viams iš svetur progos įsi
kišti į juos. Praeities paty
rimai, ypač bokserių karė 
1900 m. pamokino juos už
tektinai atsargumo.

Dėlei pačių Kvnų gerovės 
ir dėl civilizacijos prasipla
tinimo reikia velyti revoliu
cijai pasisekimo. Reikia, kad 
mančurų dinastija taptų nu
mesta nuo sosto ir ateivini iš 
šiaurės išvaryti atgal į šalį, 
iš kurios yra atėję. Tik tuo
met tegalės įvykti Kynuose 
respublika arba konstituci- 
joninė monarchija, tik tuo
met atsidarys kvniečiams 
kelias į pažangą ir gerovę.

mokyklose apart prirengia
mosios klesos yra dar septy
ni laipsniai — ko nerasi nei 
vienoje kitoje lietuvių mo
kykloje. ' Pav., nazaretietės 
turėdavo tik keturis laips
nius, ir tik šįmet su dideliu 
vargu tapo įvestas penktas 
laipsnis šv. Kryžiaus mo
kykloje Čhicagoje.

Brooklyne, Philadelphijo- 
je, Homestead’© ir kaikur 
kitur mokina vargonininkas 
ir pasamdyti svietiški mo
kytojai. Kaip ten stovi moks 
las — neteko sužinoti. Tik 
vienas daiktas yra žinomas 
— kad musų mokyklų atei
tis pridera nuo šv. Kazimie
ro seserų. Labai gaila, kad 
ateinančiais metais jos tik 
yieną naują mokyklą tegalės 
atidaryti. Daugelyje vietų 
mokyklos nėra atidaromos 
vien dėlto, kad negali susi
laukti šv. Kazimiero Seserų.

Tai-gi lietuvių mokyklų 
gerovė reikalauja, kad rem- 
tumime ir šelptumime šv. 
Kazimiero vienuolyną pini
gais ir daugindami jo šei
mynos skaičių.

Nesigailėkime aukų šven
tam ir naudingam reikalui!

44"

ISPl

te*
Kun. Tumas ir kun. Ol

šauskas — kaip rašo “Vii-’ 
tis” — sugrįžo Kaunan 15 
(28) d. praeito mėnesio. 
“Saulės” Mokytojų na
mams parsivežę iš Amerikos 
$17,100.60 (netoli 34 tukst. 
rublių). Gavę nuo kun. V 
Bukavecko 2000 rub. stipen
dijos įsteigimui prie augštes 
niosios mokyklos ir šiek tiek 
I. M. ir D. namams. Viso 
surinkę Amerikoje apie 19 
^ukst. dolerių.

Puikus kelionės vaisiai!
Kun. J. Tumas tuojau 

griebėsi paskaitų apie Ame
rikos lietuvius. Kalbėsiąs 
Kaune, Šiauliuose, Rygoje, 
Peterburge ir kituos© mies
tuose. Tuo tarpu per “Viltį” 
eina jo laiškai iš kelionės. 
Jau ketvirtas laiškas — bet 
iš Bremen’o dar neišvažiuo
ta. Mums, žinoma, įdomu, 
kas bus parašyta apie mus. 
Amerikoje gyvenančius. 
Lauksime nekantriai toles
nių laiškų.

Kiekvienam žingeidinga 
žinoti, už ką eina revoliucija 
Kynuose. Ar įvykinimas 
idealų, lygybės, brolybės ir 
laisvės paskatino kyniečius 
pakelti ginklą prieš Pekino 
vyriausybę? Gal tai socialė 
revoliucija, apie kurią so 
cialistai jau seniai svajoja?

Anaiptol! — Tai tik ban
dymas numesti nuo savo 
sprando mančurus, kurie 
valdo kyniečiais nuo 1627 m 
Kynai, žinoma, susidūrę su 
vakarų Civilizacija, trokšta 
iš visos širdies reformų, bet 
mančurai, kurie stovi protiš
kai daug žemiau už savo pa 
valdinius, stato toms refor

moms klintis kas žingsnis 
jriėio prie to.

Mokyklų klausimas rupi 
Amerikos lietuviams jau ne 
nuo šios dienos. Pirm kelio
likos ir daugiau metų lietu
vių mokyklėlės buvo Pitts- 
tone, SJienandoah, Chica go
ję ir poroje kitų vietų. Mo
kino jo’se paprastai žemai 
stovintis ir ant apšvietimo 
ir ant doros laipsnio vargo
nininkai. Kai-kurios mokyk
los stovėjo taip žemai, kad 
jeigu pav. ateidavo į jas 
vaikas iš viešosios mokyk
los, tai už pusės metų už
miršdavo tą, ką .būdavo at
sinešę iš kitos mokyklos, o 
naujoje neišmokdavo nieko. 
Tai-gi veikiai kilo mokytojų 
klausimas (mokyklos jau 
buvo kai-kur). Čhicagoje 
kun. Kraučiunas pabandė 
išrišti šita klausimą tuo, kad 
atsikvietė i savo parapijos 
mokyklą Seseris iš lenkiu 
nazaretiečių vienuolyno. 
Dabar nazaratietės turi sa
vo globoje tris lietuvių mo
kyklas Čhicagoje, vieną 
Pittsburgp ir vieną West- 
ville, III. Šitos tai mokyklos 
kai-kam neduoda miegoti 
net ilgus metus.

Nazaretietės — kad ir lie
tuvės (tarp jų, kaip sakoma 
apie 25 lietuvaitės) — visa
dos buvo persiėmusios len
kyste, da-gi priedams yra 
nedidelės pedagogės. Dėl 
tos priežasties pas intere
suojančius lietuvių mokyklų 
klausimu kilo sumanymas 
užvaduoti kokiu nors budu 
lenkes mokytojas — lietu
vaitėmis. Pradžia tapo pa
daryta Pittsburg© badai 
1903 m. rudenyje, kuomet 
lietuviai kunigai, susivažia- 
vę Pitt.sburge, nutarė palai
kyti ketinančią užsimegzti 
Šveicarijoje lietuvaičių kon
gregacija. Už poros metų. 
nasimninns kun. A. St.aniu- 
kvnui ir J. M. vyskupui She- 
nahan’ui, tris kandidatės 
atvažiavo iš Šveicarijos i 
Ameriką. Tš to atsirado (per 
vvskupo Sbanban’o rūpes
tį) šv. Kazimiero vienuoly
nas. kuriame šioje valando
je skaitoma 10 pilnu Seserų, 
16 naujukiu, apie 8 postu- 
lantės ir a^ie tiek nat, kan
didačių. Šv. Kazimiero Se
veru globoj© ligšiol randasi 
lietuviu mokykla Mt. C«r- 
mel Pa. (219 mokiniu), Vi- 
au Šventųjų narnpiios mo

lui

savęs, tapo išrasti prancūzų 
kunigo de l’Epee!...

Dnunstas žinių šaltinis 
toji “Enc. Britannica”. Ne
dovanai geri žmonės meta ją 
laukiau iš savo namų.

Encyclopaedia Britanni
ca” kaip gauna vėjo, tai gau
na. Paskutiniu laiku tapo 
atrasta, jog taip augštai iš
girta p. Kl. Jurgelionio en
ciklopedija meluoja net tuo
met, kad rašo apie kurčius 
ir nebylius.

Buvo šitaip:
Kun. M. R. McCarthy, 

kursai prižiūri New York’o 
kurčių katalikų dvasiškus 
reikalus ir dėlto interesuo
jasi įvairiais raštais apie 
kurčius-nebylius, skaityda
mas “Enc. Brit.” straipsnį: 
“The Deaf and Dumb”, ra
do šitokius žodžius:

“Šv. Augustinas begalo 
paklydo, apskelbdamas, 
jog kurčiai negali turėti 
tikėjimo, nes tikėjimas 
išeina vien iš girdėji
mo 11

Kun. J. Misius.

KELETAS ŽODELIŲ PA 

SAKYTŲ PITTSBUR 
G’E, PA. ĮVEDANT

LIETUVIŠKĄ 

SKYRIŲ Į

“CARNEGIE LIBRARYn

Kadan-gi be tikėjimo ne
galima įeiti į dangų, tai ne
sistebėkime, kad paduotoji 
“Enc. Jlrit.” žinia giliai už
gavo kun. McCarthy. Tai-gi 
pasidėjęs ant stalo visus šv. 
Augustino raštus (jų yra 15 
storų tomų), pradėjo ieškoti, 
kur anas didis šventasis yra 
pasakęs, kad kurčiai negali 
rasties danguje. Šv. Augus
tino raštuose tokio sakinio 
nebuvo. Tadą kreipėsi pas 
straipsnio autorių, Arnoldą 
Paine, klausdamas jo, kad 
parodytų, kur šv. Augusti
nas yra parašęs apie kur
čius ir neįleidimą jų į dangų. 
Vargšas autorėlis ištisą mė
nesį vertė didžio bažnyčios 
tėvo raštus ir galop prisipa
žino atvirai, jog žinią apie 
šv. Augustiną jis sėmė iš 
pirmesniųjų “Enc. Brit” lai 
dų ir klaidinančių komenta- 
rijų.

Tai tokia yra ta “Brita
nnica”, kuri p. Kl. Jurge
lionio akyse yra brangiau
siu iždu visokios šviesos ir 
mokslo.

Rodosi pameluota trupu
tėlis apie šv. Augustiną, o 
pragaišties kiek-gi padary
ta! Kun. McCarthy priveda 
keletą ištraukų iš prakalbų 
ir rastų, kuriose, pasire
miant “Enc. Brit.”, išreikš
ta didelis pasipiktinimas iš 
šv. Augustino ir katalikų 
bažnyčios. Užmiršta visi nuo 
pelnai bažnyčios kurčiams 
—nebyliams, užmiršta anie 
šv. Joną iš Beverlv. apie Pa
laiminta Bedą (rūpinosi kur 
čiais dar 7-me šimtmetyje), 
apie Pierre Pone*' de Leon

kvkla Chieagoje (160 moki- ir anie Bonet’a. Nepasakv

niu) ir mok v
ne

dėlė vienuoly-
.Visose tose

ta, jog ženklai, kuriais kur
čiai nebyliai susiš:

Gerbiamieji Tautiečiai:— 
Gyvename dvidešimtame

šimtmetyje. Tai pažangos, 
pirmyneigos šimtmetis... 
Žmogaus protas nuveikė 
šiandieną stebėtinus daik
tus . . . Gamtos jiegos tapo į- 
kinkytos darban ir privers
tos žmogui tarnauti... Že
mės kamuolys kelžkeliais iš
vingiuotas, apjuostas gele
žinėmis relėmis... Su neiš
pasakytu greitumu perle
kiame'šiandieną didžiausius 
žemės plotus... Esame šian 
dieną čia, rytoj Ne\v York’e, 
už dienos — kitos galime bu 
ti San Fiancisco... Žodžiu, 
komunikacija pasiekė augš- 
čiausį tobulumo laipsnį. 
Negana to, jog žmogus ant 
sausžemio viešpatauja, jis 
ir vandenų karaliumi jau 
pasivadino... Ant plataus 
vandenyno plauko sau ra
miai laivai... Žmogus krai
po juos, sukinėja kokion tik 
pusėn jam patinka... Jis, 
žmogus, protu apšarvotas, 
šypsosi sau iš įnirtusio jūrių 
gaivalo ir didžiuojasi savo 
pergale... Vilnįs, bangos, 
audros jau jam nebebaisios... 
Ir to dar negana, jog žmogui 
tarnauji vanduo ir žemė, jau 
ir oras pradeda mokėti jam 
donį... Žmogus, kaip paukš 
tis, bando gana pasekmingai 
oru skra joti. Ir neužilgo, nes 
męs gal dar sulauksime, 
žmonės skraidys per atlanti
ką Europon... Reikia ištik
ro stebėties matant, ką žmo
gus gali nuveikti nuolatos 
lavindamas sau suteiktą pro 
tą. Reikia nemažiau stebė
ties, jei nesijuokti iš tų, ku
rie drįsta tvirtinti, jog žmo
gus, tas taip tobulas tvari
nys tiek galės savyje turįs, 
yra neprotingo sutvėrimo 
ainių... Kuomet žmogus 
stebina pasaulį savo protu, 
didžia savo išmintimi pasi
rodo esąs Augščiausios Iš
minties atspindžiu, nepro
tingi sutvėrimai girių tan
kumynuose išdarinėja šian
dieną tokius pat šposus, ko
kius išdarinėjo prieš keletą 
tūkstančiu metų atgal. Bet 
palikime ramybėje tuos, ku
rie užsigeidė keturkojų ai
niais vadinties, ir grįžkime 
prie devyniolikto ir dvide
šimto amžiaus privalumų. 
Pavadinę dvidešimtą šimt
metį didžiausio progreso 
šimtmečiu, turime pavadin
ti jį taipogi didžiausio nacio
nalizmo, bei tautiško susi
pratimo tėvu, o ypač paverg 
tų, prislėgtų tautų atgijimo 
amžio... Šimtmečius vaito- 
jusios po svetimu jungu tau
tos atbunda ir pareikalauja 
prigulinčių savo teisių... 
Kila čekai, sla vokai, rusinai, 
baltgūdžiai ir kitos ilgus 
metus pavergtos, prislėgtos 
tautos ir tautelės... Pabun
da iš ilgo tautiško letargo 
snaudulio ir lėti lietuviai, 
pamažėl atgauna tautišką 
sąmonę. Vokiečiai, rusai, bi- 
čiuoliai lenkai, sn kuriais 
tankiau prisiėjo lietuviams 
susitikti, jau seniai buvo 
mirties dekretą lietuviams 
parašę, platusai pasaulis jau 
buvo pamiršęs apie lietu 
vius, kitados taip garsiu

