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Metai IV.

Trečioji Gavėnios Nedėlią.
Lekcija. — Ef. V, 1—9. — 

Broliai: bukite Dievo se- 
kiotojais, kaipo mieliausi sū
nus, o vaikščiokite meilėje, 
kaipo ir Kristus numylėjo 
mus ir išdavė pats save už 
mus Dievui aukon ir užmu
šima n dėlei saldybės kvapo. 
O paleistuvystė ir visokia ne 
čvstata arba godumas tegul 
nebus nei minėti tarp jūsų, 
kaipo pridera šventiems; ar
ba, bianrvbė, neišmintinga 
kalba, arba apjuokimas, ku
ris prie reikalo nepridera, 
bet labiau dėkojimas. Nes 
tai žinokite, išmanydami, 
jog visokis paleistuvis, arba 
pasileidėlis arba godulingas 
kas yra tarnavimu stabams, 
neturi tėvonijos Kristaus ir 

• Dievo karalijoje. Tegul nie
kas jusu nesuvadžioja nie
kingais žodžiais, nes dėl tų 
daiktų ateina Dievo rūstybė 
ant netikėjimo sūnų. Todėl 
nenorėkite stoties anų drau
gais. Nes buvote kitą kartą 
tamsybe, bet dabar šviesybe 
Viešpatyje. Vaikščiokite, 
kaipo šviesybės sūnus, nes 
šviesybės vaisius yra viso
kioje gerybėje, ir teisybėje 
ir tiesoje.

tynias kitas dvasias, nedo- 
resnes už save, o įėjusios gy
vena tenai. Ir stojasi pasku
čiausieji ano žmogaus daik
tai piktesni už pirmuosius. 
Ir stojosi, kad taip kalbėjo, 
pakėlusi balsą nekuri mote
riškė iš minios, tarė jam: pa
laimintas žyvatas, kurs tave 
nešiojo, ir krutįs, kuriąs žin
dai. O jisai tarė: Bet labiau 
palaiminti, kurie klauso Die 
vo žodžio ir saugoja aną.

Evangelija. — Luk. XI, 
14—28. — Anuomet išvari
nėjo Jėzus velnią, o tas buvo 
nebylys ir stebėjosi minios. 
O nekurie iš anų sakė: per 
Beelzebubą, velnių vyriausį- 
jį, išvaro velnius. O kiti, 
gundydami ji, reikalavo nuo 
jo ženklo iš dangaus. O jisai, 
kad išvydo anų mintis, tarė 
jiems: Kiekviena karalija
savyje nesutinkanti, bus iš
naikinta ir namai ant namų 
sugrius. O jei ir šėtonas yra 
su savim nesutinkąs, kaip-gi 
stovės jo karalija? nes Rako
te, jog aš per Beelzebubą 
išmetu velnius. 0 jei aš per 
Beelzebubą išmetu velnius, 
jūsų sūnus per ką išmeta ? 
Todėl anie bus jūsų teisė
jais. Bet jei Dievo pirštu iš
metu velnius, ištiesų atėjo 
pas jus Dievo karalija. Kad 
stiprus šarvininkas, sergsti 
savo namus, ramybėje yra 
tat, ką turi. Bet jei stipres
nis už jį atėjęs pergalės jį, 
atims visus jo šarvus, ku
riuose viltį turėjo, ir jo nau
dą išdalys. KaR nėra su ma
nim, prieš mane yra; o kas 
nerenka su manim, barsto. 
O kad nečvsta dvasia išeis iš 
žmogaus, vaikščioja po sau
sas vietas, ieškodama atil
sio, o tieradusi sako: sugrį
šiu į Ravo namus, iš kur iš
ėjau. O atėjusi randa anuos 
iššluotus ir iššveistus. Tada 

‘ ia ir paima su sa\ im sep-

VELNIO ORATORIAI.
Yra velniai nebyliai ir yra 

velniai liežiuvininkai: arba, 
kitaip sakant, kariais vel
nias žmonėms paleidžia lie- 
žiuvį, kariais jį surakina. Jei 
krikščioniui esti reikalas 
pagarbinti Dievą, apginti 
dorybę, sulaikyti nedorybę, 
o jis tyli, tai reik pripažinti, 
kad tasai krikščionis, neku- 
riame laipsnyje yra apsės
tas velnio nebilybęs, kurį 
reik išmesti. Bet vėl, jei lie- 
žiuvį paleidžiame ir blogai 
kalbame apie savo artimą, 
jam vardą gadiname apkal
bomis ir šmeižimais, tai vėl, 
velnio liežiuvininko apsėsti, 
neapskaitomas skriaudas 
darome sau ir kitiems. Tokių 
velnio oratorių šiandien yra 
pilnas svietas.

Šventraštis paduoda, kad 
Šv. Dvasia nužengė ant 
Apaštalų liežiuvių paveiks
le. Kaip gi, toli gražu, ski
riasi Šv. Dvasios liežiuvis, 
kurį kasdien girdime krikš
čionių susirinkimuose. Die
viškosios Dvasios liežiuvis 
yra tai meilės prielankumo 
ir tiesos kalba; apkalbinėto
jo gi liežiuvis, tai neapykan
tos, piktumo ir melo kalba. 
Galima sakyti, kad apkalba 
tai nusidėjimas priešai Šv. 
Dvasią, nes niekas taip nesi
priešina vienybei ir meilei 
ir niekas tiek tarp žmofiių 
nedaro suirimų, kiek piktas 
liežiuvis.

Jėzaus Kristaus dvasia, 
tai dvasia vienybės ir meilės 
Jėzus meldė Tėvo, kad kaip 
jie yra vienu ir jojo moki
niai butų vienu. Ne prigimi
mo vienybe, kaip Tėvas ir 
Suims yra vienas Dievas, 
bet meilės vienybė. Kad kaip 
yra vienas Dievas, vienas 
tikėjimas ir vienas krikštas, 
taip kad visi butų vienu, mei 
lės vienybėje. Tokios buvo 
Šv. Dvasios veikimo pasek
mės pirmuose krikščionįse, 
kad kaip Apaštalų darbai 
mini, buvo jie visi vienos 
širdies.

Deja! Apkalba suardo tą 
laimingąją zienybę. Kiek
vienas daro save teisėju sa
vo artimo ir jį pasmerkia be 
išklausymo. Tokiam teisėjui 
kad save išteisinti, užtenka 
išgirsti apie artimą piktą 
žodį, paleistą iš pavydo ar 
neapykantos. Apkalbėtojas 
mano, kad artimą žeminda
mas save išaukštįs. , Jei vėl 
artimo dorybė ir nekaltybė 
visiems yra žinoma tai ap

kalbėtojas, kad jį pažemin
ti, pridurs, o betgi jis pasa
kė taip ir taip padarė tą ir 
tą. Ar toks krikščionis atme
na, kaip didelis nusidėjimas 
yra apkalbų ir kaip Dievo 
neapkenčiama? “Kokių teis
mu teisiate, sako Jėzus, to
kiu busite teisiami; ir kokiu 
saiku saikuojate, bus jums 
atsaikuota. Teismas be gai
lestingumo tiems, kurie ne
turėjo gailestingumo”. Ne
darykime to kitiems, ko ne
norime, kad kiti mums da
rytų. S.

POLITIŠKOS ŽINIOS.
KYNIJA.

Kynijoj betvarkė atsinau
jino. Vasario 29 d. apie du 
tūkstančiu Pekino kareivių 
pakėlė maištą prieš Yuan- 
shikaijaus valdžią ir pradė
jo plėšti gyventojų turtą; 
vėliau maištininkų skaičius 
padidėjo. Kol-kas, maišto 
priežastis nežinoma. Yra 
spėjimai, kad kareiviai pa
kėlė maištą išgirdę, kad 
Yuanshikai rengiasi apleisti 
Pekiną ir keliauti Nankin- 
gan, kur jį reikalauja pieti
niai respublikonai.

Maištininkai šūvių nesi
gailėjo. Leido šuvius kur tik 
pakliuvo. Neatsargus šūviai 
pagimdė didelius gaisrus, ku 
rie pridarė eibes nuostolių, 
siekiančių apie $25.000.000.

Europiečiai ir amerikonai 
vėl pasijuto beesą pavojuje, 
todėl pradėjo statyties ba
rikadas, kad apsiginti nuo 
maištininkų, ypač, kad jie 
visur stengiasi padegti mies
tą. Uždraustoji miesto da
lis, kur dabar gyvena atsisa
kiusioji nuo sosto ciesoriš- 
koji šeimyna, gaisro paliko 
nepaleista, tas rodo, kad 
mancburai ištikimai sergsti 
tą apielinkę.

Svetimų šalių kareiviai, 
sugrįžę nuo sargybos į savo 
konsulių kontoras, apipasa- 
koja baisias žinias. Pekino 
gatvės esančios nuklotos nu- 
žudytojų lavonais. Gi visas 
miestas esąs tikras anarchi
jos ir Chaoso vaizdas. Viena 
kulka pasiekė net ir Ameri
kos pasiuntinio bustą ir pe
rėjo per sieną, bet nieko ne
sužeidė. Ir tik į rytmetį šau
dymai apsistojo, greičiausia 
dėl stokos amunicijos. O plė
šikų bandos tik nešdinosi iš 
miesto pirm išauštant auš
rai, mat nakčia lengviau pa
slėpti išplėšti lobiai, ypač 
kad miesto šviesa buvo nu
kirsta ir visur viešpatavo 
visiška tamsa. Prasiplati
nus žinioms apie Pekino 
maištą, Kovo 1 d. pakėlė ka
reiviai maištą ir mieste Feng 
tai. Pasiųsta ištikimoji ka
riumenė užgniaušti maištą, 
kas tuoj pagimdė kruvinę 
susirėmimą. Čia yra didelė

europiečių pasislėpė Angli
jos pasiuntinio bustuose, ku
riuos sergsti angliškų pėsti
ninkų skyrius, kurie čia bu
vo atsiųsti sergėti gelžkelio 
liniją.

Pekino maištininkai, išė 
ję iš miesto į laukus, išardė 
daugumą geležinkelių. Ma
tomai jie daro planus užpulti 
ant miesto antru kartu, to
dėl jie naikina geležinke
lius, kad Europos valdžios 
negalėtų greitai pasiųsti sa
vo armijų numalšinti suki
lėlius, jeigu jie pradėtų už
puldinėti ant europiečių.

Vėliau atėjo žinios, kad 
Pekino maištininkai sugrįžo 
miestan ir išnaujo pradėjo 
plėšikauti. Daug rezidencijų 
išplėšta^ o jei kas mėgino 
priešinties, tokius maišti
ninkai žudė be jokios abejo
nės.

Generolas Li-Yuan-Tieng, 
komanduotojas Nankingo 
respublikonų kariumenės te
legrafavo Pekinan respubli
konų pasiuntiniams nereika
lauti Yuanshikaijų būtinai 
apleisti Pekiną ir važiuoti į 
Nankingą. Gi Yuanshikai 
telegrafavo į Pao-Ting-Fu, 
kuris randai T(«4^angliškų 
mylių į vakarus nuo Pekino, 
kad tenykštė administracija 
suimtų arba išžudytų tuos 
visus maištininkus, kurie pa
siėmę traukinį iš Pekino nu
važiavo ten.

Yuanshikai išleido atsi
šaukimą visiems svetimša
liams misijonieriams, pirk
liams ir šiaip gyventojams, 
kur jis tikrina, jog šitas 
maištas jam buvęs visai lau
kiamas, vienok jis labai ap
gailestaująs, kad taip turėję 
įvykti; jo didžiausiu noru vi
sada buvę užlaikyti tvarką, 
ir dabar jis vis-gi tikisi grei
tai sugrąžinti tvarką.

Ex-prezidentas Dr. Sun- 
Yat-Sen, išgirdęs apie Peki
no maištą labai nusiminė, 

f bet išreiškė viltį, kad res
publikai ištikima kariumenė 
pajiegsianti apgalėti maištą 
ir sugrąžinti respublikos 
tvarką.

Da vėlesnės žinios prane
ša, kad Kvnų respublikos li
kimas visai kritiškas. Euro
pos valstybės, Amerika ir Ja 
panija atkreipė didžiausią 
donuį į Kinijos situaciją. 
Japonija ir visai pasirengus 
pasiųsti savo laivyną ir ar
miją numalšinti maištą, jei
gu tik to pareikalaus kitos 
valstybės. Bet europinės 
valstybės vargiai tam pri
tars, nes mažesniuose ir to
limesniuose miesteliuose, 
kur ir Japoinja negalės 
maištininkų greitai pasiekti 
ir juos suvaldyti, ten svetim- 
žemiai atsirastų visiškai 
maištininkų malonėje, ypač 
kad Japonijos įsikišimas ne
ramius maištininkus dar la
biau suerzintų. Bet jeigu 
maištas vis labiau platinsią 
ir pradės žudyti svetimu ša
lių misijonierius ar bent pa

jų valstybių įsikišimas į Ky- 
nijos reikalus visai galimas.

europiečių kolonija ir jiems 
gresia didelis pavojus; daug kenkti pirkliams, tai didžių-

ANGLIJA.
Nuėjo vėjais visi valdžios 

besistengimai sutaikyti an
gliakasy kių savininkus su 
angliakasių unijos darbinin
kais ir kovo 1 d. netoli milio- 
no, nes apie 800,000 anglia
kasių išėjo ant straiko.

Dabar tik valdžia pagarsi
no viešai, kokias išlygas ji 
statė kasyklų savininkams 
ir mainieriams. Pasirodo, 
kad ir valdžia pripažino, jog 
su dabartine dienos mokes
tini maineris negali pride
rančiai save užlaikyti, nekal
bant jau apie šeimynos iš- 
maitinimą ir kitus gyvenimo 
užganėdinimus.

Nors 6% darbdavių tuos 
pasiulijimus priėmė, bet tas 
negalėjo prašalinti straiko. 
Dabar valdžia vėl griebėsi 
kitų įrankių; ji žada straiko 
klausimą perduoti parlia- 
inentui, kuris turės rasti ko
kią — nebūk tam išeiga, o 
karalius Jurgis V sako norįs 
apipirkti Vali jos anglių ka- 
svklas, kad tuo budu užkir- 
tuškcTią'Tisiems paV(7j<rtrfis, 
kokius sutiktų Anglijos lai
vynas ištikus angliakasių 
straikams.

Gelžkelių tarnautojai lai
kė viešus susirinkimus, kur 
jie priėmė rezoliucijas, kad 
laike straiko jie nevežios 
traukiniais kareivių, kurie 
bus siųsti straiko numalši
nimui, taip jie nutarė nepri
imti anglių traukiniams va
ryti, jeigu jie bus ne unijistų 
kasti.

Iš to jau matyties, kad 
Anglijos darbininkai turi ge
resnį solidariškumą negu 
Amerikos, kur vieniems 
straikuojant kiti mielai sau 
tuno ir užima straikierių 
vietas, nekalbant jau apie jų 
parėmimą kitoms įmonėmis. 
Užtat Anglijos mainiėriai, 
turėdami savo pusėj valdžią 
ir liaudies“ opiniją, drąsiai 
stoja kovon su darbdaviais 
ir, žinoma, tikisi kovą laimė
ti, apie ką nereikia ir abejoti 
Kaip vėlesnės žinios prane
ša, vis daugiau darbdavių 
priima valdžios pasiulijimus 
ir tik maža dalis tam besi
priešina.

Paskutinės žinios praneša 
kad straiko užbaigos nema
tyti. Straikierių skaičius 
užaugo daugiau miliono 
straikierių. Daug dirbtuvių 
žada paliauti dirbus. Visa 
šalis paraližuojama, net lai
vynas neturi ganėtinai ang
lių, kad išlaikyti straiką; 
taip-gi tavorinių laivų kom
panijos žada sulaikyti laivų 
plaukiojimą jeigu nepasi
seks greitai užbaigti straiką. 
Valdžia skubotai .ruošiasi pa 
tikti straiką, kad bent prie 
riaušių neprileidus; kariu
menės rezervai sujudinti. 
Anglijos angliakasių strai- 
kaa varo desperacijon visą 
Europą, nes beveik

valstybės per metus gabe
nasi iš Anglijos milionus to: 
nų anglies. Gi Prancūzijos 
mainiėriai atsiuntė anglams 
užuojautos telegramą, kur 
praneša, kad ir Prancūzijos 
mainiėriai už keletos dienų 
sustraikuosią, bet kol kas 
ten dar nieko apie straiką ne 
girdėti. »

Prie Anglijos visų vargų, 
dabar nemažai vargina val
džia Anglijos moterįs sufra- 
getes. Taip antai kovo 1 d. 
jos pakėlė tokį didelį triukš
mą Londone, kokio, gal, Lon
donas dar nebuvo matęs. Jos 
važinėjo automobiliais ir 
agitavo moteris kelti maištą, 
nesą, jeigu valdžia dėl pra
monės pavojaus pripažino 
teisingais mainierių reika
lavimais, tai ir jos pasirįžo 
visokiais budais kenkti pra
monei ir tuo budu priversti 
valdžią joms nusilenkti ir 
sulyginti jų teises su vyrų. 
Maištą vadovavo sufragečių 
veteranė ponia Emmelinė 
Pankhurst’ienė, kuri pirmu
tinė Trafalgar Square išmu
šė didelį krautuvės langą, o 
o jau potam, tai įvyko tikra 
langų revoliucija. Didžiau- 
sįps įnyterų minios traukė 
pramoningiausiomis Londo
no gatvėmis, apsiginklavę 
plaktukais, plytomis ir t. p. 
ir bepasigailėjimo daužė 
įvairių firmų langus, taip 
kad policija liko visiškai 
bespėkos, kad užstojus kelią 
betvarkei, nes mieste pakilo 
toks triukšmas kad niekas 
nesumanė nei ko griebties. 
Pagalios, trįs sugfragetės, p. 
Pankhurstienės vadovauja
mos, nuvažiavo automobi
lium pas premiero Asquith’o 
bustus ir, pirma negu jąs po
licija spėjo suimti, jos taip 
vikriai apsisuko, kad išbarš
kino visus premiero bustų 
langus. Tame sumišime, su
imta daug ir nekaltų moterų, 
gi pačių kaltininkių kasžin 
ir dešimtą dalį ar spėjo su
imti, nes tokiame dideliame 
triukšme daugumas spėjo 
pasislėpti. Tatai Anglija 
pergyvena du dideliu istoriš
ku atsitikimu: didžiausį 
sviete angliakasių straiką, ir 
— moterų langų daužymą.

karo reikalais; gi Japonijos 
valdininkai elgėsi kaip tik 
priešingai. Tatai dar kartą 
pasaulis persitikrino, kaip 
supuvus yra Rusijos tvarka. 
Bet ar Rusijos valdžia iš to 
bent kiek pasimokįs, • reikia 
labai abejoti.

MEKSIKO.
Revoliucija leidžia šaknis 

gilyn, ir kaip rodos, kad ten 
tvarkos da greitai nei nebus. 
Taip jau mat meksikonai pa
mylėjo revoliucijas, kad ne
spėja iš vienos išbristi — 
klimpsta kiton.

Jungtinių Amerikos Vals
tijų prezidentas Taftas pri
sakė visiems amerikonams 
apleisti Meksikos respubli
ką, kadangi pati Meksikos 
valdžia jau negvarantuoja 
ateivių ncpaliečiamvbės; ta
tai dabar pulkai netik ame
rikonų, bet ir europiečių, ku
rie tik gali, apleidžia Meksi
ko ir nešdinasi kur sauges
nei! vieton.

Kaip dabar paaiškėjo, tai 
Meksikos revoliucija kilo ne 
dėlto, kad žmones Maderos 
valdžia butų neužganėdinti, 
bet kad Įvairus valdmmkai, 
nepasidalina urėdais. Jau 
męs nekartą apie tai rašėme 
ir sakėme, kad Meksikoj’ 
revoliucija sukelti labai leng 
va. Užtenka susikivirčyti 
keliems augštesnierrrs valdi
ninkams ir galima laukti 
ten revoliucijos; dabar pasi
rodo, kad taip sakydami męs 
visai neapsirikome.

Kovo 3 d. dalis sukilėlių 
armijos apleido Juarezą ir 
išvažiavo į Chihuahua, kur 
prieš Maderos armiją kauja- 
si gen, Orozco.

RUSIJA.
Rusijai gresia didelis 

grafto skandalas, kokį ji ka
da-nors turėjo.

Nūdien susekta, kad $50, 
000,(XX) rublių, kurie buvo 
skirti karo vedimui su Ja
ponija, likosi dievaižin kur 
išeikvoti, arba geriau sakant 
dingo valdžios činovninkų 
kišeniuose. Iš to jau labai 
aišku, dėlko Rusijai taip ne
sivedė karas su Japonija, 
dėlko Japonija visur rusus 
kaip tuos grybus skynė, o 
kur-gi neskins, kad nors ru
sų armijos užlaikymui ir 
skyrė dideles sumas pinigų, 
o armija turėjo kęsti badą, 
kuomet činovninkai kasdien

visos girtuokliavo ir nesirūpino

ITALIJA.
Italija būtinai užsimanė 

parodyti pasauliui, kad jei 
nedaug lėšavo Tripolio ka
ras su turkais. Kovo 3 d. ka- 
ro departamentas išleido ap
garsinimą, kame paduoda 
apyskaitą, kiek žuvo italų 
kareivių nuo turkų sjnugių. 
Bent jeigu tikėti valdžios pa 
duotoms skaitlinėms, tai ita
lai per visą karo laiką iki 
2-rai kovo š. m. turėjo už
muštų 35 ofieierius ir 499 ka
reivius, ir vienas oficieras 
dingo nežinia kur, nors grei
čiausia jie buvo taip-gi už
mušti arba badu išmirė.

Italija pagarsino tas skait 
lines dėlto, kad esą prasipla
tinę paskalai, jog italams ka
ras nesisekąs ir jie turėję di
delius nuostolius o turkų su 
arabais nepergalėję.

Bet ar šiaip ar taip, jeigu 
italams karas butų sekęsis, 
tai turkai seniai būt, iš Tri , 
polio teritorijos išvyta ir ka
ras užbaigtas. Tą mato ir pa
ti Italijos valdžia, o savo ne
tikroms skaitlinėmis tik 
muilija savo piliečiams akis, 
kad jie nepareikalautų val
džią paskubinti užbaigti k; 
rą.



ir
Kaunas. Sausio 14 d. Vi

lijampolės Slabadoje buvo 
pirmą kartą lietuvių vaka
ras. Išsiruošėme ir męs su 
draugu. Einame per Vilijos 
tiltą ir dairomės, kur ta Dam 
braueko vardu mokykla. — 
Kodėl nesimato? Aš buvau, 
— sako draugas, — tai augš
tai stovi aiškioje vietoje ir 
turėtumėm matyti. Galop 
suradome. Pas kasą daugy
bė žmonių stumdosi kaip vi
sados vakaruose tenka ma-
tvti. Pasirodo, mokykla tu- • . • * 
ri savo didelį kambarį ir gan 
ruimingą sceną. Žmonių salė 
pilna prisirinkusi — vis tai 
retai matyta per kitus lietu
vių vakarus publika ir dau
giau demokratiška. “Juoza
piečių” orkestras drožia 
maršą. Iškarto įnėjusiam į 
salę ausis drasko, ir tik pas
kui, kiek apsipratus, galima 
kęsti. Ypač nemalonu klau
syties švilpos: perdaug gar
siai ir visai neatsakomai 
švilpia.

Paskui artistai-mėgėjai 
vaidino vieno veiksmo vei
kalėlį “Degtinė”. Savo roles 
atliko gerai p. J. Bernotaitis 
ir p. Babravičiai. Bernotai
tis taip puikiai parodė sodie
čio tipą, kad retai tenka ant 
scenos taip naturališką ma
tyti: rodos, paimtas iš so
džiaus šaltišius ir ant scenos 
užvestas.

Reikia žinoti, kad Vilam- 
polės Slabada (priemiestis) 
tai labiausiai sulenkėjusi 
Kauno dalis. Čia kaip tik sa
vo vietoje ir savo laiku įsteig 
ta “Saulės” mokykla.

