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Lekcija ir 
Evangelija

Penktoji Gavėnios Nedelia.
Lekcija. — Žyd. IX, II- 

15. — Broliai! Kristus pasis
tatęs augščiausiu ateinančiu 
gėrybių kunigu, per didesnę’ 
ir tobulesnę šėtrą ne ranko
mis padarytą, tai yra, ne šio 
sutvėrimo; ne per ožių arba 
veršių kraują, bet per savo 
paties kraują įėjo vieną kar
tą į Šventinyčią, atradęs am
žiną atpirkimą. Nes jei ožių 
ir jaučių kraujas ir apšla- 
kinti telyčios pelenai, pa
švenčia suteptus ant kūno

k apčvstijimo; kaip toli dau
giaus Kristaus kraujas, ku
ris per Šventąją Dvasią pats 
savę apieravojo Dievui ne
suteptą apčystvs musų są
žinę nuo numirusių darbų, 

tarnavimo gvvam Die-
-tiri? r togi dėl yra naujo 

testamento tarpininku, v- 
dant, kad užeis mirtis ant 
anų peržengimų atpirkimo, 
kurie buvo po pirmu testa
mentu, apturėtų amžinos tė- 
vainystės pažadėsima tie. 
kurie pavadinti yra, Kristu
je Jėzuje musų Viešpatyje.

J

šimtų metų dar neturi, o 
Abraomą regėjai? Jėzus 
jiems tarė: Ištikro, ištikro 
saku jums, pirmiaus negu 
Abraomas stojos, Aš esmi. 
Pagavo tada akmenis, y- 
dant ant Jo mestų, bet Jė
zus nusilenkė ir išėjo iš baž
nyčios.

biamas. Jei tat įsakymų Die
vo neužlaikome ir krikščio
niškai negyvename, tai inu- 
sų-pačių, ne keno kito kaltė. 
Grįžkime dabar atgailoje 
prie Dievo ir pataisykime sa
vo gyvenimą, kad paskui ne
reikėtų gailėties po laikui.

S.

Evangelija. — Jon VIII, 
46 — 59. — Anuo metu Jė
zus kalbėjo žydų miniomis: 
Kas iš jųsų parodys manyje 
kaltybę? Jei tiesą kalbu, ko
dėl man netikit? Kas yra iš 
Dievo, Dievo žodžių klauso. 
Dėlto jus neklausote, jog iš 
Dievo neesate. Atsakė tada 
žydai ir tarė Jam: Ar mes 
negerai sakome, jog tn esi 
Samaritonas ir tnri velnią? 
Jėzus atsakė: Aš neturiu 
velnio, bet garbinu mano 
Tėvą, o jus nepagarbinot 
manę. O aš nejieškau mano 
garbės, vra kuris jieško ir su 
dija. Ištikro, ištikro sakau 
jums, jei kas mano kal
bą užlaikys, mirties neregės 
per amžius. Tada žydai ta
rė: Dabar pažinėm, jog turi 
velnią. Abraomas numirė ir 
pranašai, o tu sakai: Jei kas 
mano kalbą, užlaikys, nera
gaus mirties per amžius. Ar
gi tu esi didesnis už musų tė
vą Abraomą, kuris numirė? 
ir pranašai išmirė. Kuomi 
pats save darai? Jėzus atsa
kė: Jei aš pats savę garbinu, 
mano garbė nieku yra; yra 
mano Tėvas, kuris garbina 
manę, kurį jus sakote, jog 
yra jųsų Dievu, o nepažinote 
Jo, bet Aš Jį pažįstu ir jei 
sakyčiau, jog Ano nepažįs
tu, busiu jums lygus mela
gis. Bet pažįstu Jį ir užlai
kau Jo kalbą. Abraomas ju 
sų tėvas linksniai laukė, y- 
dant regėtų mano dieną, re
gėjo ir linksminos. Tada žy-

KANČIOS SEKMADIE
NIS.

Nuo šio Sekmadienio, ku
ris vadinasi Kančios Sekma
dieniu, Bažnyčia ypatingai 
ragina tikinčiuosius prie 
kančios Jėzaus apmąstinėji- 
nio. Krvžiai bažnyčiose me- 
lynu audeklu apdankstyti 
taip-pat primena mums Jė
zaus kančią ir atgailos rei
kalą už nusidėjimus, kurie 
buvo priežasčia kančios ir 
mirties Jėzaus.

“Kas iš jūsų, sako Jėzus, 
šios dienos evangelijoje, iš- 
ras manyje kaltę?” Nors 
męs apie save negalėtume to 
pasakyti, bet visgi susipran- 
tame, kad katalikiškasai mu 
sų tikėjimas reikalauja nuo 
mus tam tikro šventybės 
laipsnio, ir, kad V. Jėzų sek
dami ir pagal Jo mokslą gy
vendami, prie Dievo malo
nės pagelbos, kurios niekad 
nepritrūksta, galėtumėm ir 
męs apie save pasakyti: ‘kas 
išras manyje, Husą valia pa
pildytą, nusidėjimą?” Juk 
Dievo įsakymų užlaikymas 
yra galimas. Kas Dievo ii-ikvta 
Bažnyčios įsakymus užlaiko, 
tas krikščioniškai gyvena ir 
nenusideda.’ Jei įsakymų ne
galima butų užlaikyti, tai 
niekas negalėtų būti išga
nytas ir veltui Jėzus butų 
sakęs Rašto mokytam: “Jei 
nori įneit gyveniman užlai
kyk įsakymus”. Tečiau Die
vas ueįsako mums nieko ne
galimo. Viešpaties jungas 
yra saldus ir našta lengva.
Jojo įsakymus, su pageiba 
Jojo malonės, galime išpil
dyti. Jei priešingai manytu
mėm, labai nusidėtumėm 
priešai Dievo teisybę, kuris 
amžina laime apdovanoja 
tuos, kurie Jo įsakymus už
laiko, ir amžina bausme tur 
parengęs, tiems kurie 
laužo.

Kad įgyti amžinąją lai
mę, neužtenka turėti dorybę 
lupose, daug apie ją kalbėti, 
bet reik tą dorybę parodvti 
darbais. “Ne kiekvienas, ku
ris sako, Viešpaties, Vieš
patie, ineis į dangaus kara

is katalikų gyvenimo Ang 
lijoj. Iš Rymo pagrįžo Vest- 
ministerio arcivvskupas 
Burn, naujai šventojo Tėvo 
paskirtas kardinolu. Iš tos 
priežasties Londono kated
roj atlaikyta iškilmingos pa
maldos, kurioms pasibaigus 
kardinolas pasakė prakalbą 
apie prasiplatinimą katalikų 
Bažnyčios Anglijoje. Kaip 
katalikų tikėjimas plėtojasi, 
matyti jau iš to, kad pačioje 
Anglijos sostinėje yra šim
tas su virtum katalikiškų 
bažnyčių ir koplyčių.

Katalikiškos įstaigos Aus
tralijoj. Australijos mieste 
Melburne susidarė draugija 
kovojimui su nepadoriais 
raštais ir veizdeliais. Ten pat 
p. Neuman įkūrė draugiją 
steigimui prie universiteto 
katalikiškos kolegijos.

Vilnius. Vyresnybės įsa- 
Vilniaus, Kauno ir

Grodno gubernijų dvasiš
kiams su bažnyčių statymo 
reikalais kreiptis ne į gene- 
ral-gubernatorių, kaip pirma 
buvo, bet stačiai į ministrą.

Argentina. Valdiški Ar
gentinos laikraščiai praneša, 
kad netrukus, busiąs paskir
tas Argentinai kardinolas. 
Argentina tuo jau rupinan- 
ties septini metai.

Kaunas. Mirė Žtobiškio 
klebonas a.a. kun. Vįaicentas 
Zapkus.

Ii."

Žemaičių vyskupai G. Čir 
tautas pašventė į padijako- 
nus šiuos Žemaičių Semina
rijos klierikus: Andraitį 
Jurgį, Franeuzovičę Vilių, 
Gaičauskį Liudviką^ Kub- 
linskį Augustiną-Bemardą, 
Spudą Gasperą, Turonką 
Ignacą; į dijakonus: Barz
džių Juozapatą, Gvaldą Po
vilą, Ignatavičę Antaną, 
Raščiuką Petrą, MeSkauskį 
Anicetą, Naką Mateušą, 
Stulginskį Prancišką Švei- 
kauskį Benediktą, Tamošai
tį Izidorių.

Beto išvęsti į subdijako-
nūs šie penktojo kurso klie
rikai: Kaz. Bičkauskas, Jon. 
Reitelaitis, Jurg. Baltrušai
tis. Kovo mėn. 2 d. jie buvo 
įšvęsti į dijakonus.

Seinai. Šventimai. J. E. 
Vyskupas Karosas vasario 
mėn. (12) d. maloniai sutei
kė šventimus Scilių 
kosios Seminarijos 
niams.

tro ir St. Dąbroivskis; į sub- 
dijakonus — Mot. Petraus
kas, St. KočmieroAvski, Mar 
Dąbroivski. Šie trįs subdija- 
konai kovo mėli. 2 d.(18 vas.) 
buvo įšvęsti į dijakonus, o 
kovo 3 d. į kunigus. Visi 
naujai įšvęstieji kunigai bus 
tuojau išsiųsti į parapijas 
Jaučiama didelis kunigų tru
kumas, užtatai nelaukiama 
nei mokslo metų galo.

Čenstakavas. Šiais metais 
ketinama ties bokštu pasta
tyti namus, kur galima bus 
klausyti išpažinties atkelia
vusių žmonių minių. Augštai 
bus klausoma išpažinties, o 
žemai bus koplyčia, kame šv. 
Komunija bus dalinama. Ke
tinama taipogi visame vie
nuolyne įvesti elektros ap
švietimą.

naši. Badas kas-kart arčiau 
žiuri į akis. Valdžia rūpina
si kiek galėdama sutaikinti 
ir straiką prašalinti.

Pastaraisiais laikais pre- 
mieras įnešė, kad valdžia 
kreiptųsi į parliamentą, 
ydant išduotų darbininkų 
mokesties normą, kurios vi
siems reiktų laikyties.

Tas tik galėsiąs prašalin
ti straiką. Projektas likosi 
priimtas. Išrinkta iš abiejų 
pusių komisiją, kuri tuo 
tikslu veiksianti.

Vokietija. Angliakasių 
straikai kas kartą auga vis 
didyn ir didyn, ypatingai 
^Vestfalijoj’. Išviso strai- 
kuojančių yra skaitoma apie 
300,000. Visoki darbininkų 
reikalavimai atmesti, buk 
nėra ištekliaus padidinti 
jiems mokestį. Valdžia ne- 
tiek rūpinasi darbininkų su 
darbdaviais sutaikinimu 
kiek policijos sutvirtinimu 
ir jos jiegomis darbininkus 
sutaikinti. Pulkai kareivių 
švaistosi darbininkų tarpe 
ir laukia išsimiklįnimui pro
gos. Kartas nuo karto pri- 

^r‘t-oieina su-, darbininkais susi
remti ir šių pastarųjų, žino
ma, nevienam prisieina pa
guldyti savo galvą. Darbi
ninkai didžiai policijos iner- 
zinti gali kuomet ištikrųjų 
susiremti.

VAKARINE EUROPA.