narsią tautą, privertusią 
net pačius vokiečius, rusus 
ir lenkus drebėti... Visiems 
gerai žinomas Muravjęvas, 
koriku pramintas, galinga, 
bet ir šventvagiška ranka 
užspaudė Lietuvos, mus mo
tinos, blakstienas 1862 me
tuose... Mirtis jau, jau ar
tinosi, tautos pulsas silpo 
kasdieną. Priešai džiaugės... 
Dar valandėlė — kita ir mus 
tėvynė rodėsi mirs, dings 
nuo žemės- x veido, Lietuvos 
vardas rodėsi teužsiliks my- 
tuose, metraščiuose ir kituo
se senovės raštuose... Ap- 
veizda tečiaus lėmė kitaip... 
Mirštančiai tautai ateina 
pagelbon spaudintas lietu
viškas žodis... Užteka ‘Auš 

suskamba “Varpas”ra
gimsta “Tėvynės Sargas”... 
Tiesa, “Aušra” tešviečia 
tik Prūsuose, “Varpas” 
skamba ten pat, kelias Di
džioj on Lietuvon uždarytas 
ir aštriai saugomas... Švie
sa tečiaus vargais-negalais 
skverbiasi per Prūsų sieną, 
pasiekia Lietuvos miestus ir 
sodžius, tampa gaivinančiais 
vaistais marinamai mus tau
tai, tampa gyvenimo elektri 
ku, kuris sukrato visą Lie 
tu vos organizmą.. . Mus 
Tėvynė atveria akis... Prie 
šai sujunda?.. Prūsų rūbe 
žiaus sargyba tampa sustip
rinta ... Raudonsiulių žan 
darų gaujos paplinta po Lie
tuvos miestus ir kainfus me- 
džiodamos ant lietuviškų 
laikraščių, knygų, kalendo
rių spauzdintų Prūsuose ar
ba Amerikoje. Nukenčia ne
vienas, bet tūkstančiai... 
Uolus kratų darytojai nedo
vanoja nekaltoms net mal
daknygėms... Iš meldžian- 
čiosios senutės rankų žanda
ras traukė suplišusį pasenu
sį “šaltinį”... Bet tuščias 
bergždžias pasiliko priespau 
dos darbas. Pef sekiojimą i, 
kentėjimai gimdė dvasios 
galiūnus. . . Pro kareivių 
šautuvus, mirties nentboda- 
mi, slinko drąsus lietuviai- 
kontrabandistai Prusuosna 
ir gabeno knygų pundus 
Lietuvon.. . Žuvo.ne vienas 
nuo kareivio kulkos, bet 
žuvusiojo vieton stojo kiti 
ir varė toliaus tą prakilnų 
tautišką darbą... Taip tęsė
si daug metų... Lietuva 
stiprėjo ir vis drąsiau ir drą
siau reikalavo sau prigulin
čių teisių... Galop 1904 me
tuose ir ant Didžiosios Lie
tuvos horizonto pasirodė lie
tuviški laikraščiai ir kny
gos... Kiek jų iškovojimas 
atsėjo teatsako Sybiro tyrai, 
kur pūna ne vieno lietuvio 
kariautojo už spaudą kau
lai... Turbut tas spaudin
tas žodis yra begalinai bran
gus, jei šimtai tėvinainių 
aukavo už jį savo spėkas, 
mokslą, jaunystę ir net gy
vastį... Ištikro, spauda yra 
tiek verta, kiek pati tauta, 
nes tai tautos kraujas. Tai 
akstinas sukąs visą tautos 
mašineriją... Nebūk spau
dos, o apie dvidešimtą šimt
metį nebūtumėm galėję pa
sakyti to, ką augščiau pasa
kėm. Nebūk spaudos, o žmo
gus oesididžiuotų šiandiena 
savo išradimais... Nebūk
spaudos, o pavergtos tautos 
teb’gludėtų svetimųjų prie
globstyje. .. Nebūk spau
dos, o lietuviai seniai ' butų 
paskendę vokiečių, rusų ir 
lenkų gaivale... Spaudinto 
žodžio didelė yra galė ir di
deli nuopelnai... Lietuviai 
turime spaudą, tautos krau
ją. Pasilieka tiktai pasi
stengti, idant tas kraujas 
greičiau ir sveikiau cirku
liuotų visame Lietuvos kū
ne ir atgaivintu visas jo da
lis, tai yra, nasilieka 
naudot,ies lietuvišku spa”
intu žodžiu, o tėvynė neb ’ t

mirs... Knygos ir laikraš
čiai supažindįs tave, lietuvi, 
su vargingu tavo tėvynės 
padėjimu, su jos vargais. Iš 
knygų ir laikraščių tu suži
nosi, kokia buvo Lietuvos 
praeitis, kaip ji buvo galin
ga ir garsi. Beskaitydamas 
tu išmoksi Lietuvą karš
čiau mylėti, gailėsies ją ap
leidęs pasirįžši tikrai jon su
grįžti. .. Jei esi susipratu
siu lietuviu, pasistengk pa
daryti tokiu ir savo kaimy
ną. Skaitai laikraščius, kny
gas, pasistengk, idant tą da
rytų ir tavo pažįstami... 
Jei to nedarysi, neplatinsi 
spaudinto lietuviško žodžio, 
tai kariautojų už spaudą 
kaulai puną Sybiro tyrlau
kiuose, tau išmetinės, jog 
nesinaudoji atsakančiai jų 
kruvino darbo vaisiais.. 
Dirbti žmonijai! Puikus tai 
motto! Puikus, jei taip pa- 
sakysiu, gyveninio antrašas! 
Bet darbą žmonijos labui 
supraskime truputį kitaip, 
negu jį supranta kosmopoli
tai ir socialistai. Dirbti Lie
tuvai! Tai musų motto! Dirb 
darni Lietuvai dirbsime kar
tu visai žmonijai, kurios da
limi Lietuva yra. Dirbkime 
Lietuvai, nes ji suvargusi ir 
prislėgta.. . Dirbkime Lie 
tuvai, nes jos vaikais esame, 
ji turi tiesą mus darbo reika
lauti. Amerikiečiai, kultū
ringi vokiečiai mus silpnų 
spėkų nereikalauja. Jie turi 
savo proto galiūnus, jie turi 
tokias milžiniškas Carnegie 
įstaigas, jog gali net ir irums 
kertelę užleisti. Jų laikraš
čiai turi milionus skaitytoje, 
nekurie išeina keletą sykių į 
dieną, tuom tarpu kuomet 
lietuviški laikraščiai vos gy
vuoja, mokyklos vos užsilai
ko, knygynų mažai ir tie pa
tįs menkučiai. Pašvęsk tatai 
savo spėkas tam, kas labiau
sia reikalauja, tam, keno 
kūdikiu esi — Lietuvai, o 
tuo patarnausi ir žmonijai.

PERGUDRUS
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vesti diskusijas, reikėtų iš
eiti šiokią tokią mokyklą, 
nes kitaip, — aklas mokys 
analfabetą (t. y. nemokantį 
skaityti). Taigi mokykla te
nai ne peikiama, tik teikia
ma. Apie tai, ar bažnyčia 
mums reikalingesnė už mo
kyklą, išeina visai naujas 
klausimas, kurio aš savo 
straipsnyje nepalvtėjau. 
Galima butų apie tai plačiai 
parašyti, bet kadangi p. 
Lendrė dar nesugiebia iš il
gesnio straipsnio išvesti pir
maeilės minties (nors gal 
turi kuogeriausius norus), 
tai trumpai pasakysiu, kad, 
mano nuomone, mums rei
kalingiausia bažnyčia drau
ge su mokykla. Dar pridur
siu, kad draugijinis, anot 
p. Lendrės, mokslas, geogra
fija ir astronomija privalo 
būti mokomas ne bažnyčio
je, tik mokykloj’ ir įstabu, 
kaip pilno proto žmogus ga
li reikalauti, kad kunigai iš 
sakyklos garsintų astrono
mija ir darbininkų klausi
mą! Gal tamsta ir linksmas 
žmogus, bet čia juokai ne 
vietoj. "■

P. Lendrė tvirtina, kad 
kunigai slepia nuo žmonių 
teisybę, žinoma dėlto, kad 
bažnvčioj’ negvildena gam
tos klausimus. Jeigu tamsta 
rimtai kalbi ir ištiesų manai 
tą, ką rašai, tai atsakysiu, 
kad kunigai nesibaugina jo
kios teisybės ir žiuri moks
lui drąsiai į akis ir ne tik tai, 
bet dagi orgąnizuoja liau
dies mokytojų kursus, kad 
tik greičiau žmones apšvie
tus. Negana to, kunigams su- 
skatus steigti mokyklas, 
priešingoji eicilikų partija 
noroms — nenoroms prisi
savino tamsinimo metodą, 
boikotuodami steigiamąsias 
mokyklas. Kad šiaip taip iš
teisinus savo poziciją jie 
skelbia, kad užtektinai apsi- 
šviečia svetainėse per “dis
kusijas”. Ištiesų, tik tamsių 
lietuvių visuomenei tokias 
nesąmones galima drėbti į 
akis.

P. Lendrė peikia dorą tų, 
kurie lankosi bažnyčion. 
Sako, kad jie nusibrozdina 
sau nosis ir nusiskaldo au
sis. Atsitinka ir taip, bet ką 
gi čia kalta bažnyčia? Už 
ka jinai taip bara, o net ir 
iškeikia, anot p. Lendrės! 
kietus nesusiprantančius’, 
žmones? Daugiausia už to- į 
kius nedorus darbus. Te
čiaus, tiesą pasakius, ausų 
skaldymas daugiausia prak
tikuojasi tarp tų, kurie laike7, 

I pamokslų sėdi smuklėse, ar-,

“Keleivio” No. 44 tūlas 
p. Landrė prikiša man, kad 
savo straipsnyje “Ne tenai 
pradžia” tvirtinau, buk baž
nyčia mums reikalingesnė 
už mokyklą. Šito klausimo 
aš visai ten nekliudžiau, nes 
perskaičius mano straips
niuką “Draugo” No. 42 kiek 
vienas mokantis šiek tiek 
sutvarkyti savo mintis, pas
tebės, kad ten kalbama, jog1 ba namie sau girkšnoja, —
bažnyčia pinniau reikalinga 
už svetainę, o ne už mokyk
lą. Matyt, kad p. Landrei 
mokykla ir svetainė, kur 
neapšviestas neapšviestam 
seka nebutniekius, tai vis 
viena. Nestebėtina tatai, jei
gu jisai reikalauja nuo ku
nigų, kad iš sakyklų skelb
tų apie darbininkų klausi
mą, geografiją ir astronomi
ją. Ir kūdikiui žinoma, kad 
tuos mokslus mokoma ne 
bažnyčioj, ne svetainėj’ tik 
mokykloj’ — įsitėmyk tams
ta, mokykloj. Bažnyčia kas 
kits, svetainė kas kits, o 
mokykla vėl kas kits. Ne
reikia tų trijų daiktų maišy
ti į vieną šiupinį ir iš ten da
ryti išvadą, kad kunigai 
žmonėms akis muilina. Ir 
bę muilinimo tamstos įdėjos 
labai drumstos. Jei p. Len
drei sunku sutraukti krnvon 
ilgesnio straipsnio turinį, 
tai aš trumpai jam atkarto
siu, kas ten buvo kalbėta 

Reikia pirmiausia bažnv- 
čios, o paskui jau svetainės, 
— tai svarbiausia to strrios- 
nio mintis. O anie mokykla 

Hek buvo minėta: kad 
’”rie svetainėse nori

žodžiu, tarp tų, kurie bažny
čion neatsilanko. Juk iš to
kių tamstų daugiausia išei
na rekrutų giltinieč-uns. 
kurie “žmogiškumo” dėler 
skaldo netik ausis, bet ir 
galvas savo artimų.