Teko man gerėties, kaip 
vaikučiai vaikštinėjo — tos 
mokyklos mokiniai. Vienos 
mergaitės paklausus, ar mo
ka lietuviškai, užkaito ir at
sakė dar nemoku, o kita 
atsiliepė: “Aš jau moku ir 
skaityt moku”. Reikia tik 
geisti, kad tokių mokyklų 
daugiausia butų ir tik vien 
mokykla galėsime savo kul
tūros pakilimo susilaukti. 
Mokykla tokią salę turėda
ma gali ir dažniau spektak
lius rengti.

Panevėžys. Nors vienu 
daiktu gali pasigirti Pane
vėžio lietuviai: savo artistų- 
mėgėjų veikimu. Tik spėji 
praleist vieną vakarą, kaip 
jau matai apgarsinimus ki
to, su dar įvairesne progra
ma. Sausio 22 d. buvo pasta
tyti “Aukso dievaičiai”, 
paskui sakė monologą “Ant 
vienų pečių”, pasibaigus, 
buvo šokiai. Visi artistai at
liko savo roles gerai. Tarpu 
geriausiųjų galima pažymėti 
p. Kličmoną, kuris Sagaičio 
rolėje puikiai parodė “auk
so dievaitį”. Jo kalba, gestai 
ir visa mimika prijuokdė 
publiką iki sočiai. Atsako
mai vaidino p. Grigonis 
Kriaučiūno rolę; tik reikėjo 
būti truputį rimtesniu.

Gerai vaidino p. Saba- 
liauskis. Kitos mažesnės ro
lės atliktos pusėtinai. Mote- 

hnškos rolės silpniau pasise
kė.

Apskritai, visas vakaras 
pavyko tik tvarka buvo blo
ga-

Del Žvėryno miško. Dar
pernai, vasario mėnesį, Vil
niaus miškų apsaugos komi
tetas, pradėjus kirsti per- 
pirkliams Žvėryno mišką, 
buvo sulaikęs kirtimą; Bet 
dabar vvriausiasai miškų ap 
saugos kontoras Peterburge 
pranešė, kad tasai miškas, 
būdamas intraūktas į miesto 
ribas, tuo pačiu nebepriklau 

nąs jau miškų komiteto glo-
Vadinasi, perpirkliai vėl

ps visųpirmiausia skolįsiąs 
miškų pramonininkams. Įs
tatai jau patvirtinti ir narių 
jau įsirašę daugiau, kaip 100 
žm. Mažiausis indelis 100 
rublių Bankas turėsiąs 3 di
rektorius, alga visiems trims 
8,000 rub. Sumanymas i- 
steigti tokį banką kilęs dar 
1910 met.

Pilies kalnas. Šenfeldo su
manymą intaisvti rezervua
rą vandeniui ant Pilies Kal
no, — sumanymą, prieš kurį 
protestavo ne tik lietuviai, 
bet ir kiti, kaip sužinojome, 
Liet. Mokslo Draugija svars
tė keliuose posėdžiuose. Ka
dangi Miesto Dūma visiškai 
nepaiso to visuomenės bal
so, tai Liet. Mokslo Draugi
ja nusprendė kur reikiant 
kreipties prašymu, kad ne
leistų miesto tėvams nai
kinti taip svarbaus Lietuvos 
istorijos paminklo, koks, be 
abejo, yra Pilies Kalnas.

Kauno antrosios savvtar- 
pio kredito draugijos banko 
valdyba pranešė gerb. na
riams, kad pinnutinis šie
met visuotinis susirinkimas 
neįvyko, dėlto tai antrasis 
tos draugijos narių susirin
kimas paskirtas 1912 m. va
sario 17 d. 5 vai. vak., banko 
salėje, svarstyti sąmatos 
šiems metams.

Varėna, Trakų apskr. Va
rėnos miestelyje yra vals
čiaus raštinė. Raštininku io- 
je buvo apie 30 metų rusas. 
Valsčiaus sueiga buvo nuta
rusi laikyti jį iki mirties. 
Jam atsisakius būti toliau 
raštininku, valsčius butų tu
rėjęs jį maitinti čia-pat ir 
mokėti jam pilną pirmutinę 
algą lig jo mirties. Jam gi 
pamirus, ta alga butų ėjusi 
jo pačiai. Esant tokiam ne
išmintingam nutarimui, Va
rėnos valstiečiai turėjo vilk
ti tikrą totorių jungą. Rašti
ninkas turėdamas tokias są
lygas, vartaliojos it inkstas 
taukuose, sketeravo prieš 
visus it šernas, ir vaikščiojo 
pasipūtęs, it povą. Bet ir 
atėjo galas. Buvo taip: šio 
mėnesio 16 d. žemiečių virši
ninkas nagrinėjo perlojiečių 
bylą, pasikėlusią tarp jų dėl 
atidavimo Perlojos klebonui 
žemės ir dėl dešimtinės pie
vos. Tą bylą iškėlė tie perlo- 
jiečiai kurie buvo atidavę 
bažnyčiai tą skiautelę pie
vos, reikalaudami iš kitų per 
lojiečių atiduoti jiems tokį- 
pat gabalą pievos kitoje vie
toje. Nesutikus tarp savęs 
geruoju, pasidavė į vals
čiaus teismą. Teisėjai eida
mi išvien su raštininku, pri
teisė atiduoti ne vieną, bet 6 
dešimtines. Po tokio netei
singo valsčiaus teismo, per- 
lojiečiai pasiskundė žemie
čių viršininkui. Šis, atvažia
vęs iš Merkinės Varėnon 
1912 m. sausio 19 d. susekė 
kelerių metų blogus rašti
ninko darbus, tuojau atstatė 
jį nuo vietos, atmainė visus 
teisėjus; teisėjų-gi pirminin
ką Stasį Sčesnulevičių iš 
Mančiugerių kaimo. Perlo
jos parakvijos, draug su raš
tininku padavė apskrities 
teismo tardytojui už viso
kias jų kaltes.

Švėkšna, Res,. apskr. 
Švėkšniškiuose trūkstame 
darbininkų, sveikų ir rimtų 
vyrų. Laimingas, kas turi 
suaugusių dorų sūnų, bet 
Prūsai ir Amerika pavilioja 
geriausius. Dvarai stinga 
bernų. Šitai Švėkšnos dvare 
jau antri metai kaip bernau
ja mozūrai, iš Mozurijos tam 
tyčia atgabenti. Nekoks jų 
čia gyvenimas. Viena šeimy
na jau seniai čia yra apsigy
venusi; daug turi vaikų, jei 
ir kitoms taip seksis su vai
kais, tai rasit ir vertėtų juos

tuojau pradės tą mišką kirs

ti ir šį kaitą jau jį visiškai. 

Žvėryno miškas (pušynas), 

būdamas artimiausias nuo 

miesto, buvo ligšiol myli

miausia vilniečių pasivaikš

čiojimo vieta vasarą taip dėl 

savo gražumo, taip dėl oro 

sveikumo.

Švenčionįs. Rašėme jau. 

kad naktį sausio 12 d. š. m. 

siaurojo geležinkelio valdv- 

bos rūmuose, Švenčionyse, 

buvo padaryta eksproprija- 

cija: plėšikų paimta buvo 

8.801 rublis; vėliau buvo su

imtu tą naktį saugojusiu 

valdybos rūmus du sargu: 

Kazys Cijunėlis ir Jonas 

Gasparas, kuriuodu policija 

buvo įtariusi, kad patįs pi

nigus pasivogę. Dabar bet gi 

slaptajai policijai pasisekė 

užtikti tikrųjų plėšikų pėd

saką. Kol kas suimti jau še

ši, intariami dėl tos ekspro- 

prijacijos, žydai, ieškomas 

dar septintas.

Vabalninkas, Panevėžio 
apskr. Sausio 15 d. buvo pas 
mus kun. Tumo paskaita 
apie Amerikos išeivius lietu
vius. Nors tą dieną buvo 
šalta, bet klausytojų prisi
rinko arti pustrečio šimto: 
beto policija trukdė su inei- 
namaisiais bilietais ir labda
rinėmis markėmis. Kadangi 
išeivių vabalninkėnų Ame
riką yra apie 1500 žmonių, 
tai klausytojai, tarp kurių 
buvo ir sugrįžusių į tėvynę, 
labai klausė gerbiamojo pre
legento kalbos, kuri su maža 
pertrauka tęsėsi 3 valandas. 
Kun. J. Tumas išrodė visai 
emigracijos kenksmingumą 
musų kraštui. Gal nors maža 
dalis, paketinusių eiti į Ame
riką, persitikrinę dabar 
liausis važiavę ieškoti ten 
aukso kalnų. Dešimta išei
vių dalis tik pusėtinai uždir
ba, daugumas nemokančių 
jokio amato skursta, vargs
ta, sunkiai dirba kasyklose, 
plovyklose, geležies liejyk
lose. Pragyvenimas Ameri
koje brangus, doros nupuo
limas, lietuvių ištvirkimas 
didis: lietuviai girtuokliau
ja, bylinėjasi ir t.. Daugu
mas išeivių nutausta, amži
nai išsižada savo kalbos ir 
krašto. Delnų plojimu klau
sytojai išreiškė savo padėką 
ir pasitenkinimą prelegen
tui.

Iš musų kun. Tumas tuo 
pačiu tikslu išvažiavo į Bir
žus.

Vilnius. Paroda. Vasario 
2 d. Rusų-Azijos banko na
muose, prie Didžiosios g-vės, 
atsidaro II-oji pavasario pa
roda. Atsiųsta jau 260 pa
veikslų ir skulptūros veika
lų. Dailininkų dalyvauja 
apie 40-tį.

Gr. Korvin-Milevskio kan 
didatūra į Vilniaus gub. ba- 
jorvedžius, kaip rašo “Siev.- 
Zap. Žižn.” žlugusi, nors 
Korvin-Milevskis ir labai ja 
rūpinęsis.

“Litva i Rus”. Leidžia
mas Kieve lenkų laikraštis 
“Rus”, pavestas Ukrainos, 
Podolės ir Voluiniaus isto
rijai ir kultūrai susijungė 
su buv. “Kwartalnik’u Li- 
tewski’u” ir eis dabar Vil
niuje vienu nauju vardu: 
“Litva i Rus”, kas mėnuo.

Senatorija džiovininkams.
Miesto gydytojas Bagienski 
žada intaisvti savo dvare, 8 
varstai nuo Vilniaus, prie 
Ukmergės kelio, senatoriją 
džiovininkams. Busią 20 
nuolatinių lovų.

Miškų pramonininkų ban
kas. Laikr. Liesopromišle- 
nnik” praneša iš Vilniaus, 
kad čia šiomis dieonima įsi
steigiąs naujas bankas, ku-

čia dauginti, — bent dvarai 
turės sau gan darbininkų.

Musų ūkininkams jie ne

tinka, nes kitaip nemoka, 

kaip lenkiškai kalbėties; nei 

skaityti, nei rašyt — ot sau, 

pastumdėliai. Gyvena jie 

beveik tvartuose. Rods, di

deli namai, bet nežmoniškas 

susikimšimas ir nevalumas 

paverčia juos į tvartą. Pur

vina asla, užrūkę langai ir 

krūva mėšlų ties durimis da

ro tvarto įspūdį. Taip didžia

jame dvare gyvena viena 

ant kitos po tris ir po ketu

rias šeimynas kambaryje, 

per vidurį lentų tvora pa iš
dalytame. Sunku yra apsa

kyti kas dedas, kada ketu

rios virėjos sueina virti prie 

vienos mašinos; čia ir kan

triausias žmogus pristigtų 

kantrybės.

Kitiems metams žadama 
atgabenti mozūrų ir į J usnių 
palivarką. Didis lenkoma- 
nas ponas Bucevičius, Jud
rėnų savininkas; ir pats mo
zūrus gabenąs ir kitiems 
juos perša. Matykite, reiktų 
išsižadėti lenkiškosios kul
tūros, o gal ir tradicijų, jei 
panorėtų savų žmonių lau
kams dirbti. Dabar Judrė
nus vos privažiuojame, vos 
prieiname dėl kelių blogumo 
ir tiltų trūkimo. Miškams į 
Prūsus iškeliavus, trobos pa 
liko labai šaltos; kitkart jos 
buvo su kaminais, bet šaltis 
ir kaminus įveikė, ir jie su
bėgo į šaltą vidų pasišildyti, 
palikdami kiaurame stoge 
da vieną kiaurinę! Tai to
kios tokelės po musų padan
ge.

Kaunas. Nauja spaustuvė.
“S.-Z. T.” rašo girdėjęs, kad 
Kaune netrukus atsidary
sianti nauja lietuvių spaus
tuvė. Spaustuvę inkuria 
tam tyčia susidariusi Kauno 
lietuvių inteligentų pajinin
kų bendrovė.

Del ' bažnyčių statymo.
“Lit. Rus” praneša, kad vi
daus reikalų ministeris iš
siuntinėjęs Vilniaus, Kauno 
ir Gardino gubernatoriams 
pranešimą, kuriuo įsakęs vi
sus prašymus dėl katalikų 
bažnyčių statymo, pirma 
siunčiamas Vilniaus gene- 
ral-gubematoriui, siųsti da
bar vidaus reikalų ministe
rijom

Telšiai. Vidaus reikalų mi
nisterija leido Telšių miesto 
ingaliotiniams pasiskolinti 
viename žemės banke 30,000 
rublių Telšių visuomenės 
gimnazijos rūmams pasta
tyti.

Baigusi nesenai Kievo 
universiteto augštųjų mate
matikos mokslų kursą Kau
no gub. gyventoja, lietuvė, 
p-lė Izabelė Abramavičiutė, 
kaip praneša “S. Z. T.”, šio 
mis dienomis ginusi diserta
ciją “apie dvilinkus integra
lus algebroje” ir gavusi 
mokslo laipsnį.

Žeimė, Kauno aps. Prieš 
keletą metų prie kun. M. 
Mėžinio lietuviai turėjo ly
gias tieses su lenkais: Len
kams, nors musų parapijoje 
yra daug mažiau, negu lie
tuvių, buvo to maža, jie pra
dėjo siuntinėti dvasiskajai 
vyresnybei prašymus, kad 
jiems duotų daugiau teisių, 
“geresnį” kunigą. Jų pra
šymas, turbut buvo išklau
sytas. Pačioj 1910 met. pra
džioj kun. Mėžinis buvo nu
keltas į Vabalninką. Po juo 
atvažiavo kun. Tomaševičius 
iš Jakobštato, Kuršo gub. 
Tas kunigas pasirodė palan
kus lenkams. Tais pačiais 
metais velykų pirmąją dieną 
iš eilės turėjo būti lietuvių 
pamaldos, bet kunigas len
kams užleido. 1911 met. taip
pat lietuvių turėjo būti, bet

vėl IenKubis atidavė. Beto, 

jis atstatė visus bažnyčios 

tarnus, kurių tarpe daugiau

sia buvo lietuviai, jų vietoje 

pasamdė sulenkėjusius ir 

lenkams palankius.

Biržiai. Čia rupesniais kai 

vilių kun. Jakubėno ir advo

kato p. M. Yčo steigiama 

lietuvių spaustuvė kurioj to

liau besispauzdįsiąs ir kalvi

nų kunigo Šepečio leidžia

mas laikraštis “Pasiunti- 

nis”.

Parduoda dvarą. Netolie
se Utenos, Ukmergės apskr., 

parsiduoda dvaras už 33 

tukst. rub. žemės 212 deš. su 

triobesiais ir sodnu.

Veliuona, Kauno ap. Ve

liuonos monopolis gali pasi

girti savo apyskaita paskuti

niais trejais metais: 1909 m. 

Veliuonos monopolis parda

vė degtinės už 20,000 rublių,

1910 met. už 25,000 rub., gi
1911 in'et. jau už 30,000 rub.

“Rieč” praneša, kad sau

sio 28 d. Rygos rusų teatre 

pirmą kartą buvo vaidina

mas latvių rašytojo veikalas. 

Vaidino Blaumano “Indra- 

nai”. Artistai gavo iš latvių 

draugijų vainiką.

1 “Viltis”.
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SCRANTON, PA.
(Dar apie atidavimą lietuvių 
bažnyčios lenkams atskalū
nams).

Praeitame “Draugo” nu
meryje buvo trumpai pami
nėta apie atsitikimus vieti
nėje šv. Juozapo lietuvių 
bažnyčioje nedėlioję 25 va
sario. Kad geriau supratus 
visą dalyką, reikia žinoti 
kai-kuriuos daiktus.

Perniai rudenyje šv. Juo
zapo parapija nutarė vienu 
balsu pataisyti bažnyčią. 
Tam tikslui tapo išrinktas 
komitetas ir paskirti reika
lingi pinigai. Bet kuomet 
komitetas pareikalavo nuo 
globėjų (trustees’ų) bažny
čios raktų, globėjai jų ne 
davė, patįs padarydami šio
kius tokius pataisymus iš- 
lauko. Tokiu budu pasirodė, 
jog globėjai nenori klausyti 
parapijos nutarimų. Todėl 
metinis parapijos mitingas, 
laikytas pabaigoje sausio 
mėnesio šių metų, nepanorė
jo laikyti ilgiau tokių glo
bėjų, kurie neduoda parapi
jai taisyti savos griųvančios 
bažnyčios, ir nepalyginama 
diduma balsų apsirinko sau 
globėjų vyskupą. Be to, tapo 
nutarta melsti vyskupo, kad 
atidarytų bažnyčią. Ir vėl 
“trustees’ai” atsisakė ati
duoti bažnyčios raktus ir 
atsirašvti vyskupui. Prisiė
jo šaukties teismo pagelbos. 
Vasario 24 d. buvo paskuti
nė diena, kurioje “trus
tees’ai” turėjo pasirašyti 
ant naujo “deed’o” ir ati
duoti raktus. Nebuvo kitos 
rodos reikėjo arba pasiduoti 
arba iškrėsti kokį nors špo
są. Griebtasi šposo, bet špo
sas išėjo ir nesąmojingas ir 
pilnas nedoro noro.

Čia-pat Scrantone gyvena 
lenkų atskalūnų galva, koks 
tai F. Hodur. Jis yra vysku
pu lenkų sektos, vadinamos 
“Polski Košciol Narodowv 
Reformowany”. Su tuo tai 
“vyskupu” lietuvių bažny
čios “trustees’ai” uostėsi 
jau seniai. Dabar-gi, kuomet 
tapo prispirti prie sienos, su
simanė vis dėlto nepasiduoti 
tikraijai dvasiškai vyriausy
bei. Jie velijo padovanoti 
lietuvių bažnyčią svetimtau

čiams atskalūnams, nekaip 

paklausyti parapijos reika

lavimų. Tai-gi jie nuėjo pas 

Hodur’ą ir pasiūlijo lietuvių 

bažnyčią, sakydami: “Duok 

mums kunigą ir imkis sau 

musų bažnyčią!” Uodu r ne 

kvailas. Jis “trustees’ams” 

pasakė šitaip: “Gerai, aš 

bažnyčią pasiimsiu ir kunigą 

jums duosiu, bet jus turite 

bažnyčią aprašyti man”. Di

deli Scrantono lietuviai pa- 

trijotai apsiėmė užrašyti lie

tuvių turtą lenkų atskalūnų 

vyskupui, kursai dar taip ne

seniai vadino “trustees’ų” 

šalininkus gražiu vardu: 

“psy lite\vskie”.

Sukatos vakari* staiga pa

sirodė spaudinti lapeliai su 

pašaukimu parapijinių mi

tingam kursai ketino atsilik

ti ant rytojaus 9 valandą iš

ryto. Mitingas buvo šaukia

mas, kad užrašyti bažnyčią 

Hodur’ui, nors lapeliuose to 

nebuvo pažymėta. Paskirto

je valandoje bažnytinėje sa

lėje susirinko apie 100 vyrų. 

Atėjo Jonas Aponas kurį 

kai-kas juokais vadina “vys

kupu”, ir p. Stanislovas 

Mickevičius, kursai trumpu 

laiku spėjo aplėkti apie pus

tuzinį “niezaležnų” parapi

jėlių. Mickevičius tapo pers

tatytas, kaipo kunigas. Jis 

tai atsinešė rezoliucijas, ku

riąs vienas, antras ir trečias 

patrijotas skaitė, skaitė ir 

nesuskaitė. Galop paėmė jąs 

pats Mickevičius, ir nors ste

nėdamas, vis šiaip tai]) jąs 

perskaitė. Rezoliucijose bu

vo pasakyta, jog šv. Juoza

po parapija atsiduoda Ho- 

dur’o globom Tuojau Jonas 

Aponas pasirašė po jomis, o 

vėliau, po pamaldų, pasira

šė ir kiti lietuvių turto glo

bėjai. Tuomet tapo pašauk

tas telefonu naujas globėjas. 

Už valandos atbildėjo “na- 

rodovo košeiolo” galva, o 

kad lietuvių turtas priimtų 

tikrai lenkų rubus, lietuvių 

bažnyčią pašventino su 

‘ ‘ potekomis narodi rvomis ’ ’ 

ceremonijomis ir šv. Juoza

pą pavadino skambiu var

du: “pan Jozef”. Bažnyčia 

buvo pilna žmonių. Grūdosi 

jon bedieviai, “kikeriai”, 

“narodoveai” ir kitokie, bu

vo net žvdu.•/ »
Ant lytoj aus p. Mickevi

čius atlaikė bažnyčioje sa
vasias mišias ir išvažiavo į 
St. Clair, ketindamas su
grįžti četvergo vakare. Tuo 
tarpu tikrieji katalikai pa
davė teisman meldimą, kad 
taptų išduotas prieš nepra
šytus svečius “injunetion’- 
’as”. Teisėjas Neivcomb iš
klausė gerų parapijom) bal
so ir užginė visokiems “pols- 
kiems narodovams” laikyti 
pamaldas katalikų bažnyčio
je. Nagrinėjimas paskirtas 
kovo 8 d.

Žmonių įniršimas ant glo
bėjų už savavališką atida
vimą katalikų bažnyčios len
kams atskalūnams begalinis.

Rp.

PITTSTON, PA.
Vasario mėnuo nebuvo lai

mingas pittstoniečiams. 
Trumpu laiku mirtis pakirto 
gyvybę net trylikai lietuvių 
iš jų aštuoniems suaugu
siems ir taip:

Vasario 11 d. Elzbieta 
Čėsnienė, grįždama iš sve
čių, tapo suvažinėta Laurel 
Line karo Plains stotyje. 
Paliko vyrą ir du vaiku.

Ant rytojaus Dievui dusią 
atidavė Julijona Augienė. 
Per trejus metus sirgo jinai 
nuomarinėmis, kurios ir už
baigė jos gyvybę nelaiku.

Vasario 23 d. plaučių už- 
nuodinimu numirė Matas 
v»l vičius 45 metą am
žiaus. Paliko pačią ir 7 vai

kus, kurių mažiausias 9 
liesiu. Našlė didžiausiame’ 
varge.

Vasario 24 d. persiskyrė 
su šiuo pasauliu Matas Ma
žeika, 45 metų amžiaus. Ta
po palaidotas su didelėmis 
iškilmėmis: su muzika, pen
kiomis mišiomis ir kitomis 
nepaprastomis apeigomis. 
Laidotuvėse dalyvavo dau
gybė žmonių.

Tą pačią dieną numirė Ma
rė Zareckienė amžyje 77 me
ti). Jinai buvo sesuo žinomo 
kitados Pittstone Andriaus 
Tepliušio.

Vasario 26 d. po trumpos 
ligos apleido šią žemę Fer
dinandas Verneris, jaunave
dis, vos 17 dienų teišgyvenęs 
su savo jauna pačia. Nabaš
nikas prieš šliubą buvo priė
męs katalikų tikėjimą ir nu
mirė apžiūrėtas šv. Sakra
mentais. Kraujo užnuodiji- 
mas ir plaučių uždegimas 
pakirto jo jaunas dienas.

Tesiilsi romybėje!
Rp.

KENSINGTON, ILL.