Italijos karalius ir Karalienė, kuriuodu 14 d. Kovo tik išsigelbėjo 
nuo anarchisto kulkos.

Karalius V. E manu elius.

-V.

Karalienė Elena.

nimui viršminėtos prokle-, mus, tvirtovę Bogue ir tvir- 
macijos, prasižengėliai bus tai atremia visus republiko 
baudžiami $10,000 piniginės
bausmės ar dviem metais 
kalėjimo arba abidviemi

atakavimusuų kareivi jos 
(užpuolimus).

Iš Pekino praneša, kad ir
bausmėmi. Nors prez. Taf- i čia jau didesnė pusė rytų 
tas čia įvardija tik Meksiko,1 miesto dalies maištininkų 
bet remianties užgirtaja re- sunaikinta.
zoliucija, valdžia baus tokio- Prezidentas Yuanshikai iš 
mis bausmėmis visus prasi-! savo namų visai uei pasiju- 
žengėlius, kurie tik darys dinti negali. Sergsti jį uet 
panašias ekspedicijas į bile trįs mandžurijos kareivijos 
vieną Amerikos valstybę, puikai.
kur egzistuos revoliucija. Generolas Schengjuan, ku 

Toks Stfvien*. 'Aiftė'r*. Vais-f ris seiliaus buvo St-lieusi pro

Penkių de- Dievt) žodis visiems vra skcl-

Susivažiavimas katalikių 
moterų apginimui katalikiš 
kosios mokyklos. Ryme įvy
ko didelis susivažiavimas 
atstovių labai naudingos 
draugijos, vadinamos “Są
junga katalikiško mokini
mo”. Toji sąjunga rūpinasi

juos Į visur įkurti ir palaikyti sa
vas katalikiškas mokyklas. Į 
susirinkimą atvyko penki 
šimtai moterų atstovių. Iš to 
galima numanyti, kaip smar
kiai veikia sąjunga. Susirin
kimą atidarė pirmininkė ku
nigaikštienė Giustiniani Bal
dini karštais žodžiais išreikš- 

Ivstę, bet kas pildo valią Tė-i dama džiaugsmą, kad tarp 
vo mano, kuris yra dangun-1 žmonių kiląs kątalikiškas
se”. Dievo gi valia yra kad 
gvventumėm blaiviai, tei
singai ir dievobaimingai šia
me sviete, saugodamiesi vi
sokių nedorybių ir svietiš
kųjų pageidimų. Kitaip gy
vendami tik ant tuščio krikš 
čionių vardą nešiotnmėm. 
Ką matome genis krikščio
nis darant, tas ir mums yra 
galima, Šv. Sakramentų na- 
gelba visiems yra paskirta

susipratimas ir pamaldumas. 
J kalbėtojus buvo pakviestu 
du iškalbingu vyru: daktarai 
Carrara ir Spartaeo Bassi, 
kuriuodu daug kalbėjo apie 
reikalingumą religijos išgul- 
dinėjitno mokyklose ir apie 
sąjungos veikimo praplatini 
mą.

Turkija. Grekų-katalikų 
kunigas Tzajas Papadopou- 
los gavo iš Šv. Tėvo Graei ja- 
nopolitanijos vyskupo titulą.

Anglija. Angliakasių strai 
kas vis dar verda. Anglįs 
nyksta kaip pavasario snie
gas. Beniaus būdavo anglių 
išeina į savaitę 400,000 tonų, 
dabar-gi nuslinko ligi 30,000 
tonų. Dvi didžiausios popie- 
rų dirbtuvės turėjo paliauti 
dirbusios, tas pats dedasi ir 
su kitomis dirbtuvėmis. Tai
gi prie angliakasių nedir
bančių prisideda jau kitas 
milijonas darbininkų iš kitų 
dirbtuvių. Brangumas visų 
daiktų neapsakomai pakilo, 
taip kad daugeliui darbinin
kų visai neprieinama.

Nežiūrint į tą visą strei
kas dar nesibaigia. Trijų 
dienų konferencija su darbi
ninkais neatnešė jokios nau
dos. Straikas kas-k arti didi- mui ressoliurijos ir npgarsi

Belgija. Beveik visasvie- 
tinis streikų judėjimas pa
siekė ir šią šalelę. Šioje 
savaitėje rengiasi pradėti 
straikuoti 45,000 angliaka
sių. Reikalauja pakelti mo
kestį ligi 15 nuošimčio, nes, 
iš priežasties Anglijos strei
kų, anglįs labai čia pabrango 
tad ir darbininkai nori iš to 
pasinaudoti. Darbdaviai, ži
noma, nesutiks su tokiais 
reikalavimais ir dėlto gali
ma laukti straiko. Kilus čio
nai streikui, darbdaviai tu
rės didelius nuostolius, nes 
apart paprastų nuostolių 
reikės atlyginti už neišpil- 
dymą kontraktų, kurtuos 
pastaraisiais laikais, dėlei 
Anglijos ir Vokietijos strai
kus, su kaikuriomis dirbtu
vėmis padarė. Bus jiems 
nemalonus atsitikimas.

MEKSIKO.
Praeitą savaitę, kovo 14 

d., Suvienytų Amer. Valsti
jų prezidentas Taftas pasi
rašė ant kongreso užgirtos 
rezoliucijos, kuria pasire
miant nuo šiol bus draudžia
ma parduoti ginklus ar karo 
amuniciją bile Amerikos 
valstybei, kur yra naminė 
betvarkė; po rezoliucijos už- 
girimui tuoj likosi apskelb
ta proklamacija, kad kol 
Meksikoje revoliucijos dva
sia neišnyks, - kad visi Su- 
vienytų Valstijų valdinin
kai drūčiai saugotų, kad nie
kas nepardavinėtų meksiko- 
nams ginklų ar amunicijos.

Už peržengimą šitų neu- 
tralinių tiesų, po pa si rašy

ti jų pasirįžimas užkirsti ke 
lią ginklų gabenimui Meksi- 
kon, pilnai užganėdino Ma
deros valdžią. Dabar valdžia 
visai pasirįžo suvaryti re
voliuciją ožio ragan, ir tiki
si, kad revoliucija tuoj pasi
liks tik ant istorijos lapų. 
Daug turtingų meksikonų 
pasižadėjo duoti valdžiai di-

vincijos gubernatorium, re
gėdamas tokius perėjimus, 
surinko kareivi jos apie 10,- 
000 ir rengiasi eiti į Kvnų 
sostinę, kad padarius tvar
ką ir sugrąžinus išvytam 
karaliui atgal sostą. Prezi
dentas, išgirdęs apie tokius 
gen. Schenjuan’o plianus, 
nusiuntė delegatus, melzda-

deles pinigų sumas su graži- mas Schengjuan’o išsižadėti 
mui respublikos tvarkos. : tokių savo plianų, bet neži- 

Tuotarpu valdžios agentai nia ar tas pagelbės, 
daro įvairias medžiokles ant
revoliucijos vadų. Jau su
sekta ryšiai tarp sukilėlių ir 

vai-!
džia tikisi, kad kuomet ji su- įmušti Valakų karalių Vik 
rinks aiškius davadus, tada j.or^ Emanueli, kuris tą die- 
pasirodysią, kad revoliuciją važiavo į Panteoną iškil

ITALIJA.
Kovo 14 dieną anarchistas 

turtingų meksikonų ir vai- Antanas Dalba pasikėsino

kėlė svarbiausieji buvę Dia- 
zo rėmėjai. Bet kaip ten ne
būtino revoliucija Meksikoj 
nesirnažina, ypač gi plėtoja
si Chihuahua apielinkėse. 
Tatai dar nemažai Maderos 
valdžia turės darbo, kol ten 
įsteigs tvarką.

KYNIJA.
Kaip tai greit kyniečiams 

įkirėjo respublika! Nespėjo 
naujos respublikos valdžia 
parodyti savo gabumus, sa
vo veiklumą, kaip jau sukilo 
žmones ir pradėjo reikalauti 
senosios tvarkos, senosios

mėn mirties metų sukaktu- 
vėsna karaliaus Humberto. 
Bet Dalbos pasikėsinimas 
nenusisekė. Karalius išliko 
gyvas, tik drūčiai sužeidė 
karaliaus sargybos komen
dantą majorą Langą.

Yra spėjama, kad Dalba 
buvo turkų papirktas už
mušti karalių, ir buk jam už 
tai užmokėta $2,000, bet A. 
Dalba neprisipažįsta, sako
si, buk jam kokia tai “vizija 
liepianti karalių užmušti”.

IŠ KARĖS LAUKO.
Tš Tripolio italai praneša,

valdžios. Žmones neatsižiuri kad 14 d. šio mėnesio turėjo 
į aukas, kurių daugybės kas didelį su arabais susirėmi- 
dieną krintą, bet žengia pir- mą Forjat apielinkėse. Ara- 
mvn, žudo respublikos šąli- bai pergalėti. Mūšyje krito
ninkus, degina miestus, ver
žiasi į tvirtoves. Prie žmo
nių kas-kartą didesnė dalis 
prisideda ir kareivijos.

Dabar jau sumišusios ka
reivijos yra skaitoma apie 
28.000 asmenų.

apie 1,000 arabų ir kitą tiek 
sužeistų. Italų gi nuostoliai 
labai maži: krito tik apie 28 
asmenis, sužeidė apie 62. Iš 
Konstantinopolio turkai vi
sai kitaip praneša. Turkai 
ir arabai ta diena visiškai

Aršiausias padėjimas tai sumušė italus ir sunaikinę 
Cantono dalyje, kur daugi’- jų apie 2.000 žmonių. Turku 
bė sukilusiųjų kareivių ir nuostoliai taip-gi bure di- 
taip jau žmonių apsiginkla- deli.
vę paėmė admiralieijos na- Nežinia dabar kajn tikėti!



Vilnius.
Krata. Vasario G d., pir

madienio naktį, policija, iš
krėtusi, suėmė “L. V.” lei
dėju F. Bortkevičienę ir re
daktorę Al. Radzevičienę. 
Redakcijoje kratyti nekra
tė, bet užtatai gyvenamuo
sius kambarius išjieškojo. 
Nei pas vieną nieko nerado.

AI. Radzevičienė ir toliaus 
lieka atsakomąja “Liet 
Ūkininko” redaktore, o F. 
Bortkevieienė leidėja.

Mariampolė. Paskirtas va
sario 16 d. visuotinas “Žag
rės” susirinkimas neįvyko 
dėliai to, kad mažai teatsi- 
lankė nariu. Per ta susirin
kimą buvo manoma iškeisti 
§ 32 įstatymą. Dabarties ne
įvykus pirmam susirinki
mui skiriamas kovo 15 d. an
tras susirinkimas, kuris bus 
teisotas nežiūrint atvykusių
jų narių skaičiaus.

Kuršėnai (Šiaul. pav \ 
Afiestelis 4 varstai nuo gele
žinkelio. Gana didelis,, bet 
didelio gyvumo jame nema
tyti. Turtingųjų gyventojų 
čia tarp lietuvių nesą. Žmo
nės iš apielinkės esą tamsus, 
nesusipratę, ir dideli storžie
viai. Tas matomai ir teisy
bė, nes nuo stoties važiuo
jant tik ir girdėjei barnius, 
negražiai bepravardžiuojan- 
čiusius.