Berods, dar pora žodžių 
apie tą “žmogiškumą”. Mat, 
p. Lendrė tvirtina, kad tik
roji dora — tai žmogišku-., 
mas, — o tas visai nepaeina 
iš bažnyčios. Kas tai tas žmo 
giškumas, p. Lendrė neišaiš
kina. Bet kadangi iš p. Len
drės straipsnio numanu, 
kad jisai ne yra toks geni
jus, kurs išsvajotų kokį nau
ją obalsį (iš ausų tuoj gali
ma pažinti — le^Są), tai pi
giai galima spėti, kad tasai 
“žmogiškumas” tai yra pa
viršutinis blichtras — švel
numas žmogaus, kovojančio 
už būvį. Sulig to principo 
tas gera, kas žmogui naudin
ga, o bloga, kas jam kenkia. 
Mat, kovoje už būvį nerei 
kia :t N i žili rėti i artimo teisei 
ir toliai žmogus yra dorai 
kol jam sekasi visokie “dai 
Hrliai”. Nedorėliu skaito 
tas. ka pakliuvo teisv 
rankosna. žodžiu pas,
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obalsio, viskas galima, by 
tik švelniai. Tas “žmogišku
mas” jau ne naujas, nors jo 
tolinos mainosi, bet ir švel
niausioj’ formoj’ jisai tas 
pats Europoj ir Amerikoj, 
Afrikoj, ant Borneo ir Aus
tralijoj. Buk švelnus, gražiai 
apsieik — tai visas jo ko
deksas. Kitokiais reikalais 
nesirūpina. Kad tasai “žmo
giškumas” nepaeina iš baž
nyčios, tai tikra teisybė, — 
vienatinė teisybė, kuri ran
dasi p. Lendrės straipsnyje. 
Su tokiu “žmogiškumu” 
Bažnyčia da gi kovoja. Kris
tus labiausia baudė farizė- 
jus, vadindamas juos išbal
tintais karstais, ką iš vir
šaus žvilga, bet viduje pilni 
smarvės. Bažnyčios užduo
tis — išvaryti tą votį — su
puvimą lauk, o tikrąjį žmo
giškumą—krikščionišką do
rybę įvesti žmogaus sąžinėm 
Už tatai tūlos rųšies “tams
tos” — ačiū Dievui, jų skait
lius jau mažta, — taip smar
kiai kovoja su bažnyčia ir 
nori ją panaikinti.

Incognito.

Susiv. L. R.-Kat. A. Reikalai Blaivybes Reikalai.

Gerbiamoji Redakcija—
Meldžiu patalpinti šį 

mano atsišaukimą sekančia
me “Draugo” numeryje.

Praeitame Susivienijimo 
Seime tapo išrinkta komisi
ja sutaisymui naujos Susi
vienijimo Konstitucijos; į 
ją ir aš patekau. Seimo pa
skirta pusė metų konstituci
jos surengimui; po šešių mė
nesių komisija privalėjo 
pradėti garsinti ją “Drau- 

e”. Ligšiolei nesulaukiau 
jokio ųžkvietimo iš kitų ko
misijos narių, nebuvome nei
sykio suvažiavę.

Mano nuomone butų ge
riausia jei per laiškus susi
tartumėme, katras iš musų 
galėtų apsiimti suredaguoti 
naująją konstituciją. Tas 
darbas, manding, galima bu
tų atlikti į porą mėnesių; 
paskui turėtumėm suvažiuo
ti visi kritikai naujai sutai
sytos konstitucijos ir pra
dėti garsinti “Drauge”.

Meldžiu komisijos narių 
atsišaukti; mano antrašas: 
115 So. Chestnut st., Shenan
doah, Pa.

Su pagarba
< Kun. V. Taškunas.

^Raportas Philadelphijos Pa 
gelhinės Sąjungos Lie
tuviams Imigrantams 

šelpti.
Sąjunga štai ką nuveikė 

per rugsėjo mėnesį:
Ona Miesčionaitienė su 

keturiais vaikais važiavo 
pas vyrą. Vaikai apsirgo, ir 
valdžia norėjo atiduot juos į 
ligonbutį. Per Sąjungos rū
pesti likosi neatiduoti į li
gonbutį, bet išleisti, tėvo 
Jurgio Miesčionaičio adresu 
į Bettleyville, AVashington 
Co., Pa.

Valerija Butenaičiutė li
kos sulaikyta dėl negero ad
reso. Per Sąjungos rūpestį 
jos brolis tapo atrastas ir 
jinai atiduota broliui į Simp- 
son, Pa.

Juozapas Palaikis ir Ma
rijona Palaikiutė važiavo 
pas giminę į kitą miestą, bet 
kad norėjo pasilikt Philadel- 
phijoj, tai su pagelba Są
jungos likos išleisti pas bro
lį J. Palaikį Phila., Pa.

Antanas Paulikis ir Mag 
delena Valutaitė liko sulai 
kyti. Sąjunga turėjo pasi 
rančyti, nes kitaip valdžia 
hutų siuntusi atgal.Adresas: 
Box 87, Haisport, Burling
ton Co., N. J.

Vincas Markevičius pa- 
hrokuotas ant akių, per Są
jungos rūpestį neišsiųstas 
atgal, bet jam duoti pinigai 
išsigydyti. Adresas, Box 99, 
Minersville, Pa.

Tas raportas parodo vi 
siems, kad Sąjunga veikia 
svarbų darbą ir kad jinai 
yra reikalinga visiems lietu
viams. Dėlto butų geistina, 
kad ir iš tolimesnių kraštų 
lietuviai šelptų Philadelphi 
jos Pagalbinę Sąjungą Lie
tuviams Imigrantams.

Prot. sekr. Jonas A. Seba

Susiv. L. R.-K. A. kuopu viršaičiu adresai.

1 J. Sarceviče, 20 Cherry st., Kingston, Pa.
2 J. Milushusky, P. O. Forest City, Pa.
3 I. Balčiūnas, 71 Wall st., Elizabeth, N. J.
4 T. P. Križanauskas, 38 E. Cet., Shenandoah, Pa.
5 J. Kanišauskas, P. O. Box 143 Forest City, Pa.
6 A. Urbanaviče, 329 River st., Plymouth, Pa.
7 V. Smalenskas, 7 Cornealy st., Pittston, Pa.
8 J. Šalčius, 1399 E. 41st st., Cleveland, Ohio.
9 J. J. Blažys, 506 Myrtle avė., Bridgeport, Conn.
10 J. J. Hodell, 333 AVharton st., Phialdelphia, Pa.
11 F. Šopis, 63 N. Leonard st., AVaterbury, Conn.
12 W. Stočkunas, 1578 Tioga st., Sham<jkin, Pa.
13 Jonas Lietuvninkas, 859 Hollins stj, Baltimore, Md.

V. Kudzius, 2614 Carson st., S. S. Pittsburg, Pa.
M. Kadzevskis, 2118 W. 20th st., Chicago, III.
N. A. AVabol, 1700 Ashland avė., Chicago, *111.
J. Stulgaitis, 40 Sylvanus st., AVilkes-Barre, Pa.
L. Navickas, E. Union st., Tamaqua, Pa.
J. Vaičiulis, 52 Holyoke st., Northampton, Mass.
M. Milukas, 3135 Aramingo avė., Philadelphia, Pa.
P. Mikalauckąs, 248 W. Fourth st., So. Boston, Mass.
J. Kielius, P. O. Box 227 Hastings, Pa.
J. Mikutaviče, Box 509 Minersville, Pa.
M. Cereškeviče, 371 Main st., Auburn, Me.
Rev. J. Dumčius, P. O., Minersville, Pa.
M. Motiejūnas, 303 Walnut st., Luzerne, Pa.
A. Kaluškevič, Cumbola, Pa.

Geo. Švarca, 335 Filmore avė., Scranton, Pa.
J. T. Vitkauskas, 315 W. Mahanoy st., Mahanoy City, Pa.
H. Burkauckas, Hunter st., Ansonia, Conn.
V. Toleikis, 170 E. 116th st. Kensington, III.1 
M. Masolas, 1030 Freeman avė., Cinncinnatti, Ohio.
Rev. J. Vaišnoras, 408 Fabor st. Esplen, Pittsburg, Pa.
Geo. Brazauskas, 202 Jefferson st., Newark, N. J.
P. Gaižauskas, Box 56 Oregon City, Oregon.
Pranas Monkelis, 318 — 4th st., Homestead, Pa.
Ignas Dubauskas, Gilberton, Pa.
P. Karvojus, 116 N. Bower st., Shenadoah, Pa.
S. Juodauga, 5 Seward st., Worcester, Mass.
K. Krušinskas, 457 17th st., Brooklyn, N. Y.
J. Ivanauskas, 44 S. Main st., Port Chester, N. Y.
S. Budreviče, 68 River st., Haverhill, Mass.
M. B. Yuškeviče, L. Box 24, Poquonock, Conn.
V. Šimkonis, Box 37, Sugar Notch, Pa.
St. J. Petruškeviče, cor. 4th and Chestnut st. Mt. Carmel, Pa. 
J. Tamulynas, 35 Jefferson st., Cambridge, Mass.
P. Šlapikas, 536 S. 7th st., Reading, Pa.
J. S. Šalčius, 1399 E. 41st st.,Cleveland, Ohio.
A. J. Gudaitis Box 73, Silver Creek, Pa.
M. Norkūnas, 162 Prospect st., Lawrence, Mass.
P. Kudzma, 1122 Tioga st., Shamokin, Pa.
M. Rėklaitis, 377 Hamilton st., Grand Rapids, Mieh.
S. Staseviče Box 53, Bernice, Pa.
P. Mikulsky, 227 Berry st., Brooklyn, N. Y.
M. Launikaitis, 164 Mason st., Exeter Boro., Pa.
A. Radavskas, 2 Hazel st., Curtis Bay, Md.
Petras Yogis, Box 198, Gallitzin, Pa.
P. Šedvydis, 15 E. 23rd st., Bayonne, N. J.
K. Valukonis, Box 91, Duryea, Pa.
J. Austreviče, 1629 Alabama ave., Sheboygan, Wis.
M. Keršulis, 1417 Shehy st., Youngstown, Ohio.
G. Totoraitis, 219 New st., Bethleham, Pa.
John Matulevich, 304 Clay st., Paterson, N. J.
V. Bražinskas, 109 Tnslee PI., Elizabeth, N. J.
P. Jurkus, 4506 S. AVood st., Chicago, III.
P. Brastauskas, Box 56, Union City, Conn.
J. Dobilas, 136 S. Main st., Ashlev, Pa.
S. Malinauckas, Box 31, Coyne, Pa.
V. Stankeviče, 18 John st., AVaterbury, Conn.
L. Borys, 32 Linden st., W. Lynn, Mass.

73 P. Marčiukonis, Box 4, Hudson, Pa.
74 Ignas Machhis, Box 126, Shaft, Pa.

A. P. Šervinskas, Box 68, AVanaraie, Pa.
Petras Krich, Box 4, Connerton, Pa.
Antanas Katkevyčia, Box 32 Swoyers, Pa.
P. Stepariauckas, 804 Washington st., Du Bois, Pa.
K. Milunas, Box 79. Sag Harbor, L. I. N. Y.
John Misleris, Box 46, Eynon, Pa. ,
Frank Kudirka, 300 Lenox st., Norwood, Mass.
Jonas Bartinikas, 1432 S. 2nd Rt., St. Louis, Mo.
K. Kumpikis. 653 AVell st.. Scranton, Pa.
B. Raišelis, 51 Rieks st., Meriden, Conn.
A. Saldokas, 4559 Hermitage ave., Chicago, III.
V. Savukas, Box 154, Portage, Pa.

87 Jos. Mikutaitis, 1327 Reedsdale st., N. S. Pittsburg, Pa.
°° Rev. J. Misiąs, Box 635, Donorą, Pa.

P. Chomnetauckas, 260 E. Main st., Amsterdam, N. Y.
Jos. šergalis, 313 Broad st., Hazelton, Pa.
V. Stankevičia, 18 John st., AVaterbury, Conn.
Juozas Kinčius, Valparaiso. Ind.
P. Balsis, 38 N. Union st„ Easton, Pa.
A. Šlikas, P. O. AVestville, III.
A. Stažinskas, 101 Silver st., So. Boston, Mass.
Geo. Veličko, Box 208, Gilberton. Pa.
A. Žuraulienė. 139 Jackson si, Lawrence, Mass.
J. Vieraitis, 107 S. Harding st., AVorcester, Mass.
Monika Gurinskas. 3347 Auburn ave., Chicago, III.

100 AV. Sabaliauskas. 4559 Hermitage ave., Chicago, III.
101 A. J. Lemont. 668 AV. 18th st., Chicago, III.
1^2 M. Vitartas, Box 353, Duquesne, Pa.
103 P. Madziukas, 35 Gilmore st., Rochester, N. Y.
104 M. Misionis. Box 216. St. Clair, Pa.
105 J. Pustelnvkas, 722 AVashington ave., Braddock, Pa.
106 Rev. J. šeštokas, 7 Vandom st., New York, N. Y.
107 P. Šaulenas, 47 S. Leonard s*.. AVaterbury, Conn.
108 Rev. N. Petkus, Maspeth, L. I. N. Y.
109 J. Radzeviče, 2 Pleasant st., New Britain, Conn.
110 K. Monstaviče, 3 Charles PI., Athol, Mass.
111 AHadas Šliegus, Box 143, Mexico, Me.
112 J. B. Križanauskas. Box 98 Morgan, Pa.
113 J. Kundrotą Box 33, AVilburton, Okla.
114 Kazvs Kalėda, Box 108 Rhone, Pa.
115 K. Strumskas, 190 High st., Brooklyn, N. Y. /
1 ift-C. Makareviče, 255 AVallaee st.. New Haven, Conn.
117 Povilas Vslukeviče. Box 12, Middleport, Pa.
118 Jonas Daugirda, Box 204, Girardville, Pa.
119 2. Kondrota Box 172, Manchester, N. H.
190 Jonas Galinis, 194 Bay st, JerRcy City, N. J.
121 St. Šaulenas, 12 Benst Court, Loveli, Mass.