Vasario 18 dieną vietinės 
Visų Šventų parapijos cho
ras turėjo surengęs sąvo va
karėlį. Buvo vaidinta M. Pa- 
lilionio trijų veikmių kome
dija “Prieš vėją nepapūsi”. 
Vaidinime dalyvavo šios 
ypatus: Daunora, viensėdis 
ūkininkas — J. Pivoriūnas; 
Barbora, jo pati, S. Kučins
kaitė; Julija, jo pirmosios 
pačios duktė — J. Žilevičiū
tė; Veronika, jo podukra — 
M. Pestininkaitė; Ragaišie
nė, grintelninkė — M. Dun
dulienė; Arvidas, Daunoro 
kaimynas ūkininkas — ba
joras—našlys — St. Vitkus; 
Antanas, jo suims — A. Po
cius; Katriutė, Arvido tar
naitė — E. Markunaitė. Ge
riausiai lošė šios vpatos: J. 
Pivoriūnas, St. Vitkus, M. 
Dundulienė, S. Kučinskaitė 
paskutinei truputį truko 
drąsos kalboje, bet kaipo pir 
makartei scenoje — viskas 
atleistina; A. Pocius išpra
džių vaidino it nusigandęs, 
bet galop įsidrąsino; M. Pes
tininkaitė ir E. Morkunaitė 
turėjo trumputes roles, tatai 
neturėjo nei kur savo artis
tiškus gabumus parodyti, 
bet tebūna, kad gerai lošė. 
V. Malkevičius deklemavo 
Pr. Vaičaičio eiles (kokias?
— Red.), atliko blogai, nes 
begalo rėkė o balso suvaldyti 
nemokėjo. Nors čia jaunų 
mergaičių netrūksta, bet 
viešai jos mažai tepasirodo
— užaugę vyrai turi dekle- 
muoti eles. Ar-gi jau musų 
mergelės taip aptingę, kad 
neįstengia ką-nors prasimo- 
kinti. F. Mačiulskis išpildė 
komišką dainelę — “Čigonė
lis”; nusidavė silpnai, nesi
girdėjo žodžių — judėjimas 
buvo geras. K. Ostrowska 
dainavo solo, angliškai (“Si- 
lently Blending” iš ap. Fi- 
garow Mozart); Miknevičia 
ir F. Skrebutėnaš atliko dia
logą: “Driskius ir Jonas”; 
išėjo visai blogai, da pirma- 
sai lošė geriau, o jau pasku
tinis taip blogai, kad blo
giau negalėjo būti; A. Kli- 
mavičaitė padainavo solo 
Bacio ,angliškai ir “Nuožmi 
Mergina” lietuviškai — Pa
rapijinis choras sudaina
vo šias daineles: “Tau
tišką Himną”, “Du broliu 
kunigai”, “Oi Matule, ma”, 
“Oi, oi, oi” ir dar keletą ki
tų, kurių visų nepamenu, bet 
visos neblogai nusidavė.

Vakaras buvo be svaigi
nančių gėralų ir viskas, abel
nai imant, puikiai nusidavė, 
taip, kad visi buvo užganė
dinti vakaro įvairumu. Žmo
nių buvo prisirinkus pilnu
tėlė svetainė; buvo ir du^re-



DftATTOA*

čiu — kunigėliu. Pelno, ma
tyt, choras turės gerokai.

Orai pas mus dabar labai 
gražus — atšilo, kaip ir pa
vasaryje.

“Drgo” reporteris 51.

ATHOL, MASS.
21 sausio apsilankė čionai 

kun. J. J. J akaitis, kuris pa
sakė gražy pamokslu.

Nupeikė muši; blogus pa
sielgimus, ir tingėjimą tar
nauti Dievui, už nelankymą 
bažnyčios, o labiausia už gir
tybę; liepė rašyties į šv. Ka
zimiero Karalaičio blaivybės 
draugiją ir lankyties ant ka
talikų prakalbą. -Tą pačią 
dieną buvo parengtos pra
kalbos šv. Jurgio parapijos 
ir Motinos Dievo Aušros 
Vartų draugijos; kalbėtojai 
buvo užkviesti abudu iš Law 
rence1, Mass., pp. Norkūnas 
ir Juškevičius. Pirmas kal
bėjo Norkūnas. Jam nenusi
sekė, pradėjo daug daigty, 
o nei vieno nepabaigė.

Antras kalbėjo labai aiš
kiai ir taktiškai, nupeikda
mas girtuoklybę ir musy jau 
nimą už sportavimą; kad 
nieko neveikia, kaip tiktai 
girtuokliatiti ir nedorai elg 
ties. Toliau nurodė bažny
čios svarbą ir viską gražiai 
išaiškino.

Trečias kalbėjo p. Jonas 
Bruškis, šv. Jurgio parapi
jos pirmininkas ir užprašė 
visus ant šokio, kurio pelnas 
buvo skiriamas parapijos 
naudai, (ale tą dieną šokio 
nebuvo, tiktai pasirodė pla
katai su užkvietimais ant 
šokio kokio ten Liongino 
Grigaliūno).

Tai labai didelio papeiki
mo užsipelno M. D. A. V. D- 
ja už tokį pasielgimą, kad 
ant tos dienos iždavė savo 
svetainę kokiems tenai be 
dieviams, kurie norėdami 
kenkti musy parapijai, ren
gia šokius. O dar ta draugija 
drįsta nešioti šventą vardą, 
o stengiasi pakenkti para 
pijos įsteigimui. Taip visai 
negražu.

Vienok, nenusiminkime, 
mieli broliai ir seserįs; jeigu 
tik pas mus bus geri norai ir 
pasišventimas, tai męs tikrai 
bažnytėlę pasistatysime, ne
žiūrint, ką nedarytą bedie
viai ir bažnyčios priešai.

Papeikimo verti musy in
teligentai. Nors čia jų vra ir 
nemažai, bet visuomenės la
bui nieko nenori veikti. Kiti 
ir gerai mokslo ragavę, kaip 
štai p. Vidugiris, Baronas ir 
kiti. Jie netik ant vietos nie
ko neveikia, bet nei jokios 
žinutės neparašo į katalikiš
kus laikraščius, apie vietinių 
lietuvių veikimą. Mat kata
likų reikalai jiems visai ne
rupi. J. Karbavičius*

MAHANOY CITY, PA.
Vasario 19 dieną šiame 

miestelyje parengtas buvo 
lietuvių pasilinksminimui 
vakaras. Bažnytinio choro 
draugijos nariai vaidino ko
mediją trijuose aktuose 
“Trįs mylimos”. Vaidini
mas nusisekė gerai. Reikia 
pažymėti, kad lošikai šios 
komedijos pirmą kartą savo 
gyvenime užėjo ant scenos. 
Vienok, nežiūrint į tą, lošė 
kaip tikri artistai-mylėtojai, 
kurie ne vieną kartą yra jau 
vaidinę. Ypatingai buvo ar
tistiškai nuduota Petronėlės 
rolė, kurią vaidino p. Z. Rut- 
kauskiutė. Ji taip įsigilino 
į savo rolę, taip mokėjo ir ją 
atliko, kad kiekvienas jai 
manau sutiktų garbės artis- 

ūką sudėti. Sunkias 
nas LudvikjO bei mo 

gražiai p

vyčiutė. Gana buvo juodu į 
sigilinę į savo roles ir užtek
tinai juoko pridirbo. Taip-gi 
gerokai buvo atliktos Domi
cėlės ir Kozerio rolės.

Turiu pripažinti, kad kai
kurie lošikai keliose vietose 
biski suklydo, vienok tai bu
vo mažas dalykas ir paėjo 
greičiausiai ne iš apsileidi
mo, ne iš neišsimokymo ir 
įsigilinimo į savo roles, bet 
iš stokos drąsos stoti pirmą 
karią prieš daugelio žiūrėto
jų akis. Vienu žodžiu loši
mas nusisekė gerai, o ypatin
gai pirmasai aktas, kurį ge
riausi artistai manau nesu- 
loštų geriau. Aišku kad ir 
Mahanojiečių tarpe yra gerų 
lošikų, mylinčių lošimus ir 
dirbančių su tikru pasišven
timu. Reikia tik jiems linkė
ti ir pageidauti, kad tau
kiaus linksmintų ir žadintų 
brolius lietuvius. Per per
traukas griežė muzika. l^ai- 
ke-gi antrosios pertraukos 
padainavo gana gražiai dai
nelę “Leiskit į tėvynę” (so
lo) p. Budrevyčiutė.- Pasi
baigus lošimui bažnytinis 
choras, vedamas vietinio 
vargonininko A. Sodeikos, 
padainavo keturias iš pui
kiausių dainelių: “Po kalne
lį”, “Šaltyčius”, “Motuše 
mano” ir “Oi tu Jieva”. 
Girdint tas daineles stoja 
rodos prieš akis tėvynė— 
Lietuva. Nemuno kalneliai 
bei liūliuojantis jo melsvas 
vandenėlis; rodos regi seną 
Lietuvos močiutę glaudžian
čią drebančiomis rankomis 
prie širdies savo mylimuo
sius vaikelius. Veržėsi iš 
krutinės gilus atsiskyrimo 
atsidūsėjimas, bet aiškiai 
stiprinasi tėvynės meilė. 
Kaip tad dainos plėtoja ir 
žadina jausmus! Vienok ne 
visi atjaučia dainų ir gies
mių naudingumą. Mahano- 
jiečiai girdi giesmes ir dai
nas vien tik iš lūpų su ener
gija dirbančių bažnyčios 
giesmininkų, kuriuos lavina 
gabus jaunikaitis A. Sodei
ka. Tasai jaunikaitis viso
mis pajiegomis stengiasi iš
lavinti chorą dėl garbės Die
vo, Lietuvos, lietuvių tautos 
ir sužadinimui lietuvių jaus
mų, bet ant to prakilnaus 
kelio randa erškėčių. Atsi
randa Mahanojiečių tarpe 
tokių lietuvių, kurie sten
giasi neleisti chorui mokin
tis, daryti klintis, skriausti 
visokiais būdais patį choro 
vedėją, kad tokiu budu jį 
privertus prasišalinti, pa
naikinti giesmes ir dainas. 
Gėda mums tokius žmones 
vadinti lietuviais, geriau 
juos pavadinti stačiai bar
barais arba vandalais.

Grįžtant prie to vakaro 
dainelių, mes galime paste
bėti, kad jos buvo atliktos su 
tikru prisirengimu. Balsai 
skambėjo konomaloniausiai 
ir dainų išpildymas buvo la
bai puikus. Garbė tad visam 
chorui ir jo vedėjui. Lai ne
užmiršta jie ir toliaus links
minti savo dainelėmis bro
lius lietuvius. Labai puikiai 
taip-gi atrodė lietuviški šo
kiai, kurie nevienam atminė 
Lietuvą, lietuvių dvasią ir 
papročius spindinčius tuose 
šokiuose. Tvarka to vakaro 
buvo pavaizdinga. Niekam 
negalėjo nusibosti, bet kiek
vienas turėjo džiaugtis, kad 
dalyvauja tame maloniame 
lietuvių pasilinksminime. 
Žmonių buvo susirinkę daug, 
nes vietų pritrūko. Visų už
silaikymas buvo pagirtinas. 
Turbūt ir lietuviai pradeda 
suprasti tvarkos ir švaraus 
užsilaikymo reikalingumą. 
O gal buvo čia susirinkę tik 
prakilniausi Mahanojaus 
lietuviai t Jeigu nors vienas 
iš Mahanojaus barbarų butų

žaus užsilaikymo nebūtų bu
vę.

Iš to viso aiškiai matome, 
kad Mahanojuje yra lietu
vių gabių surengti tautiškus 
pasilinksminimus, gabių dai
nininkų ir prakilnių žmonių 
noras lankyti gerus naudin
gus pasilinksminimus. Dėlto 
geistina, kad jie toliau plėto
tų savo gabumus; rėngtų 
praėjus gavėnios laikui kono 
daugiausiai naudingų pasi
linksminimų ir tokiu būdu 
vienytų lietuvius ir keltų 
dvasią. Gelgaudiškietis.

MCKEES ROCKS, PA.
Kun. J. Vaišnoro rūpesčiu 

vas. 18 d. tapo suruoštas va
karas. Žmonių prisirinko 
kupina svetainė. Mat prieš 
užgavėnes kiekvienas norėjo 
blaivai pasilinksminti, pa
klausyti linksmų lietuviškų 
dainų, šį-tą pamatyti ir t.t. 
Atvykusieji vakaran n.esi- 
gailėjo. Pamatė vaidinant 
“Audrą giedroje”, paguodė 
savo sielą malioniomis dai
nelėmis, išgirdo vaikučius 
deklamuojant, regėjo du 
mikliu liaunu lietuvių akro
batų (gimnastų). Patekinti 
grįžo namuosna linksmai 
šnekučiuodami ir širdyje 
dėkodami vakaro surengė- 
jams. Ištikro, reikia pagirti 
vietinį vargonininką už 
darbštumą. Jis trumpu lai
ku surengė gana puikų cho
rą ir pusėtinai jįjį pralavino. 
Padainuotomis vakaro dai
nelėmis visi gėrėjosi ir nesi
gailėjo chorui “bisų”. Triū
sas ir kantrybė stebuklus 
daro. Musų garsieji muzi 
kai, kompozitoriai, artistai, 
kurie šiandieną spindi skais
čiomis žvaigždėmis ant Lie
tuvos horizonto, kuriais di
džiuojasi lietuvių tauta, ne 
iš dangaus juk tokiais nukri
to, bet savo darbštumu, iš
tverme išplėtojo Dievo su
teiktas jiems dovanas ir pri
vertė mus juos gerbti ir jais 
didžiuoties. Kelias pasiseki- 
man, tai nenuilstąs darbas, 
ištvermė, numylėjimas savo 
amato. Apie tai reikėtų atsi
minti visiems bandantiems 
rodvties ant scenos, arba ma
nantiems darbuotis muzikos 
ir dailės dirvoje. Kas nekasa 
savo talento žemėn, tas dvi
gubai pelnyja. Taigi valio 
McKees Rock’o artistai! 
Talento Jums nestinga, tik 
reikia pasidarbuoti, vikriau, 
drąsiau elgtis ant scenos, o 
su laiku galėsite atvaidinti 
ne tik “Audrą Giedroje” 
perdaug dvokiančią rusiška 
dvasia ir tikrai rusiškais 
išsitarimais, bet ir daug rim 
tesnį veikalą. Kupetienė ir 
Jonas Bertašius galėtų-man
ding puikiausiai atlikti sun
kiausiųjų dramų svarbiau 
sias- roles. Gineitis.

navo Elizabeth’o, N. J. cho
ras. Geriausiai nusisekė su
dainuoti vŠaltyšiū8”.

3. “Kad aš jojau” S. Šim
kaus ir “Vilija” A. Radzevi
čiaus. Padainavo šv. Cecili
jos choras vedamas p. A.
Radzevičiaus. Abi sudainuo
ta gerai.

4. “Motus motuše” ir “Oi 
matule mano” M. Petraus
ko, dainavo Central Brook
lyn’o, N. Y. choras p. K.
Strumskio vedamas.

5. Kvartetas: K. Strums
kis, A. Radzevičius, J. Ste
ponavičius ir A. Kvedaras 
padainavo “Sunku gyven
ti”. Publikai matyt labai pa
tiko, nes garsių delnų ploji
mu meldė atkartoti. Antrą 
sykį sugrįžę padainavo “Lie 
tuva brangi mano tėvynė”.

6. “Dubroliukai kunigai”, 
ir “Kas subatos vakarėli”,
S. Šimkaus. Dainavo Eliza
beth’o, N. J. Choras kuriam 
dirigavo J. Steponavičius.

7. “Per tamsią naktelę”, 
ir “Tekėjo Saulelė”— Šim
kaus, dainavo šv. Cecilijos 
choras vedamas A. Radzevi
čiaus.

8. “Noriu miego” M. Pe
trausko ir “Baublys” K 
Strumskio, dainavo Central 
Brooklvn’o, N. Y. choras, di
rigavo p. K. Strumskis. Su
dainavo gana gražiai.

9. Duetas “Skambančios 
Stygos”. E. Mikuliutė ir A.
Kvedaris, ant piano K
Strumskis. so. BOSTON, MASS

10. “Eina garsas nuo ru- . . . ,, . ., v. ,,. , t ,, “Keleivis savo vietinėsebeziaus’ ir “Oi tu Jieva”— v. . .. , .
t, , i n • ■ žiniose (No. 4) pliekia apiePetrausko. Dainavo suiung- , . ... .-p.. . A kapucino misijų pasekmes,ti visi chorai. Dirigavo A. , f .v , .v ..j .v. <<-p,. buk iš tos priežasties vienas
Radzevičius. “Eina garsas i , ™, v. ,, ,. Y • gavo galą, o kitas, po No. 30nuo rubežiaus” tinkamai ™ , .v ___, , . .. W. Broadivav, iš proto įseio.nepavvko sudainuoti, nes .» r d
buvo "girdėties nesutarto ir ,APie Pirm«» nieko nemi- 
baisy maišatis. “Oi tu jie-|nėšiu, bet apie antrąjį, tai 
va”. Sudainavo gana gerai. turiu tiek Pokyti, kad -

klausė ir išdavė nusprendi
mą prieš Radzevyčių. Para
pija ir kunigas liko paliuo
suoti nuo mokesčių, Radze- 
vyčius-gi pasiliko kaltu ir 
turėjo užsimokėti visus teis
mo iškaščius. Toki dalykai 
nelabai miela Clevelando ei 
cilikučiams.

Vasario 10 d. Teatrališko
ji Choro draugija surengė 
labai linksmą ir blaivų vaka
rą J. Popovičiaus salėj. Žmo
nelių buvo pilnutėlė salė. 
Viršininkas pirmiausiai pa
aiškino draugijos stovį ir 
jos nenuilstantį darbavimąsi 
tautiškoje dirvoje. Po kal
bos vietinis draugijos cho
ras, vedamas p. S. Kimučio, 
padinavo gana gražiai kele
tą dainelių. Choras, nors jau 
kelis kartus buvo pradėjęs 
irti iš priežasties cicilikų, 
kurie, sutverę kitą chorą, po 
vardu “Mirta”, vaikščiojo 
po grįčias, atkalbinėdami 
geriausius dainorius bei ak
torius nuo Teatrališkojo 
choro, vienam aktoriui net 
25 dol. siūlė kad tik prie jų 
prigulėtų, bet dabar ačių 
Dievai visi nesutikimai bai
gia nykti ir Teatrališkojo 
choro draugija kaip pavasa
rio žolelė pradeda kilti aukš- 
tin ir žaliuoti. Ar šaip ar taip 
kalbėsime, bet Clevelando 
cicilikėliams ne kaip sekasi.

Clevelandietis.

s IŠ AMERIKOS.

D-C—
Lawrence’o policija ir Ame

rikos kareiviai — dides
ni brutalai už Ru

sijos kazokus.
Washington, D. C. Kovo 4. 

Pagalios, Laivrence’o 
straiko klausimas atsidūrė 
ir pačiame sostapilyje, Wa- 
shintgone. Victor Berger, 
socialistas kongresmanas, 
telegrafavo Lavvrence’an,
kad iš ten pasiųstų Washing 
tonan bent dalį vyių, mote
rų ir vaikų, kurie laike strai
ko buvo policijos ar karei
vių sumušti ar kaip įžeisti,
kas jau ir likosi padaryta.

Tarp kitų, ir lietuvių vai-

jau išsiplatino žinios, kad 
net teisėjai ii- advokatai eina 
ranka rankon su darbdaviais 
ir skaudžia straikierius. Tas 
rodo, kad męs, ateiviai, ne
galime daug pasitikėti ant 
“mandagių” amerikonų ir 
privalome laikyties vieny
bės.

Gi pats straikas neina 
menkyn, bet priešingai — 
vis auga didyn. Gompersas, 
Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Washingto- 
ne laikė kalbą ir apgailesta
vo, kad straiko vadovavimą 
paėmė negeistina darbo or
ganizacija — Industrial 
Workers of the World.

3

Rooseveltas prie sienos.
Washington, D. C. Kovo 
— Vietiniuose laikraščiuo-

kai pamatė Washingtouo se patilpo pulkininko T. 
Baltąjį Namą. Net graudu! Roosevelto laiškas, kame,

Abelnai sakant visas pro
gramas buvo išpildytas ge
rai. Reikia tik.littkėti,, kad 
tie darbininkai ir toliau ne- 
nuilstų, bet tankiai , links
mintų ir lavintų lietuvių šir
dis. Biržietis.

NEWARK, N. J.
Vasario 10 d. š. m. Šv. Jur 

gio dr-jos svetainėje atsibu
vo pirmutinis lietuvių Var
gonininkų Sąjungos koncer
tas.

Šie chorai dalyvavo minė 
tame koncerte: vietinis Šv 
Ceceilijos choras, vedamas 
A. Radzevičiaus, Central 
Brooklyn’o, N. Y., choras ve
damas K. Strumskio, Eliza 
bethport, N. J. choras veda 
mas J. Steponavičiaus.

Vakaro programas.
1. Visu pirmu sujungti 

chorai padainavo lietuvių 
Hymną “Lietuva tėvynė 
musų” ir “Siuntė mane mo
tinėlė”. Dirigavo p. K 
Strumskis. Sudainavo gerai; 
ypatingai “Siuntė mane mo
tinėlė”.

2. “Per šilą jojau”, ir “Šal

CLEVELAND, OHIO.

Keturi metai atgal, bedar
bės laikuose parapijiečiai šv. 
Jurgio bažnyčios susirinkę 
aptaisė kas buvo suirę ap
link bažnyčią ir kleboniją. 
Tarpe gerų parapijonų įsi
maišė ir keli cicilikučiai, ku
rie taip-gi padėjo tvoras 
aptverti, namus apteplioti, 
bet be jokio užmokesčio.

Po keturių metų musų ci
cilikučiai sumanė užvesti 
teismą prieš Kunigą ir para
piją, kad jiems užmokėtų už 
darbą.

Pirmutinis užvedė teismą 
P. Si vokas. Kunigas, nenorė
damas po teismus tąsvties, 
užmokėjo p. Sivokui reika
laujamą neuždirbtą užmo
kestį. Tai matydamas p. Ra- 
dzevyčius tuojaus užvedė 
teismą, reikalaudamas už
mokesčio už 300 darbo va
landų. Būk jisai karpendera- 
vęs, pliumberavęs ir artistiš
kai nutepliojęs namus ir baž
nyčią. Į teismą sukvietė visą 
pluoštą liudininkų cicilikų ir 
bedievių. Teisėjas, matyda
mas bedievių konspiraciją 
prieš bažnyčią, nusprendė p. 
Radzevičiaus skundą kaipo 
neteisingą ir cicilikėlis turė
jo užsimokėti teismo iškaš
čius. Bet dar to negana. 
Kurstomas smuklininko ir 
kitų bedievių, padavė ape
liaciją į augštesnį teismą 
“Municipal court”. Vasario 
6 dieną buvo byla nagrinėja
ma pas tiesėją Levine. Cici- 
likai-bedieviai apsupo teisė
ją kaip baisus debesys, liu
dijo visi kiek tik katras ga 
įėjo. Vienok teiaė.ias netei-

pastarasis apie kelis metus 
atgal nebuvo nei kapucino 
matęs nei jo misijų girdėjęs, 
o vienok turėjo proto sumi
šimą. Tuomet jį paėmė ir iš
siuntė į Lietuvą; po kokio 
laiko jam tas viskas prany
ko — pasitaisė, ir vėl grįžo į 
Ameriką.

Čia jam bebūnant nakties 
laiku — kada jis miegojo, į 
kambarį įbėgo šeimininkas 
su (bene) savo broliu, abu 
girti, ir šoko ant jo, norėda
mi sumušti; jis, kaip nieko 
nežinojo, dideliai persigan
do, ir manoma, kad jam nuo 
to laiko išdalies vėl atsinau
jino ta liga. Bet jam ji užei
na labai, labai retai.

Po to jis buvo ir dirbo ant 
ūkių, kur niekas niekad apie 
jį nesiskųsdavo.

Ten darbui sumažėjus 
grįžo vėl čia, ir, klausėsi tė
vo kapucino misijos, bet aš 
tikrinu, jog tai visai jo ta li
ga ne nuo misijų paeina.

Jis yra dievobaimingas 
žmogus, priguli į vieną dva 
siškų draugiją, svaiginančių 
gėrimų visai nevartoja.