Gyvuoja' čia skolinamai 
taupomoji kasa arba bankas. 
Bankas gyvuoja nuo seniai 
ir pagal savo apyvartos esąs 
pirmas šios rųšies ir turto 
Kauno rėd. Valstiečių indė
lių daugiausia. Jie daugiau
siai per tą banką ir visokių 
reikalų atlieka. Banko val
dyboje dalyvauja tiktai dva
rininkai. Du valstiečiu įeina 
į priežiūros komisiją. Pačioj 
valdyboj valstiečiai niekada 
ir nebuvę. Nesą tarp jų at
sakančiųjų.

— Alęs nesame priešingi, 
kad valstiečiai prigulėtų 
prie musų valdybos, bet ką 
gi jie iš savųjų rinks, pasakė 
man viens banko vedėjų.

Ir pasakoja man jis, kaip 
tai anais metais valstiečiai 
buvo pastatę kandidatu į 
valdybą girtuoklį valstietį, 
kuris tik ir težinojęs patvo
riais vartytis. Vartotojų 
draugijos nėra, nors jinai 
butų reikalinga. Bet yra čia 
ir inteligentų būrelis. Norė
jau su jais apie šį-tą pasikal
bėti, bet negalėjau suprasti 
jų kalbos: savo kalbon nuo
latos kaišioja kokius tai man 
blogai suprantamus žodžius: 
pasijansas, vintas, išlošiau, 
pralošiau, reikės atsilošti ir 
t.t. Laikraščių, bent lietuviš
kų, neskaitą.

Ramygala. (Pan. pav.). 
Pas mumis rūpesčiu g. kn. 
Raz. pradėta gaivinti “Blai
vybės” skyrius, kuris kele
tą metų atgalios gyvavo. Tai 
gi tuo tikslu buvo sušauktas 
sausio 22 d. susirinkimas. Iš
rinkta nauja valdyba iš 8 
žmonių; pirmininkas klebo
nas. Valdyba nutariusi kuo
greičiausiai atidengti arbat- 
namį, nes žmogui atvažiavu
siam iš toliau žiemos laiku 
nenoromis reikia eiti alu- 
dėn. Dėliai girtuokliavimo 
musų krašte smagiai prasi
platinęs jaunimo ištvirki
mas. Pavyzdžių daugybė.

Žagarė. (Šiaulių pav.). 
Saūsio 22 d. J. Kvedaro na
muose buvo Žagarės “Blai
vybė^ skyriaus susirinki
mas. Susirinko apie 200 žmo
nių, didžiumoje moterų ir 
taikų. ^Susirinkimas buvo

tylus ir, galima sakyt, nuo
bodus. Išpradžios buvo pri
imami nauji ir nuo seniau 
prisirašiusiųjų imama narių 
mokestis po 36 k. metams. 
Paskui nutarė įsteigti Kve
daro namuose arbatinę ir 
sukrauti joje “Blaivybės” 
knygyną. Buvo pasiūlyta iš
sirašyti į knygyną keletą 
laikraščių, bet galutinas to 
“taip painaus klausymo” iš
rišimas atidėtas lyg sekančio 
susirinkimo. Pirmininku iš
rinktas kun. Kozakevičius. 
Jokios gyvos minties, jokio 
gilesnio sumanymo nieks ir 
iš vadovų tarpo nepasiūlė. 
Ant galo buvo paskaita apie 
alkoholio kenksmingumą; 
bet taip -greit buvo skaito
ma, kad žmonės, išpradžių 
aptilę, paskum įsitikinę, jog 
nieko negali suprasti, ypač 
moterįs, pradėjo šnekučiuo
tis ir da labiau trukdė no
rintiems šį-tą suprasti. — 
Vargonininkas, rodos, buvo 
atsivedęs bažnyčios chorą 
blaivininkams padainuoti, 
bet vienam skyriaus stulpų 
pranešus, jog jis ąpie daina
vimą policijai nieko nesakęs, 
tas gražus sumanymas ne
įvyko.

Naumiestis (Suv. red.). 
Sausio 21 d. n. s. buvo Nau
miesčio “Blaivybės” susi
rinkimas. Buvo valdybos 
rinkimai. — palikta ta pati. 
Pirmininkas papasakojo kas 
reiks nuveikti šiais metais, 
būtent įsteigti: knygynas, 
vakariniai kursai suaugu
siems, tenai busią mokina
ma skaitymo ir rašymo ir ar- 
batnamis, jei bus pinigų. 
Taipogi prižadėjo, kad susi
rinkimai busią linksmiau 
vedami: bus rengiama šo
kiai, dainos, paskaitos. Butų 
geras daiktas, jaunimas tu
rėtų tai išnaudoti. Praeitais 
metais Naumiesčio skyrius 
narių turėjo-172—vyrų 52 ir 
moterų 120. Ant galo buvo 
manoma išrinkti keletą ypa
tų iš jaunųjų tarpo, kurie 
butų kaip ir agentai — kvies 
liai. Klausimo išrišimą ati
dėjo kitam susirinkimam

Plungė (Telšių pav.). 
Straikas. Šylo sodoj (Var
naičiuose) į Dausino lauką 
prie upės Minijos veža iš 
Oginskienės miškų medžius. 
Žydas — pirklys pasiūlijo 
žmonėms už nuvežimą 4 ru
blius už kub. mėterį. Aplin
kiniai panorėjo 6 rublius. Ne 
davė. Susitarė nebevežti be 
8 rublių; dabar jau duoda 6 
r. Neklauso vežti. Važinėja 
kitur vežt, o tų neveža. Žydo 
kontraktas baigiasi šiemet 
ant šv. Jurgio (23 b. d.). Iš
tikrųjų, ką santarvė reiškia. 
Kad taip susitartų ir anapus 
Minijos už Stalgo.

Vilkaviškis (Suv. rėd.). 
Kariuomenės baimė. Musų 
apylenkėj jaunieji stengiasi, 
kaip įmanydami nuo kariu
menės pasiliuosuoti. Todėl 
tai kojas sugadina, tai ausis 
išsibado, tai vidurinės ligas 
iššaukia ir t.t. Na, ir “svei
ki” kaip ridikai vyrai lieka
si namie. Daug tokių pasi- 
liuosavusiųjų nuo kariuome
nės vra puskurčių ir su kito
kiomis, ne taip matomis v- 
domis. Kartais vienok būna 
da blogiau. Štai neseniai Bu- 
dažerių Mičiulis gavo per 
raštinę žinią, kad jo sūnūs 
Juozas, kuris pereitą rudenį 
išėjo į kariuomenę, ten pasi
mirė. Sužinota, kad velionis 
besiliuosuodamas nuo ka
riuomenės įsipylė į ausis kar 
bolio esencijos — nuo to ir 
mirė. Visi tie pasiliuosavimo 
budai, žinoma, ne pačių nau
jokų išgalvoti — tai patari
mas “daktarų”, kurie už tą 
ima gerus pinigus.

Darbėnai. Pas mus vyrų 
sueigoje atsitiko keistas da- 
lykas: viršaitis išrinktas pri- 
verstinai ir alga paskirta 
menkiausia. Vyrai atsisakė 
padidinti. Reikia žinoti, kad 
dabartinis viršaitis ne skriau 
dikas. Koks gi gali būti dar
bas be užmokesnio?
Skaudvilė. Utarninkais čia 

būna dideli turgai ir iš visur 
suplūsta daug kaimiečių. 31 
d. sausio, apdriskęs vaikas, 
gal vietinio škaplierninko 
nusamdytas, kožnam kaišio
jo pirkti Jakavičiaus kalen
dorių: rado tokių, kurie pir
ko — jiems užtenka, kad ant 
viršelio parašyta “kalendo
rius, o vaikas dar pasakoja, 
kad esąs “ visugeriausis” ir 
tikras naminis draugas! Tr 
parveš mat mulkiai netiku
sio pirago savo šeimynai.

Plungė (Telšių ap.l. Pa
minėsiu čionai Siurbulių kai
mą. Labai smagu skaitant, 
kad įvairiuose Lietuvos 
kraštuose žmonės kruta-ju
da, bet nesmagu pažvelgus į 
savo kaimo gyventojus — jie 
tamsus ir nenori skaityti. 
Bet gerti ir lošti kortomis 
— tai tamsuoliai moka. A7ai 
nesmagu!

Melagėnai (Šventėnų ap.). 
Šios parapijos gyventojai 
beveik visi lietuviai: bet lie
tuvių kalba bažnyčion įvesta 
tik 8 metai, kurią ypačiai už-• 
stojo kun. P. Šarkovskis.

Daug šioje parapijoje yra 
lenkų endekų agitatorių, ku
riuos taip gražiai aprašė gr. 
Korvin-AIilevski savo kny
goje “AValka z klamstwem”.

Šiauliuose žada eiti naujas 
savaitinis lietuvių laikraštis 
“Šiaulių Balsas”. Leidimo 
prašymas jau paduotas. Lei
dėju busiąs V. Janavičius, 
redaktorių pasirašys prisie
kusiojo advokato pagelbi- 
ninkas F. Bugališkis.

Surviliškis (Kauno gub.) 
Sausio 21 d. buvo seuiga Sur
viliškio valsčiaus rinktinių, 
kuri turėjo paskirti algas 
raštininkui, mokytojui ir 
kitiems valsčiui tarnaujan
tiems.

Raštininkas prašė sueigos 
padidinti algą. Vyrai nu
lenkti sutiko padidinti rašti
ninkui algą. Tarp rinktinių 
buvo ir blaivių, kurie rimtai 
žiurėjo į valsčiaus reikalus 
ir nenorėjo didinti raštinin
kui algos, nes matė, kad jam 
algos užtektinai, bet priėjus 
prie balsavimo pasirodė, kad 
blaivių buvo daug mažiau ir 
raštininkui algą padidino 
gerokai.

Mokytojas lietuvys ir pra
šė pridėti nors keletą rublių 
pasamdyti sargui prie mo
kyklos, nes už skiriamą algą 
niekas neapsiimtų tarnauti. 
Visi, išskyrus keletą, griež
tai atsisakė, mat mokytojas 
nei vieno nevaišino.

Šeduva. Tai nemažas mies 
telis, turįs apie penkis tūks
tančius gyventojų; nemažai 
esti turgų, čia pat ir gelžke
lio stotis. Parapija skaito aš
tuonis tūkstančius suviršum 
dūšių; žmonės pasiturintis, 
turi neprastos žemės po du 
valaku. Yra nemažai iš tos 
apylinkės išėjusių į kunigus, 
gydytojus, inžinierius, aptie- 
kininkus ir dabar yra tebe- 
nančios mokslus jaunuome
nės augštesnėse ir vidutinė
se mokyklose. Ūkininkai ei
na į kolionijas: kasmetais po 
keletą sodžių išsiskirsto į 
vienasėdijas.

Šeduvoje labai reikalinga 
miesto mokykla, kuri duoda 
jau teises užimti valdiškas 
vietas. Kaip dabar kad yra 
beveik visur praktikuojama, 
vadinamose miesto mokyklo

se laiko lotinų ir vokiečių 
kalbos mokytojus (taip yra 
Telšiuose), kuriems primo
kėjus po keletą rublių per 
metus, galima tose mokyklo
se besimokinant praeiti kur
sas 4-tų klesų iš lotiną su vo 
kiška kalba ir gauti atestatą 
keturių gimnazijos klesų 
Al iesto mokykla lyginasi pil
nai progimnazijai; mokesnis 
labai mažas, tik 12 rub. me
tams.