14
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Prigulėdamas prie L. B. 
Sąjungos, tikėjausi, kad tre- 
tisis Seimas ką pagerįs, ypač 
kad likus pilnaisiais blaivi
ninkais. Seimas to nepada
rė, palikdamas, kaip kuopos 
uorės. Matydamas tarp lietu 
vių būtinai reikalingu pilną
ją blaivybę, nuo šio laiko jau 
ir remsiu Blaivininkų Susi
vienijimą. Nors pirma bu
vau L. B. Sąjungos šalinin
ku ir maniau visada jos na
riu likti, bet tas po truputį 
ragavimas svaiginančių gė
ralų niekad neprives prie 
pilnosios blaivybės ir męs 
negalėtumėm vadinties save 
blaivais, nors po i truputį 
gerdami. Geru daiktu butų 
išsimėginti per metus laiko, 
bet po metų jau tikrai reiktų 
tapti pilnuoju blaivininku, 
bet to męs iki šiol noątjautė- 
me, vis po truputį ragauda
mi. Taigi tame tarpe kilo 
tarp musų nesutikimai ir 
dažnai vieni kitus per laik
raščius užsigauliojom prikai 
šiodami vieni kitiems kaltes 
Tikiuosi kad man Pilnieji 
Blaivininkai atleis tas kal
tes ir nuo šio laiko busiu vi
same pilnas blaivininkas ir 
priešįsiuos girtybei ir pil
nosios blaivybės priešinin
kams. Šaukiu visus, o visus! 
senus, jaunus ir mažus prie 
Pilųosios Blaivybės ir kad 
visoms spėkoms kovotumėm 
prieš girtvbę ir rašvkimės 
prie L. R. K. Pilnųjų Blaivi
ninkų Amer. Susivienijimo. 
Iš širdies linkėdamas, lieku

Petras Saulėnas.

Iš Visur.

Geras Vyras paieško darbo.
Kalbu lietuviškai, lenkiš

kai, rusiškai, vokiškai, pran 
cuziškai ir latviškai; taip-gi 
galiu susikalbėti ir angliš
kai. Tris metus tarnavau 
aptiekoje; Lietuvoje dirbau 
pardavėju drabužių krautu
vėje. Moku su žmonėmis ap
sieiti kuogeriausia. Esmu 
teisingas vyras lietuvis ir 
turiu gerus paliudijimus. 
Gerai suprantu biznio rei
kalus. Kam butų reikalinga 
meldžiu atsišaukti:

A. Petraitis,
1607 N. Ashland avė..

Chicago, III.
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T Londonan gauta tele
gramai, kad Hsien Fu, Ki
nijoj, prasidėjo svetimtau
čių skerdynės. Tą miestą tu
ri užėmę revoliucijonieriai, 
tai-gi ir skerdynių atsako
mybė jiems pridera. Rusija 
slapta mobilizuoja kariume- 
nę rytinėj Siberijoj; kurią 
matomai rengiasi siųsti Ki- 
nijon. Visų šalių misijonie- 
riai atsiranda dideliame pa
vojuje. Ir kitos šalįs pasi-

Jengę siųsti savo armijas 
uožmių Azijos gyventojų 
suvaldymui.

K Iš Washingtono paplito 
žinios, kad Jungtinių Vals
tijų valdžia esanti pasiren
gus greitu laiku pasiųsti 
10,000 savo kareivių į Kini
ją apsaugoti amerikonų 
savastis. Taip-gi Pasifico 
laivyno dalis tuoj išplauk
sianti į Kinijos portus. Ame 
rikonai tiki, kad jeigu ir 
revoliucija paimsianti vir
šų. bet ten tvarkos greit 
nebusią.

T Kanada pradeda galvo
ti, kaip sumažinus kinų, ja
ponų ir indusų imigraciją. 
Ligšiol, kol-kas, dar nieko 
neišgalvojo, bet tikima, kad 
išgalvos.

T Viena, Austrija. Tš čia 
gauta žinia, kad laike rpe- 
džioklės likosi pašautas 
garsus lenkų raštininkas 
Henrikas Sienkieivicz. Jis 
dabar esąs Varšavos ligon
butyje. .

T Praeitą savaitę Vokieti
joj, Šveicarijoj ir Austrijoj 
jausta smarkus žemės dre
bėjimas; ypač Vokietijoj 
drebėjimas buvo aiškus, 
nors jautė ji ir visa viduri
nė Europa. Užtat Vokietijoj 
ir nuostolių daug padarvta.

Daugiausia namų sugriauta 
Prūsuose.

T Pražuvo Britiškas gar
laivis St. Bride, kuris plau
kė į Norfolk, Va. Niekas ne
žino, kas atsitiko su garlai
vio įgula.

1 Servijos karalius Pet
ras pirmu kartu Felleriui 
valdininkaujant atsilankė 
Paryžiun, bet jam išlipant 
iš karietos atsitiko nelaimė: 
durįs nubrozdino kelį, ir tai 
skaudžiai. Tikri vargšai, tie 
valdonai.

* i
H Pagrąsinus kitoms Eu

ropos valstybėms Italija iš
sižadėjo siųsti savo laivyną 
į Turkijos vandenynus. Tuo 
mat italai norėjo pagąsdinti 
turkus ir arabus, kurie pas
taruoju laiku buvo padarę 
keletą pasekmingų prieš ita 
lūs mūšių.

H Nelson, B. C. Andrew 
Gordon, prancūzas, garsus 
metaliurgiškas chemistas, 
atrado naują metalą, kurį 
pavadinta “canadismas”.

Tas metalas randasi di
delėj daugumoj ir priguli 
prie platinumo mineralų ir 
busiąs labai naudingas 
mokslui. Kaipo toks, žinoma 
bus ir brangus.

H Portugalijos monarchis- 
tai daro planus naujai re
voliucijai prieš republikonų 
valdžią. Kunigaikštis Mi- 
guel Braganza turįs surin
kęs $10,000,000 už kuriuos 
tai pinigus bus pripirkta 
ginklų ir amunicijos pradėti 
revoliuciją.

K Rusija nenustoja grasi
nus Persijai ir už Rusijos 
pasiuntinio garbės Įžeidi
mą caras padavė ultimatu
mą. Ant ultimatumo Persi
jos valdžia nieko neatsakė. 
Nėra abejonės, kad caras 
pasiųs ten savo kariumenę 
Ypač rusai pyksta ant Ame
rikos piniguočio Morgano, 
kuris ten vald, piniginius 
reikalus.

II Pas ministeriu pirmi 
ninką Kokovcovą buvęs pa 
sikalbėjimas dėl Suomijos 
reikalų. Pasikalbėjime da
lyvavę Suomijos general
gubernatoriaus padėjėjas 
Lipskij ir atvykę iš Gelsing- 
forso suomių senatoriai.

T Sinodas, anot “K. W.’ 
uždraudęs stačiatikių dva
siškiams prisidėti prie stei 
gimo ir valdymo vartotoją 
draugijų sankrovų.

T Peterburgas. Čia iškil
imai atidarė naujai inkurtą 
prancūzų institutą (augštą- 
ją mokslo įstaigą), kurio 
tikslas duoti progą rusų ir 
prancūzų mokslo vyrams 
tardyti vieniems kitų kultu 
rą. Švietimo ministeris Ka- 
sso tam tyčia pasakytoje 
prakalboje geidęs, kad basai 
institutas dar labiau sugre 
tintų Rusiją ir Prancūziją.

T Gydytojų algos. Naujų 
įstatymų komisija Peter
burge patvirtino sumanymą 
nakelti 50-ties Rusijos gu
bernijų apskričių gydytoju 
algas.

T Trubeckojo užmušėjas 
Kristi, paleistas už kauciją 
apygardos teismo įsakymu, 
Teismo rusą įsakymu vėl 
suimtas. Kristi užmušęs ku
nigaikštį Tmbeckoją dėl 
šeimyninių nesusipratimų.

-♦♦4

Panelės Švenčiausios Bažnyčia, Kingston, Pa., ku
rią įkūrė kun. J. V. Kudirka 1902 m. Pirmutinė bažnyčia 
Scrantono diocezijoje savo grožybe ir patogumu atkreipė 
apielinkės atidą; atsiėjo $70,900.

MAN KARTAIS TAIP LIŪDNA.
Man kartais taip liūdna, sunku ant širdies, 
Skausmai ima spausti krūtinę.
Bet kam pasiguost, pasiskųst ant dalies?
Kam sielą atvert begalinę ?

Atšalėliai žmonės manęs nesupras—
Veltui čia paguodos ieškočiau!
Tarp jų sau ramumo širdis neatras,
Nors vien tik ramumo aš trokščiau.

Verčiau užslopįsiu savy aš skausmus,
Krūtinės geismus numalšįsiu,
O Dievas Augščiausias paguoda man bus; 
Ramybę maldoj rast mėgįsiu.

O, jei pasiskųsti kam norėtų širdis,
Jei skausmą išliet kam norėtų,
Man būtų globėja — tamsioji naktis,
Tik ji nuraminti mokėtų.

A U ' * • *
Ir mirganti-drebanti aukso žvaigždė,
Ką žiba, lyg ašara, bailiai,
Nuvargusiai dvasiai kentėti padės,
Užuojautos žodį tars meiliai.

Dabar gi tik vėjas vien pritaria man:
Ir jis taip, kaip aš, be paguodos,
Skrajoja*po lauką, tai puola miškan...
Bet jis laimingesnis, man rodos.

Jis laksto-skrajoja, kur nori patsai;
Nieks jo suvaržyti negali.
O mano vargais jau apkrauti pečiai,
Oi, sunkią paskirta man dalį!...

Verčiau užslopįsiu savy aš skausmus, 
Krutinės geismus numalšįsiu,
O Dangiškasis Tėvas paguoda man bus; 
Ramybę maldoj rast mėgįsiu. *

“Šalt.”

y ' '

Balius — Teatras ir Balius.

Visos lietuviškos draugi
jos Clevelande surengė di
delį Balių ir Teatrą po var
du “Gena vaite” ketverge 
padekavonės (Thanksgiv- 
ing) dienoje, 30 lapkr. ant 
Acme (Germania) salės No. 
2424 E. 9th st.

Teatras prasidės 3 vai. po 
pietų. Po Teatrui bus balius 
ir šokiai. Griež lietuviškas 
benas.

Lietuviai ir lietuvaitės ne
praleiskite šios progos ant 
šio taip Hnksmaus vakaro 
atsilankyti.

Įžonga į Teatrą ir Ba
lių nuo 25c. iki $1.00; tik 
baliaus 25c. porai.

Kviečia Komitetas.

Kam rėkti?
— Gelbėkite!... Plaukti 

nemoku... — rėkė kokis tai 
upėje skęstantis žmogus.

r— Ir kam tamsta taip la-Daug puikių rūmų, parmok- . ................ F
, . . ___ bai rėki? — tarė į u einantisIii ir nonroarii namu an- * •*tlų ir paprastų namų su 
griauta; daucr vietų rvven- 
tojai buvo labai išgąsdinti.

kraštu koks jegamastis. — 
Aš taippat nemoku plaukti,
hot. b

METINIS BALIUS.
Lietuvos Dukterų draugi

ja parengė metinį balių 29 
lapkričio, 1911 m. So. Bos
ton, Mass., ant Dahlgren sve 
ta i nės, kampas E ir Silver 
°t. Prasidės 7:30 vak. ir 
trauksis iki 2 ryto.

Lietuvos Dukterų draugi
ja surengia vieną iš puikiau
sių balių So. Boston’e kokio 
niekas dar nebuvo surengę. 
Lietuvos Dukterų draugija 
kožnas metas surengia iškil
mingą balių, nes gabiausios 
merginos priklauso prie L. 
T). D. ir yra gabiausiai išsi
lavinę šokti, kurios stengsis 
kiekvieną užganėdinti, ku
ris tik atsilankys aht virš- 
minėto baliaus. Muzika bus 
viena iš puikiausių vietinių 
muzikantų, kurie speeiabš- 
kai prisirengė dėl L. D. r*. 
baliaus kuonaujausius ir vi
sokius šokius. Užkandam 
ir išsigėrimo bus visokio, 
net ir lietuviško skilandžio 
bus galima gaut ir kvepen- 
čiu cigaru.

Taitri užkviečiam. kaip 
vietinius ir iš aplinkinės at
silankyti: marginas, vaiki
nus, moteris, vvms, senus ’r 
jaunus ant puikiausio L. D. 
D. baliaus.

Tža^erą vyrams 50c. mote
rims 25c.

Visus širdingai ųžkviečia
Komitetas.
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• CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

(Seka.)

P. Giles, atsiminęs apie neprideraneią savo kepurę; 
nusimovė ją ir įsidėjo į kišenių. Vežimėlyje surado rimtos 
išvaizdos skrybėlę ir jų pasidabino. Tai atlikus, krasos 
vaikinas sau nuvažiavo, o Giles, p. Maylie ir Oliveris iš
lėto ėjo pėkšti.

Jiems beeinant, Oliveris kartas nuo karto su dideliu 
žingeidumu žiurėjo ant svečio. Jis išrodė apie dvidešimts 
penkių metų, vidutinio ūgio, gražaus ir atviro veido. Ne
žiūrint ant skirtumo tarp senatvės ir jaunystės, jis turėjo 
tiek panašumo į ponių Maylie, kad Oliveriui nesunku buvo 
atmintį jų giminystę, jei ir nebūtų pasisakęs, kad tai jo 
motina.

Ponia Maylie godžiai buvo belaukianti sunaus, kada 
tasai prisiartino prie bokužės. Pasisveikinimas buvo 
labai jautrus iš abiejų pusių.