Čia jau “Kel.” aiškiai pa
rodo, kad jo prote apsvaigi 
mas paeina visai nuo kito 
ko, bet ne nuo tėvo kapucino 
misijų.

Tiesą mylįs.

Gera vieta geram žmogui.

Turiu atliekamus kam
barius, kuriuos noriu išnuo-

t
muoti už labai prieinamą 
kainą. Gera progo geriems 
žmonėms. Atsišaukti reikia 
šiuo adresu:

141 Park Avė., 
Wilkes-Barre, Pa.

Jau sėdėjo.

Advokatas: — Prašau sė- 
sties.

Klijentasų— Dėkoju, sė

skaityti žinias, kaip nežmo
niškai policijos elgiamosi su 
Lavvrence’o straikieriais 
Tūlas Samuelius Lipson, ku
ris pirmas apipasakojo 
Lavvrence’o straikierių pa
dėjimą ir policijos ir karei
vių brutališkmną prieš tos 
komisijos pirmininką Hen
ry’ką, pasakė, kad Rusijos 
caro kazokai su mažais vai
kais taip žiauriai nepasiel
gia, kaip kad Lavvrence’o 
policija ir kareiviai. Poli
cija moteris ir vaikus, jeigu 
atsiėjo juos suimti, sugriebę 
už kojų blaškė juos į veži
mus kaip skurlių gabalus; 
kiti buvo taip primušti, kad 
ir šiandien tebeturi žaizdas 
ant įvairių kūno dalių, o vie
nas kareivis sugriebęs mote
riškę tik neužsmaugęs jos.

Štai ką pasakė vienas lie
tuvio vaikas, Jonas Bolde- 
rer (?), 15 metų, prieš Wa- 
shingtono komisiją:

— Ar tu esi straikieris ? — 
jis buvo užklaustas.

— Taip. Aš esmu — buvo 
atsakymas.

— O kiek tu uždirbai per 
savaitę, kada turėjai pilnai 
darbo?

— Aš uždirbdavau $5.10 
už savaitę; tiek jau gaudavo 
ir mano tėvas.

— Ar tu nori eiti mokyk
lon?

— Taip, bet aš turiu dirb
ti, ir tai sunkiai. Męs negali 
me visada valgyti duoną su 
vandeniu.

— Kaip tankiai jus tetu- 
rėjot duonos ir vandenio?

— Kaip kada per ištisi dvi 
dieni.

— Kaip tankiai jus gau
nat mėsos?

— Kartą per savaitę.
Tokias ir tam panašias is

torijas pasakojo ir kiti vai
kai, kurie skundėsi, kad 
sviesto jie niekad nemato, 
kad badas ir juos privertė 
pamesti mokyklą ir eiti į 
dirbtuvę, kad jiems ir taip 
jau nuo mažų algų kompani 
jų perdėtiniai atitraukdavo 
po 5c. per savaitę už geria 
mąjį' vandenį, nors to van
denio jie ir negerdavo, nes 
vanduo imamas iš kanalo ir 
pilnas srutų. Taippat vaikai 
ir-gi liudijo, kaip policija ir 
kareiviai nežmoniškai mušė 
juos ir jų motinas. Tokie ir 
tam panašus dalykų persta- 
tvmai nemažai nustebino 
Washingtono “ponus”. Bet
gi Massachusetts’o guberna
torius Fossas atsiuntė kon- 
gresan laišką, kur jis stro
piai gina Lawrence’o polici
ją ir net miliciją ir stengiasi 
nurodvti, kad jei kas ir buvo 
baudžiama, tai tik tvarkos 
apsaugojimui.

Varnas varnui akių neker
ta. Taip ir čia. j^ad policija 
turėjo nesmagumu palaikv- 
me tvarkos, to niekas negin
čys. bet kad tvarkos vvkim- 
mui policija ir kareiviai rrie 
bėri nedorų įrankiu. ta i" n

tikrai prirodoma, jog Roose
veltas tame laiške ištikro 
rašė, kad jis jokiu budu ne
busiąs šiais metais kandida
tu į prezidentus ir nei rinki
muose nedalyvausiąs,\ ko 
Rooseveltas atkakliai gynė
si, kad jis taip nei rašęs nei 
kalbėjęs. Tai-gi jo paties 
laiško apskelbimas Roose- 
yeltą tikrai prispaudė prie 
sienos. Bet jis atsisako ant 
to laiško duoti atsakymą, 
kol nebus apgarsinta laiško 
adresatas.

Vėl prisipažino.
Los Angeles, Cal. Vas. 27 

Kaip jau žinoma, Clarence 
S. Darroiv, Chicagos advo
katas, gynęs brolius McNa- 
maras, likosi apkaltintas už 
kėsinimąsi papirkti “grand 
jury” teisėjų sąnario Ro
bertą Bailią. Darrmvas 
griežtai nuo to užsigynė, kad 
jis nieko apie tai nežino.. Pa
pirkime buvo įtartas nekok- 
sai Bert Franklinas, Mc Na- 
manų bylos detektyvas, ku
ris dabar ir prisipažino prie 
kaltės. Ką dabar sakys adv. 
Darroivas, kuris apie papir
kimą sakėsi nieko nežinąs, 
pamatysime vėliau. Gi pats 
B. Franklinas bus dabar 
svarbiausiu prieš Dayrovrą 
liudininku.

Ir gi prisipažino.
Washington, D. C. Kovo 

5. — Pagalios pulkininkas 
Theodoras Rooseveltas pri
sipažino, kad jis tikrai sakęs 
jog jis nebusiąs kandidatu į 
prezidentus, bet p. Roose
veltas aiškinasi, kad jis už
sigindamas kandiduoti į pre
zidentus nesakęs, kad jis ne- 
priimsiąs nominacija, jeigu 
to norės visuomenė, ir tuo
se terminuose Roosevelt 
randa didelį išreiškimo skir
tumą.

n»im

MAISTAS IR MIEGAS.
Šiuodu dalyku tai geriau

sios pasaulyje gyduolės. Be 
maisto ir be miego niekas ne 
gali gyventi. Svarbiausia 
yra maistas, kadangi jei 
žmogus turi pakankamai so
taus maisto ir gerus virški
namuosius organus, jis ir ge 
rai miega. Tai parodo, kaip 
svarbu turėti geras apetitas 
ir geri viduriai. Jei kada 
žmogus pasijaučia, kad jo 
apetitas sumenkėjęs ir vi
duriai netvarkoje, tuojau 
reikia vartoti Triner’s Ame
rican Elixir of Biter Wine. 
Sutaisytas jis iš raudonojo 
vyno ir tam tikrų parinktų 
žolių, neturinčių savyje jo
kių kenksmingų medegų. 
Jis švelniu budu sustiprina 
virškinimuosius organus, pa 
taiso apetitą ir suteikia ge
rą ir sveika miegą. Greitai 
prašalina viduriu sukietėji
mą. išgvdo visokias pilvo ir 
žarnų ligas. Visose aptieki 
se. Triių
Aj
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Kst&likiikss Laikrašti* 
Pašvęsta* Amerikos Lietuvių

Katalikų Reikalam*
— Organas 8. L. B. K. A. —

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

A. L. B. K. K. Sąjunga-Leidėjai.

Kun. A. Kaupe* — Redaktorių*

Vūas korespondencijas ir kito
kias raštus reikia siųsti pas

Bev. A. Kaupas,
>4 Church St., Pittston, Pa.

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

“DRAUGAS” 
i 314 E. Market St.,

WlLKi:S-BABBE, 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 St.,

WILKES-BARRE, PA.

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

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

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

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

SAVAITĖ 1$ SAVAITĖS.
Bažnyčia ir Valstija.

Žinomas raštininkas Ber- 
nard Sha\v paskelbė šiomis 
dienomis labai keistai skam
bančių nuomonę, jog; norint 
sumažinti katalikų bažny
čios įtekmę Irlandijoje, rie
kia padaryti katalikystę val
diška Žaliosios Salos tikėji
mu, vadinasi, reikia padary
ti taip, kad katalikų dvasiš
kija,' bažnyčios ir kitokios 
įstaigos Irlanidjoje butų už
laikomos valdžios lėšomis, o 
ne laisvomis katalikų auko
mis.

Gudriai sumanyta. Pada
ryti bažnyčių valstijos ver
ge, priderančių nuo svietiš
kų valdininkų, ne nuo Dievo 
įstatymų — vistiek, kų atim
ti iš jos visų gyvybę. Taip 
buvo Prancijoje ir Portuga
lijoje, taip ligšiol tebėra Is
panijoje, Italijoje ir Rusijo
je. Bažnyčia ten yra verčia
ma klausyti svietiškosios 
valdžios, todėl vra suvaržvta 
ir negali laisvai ir pilnai plė
totes. Nėra tat ko stebėties, 
kad Prancijoje ir Portugali
joje bažnyčia tapo taip leng
vai paminta po kojų, jog 
toks pat likimas laukia jos 
ir tose šalyse, kur jinai pri
dera nuo svietiškos valdžios. 
Bernard Shaw norėtų išnai
kinti katalikystę Irlandijoje 
išbandytais kitose šalyse bu
dais — daugiau nieko.

Dar apie “kunigus”.

Jeigu musų laisvamaniai 
yra pripratę angliškų žodį 
“Reverand” versti kunigu, 
tai nuo šios valandos turės 
išsižadėti to papročio bent 
kuomet bus kalba apie bap
tistų kunigužius. Chicagos 
baptistų dvasiškiai nutarė 
praeitų savaitę vadinties 
“Mister” arba “Pastor” ir 
atsišaukė į visuomenę, kad 
nustętų juos vadinusi “Re- 
verand’ais”. Velytina, kad 
ir kiti protestonai kuovei- 
kiausiai pradėtų eiti baptis-

>ėdomis. Nors anglJhkal
pusi dėlto nutarė steigti mo)

eiau kuomet prisieina kalbė
ti apie katalikų kunigų, visi 
vadina jį “Father”. Taip ir 
lietuvių kalboje “kunigas” 
tinka vien katalikų dvasiš
kiams, portestonams gi — 
“ponas” arba “pastorius”.

Dar sykį atkreipiame į tai 
musų laisvamanių domų.

Supažindinimas tautų viena 
su kitomis.

Chieagoje jau antri metai, 
kaip Washingtono gimimo 
diena (22 vasario) buvo ap- 
vaikščioajma tautų mitingu 
Auditorium’o teatre. Žy
miausiu kalbėtoju buvo ži
nomas sociologas ir raštinin
kas Jacob Riis. Susirinkime 
dalyvavo dvidešimts penkios* 
tautos; moterįs buvo v apsi
rengusios tautinėmis drapa
nomis ir sėdėjo paskyrium 
ložose; prieš kiekvienų loža 
plevėsavo tautos vėluva. Mi
tingo įrengėju buvo Union 
League klubas. Dalyvavo 
sekančios tautos: lenkai, če
kai, serbai, horvatai, bulga
rai, vengrai, lietuviai, rusi
nai, žydai, slavokai, sloven- 
cai, vokiečiai, Rolandai, nor
vegai, švedai, danai, škotai, 
airiai, anglai, šveicarai, ita
lai, graikai ir prancūzai.

Susirinkimo siekiu buvo 
supažindinti tarp savęs įvai
rias gyvenančias Chieagoje 
tautas. Kiekviena jųjų — 
rengiamojo komiteto pirmi
ninko, Alexandro A. McCor- 
mick’o, nuomone — jieško 
kas yra geriausia Amerikos 
gyvenime, darbuojasi to ge
ro atsiekimui, bet kiekviena 
sau paskyrium, nieko neži
nodama apie tai, kų kita tau
ta daro. Amerikoje gimusie
ji piliečiai nesupranta nau 
jai ateinančių europiečių ir 
žiuri į jus su nepasitikėjimu; 
taip-pat naujai ateiviai ne
pasitiki senaisiais. Ateiviai 
dažnai nesusitinka su geres
nėmis amerikiečių kleso- 
mis... Bet daugelis ateivių 
atsineša su savim į Amerikų 
idealizmų, nesugadintų tikė
jimų į demokratijų ir žmonių 
brolybę — ir tame guli jų 
svarba, nes pas amerikiečius 
idealizmas nyksta. Ateiviai 
gaivina Amerikos laisvės 
dvasių, įpila į jos įstaigas 
naujus gyvybės syvus. Kiek
viena tauta gali atnešti tokį 
naujų daiktų, apie kurį kita 
tauta nieko nežino. Taigi 
reikia paskirias tautas su
vesti artesnėn pažintin vie
na su kita, priversti jus pa
sidalinti savomis geromis 
pusėmis, darbuoties išvien 
naujosios, bendros visiems 
tėvynės gerovei.

Tokiam tai tikslui chica- 
giečiai bando apversti Wa- 
shingtono gimimo dienos ap- 
vaikščiojimų. Tikslas geras 
ir pagyrimo vertas.

Lenkų “viecas”.

Vasario 7 ir 8 d. Amerikos 
lenkų kunigai, laikė Detroi
te suvažiavimų, kuriame da
lyvavo vyskupas Rhode, 
antvyskupis Weber ir 360 
kunigų. Tuojau pirmų die
nų iš susirinkimo tapo pra
šalintas kun. Vaclovas 
Kruszka, kursai savo raštais 
laisvamanių organuose yra 
nemažai papiktinimo pasė
jęs tarp Amerikos lenkų. Te
čiau mums, lietuviams, tas 
suvažiavimas gali būti inte
resingas tik tiek, kiek ir len 
kų visuomenei, vadinasi, 
mums gali būti interesingi 
vien tie nutarimai, kurie pa 
liečia visuomenės reikalus.

Ir taip, mums gali būti įdo 
mu, jog suvažiavimas ne
svarstė draugijos “Macierz 
Szkolna” reikalų, bet vis

visose įvesti aštuonių klesų 
mokslų. Įdomus mums taip
pat gali būti pasmerkimas 
geltonosios laikraštijos, prie 
kurios priskaityta “Kurver 
Polski”, “Mlotek Duchow- 

“Dziennik Narodotvv”Mny
ir kiti. Išreikštas priešingu
mas “Zwiųzek’ui Polski’ui” 
kol šitos organizacijos vado
vai nenustos kariavę prieš 
katalikų dvasiškijų. Nepa
girta nei “Federaeva ludzi 
ŠAvieekich”, nes savo reika
lavimuose eina pertoli. (pav. 
reikalauja, kad kiekvienoje 
diecezijoje, kurioje randasi 
didesnis būrys lenkų, butų 
ir vyskupas lenkas). Tarp 
kitų nutarimų verta paminė
ti blaivybės platinimų, kata 
likiškos spaudos -gerinimų 
lenkais emigrantais rūpini
mosi. Lenkai geriau susior 
ganizavę, nekaip lietuviai, ir 
daugiau rūpinasi busiančių
jų kartų ateitim. Šitų tai 
daiktų pravertėtų mums pa
simokyti nuo jų.

busiančius aveles vadina 
“psami litewskimi”. Musų 
korespondentas mini apie 
tai (skaityk korespondenci
jų iš Scranton’o), bet plates
nių paaiškinimų nepaduoda.

Buvo šitaip: .
Neseniai Scrantone numi

rė be kunigo vienas vyskupo 
priešininkas. Kaipo neatli
kusio velykinės priedermės 
jo negalima buvo laidoti lie
tuvių kapinėse šventintoje 
vietoje. Giminės nuėjo pas 
Hodur’ų, kursai ir palaidojo 
nabašnikų savo kapinėse už 
30 dol. Tadų lietuviai pradė
jo išmėtinėti Hodur’ui, kad 
priima pas save visokius 
žmones, nevertus nei šven
tintos žemės. Už kiek laiko 
tapo užmuštas kasyklose 
jaunas lietuvis, bet, deja! ir
gi apsileidęs katalikas, ku
riam taip-pat nebuvo vietos 
šventintoje žemėje. Bandy
ta, jį palaidoti ir-gi pas Ho
dur’ų. Šiuo tarpu rasta “na 
rodovų” vyskupų labai pik
tu.

— Ir jus vėl čia pas mane 
su šermenimis? — riktelėjo 
lenkų atskalūnų galva. — 
Kų jus sau manote? Ar musų 
kapinės paskutinės kad, pri- 
iminėtumėme į jus visokius 
lietuvių šunis (psv litews- 
kie)? A? Laukan!

Ir parodė deputacijai du
ris.

Likimo ironija norėjo, kad 
tie patįs lietuviai šiaudaka- 
talikiai, kuriuos Hodur pa
vadino “psami litewskimi”, 
atsiduotų į Hodur’o globą.

Kaip tai liūdna! Kaip ne

“Sesuo Kandida”.

Dienraščiai praneš^ jog 
22 vasario Paryžiuje tapo 
pasmerkta kalėjiman (aš
tuoniolikai mėnesių) kokia 
tai Sesuo Kandida” už iš
aikvojimų pinigų, paskirtų 
gailestingiems siekiams. Ži
nia paduodama taip, lyg pa
smerktoji “sesuo” butų ka
talikų vienuolė. Tečiau fak
tai rodo, jog Forestier’iutė 
(toks tikras “Sesers Kandi- 
dos” vardas) buvo vienuo
lyne pirm 20 metų, iš kurio 
tapo išvaryta arba pati išė
jo. Jinai tuojau pateko svie
tiškosios valdžios ypatingon 
globon. Jai buvo leista da 
ryti loterijas tariamomsioms 
labdarybėųis, prezidentas 
Loubet tapo padarytas gar
bės pirmininku vienos šakos 
jos įstaigų, Casimir—Perier 
— kitos šakos, o Waldeck 
Rousseau apdovanojo ja 
garbės legijos kaspinėliu. 
Koks tai Monod, labdarybės 
užveizdas, kartų nenorėjo 
pripažinti jai vieno užrašo 
neperžiurėjęs jos kningų. Už 
tai tapo atstatytas nuo vie
tos. Viso per “Sesers Kan- 
didos” rankas perėjo 5 mi
lijonai dolerių (25 mil. fran
kų), iš jų labdariškiems sie
kiams tetekb vien 200 tūks
tančių dolerių. Apgaudinėji
mas tapo galop atidengtas 
Rezultate jos sekretorius nu 
sižudė, o jos banko viršinin
kas prapuolė nežinia kur. 
Vyriausybė atsirado labai 
nemaloniame padėjime. Ban 
do išsisukti bent tuo, kad 
nori visų bėdų nuversti ant 
katalikų bažnyčios. Todėl ir 
vadina Forestier’iutę tyčia 
“seserim” — vienuole.

Bet męs privalome žinoti, 
jog jai “Sesers” vardas taip 
pritinka, kaip Richeson’ui 
arba McFarland’ui ‘kunigo’ 
titulas.

smagu »»

Scrantono Skandalas.

Kų musų šiaudakatalikiai 
nori ištiesų padaryti su baž 
nvčiomis, parodo skandališ- 
kas atidavimas Scrantono 
lietuvių bažnyčios lenkų at
skalūnui Hodur’ui. Dar to
kių komedijų nebuvo. Per 
tiek metų tųsyties po teis
mus, girties visiems, kad no 
rimą apginti lietuvių turtų 
nuo airių vyskupų godumo, 
ir galų gale tų patį apgintų 
turtų laisvu noru atiduoti 
globon lenko atskalūno 
skaitytojau, ar-gi galima 
sau įsivaizdinti didesnį skan 
dalų? Iš šitokio netikėto 
serantoniečių pasielgimo pa- 
šipiktįs viso pasaulio lietu
viai. Pasi pik t įs dar labiau

dęs^ jog^irm keli

Kritika p. Klimo straipsnelio: 
„Atsakymas Ton Buhi- 

siam Studentai”.

piešta... ” parodo aiškiai, 
kad kalba vėliaus buvo pa
rašyta. Jeigu butų buvusi 
rašyta prieš kalbėsiant, ne
būtų parašęs, “buvo”, bet 
“bus” arba kitaip busima
jame laike butų išreiškęs. 
Žodis “buvo” reiškia pra
eitį, buvimų kalbos. Iš to 
aišku kad parašytoji p. Kli
mo kalba paliudijime neturi 
vertės ir kaip didžiai p. Kli
mas teisybės nejieško. Gėda.

Išvedimas p. Klimo, kad 
katalikai negali eiti į uni
versitetų, taip yra nelogiš
kas, kad kiekvienam skaitv- 
tojui bus aišku, nėra kų 
dauk nei kalbėti. Tiek pas
tebiu, kad p. Klimas labai 
sumaišė Chicagos universi
teto profesorių hypotezas 
su bepradiškų žemės paėji
mu. Jam atrodo vistiek ar 
bepradiškas žemės paėji
mas, ar žemės formavimosis. 
Antrų vertus duodu šį pri
lyginimų: Kiekvienas žmo
gus turi galvų. Jautis taip
gi turi galvų. Tai-gi žmogus 
yra ne kas kitas, kaip tik 
jautis. Lygiai tiek turi logi 
kos p. Klimo tvirtinimas, 
kiek mano prilyginimas. 
Reiktų pirma apsvarstyti 
dalykų, o paskui rašyti. To
liau, p. Klimas giriasi, kad 
nebuvo jam stokos prirody
mų, tik aš nereikalingai už- 
sipuoliau. Pažiūrėsime ar 
taip yra. Pirmiausiai turiu 
pažymėti kų p. Klimas norė
jo pasiekti savo kalboje. Sa
kau, “kalboje”, nes, parašy
toji kalba neturi vertės kaip 
jau aukščiau pastebėjau. P. 
Klimas norėjo prirodyti, 
kad žemė neturi pradžios, 
yra nuo amžių, ją niekas ne
sutvėrė, tik seniau buvo ki
tokioje formoje. Kad žemė 
kitados buvo kitokioje for
moje, visi pripažįsta ir su 
tuo visi sutinka. Bet pažiū
rėkime koki p. Klimo priro
dymai, kad žemė neturi pra
džios.

1) . “Kas gali”, sako p. 
Klimas,' “įsivaizdinti, kad 
laiko kitados nebuvo. Lai
kas visados buvo. Taip ly
giai žemė visados buvo”. 
Jeigu p. Klimas net antrų 
kartų savo straipsnelyje 
tvirtina, tai drųsiai galiu 
pasakyti, kad p. Klimas 
nesupranta kas tai yra lai
kas. Dėlto meldžiu kėlės 
mestas mintis p. Gelgaudiš- 
kiečio trečiame “Draugo” 
numeryje perskaityti ir tuo
met nors mažų supratimų 
turėsit, kad laiko kitados 
nebuvo.

2) . “Duokim sau”, sako 
p. Klimas, “čia yra sudėti 
keli lapai. Tie lapai patįs 
čia nesusidėjo... ” Tais žo
džiais užsibaigė antrasai pri 
rodymas. Perėjo tuoj įkitų 
materijų. Nežinau dėlko ne
pabaigė plėtoti to argumen
to. Turbūt pamatė, kad yra 
priešingas jo temai, nes jei
gu lapai pats nesusidėjo, tai 
juos kas sudėjo. Tokiu būdu 
•ėmė pati iš savęs neatsira
do, bet kas davė jai pradžių.

3. Paskutinis p. Klimo 
prirodymas yra, kad mate
rija nemirtinga, neturi pa
baigos. Jeigu materija, me- 
dega neturi pabaigos, tai ne
turi ir pradžios. Žemė yra 
materija arba medega. Tai
gi žemė neturi pradžios. Tia 
turiu pažymėti, kad p. Kli
mas rašydamas atsakymų 
didžiai suklydo. Už vienų 
paėmė bepradiškų žemės pa
ėjimų ir materijos nemir
tingumų. Aš neteisybe pa
vadinau žemės bepradiškų 
paėjimų, o ne materijos ne
mirtingumų. Ar-gi jau p. 
Klimas negali atskirti, kad 
čia. du visai kitokiu dal

mės bepradiškų paėjimų. 
Ko tamsta nušoki nuo tema
to ir darai neteisingus užsi
puolimus? Ar-gi tamsta sa
vo kalbos nesupratai, kad 
materijos nemirtingumų pa
vartojai tik kaipo žemės be- 
pradiško paėjimo argumen
tų?