Taigi paklibinus beabe jo
jimo valdžia įsteigtu tokią 
mokyklą, tad dar didesnis 
skaitlius atsirastų mokslei
vių, nes pigiai atsieitu moks
las. Ją pabaigus galima butų 
stoti į vidutines mokyklas: į 
dvasišką seminariją, gimna
ziją, realinę mokyklą, augro- 
nomijos mokyklą ir t.t.

Alau rodosi, dėlto žmonės 
patįs nesirūpina tos mokyk
los įsteigimu, nes nežino, ko
kias tiesas duoda ta mokyk
la, kur galima ją pabaigus 
pastoti.

Jei valdžia atidaro daug 
mažesniuose miesteliuose 
miesto mokyklas, tai Šedu
voje, kaip didesniame, irgi 
atidarytų. Taigi šeduviams 
reikėtų pasirūpinti, kad įstei 
gus tą mokyklą, lygią pro
gimnazijai, o pigiai atseis 
vaikų mokinimas; už mokslą 
12 rub. metams, pragyveni
mas Šeduvoje taipogi nebran 
gus, tiek beveik išeis, kiek 
dabar leidžiant vaiką į liau
dies mokyklą.

n n
KORESPONDENCIJOS.
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LAWP,ENCE, MASS.

Straikas pasibaigė.
Kovo 14 d. straikieriams 

tapo lei^a susirinkti rinko
je. Kelių tūkstančių minia 
kuone vienu balsu nutarė 
grįžti panedėlyj kovo 18 d., 
į darbą. Taigi darbininkai 
sugrįš į šias Amerikos Vil- 
noninių audeklų Ko. dirbtu
ves : AYashington, Wood, 
Ayer, Prospect ir Kunhardt. 
Tokiu budu sugrįš į darbą 
7,000 darbininkų.

Sykiu nubalsuota ir to
liau straikuoti šiose dirbtu
vėse; Pasific, Arlington, 
Pemberton, Lavvrence duck, 
Uswoco, Fanvell, Interna
tional Paper plant ir Bright 
\vood. Kadangi šiose dau
giausia vatos dirbtuvėse 
straikas silpnokai apsireiš 
kė ir sugrįžus vilnų dirbtu
vių darbininkams į darbą 
juo mažiau bus žymu strai
kas, dėlto Lavvrence strai
kas jau skaitomas užbaig
tu. Sulyg apskaitymo buk 
busę dar 3,000 streikuojan
čių, neskaitant 2,000 Eve- 
rett’o dirbtuvės, kuri nuo 
pradžios straiko uždaryta.

Straiką, tokiu budu, lai
mėjo darbininkai, bet nei 
pusės jų reikalavimų neiš
pildyta. Taigi, mokestis, tik 
5%—12% pakeltas o ne 15 
%, už “overtime” tik tru
putį pakelta, o ne dvigubai, 
Ettor ir Giovanitti sėdi ka
lėjime, o ne liuosi, kas buvo 
taiposgi viena iš sąlygų.

Beto, American Woolen 
Co., šitą nusileidimą pagar
sino visą savaitę prieš tai, o 
Industrial Workers tik vė
liau priėmė. Mat, straiko 
komitetas ligšiol neišdavė 
jokios atskaitos iš priimtų 
ir išleistų aukų ir jau jiems 
buvo rengiama ‘injunction’ 
ant tosios kasos. Tasai rodos 
Hayvvood’ą ir pabaugino, 
kad nutarė užbaigti straiką. 
Teismo tardymuose pasiro
dė, kad Ettor, Giovanitti, 
Hayvoood gauna pusėtinas

Algas nuo unijų. Vadinasi, 
kad straikas jiems gerą pro
gą duoda užsidirbti. Toji 
vadų alga ypač gausi strai
ko metu. Tat, kol straikas 
ilgiau, tuo jiems geriau. 
“Injunction”, dėlto, nesma
gų įspūdį padarė.

“Drgo” specialis koresp.

SO. BARRE, MASS.
Straikas.

Dar straikas Lavvrence 
nespėjo užsibaigti, kaip pra
sidėjo straikas šitame miest- 
palaikyje. Šitas miesčiukas 
labai mažas ir vos keli me
tai kaip gyvuoja. Gatvės 
dar negrįstos; yra protesto- 
nų bažnvtužė, kas nedėldie- 
nis atvažiuoja katalikų ku
nigas iš Gilbertville, kuris 
ir atlaiko pamaldas. Lietu
vių su vaikais nedaugiau, 
kaip 150. Lenkų nei tiek nė
ra. Italų daugiausia, kurių 
keli šimtai gali būti. Mies
čiuko, tariant bažnyt kie- 
mio,- gyventojai tai vietinių 
dirbtuvių darbininkai ar jų 
užžiurėtojai.

Dirbtuvėse: Barre AVool 
Combing Co., ir Nonvav 
AVorsted Co., dirba daugiau
sia italai, kurie tai ir neri
muoja ir taip nerimuoja, 
kad norinčius įsiveržti į 
dirbtuvę darbininkus reikė 
jo su šaltu vandeniu atgra
sinti ir vėl prašytą atsiųsti 
kareivių apgulimui dirbtu
vių, nes policijos čionai kaip 
ir nėra. Tečiaus šiuomi tar
pu tik pasiųsta daugiau po- 
licinonų iš AVorcester’iaus, 
gubernatorius-gi Foss’as 
pasiuntė valstijos kelis po- 
licniouus ištirti dalykus, gal. 
girdi, busią galima ir be po- 
licmonų apsieiti.

Straikas pradėta be jo
kios organizacijos. Jokių 
reikalavimų dirbtuvės savi
ninkams nepaduota. Kovo 
14 d. straikierių delegatai 
atsilankė pas R. G. Tom- 
son’ą kuris tuojaus pažadė
jo pakelti mokestį 5%, ma- 
žiausia-gi mokestis busianti 
5 dol. savaitei suaugusiems. 
Į miestą privažiavo daugy
bė kurstytojų. Tomsonas vi
sai nepanorėjo nei matyti 
Samuel H. Fassel, kuris pa
ėjimu Providence’tis ir da
lyvavęs Lawrence straike 
atvažiavo So. Barre straikie 
riams vadovauti.

Vienas poliemonas su
muštas.

Iš Westboro pasiųsta 8 
poliemonai, iš AVorcesterio 
20. Greičiausiai to ir užteks.

Tarp delegatų buvę W. 
Davids ir J. Kellv, kurie esą 
sulyg dienraščių lenkais, bet 
greičiausiai išsižadėję lietu
viškos pavardės lietuviai, 
nes lietuvių daugiau esama. 
Tokiu budu ir lietuviai ma
tyt, išdalies su italais susi
dėjo.

“Dr.” Spec. reporteris.

BALTIMORE, MD.
(A. a. Advokatas Antanas 

Galinaitis).

Užgeso šviesiausioji žvaig
ždelė Baltimorės lietuvių pa
dangėje. Pirmadienio vaka
re, 26 dieną vasario, š. m. 
mirė, jaunas, galima sakyt 
ką tik pražydęs 24 metų am
žiaus lietuvis, advokatas An
tanas Galinaitis. Tai pirmu
tinis vyras musų mieste, ką 
buvo išėjęs augštesnį moks
lą. A. a.- A. G. išėjo visą 
“Loyola College”, 1907 m. 
ir įstojo į Marylando univer
sitetą teisių skyriuje, kurį 
ir pabaigė 1910 m., A. G. bu
vo neturtingų tėvų suims, 
todėl jam pačiam reikėjo pa
sirūpinti savo užlaikymu. 
Jis studentaudamas mokino 
vaikus lietuvių Šv. Jono

Krik. parapijos mokykloje, 
o vakarais miesto mokyklo
je suaugusius lietuvius ang
lų kalbos. Buvo ir tokių ne
mažai, ką pas velionį į na
mus eidavo mokinties. Ve
lioniui mokslas labai sekėsi. 
Alokiudaniasis gavo nemažai 
visokių dovanų, tarp kurių 
porą auksinių medalių. Tu
rėjo labai puikią iškalbą ir 
sakė nesvkį lietuviams pra
kalbas, kritikavo socijalis- 
tus ir pirmutinis pakėlė ve- 
luką prieš jų nedorą pasiel
gimą, parodydamas teisin
gus klebono nuopelnus vie
šai. ATelionis dirbo kiek ga
lėjo, kad pakelti savo tautą. 
A. G. asmenyje netekome 
tikro draugo, teisingo pata
rėjo ir mokytojaus. Nežiū
rintį tai, kad buvo augšto 
mokslo. Jis vienok laikėsi ti
kėjimo, davė puikų pavyzdį 
tiems, ką nemoka savo var
do parašyti. Iškilmingos lai
dotuvės atsiliko ketvirtdie- 
nvje lietuvių šv. Jono baž
nyčioje, į kurią jis vaikelius 
atsivesdavo mokinti. Buvo 
trejos šv. Ališios. Dalyvavo 
profesoriai ir studentai ve
lionio moksladraugiai, šiaip 
jau žmonių buvo pilna baž
nyčia. Anglų laikraščiai pa
žymėjo kad tai pirmutinės 
laidotuvės buvo musų bažny 
čioj tokios. Nabašnikas pa
liko jauną moterį, su kuria 
tik vieną mėnesį tepagyve
no; be to verkiančią Alotiną, 
tris brolius ir tris seseris. 
Tegul ilsisi amžinai jaunas 
darbininkas!

A. Ramoška.

BROCKTON, AIASS.
Pas mus, Brocktone' šiuo 

laiku žmones labai miršta. 
Ir tarpe lietuvių nepaprastai 
daug pasimirė mažų ir dide
lių. Netikėtai pasimirė šie- 
Jonas Bernardas Redmonas. 
Uršulė Janauskienė, ir An
tanas T. Alatusas.

Jonas B. Redmonas paei
na iš Vilniaus gub. Ameri
koje jau nuo seniai gyveno. 
Jo vaikai šičia gimę ir augę. 
Paliko pačią, vieną ištekė
jusią dukterį ir mažesnius 
du vaiku.

Uršulė Janauskienė buvo 
tik 26 metų amžiaus. Ameri
koje gyveno apie 9 metus; 
ištekėjusi apie 8 metus. Sir
go tik labai trumpą laiką. 
Paliko vyrą ir dvejetą vai
kų. Ji paėjo iš Kauno gub.

Antanas T. Alatusas yra 
tai didžiausias musų nuosto
lis. Iš jo staigaus mirimo 
esame visi išsigandę ir susi
rūpinę. Kur tik klausyk vi
sur girdėsi Antano apgailes
tavimus ir skaudžius atsidu- 
simus.Girdi sakant/Brolau!' 
kad toks žaliukas ir medinis 
vyras krito, tai ko jau mes 
menkieji begalime laukti?” 
Kitas ir dūsaudamas sako: 
“kad Antanas kaip popiroso 
popiera liepsnoj pranyko, 
mums mirtis tai turbut jau 
akyse!” Kiti ir panašiai at
sidusta ir dejuoja. Vienas 
jų, dar ir mano namiškis bė- 
duoja šiaip: “Tai nieko ge
ro ištokio musų gyvenimo! 
Dirbk, stengkis, rūpinkis 
žmogus — o kas iš to! Kad 
žinotumei bent kada mirti 
prisieis?” Antano brolis ir 
panašiai raudoja: “Brolau, 
aš jau nebenoriu ir gyventi. 
Kad jau mano mylimiausio 
neliko, o man tai kam ir be
gyventi! — jau nebenoriu”!