— Motina! — tarė vaikinas, — dėlko nerašei man pir
miau?

— Aš rašiau, — atsakė ponia Maylie, — bet apsvars
čius, sulaikiau laiškų, kol neišgirdau pono Losberne nuo
monės.

— Bet kam daleisti progų, kad atsitiktų tas, kas vos 
neatsitiko? — tarė vaikinas. — Jei Rožė butų, — aš nega
liu ištarti to žodžio, — jei ta jos liga butų užsibaigusi ki
toniškai, kaip jus galėtumėte sau už tai dovanoti? Kai]) 
galėtų man sugrįžti laimė?

— Jei taip butų atsitikę, Harry, — tarė ponia Maylie, 
— man baugu pamislyti, kad tavo laimė visiškai butų din
gusi. Bet tavo čia pribuvimas diena pirmiau, ar paskiau, 
mažai kų turėtų svarbos.

— Ir kas gal stebėties, motin, jei ištikro mano laimė 
pražūtų? — tarė jaunikaitis. — Ir kam aš sakau, jei? Taip 
yra — taip yra — jus žinote, motiria, jus turite žinoti!

Tų visų laikų p. Giles, užsidėjęs balta kepure, sėdėjo 
ant vežimo laipsnių ir parėmęs ant kelių alkūnes, šluostė 
akis su mėlyna baltais taškaįs skepečiuke. Kad tasai ge
ras žmogus buvo neprisimetęs jausmu, tai drūčiai liudijo 
jo labai raudonos akįs, su kuriom pažiurėjo ant ponaičio, 
kada tasai atsigrįžęs jį užšnekino.

— Man rodos, važiuok pirmiau pas mano motiną. 
Giles, — tarė ponaitis. Aš verčiau norėčia eiti išlėto, kad 
prisirengti jų pamatyti. Gali pasakyt, kad aš ateinu.

— Atsiprašau tamistos, p. Harry, — tarė Giles, pas
kutinį sykį pabraukęs su skepetaite per raukšlėtų savo 
veidų, — jei tamista lieptum vežėjui pranešti apie mus, 
tai bučia labai jums dėkingas. Man nepritiktų pasirodyti 
merginoms tokiam padėjime. Jei jos mane taip pamaty
tų, tai palvdėčia savo vardų ant visados.

— Gerai, — atsakė Harry Maylie, nusišypsojęs, — pa
daryk taip, kaip tau patinka. Jei nori, tegul jis važiuoja 
su daigtais, o męs galime eiti paskui. Bet pirmiau atmai
nyk savo naktinę mučę ant kokio atsakantesnio uždanga
lo, nes kitaip gali palaikyti mus bepročiais.

— Aš žinau, kad ji užsipelno geriausių ir gryniausią 
meilę, kokių tik vyras gali suteikti, — atsakė ponia May - 
lie. — Kad jos prigimties jautrumas ir pasišventimas rei
kalauja nepaprasto atsilyginimo, bet tokio, kurs butų gi
lus ir patenkantis. Jei aš to neatjausčia ir nežinočia, kad 
atsimainymas mylimojo asmens suplėšytų jos širdį, tai 
nebučia atjautusi, kad čia mano priedermė labai sunki ir 
nebučia turėjusi kovos mano širdyje.

— Tas negerai, motin, — tarė Harry. — Ar dar jums 
vis rodosi, kad aš koks vaikėzas, nepažįstąs savo minčių 
ir nesuprantąs savo širdies jausmų? ,

— Man rodosi, mano mielas sūneli, — tarė p. Maylie, 
padėjus rankų ant jo peties, — kad jaunystė turi daug 
karštų jausmų, kurie vienok nepatenka. Kad nekurie jų, 
greit pakakinti, tuojaus išnyksta. Bet labiausia man ro
dos, — tarė senukė, pažiurėjus sūnui į akis, — kad jei 
karštas, puikus vyras veda merginų, ant kurios vardo yra 
nešlovė, nors ne iš jos kaltės, bet gali užtraukti negerus ir 
biaurius žmones ant jos ir ant vaikų; ir atsakančiai su vy
ro stoviu, jos praeitis gali būti mesta jam į akis ir už
traukti ant jo pašiepimų; — tai jis, nors ir labai prakilnaus 
ir gero budo, gali kada nors gailėties to ryšio, padaryto 
jaunose dienose. Ir ji gali turėti skausmų ir sopulį, žino
dama, kad užtraukė ant vyro nešlovę.

— Motin’, — tarė nekantriai jaunikaitis, — kas taip 
darytų, tai butų saumeilingas gyvulys, nevertas vyro var
do ir tos moteriškės, apie kurių kalbi.

— Taip dabar tau rodosi, Harry, — atsakė jo motina.
— Ir visados taip bus! — atsakė vaikinas. — Minties 

gopulys, kurį iškenčiau per ši dvi dieni, verčia mane išpa
žinti jums tų jausmų, kurį, kaip žinote, turiu ne nuo vakar 
ir kuris nelengvai mane užgavo. Ant Rožės, mylimos, sal
džios merginos, mano širdis remiasi taip tvirtai, kaip tik 
vyro širdis gali remties ant moteriškės. Be jos aš neturiu 
nei minčių, nei pažiūrų, nei vilties šiame gyvenime. • Ir 
jei pasipriešįsi man šiame dalyke, tai atimsi nuo manęs 
ramybę ir laimę ir numesi jų ant vėjo. Motin, pamąstyk 
apie tai ir apie mane ir nesutrempk mano laimės, apie ku
rią, rodos, taip mažai paisai.

— Harry, — atsakė p. Maylie, — tai dėlto, kad aš 
taip daug dumoju apie karštas ir jautrias širdis ir noriu 
apsaugoti jas nuo sužeidimo. Bet jau pasakėme gana, 
perdaug net, apie šitą dalyką.

— Tegul tą Rožė nuspręs, — pertraukė Harrv. — Jus 
nenorėsite perdaug užmesti savo nuomonės, kad ji man 
pereitų į kelią?

— Aš to nedarysiu, — atsakė ponia Maylie, — bet 
norėčia, kad apsvarstytum—

, — Jau aš apsvarsčiau! — buvo nekantrus atsukimas.
— Motin, jau aš svarsčiau per kelis metus. Svarstau nuo 
to laiko, kada pramokau rimtai njąstyti. Mano jausmai 
neatsimainė ir neatsimainys, tai kam turiu kęsti atidėlio
jimų, juos išpažinti, iš to nieko gero neišeis? Ne! pirmiau, 
ne kai]) apleisiu šitų vietų, Rožė turi manęs išklausyti!

— Ji tų padarys, — tarė ponia Maylie.
— Iš tavo kalbos, motin, numanau, kad ji išklausys 

manęs šaltai, — tarė vaikinas.
— Netiesa, — atsakė motina, — jos jausmus tu laikai 

drūčiai, arba aš klystu. Bet noriu pasakyti, — kalbėjo to
liau senukė, sustabdžius sūnų, kada tas norėjo atsiliepti,
— pirmiau, ne kaip pasinaudosi iš šios progos ir atsiduo
si didžiausioms savo lūkesčiams, — apsvarstyk, mielas sū
neli, Rožės praeitį ir atsimink, kokių įtekmę ant jos atsa
kymo gali turėti žinia apie abejotiną jos kiltį — nors ji 
yra taip mums atsidavusi su visa savo prakilnios širdies 
spėka, ir su tuom pasišventimu, kure dideliuos ir mažuos 
daigtuos vis yra pažymėtinas.

— Kų jus norite pasakyti?
— Palieku tau apie tai dasiprotėti, — atsakė ponia 

Maylie. — Turiu jau grįžti pas ją. Dieve tau padėk!
— Ar da pasimatysiva šiąnakt? — užklausė jaunikai

tis karštai. ' \
— Paskui, kaip sugrįšiu nuo Rožės, — atsakė senukė.
— Ar pasakysite jai, kad aš čia? — užklausė Harrv
— Žinoma, — atsakė ponia Maylie.
— Ir pasakykite, kaip man rūpėjo, kiek nukenčiau ir 

kaip trokštu jų pamatyti. Jus neatsisakysite tų padaryti, 
motin ?

— Ne, — atsakė senukė, — aš viskų jai pasakysiu.
Ir jautriai suspaudus sunaus rankų, ji skubiai išėjo.
Laike to pasišnekėjimo p. Losberne su Oliveriu buvo 

belaukiu kitam kambario gale. Daktaras nutvėrė Harry 
už rankos ir viens kitam išreiškė bendrus, širdingus linkė
jimus. Atsakydamas ant daugelio sAvo jaunojo prietelio 
klausimų, gydytojas suteikė jam tikras žinias apie ligonės 
padėjimų. Žinios buvo suraminančios ir pilnos vilties, 
kaip ir Oliverio pranešimas. To visko godžiai klausėsi ir 
p. Giles, liuduodamas, kad'labai triūsiasi apie daigtus.

— Ar užšovei kų ypatingo pastarame laike, Giles? — 
užklausė daktaras, pabaigęs savo pasakojimą.

— Nieko ypatingo, tamista, — atsakė Giles, paraudęs 
iki ausų.

— Nepagavai jokio vagies ir nepažinai jokio plėšiko?
— tarė daktaras.

— Suvis nieko, — atsakė Giles, labai rimtai.
— Man gaila apie tai išgirsti, nes tamista puikiai at

lieki tuos dalykus. Meldžiu, kaip einasi Brittles’ui?
— Vaikinas yra sveikas, tamista, fr siunčia jums savo 

pagarbų, — atsakė Giles, sugriebęs paprastą perdėtinio 
tonų.

— Tai gerai, — tarė gydytojas. — Matydamas tave 
čionai, atsiminiau, kad taip staiga pašaukus mane iš na
mų, aš, meldžiant jus gęrajai poniai, atlikau mažų reika
lėlį jus naudai. Meldžiu ant valandėlės į šalį.

P. Giles nu vėjo į kampą su didelįa svarba ir nekuria 
nuostaba. Ten valandėlę juodu su daktaru kuždėjosi, 
paskui Giles daug sykių linkterėjo ir atsitraukė su nepa
prastu rimtumu. Tos pašnekos turinys nebuvo apreikš
tas seklyčioje, bet viriamojoj’ greitai pasklydo apie tai 
gandas, nes p. Giles nuvėjo tenai tiesiog ir pašaukęs puodų 
alaus, su didybe apskelbė, kad poniutė už jo puikų pasiel
gimą laike tos vagystės sudėjo vietiniam banke dvidešimts 
penkis svarus jo naudai ir savasčiai. Tų išgirdusios dvi 
tarnaitės pakėlė augštyn rankas ir akis ir patėmijo, kad 
p. Giles jau dabar tikrai pasikels į puikybę.Ant to p. Giles, 
pasitaisęs marškinių apykaklę, atsakė: “ne, ne”, ir jei 
jos kada užtėmys, kad jis esąs perpuikus su žemesniais už 
save, tai tegul jam tų pasako, o jis busiąs už tai dėkingas. 
Prie to jis pradūrė da daugiau visokių pastabų, parodan
čių jo nusižeminimų. Tas viskas buvo priimta su pagyri
mu ir rankų plojimu, nes jo žodžiai buvo gražus ir pritai
kyti, kaip paprastai didžių vyrų atsiliepimai.

Ant viršaus, vakaras užsibaigė labai linksmai, nes dak
taras buvo puikiam upe ir nors Hafrry Maylie išpradžių 
išrodė pailsęs ir užsimąstęs, bet paskui negalėjo atsispirti 
linksmumui to pono, kurs papasakojo daug visokių atsiti
kimų iš savo amato ir šiaip krėtė juokus, kurie Oliveriui 
išrodė smagiausiais iš visų, kokius jam kadanors teko iš
girst, ir labai jį prajuokino. Iš to daktaras matomai buvo 
užganėdintas, kvatojo pats ir net prajuokino Harry May
lie. Ir taip jie buvo linksmi ir smagus, kaip tik galima 
buvo tokiose apystovose. Jau buvo vėlu, kada išsiskirstė, 
eidami ilsėties su dėkingoms ir lengvoms širdimis, kurios 
taip buvo paalsintos abejojimų ir rūpesčių, neseniai da- 
tirtų. '

Ant rytojaus Oliveris atsikėlė smagesnis ant širdies 
ir ėmėsi prie kasdieninių savo darbų su didesniu užsitikė- 
jįmu, ne kaip kitas dienas. Paukščiai vėl čiulbėjo savo 
vietose ir gražiausi lauko žolynai vėl buvo parinkti, kad 
palinksmintų Rožę savo skaistumu. Liūdnumas, kurs, 
kaip vaikui išrodė, kabojo ant visų kad ir gražiausių 
daigtų, išnyko kaip nuo kokių burtų. Rodėsi, kad rasa 
skaisčiau krinta ant lapų, kad jie šnabžda saldžiau, ir kad 
pats dangus buvo gražesnis ir mėlynesnis. T*okią tai įtek
mę turi mūs pačių mintįs ant visų matomų daigtų. Žmo 
nės, kurie žiūrėdami ant prigimties ir savo artimų, skun
džiasi, kad viskas yra tamsu ir liūdna, — turi tiesą. Bet 
tie juodi dažai yra tik atsimušimu jų pačių pageltusių 
minčių ir širdžių. Tikrosios spalvos yra labai glotnios ir 
reikalauja aiškesnio įsižiurėjimo.