Visai nemanau ginti, kad 
energija ir medega nežųsta, 
tik keičiasi. Iš homogeniš
kos medegos išeina hetero- 
geniška, kad pagalios ir vėl 
sugrįžus į vienlintinę — ho
mogeniškų. Energija ir me
dega bus nemirtinga, jeigu 
jos nepanaikįs aukštesnė 
galybė. Bet iš nemirtingu
mo išvesti bepriežastinį pa
ėjimų visai nelogiška. Iš to 
neišeina, jeigu koksai daik
tas neturi pabaigos, turi ne
turėti ir pradžios. Reikia 
prirodyti, o tuomet galima 
bus kalbėti. Dabar-gi p. Kli
mo tvirtinimas lygiai pana
šus šiam tvirtinimui: Žmo
gus neturi uodegos. Jeigu 
neturi uodegos, neturi nei 
galvos. Tai-gi žmogus netu
ri galvos. Jeigu p. Klimas 
savo tvirtinimų laiko už tei
singų, tai turi ir mano lųiky- 
ti už teisingų, nes visai tok
sai pat, tik paimtas iš kitos 
materijos. Nežinau tik ar 
skaitytojai norės su tuo su
tikti. Ar dabar aišku p. Kli
mui, kad stoka buvo priro
dymų? Man rodos turi būti 
aišku. Dėlto pilnai galime 
pasakyti, kad p. Klimo kal
ba buvo regresiviška. No- 
roms-nenoroms turiu paaiš
kinti p. Klimui žodį “daro
dinti”.*) • Nors tų žodį p. 
Klimas, kaip paprastai, įva
žiavęs į kitų materijų pa
vartojo, bet dėliai aiškumo, 
galima griebti ir filologijos. 
Žodis “darodinti” reiškia 
angliškai ‘to make evident’, 
lotiniškai “demonstrare”, 
lenkiškai ‘udowodnič’. Kad 
tų reikšmę, tų veikimų at
likti, nereikia aparatų, bet 
galima žodžiais. Antrų ver
tus niekas p. Klimui neuž
meta stokos prirodymu ne
mirtingumo materijos (ne 
p. Klimo dalykas), tik što
kas buvo prirodymų žemės 
bepradiško paėjimo. Toliau 
aiškina man p. Klimas hv- 
potezų. Veltui, Aš jų užtek
tinai suprantu. Tik gaila, 
kad p. Klimas savo kalboje 
to nepervedė. Aiškindamas 
planetarinę sistemų, p. Kli
mas pratarė, kad tai yra hy- 
poteza, bet tardamas apie 
žemės bepradiškų paėjimų 
visai to neminėjo. Net šian
dien dar man skamba p 
Klimo žodžiai: “Baigdamas 
noriu idant pasiliktų jūsų 
galvose, jeigu daugiau nie
ko neliko, du dalyku: žemė 
neturi pradžios, yra nemir 
tinga... ir t.t.” Kas čia 
pasakys — hypoteza? Gal 
tik p. Klimas! Pagaliaus 
kritikuoja p. Klimas mano 
žodžius: “ne sveikas logiš 
kas į protų kalbėjimas”. Sa
kosi nėsųs savo kalbos ori 
ginatorium. Nieko ypatingo 
Gali p. Klimo užvardvtiems 
mokslo vyrams netrukti lo 
gikos, bet pačiam p. Klimui 
labai jos stokuoti, kaip tad 
jau matėme. Antgalo nėra 
reikalo man tarkuotis su 
Chicagos universiteto pro
fesoriais, nes neesu astrono
mas, taip-gi neatmetu jų 
planetarinės sistemos aiški- 
nimostik atmetu p. Klimo ir 
kitų, jeigu atsiranda, tuš
čių, be prirodymų tvirtini
mų, kad žemė neturi pra
džios. Man tik tas apeina. 
Tarkuotis-gi su Chicagos as
tronomais užleidžiu medici
nos studentui p. Klimui. Da-
1“ r ' :s1’n

•Pabaiga.
Kaipo savo teisingumo 

paliudijimų, p. Klimas siun
čia kalbų, kurių būk parašęs 
prieš kalbėsiant. Viskų dar 
galima buvo nukęsti, nes ra
šydamas galėjo kartais su
klysti, bet apie šitų mela
gystę nežinau nei kų pasa
kyti. Kad tai butų padaręs 
kas kitas, tai dar dovanoti
na. Bet ria — inteligentas, 
studentas!!! Atsiųstoji p. 
Klimo kalba, kurių sako, 
parašęs prieš kalbėsiant, 
yra parašyta apie dvi savai
ti po kalbų. Ar-gi toksai iš
sisukimas studentui pritin
ka!? Lai skaitytojai spren
džia. Kad tuščiai mano žo
džiai neskambėtų, prirody- 
siu teisingumų savo pasaky
mo.

1) . Didelė dalis parašyto
sios kalbos nekalbėta, ir, 
vietoje tos, kalbėta visai kas 
kitų.

2) . Parašytoji kalba essen 
cijonališkai skiriasi nuo kal
bėjimo. Buvo kalbėta apie 
bepradiškų žemės paėjimų. 
Parašytoje kalboje gi yra 
išguldoma materijos nemir
tingumas ir išvedimas pa
duotas, kad materija yra ne
mirtinga, vietoje žemė ne
turi pradžios. Didelis skir
tumas kalbėjimo ir rašymo. 
Apie tuodu prirodymu ne aš 
vienas sprendžiu, bet ir ten 
kiti buvusieji.

3) . Taip-gi savo rankraš
tyje stengiasi p. Klimas su
mušti užmetimus p. Gel- 
gaudiškiečio, patalpintus 
dvi savaiti po kalbų “Drau
go” 3 No., apie laiko kadais 
nebuvimų ir nieko nėra be 
atsakančios priežasties

4) . Žodžiai parašytosios 
kalbos patvirtina, kad ji bu
vo vėliaus parašyta. Tšsireiš 
kimai p. Kli

mo ir dėlto stačiai net išmis- 
lija nebūtus daiktus. Liuo- 
sybė yra kiekvienam turėti 
savo nuomonę, savo įdėjų, 
bet toji nuomonė, toji idėja 
turi būti paremta ant stip
rių pamatų. Kitaip nieko 
gero.

Baigdamas savo straips
nelį pratariu į Lietuvos liau
dį žadindamas kuonodau- 
giausiai protauti. Kuomet 
protausime — prašalėsime 
daug apsirikimų ir kvaily
bių. Protas prašalįs tamsy
bes ir ves šviesos keliu. Pro
tas, kuomet negalime daly
ko suprasti, parodys kam 
tikėti, ko klausyti, o nuo ko 
šalinties, bėgti. Yra žmo
nių, kuriems nerūpi apšvie
timas, žmonijos gerovė, bet 
išplėšimas gero, kova su tei
sybe, kuri duria, nejieškan- 
čiam jos, į akis. Protus pa
rodys kaip tokių žmonių pri
imti nuomonę arba įdėja. 
Broliai, lietuviai, protauki
me ir dar kartų protaukime. 

Ten buvęs studentas.

DAR DAUGIAU PROTES 
TŲ PRIEŠ “KUNIGĄ”.

Koliai dar prieškatalikiš- 
koji presą priekergdavo žodį 
“kunigas” prie baptistų 
dvasiškio Richeson niekam 
neužprotestavus, dalykai 
buvo lyg neaiškus. Atrodė, 
kad laisvamanių laikraštija 
vartoja vardų “kunigas” 
kur nereikia — lyg nekaltai, 
“bona fide”, mat, nežino, 
kaip čia išvertus žodį “reve
rand”. Dabar gi, užprotes
tavus “Draugo” redakcijai 
ir kun. J. J. Jakaičiui, “Lie
tuva” No. 7 oficiališkai pra
neša, kad “vargiai pavyks 
musų katalikiškiems kuni
gams savo keistas pretenzi
jas išlaikyti. O tai dėlto, 
kad čia profesijos dalykaSU’ 
Ne tik katalikų, ne tik abel
nai visų krikščioniškų tiky
bų rųšių, bet ir nekrikščio
nių dvasiškiui lygiai tinka 
kunigo, taigi tikėjimo da
lykų mokytojo, titulas... 
Kunigų turėjo lietuviai dar 
stabmeldžiais būdami, taigi 
ir sakarmentų nepažinoda
mi. Prūsų lietuviai — pro
testonai. Savo dvasiškius 
tečiaus kunigais vadina. Di
džiosios Lietuvos lietuvių 
kalvinų tikėjimo mokytojai 
taipjau kunigais pasirašo”.

Apie kų čia eina “Lietu
vos” sofistui? Ar apie eti
mologijų, ar apie tikrųjų 
žodžio “kunigas” reikšmę? 
Jeigu apie etimologijų, tai 
senovėje žodis “kunigas” ne 
vien tik dvasiškį reiškė. Ku
nigais vadindavosi ir kuni
gaikščiai, kurie nebuvo “ti
kėjimo dalykų mokytojais”.

Bet čia mums neina apie 
techniškųjų žodžio reikšmę^ 
Ne dėlei ginčų, kų reiškė ( 
novėje kunigas, tie protes
tai tapo parašyti. Mums ru
pi ne kaip akademikai su
pranta žodį “kunigas”, bet 
kaip skaitančioji katalikų 
visuomenė į tų atsižiūri. Jei
gu čia, anot “Lietuvos” — 
profesijos dalykas, tai rei
kia tuos asmenis vadinti pro 
f esi jos vardu. Jų profesija 
— tikėjimo dalykų mokini
mas ,taigi asmenįs, kurie tą 
atlieka, vadinasi dvasiškiais. 
Kunigo vardų jau nuo žilos 
senovės savinasi tik katali
kai. Visuomenė, ypač lietu
vių kitaip nei nevadina ka
talikų dvasiškio. Svetimo ti
kėjimo ministeriuR—tarnus 
lietuviai kunigais nevadina. 
Ar musų visuomenė čia el
giasi sulig etimologijos ir — 
“Lietuvos” etikos, tai tyri
nėjimų dąlvkas. 
lieka fal



visi supranta, kad tai katali
kų kunigas. Akyvaizdoje 
šito fakto, kurio “Lietuva” 
neužginčys, kokių teisę turi 
laisvamanių laikraštija va
dinti Riehesoną lietuviškai 
— kunigu? Ir koksai tą ta
mistos tikslas? Aišku, kad 
šmeižti kunigų vardą žmo
nių akyse. Ir dar nori sau 
apdrausti šmeižino teisę ir 
protestus vadina keistoms 
kunigų pretenzijoms. Be abe 
jonės, — pretenzijos atpra
tinti laisvamanius nuo šmei
žimo yra labai keistos. Tai 
tikra teisybė. Bet mums ne
rupi, kokia bus to pasekmė. 
Męs protestuojame, nes yra 
priedermė kiekvieno katali
ko neduoti bereikalo teršti 
kunigo vardą.

Kaipo “curiosum” čia rei
kia paminėti, kad net anglų 
protestonų laikraščiai nu
balsavo, kad Riehesoną ne
reikia vadinti “reverand” ir 
daugiau nebevadina.* O lietu
viai laikraštininkai nesiliau
ja vadinti Riehesoną kunigu, 
nors juom niekados nebuvo. 
Ištiesų, keistos musų laisva
manių pretenzijos vadinties 
kultūros vyrais.

Kad Prūsų lietuviai savo 
dvasiškius vadina kunigais, 
tai dar nepasiteisinimas. 
4‘Lietuva” neatstovauja
Prūsų lietuvių reikaluose 
tiek, kiek lietuvių katalikų, 
iš kurių ir daugiausia ėmėjų 
turi. Jeigu “Lietuvai” taip 
smagu teršti žodį “kunigas” 
ir jinai orakulo rimtumu no
ri išparodinėti, kad turi prie 
to teisę, tai ir męs išdrįstame 

Įjos didybės reikalauti, kad 
išvardintų tojo “kunigo” 
profesiją, būtent paminėtų, 
tad tai baptistų, metodistų, 

kalvinų ir t.t. “kunigais”. 
Mumfe ir to pakaks. Tas bus 
naudingiau, ne kaip tampyti 
smegenis smailiai sofistikai 
išrasti. O apie keistas kuni- 

i gų pretenzijas nereikėtų bu- 
Į ti perdaug tikrais. Atkakliai 
elgianties galima bus susi
durti ir su liaudies protes
tais.

Pašalietis.

Šiaudiniai Dydųriai.

Pamaryje yra cicilikų liz- 
Idas. Jų skaičius sunku butų 
[sužinoti, nes jis mainosi su- 
, lig aplinkybių. Užėjus ko
kiam triukšmui, ar skanda
lui, ypač kuriame nėra as
meniško pavojaus, cicilikų 
'Skaičius pašoka iki kelių 
šimtų. Skandalui išnykus ir 

' tvarkai viešpataujant, ju 
■įĮtfndai sumažta iki keliolikai, 

adinasi, jų luomas taip ne-
Vus, kaip ir .pamarių 

kartais termometras
9a nei straksėti apie 
Tečiaus cicilikų štabas 

nėmažta. Pora gendrolių, ke- 
i pulkininkai ir keliolika 
aprastųjų stupaikų visados 
andasi sandėlyje ir tiesą pa

lakius, jie maža ką mato va- 
Jcacijų. Darbuojasi. Rašo, 
škaito, šmeižia, rengia pra 
kalbas, balius, agituoja, šni
pinėja, neatmainomai apver- 

• kia darbininkų likimą, bet 
patįs bijosi sunkaus darbo, 

maskoliai japonų. Dar
bavimosi srytis labai plati, 
nes ir žmonelių čia yra viso
kių. Ex-gimnazistai, ex-se- 
minariatai, pradinės “narod- 
«os” eksai, kriaučiukai, 
Plaučiai, barzdaskučiai, sa
votiško darbo “akademči- 
kjai”, vakarinių mokyklų 
gėttijai, gi 1 tiniečiaf — visi tie 
titulai puošia cicilikų štabą. 
O kiek čia gabumų! Rankų, 
kojų, gerklės, plaučių, ret- 

ifti+i* smegenų pajiegos
^vienon kuopom se-

' i ... , viena tikslą.

i

Visoms širdims čia tikslas 
• viens,

Be susiklausymo gyvena.
Tečiaus susiklausymo da

lyke nedaug ką galima jiems 
užmesti. Jų levukas — lais
vė, bet gyvenimas — Masko- 
lijos kareivių. Vadinasi, rei
kia klausyti valdžios — ir at
likta. Ar ta jų valdžia teisin
ga, tepasako tie, ką štabe gy
veno ilgiau ir nekartą pano
sėmis keikė cicilikų — vir
šaičių išnaudojimą. Keista! 
Laisvės šalyj, laisvės buste, 
su laisvės žodžiu ant lupų, 
cicilikų viršaičiai spaudžia 
savo darbininkus, nemažiau 
už pačius kapitalistus ir — 
tesukįla Markso pelenai! — 
tūli cicilikų viršaičiai patįs 
virto kapitalistais, miniatu- 
roje, žinoma. Nors jie su tuo 
ir slepiasi, bet prastesnieji 
šį-tą užuodžia ir kartas iš 
karto neužganėdinimo niur- 
nulys, kaip tolimos jūrių 
bangos, išsiveržia iš prislėg 
tųjų krūtinių.

Bet kam-gi diplomatija? 
Kaipo vidaus dalykų minis- 
teriai, matydami, kad kabi
netas jau-jau sugrius, nu
kreipia visuomenės atidą į 
užsienius ir pagarsina karą, 
kad perkėlus žmonių piktu
mą ant viešpatijos priešo, — 
taip ir cicilikų viršaičiai 
siunčia savo adjutantus ir 
patįs nepatingi važinėti su 
bedieviškomis prakalbomis 
I apgyventas katalikų kolio 
nijas. Tą visados daro ne- 
dėliomis pietų laiku. Nauda 
iš to išeina neapskaitoma. Ir 
atitraukė žmones nuo baž
nyčios, ir prisibumoji ant 
neapkenčiamo tikėjimo, ir 
sukeli riaušes, ir sunaudoji 
pagelbininkų energiją, iš
mokini juos kaip reikia vie
šai kalbėti, o čia kišenių j e 
dar skamba šiek tiek smui
kuoju. Tiek skarbų vienoj 
tabakierkoje! Bet su tais 
smulkiaisiais reikia atsar
giai, kad darbininkai nenu
voktų tikrojo prakalbų tiks
lo. Mat eieilikai lygiai kaip 
maskolių činovninkai, turi 
sandelyje du kodeksu: vieną 
Europai, kitą sau. Kodeksas 
Europai — sulig Europos 
reikalavimų,' o kodeksas sau
— sulig savo apetito, vadina
si viskas tvarkoje. Sulig ko
dekso, garsinamo Europai ir 
pasauliui, eieilikai yra tai 
žmonijos išrinktieji, abso
liutiškai be jokių ydų.

Privatinis cicilikų kodek
sas gal išeis kitoniškas, bet 
apie jį nieks nežino, nes jis 
parašytas ant jų širdžių tik 
jiems suprantamais hierog- 
lyfais. Vadinasi, ir čia viskas 
tvarkoje.

Tečiaus tie hieroglyfai 
kartais išsiveržia aikštėn. 
Reik tik kokio svarbesnio 
atsitikimo. Lawrence sukilo 
straikas. Kapitalistų išnau
dojami darbininkai sustrai- 
kavo ir ėmėsi visokių prie
monių, kad patraukus savo 
pusėn visus “seabus”. Ga
biai vedami kelių vadovų, jie 
beveik pilnai tą atsiekė. Bet 
atsirado nesmagumų ir riau
šių. Tapo sutraukta milicija. 
Darbininkai su grynoms ran 
komis šoko ant kareivių dur
tuvų, bet tapo atmušti. Ke
lia sdešimts sužeistųjų pate
ko ligonbutin, keli pasimirė. 
Straiklaužiai, milicijos pri
dengiami, ėjo drąsiau dar
ban. Straikas užsivilko. Čia 
tai reikėjo gabių kalbėtojų
— vadovų, kad palaikius 
minios ūpą ir paraginus prie 
ištvermingumo. Visos tau
tos — o jų ten buvo keliolika
— turėjo kalbėtojus ,tik vie
ni lietuviai pasiliko be vado
vų. Garsąs pamarių eicili- 
kai. ką pirmiau už penkinę 
siulydavosi kalbėti vos ne 
kas sekmadienis, — ar rei
ki i. ar nereSJiia, — dabar, at

sitikus tikram j am darbinin
kų klausimui, — sulindo į 
žiurkių skyles. Duota jiems 
telefonas, duota antras ir.. .

Svarbesnieji štabo nariai 
susirinko į krūvą pagalvoti, 
kaip čia nukreipus šalin grę- 
siantįjį nesmagumą. Kalbėti 
apie nebutniekius savo šali
ninkų viduje suvis nebaugu, 
nes už tikėjimo dergimą 
nieks neareštuoja, bet dabar 

iš vienos pusės darbinin
kų reikalavimai, iš kitos — 
policisto lazda ir kareivio 
durtuvas, kurs gali praplėšti 
netik trinyčių rankovę, bet 
ir išlavintus cicilikų dirks
nius. Baugu...

Bet šis tas reikia padary
ti: gėda nepaklausyti darbi
ninkų reikalavimų. Ir gabios 
gudruolių galvos nusvyra že
myn nuo svarbių minčių.

Urnai atsidarė durįs ir į 
bėgo vaikas su laikraščiais: 
— Viskas apie Lavrence 
straiką! Kareiviai bado dar
bininkus! Vienam perdurta 
nugara! Numirs.

Po plynių!’Perdūrė nuga
rą! Nei pabėgti negalima. . . 
Cicilikai neramiai sukruto. 
Užstojo mirtina tyla. Ką da
ryt? Visų akįs nukrypo į ga
biausiąjį gudruolių.

Staiga kambaryje subirz
gė musį, tokia didelė, kaip 
tai kartais žiemą nežinia iš 
kur jos atsiranda.

Gudruoliui atėjo geniališ- 
ka mintis.

— Telefonas! — užgriovė 
jis tokiu balsu, kad net visi 
krūptelėjo. Ir šoko prie tele
fono.

— Ką čia šneki, Raulai, tai 
musė, — atsiliepė visi.

Gudruolis neklausė.
— Halo! A! tai Petras. 

Svarbus reikalas! Neatidė
liojant... Taip, taip! Tuoj, 
ant tų pėdų...

Gudruolis smuko pro du
ris, vos spėjęs ištarti:

— Tamstos, aš__  mano
kontora. .. turiu eiti namo.. 
svarbus reikalas...

— Kas tavo kontorai? Ar 
dega? — atsiliepė balsai.

Gudruolis negalėjo atsa
kyti, nes jau buvo ant gat
vės.

Likusiejie cicilikai pažiu
rėjo viens kitam į akis ir 
viens kitą suprato.

Be jokių debatų posėdis 
tapo atidėtas iki pirmai Su
batai — po straiko...

Šveistuvas.

Susiv. Liet. R.-Kat. A. 
Reikalai.

S. L. B. K. A. AUGA.

Kad S. L. R. K. A. auga, 
parojo kad ir šitokie daly
kai: So. Omahos, Nebr. lietu
viai yra apsigyvenę jau nuo 
25 metų; jie čia turėjo drau
gijas: Šv. Antano pašelpinę, 
87 kuop. S. L. A. ir da kito
kių kaip T. M. Draugiją, 17 
kuop. L. S. S. Tečiaus S. L. 
R. K. A. vilnis užgavo ir mu
sų miestelio lietuvių mintis. 
Jie daug ką negalvodami pa
reikalavo iš Centro valdybos 
reikalingų prie kuopos su
tvėrimo daiktų. Valdyba 
tuoj užganėdino musų norą. 
Sausio 21 d. sušaukėme mi
tingą, iš pirmo sykio nieko 
neišėjus, tapo sušauktas an
tras mitingas 28 d. sausio. 
Šiuo sykiu prie Susiv. prisi
rašė 10 sąnarių. Po to p. Ver
seckas perėjo per lietuvių 
namus ir prirašė dar 22 na
riu taip kad išviso kuopa 
skaito 32 nariu. Daugiau no
rėti ir negalima.

Čia gyvena didelis būrelis 
lietuvių — bet jų tarpe yra 
visokių, kaip tai: Socialistų, 
laisvamanių ir taip žmonių 
priešingų sau pakraipų, ku-

DRAUGAS

rie norinčius prisirašyti kiek 
galėdami atkalbinėja. Jie 
visokias kliūtis statė išsvk, 
bet musų darbas nenuėjo už
dyką. Kas nutarta, tas ir į- 
vykdinta. Pas vietinius lie
tuvius matyti gražus elgimo
si būdas ir solidariškumas. 
Jie tvirtai laikosi savo bočių 
kalbos ir savo tėvų tikybos, 
todėl galima tikėtis kad di
desniam skaitliui prisirašius 
prie vietinės S.L.R.K.A. 
kuopos, toliaus bus mėgina
ma suorganizuoti pašelpinę 
draugiją savitarpinei pašel
pai ligoje, o tai butų tikrai 
naudingas daiktas. Ištikro 
lietuviai turėtų daugiau at
kreipti savo atidos į S. L. R. 
K.A. Tai parankiausia mums 
lietuviams katalikams orga
nizacija! Netik duoda me
džiagišką pašelpą, bet dar už 
taip mažą atlyginimą gauna
ma tokį puikų laikraštį 
“Draugą”, kuris tiktai 50c. 
metams S.L.R.K.A. nariams 
atsieina, o šiaip jau žmo
nėms $2.00. Ar-gi tai apsi
moka mums rašinėties į vi
sokius žydų Insurance kom
panijas, kur męs neturime 
jokio balso už savo įmokėtus 
pinigus ir net kartais reika
lui atsiėjus negauname nei 
žadėtos pagelbos ligoje, ar
ba pomirtinės. Arba paimki
me tuos, kurie prenumeruo
ja laikraščius, kaip “Kova” 
“Keleivis” kurie yra blėdin- 
gi katalikų tikėjimui, kaip 
kirminas vaisiams ant me
džio, kurie nieko daugiaus 
nežino, kaip tik kunigų šmei
žimus ir bažnyčios išnieki
nimus. Kokią-gi gali būti 
nauda iš tokių laikraščių? 
Nieko nesakyčiau, kad to
kius laikraščius skaitytų be
dieviai ir cicilikai, bet juos 
skaito kai-kurie tikinti žmo
nės ir geri katalikai, ir jie 
už juos moka po $1.50 ir 
$2.00. Daugelis tą daro per 
savo nesupratimą. Užklaus- 
kime tad savęs argi nebūtų 
verčiau mums prigulėti į 
S.L.R.K.A., kur už $2.60 me
tinės mokesties gauname 
$150.00 pomirtinės ir geriau
sią Amerikos lietuvių laik
raštį? Čia jau gana aišku 
yra, kad geriau. Atsiranda ir 
tokių, kurie atkalbinėja lie
tuvius nuo gerų dalykų, o 
traukia prie blogų. Aiškus 
dalykas, žmogus nedoras no
ri kad visi butų nedori. Vie
nok męs tokiems turime ne
pasiduoti ir nuo jų šalinties. 
Ypač mums reikia išvengti 
girtuoklybės, nes prie gir
tuoklių prilimpa visokios li
gos, nedorybės ir visokie blo
gi pasielgimai. Prigulėkime 
prie katalikų draugijų ir Su
sivienijimo skaitykime ge
rus katalikiškus laikraščius, 
o pamatysime, kad netik męs 
patįs jausimės daug rames
niais, bet mus ir svetimtau
čiai geriau paguodos, ir tada 
męs turėsime geresnį vardą, 
negu dabar.