Taip Antano pažįstamieji 
su kuriais aš kalbėjau, jau
čia jojo mirtį. Aš sueinu ir 
kalbu su Antano pažįsta
mais taip, kaip kad esu kal
bėjęs su pačiu Antanu. Ir 
taip jis man vra patikęs, kad 
aš negaliu jo pamiršti jokiu 
budu. Jo skaistus veidas 

■ . \ J

man matosi ir jo dailus bal
sas man girdisi. Dabar tam- 
visam-kam tik bepritinka 
Jovaro eilės:—
“Aš liūdžiu paskendęs liūdnumo 

bangoj;
Aš gimęs ir augęs tamsioj Lietu

voj —
Gyvenimo džiaugsmas bėg mokslo 

vagoj j
O aš turiu puti, atskirtas, tam

soj...
Mane tik supranta draugai ant 

kapą,
Smiltyj apsikasę, po žemių giliai... 
Jie kalb’ apie gilų liūdnumo gra-

• v bųIr kviečia į žemę kur kenčia ra
miai. ..

Ten liūdni berželiai svyruodami 
verks,

Apverks ir žolynai šaltąją rasa.... 
Ir rasos ir lietus man žemę ap-

merks,
Apverks mano kapą gražioji gam

ta.
Ten puikus kvietkėliai žaliuos ir 

žydės,
Ir linksmi paukšteliai aplinkui 

giedos.
Ir medžių lapeliai nuo vėjų šlo- 

mės
Tik broliai — gyvieji manęs ne

žinos”.

Ištikrųjų daugelis žmonių 
pasigenda Antano ir apgai
lestauja jį visaip.

P. I. Vermauskis.

HAVERHILL, AIASS.
Lietuvių šiame miestely- 

jė apskaitoma iki 800. Kaip 
kitose vietose, apgyventose 
lietuvių, taip ir pas mus at
siranda būrelis cieilikų, ne
daugiau tuzino skaitlyje, o 
jų priešais, kaip tai jie va
dina, kita dalis, atliekama 
iš 800, yra tikri katalikai. 
Žinomas dalvkas, cicilikai, 
norėdami išperėti savo di
desnį skaitlių, griebėsi dar
bo visokiais budais, bet iš
mintingi Haverhill’iečiai, 
turėdami keletą geni vado
vų, kurie tankiai jiems iš
aiškina cieilikų pliovones, 
gana gerai išpranta dalykus 
ir statomas jiems sląstas, vi
siškai nepaiso cieilikų ir at
skiria iš savo būrio, kaipo 
ožius. Tikra bėda cicili
kams. .. “Ką gi čia reik da
ryt?” jie klausia vienas ki
to, “kad iš tikni katalikų 
padirbti cicilikus”. Daly
kas sugalvota ir atlikta.... 
(Kas yra visiems žinoma, 
kad cicilikai gana gudrus 
prasimanyti nebūtus daly
kus: visokias pliovones ant 
katalikų, prieš tikėjimą, ne 
teisingai apkalbėti ką nors, 
abelnai savo priešus ir t.t.). 
Štai ką. Jeigu cicilikai ap
tramdytų katalikų agitato
rius, jiems butų lengvas 
darbas su kitais ir daug ge- 
riaus sektųsi. Pirmiaus bū
davo “Keleivio” srityje 
melagingai rašinėja niekin
dami savo priešus. Bet ka
dangi “Keleivi” mažai kas 
čionai teskaito, o jeigu ir 
perskaito, tai tik juokams, 
neatkreipdami į jo rašinius 
jokios atidos. Todėl cicilikui 
lieka persiversti į kataliko 
kailį ir pasiekti organą 
“Draugą”, kurį nemažas 
skaitlius čia skaito ir pasiti
ki jo raštais. Paskutiniais 
laikais tankiai matosi ko
respondencijos ir kiti raštai 
iš Haverhill, Mass. Jų ne
viena buvo parašyta cicili- 
kų, persivertusių į katalikų 
kailį, ir kad duoda katali
kams pipirų, tai duoda, ypač 
jų agitatoriams, kaip tai K. 
V. “Draugo” No. 7-me šių 
metų, cicilikas rašo taip: 
“štai, koleik musų tautietis 
K. V. neturėjo smuklės, bu
vo stropus parapijos orga
nizatorius. Cicilikai į jį žiu
rėjo, kaip į savo priešą, jo 
neapkentė ir šalinosi. Bet 
kada p. K. V. įgijo smuklę, 
tai pasiliko girtuoklių tėvu, 
bažnyčios priešu, o cieilikų 
sėbru. Ar šičionai negirtuo- 
kliavimas pagimdė cieiliką”. 
Atsakymas tokis: K. V. ko- 

' įeik neturėjo smuklės ir da-



bar kada turi, buvo ir bus 
stropus parapijos agitato
rius; cicilikai į jį žiurėjo, da
bar žiuri ir žiūrės, kaipo i 
savo didžiausį priešą; jo ne
apkentė, neapkenčia ir ne
apkęs; nuo jo šalinosi, šali
nas ir šalįsis, nes jis, K. V., 
darbavosi katalikų labui, 
dirba dabar ir dirbs, pakol 
pas jį pajiegų pakaks; gir
tuoklių tėvu nebuvo ir ne
bus, nes girtuokliavimą ne 
jis pagimdė; bažnyčios prie
šu nebuvo ir nebus ir cicili
kų sėbru jį padaryti negali
mas dalvkas, nes visu cicili- 
kų sėbru jį padaryti negali
mas dalykas, nes visų cicili 
kų nagai nutrupėtų, o K. V., 
jų sėbrų nepasiliktų.

Gi šnekant apie smuklę, 
žinomas dalykas, jeigu K. 
V. jos nelaikytų, tai turėtų 
kitas koks svetimtautis jo 
vietoje ir cicilikai tada nei 
mur-mur nieko nesakytų ir 
nerašinėtų į laikraščius, sa
kydami: kas kam galvoje, 
lai tą pramonį turi ir naudo
jasi jos pelnu iš musų tautie
čių, kaip ir naudojos iki 
šiam laikui, koks ten nebu
vo svetimtautis, o jeigu cici- 
likas turėtų smuklę, tad ką 
dabar cicilikai šoka džiką 
apie kampus arba stulpus 
ant šaligatvių, tada šoktų tą 
patį džiką smuklėje apie pe
čių. ♦

Už keleto kalnų į pietus 
nuo čionai plėtojasi miestas 
Lawrence, Mass., kur da
bartiniais laikais atsiranda 
dideli darbininkų straikai. 
Vietiniai lietuviai, atjausda- 
mi vargingą darbininkų pa
dėjimą, pradėjo šelpti auko
mis straikuojančius. Pir
miausia, laike susirinkimo 
vietinės Šv. Kazimiero Ka 
reivių Draugijos buvo iš
rinkti trįs kolektoriai, ydant 
pereitų per lietuvių grįčias 
rinkdami aukas. Surinkta 
$53.55, Šv. Kazimiero Ka
reivių Draugiją aukojo 
$25.00 ir vietinių lietuvių 
ukėsų Gedimino Kliubas 
$10.00, iš viso pasidarė 
$88.55. Tie pinigai pasiliko 
perduoti į straiko komiteto 
rankas.

Cicilikai, taippat norėda 
mi sušelpti Lawrence’o strai 
kierius, gal ir duotų kad tu
rėtų, bet tur būt kišeniuje 
skylė atsiranda. Tai suma
nyta naujas būdas: iš kitų 
pinigus surinkti, ir savo 
vardu juos pasiųsti. Surengė 
balių vakare 20 d. vasario. 
Apgarsinimus išrašė, pasi
vogę vardą “Lietuvių jauni
mo”, o apie cicilikus nei žo
džio apgarsinimuose. Baliun 
susirinko pusėtinas būrelis 
publikos. Baigiantis cicili
kai užsiuntė vieną, kuris 
kalba žydišku akcentu, o ar 
galėtų parašyti a, b, c, tai 
nėra ką nei klausti, nes ne
žino iš katros dar raidės pra
sideda alfabetas, iš Ž ar W. 
Tasai tuojaus ir pradėjo kal
bėti, bet vieton apie darbi- 
ninkų-straikierių reikalus, 
tai ėmė girti cicilikus, kad, 
girdi, jie visus labdarybės 
darbus atlieka, kaip ir šį, 
girdi, vakarą yra surengę, 
(tik nesakė, kad pasivogę 
svetimą vardą), kad katali
kai, girdi, nieko neveikia, 
(nors katalikų aukos jau 
nusiųstos), kunigija netin- 

• karna, ir t.t. Svečiai supykę 
išsiskirstė.

Ožiai! gęda jums už tokius 
pasielgimus. Mokinkitės tei
sybės, kalbėkite ir rašykite 
teisingai/

Tas Pats.

ne vietinio klebono triūsas, 
ne koks butų iš to pelnas, 
nes lietuviai ir raginami 
mažai teprisidėjo. Jei tokios 
laisvamaniškos draugijos, 
kaip Vytauto, jaunuome
nės, nedalyvavo pasilinks
minimo vakaruose, tai nėra 
ko stebėties, nes jų prakil
nus tikslas liepia trukdyti. 
Bet jeigu Šv. Jurgio draugi
ja, skaitlingiausioji, atsisa
kė nuo atsilankymo krūvo
je, tai nustebino netik kata
likus, bet ir protestonus 
Žingeidus atsitikimas. Visų 
beveik narių vienbalsiai nu
tarta, pasirinkus vakarą, su
eiti krūvon į salę, kurioje 
lėrai buvo laikomi, tai pora 
šiaudakatalikių (anot ‘Dr.’ 
aname numeryje) sutrukdė 
visą užmanymą. Atsitiki
mas labai liūdnas, tuo liūd
nesnis, kad moterįs šiame 
atsitikime pasirodė daug 
išmintingesnėmis, negu vy
rai; jų draugija kad ir šven
tojo vardą nenešiojanti, pri
tarė užmanymui dalyvauti 
krūvoje ir dalyvavo. Sve
timtaučiai protestonai (Ger- 
mania Singing Society) net 
atsilankę užjautė labdarin
gam tikslui; musų tiktai, 
Jurginiai stojo visų užpaka
lyje. Užtad ir padekavonėš 
susilaukė nuo savo kunigė
lio sekančiame sekmadieny
je: jau kad drožė, tai drožė!

Iš to išvedimas vra šitoks: 
laisvamaniškoji dvasia vieš
pataus katalikiškose draugi
jose, pakolei jų nariai-kata- 
likai priguli į laisvamaniš
kas draugijas arba antrą 
vertus jei laisvamaniai įsi
bruks į katalikų tarpą, turi 
juos suteršti. Mikis.