Toliaus bus.
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PIRIKTF ^ARAI NAUDINGAS KNYGUTES

PO VARDU

„Naminis Vaiku 
Auklėjimas“

. _ IR
“Katekizmas Apie 

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

gimui našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas* a 1
Kun. A. Staniukyną,

4557 So. WoodSt.. CHICAGO. ILL

d t

s

Lietuviškųjų Sv. Kazimero
X —

Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Lietuviškosios Sesers priima pas save mer

gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo- 
3e P1^ 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, 
į| ST. CASIMIR’S SEM1NARY, 

p 6700 Rockulell St., Chicago, IIL

V/M

»»»

Jau laikas užsisakyti 1912 metams

“ŠALTINIS”
Geriausias LietuviškasKatalikiš- 

kas Laikraštis. 
“ŠALTINIO” kaina:

Lietuvoje ir Rusijoje:
Metams 3 rb. — k.
9 mėn. 
6 mėn. 
3 mėn.

2 rb. 25 k. 
1 rb. 50 k. 

— 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 laiškus ir 
pinigus reikia padėti šitoks adre
sas :
“ŠALTINIO” REDAKCIJA.

SEINAI, SUV. GUB.
RUSSIA.

SECOND WARD HOTEL
Frank Burba Savininkas.

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

■Ą 1I.

Pirmos klesos karietos 
ir arkliai parsamdymui ir 
grabinio ofisas prie RusseD 
gatvės

Edvvarsdsville, Pa.
Naujas telefonas 8041. 
Bell telefonas 9294-R.

’ — *— Honover Bretving Co.

’ Elius, Alus ir porteris.

i

TIKRAS LENK1SZKAS LAGER.

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

Nauticoke, o bravoras Danvillėj.

Emll Malinauskas, Managerls ir Prezidentas
Abu telefonai.

Vardan.

A d mana:........................... ............................St-ltan.

HEIGHTS DEPOSIT BANK
Kampas E. Market ir Hancoc 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 ii ryto iki 3-jų po pietų; subatomis— 

nuo 9-nių — 12 ir nuo 1 iki 9 vakare.

50,000 
KNYGŲ

Vys ai Dykai Del Viro
Ta k-vga yra atebulrllnga Ir ainata yr* tyk dėl vyro. 

Knyga ta prastais, anpraataia Sodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, iaigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbaaypili.nubieglma aieklos, patrotitu atypribe, pučkua 
Ir" kitus iSmietimna, negromulavima, patrotitu 
atypribe, pylva, klapenu. Inkstu ir pualea Ilgas, ruma- 
ttyma, gonorrhoea r«-h* triperi, naujai Įgautas lygas, 
atrietura ir vynas vyru Ivgra, gal būti išgidotraa sava 
namuse prlvatiSkaf, slapta ir labai pygjai. • -

Ta, dykai Įgauta knyga, paaakia jums kodėl jna 
kentat ir kaip galėt galutina] Iaigyditi. Knyga ta yra 
kra'ituvš žinios, katrua ture žinoti kožnaa vedea arba 
nevedea vyras. Ta knyga yra parakta par Daktara, 
katras ataydave ilgo lajka tyrinejmu to, apecijaliako 
lygo. Teonkit, jog ta knyga yra siustą r»-*l dykai, 
užmokant uF'pačto, ing užpešetita konverta. Nea'uak 
nekokiu piningu, tyk parašik aava varda, ir adreaa s nt 
žemiaua paduotu knponn, katrų siusk mums lendena.

DYKAI GAUTOS KNYGAS KUPONAS. 
d*. jos. usm » co.. L los n nth cUo*m

0-«<ntlnaa Tat.,tati agal T amlaioa prliadiejma, ai anrl«£)aa 
JogTamlata prlsinataaal man vytai tykai tina Jnaa knyga dal .yra.

H. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbę jas

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

Man pavestus dar
bus atlieku artis
tiškai.

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

Tikras Lietuviškas Agentas.]

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 
0. 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.

CEO. BARTAŠIUS.
Agentas,

211 W. Broadway, So. Bostoa, Mass/ 
558 Broome str.jNew York City. -

TfiMYKITE LIETUVIAI.,
Kelionė per jūres. Tūkstančiai 

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

Joną Nemeth’a
0 kodėl! Nes tnri gerą prižiū

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

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

First National
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $250.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nu» 
sudėtų joje pinigų.

Wil^es-Barre 
Dcposit & Savings-

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

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

$150.000
$450.000

$2.625.000
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų 

Joje pinigų.

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

Galima susikalbėti lenkiškai ir
ietųviškai.
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Laiškas Redakcijai.

Spalinio 14 d. Brooklyne 
įvyko koncertas po p. S. Ra
kausko vadovyste, kuris bu
vo gražiai vedamas ir visi 
buvo puikiai užganėdinti; 
tik viena dainelė “Eik, pa
silsėk brangi” nenusisekė. 
Tik p. A. Žiogas viską, kitaip 
suprato, nes, jo nuomone, 
viskas išėję be tvarkos, vi
sai blogai. Taip jis rašo 48- 
tame “Draugo” numeryje. 
Jis pirmučiausia užsipuola, 
buk dainos buvę ne tautiš
kos. Įstabu! Ar-gi p. Žiogas 
jų negirdėjo, kad taip rašo 
laikraštin. Mat kad jau ne
padainavo “Jievužės” ir 
“Karklai siūbavo”, Žiogo 
numylėtų dainų, tai jau ir 
nieko nebuvo.

p. Žiogas kritikuoja p. 
Rakauską, kad jis negerai 
dirigavęs, girdi, po nosia 
mosikavęs. Tiesa, p. Ra
kauskas yra mažas žmogus 
ir negalėjo labai aukštai mo
sikuoti, bet vistiek daininin
kai viską gerai suprato ir 
dėl dirigavimo galėjo pui
kiausiai dainuoti.

Matyt p. Žiogui pavydu, 
kad vietinis vargonininkas 
turi sutaisęs puikų chorą, 
tai nežinodamas ką daryt, 
nors apšmeižė laikraštyje.

Tai negražu, savo arti
mui garbę plėšti be jokio 
reikalo.

A. Šienpiovis.

Redakcijos Atsakymai.

M. Navickui, Wilkes-Ba-
rre, Pa. — 1. Kas yra api- 
piaustymas tikybinėje pras
mėje, tamstai pasakys bent 
koks žydelis. Jėzus taikėsi 
pilnai prie Mozės prisaky
mų.

2. Dėlko ne? — Socialistai 
gal kadą ir paims valdžią i 
savo rankas, bet iš to dar 
neišeina, kad tadą atsiras 
rojus ant žemės. Socialistai 
ligšiol dar nei vieno kara
liaus nenumetė nuo sosto. 
Socialistai bando įgyti val
džią netik ten, kur yra kara
liai, bet ir ten, kur karalių 
jau seniai nėra.

3. Kokia kalba Adomas 
su Jieva kalbėjo rojuje — 
pasiklausk jų pačių. Jeigu- 
gi nori užlaikyti rimtumą, 
tai žinok, jog kalbotyros ži
novai pri rodė, jog visos jau 
išnvkusios ir dar ligšiol te
begyvuojančios kalbos yra 
kilusios iš vieno šaltinio — 
iš pro-pro-prokalbės. kurios 
susekimas ir vra sunkiausiu 
filologijos uždaviniu.

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.

Klausimai:
1. Koks yra skirtumas 

tarp bedievio, bepročio ir 
socialisto?

2. Jeigu koks žmogus no
rėtų būti mokytu, išmintin
gu, protingu, o tiki į Dievą, 
tai ką jam daryti, kad neti
kėtų į‘Dievą?

3. Girdžiu sakant, kad 
kunigai ir kapitalistai ne
duoda žmonėms darbinin
kams mokslo. Čia negaliu 
suprasti, kokiu budu neduo
da to mokslo. Šiandien kiek
vienas žmogus gali skaityti 
visokius raštus, nes tai gan 
pigiai atsieina, ir nei vienas 
kunigas nei kapitalistas ju 
jam iš rankų netraukia. Tai 
kokiu budu kunigai ir ka
pitalistai neduoda mokslo 
žmonėms darbininkams? 
žmogus naudos neneša nei 
Juk tamsus ir nemokvtas

kunigui nei kapitalistui!
Atsakymas:
1. Apie bedievį šv. Raštas 

sako: “Tarė kvailys savo 
širdyje: nėra Dievo”!

Beprotis tai toks žmogus, 
kurs yra nustojęs protauti 
ir dėlto nei pats nežino, ką 
kalba ir daro. Beprotis tai 
daugiau, kaip mulkis. Skir
tumas taip jų toks, kad be
protį galima kai-kadą išgy
dyti, bet iš mulkio niekados 
nepadarysi protingo žmo
gaus, o tik juk mulkiai te
sako, kad nėra Dievo!

Socialistų yra visokių. Tai 
buvo badai pernai socialistų 
suvažiavime Chicagoje, kad 
Morris Hiląuit pasakė, jog 
99 nuošimtis taip socialistų 
susideda iš bedievių. Šiaip 
jau yra visokių: teozofų, pro 
testonų, žydų — na, rasime 
gal kokį vieną — kitą kata
liką. .. iki kol jis nepavirs 
bedieviu. Tiesa, socialistai 
sako, kad jie nesikišu į tikė
jimo reikalus — bet jų dar
bai rodo, jog jiems labai 
rupi išgriauti visoks tikėji
mas. Tečiau socialisto, kaipo 
socialisto, negalima lyginti 
nei prie bedievio nei p“ie 
bepročio, nors jų eilėse be
pročių nemažai, o bedievių 
— beveik visi.

2. Jeigu kas nori netikėti į 
Dievą, tai neturi nieko kito 
padaryti, kaip tik pavirsti 
mulkiu. Tai labai lengvas 
darbas. Jokių pastapgų nei 
galvos laužymų čia nereikia. 
Kiekvienas tikrai mokytas, 
išmintingas ir protingas 
žmogus žino, jog yra Esybė, 
kuri viską sutvėrė ir viską 
valdo.

3. Kad kunigai ir kapita
listai neduoda žmonėms dar
bininkams mokslo — tai 
tuščia kalba. Reikia pasaky
ti, kad cicilikai darbinin
kams mokslo neduoda. Kur 
cicilikų mokyklos? Kur jų 
universitetai?..-. Dalinimas 
kurstančių lapelių ir parda
vinėjimas pigių, bet mokslo 
vertybės neturinčių knyge
lių nėra mokslu nei šviesos 
platinimu. Yra greičiau žmo 
nių kvailinimu.

Pradėsime nuo kunigų. 
Kas įkūrė pirmuosius uni
versitetus? — Ar ne kuni 
gai? Kas užlaikė pradeda- 
masias ir vidutines mokyk
las? — Ar ne vienuoliai? 
Ar-gi ne jėzuitai įsteigė Vil
niaus universitetą? Argi ne 
dominikonai, pijarai ir ki
tokie vienuoliai steigė Lie
tuvoje pradines ir vidutines 
mokyklas? Ar-gi ir šioje 
valandoje ne kunigai su sa
vo “Saule”'fieša daugiausiai 
šviesos Lietuvai ? — O ir 
Amerikoje, ar-gi ne kunigai 
steigia mokyklas? Kur be
dievių ir cicilikų mokvk- 
los?...

Tiek apie kunigų priešin
gumą mokslui.

Dabar apie kapitalistus.
Ar žinai Tamsta, jog d 

ras Pearson išdalino visa sa
vo turtą — 7 milijonus dole
rių — mokykloms? Ar žinai, 
jog Rockeffeller ligšiol do
vanojo įvairioms mokslo į- 
staigoms netoli pusantro 
šimto milijonų dolerių? — 
Ar tai mokslo stabdymas?... 
Carnegie pats gerai neatsi
mena, kiek jis įsteigė viešų 
knygynų: 22 ar 23 tūkstan
čius. Ar tai ir-gi priešingu
mas žmonių apsišvietimui?

Nueik, Tamistėlė, į “Car
negie Tnst.itute” Pittsburge. 
Rasi tenai muzėjų, paveiks
lu galeriją, knvgvną, sales 
paskaitoms ir kitiems švie
timo siekiams. Paklausk 
bent kokio tarno, kiek atsiė
jo ta visa puiki ištaiga. Ats« 
kva, kad nemažiau, kaip 7 
milijonais dolerių... Ar-gi 
tad kapitalistas , Carnegie

yra priešingas mokslui ir 
apšvietimui.

Norėdami, galėtumime 
prailginti be galo vardus ka
pitalistų, pašventusių dide
lius pinigus mokslo ir žmo
nių švietimo reikalams.

Tai-gi šneka, buk kuni
gai ir kapitalistai neleidžia 
žmonėms mokslo, remiasi 
nežinojimu arba nesuprati
mu, kas yra mokslas ir įstai
gos, žmonėms mokslą sutei
kiančios.

IŠMINTINGAS GYDY 
MAS.