F. B. Verseckas.

daug palengvįs delegatams, 
kurie galės galutinai pa
baigti, išrišti musų sumany
mus. Seimas tai yra musų 
metų skaitlinė, prie kurios 
priėję turime apsistoti ir 
pažvelgti į pereitus metus, 
peržiūrėti visos organizaci
jos stovį, ar viskas pas mus 
buvo atsakomai ir gerai su
tvarkyta, ar nesirado kokio 
daikto, kuris kenkė Susivie
nijimo plėtojimuose. O su
radę, stengkimės kuo grei
čiausiai kenksmingą dalyką 
prašalinti ir į jo vietą pasta
tyti tokį, kuris atneštų musų 
organizacijai naudą. Visu 
pirma, pažvelgkime į musų 
narių skaitlių, kiek narių 
buvo pernai ir kiek jų ran
dasi šiandien, kiek per tuos 
metus įstojo naujų, ir kiek 
likosi išbrauktų. Tada mums 
nesunku bus surasti, ar vis
kas buvo atsakomai ir gerai 
ar ne. Ir jeigu ne, tada jieš- 
kokime priežasties kodėl ne? 
Kaip męs pažiūrime į kiek
vieno bertainio naujai įsto- 
jančius narius, tai linksma 
darosi žiūrint, kaip S. L. R. 
K. A. kasdien vis auga didyn 
ir didyn. Bet jeigu pažiūri
me į išbrauktuosius, taipos
gi surandame, kas bertainis 
po šimtą suvirš išbrauktų. 
Ir kodėl jie likosi išbraukti? 
Iš šalies žiūrint, išrodo taip, 
kad tarytum tiems nariams 
kas nebepatiko musų orga
nizacijoje ir užtai jie aplei
do ją ir daugiaus nebenori 
prie jos priklausyti. Bet pri
sižiūrėję arčiaus suranda
me visai priešingai. Jeigu iš
brauktuosius paskaitvtu- 
mėm į dalis, tai gal tik 20-ta 
dalis atsirastų tokių, kurie 
savo noru apleido S.L.R.K. 
A., kiti gi visi likosi išbrauk
ti ar tai per kuopų sekreto
rių klaidas, arba per pačių 
narių nežinojimą laiko mo
kėjimo bertaininės mokes
ties.

Kad tie nariai nenorėjo 
apleisti musų Organizacijos, 
ir norėjo pabaigti savo gyve
nimą musų tarpe, tai liudija 
tas, kad daugelis randasi to
kių narių, kurie priklauso iš 
antro ir net trečio sykio. Kad 
apsaugojus savo narius nuo 
suspendavimo ir išbrauki
mo, tai reikia užlaikyti kuo
pose atsakantis apmokami 
kolektoriai, k'urie kas bertai
nis iškalektuotų iš narių 
bertainines mokestis. Žino
ma, užlaikant apmokamus 
kolektorius, pasidaugintų ir 
finansiški išdavimai, bet 
dėlto nereikia nusiminti, 
nes būnant kolektoriams, na
riai kiekvienas tvarkiai (re- 
guliariškai) mokėtų savo 
bertainines, ir taip mokant 
beabejo galima tikėties dvi
gubai pasididinimo S.L.R.K 
A. narių. Ir jeigu dabar 
skaitydami 6,(XX) narių gali
me šiaip taip apmokėti cen
tro valdybą, tai kodėl prasi
platinus musų organizacijai 
negalėsim apmokėti kolek
torių. Męs šioj šalyje lietu
vių skaitome apie pusę mi
lijono. Kur jie yra? Jeigu 
paimsime paveizdan, kad iš 
tos pusės milijono 6,000 pri
guli prie S. L. R. K. A. ir 
8,000 prie S. L. A., tai viso 
bus 14,000 kur dar 486,000? 
Atpkirkime iš tų dar puse, 
kurie niekur nepriklauso, 
lieka 243,000 kurie priklauso 
į svetimtaučių, žvdų “Insu
rance Co.” Kad 243,000 lie
tuvių priklausytų į svetim
taučių kompanijas (tiek ne
priklauso. Red.), tai reiškia 
lietuvių didelį apmirimą, ne
rangumą, nesistengimą su
tvarkyti savuosius reikalus, 
įvesti atsakančią tvarką taip 
kad kiekvienas galėtų prigu
lėti į Susiv. be jokio atsikal- 
bėjimo. Užklausus jų, kodėl 
jie priguli į svetimtaučių

BESIARTINANT 27 TAM 
SEIMUI.

Jeigu męs kada rengiamės 
į kokį nors darbą, tai visa
dos pirmlaiko turime gerai 
apsvarstyti, kaip jį pasek- 
mingiaus galėtumėme atlik
ti, ir atlikę ar paskui turėsi
me iš jo kokią naudą, ar ne. 
Jeigu taip nedarome, bet ei
name tiesiog, sakydami, kad 
kaip pradėsime, tai ir sura
sime, tai beabejonės nieka
dos neturėsime geros pasek
mės pradėtame darbe. Tr 
taippat jeigu išanksto atsa
komai prisirengsime prie 
27-to seimo, pirmlaiko gerai 
apsvarstvdami, kas yra nau
dinga musų Susivienijimo 
reikalams, tai teks musų 
pirmla

Insurance Co. mokėdami net 
tris sykius daugiaus už tokią 
pat pomirtinę, kodėl jie ne
priguli į lietuvių organiza
ciją, atsakymą visados iš
girsti tokį: “Aš priguliu į 
svetimtaučių Insurance Co. 
dėlto,'kad nore aš užsimoku 
ir tris sykius daugiaus, bet 
tai aš žinau, kad man kolek
torius kassykis ateina į stu- 
bą ir pasiima jam prigulin
čią mokestį, o aš niekada ne
lieku suspenduotas nei iš
brauktas”. Nors ir nevisai 
yra tiesa, atsitaiko taippat 
ir pas svetimtaučius, kad ne
sykį liekasi išbraukti be jo
kio atlyginimo, vienok iš da
lies visgi galima pripažinti 
tą tiesą, kad tai musų pačių 
kaltė, nes šiandien musų kuo 
pų sekretoriai nėra apmoka
mi, dirba pasišventę tam 
darbui, ir taip dirbant nesy
kį pritrūksta kantrybės ir 
nebeužlaiko atsakomos tvar
kos knygų vedime. Tokiu bu
du nariai liekasi suspenduo
tais ir išbrauktais. Centro 
valdyba už kuopų sekreto
rius neatsako (taip skamba 
26-to seimo delegatų nuta
rimas) — iš to ir visas keb
lumas. Tatai parodo mums 
aiškiai atsitikimai 15-toj 
kuopoje. Nariai teisinasi, 
kad jų pakvitavonių knygu
tės liudija teisingą užsimo
kėjimą, o, centro sekretorius 
aiškina, kad jų kuopa esanti 
suspenduota, nes atsiuntus 
mokestį 13 dienų pervėlai, ir 
už tai sulaikęs jų nariui po
mirtinę lig 27-tam seimui. Ži 
noina Centro sekretorius tu
ri tiesą remties Susivien. 
konstitucija ir 26-to seimo 
nutarimais. 27-tas seimas ne
betoli, ir galima tikėties, kad 
musų delegatai, suvažia vę 
nuspręs išmokėti 15-tos kuo
pos nariui jo pomirtinę, bet 
kas lig 27-tam seimui paneš 
nabašniko paliktųjų našlai
čių vargą ir skurdą? Jie gal 
pasiliko be duonos kąsnio ir 
turi kentėti alkį ir šaltį? 
Nes likučius visus praleido 
tėvą belaidojant, ir visa vil
tis buvo gauti pašelpą iš S 
L. R. K. A. Dabar tik kiek
vienas kaltę stumia nuo sa
vęs ant kitų, nes kaltu nei
vienas nenori likties. Tam 
striukiui tik tylėk ir kentėk! 
Toks ir panašus atsitikimas 
kiekvieną iš musų gali pa
tikti, nes daugelis kuopų ant 
to paties kelio stovi. J eigų 
męs nesistengsime įvesti 
kuopose atsakomesnę tvar 
ką, nesistengsime užlaikyti 
šiaip taip apmokamus kolek
torius, tol nesumažės iš 
brauktųjų narių skaitlius.

J. Brazauskas.

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

ADRESAI.

Jonas Rikteraitis, prez.
67 James St.,

Waterbury, Conn.
Mateušas Toluba, vice-prez.

1139 Wyoming avė., 
Exeter Boro, Pa.

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

Brooklyn, N. Y.
Pranas Burba, kasierius,

454—456 Main St., 
Edwardsville, Pa.

P. O. Kingston Station
Wilkes-Barre, Pa.

Kasos globėjai:

Juozas Vasiliauskas,
112 N. Greene St., 

Baltimore, Md.
Jonas Jaroševiče,

Love Farm Wasbingtou st 
Walpole, Mass.

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

Wilkes-Barre, Pa. 
Kun. J. Dumčius, dvas. vad

AUKOS SV. KAZIMIE] 
SESERŲ VIENUOLY

NUI.
Iš S v. Kazimiero parapijos 

Pittston’e, Pa.
Sebastopol, Pa.

Po $1.(X): Šiugždinienė 
E., Karnvla J., Grigaliūnas 
J., Matusevičius M., Žintelis 
P., Smelstorius M., Celiešius 
J., Rubinas J., Miliauckienė 
O. Smulkesnių aukų $1.50. 
Viso: $10.50. Pittston’o pa
rapijoje viso: $182.05.

Duryea, Pa.
Šv. Juozapo parapija.

Stambesnės aukos: Igna
tavičius Juozas 5.00.

Po $1.00: Pečiulionis P., 
Kazlauckas J., Gilys J., Mi
koliūnas J., Jaselskienė P., 
Judickienė A., Galevičienė 
A., Gylys J. II, Sliužys J.. 
Jonuškienė R., Savickas B., 
Balkunienė O., Junevičienė 
A., Bartuška A., Klimavi
čius A., Šiupšinskas J. Smul
kesnių aukų: $10.85. Viso: 
$31.85.
Kingston, Pa. Švč. P. Mari

jos parapija.
Edwardsville, Pa.

Stambesnės aukos: Žer- 
nauskas R. 2.00, Abraitis 
M. 20.00; Simonaitis D. 1,25; 
Litukevičius J. 1.50; Paukš
tis S. 5.00; Stravinskas J. 
5,00; Puskunigis A. 2.00. Po 
$1.00: Staniukynas M., Pa
lubinskas J., Kanapka J., 
Kundreckas J., Sutula A., 
Muliolis M., Čepanonis J. S.. 
Indulis K., Pikunas K., Pi- 
kunas D., Jeraška P.,. Luką- 
ševičius V., Jasenauckas B., 
Pačiukonis M., Rėkus P., 
Stanelis K., Vaitkevičius J., 
Stankevičienė M., Grebliauc 
kas J., Probišius P., Vekte- 
ris M., Stragis A., Misiulevi- 
čius P., Stanaitienė M., Ve
ličkienė M., Juškauckas P., 
Vilčinskas K., Kaln&itis J.,/ 
Žitkevičius P., Lančauskas 
M., Kviešvs M., Gelgaudienė
A. Smulkesnių aukų: $14.55. 
Viso: $83.30.

Kingston, Pa.
Stambesnės aukos: Miss 

Keamey 2.00, Mickevičius j 
M. 1.50, Burba P. 6.00. Po 
$1.00: Žemauckas J., Zdaifa- 
vičius C., Sercevičia J., Nor
bertą Č., Varaška P., Jaro* 
šiunas J., Wnokowski J. 
Milončius A., Žilinskas P. 
Juškauckienė M., Radziuky- 
niutė R., Urbonas A., Micke-/ 
vičius St., Tarutienė J., Bla
ževičius V., Kalkauskas Ajįį 
Kalkauskas J., Juodzevičie į 
nė U., Ramanauskas A. 
Kupstas J., Kupstienė A. 
Vaitkevičius V., Lelevičius 
P., Bobonis A., Staniukvnie- 
nė P., Grebliauckienė P., 
Mielkus V., Praleika A., 
Praleika M., AŽukas V., Ba- 
levičia J., Degutis M., Dzido- 
lika J., Velvvis M., Kalėda 
J., Lekeckas V.. Gildą L., 
Vaitkus D., Bakaitis J. 
Smulkesnių aukų: $19.75. 
Viso: $68.25?

Bradrick, Pa.
Stambesnės aukos: Spūdis 

M. 2.00; Janulevičius M. 
5,00; Kasparunas M. 2.00. 
Po $1.00: Navasaitis M., Jan 
čiunas M., Mazurkevičius
B. , Valaitis V., Matas A., 
Antanaitis T., Antanaitis J., 
Kazokas J., Kazokas V., Ur-j 
banavičius J., Bagonis P., 
Bižys T., Urbanavičius S., 
Mažietis A., Jokubvnas A.,W 
Gobervs A., Muraška J., Sta- 
sionis P., Jančaitis S., Šerkš
nys J., Pečiukonis P., Urbo
nas A., Cvrusas P., Antanai
tis K., Kaspariunas L., Kas- 
p?liūnas K., Kaspariunas 
J., Antanaitis A., Kaspariu
nas M., Antanaitis A., Kuj 
pra vičius, P. Petraitis J

■J

I

f

I



CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

(Seka.)

— Ne, — atsakė žydas, — nelabai. Jis apkaltintas, 
buk norėjęs pavogt ką iš kišeniaus, ir prie jo rado sidabri
nę tabakierką, — jo paties, mano brangus, jo paties, nes 
jau buvo iš jos uostęs, ir labai jam patiko. Jį užtūrėjo iki 
šiandien, nes tikisi atrasti savininką. O! jis vertas pen- 
kesdešiinties tabakierką, ir aš tiek už jį duočia, kad tik 
atgal sugrįžti). Kad tu butum matęs Sukčią, mano bran
gus, kad tu jį butum matęs!

—Bet tikiuosi, kad man da teks su juo susipažinti?
— tarė Bolteris.

— Aš abejoju, — atsakė žydas atsidūsėjęs. — Jei ne 
suras jokią naują prirodymą ir jį paprastu budu pa
smerks, tai į kokias šešias savaites męs jį vėl matysime, 
bet jeigu ką ras, tai bus gaišaties. Jie žino, kad jis gud
rus vaikinas ir jam teks gyvuoti. Sukčiui atsieis nema
žiau, kaip gyvuoti.

— Ką reiškia gaišatis ir gyvuoti? — užklausė Bolte
ris. — Kam šnekėti su manim tokioms tarmėms? Dėlko 
nesakai, kad suprasčia..

Faginas jau buvo besirengiąs išversti tas paslaptines 
tarmes paprastojon kalbon, ir Bolteris butą dasižinojęs, 
kad tuodu žodžiu reiškia pasmerkimą visam gyvenimui, 
kaip štai jo kalba tapo pertraukta pasirodžius Bates’ui, 
kurs staiga įėjo į vidą, įsidėjo rankas į kelinią kišenią 
ir perkreipęs savo veidą į pusiau pašiepiantį gailestin
gumą.

— Viskas atlikta, Fagine, — tarė Charlęy, susipaži
nęs su naujuęju draugu.

— Ką tu sakai? — užklausė žydas drebančiom lupom.
— Jie surado poną, kurs prisipažino prie tabakierkos. 

Ateis da keletas kitą, kad jį pažinti ir teks mums palydėti 
Gudrąjį, — tarė Bates. — Aš turėsiu pilnai pasirėdyti, 
dagine, ir užsirišti raikštį ant skrybėlės kada atlankysiu 
jį prieš išvesiant. Tik įsivaizdinti, kad Jonas Dawkins
— apsukrus Jonelis, — Sukčius — Gudrusis Sukčius — 
turi būti pasmerktu už prastą pustrečio peno tabakierką! 
Man suvis nerūpėtą, jei jisai butą pakliuvęs už aukso 
laikrodį, retežėlį, bent žiedą. O, delko jis nepavogė nuo 
kokio turtuolio viso turto ir neišvažiuoja, kaip ponas, bet 
nn kaip koks prastas vaikėzas be jokios šlovės ir garbės!

Taip išreiškęs užuojautą nelaimingam savo draugui, 
ponaitis Bates labai nuliūdęs ir nusiminęs, atsisėdo ant 
artimiausios kėdės.

— Ką tu čia pliauški, kad jisai neteko garbės nei 
šlovės? — suriko Faginas, piktai pažiūrėjęs ant savo au
gintinio. — Ar jis nebuvo jus visą pirmutinis? Ar yra 
toksai, ką galėtą su juom susilyginti? Eh?

— Neiviens, — atsakė Bates gailestingai, — neiviens.
— Tai ką tu čia šneki? — piktai užsipuolė žydas. — 

Ką čia pleperiuoji?
— Dėlto, kad apie jį nieko nebus paminėta, — tarė 

Charley, iš gailesties net įširdęs ant gerbiamojo savo 
draugo, — dėlto, kad ištarmėje nieko neužsimins ir nieks 
nežinos, kas jisai buvo per vienas. Kaip jisai stovės New- 
gate kaledoriuje? Gal ir visai ten jo nebus. O, mano ake
lės, mano akelės, koks tai smūgis!

. ■— Ha! ha! -i- sušuko žydas, ištiesęs ranką ir atsigrį
žęs į Bolterį su tokiu kvatojimu, tartum jį krėtė drugys,
— žiūrėk mano brangus, kokio tai ją amato puikybė. Ar 
tai ne malonu!

P. Bolteris tam pritarė. Žydas, su pastebėtinu 
džiaugsmu valandėlę pamąstęs apie Charley Bates’o nusi
minimą, prisiartinęs sudavė tam jam vaikinui per petį.

— Nesirūpink, Charley, — tarė Faginas maloniai, — 
viskas išeis aikštėn, tikrai viskas paaiškės. Visi žinos, 
koks jis buvo gudrus vaikinas ir puikiai pasirodys ir ne- 
ožtrauks gėdos ant seną savo sėbrą ir mokytoją. Tik atsi
mink, koks jisai jaunas! Kokia pagarba, Charley, huti pa
smerktu jo metuose!

— Teisybė, tai garbė, — atsakė Charley, šiek tiek su
ramintas.

— Jisai turės visko, ko tik užsimanys, — tęsė toliau 
žydas. — Jį laikys moliniam puode kaip kokį poną, Char
ley, — kaip poną! Turės kasdien alaus ir skambins kišė- 
į.iuje pinigais, jei nestengs ją praleisti.

— Ar nestengs? — sušuko Charley Bates.
— Žinoma, kad ne, — atsakė žydas — ir jo apgynimui 

turėsime didelį poną Charley, tokį kurs nešioja ilgiau
sius plaukus. O jei norės, tai ir pats už save galės kalbėti. 
Ir skaitysime laikraščiuos apie Gudrųjį Sukčią, — tiek 
juoką — net visas teismas kvatos, — eh, Charley?

Ha! ha! — juokėsi Charely Bates, — kiek ten bus 
juoku, ar ne, Fagine? Aš sakau, kad Gudrusis juos pašo
kins, ar ne? »

Taip! — šaukė žydas. — Jis tą padarys, — pašo
kins juos!

O, žinoma, jis tą padarys, — atkartojo Charley, 
trindamas rankas.

Rodos, kad jį dabar matau, — tarė žydas, žiūrėda
mas ant savo auklėtinio.

— Ir man taip rodos, — sušuko Charely Bates, — ha! 
na! ha! ir man taip rodosi. Man stovi viskas akyse, kaip 
aš gyvas, Fagine. Koks valdymas! Visi didieji barzdo
čiai stengiasi išrodyti prakilniais, o Jonas Daivkins kalba 
į juos taip smagiai ir ramiai, kaip paties teisėjo sūnūs, lai
kantis prakalbą po pietą — ha! ha! ha!

Tš teisybės, žydas taip nužadino linksmąjį savo auk
lėtinį, kad Charley Bates, kurs ant suimto Sukčiaus pir
miau žiurėjo, kaipo ant aukos, dabar matė jį vaidintoju 
kokio smagaus juokingo reginio ir labai nekantriai laukė 
^teinant laiko, kada senasis jo sėbras galės parodyti savo

(bumus. •> •«« .aš

DRAUGAS

— Kokiu nors budu turime dažinoti, kaip jam šian
dien einasi, — tarė Faginas. — Turiu apįe tai pagalvoti;

— Ar aš galėsiu eiti? — užklausė Charley Bates.
— Niekados ant svieto, — atsakė žydas. — Ar tu iš

galvos išėjai, mano brangus? Butum pilnu neišmanėliu, 
jei eitum tenai, kur — ne, Charley, ne. Užtenka vieno 
nustoti ant syk.

— Juk tu nesirengi eiti patsai? — užklausė Charley, 
juokingai išsišiepęs.

— Tas nelabai pritiktą, — atsakė Faginas, pakratęs 
galvą.

— Tai kodėl.nepasiunti šito naujo paukštuko? — pa
klausė Bates, uždėjęs ranką ant Nojaus peties. — Nieks 
jo nepažįsta.

— Ugi jeigu jis norėtą — atsiliepė žydas.
— Norėtą! — pertraukė Charley. — Ko jis čia turi 

nenorėt?
— Ištikro tai mažmožis, mano brangus, — tarė Fa

ginas, atsikreipęs į Bolterį, — tai mažmožis.
— Aš norėčia pasakyti, žinai, — tarė Nojus, selin- 

dams prie durią ir baugiai kratydamas galvą, — ne, nie
ko iš to nebus. Tai ne manė srityje, ne.

— O kas jo srityje, Fagine? — užklausė Bates, žiūrė
damas su pasibiaurėjimu ant Nojaus bailumo. — Dūlinti 
šalin, jei kas bloga, o viską praryti, kas tik yra gero, — ar 
tai tokia jo sritis?

— Ne tavo dalykas, — atkirto Bolteris, — ir nebūk 
perdrąsus su savo perdėtiniais, vaike, kad neatsirastum 
ne savo gūžtoje.

Bates taip smarkiai ėmė juokties iš to kilnaus grūmo
jimo, kad tik po nekurio laiko Faginas galėjo įsikišti ir 
įtikinti p. Bolterį, kad atsilankyti jam policijos stotyje 
nėra jokio pavojaus. Ir kadangi sostainėje dar nieko 
nežinoma apie tą mažą reikaliuką, kuriame jis buvo įpai
niotas ir dar pilnas jo ypatos aprašymas nesuspėjo čia 
pareiti, tai greičiausia jiems nei galvon neatėjo, kad jisai 
čion atsibastė. Dagi jei atsakančiai persirėdvs, tai taip 
saugiai gali ten atsilankyti, kaip ir kitoj vietoj Londone, 
ypač kad iš visą vietą, kur jo galėtą kas jieškoti, policijos 
stotis bus paskutinė, nes niekam neateis galvon, kad jis 
ten nuveitą iš geros valios.