BRTDGEPORT, CONN.
Prieš pat užgavėnes buvo 

surengti fėrai Sv. Jurgio pa
rapijos naudai. Z’ipoma, jei

taičiute, Jonas Lamberta 
su Elze Urbiute, Jonas Dze- 
kevyčius su Urše Bangiute, 
Vincas Galeckas su Jieva 
Bendoravičiute, Petras Muž
derąs su Mikalina Čepulie
ne ir Pranas Izokaitis su 
Ona Bekeriute. Tokiu budu 
lietuviškoji parapija šiais 
metais pasididino ant 10 
naujų šeimynų. Kas peikti
na tarpe lietuvių šio mieste
lio, tai stoka vienvbės ir už- 
sitikėjimo saviemsiems. Dar 
galima pridėti, kad jųjų tar
pe ir pavydas viešpatauja. 
Jeigu musų brolis-lietuvvs, 
užsidėjo kokį nors biznį, ir 
šiaip-taip mazgo galas su 
galu, arba, saugok Dieve, 
pasisekė kiek geriau ir spė
jo užsidėti gražesnį švarką, 
tai jau kitas toks pat brolis- 
lietuvys su pavydu ir dagi 
šnaira akia į jį žiuri. Ana 
brolau, — sako, neseniai 
drauge timberius stateva 
mainose, jis šiandien ponas, 
o aš kaip dirbau taip ir te
bedirbu tą patį darbą. Už
miršo mat žmogelis, kad tas 
kurį šiandien ponu vadina 
nelaikodavo, ne mėtė berei- 
kalo pinigus, bet taupė juos, 
dėjo centais prie cento, kad 
vėliaus galėjus užsidėti šio- 
kį-tokį biznį. Dar vienas pa
veikslėlis. Netoli nuo musų 
miestelio, t. y. St. Clair’e 
yra lietuvys fotografistas. 
Na ir kaip žinome reta lietu
vių veselija, kuri apsieina 
be fotografijos nusiėmimo. 
Taigi, man rodos, ir mūsiš
kiai turėjo taip daryti? Bet 
kur tau! Tiesa, taip padarė 
vienas ar du iš viršui išskai
tyto pulko, o visi kiti nu
traukė į Pottsvillę pas sve
timtautį protestoną, kad ne
šluoti lietuviui katalikui už
dirbti. Taip-pat ir visuose 
kituose atsitikimuose būva. 
Nors musų miestelyje tiek 
yra visokios rųšies lietuvių 
vertelgų, kad rodos lietuviai 
nereikalautų lankyti svetim
taučių. Bet kur tau mūsiš
kiai apsieis be jų! Geriaus 
nuo žydo, kad tik ne nuo sa
vojo. » Kada musų žmones 
pradės susiprasti ir liausis 
svetimtaučių maitinę. Tur
būt tuomet, kada išnyks iš 
musų tarpo pavydas.

Antanas.

MASPETR, N. Y.
Neseniai “Katalike” pa

tilpo šitokia koresponden
cija iš Maspeth’o: “ Mas
peth’o lietuviai gyvena suti
kime ir viskas butų gerai, 
tiktai nežinia dėlko vietinis 
klebonas įleidęs į bažnytinį 
skiepą apsigyventi vieną 
šeimyną”. Taigi aš noriu 
šiuomi paaiškinti “Katali
ko” korespondentui to įlei
dimo priežastį.

Paskutiniu laiku labai 
tankiai pradėjo musų baž
nyčią lankyti naktimis va- 
gįs-plėšikai, jieškodami baž
nyčios skarbonose žmonių 
suaukotų centų. Minėtas 
bažnyčios skarbonas net tris 
sykius išlaužė. Taigi, aš, že
miaus pasirašęs, ir įleidau į 
bažnytinį skiepą vieną šei
myną apsigyventi bažnyčios 
apsaugojimui nuo tų nakti
nių nepageidaujamų lanky
tojų. Bet tas “Kataliko” ko
respondentui nepatiko. Re
gimai “Kataliko” kores
pondentas priguli prie tų 
naktinių paukštelių kompa
nijos, kurie mėgsta nesau
gojamas bažnyčias lankyti 
naktimis, tiktai ne Dievą pa
garbinti, bet... Suprantan
čiam gana!
Kun. Nikodemas J. Petkus,

Maspeth’o klebonas.

NEW PHILADELPHIA, 
PA.

Kaip visame katalikiška
me sviete, taip ir musų mies
telyje užsibaigė laikas pasi
linksminimo, kurį lenkai 
vadina “kamavai”. — Nors 
buvo ir trumpas tas laikas 
bet visgi spėjo susituokti 
moterystės ryšiu šie asme- 
nįs: Vincas Jurkiunas su
Pranciška Velyviute, An
drius Alenskas su Elena 
Šerkšniute, Antanas Kišonis 
su Elena Kavaliauskiute. 
Juozas Gražuli su Mare 
I )raugeniute^^Bma^ Ado-

AMSTERDAM, N. Y.
Kaip paprastai Amerikos 

miesteliuose taip ir šiame 
miestelyje randasi visokių 
tautų. Daugiausiai yra len
kų ir airių, italų bei vokie
čių mažiau. Lietuvių taip-gi 
nemažas yra būrelis. Lietu
viai turi gražiai suorganizuo 
tą parapiją, gražią bažnyčią 
ir kapinyną. Yra dvi didelės 
lietuvių farmos, ant kurių 
randasi lentų dirbtuvė, lie
tuviams maudyklė ir prie
glaudos namas. Prie prie 
glaudos mano, mano nuomo
ne, turėtų prisidėti ir kitų 
miestų lietuviai dėliai užlai
kymo senų arba ligotų žmo
nių, nes čia sveikas ir atgai
vinantis yra oras. Aplinky
bės musų miestelio atrodo 
gerai, bet lietuviai to miesto 
neperšviesiai atrodo. Pas 
lietuvius su žiburiu reiktų 
jieškoti gerų laikraščių ar 
knygučių. Pareina keletas 
“Draugo” numerių, bet tuo
mi ir užsibaigia.

Tautiškas čionykščių lie
tuvių susipratimas silpnai 
stovi. Pačiuojasi tankiai lie
tuviai su lenkėmis ir paskui, 
parodydami savo silpną dva
sią, virsta į lenkų pusę. Tr 
kaip-gi tokiose aplinkybėse 
užsiliks tautiškumas nes
kaitant tautiškų laikraščių? 
Raginant skaityti laikraš
čius girdisi atbalsiai: iš kur 
juos galima gauti, niekados

neska itydamas užmiršau 
jau lietuviškai ir panašių 
pasiteisinimų. Brolau, lietu
vi, gėda tau tarti tokius žo
džius, gėda pamiršti savo 
kalbą, išsižadėti tautos. Pa
žiūrėk į kitas tautas, ar jie 
išsižada, ar pamina savo 
tautą ? Ne, ne. Tai tau gali 
būti pavyzdys. Nusižiūrėjęs 
į kitas tautas, atsibusk, pa
kilk, grįžk prie lietuvių ir 
gaivink savo dvasią gerais 
lietuvių laikraščiais. Per 
laikraščius apšviesi savo pro 
tą, o protas išgelbės nuo dau 
gelio nesąmonių. Išgelbės 
nuo girtybės, kuri gana pla
čiai apėmus yra šio miestelio 
lietuvius, ir parodįs, kad gir 
tybė tai aršiausia musų li
ga. Išgelbės nuo suktvbių 
kurios dažnai pasitaiko pas
laptingu ir viešu būdu, kaip 
tai, užsigynimas atiduoti, 
pasiskolintus reikale nuo 
savo draugo pinigus. Mes 
lietuviai neapsileiskime, ju- 
dėkime, šalinkime tamsy
bes, o platinkime apšvieti 
mą, susipratimą ir blaivybę 

M. M.

HAVERHILL, MASS.
Vasario 20 d. čia buvo pa

rengtas Haverhill’o jaunuo
menės balius Lavrence’o 
straikierių pagelba i. Žmonių 
prisirinko pusėtinai. Iš to 
matyti, kad Haverhill’iečiai•z "
užjaučia savo broliams-dar- 
bininkams kovojantiems už 
geresnį kąsnį duonos. Taip
gi šiame baliuje buvo duo
tos trįs dovanos straikierių 
naudai. J. Naujalis padova
nojo paveikslą D. L. K. Keis 
tučio (paties pieštą). P. Gar- 
džulis — šponkas ir S. Ben
kus — akinius. Virš minė
toms dovanoms buvo parda
vinėjama tikietai, už ku
riuos taipgi keli centai pri
buvo ($5.40). Apmokėjus 
baliaus iškaščius, gryno pel
no atliko $19.65.

25 d. vasario atsiliko pra
kalbos parengtos P. Gar- 
džiulio. Kalbėtoju buvo par- 
kviestas J. Smith, Lawren- 
ce’o straikierių vadovas. Jis 
kalbėjo daugiausiai apie 
Lavrence’o straikus ir nu
rodinėjo, kaip kapitalistiška 
valdžia žiauriai elgiasi su 
tais pačiais darbininkais, 
kurie ją išrinko. Kalbėtojas 
taip aiškiai ir graudingai 
kalbėjo, jogei visą publiką 
sugraudino. Daugelis šluos
tėsi ašaras, veržiančias iš 
akių. Taipgi ragino jis prie 
aukų, kad gelbėtų savo bro- 
lius-darbininkus, badą ir šal
tį kenčiančius. Paskui buvo 
kolekta. Visų duodančiųjų 
nemažiau 25c. buvo vardai 
ir pavardės užrašytos.

Po kolektos dar kalbėjo 
p. Smith ir pagalios užbaigė 
to vakaro kalbas.

Broliai-darbininkai! jau 
turbūt ne vieną kartą girdė
jote apie Lawrence atsitiki
mus. Tai-gi aiškiai matome 
kaip elgiasi musų išrinktoji 
valdžia. Tie ponai, kuriuos 
męs išrinkome save valdyti, 
kurie prieš rinkimus taip ge
rinosi prie mus ir net sten
gėsi neišmanančiųjų alumi, 
degtine ir cigarais nupirkti 
balsą, kas ir pavyko. Tuo
met jie atrodė nekaltais avi
nėliais, bet šiandien... šian
dien, kuomet turi savo ran
kose valdžią, varsto musu 
širdis, drasko krutines.Prieš 
rinkimus jie glostė mus, 
dauk žadėjo ir kaikurių net 
svaigino degtine protą, bv 
tik juos išrinktų; šiandien, 
kuomet reikalaujame duo
nos. jie glosto mus kardais, 
maitina švino kulkomis ir 
girdo musų pačių krauju. 
Taip elgiasi su mumis tie, 
kuriems mes uždirbame duo

ną, kuriuos^tes išrenkame į 
valdininkus, kuriems mes 
uždirbame algas!!! Laikas 
broliai-darbininkai pasimo
kinti, laikas atsikrapštyti 
akis ir žiūrėti, ką męs ren
kame ir kokius žmones sta
tome į savo valdytojus. Ne- 
siduokime per rinkimus deg
tine apsvaiginti savo protą, 
neparduokime savo balso, 
bet liuosu protu ir grynomis 
akimis pažiūrėkime ką ren
kame ir kokį žmogų renka
me. Nežiūrėkime į paviršu
tini, liglaikinį kandidato 
gerumą, bet dirstelkime į jo 
praeitąjį gyvenimą, į jo šir
dies gerumą. Dieve neduok 
niekam išsirinkti tokį krau
gerį, kaip Lavvrence’o ma
joras.