Ligos atsitikimuose reika
linga visada parinkti atsa
komi vaistai. Išmintingas li
gos gydymas turi prasidėti 
visupirma išvalymu vidurių 
ir sustiprinimu kūno, tik čia 
turime būt atsargus ir nevar 
toti stiprių viduriams pa
liuosuoti vaistų, kurie dau
giau kenkia, nekad gera pa
daro. Vartoti reikia tokius 
vaistus, kurie veikia grei
tai, bet švelniai ir nedaro jo
kių nesmagumų. Toks vais
tas yra Triner’s American 
Elixir of Bitter Wine, kadan 
gi jis lengvai išvalo žmogaus 
organizmą ir tuopat laiku jį 
sustiprina. Susirgus pilvu, 
kepenimis, viduriais, ner
vais ir šiaip visokiomis ligo
mis tas vaistas visada ge
riausiai pagelbėja. Labai 
naudinga vartoti nuo vidu
rių užkietėjimo, geltlįgės, 
galvos skaudėjimo ir įvairių 
moterų ligų. Visose aptieko
se. Jos. Triner, 1333-1339 S. 
Ashland avė., Chicago, TU.

Pa j ieškau savo brolio Pe
tro Yakučio, nes jau seniai 
nežinau kur jis gyvena. La
bai turiu svarbų reikalą ir 
norėčia jį sužinoti. Jeigu 
kas jį žino, arba jis pats, ar
ba kas kitas,„tegpl dūb<Įa ži 
nia šiuo adresu:

Benediktas Yakutis,
217 Park St.,

Levviston, Me.

“Draugo” Redakcijoje galima 
gauti šios knygos: •

No. 1. Degtinė. Vienaveiksmis sce
nos vaizdelis. Iš lenkų kalbos 
vertė A. Vėgėlė. Labai puikus ir 
lengvas veikalėlis scenai.

Kaina 10c.
2. Katriutė. Triveiksmis dramos 

paveikslėlis paimta iš liaudies 
gyvenimo. Iš lenkų kalbos ver
tė A. Vėgėlė. Kaina 10c.
3. Trumpas Katekizmas. Leng
vas ir prieinamas būdas vai
kams pramokti katekizmą. Kai
na 10c.

4. Fabiolė. Vytautas. Kas nori ži
noti krikščionystės įdomią pra
džią teskaito šitą garsiąją kny
gą. Kaina $1.00

5. Naminis Vaikų Auklėjimas.
Kiekvienas tėvas ar motina, 
kurie rūpinasi geru vaikų išau- 
ginimu, kad iš jų vaikų išaugtų 
geri ir dori žmonės, privalo ži
noti šios knygelės turinį. Kai
na 10c.

4 I

REIKALINGAS

GERAS ZECERIS

gerai mokąs lietuvišką stat- 
rašą ir galįs statyti raides 
ant Linotype mašinos. Atsi- 
šaukit į “Draugo” adminis
traciją.

314 E. Market st., 

Wilkes-Barre, Pa.

BONA MORS 
S0DAL1TY

STJAMESCAIHEDRAL
momtreal.cah

R.H. Morgan
Išdirbėjas Kepu

rių, Kukardų, Vė
liavų, Antspaudų, 
Šarpų ir kitų tam 
panašių dalykų.

Reikalauk Kata- 
. liogo..

R. H. MORGAN,
13 N. Main St,

SHENANDOAH, PENN’A.

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,

a

“Nėra kitos gyduolės taip pasekmingos nuo susitrenkimo, štyvumo, 
šlubavimo, sutinimo, skaudėjimo kryžiuje ir reumatizmo, kaip Seve
ros Gothardo Aliejus” — rašo pon ia Auna Paterson, San Pierre, Ind.
— “Veliju kožnai šeimynai, idant tą linimentą visados turėtų po ran
ka.” x '________

Apsisaugojimas nuo Skaudėjimo
Jeigu kenti nuo reumatiškų skaudėjimų, neuralgijos, apsukini- 

mų, štyvumo kaklo, raumenų sudėjimo, nuo šlubavimo, nuo 
skaudėjimo krutinėję arba šonuose, sužeidimų, sutrenkimų, ar
ba nuo kitokių tos rųsies kentėjimų, dėl kurių viršutinės gyuuo- 
lės yra reikalingos — jokia kitokia gyduolė neatneš tau tai) * 
to ir pasekmingo palengvinimo, kaip

SEVEROS

GOTHARDO ALIEJUS
SEVERA’S GOTHARD OIL

Pirk bonkutę šiandien! Apsipažink su gera ir pasekminga verte šitų 
gyduolių, kas link prašalinimo skaudėjimų, o niekada be to ap

sieit ne norėsi.
r> i t- vj. H •TyyyrmcigsMMBBMBBonkutė namuose šito 
linimento tą patį žen

klina, ką ir
APSISAUGOJIMAS SKAI IEJIKO | LASZU’’.

Kaina 50 centų.

KOSULIS

NUSTOJO

Atsidusimas dabar yra lengvas”. 
— “Užkimimas prasišalino”. Toki 
ir tam panašus išsireiškimai pa
lengvinimu išeina iš lupų sergan
čių ypatų, kurios kaipo gyduolę 
nuo savo Kosulio, Bronchito, Kru
po arba nuo kitokių Plaučių skau
dėjimų, Gerklės ir užkimimo var
tojo tą vertą pagirimo gyduolę, 
taip gerai pažįstama, po vardu

SEVEROS
BALSAMAS PLAUČIAMS

(Severą’s Balsam for Lungsj
Pagelbės tau! 
Bandyk!

Kaina 
25c. ir 50c.

'rei

“PENKIOLIKA

Slaptuose atsitikimuose arba už- 
sisenėjusio užsikietėjimo, nesu- 
žlėbčiojimo, apsunkinimo jaknų, 
dvspepsijoje, Įapalpimuose ir nus
to j imo sveikatos — visados yra pa
sekmingi ir geri rezultatai, jeigu 
regulariškai imsi po kožnam val
giui nuo penkiolikos lašų iki pil
nam šaukštukui, žinomos gyduolės

SEVEROS

GYVASTIES BALSAMAS
( Severą’s Balsam for Tufe-)

Kaina Gyduolė kaslink
75c. jos gerumo,

yra pasekmingiausia

Parsiduoda aptiekose. Imk egzempliorių Severos Lietuvišką Ka
lendorių ant 1912 metų. Duoda j į dykai. Daktariški patarimai

uždyką. Rašyk pas

W. F. Severą Co. CEDAR RAPIDS 
IOWA

0

Union Ticket Agencv.
«enl*tula Lietuviška Banka Scrantone 

lr Vlaoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 

Linijų.

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

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

Nedėlioję: nuo 10to» ig ryto iki 5-tal 
valandai vakare.

Adolf Blau,
Union Ticket Agency,

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

gybę visokių maldaknygių ir svietiškų 
knygų visokioee kalbose.
TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 862.

20
Naujas Telefonas 10TO—B.

E. Market st, Wllkes-Barre, Pa.

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

rielkų, bliūdų, stiklų, puodų, liam- 
pų ir visokių virtuvei reikalingų 
daiktų Yra iš ko pasirinkti. Atei- 

, kitę persitikrinti.

102—104 S. MAIN ST.,

WILKES BARRE, PA.

Edmundo* Steponaičio

RAŠTAI.
Visus a. a. Edmundo Ste

ponaičio raštus galima užsi
prenumeruoti prisiunčiant 
tik 75c. už neapdarytus, o 
$1.00 už apdarytus vienoje 
knygoje. Raštų spauda bus 
užbaigta apie Naujus Me
tus. Po atspauzdinimo raš
tai bus brangesni.

Užsakymus ir pinigus siųs 
kitę šiuo adresu:

Al. Steponaitis,
745 Glenmore avė.,

Brooklyn, N. Y.

RUPTURA
Chroniškos kraujo ir nervų 

ligos gydomos.

Mano Budas-Išgydytas' ant 
visados be operacijos

Aš noriu susišnekėti su kožnu žmcv kurs turi
rupturų. Aš noriu išaiškinti jiems n._ gydymo
būdą. Aš turėjau darbą su ruptura ir gyu-lau ją 
per dvidešimts metų, ir esu išgydęs pilnai tukstcn- 
ėius žmonių, kurie turėjo rupturą. Toks milžinu 
kas patyrimas padarė mane pirmu Rupturos Spe
cialistu, o ne ten kokiu praktikantu. Dr. AIexand«r O’Mall * y

Aš esu išradėju greito ir be skau- Didžiausias Rupturos
Atsimink

geras vaistas padarė daug pasekėjų. Jeigu inpulsi*—
į jų rankas, vaistas nebus atsakantis.

PRISIPILDYMO LIGA.

t Mano sistema gydymo prisipildymo ir rektališkos ligos užtikrina jums 
greitą ir visuotinį išgydymą. Aš nenaudoju peilį ar kokį barbarišką būdą

prie Rektališkų ligų.

Vienatinis Lietuvis Kostumeriszkas
KRIAUČIUS ATHOL’E

Siuva Visokius Vyriškus ir Moteriškus BObus.
Kiekvienam pritaikau pagal jo norų ir pasiuvu 

pagal Naujausias madas. Išplaunu, išvalau, išprosi- 
nu ir sutaisau senus vyriškus ir moteriškus rūbus ir 
iš senų padarau kaip naujus.

VISĄ DARBĄ GVARANTUOJU.
Iš aplinkinių miestelių atvažiavusiems užsiste- 

liuoti siutus, apmoku kelionės lėšas neviršiau 75c. 
Reikale kreipkitės pas savo tautietį, o busite už
ganėdinti.

PETRAS BUZEVICIUS,
252 SOUTH ST., ATHOL, MASS.

VADOVAS 

Keliaujantiems in Ameriką ir
Iškeliaujantiems.

Jeigu nori žinot apie visas laivų kom 
panijas, koki yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
mylių, kur randasi didieji kompanijų 

. offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pri
siųsk 15c. ntampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

J. VALUKONIS,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

. . .i

lt doesn’t pay to netfiect 
your Health ——1"" ,Tm

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

gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites!

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

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

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

F. AD. RICMTER & CO., 21S Pearl St.. New York.
Rloht.r'lo Gongo Pili*, yra g.rO. noo vidurio toklotAJimo. 28«. Ir 8O«

LIGOS VYRU.
Aš noriu, kad kožnas žmogus turėdamas Išsiveržimą, Neėystą Kraują, Slo- 

bnumą, Mažą Energiją, Kraujo ir Inkstų ar kokią kitą ligą parašytų ar pa
šnekėtų su manim. RAŠYK jeigu negali ateiti. Visa korespondencija bns 
užlaikyta slaptybėje ir atsakymai siųsti čystam konverte. Rašyk •- atsiųsk 
2c. štampą ant knygutės apie Rupturą. Visokiais Prisipildymais .. Rekta- 
liškas Ligas, o męs siųsim ją dykai aut bent kokio adreso.

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

Kur lietuviškai susikalbama ir susirašoma.

AR TAS NUSTEBINA TAMISTĄ? PERDEM RANKOMS DARYTI 
SIUTAI IR OVERKOTAI IŠ VISAI NAUJŲ AUDEKLŲ

’ UŽ $15.
Ištikro man stebėtina, kad aš galiu tą padaryti — BET AŠ GALIU, ir 
tas tai svarbiausia.
Man nerupi, ar kitos krautuvės gali parduoti tokius puikius rubus, kaip 
kad aš galiu. Klausimas yra, ar jie NORI daryti?
Visada atmink, “padaryti” taip reikalinga, kaip “žinoti kaip padaryti”. 
Yra tai kaina, kurią aš priėmiau už mano rinktinius siutus ir overkotus. 
Niekad dar nebuvo taip puikus drabužiai iš gražumo ir gero padarymo 
išskiriant geriausius kostumeriškus siuvėjus.

$15.00
LOUIS R OSENTHAL

ANT KIRBY’S



8 DRAUGAS
— —

ir amuniciją ir nemažai jis
esąs supirkęs ir pasiuntęs^ L. R. K. Pilnųjų Blaivininką
Meksikoj}. Manoma iš Meri-! 
gos gauti daug svarbių in
formacijų.

Jungtinių Anier. Valstijų 
sargybos kariumenė jau pa
siųsta Meksikos parubežin, 
kad apsaugotų piliečius 
nuo galimos betvarkės nu- 
kentėjiino. Texas valst. gu
bernatorius Coląuitt apgar
sino, kad laike 48-nių valan
dų visi Meksikos revoliuei- 
jonieriai turi apleist šią DvasiškM vadovas; 
valstijų. Iš Washingtono vai 
džia pagarsino, kad gen. Re
yes’o areštavimas nieku ne
pridera nuo Meksikos val
džios. Tai, esu, padaryta ap
saugoj imui neutralinių tei
sių, bet visai ne parėmimui 
Maderos valdžios; gi dėl Ma
deros likimo prezidentu j iždininkas 
Jungtinių Valstijų politika 
visai nepersimainysianti.
Nes revoliucijonierių suėmi
mai buvę ir Maderai Vedant 
revoliucijų, jei kada tik re
voliucijonieriai peržengė 
neutraliuos teises.

A. Susivienijimo Cen
tro valdybos adresai.

Pirmsėdis:
Kun. P. B. SerafiiĮas, 

10806 \Vabash avė.. 
Chicago, III.

I Pagelbininkas:
P. Lapelis,
St. Ciril & Met. Pol. Sem. 

Orchard Lake, Mich.

Kun. P. Saurusaitis, 
46 Congress st., 

Waterbury, Conn.
Sekretorius:

Juozas Kovas,
17 Congress avė., 

Waterbury, Conn.