Įtikintas iš dalies tais prirodymais, bet labiau bijo
damas žydo, Bolteris galutinai sutiko, nors labai nenoriai 
atlikti tą žygį. — Sulyg Fagino patarties, jis permainė sa
vo rubus ant vežėjo trinyčiu, aksominią keliniu ir šikš- 
ninią aulu. Visus tuos parėdus žydas surado pas save. 
Paskui dar užmovė jam ant galvos minkštą aksominę mu
čę ir padavė rankosna botagą. Taip apsitaisęs jis galėjo 
eiti stotin, kaip koks kaimietis nuo Convent Garden Mar 
ket’o atkeliavęs pažiopsotą. Kadangi jis buvo visiškai ne 
rangus, atgrubnagis ir gremėzdas, tai p. Faginas nei nesi- 
baugino, kad jį palaikytą už ką kitą.

— Įsakęs jam, iš kokią ženklu pažinti Gudrųjį Suk
čią, Bates palydėjo jį tamsioms, iškraipytoms gatviukėms 
visai netoli iki Bovv-gatvės. Papasakojęs jam, kur yra 
kanceliarija, kaip reikia ten įeiti iš priemenės, pasukti po 
dešinei ir įėjus vidun nusiimti kepurę, Charley Bates lie
pė jam pasiskubinti ir prižadėjo palaukti toj pačioj vietoj, 
kol nesugrįž.

Nojus Klaipolius, arba Morris Bolteris, — kaip 
skaitytojas sau nori, — stropiai sekė gautąjį nuo Charley 
Bates’o patarimą. Tasai matyt gerai susipažinęs su taja 
vieta davė tokius puikius nurodymus, kad Klaipolius iš
syk atrado magistratą, nereikalaudamas nei stovinėti nei 
klausinėti. Jisai atsidūrė susigrudusią žmonią minioje, 
daugiausia inoterą, kurios buvo susikimšusios purvinam, 
dvokiančiam kajnbaryj. Jo grindįs priešakyje buvo pakel
tos ir aptvertos. Po kairei pasienyje riogsojo dėžė kalti
ninkams, viduryj stovėjo liudininką skrynelė, o po deši
nei magistrato sostas. Si baisioji vieta buvo aptverta len
tomis nuo paprastąją akią ir paliko joms perstatyti vai- 
dintuvėje (jeigu tik tas galima) pilną teisėjo didybę.

Prasikaltėlią dėžėje buvo tik pora moteriškią, kurios 
linguodamos sveikino gerus savo pažįstamus. Raštinin
kas skaitė tulus įsakymus porai policistą ir vienam ukė- 
sui, kurs rymojo sau ant stalo. Kalėjimo sargas stovėjo 
pasirėmęs ant užtvaro ir abejingai krapštė sau nosį su 
raktu’ bene kaip kada tik sudraudė žiopsančius, kad gar
siai nešnekėtą, arba rūsčia žiūra prisakė katrai moteriš
kei “išsinešk tą kūdikį lauk”, jei kada teisią rimtumas 
buvo pertraukiamas kokiu silpnu verksmu menko kūdi
kio, pusiau nuslopinto motinos skepeta. Kambarys atsi
davė sunkiu ir nesveiku oru. Sienos buvo apdraskytos ir 
lubos pajuodusios. Ant lentynos stovėjo senas aprūkęs 
stovylas ir apdulkėjęs laikrodis, kurs tik vienas rodos ėjo 
teisingai, nes apsipratimus su vargu ir ištvirkimu palieka 
ant gyvują sutvėrimą, kasžinkokią nešlovią panašią sto
rai plutai suodžią ir dulkią, kurie pridengia negyvus ra
kandus.

Nojus godžiai apsidairė, norėdamas surasti Sukčią. 
Tečiaus apart keletos moterį), kurios tiktą jam už moti
nas, arba seseris ir keletos vyrą, ką galėtą būti jo tėvais, 
jokio asmens iš pasakojimo panašaus į Sukčią — nebuvo 
matyt. Jis buvo belaukiąs labai neramiai, kai galutinai 
viena pasmerktoji moteriškė, puikiai besikraipanti, tapo 
išvesta lauk, ir tada Nojui palengvėjo, pamačius kitą pra
sikaltėlį, kurs iš išvaizdos negalėjo būti kuo kitu, kaip 
tuo, kurį norėjo pamatyti.

Ir ištiesą buvo tai p. Daivkins. Kaip paprastai pa
siraitojęs rankoves plačiąją savo trinyčią, kairiąją ranką 
įsikišęs kišeniun, tiesėjėj laikydamas mučę, jisai šlepsėjo 
paskui kalėjimo sargą smagia eisena ir atsistojęs savo 
vieton, girdimu balsu užklausė, norįs žinoti, už ką jį čia 
pastatė į tokį nemaloną padėjimą.

Toliaus bus.
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“Draugo” Agentai.

Union Ticket agency
Seniausia Lietuviška Banka Senu;,tone 

Ir Visoje Aplinkinėje. 
Agentūra Laivakorčių ant Geria ratų 

Linijų.

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

Ofisas atidarytas kas dien nno 8-tos 
iš ryto iki 9-tos vai. vak.

Nedėliojo: nuo lOtos iš ryte iki 5-tal 
valandai vakare.

Adolf Blau,
Union Ticket Agency,

ŠOS Lackawanna Avė, Scranton, Pa.
Taipgi turime savo krautuvėje dau

gybę visokių maldaknygių ir svietiškų 
knygų visokiose’kalbose.

TELEFONAI: Naujai 303 — Bell «««

Jau laikas užsisakyti 1912 metams 
Geriausias Lietuviškas-Katalikiš- 

kas Laikraštis. 
“ŠALTINIS” 

“ŠALTINIO” kaina:
Lietuvoje ir Rusijoje:
Metams 3 rb. — k. 
9 mėn. 2 rb. 25 k.
6 mėn. 
3 mėn.

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 adresų, reikia 
atsiųsti 20 k. ir būtinai senųjį ad
resų, kuriuo buvo gaunamas laik
raštis, arba jojo kopijų.

Siunčiant į Redakcijų laiškus ir 
pinigus reikia padėti šitoks adre
sas :
“ŠALTINIO” REDAKCIJA.™ 

SEINAI, SUV. GUB.
RUSSIA.

Tikras Lietuviškas Agentas.

Rev. J. Sutkaitis,
2112 Sarah st., Pittsburgh, Pa.

K. Strumskas,
190 High st., Brooklyn, N. Y. 

Juozas Milašauckas,
Forest City, Pa.

T. Kizevič,
Box 167, Minersville, Pa.

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

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

Allegheny, Pa.
J. Bartoševiče,

4417 Marshfield avė., Chicago,III. 
M. Urbanaviče,

Box 33, Thomas, W. Va.
J. Antanaitis,

Box 22 Swoyers, Pa.
J. Versiackas,

65 Davidson st., Lowell, Mass.
Juozas Akevičius,

P. O. Silver Creek, Pa.
Vincas Staseviče,

349 Hamilton st..
Grand Rapids, Mich.

Jonas Leipus
1022 Bay st., Superior, Wis. 

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

St. Petruškeviče,
223 E. 6th st., Mt. Carmel, Pa.

M. K. Petrauskas,
415 Middle st., Kenosha, Wis.

A. Urbanaviče,
329 River st., • Plymouth, Pa.

Juozas Podžukynas,
1338 S. Canal st., Chicago, UI 

Dom. M. Andrulionis,
65 Davidson st., Lovvell, Mass. 

Ant. Tuškėnis,
Box 116, Plymouth, Pa.

Julius Bukantas,
77 a Endicott st., Boston, Mass.

Jonas Ramanauckas,,
135 Ames st., Brockton, Mass.

B. P. Miškinis,
Box 124, Montello, Mass.

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

Stan. J. Šaban,
Box 239, Levviston, Me.

Pr. F. Juškeviče,
139 Jaekson st., Lavvrenee, Mass 

Jonas Galeckas,
122 So. Ist st., Brooklyn, N. Y. 

Kun. A. Ežerskis,
5447 S. Wood st., Chicago, III. 

A. Kazlauskas,
2227 Forbes st., Pittsburg, Pa.

Vienatinis Lietnvis Kostomeriszias
KRIAUCIUS ATHOL’E

Siuva Visokius Vyriškus Ir Moteriškus Rūbus. 
Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu

pagal naujausias madas. Išplaunu, išvalau, ižproši
nu ir sutaisau senus vyriškus ir moteriškus rūbus ir 
iš seną padarau kaip naujus.

VISĄ DARBĄ GVARANTUOJU.
Iš aplinkinių miestelių atvažiavusiems ažsiste-

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

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

UI. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

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

Man pavestus dar
bus atlieku artis- 
tiikai.

M. A. Norkūnas
lėZPTOSPECT ST., LAVRENCE, MASS.

TfiMYKITE LIETUVIAI.
Kelionė per jūres. Tūkstančiai 

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

Joną Nemeth’a
O kodėl! Nes turi gerų prižiū

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

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

Honover Breiving Co.

Elius, Alus ir porteris.
TIKRAS LENKISZKAS LAGER.

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

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

Abu telefonai.

PIRKITF LABAI NAUDINGAS KNYGUTES

PO VARDU

„Naminis Vaiku 
Auklėjimas“

IR ----------

“Katekizmas Apie 
Alkoholiu.”

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

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

Lietuviškuju Sv. Kazimero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

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

Reikale meldžiama kreįpties prie Motinos 
Perdėtinės šiuo antrašu:

Mother Superior,
ST. CASIMIR’S SEMINARY, 

6700 Rockutell St., Chicago, IIL

BUK
VYRAS

pb
-l '"- •• t ~rau ssr ..

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

GEO. BARTAŠIUS.

Agentas,

211 W. Broadvay, So. Bostoa, Mass, 
558 Broome str., New Y ori City.

Artr

50,00 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru

Ta knvga yra stebuklinga ir aiuata yra tyk dėl vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriikuma, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbaaypili,nubiegima sieklos, patrotitu atypribe, pučkua 
ir kitua išmietimua, negromulavima, patrotitu 
atypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, romi- 
ti’.ma, gonorrhoea rrba triperi, naujai Įgautas lygas, 
at riet u ra ir vysas vyru Ivgra, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. •

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jna 
kentat ir kaip galėt galutinaj isivyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrua ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra paraW»a par Daktara, 
katras atsydave ilgo la jka tyrinejmo tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra aiusta "*-*<» i dykai, 
užmokam už pačto, ing uŽpečetįta konverta. Nee'osk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa \nt 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mum* šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR- KM. LISTER * CO.. I 105 2J Aw«w. Cktn*M

Oodntlnaa Tsi.ilst ■: i ^gsl Taniame priiariiejma, si onrlef j*,i 
Jog Tamista pritinstamai >"sa Tysai dykai všaajuaa kaygsOel >,ts

i Vartas..
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Lietuvis išradėjas.
Wilkes-BaiTe, Pa. Plačiai 

žinomas musų tautietis, Juo
zas P. Šukys, fotografistas, 
Vasario pabaigoje aplaikė iš 
Washingtono Patentų De
partamento reikalingus do
kumentus, kame jis gavo 
patento pripažinimą už pa
gerinimą fotografijų trauki
mui kameros įrankių, jo pa
gerintoji dalis varinėja dia- 
phragmo operacijos žiedą, 
kas suteikia fotografistui 
didelį parankumą. Ponas 
Šukys turi padavęs užpaten
tuoti ir kitą kameros page
rinimą, daug svarbesnį už 
pirmąjį, kurio užpatentavi- 
mas yra užtikrintas.

Ponas J. P. Šukys, nėra 
pasiekęs jokių augštesnių 

^tokslų, bet savo darbštumu 
gabumu užsipelnė išradė

ja vardą, kas, beabėjonės,
Į duos jam'gerą medžiagišką 

paramą ir užpelnys gerą var 
dą ne tik sau, bet ir visai 
lietuvių tautai. Geras tai 
paraginimas musų jaunuo
menei, kad kelias prie lai- 

^nės visiems atviras, tik rei- 
Ba jį išnaudoti. Kiek tai ta- 
Bėn žųva vien dėlto, kad

H^ekas neišbando, 
p Ji ponui Šukiui, savo išra- 

ių srityje, velijame ge- 
kusio pasisekimo.

Įkrito žemė.
Plains, Pa. — Praeitą pa

nedėlį čia nemažai padarė 
išgąsties vietiniams gyven
tojams žemės įpuolis, kuris 

♦.nemažai pridarė 
nuostolių. Įkrito žeme per 
visą bloką, o kadangi tai at
sitiko dar 6-tą vai. ryto, tai 
daugumas dar tebemiegojo 
lovose ir kuomet pajuto, kad 
namų pamatai triaška ir M- 
džiasi žemyn, išgąsčio per
imti daugumas išbėgiojo ant 

. gatvių pusnuogiai — neap- 
siredę.

, Dabar gyventojai žada 
skųsti kompaniją, kuri ten 
iškasė anglis ir gyventojus 
išstatė pavojun.

Suėmė Kuliabką. Sausio 
21 dieną Kieve įsakymu iš 
Peterburgo suėmė pagarsė
jusį Kievo apsaugos sky
riaus viršininką, populki- 
ninką Kuliabką. Sako, kad 
Kuliabką suėmę dėlto, kad 
bekrečiant vieną revoliuci- 
jonierį rasta pas jį tarp kit
ko Kuliabkos pasirašytąjį 
leidimą dalyvauti Kievo iš
kilmėse (kuomet buvo už
muštas Sfolipiiias) drauge 
su apsaugos agentais. Ku- 
liabko pasodintas tvirtu
mom .

T Sufragetės kalėjime.
Londonas. Kovo 3. — Trįs 
garsiausios Anglijos sufra
getės, ponios Em. Pank- 
hurst, Tukes ir Marshall, lį
si nuteistos dviems mėne
siams kalėjimo už daužymą 
Londono pramonininkų lan
gų; jąs skundžia ant $25,000 
už padarytus nuostolius.

Riaušės Peterburgo .uni
versitete. Švietimo ministe
ris Kasso, kai-kuriuos “nu
tariamuosius” profesorius 
pašalino iš universitetų, jų 
vieton be universitetų žinios 
kaip paprastai daroma, pats 
savo valia paskyrė naujus. 
Tarp kitų Peterburgo uni
versitetan vieton prof. Oze- 
rozo ministeris paskyrė 
Charkovo profesorių Migu- 
liną. Pirmadienį, sausio 23 
d., prof. Migulinas turėjęs 
skaityti pirmąją lekciją. Su
sirinko apie tūkstantį stu
dentų. Bot vos tik Miguli
nas, įlipęs katedron, praby
lu, kaip studentai pakėlė di-

eibių ir ddiausį trukšmą, švilpdami 
ir šaukdami: “šalin” ir t.t. 
Mat, studentai labai yra pa
sipiktinę tais savavaliais 
minisetrio skyrimais ir vi
sus jo paskirtuosius profe
sorius nutarę boikotuoti. 
Nieko negelbėjo nei rekto
riaus nei prorektoriaus rami 
nimai: studentai nenurimo, 
kol Migulinas neišsinešino 
iš salės. Tik kitame tolimes
niame kambaryje jisai, pra
šomas 15-kos norinčių klau
syti lekcijos studentų, pa
skaitė jiems savo lekciją. 
Tą pačią dieną studentai 
padarė susirinkimą, kur iš
reiškė protestą prieš profe
sorių skirimus be universi
teto žinios ir prieš Rusijos 
ir Anglijos politiką Persijo
je. Kuomet palicija atvyko 
universitetan, studentai jau 
buvo išsiskirstę.

jo apylinkėse. Draugija pra
dėjusi veikti nuo to, kad pa
prašiusi iš vyresnybės pra
nešti jai apie kiekvieną nu
sižudymą ir kėsinimąsi nu- 
sižūdvt.

^Kaukazas. Kaukazo vi e- Kapitolas 
tininko įsakymu visi suim- Perviršis 
tieji nesugaudomojo plėšikai Depozitai 
Zelim-ehano giminės ištrem
ti i viduriniąsias Rusijos gu-1 
bernijas.

Wilkes-Barre 
Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC SQUARE, 
WILKE8-BARRE, PA.

$150.000
$450.000

$2.625.000
Moka 3-čią nuošimtį nno sudėtų 

joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry-

1 Malumninku suvažiavi- to iki 3 popietu. subatomis nuo 
__ ; . . 9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai.mas. v asano pabaigoje Kie- vakare g.

ve šaukiamas visos Rusijos Galima susikalbėti lenkiškai ir 
malūnininkų suvažiavimas ietuviškai. f
aptarti klausimui apie įstei-,----- 1 - ----
girną visos Rusijos malūni
ninkų banką. Office New Telephone 37. 

Residence 1100.
T Lakūnų nepalaima. Še- Lietuviu Advokatas.

vastopolyje karo lakūnu: ka- JonSS S. LopattO
47-48-49 Bennett Building, 

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

pitonu Jašinas ir Leonas, be- 
lekiodamu ‘ ‘ Farmanu ’ nu
krito žemėn. Nukritus laks
tytu vui žemėn, sprogo ja 
benzinos išteklius ir bema
tant visas lakstytuvas užsi
degė. Abu lakūnu žuvo savo 
lakstvtuvo liepsnoje.

Aukso-Medalinis

Expoortas
Geriausi upiniai ir selyk- 

los, kokius tik už pinigus ga
lima pirkti, taip-gi ypatin
gas išdirbimo būdas, padaro 
puikiausiu gėrimu, kokis ka
da nors buvo žmonių pada
rytas.

Parsisiųsdink skrynutę 
šiandien; kaina $1.00.

Gryno maisto ženklas ant 
kiekvienos skrvuutės.

Bell Telephone, Dickinson 3757 wl

Dr. Ignotas Stankus
'Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Phiiadelphijoi]
Į įrongg ligonbutį ir klynikę 
i su laboratorija Philadelphi- 
įjos mieste. Tarno pačiame

name įrengė savo locną ap-
I tieką, kurioje randasi naujo 
I išradimo guriausi vaistai

PASARGA: Mano ligon- 
butyje ir klinikoj turiu po 
savo priežiūra svetimtaučiu 
daktarus specijalistus pagel 
bai prie operaciją ir pavo
jingų ligą. Pas mane visi li
goniai išsigydo ir pasilieka 
sveiki. Vaistus siunčiu ir į 
kitus šteitus ir į visas šalis.

STEGMAIER BRE WING CO. i Gydau Visokias Ligas.
Naujas Telefonas 977; Bell 422.

Dantės “Pekla”.
Šeštadienį, kovo 9 d., Sa- 

voy teatre užsibaigs krato
maisiais paveikslais rodo
mas Dantės penkių aktų 
veikalas “Pekla”, kuris bu
vo rodomas visą savaitę. Jei 
kas dar nebuvo iš vietinių 
lietuvių tos “peklos” pažiū
rėti, tai tenepraleidžia bent 
nors paskutinės dienos. Pa
veikslai taip puikiai persta
tomi, kad tikrai verti pama
tymo.

Negalima atsigerėti Dan
tės geniališkumu: taip rodos 
ir matai tą tikrąjį pragarą, 
tas visas kankines, kokias 
pasaulis užtraukia savo ne
dorybėmis. Nors, galima 
spėti, kad čia tik šešėlis te- 
parodoma tų visų baiseny
bių, kokios laukia pomirti
niame gyvenime už blogus 
darbus, ir tai jau šiurpuliai 
perbėga kūną ir sudrebina 
širdį.

Tokius perstatymus 
tai tegalima pamatyti.

re-

? Anglija. Kovo 4. — Trau 
kinių bėgiojimas pasiliovė, 
maistas pabrango ir daugu
mas dirbtuvių užsidarė. Val
džia palaiko straikierius — 
straikieriai pilni vilties lai
mėti straiką.

5f Dėl vyskupo nubaudimo
“Morgenport” praneša su
žinojęs, kad Šventasai Tėvas 
kreipęsis į Rusijos carą pra
šydamas dovanoti kaltę nu
teistajam Varšuvos pavvs- 
kupiui Ruškevičiui.

Kova su Pornografija.
Naujoj© Valst, Įstatą rinki
nių knygoje apskelbta, kad 
Rusija prisidedanti prie tris 
dešimties kitų valstybių nu
tarimo dėl kovos su porno
grafija.

T Pasimirė gr. Miliutinas.
Sausio 25 d. Jaltoje pasimirė 
žymiausias rusų politikos 
veikėjas iš Aleksandro II-jo 
laikų, grafas D. A. Miliuti
nas. Miliutinas gimė liepos 
mėn. 28 d. 1816 metais, taigi 
pasimirė turėdamas 96 me
tus. Pastojęs kariuomenėn 
paprastuoju afieieriu, nesi
liaudamas nuolat mokyties, 
Miliutinas jau 1856 m. buvo 
Kaukazo kariuomenės štabo 
viršininku, o 1861 met. buvo 
paskirtas karo ministeriu.! 
Toje vietoje išbuvo jisai 20 
metų, tai yra ligi 1881 m. ko
vos mėnesio, kuomet augšto- 
ji rusų biurokratija pasinė-1 
rė dideliuose reakcijos bau- , 
gose. Nebenorėdamas mai
nyti savo pažangiųjų pažiū
rų Miliutinas atsistatydino,- 
tuomet drauge su Loris-Me- 
likovu ir, apsigyvenęs Kri- 
me, nebedalyvavo jau nuo to 
laiko Rusijos politikos gyve
nime, atsiduodamas vien 
mokslui ir savo atminimų su
rašymui. Tie atminimai, su
lig Miliutino noro tegalėsią 
būti išspauzdinti voš 50 me
tų praslinkus po jo mirties 
ir busimieji Rusijos istori
kai, be abejo ras juose daug 
materijalo savo tyrinėji
mams, nes Miliutinas juk ge
riausiai galėjo žinoti visas 
didžiausias valstybės pas
laptis.

Beto, Miliutinas atsižymė
jo ir kaipo mokslo vyras, 
rimtas istorikas ir 1866 m. iš 
Peterburgo universiteto ga
vo už savo istorijos veikalus 
nišų istorijos daktaro vardą. 
Gi mokslo Akademija, Mas
kvos ir Chrakovo universi
tetai karo teisių akademija, 
karo medicinos akademija ir 
kitos augštosios mokslo įstai 
gos už tuos pačius jo mokslo 
nuopelnus buvo išrinkusios 
Miliutiną garbės pirminin
ku.

11 Madero šaukiasi pas 
žmones. Meksiko City. Kovo 
4. — Respublikos preziden
tas Madero išleido proklia- 
maciją į žmones, kur jis šau
kiasi pagelbon liaudį padėti 
jam suvienyti Meksikos res
publiką ir įvykinti tvarkąe 
Priešingai, sako Madero. 
“jeigu reiks, aš žinosiu ir 
kaip mirti už savo urėdą”

PĮymouth National 

BANK.
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.

Merchants! 
Banking 

Trust 
Company,

Mahanoy City, Pa.

Siulija geriausį būdą įdėji
mui pinigų ir lengviausį bū
dą išsimokėjimui mortgadžių 
ar vekselių, pigiau kaipo 
mokant taupimo fondams.

Męs mokame nuošimčius 
ant visų taupinimo depozitų 
ir prigelbsime jums įgyti na
mus.

Pradėk su mums taupimo 
rokundas ir susipažink.

D. M. GRAHAM, prez.
D. F. GUINAN, Sekr.

Ji į 4L•'/C
REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 

AKMENŲ OELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.
■Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 

akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai ui 
>5.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 
metų. Tikrai gražus la’krodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai 
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime 

( šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs risknojame viską. Auksinis

grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:
EKCEL8IOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL

53 #4

■ i- -

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilke-sBarre, Pa.

UNITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS x $375,000,00
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,000.00

Už sudėtus pinigus moka 3-čią 
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN. President, 

FRANCIS DOUGLAS. Cashier

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,

Naujas Telefonas 1070—R.
20 E. Market st., Wilkee-Barre, Pa

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

$100.000.00
$250.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nu». 
sudėtų joje pinigų.

AR MOKI ANOLItKAI KALBĖTI 7 
Dabar Laikas Mokintis!

Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig.j 
Stankus su pagelba elektros šviesos! 
(X—ray) permato visą žmogaus kunąj 
ir atrauda pavojingas ligas.