Šie asmenįs per prakalbas 
sudėjo Lavvrence’o straikie-
riams po 1 dol.:

P. Gardžiulis, S. Benkus, J. Naujalis,
K. Vencius, S. Vencuvienė, B. Baka
nauskas, A.'Klimauskas. Po 50 centų: 
M. Luėynskas, D. Čižas, S. Žilionis, S. 
Kašėta, T. Kašėta, B. Radziavičius, T. 
Baltulionis, F. Masienė, J. Šileika, .T. 
Baltuškoms, R. Radzvinavičienė. Po 25 
centus: F. Rutkauskas, A. Barišauskas, 
M. Aleėkauskas, J. Muzikiavičius, V. 
Žukauskas, F. Žukauskienė, F. Mato- 
niutė, .T. Valukevičius, T. Valukevičius, 
A. Majanckas, J. Paulukonis, V. Puo- 
tis, .T. Norkūnas, A. Kaziukonis, J. 
Karpiėius, V. Kazlauckas, P. Jankaus
kas, J. Kvederas, S. Dzingelevičius, J. 
Machrickas, M. Macniekienė, V. Kri- 
vas, A. Oordyn, K. Kazlauskas, M. 
Kazlauckienė, A. Trainaviėiutė, F. Žu
raulis, L. Bakanauskas, I. Klimauckas, 
K. Norkunienė, J.* Jurgelevičius, J. 
Aledavičius, V. Steponavičius, J. Ve- 
ralionis, M. Saulėnas, J. Kontravičius, 
F. Dzemyda, M. Laudvnskas, V. Bin
gelis, .T. Politika, J. Kazlauckas, J. 
Stravinskas, J. Gudaitis, J. Buinickas, 
A. Auguliavičius, S. Žilinskas, P. Jan
kauskas, A. Degesunas, J. Kondratavi
čius, .T. Kašėta, K. Rynka, S. Budravi- 
čius, M. Gazukavičius.

Tšviso su smulkesnėmis aukomis 30.10 
Už svetainę užmokėta 4.00

Lieka $26.10 
19.65

IS AMERIKOS.
------ V) C?------------

Baisi mirtis.
Buffalo, N. Y. Grudzins- 

kų vaikas, žaizdamas virtu
vėje, nusitraukė ant savęs 
pilną karšto vandens puodą. 
Į dvi valandi vaikas didžiau 
siuose kentėjimuose numi
rė.

Traukinių nelaimės.
Kovo. 12 dieną greitasai 

traukinys, bėgdamas iš Mil- 
\vaukee į Chicago, iššoko iš 
bėgių. Iššokęs iš vėžių, trau
kinys bėgo dar keletą pėdų, 
bet pagalios turėjo griūti. 
Nors pilnutėlis buvo žmo
nių, bet užmuštų nesiregėjo, 
sužeistų yra apie 34 asme
nis. Priežastis to atsitiki
mo greičiausiai buvo bėgių 
prasiskėtimas arba bėgių le
du apsitraukimas.

Kovo 14 dieną Pough- 
keepsie, N. Y. linijoje N. Y. 
Central iššoko iš bėgių trau
kinys. Iššokimo priežastis 
buvo nulauštas bėgis. Su
žeista į 25 asmenis.

Toje pačioje dienoje Nor- 
\vich, N. H. susimušė du 
traukiniai. Trįs asmenįs yra 
užmušti.

Nuo 1-ojo baliaus atliko

Viso labo $45.75 
Visi tie pinigai įduoti straikierių ko

mitetui 9 Mason st., Lawrence, Mass.
J. Naujalis.

BROOKLYN, N. Y.
Sumanius S. Karveliui ir 

J. Zabarauskui parinkti 
La\vrence’o straikieriams 
aukų. Lietuvių Siuvėjų Uni
jos 54-tojo skyriaus dirbtu
vės K. C. Brusoko šie asme
nįs davė po 1 dol.:

.T. Valutkevičius, J. Lapinskas, J. 
Raivenas, J. Mičkus. Po 50 centų: S. 
Karvelis, J. Krunglevičius, W. Misiū
nas, A. Ungoraitis, K. Masionis, F. Ber
notas, M. Mačys, J. šlamiskis, W. Gau
sins, A. Dudinskas, M. Plakatničkė; J. 
Kavalečius 35 centus. Po 25 centus: M. 
Zarevičius, K. Zarevičiutė, A. Jankus, 
P. Miliauckas, P. Mačenas, S. Bruso- 
kas, B. Krunglevičius, P. Rusgaitis, 
P. Ziaunis, M. Dudonis, P. Alekna, J. 
Kalinauskas, W. Frankonis, M. Sku- 
ženskas, F. Salavičius, A. šlamiskis, K. 
Bajorvnas, M. Mišiunas, M. Packevy- 
čius, B. Bubnelis, K. Ližius, J. Zaba- 
rauckas, K. Zabarauckienė, K. Viselka, 
S. Karalius, J. Savečiunas, E. Laicai- 
čiutė, M. Tamašauckiiitė, O. Kutaitie- 
nė, M. Kazlauskiutė, M. Vaitkevičiūtė, 
M. Puzinauskiutė, W. Zekonintė, M. 
Končiutė, F. Poderis. Po 10 centų: M. 
Petrukiutė, K. Kubiliutė, O. Lambiutė, 
O. Pošelskiutė, A. Lvgaičintė, A. Rus- 
gaičiutė, O. Nariučiutė, S. Kutkaus- 
kiutė. S. Cepanavičiutė 5c.

Išviso surinkta 19 dol. ir 45c. Seniau 
tos draugijos buvo sudėta 6 dol. Tad 
Lavvrence’o straikieriams sudėta išviso 
25 dol. 45 c. Pinigai nusiųsti A. Ra
manauskui Lawrence, Mass.

Steponas Karvelis

ORANGE, MASS.
Męs, at jausdami apverkti

ną Laivrence’o straikierių 
padėjimą, sujudome ir su
rinkome per kolektorius K. 
P. Ratkevičių ir A. J. Sire
na itį 26 dol. 88e., kad tais 
pinigais paremti badaujan
čius Laivrence’o straikie- 
rius.

Sic asmenjs davė kolektos: .Tnsis K.
I. 40; .lėkimas P. 1.15, Punia 1.00, Rat- 
kevvčius K. ir Sirnnaitia A. po 90c.; 
po 65 c.: Karoblis P., Mikonis K., Na
valinskas V.; po 50 centų: Jakubenas
J. , Jakubenas Z.; po 45 centus: Rudis
K. ; po 44c.: Bačis T.; po 40c.: Stonis 
K., Grinckis A., Skupas A., Siltulis A., 
Jakymavičius J., Spaustinaitis A., Mi
niukas A., Barakavičius A., Barakavi- 
čius J., Bndrinnas P., Bagdanavičius 
M., Nevekas O., Petravičius J., Bičionis 
P., Budriunaitė Ona, Mažeika J., Krikš- 
čeiiunas V., Zapustas J., čeponia A., 
Grinckis P., Grinjkis A., Bndrinnas P., 
Gasinnas L., Tamašanckas J., Bielskis 
K., Rašinskaitė J.; po 30 centų: Lau
rinavičius J.; po 25 centus: Sironaitienė 
Ona, Kvederas J.. Barakavyčienė A., 
Barakavičienė T., Vaitiekūnas A., Dam- 
brovas N., .Tagadinskaa P., Dievaitia 
.T., Pipiras J., Šiaučiūnas P., Nevedone- 
kia 8., Kumpelia M., Perekslytė E., Ori- 
galiunaičia T., Jocius A., Bačiq .T., Sla 
vinckas P., Narof D., Milevaki A., Ma 
rinskas A., Bieiakis .T., Baniulis P., Si 
monis B., Valinckas P., Stašis M.; po 
15e.: Stonytė V., po 10e.: Stonienė P., 
Jakimavičienė P., Kebežinskienė Ona, 
Baganavičiutė Al., Gai vilią F.; 9 centus 
Šatas K.

K .P. Rakevičius.

Jis pasirjžo būtinai apgalėti Meksikos revoliucija.
e? ,^Mt^)«i. i

i

Francisco A. Madero, Meksikos Respublikos prezidento krėsle.
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legatės išreiškė, kad neno
rinčios revoliucijos kelti, 
bet savo teisių nenustosian
čios reikalauti.

Lenora O’Reilly iš New 
York’o, moterų savo ranko
mis užsilaikančių delegatė, 
smarkioje savo kalboje per
skaitė, kad jos nereikalau
jančios užimti administraci
jos vietos, bet tik balsavimo 
teisę ir teisių sutvarkymą, 
nes dabar jos negaunančios 
tinkamo už darbą užmokes- 
ties ir teisės yra taip vyrų 
sutvarkytos, kad jie vis ran
da skylę nuo bausmės išsi
sukimo, kuomet moterįs vi
suomet už kiekvieną prasi
kaltimą esančios baudžia
mos. Baigdama savo kalbą, 
sako: “Jus, vyrai trokštate 
būti turtingais, bet užmirš
tate, kad didžiausias turtas, 
tai žmogaus gyvenimas”. ,

Toliaus kalbėjo dar kele
tas moterų, išrodydamos sa
vo vargingą padėjimą.

Savo draugą gelbsti.
Kovo 14 dieną Hillsville’- 

je, Va. teisėjas Massie teisė 
kokį tai Allena. Prie teisėjo 
buvo šerifas, prokuratorius 
ir keletas kitų asmenų. Alle
na buvo teisiamas ilgesniam 
laikui kalėjiman. Staiga į- 
puola keletas apsiginklia- 
vusių vyrų, pradeda į visas 
puses šaudyti ir tame triuk
šme išsiveda Alleną su savi
mi. Mat draugai Alleno atė
jo gelbėti savąjį. Aukomis 
šūvių krito teisėjas, proku
ratorius ir šerifas, taip-gi 
keletas kitų asmenų sužeis
ta. Maištininkai pabėgo. Už 
kiekvieną iš jų, jeigu pagau
tų, yra duodama 300 dolerių.

Garsus tepliorius.
Chicagoje Andrius Rzep- 

kowskis yra gana žinomas 
kaipo paveikslų tepliorius 
Pastaraisiais laikais į vietą 
paveikslų pradėjo teplioti 
pinigus. Padirbdavo popie
rinius dešimts dolerių taip, 
kad sunku visai atskirti nuo 
tikrųjų; kadangi dirbo tuos 
pinigus ant paprastos popie
ros, pasisekė valdžiai pa
žinti ir nabagą sugavo.

Išradėjo mirtis.
Neseniai New York’e mi

rė Chas. T. Harvey elevato
rių geležinkelių (viršgatvi- 
nių gelež.) išradėjas, pergy
venęs 83 metus. Garbė jo iš
siplėtojus kaipo garsaus 
techniko.

Narsus vyras.
Važiuojant traukiniui į 

San Antonio užpuolė eks
presinį traukinio vežimą 
(karą) du plėšiku. Ekspre
siniame vežime važiavo kok 
sai tai Trousdale, kuris, iš
vydęs plėšikus, vieną peršo
vė, kitą gi susiėmus padėjo 
ant vietos.

Moterįs žengia pirmyn.
Pastaraisiais laikais su

važiavo moterįs į Washing- 
ton’ą, reikalaudamos lygių 
teisių su vyrais. Šio mėne
sio 13 dieną Kongreso komi
sija klausė jų reikalavimus. 
Salė pilna buvo moterų De

Lawrence’o straikas baigia
si.