S. Bandzevičia,
17 Congress avė., 

Waterburv, Conn.
Iždo globėjai:

Juozas Antanavičia,
20 Alder st., 

Waterbury, Conn.
Anelė Malinauskiutė, 

682 N. Riverside st., 
Waterbury, Conn.

“Draugo” Agentai

Taip teisinasi Tafto val
džia. „Vienok toks uolus 
Jung. Valstijų užsispirimas 
prieš dabartinius Meksikos 
sukėlėlius, lyg tai parodytų 
amerikonų didesnę simpati
jų Maderai, negu numestam 
gen. Uiazui, nors taip ir iš
puola, nes Madero vis-gi yra 
liaudies išrinktu prezidentu 
o ne intrigoms isigavęs des
potas. K. Strumskis, prez.

Maderos valdžia uoliai or-1 High St., t
ganizuoja savo armijų, kuri Brooklyn, N. Y.
turi sutrempti revoliucija.;P. Grajauckas, ^ice-prez
Valdžios armija susideda: Paca & Saratoga St.,
daugiausia iš Maderos laiku Baltimore, Md.
buvusių revoliucijonierių. Į . . . .

_____  j J. Stulgaitis, kasienus,
40 Sylvanus St., 

Wilkes-Barre, Pa.
JLV U 01 tJ A..

r, .. t, , , A. Gudaitis, sekretorius,Rusnos Dūma dabar ap- „ „ T> ’ o , iv - v v r p. O. Box 73kalba apie salies nepapras- c,., ~.. v, , Silver Creek, Pa.tųjų teisių užlaikymų, ku
rios buvo įvestos dar 1881 
m. tik trejiems metams, o
vienok laimingai tebeveikia; x..v. . .. . , Siuomi pranešame visiems,ir po šiai dienai, t. v. per 30' •____r . I jog męs atspaudeme įsnauiometų. Durna dabar paėmė, _ _ . , .i7 . , x Trumpą Katekizmą,tų klausimų ant apsvarstv-! r
mo. Dešinieji rusai spardosi1 taiR' kurie P’rmiau ^ika-

. v , , . . . lavote, tai dabar galėsitepnes tų teisių panaikinimų, ’ °

Sąjungos Liet. Vargoninin 
kų Amerikoje vyriausy

bės adresai.

nes mat tos teisės palengvi
na valdžiai persekioti kita
taučius ir įvedinėti teises 
kur kokias ji panori.

Be to Dūma pakėlė klausi
mų apie sutvarkymų pašel- 
pos badaujantiems. Jau ne 
kartų Rusijoj patirta, kad 
visoki pašelpos “globėjai” 
pašelpai paskirtus pinigus 
sunaudojo visai kitiems, 
tankiai nešvariems, tiks
lams, kaip kad valdžia buvo 
paskyrusi. Šiam klausimui 
priešininkų taip-gi netrūks
ta.

gauti.
. 10 centų egzemplioris.

“Draugas”
314 E. Market st.

Wilkes-Barre, Pa.

10 tuzinų tik už $1.00.
Gražiausios gromatoms 

popieros su gražiais apskai
tymais ir dainelėms 10 tuzi
nų už $1.00, prisiuntimas 
30c. extra. Palangos Trajan- 
kos baksukas 30c. Kataliogą 
siunčiame už 4c. Reikalauja
me pardavėjų ir duodame 
gerą pelną.

M. Žukaitis.
449 Hūdson avė.,

Rochester, N. Y.

t#*#

VYRAI. ČEDYKITE PINIGUS!
GERIAUSIA PROGA VYRAMS VARTOJAN
TIEMS BRITVĄ DFL SKUTIMO BARZDOS.

Norėdami turėti savo veidą nepuč- 
kuotą (čystą), sučėdyti pinigus kai
po ir laiką, galite apturėti apaiste- 
liavę, paa mane Skutimo Maiinaitę, 
už 25 centus, an kuria kožnaa vienas 
gali nusiskusti be jokio mokslo ir 
insipjovimo j tris minutas.

Šita mažinsite yra naujai ižmislin- 
ta ir niekur negalima jos taip pigei

pirkti, kaip tikpo žemiaus paduotu adrisu. Ji parsiduoda au 
trim aitriom geliaitem už 25 centus ir au kožna geležte gali
ma yra 5 syk skųsties be galandinimo. Geresnė sn 7 geliaitem 
už 50 centų. Su 12 geliaitem, muilu, iepečiuku ir t.t. už $1.00. 
Visos mašinaitės yra sudedamos tam tikrai sudarytuose baksu- 

„ kuose.
Sinnsdami pinigus, meldžiu paduoti savo tikrą aiškiai rašytą 

adresą.
J. GALECKA ,

122 South Įst StL, Brooklyn, N. Y.

Rev. .L Sutkaitis,
2112 Sarah st.,

Pittsburg, Pa.

K. Strumskas,
190 High st.,

Brooklyn, N. Y.
i

Juozas Mališauckas, 
Forest City, Pa.

T. Kizievič Box 167. 
Minersville, Pa.

K

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

J. Mikutaitis,
1327 Rebecca st., S. 8

Allegheny, Pa.

J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė.,

Chicago, III.

M. Urbanaviče, Box 33. 
Thomas, W. V.

J. Antanaitis Box 22. 
Svvovers, Pa.

J. Versiackas,
65 Davidson st.,

Lowell, Mass.

Juozas Akevičius, P. D 
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. 69th st.,

Chicago, III.

St. Petruškevice,
223 E. 6th st.,

Mt. Carmel, Pa.

M. K. Petrauskas,
415 Middle st.,

Kenosha, Wis.

A. Urbonaviče,
329 River st.,

Plymouth, Pa.

Juozas Podžukynas,
1338 So. Canal St.

Chicago, III.

Dom. M. Andrulionis,
65 Davidson st.

Lowell, Mass.

Ant. Tuškėnis Box 1115 
Plymouth, Pa.

Julius Bukantas,
94 Blackstone st.,

Boston, Mass.

Jonas Ramanauckas 
135 Ames st.,(

Brockton, Mass.

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

Montello, Mass.

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

So. Omaha, Neb.

Stanislovas J. Ša bau 
Box 239, Lewiston. M«

Pr. F. Juškeviče,
139 Jackson st.„,

Lavvrence, Mass.

Jonas Galeckas,
122 So. Įst st.

Brooklyn. N. i Y.

Kun. A. Ežerskis,
5447 S. Wood st.,

Chicago, TU.

Kazys Matukeviče,
1742 Nay Aug »vo.,

Scranton, Pa

Popieriai Laiškams.
Popieriai dėl laiškų rašy

mo su visokiais pasveikini
mais ir su tam pritinkan
čioms dainelėms. Su šilkinė
mis kvietkelėms padabinta 
ii; su visokiais paveikslė
liais. Parsiduoda labai pi
giai. Kas prisius 25c. pačtos 
markėms, o aplaikys 12 po
pierų su kopertais ir dar 
pridėsiu dovanų labai gražių 
stainelę kuri yra panaši ant 
altorėlio verta 25c. Už $1.00 
duodarp 6 tuzinus popierių 
Agentams duodam gerų už
darbį. Adrsesuokit:

K. J. Intas,
P. O. Box 1724 New York.

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.

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

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

Jeigu tu nori pasitaisyti 
klausk savo gydytojo apie

Stegmaiero

PORTER
Padarytas ypatingai Šei

mynų naudojimui. Sudėta į 
pantes ir puspantes pagal 
norų.

Alūsų vardas įspaustas 
kiekviename butelyje.

V f

STEGMAIER BREVV1NG CO.
Wilkes Barre, Pa.

Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

First National Bank
PUBLIC SQUARE

Wilke-sBarre, Pa.

IA * T I PD 1 Bell Telephone Dickinson 8757 w.
I !' llHlftLię daktariškos rodos galima atsišaukti
Vis li^IlvLdO klKHUVUlj pas Dr. Ign. Stankų per telefonu ar laiš-

0 ku ir ii kitų šteitų, taipgi Kanados.
— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —

Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo 
miestavu daktaru miesto Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The York 
Tom (Truguatt Mr&icul tiehool and Hoepital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra 
ofiso, kur kiekvienas ai miaukęs gali juos matyti

Dabar 
padirbo pui'
lieki}su geriausioms gyduolėms. Cla visi ligoniai atranda teisingu pagolbą 
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 goresnio daktaro, kaip I>r. I. Stankus, 

aug daktarų atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti." Taip kalba Jos. 
vilpa, 1011 Carlion St., Philadelphia, Pa.

„Šiuomi viešai išreiškiu sa-

to

rs ivn v ivuao ca> juuo uiovjvii

• Įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name . 
įlkią w,-diiaitsjfcą L'i/uVų su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap-1 
iriausioms gyduolėms. Cla visi ligoniai atranda teisinga pagalba, iš-*

1 vo širdingą padėką Dr. Stan- 
!kut už išgydymą norvų ligų 
'ir sugrąžinimą vyriškumo, 
i kuriu kiti daktarai atsisakė 
Iišgydyti. Ir visiems sušlap
tomis ligomis patariu kreip- 

pas dr. Ig. Stankų, o ne
pasigailėsite savo žygio

GARBUS DAKTARE: neiš
randu Žodžiu p idčkavojimu 
Tamisti.i už išgydymą skau 
dėiimo šonuose ir po širdies 
gėlimo strėnų ir skausmin
gų mėnesinių, kurių kiti vi
si daktarai neapsiėmė gydy
ti. Bet Tamistos operacijų 
kaip ranka atėmė kentėjimą 
nuo manęs. Ela Alažinacky 

1325 S. Front St., Phila.

Plymouth National 

BANK.
x Kapitolas su perviršiu 

$165.000.00.
Šitoji Banka prižiuroma 

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

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

FABIOLE,
garsi "kardinolo Wisemano apysaka. 

Vartė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
imantiama dengiau kaip vieną eg

zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo
šimtis. Gaunama pas:

BEV. VARNAGIRIS,
312 So. 4th St, Brooklyn, N. Y.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntmui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS, 
Mahanoy City, Pa.

UNITED STATES DEPOSITARY

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

Už sudėtus pinigus moka 3-čią 
nuošimtį.

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

M erchants 1
Banking i 

Trust I 
Company,

Mahanoy City, Pa.

Turi Kapitolo su nuošim
čiais

$190.000.00.
Sudėtu pinigu

$700.000.00.
Męs vedame visokį lega 
liškų biznį.

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

JOHN J. MEYER, 
Kasininkas.

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mą “Ąccuratua” laikrodėlių tiktai už 
5b.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dnbeltavi lūkėtai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką 
naudojami, kuris turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 
metų. Tikrai gražus la'krodėliai, ne 
gėda bus nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą dsiegorėlį, tai 
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime 
litą laikrodėlj kiekvienam C. O. D. už 
$5.73 ir ekspreso kaltus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs tinkuojame viską. Auksinis

grandinėlis duodasi dykai sn laikrodžių. Adresas:
EKOELSIOR WAT0H OO., DEPT. 900, OHIOAGO. ILL 

^^»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Hnlim i||i lt H » » » M ll'»

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

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

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO., 
Dept. F.

115 7-th strootę N«w York, N. Y.

A. Zmudzen, Salem, Mass
57 Pingree St. D r. Ig. Stankus,

John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.— » 
Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bet 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nos jau ne
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino 
mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydooia, dabar jau baigia gyti. Ačiū 
Tamstoms ui pigų ir greitą išgydymą.”

* Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:
reumatizmo, skaudėjimą šonu, sąnarių kaulu, strėnų, kojų, pečių, nuo 

visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėji- 
m ą ir nediibimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi 

isokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku,galvos skaudėma, širdies, inks- 
' tu, kepenų ir plaučių ligas. visokias‘nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana 
’riu, greilą S'ipykimą, negalėjimą miegot ir išgąstį, groitą pailsima, sunkų 
fkvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas 
I skausmingų ir nelegulerišk mėnesinių tekėjimą it gumbo. Išgydau su ope- 
’ cija rupturą, apcndesitis, vėžį, skilvye augančiusbkmenisvisokiusskadulius, i 
kguzus (tumore), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas aut gyslų kaulų 
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir 
gerklės.

Dr Ignatins Stankus, M. D. 1220 So. Broad Street,
Philadelphia, Pa.

Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakare. 
Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

mLBFPT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
GE5TAU8IA

GYDUOLĖ:
NUO

STRĖNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI

MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO,
KATAROS,

UŽSIŠALDYMO,
NEURALGIJOS;

NUO
GERKLĖS

SKAUDĖJIMO,

MĖŠLUNGIO
SKAUSMO KRU
TINĖJĘ NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ARBA 
DUSULIO 
ŠTYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
ŠONUOSE 
RANKŲ IR 
KOJŲ.

Z Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisenėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel

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

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
<3or. Elm & Main Str., Plymouth, Pa.

ll DRAUGO”

=J I-----------------

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE- 

== RIAUSIA GREITAI ATLIEK A = 

ĮVAIKIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

SPAUDINI
PIGIAI

K0NSTITU0IJA8, plakatus, tikietus, 
UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

RAIDĖS STATOMOS DIDELE—NAUJAU- 
SIOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”

ADRBSUOKITK ----- -

“DRAUGAS"
314 E. Si Barre, P..