Su «ena ir nauja metodą su 
chemiškais ir medicinos gy
duolėmis, su vandeniu (hy- 
drotherapy), kraujo skysti
mu (serotherapy), su moks
lu psychologijos ipsychothe- 
rap.y), kaip tai žodžiais, nu
rodymu, atkreipimu atydos
ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, permatanti visą ku 
ną žmogaus), greita elektra (hyfreąuency) Galvana elektra, Paradejaus elek
tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Darydamas operacijas išgydau viso-| 
kias organiškas ligas, kurių negalima^šgydyti vaistais ir kitais prietaisais.

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

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

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

Valandos ofico: Nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4 p. p. ir nuo 6 iki 8 vakare. 
Nedėldieniais nuo 1 iki 4 po pietų.

aLBFRT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
GKSTAUSIA

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.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel

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

FABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano epveeka. 

Vertė VYTAUTAS.
Kaina $1.00.

Imantiems daugiau kaip vieną eg
zempliorių, nuleidžiamas didelis nno 
šimtis. Gaunama paa:

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

DRAUGO”
=J I--------'

SPAUSTUVE

Anglis pabrangs.
Lackawanna & Western 

anglių kompanijos preziden
tas Truesdale paskelbė vie
šai, kad jeigu kompanijoms 
atsieis pakelti mainierių al
gos Įni anglių kaina turės 
pakilti: Truesdale aiškina,

LPiie (bib.irtiiiiu sąl'-ru 
>s 11

T ‘ ‘ Gyvenimo lyga ”. Pe-
terburge šiomis dienomis bu
vo pirmasai įsteigiamasai 
susirinkimas naujos draugi
jos vardu “Gyvenimo lyga” 
(Sąjunga). Draugijos tiks
las: kovoti su jaunimo sava- 
žudvbe, kuri pastaraisiais 
laikais Rusijoje 

ė.

Ji kalta.
— Gėdykis tamsta! Tams

ta pavogei man bučkį!
— Tam viskam tamsta esi 

kalta!
— Aš? Kokiu tai budu? 
— Nes tamsta nenorėjai

iniaiįduoti man gražumu.

Geriausiuft rankvediiun Ir žodynu* galite 
gauti, iš kurią pala per save lengvu ir pi
giu hudu gali įšiimokinti angliškai kalbėti, 
tik nereik tingėti.

1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS.
Sutaisė J. Laukia, trečia pataisyta laida, psl. 
94, kaina .................................................................................. 25c.

2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS. 
Pagal Ollendorf’a.' Harvey, Maxwetl ir ki
tus, sutaisė J. Laukia, pusi. 307, kaina *1.73

Ta pati drūtai audimu apdaryta .... *1.50
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, Nrt«vO»»/e 

ir anglijkojt kalbott. Sutaisė J. Laukia. Sio-

įe knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rei- 
aluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pus,.

293. kaina ............................................................................ 75c.
Ta pati drūtai audimu apdaryta ... *1.00 
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, Hetuviikai- 

angliikoa ir angliškai-lietuviškos kalbu. Telpa 
apie ISAM todžių, parankus nešiotis kiše- 
nluje. Pusi. 151, gratuose audimo apdaruo
se, kaina .................................................................................. 65c.

Tas pata skuros apdaruose ....................  95e.
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos Ir ang- 

liškai-liatuviškos kalbų. Sutaisė A. La,it. da
lis I turi pusi. 439, dalis II turi pus,. *35, 
sykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta,
kaina ...................«................................................................. (6.00

Užsisakant virš minėtas knygas, kartu rei
kė ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntimo 
aš apmokėsiu. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS
S12-S14 33rd St CHICAGO, ILL.

THE LACKAWAN Na'
Parankiausi geležinkeliai Euro
pon keliaujantiems. Linijos suei
na prie Trans-Atlantiškųjų laivų.; 
Nebrangiai perdavinėja bagažą ’ 
ir pervaža pasažierius.

The Road of Anthracite!
(Kietųjų anglinių kelias)

Trumpiausias kelias į Buffalo. 
Tiesiai į Scrantoną ir Anglių ’ 
Sritį. Tarpe New Yorko ir Bu- 
ffalo penki traukiniai kasdien. 
Tarpe New Yorko, Chieago ir' 
Vakarų keturi traukiniai kasdien 
Tarpe New Yorko, St. Lotus ir ( 
Pietvakarių, kasdien.
Tarpe visų vietinių Punktų nuo
latinis ir parankus snsinešimas. 
Artymesnių informacijų apie kai i 
nas, traukinių bėgiojimą, ete.,' 

kreipkitės pas 
savo vietinį a- 
gontą arba ra- 1 1 
šykite paa:

Užsirašykite 
unn itt George A. Cnllen. 

General Passenger Agent, 
90 We

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE- 

= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA —

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

S PAU DI NA 
PIGIAI

KON8TITUOIJA8, PLAKATUS, TIKIETUS, 

UŽKVIETIMUB IR KITOKIUS DARBUS

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

ADRESUOKITE —

“DRAUGAS"

314 E. Market St Wilkes-Barre, Pa.



KALIOŠAI.
Vienaveiksmė komedija.

» » •
Lenkiškai parašė J. Fredro. 

Lietuviškai išvertė P. Dobilėlis.

Kalbina. Kiauliniai kotletai ar veršiuku kojalės?
Inickis. Pasielgimas... Geriau antį su kaparais.
Balbina. Kad tiktai nebūtų kieta.
Inickis. Emiliutė?
Balbina. Ne, antis.
Inickis. Tai jau tavo dalykas; aš dabar skubinuos ant 

abelno susirinkimo agronomiškosios draugijos, išaiškin
siu pirmininkui ir tuoj sugrįšiu .

Balbina. Nori išeiti su tokia sloga?
Inickis. Man konkurentas galvoj ne sloga.
Balbina. Neužmiršk gi bent kaliošų.
Inickis. To menkniekio nepadarysiu.
Balbina (paduodama jam šalikų). Štai tavo šalikas.
Inickis (jieškodamas). Skėtis, kurgi yra mano skėtis?
Balbina. Štai yra.
Inickis (pas duris audamas kaliošus). Neužmiršk 

Emiliutei prisegti kokios-nors kokardos, ar ką kitokio ne
va nenorėdama.

Balbina. Būk ramus.
Inickis. Už pusės valandėlės busiu namieje.

X REGINYS.

Balbina (viena, žiūrėdama į laikrodį). Už trylikos 
minučių dešimta. Zuze! Zuze! Kurgi ta mergaitė? Visa 
naminė tvarka šiandien viršun kojomis apsivertus. — Zu
ze!. . . Turbūt virtuvėj, geriau pas ją eisiu pati. (Išeina po 
kairės).

XI REGINYS.
Karolius (vienas, brazdina į duris gilumoj, paskui į- 

<?ina ir dairos į visas šalis). Nėra nieko. Juk sargas man 
pasakė, kad tai čia, pirmosios durįs į kairiąją pusę nuo 
trepu. — Ponas Inickis. Hm, pats nežinau kaip tą laišką 
turiu suprasti. (Skrybėle pridengia aniolėlį, išsiima iš ki
šenės suglamžytą laišką ir skaito). “Grąžinu juos tamstai 
dėl susitvarkymo... Ką tas gali reikšti? Ar nori man 
dovanoti savę senus kaliošus?... Gyvulys! Pasišnekėsiu 
su juo (palūkėjęs). O gal tai koks senelis?... Na, reikia 
pamatyti, kas tai do asmuo. Kaip ten nebūtų, visviena ori
ginalas. Turbūt yra savo kambary (kranksi). Hm!... 
(patylėjęs). Nieko, tyla visur, visur apmirimas. Hm, hm! 
hm! Ugi aš neturiu laiko.

XII REGINYS.

Karolius — Emilė.
Emilė (įeidama iš kairės). Ko taip tėvelis krankščio-

£t... A!...
■■ Karolius (į save). Tūla panelė (balsiai). Atsiprašau 

tamstos, ar čia gyvena ponas Inickis?
Emilė (labai sumišus). Čia... čia...
Karolius. Ar atradau jį namieje?
Emilė . Mano tėvas išėjo, bet kaipgi tamsta galėjai. ..
Karolius. Norėjau tikrai išaiškinti...
Emilė. O, tamsta, nereikia.
Karolius. Tėčiaus man rodos...
Emilė. Jeigu mano tėvas dasižinotų, kad męs susiži- 

noroe...
Karolius (nusistebėjęs). Kad susi... (žiūri į ją per 

pince-nez su didesnią atyda).
Emilė. Tas yra, kad tamsta pro čia kasdien praeini.
Karolius (į šalį). Ant garbės labai daili.
Emilė. Kad man tamsta linki...
Karolius. Aš tamstai li...
Emilė. Ir kad aš tamstai linkiu.
Karolius. Tamsta ? man ?
Emilė. Labai pyktų ir aš pykstu...
Karolius. O... o... Tamsta pyksti... ant manęs ?
Emilė. Be abejonės, nes tai juk negražu linkėti, kuo

met nesate perstatyti ir jeigu tetulė žinotų...
Karolius. Yra ir tetulė?
Emilė. Tetulė Balbina.
Karolius. Bal... bina ?
Emilė. Juk mane tamsta su ja sutikai.
Karolius. Sutikau?
Emilė. Bet gari tamsta padarei, kad man tada ne- 

linkterėjai...
Karolius. Gerai padariau? (į šalį). O, tas juokinga, 

(balsiai). Atsiprašau tamstos, kad drįstu pasiklausti, kur 
ir kada aš tamstai linkiu?

Emilė (nusistebėjus). Kur?... Kada?...
Karolius. Taip yra, kur, kada?
Emilė. Juk kasdien, čia, prie to lango.
Karolius. Su pavelijimu, (eina pas langą, pro kurį 

žiūri).
Emilė. Praeidamas šalę anos liktamės (žibintuvo).
Karolius. Tos tos, liktamės?... (žiurėdams pro lan

gą, į savę). Ant garbės liktame, o aš visados laikiau ją už 
kryžių (balsiai). Pavelyk tamsta man išaiškinti... Būda
mas Sambaroj...

Emilė. Tenai tamsta mane pirmą sykį matei?
Karolius. Ne tamsta, bet Sambaroj, ant kelio iš mano 

būto į Seniūniją...
Emilė. Taip, taip, čia pat prie Seniūnijos gyvena ma

no dėdė. Važiuodavau pas jį su tėveliu...
Karolius. Betgi su pavelijimu: šalę Seniūnijos stovi 

kryžius. Pripratau praeidamas...
Emilė. Meldžiu tamstos, aš prie to nieko neturiu... 

bet tamsta čia su manimi kalbi, galėtų tetulė... arba tė-
O Pilk f mano, .jeigu tėvelis užeitų!

DRAUGAS

Redakcijos Atsakymai.

Kelmeliui, Norwood, Mass
— Ginčyties su “Laisvės” 
korespondentais neapsimo
ka. Visi žinome, kaip jie ne
kenčia katalikų ir kaip tyčia 
mėgina juos pažeminti. 
Tamstos argumentai jų nein- 
tikįs, o katalikams nieko ne
gelbės. Nedėsime.

Barb. Luis, Hartford, Ct.
— Korespondenciją grąžina
me atgal.

DuBojiečiai, Dubois, Pa.
— Kas turi tiesą, tamsta ar 
p. Panagakis, reiktų klaus- 
ties kitų žmonių, o tam męs 
neturime laiko. Netilps.

B

^53
PAJIEŠKAU VIETOS

Vargonininko ar mokytojo 
prie parapijinės mokvklos. 
Adresas:

J. Žemaitis,
126 South avė.,

Bridgeport, Conn.

Farma ant pardavimo.
10 margų farma, juodže

mis, be akmenų, upelis vi
sada bėga, arti miestų, neto
li visokių fabrikų, visada 
darbai gerai eina. Naujos 
stubos ir tvartai.

Yra visi padarai ir veži
mai, 1 karvė, 1 arklys, 100 
vištų, 100 kiaulių; kiaulėms 
maistą iš miestų uždyką 
gaunam iš hotelių. Gali įstot 
iš sykio ir gyvent; įmokėt 
kiek, o likusius ant išmokes- 
čių, jeigu nori. Parduodu 
dėlto, kad kitų dideliu biz
niu užsiimu. Atsišaukit ant 
šio adreso;

Jonas G. Bauser,
356 So. Main st.,

Waterbury, Conn.

K 3
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SEVEROS
z

SEVEROS

Balsama Gyvasties
(SEVERĄ’S BALSAM OF LIFE).

Gothardiskas Alėjas
(SEVERĄ’S GOTHARD OIL)

pataiso virškinimų, prašalina vidurių su- turi būti intrinamas kiekvienon skaudu-
kietėjimus, sutvarko vidurių reguliarišku- mon vieton, taipjau ten, kur yra sutinimai,
mų, kepenų ir žarnų. uždegimai, skaudėjimai, sustingimai.

Tatai reiškia: mažiau ligų, daugiau fi- Visada laikykite po ranka. Jei ne šian-
ziškų spėkų, geresnė sveikata. dien, tai ryto gal labai prireiks.

75 centai. 50 centų. /

SEVEROS SEVEROS

Balsamas Plaučiam Antisepsolius
(SEVERĄ’S BALSAM FOR LUNGS). (SEVERĄ’S ANTISEPSOL)

labai gerai veikia ant nesveikų kvėpuoja- turi būti vartojamas einant gulti arba tuo-
mųjų organų, nutildo kosulį, prašalina jau atsikėlus, o reikale ir tankiau besi-
knietėjimų gerklėj, pataiso plaučius ir ne- gydant nuo slogos, užkimusios gerklės,
leidžia įsikeroti ligai. nemalonaus kvėpavimo ir nesveikų dantų

smegenų.

Vartokite visada, kada tik jaučiatės,
kad gerklėj, plaučiuose ar kvepajamuose Parankiausias vaistas higieniškai ir
organuose kas-nors negera. švariai užsilaikyti.

25 ir 50 centų. 25 centai.

Parduodama visur aptiekose. Neimkite jokių kitokių 
vaistų, kuriuos jums siūlytų vietoj Severos. Knygutės ir 
nurodymai yra duodami lietuvių kalba. Reikalaudami 
daktariško patarimo kreipkitės adresu:

IK 3,

W. F. Severą Co. CEDAR RAPIDS 
OWA

ISZGYDYTAS iš 1O METINES
RUPTURĄ

John J. Evans, ii Wapwallopen, sunkiai dirbanti* kalvis
parako fabrike, apsako atsitikimą, kuris visus užinteresuos

Perėjo keturi metai Apriliuje š, m. kada atsišaukiau pas Daktarą O’Malley 
i į Wilkes-Barre, ba kentėjau ant dubeltavos Rupturos, padėjimas mano buvo 
I pavojingas, o su didele nebegale galėjau baigt savo darbą. Gydytojai kurie 
! mane prieš tai gydė: jog tai yra didelė kvailystė mielinti, jog Rupturą duosis 
išgydinti be operacijos (aš esmių priešingas tokioms operacijoms). Po perskai
tymui apgarsinimo laikraštyje Berwick, Pa., ant rodos, kur man Dr. O’Malley 
pasakė jog išgydys mane iš kentėjimų, bet nenorėjau j tai įtikėt.

O dabar nežinau kaip išreikšti savo dėkingumą už tai, jog esmių dabar suvis 
sveikas be jokios operacijos. Nuo keturių metų nenešiojo jokį drižą, norint ga-Į 
na sunkiai dirbu, o už ką pirmiausia padėkavoju Dievui, o po tam Daktarui 
O ’Malley.

Dirželiai niekad neišgydys Rupturos. Kožnas vyras, moterė ar 
kūdikis gali būti išgydyti nuo Rupturos (kuilo) be skausmo ir pe- 
riskados per mano Kemiską-Elektro Methodą. As esmu vienatinis 
Specialistas ir galiu gvarantyti jog tave išgydysiu iš Rupturos. Ma
no spasabas gydymo Rupturos užtikrina kožnam išgydymą, apie kų 
šimtai ypatų jau persitikrino, per kų turi pilnų tvirtybę prie manęs, 
atsiųsk 2c. markę, o gausi knygutę su abrozėliais aprašant mano 
būdų gydymo Rupturos. Rodą dykai. Kas negali ant kart užmokėt, 
tai duosiu ant išmokesčio. Prekė užganėdinanti.

Prisiųsk pačtinę markė už 2c., o apturėsi daktariškų knygutę 
su abrozėliais už dykų.

DR. ALEX. O’MALLEY

Reikalingas kriaučius.
Pajieškau gero kriaučiaus.) 

kuris gerai nusimano apie 
tą darbą. Darbas ant visa-; 
dos. Mokestis nuo dienų ar
ba $8.00 už koto padarymą 
ir daugiau.

Atsišaukti reikia ant šio 
adreso:

St. Konstantinavičius,
406 W. Federal st.,

Youngstoįvn, Ohio.

158 So. Washington St., Wllkes-Barre, Pa.
Čia rašoma ir kalbama lietuviškai ir lenkiškai.

Prašome parsisiųsdinti 1912 metams mėnesinį leidinį
“TEATRĄ”

"TEATRAS” eina knygutėmis po 3-264 pusi. už mėnesį. 
“TEATRE” spausdinama taip origaliai taip, ir versti
niai, jau dramos cenzūros leistieji vaidinti, scenos veika - 
lai. T —

• “TEATRO” kaina: ;
Lietuvoj ir visoj Rusijoj 3 r. metams, Užssieuiuose 4 r. metams.

“TEATRO” adresas: Vilnius, 2 oi Ponomarski No. 14.
“Teatro” Redakcija.

It doesn’t pay to neglect 
your nealth f».«11 <»i •mmhIL

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

gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites f

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

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

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

P. AD. Rieti U R & CO., 215 Pearl St.. Nevv York ’

.t t ..„JO I ,! ... » ,.r ĮKlur . • ibi.,. , , n» lr «•

SESIOS 
TINĘS U2 $1.00

SPSčf

Kad išplatinus žmonėse musų p»- 
j į i skobusius gėrimus, pasiųsime kiekvie

na nain, savo lėšomis, “ZANOL”/
|< Šešias Pilnas Kvortas Degrinės už $1.00

H»j sulvg jūsų pasirinkimu. Pasakykite,
J ~ ko norite — Bye, Bourbon, Corn ar 
įsa Sour Mąsli degtinės, Gin, Kum, Peacii,
Ig Apple, Apricot ar Konjako Brandies, 
HS ete.f

NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELIiy.
Parodysime kaip. Męs esame prity-

L rę degtinės dirbėjai. Ir parodysime, 
kaip kiekvienas gal pasidaryti gėralu' 
namie, SUTAUPINT PENKIAS- 
DESIMTA NUOŠIMTĮ PIRKLIU PEL
NO su pagelba “ZANOL” Ekstrakto. 
Įstatymų leista. Parodoma į dvi mi-

11 nuti. Gėralas padarytai su “ZANOL” 
yra labai skanus ir grynas. Gauta 
Aukso Medaliai Columbijos Parodoje. 
Tūkstančiai patenkintų vartotojų. 
Gvarantuoja sulyg Suv. Valst. Gryno 
Maisto ir Vaistų Įstatymais, Šeria 

Į No. 22115-A.

Pamėginimui Viena Kvorta Degtinės
i Pamėginkite, kaip tik .jus sau nori!
Į ir jeigu tai nebus geriausia degtinė, I 
; sugrąžinkite likusią mums atgal mūsų 
lėšomis, o męs sugrąžinsime . jums pi
nigus. Siųskite užsisakymus šiandien, o 
mes pasiųsime “ZANOL SESIAS (6) 
PILNAS KVOSTAS DEGTINES UŽ 
$1.00. Viską męs apmokame. Beikalau- 

• kitę, kokios rųšies tik norite. Dvylika 
pilnų kvortų, $1.50; dvidešimt-keturios 
pilnos kovrtos, $2.80. DYKAI knygutę 
“Paslaptis ir Istorija Degtinės Dirį'

■ mo Namie” pasiųsime kiekvienam, ‘ 
i tik suteiks mums savo adresą.

UNIVERSAL IMPORT Cfo 
4659 Universal Bldg. Cincinnatj

GERA PROGA
g įU Gramatika angliškos 

s?S j drūtai apdaryta

kalbosJ
kytis be mokytojo, 174 pusll

Aritmetika, mokintis rokundĮI 
mokytojo, su paveikslais, drūtį 
apdaryta, 128 puslapių. 35 
Vaikų Draugas, mokytis skaityti 
ir rašyti be mokytojo, 64 pus. 15c. 
Naujas būdas mokytis rašyti be 
mokytojo (kurie jau moka skaity
ti druką) 24 puslapių 10c.

’N,

Dr. KOLER
Lietuvią

Gydytojas

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitų apgarsi

nimų iš “Draugo” ir $1.00 per 
Money Order, tai gaus visas 4
knygas ant 60c. pigiaus.

P. MIKOLAINIS,
Box 62, New York City.

638 Penn Avė. 
Pittsburgh, Pa.

Lili. Varpu. Sąj, Am. adreasi.

K. Strumskis, prez.
190 High St.,

Brooklyn, N. Y.
P. Grajauckas, vice-prez. 

Paca & Saratoga St.,
Baltimore, Md.

J. Stulgaitis, kasierius,
40 Sylvanus St.,

Wilkes-Barre, Pa.
A. Gudaitis, sekretorius,

P. O. Box 73
Silver Creek, Pa.

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
savo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos Ugonbučiuose. o paskuti* 
mais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri* 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFIL{ išgydau vartodamas gyduolę6o6. dide
lį išradimą profesoriaus Rbrlich prieš sifilį Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno. gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o ufsivietrijimas arauįo sustos ir neatsikar
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkris! savo liga.

NenaturaliŠkus IšTEKRjIMUS visokiais bū
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI 
ir kt. išgydau j io dienų, o jei ne, tai pinigus 
sugrąžinu

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei- 
nančias iŠ SAUŽAG YSTES prašalina į «8 dienas . 
Ar jautiesi mažu m. jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vei galėtum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau į si dieną ir tai be skaudėjimo.

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
j 30 minutų be operacijos

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir ItirkŽniuose. apsunkinimas 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų Ženklų 
apie kuriuos ligonis žino kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas 
šlakus, niežus, parkas, skrupulus ir visas kitas 
odos ligas, paeinančias ii užsivietrinimo kraujo 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per
trauki savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8:30 vakaro 
Pėtnyčiomi* iki 5 popiat. Nedaliomis iki 3 

popiet. Ateikit tuo|a«a.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra
katalikiškas.

■ iKaštuoja $2.15 persiuntmui. V
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS, 
SHENANDOAH, PA..

BONA MORS 
SODALITY

SIMUS CMHEDRM 
**TPE*L,C«

R.H. Morgai
Išdirbėjas Kepa- 

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

Reikalauk Kat*.
. liogo..

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

SHENANDOAH, PEN N’A.t

A

Karalius Arthuras ir Sudegę Piragaičiai.
Karalius Arthuras, kada jį užpuolė Danijos armija, priverstas buvo ap
leisti savo šėtrą ir jieškoties sau maisto.
Jis pataikė ant mažos stuhelės, kur sena moteriškė kepė pyragaičius; jam 
buvo prižadėta pusričiai, jeigu jis prižiūrės kepsnį.
Jis užmigo, pyragaičiai sudegė, ir Arhtur prakišo pusričius ir mūšį su Da
nais.
Yra žmonių, kurie per neatsižvelgimą ar neapsnkrunią daug ką prikiša sa
vo gyvenime. Jie neišsiaiškina, kad bereikalingas eikvojimas pinigų visada 
priveda prie vieno tikslo — iširimo.
Jeigu tau rupi savo ateitįs ir gerovę ir laimę tų, kurie tavim remiasi, tai 
mesk savo kvailus įpročius. Buk buklus ir pavartok savo protą išmokėjime 
pinigų. Būti Rosenthališku tai tikras ženklas, kad žmogus turi “ką gero” 
po savo kepure.
Prisidėk prie mintytųjų kia sės — ateik šiandien.

LOUIS ROSENTHAL
AUT KIBBT’B £|£. ■
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