Šešių audiminių dirbtu
vių straikas jau pasibaigė. 
Nuo panedėlio (18 kovo) 
pradeda dirbti. Streiko nau
da tokia, kad darbininkams 
pakėlė 5 nuošimtį darbo 
mokesties; kurių-gi mokes
tis buvo visai maža, pakėlė 
net ligi 10 nuošimčio.

Tai-gi šešiose dirbtuvėse 
darbas jau prasidėjo, bet* 
dar šešiose straikas tęsiasi 
ir nežinia kuomet pasibaigs. 
Sutartis nenustoja daryti. 
Dirbantiejie darbininkai 
sutarė dalia uždarbio šelpti 
straikuojančius.

Straikas Pennsylvanijoj.
Vedamosios tarybos New 

York’e neatneša jokios nau-? 
dos. Darbininkai nenžsilei- 
džiai, darbdaviai-gi nenori 
pristoti. Darbininkų prezi
dentas, kadangi iš pasikal
bėjimo su darbdaviais nieko 
nėra gero, rengiasi apleisti 
tarybas.

I
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Katalikiškas Laikraštis 
Pašvęstas Amerikos Lietuvių 

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

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

A. L. R. K. K. Sąjunga - Leidėjai.

Kun. A. Kaupas — Redaktorius

Visas korespondencijas, raštus, 
pinigus už prenumeratą, darbus 
ar apgarsinimus visada reikia 
siųsti šiuo adresu:

"DRAUGAS”
314 E. Market St., 

WILKgS-BARRE, PA.

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

"DRAUGAS"
314 E. Market 8t., 

WILKE8-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 tarnus 
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- 
lėties, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abie
jų pusių, da-gi smulkiomis .raidė
mis, redakcijai labai dažnai pri- 
eieina perrašinėti atsiųstus raštus.

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

SAVAITĖ IS SAVAITĖS.
Truputis apie Lawrence’o 

straiką.
Žinoma visiems, jog Law- 

rence’o audėju straiko va
dovai pridera į organizaciją, 
vadinamą angliškai: ‘Indus- 
trial AVorkers of the AVorld’. 
Darbininku Federacija 
(“American Federation of 
Labor”) ir-gi bandė įsikišti 
į straikininky reikalus, bet 
jos įtekmė nelabai buvo žy
mi. Žinoma taip-pat. jog “In 
dustrial AiVorkers” yra so
cialistai — bet kokie?

Socialistų yra visokių: 
marksisty, revizionistu, sin- 
dikatistų, imposibilistų ir' 
kitokiu. Yra net salioninių 
socialistu, kurie rūpinasi 
darbininku vargais ir šneka
si apie socializmo palaimini
mus, sėdėdami auksu ir šil
kais išdabintuose salonuo
se. Tie žino apie darbinin
kus ir ju reikalus tik tiek, 
kiek randa parašyta knygo
se. Amerikos “Industrial_  •
AVorkers” turi daug pana
šumu i Prancijos ir Italijos 
sindikalistus. Jie jieško at
mainų visuomenės tvarkoje, 
padarydami atmainas pa
skirtose pramonijose, vadi
nasi, trokšta įvykinti revo- 
liuciją, sukeldami revoliuci
ją kiekvienoje pramonijos 
šakoje atskyrium. Pav., au
deklinėse dirbtuvėse jie ne
nori turėti verpėjų unijos, 
audėjų unijos, dažytojų uni
jos ir t.t., bet reikalauja, kad 
visi audeklinių dirbtuvių

• darbininkai susijungtų į vie
ną stiprią krūvą ir visą au
deklų pramoniją paimtų sa
vo globon.

Taip norima padaryti su 
visomis pramonijomis. Visi 
geležinkelių darbininkai pa
ims savo globon geležinke
lius, tai-gi nebebus mašinis
tų unijos, pečkurių sąjun
gos, konduktorių brolijos, 
kelio taisytojų sąryšio, va
gonų valytojų draugijos ir 
kitokių geležinkelių darbi
ninkų organizacijos. Pana
šiai visi plieno darbininkai 
susiorganizuos į vieną ben
drovė ir paims į savo rankas 
plieno dirbtuves, laivų dar

bininkai, — laivus, skerdė
jai — skerdyklas, — kalna
kasiai — kasyklas ir t.t. ir 
t.t.'
Tokie vra sindikalistu tros- 

kiniai. Tokią daiktą trokšta 
ir "Industrial AVorkers of 
tbe AVorld”. Sindikalizmo 
dvasia platinasi sparčiai 
tarp Europos ir Amerikos 
darbininką. Pąv., sustraika- 
vus Anglijos angliakasiams, 
ėmė straikuoti A'okietijos ir 
Prancijos angliakasiai. Tai 
solidarizmas, ėjimas išvien 
vienos ir tos pačios pramo
nijos darbininką. Taip-pat. 
įvykus Laivrence’o audėją 
straikui, metė darbą ir Pa- 
terson’o šilką dirbutvią dar
bininkai.

Lawrence, patekus Ettor’- 
ui kalėjiman, straiko vadovu 
pasiliko industrialistas Ilay- 
\vood. Šitas vyras jau ne nuo 
šios dienos yra žinomas Ame 
likos visuomenei. Pirm ke
leliu metą plačiai apie 
jį buvo rašoma visuose 
laikraščiuose. Jis buvo 
tuomet (1907 m.) kaltina
mas už prisidėjimą prie bu
vusiojo Idalios gubernato
riaus Steunenberg’o nužu
dymo, bet ištruko iš po kar
tuvių. Jis nepripažįsta jokiu 
derybų su darbdaviais, ne- 
jieško jokios pagelbos iš val
džios ir nemato jokios nau
di is politikos veikime. Jo 
nuomone, negali būti jokio 
susitaikymo tarp klesą; dar
bininkai privalo vis aštriau 
ir aštriau kovoti su augštes- 
niasiais sluogsniais. t

Nėra ir būti negali santai
kos ir kompromiso La\v- 
rence’o straike! Duokite 
mums viską, ko reikalauja
me, arba — straikuosime ir 
toliau!

Tokia dvasia viešpatavo 
Laivrence dar taip neseniai. 
Tai revoliucijos, atkaklybės 
dvasia. Nesakoma: “Duoki
te mums viską, kas' mums, 
kaipo žmonėms pridera!” — 
bet: ‘ ‘ Duokite mums viską, 
ko norime!.

Lawrence‘o straikininkai 
gavo, ko norėjo — bet Hay- 
ivood’ui šitas straikininkų 
laimėjimas nebuvo nei gal
voje. Jam ir kitiems straiko 
vadovams rūpėjo vien so
cializmo praplatinimas. Tik
rą tiesą šnekant, jiems ne
rūpėjo ir nerupi trumpesnės 
darbo valandos, augštesni už 
darbiai nei tas viskas, ko 
darbininką sąjungos reika
lauja — tie daiktai tegali 
tarnauti ją siekiams tik lai
kinai — jiems rupi vien su
kėlimas revoliucijos, kuri pa 
gimdysianti kooperativę res
publiką. Lawrence’o straiki
ninkų vaikai buvo siunčiami 
į New Yorką ir kitus mies
tus ne dėlto, kad socialis
tams butų buvę labai gaila 
straikininkų skurdo, bet dėl
to, kad vaikams gelbstint 
galima buvo tikėties įgyti 
užuojautą socialistams. At
gabenti į New Yorką vaikai 
parodavo po miestą su rau
donais vėlukais — taip patįs 
to nežinodami judino jaus
mus prie kruvinos revoliu
cijos. Žodžiu, kuomet audė
jams ėjo apie duonos kąsnį 
— Laivrence’o straikas bu
vo kai-keno vadinamas 
“straiku už keturis kepalus 
duonos” — Ettor, Haywood 
ir kiti baltarankiai kurstyto
jai bandė išnaudoti audėjų 
skurdą savosios partijos sie
kiams. Jie nenorėjo neužga
nėdinimą numalšinti, bet mė 
gino jį padidinti. Kitaip ta
riant. darbininkai reikalavo 
daugiau duonos, o jų vadai 
sakė: “Kam čia tos duonos! 
Turėsite ne tik duonos, bet 
ir visko, jei įvykisite socia
lizmą!” Straikininkams ėjo 
apie savus dabartinius, ne

atidedamus reRalus, bet ją 
vadovams — apie apskritus, 
tolimus dalykus.

Čia tai ir pasirodė, kas yra 
tikras darbininku prietelis. 
Teorijos kurstymai ir žadė
jimai duonos neduoda. Gi 
darbininkams visu svarbiau
sia yra duona. Išnaudoti dar
bininku badavimą pašali
moms siekiams nėra tai vis 
ta-pat, ką tarnauti darbinin
ką reikalams.

Laikraštininkų diplomai.
Kad Amreikoje patįs laik

raštininkai reikalautą sau 
cenzūros — ar ne keistai to
kia žinia skamba?* Tečiau 
Pennsylvanijos redaktorių 
Sąjunga savo suvažiavime 
Harrisburge, 14 d. kovo šią 
metą, nutarė pareikalauti 
nuo legislaturos, kad išleistą 
įstatymą, kuriuo visi laik
raščiai taptų paimti valdžios 
priežiūrom Aiškiau kalbant, 
redaktoriai pareikalavo, kad 
valdžia uždėtų ant jų veda
mųjų laikraščių cenzūrą. 
Kad greičiau įvykinus šitą 
netikėtą sumanymą, Sąjun
ga išrinko komisiją, kuri į- 
statvmą sustatys ir įteiks le- 
gislaturai.

Sumanymo tikslu yra laik 
raštijos pagerinimas išme
tant iš laikraštininkų tarpo 
nedorybės platintojus ir ne
pašauktus plunksnos kram- 
tytojus. Sumanymas vertas 
pagyrimo, nes jeigu, pav., 
žmonių sveikatą saugojamo, 
prašalindami iš tarpo gydo- 
tojų šundaktarius ir šarlata
nus tai norint apsaugoti žmo 
nių viešąją nuomonę nuo 
iškrypimo, reikia būtinai 
prašalinti iš tarpo redakto
rių ir bendradarbių netiku
sius arba nedorų norų laik
raštininkus. Kitaip tariant, 
reikia, kad laikraštininkai 
turėtų tam tikrus diplomus, 
liudijančius, jog jie yra įgiję 
reikalingus savo pašaukimui 
patyrimus ir atsakomą išla
vinimą. Gydytojas, advoka
tas, ligonių prižiūrėtojas, 
laikraštininkas — visi jie 
privalo atsirasti vienoje ka
tegorijoje, visi privalo duoti 
užtikrinimą kad jie sąžinin
gai ir ištikimai tarnaus vi
suomenės gerovei.

Sumanymo tikru ir seniai 
pageidaujamu siekiu yra 
noras prašalinti iš laikrašti- 
jos šmeižimus, iškraipymus, 
gązdinimus ir kitokias neto
bulybes, kurios iš spaudinto 
žodžio daro ne prietelį ir ne 
patarėją, bęt melų platinto
ją ir romybės ardytoją.

Tokią tai cenzūrą užsidėti 
ant savęs mano Pennsylva
nijos laikraštininkai. Doras 
ir teisingas žmogus tokios 
cenzūros jau seniai-seniai 
trokšta.

Hobson apie Alkoholį.

Richmond P. Hobson 
mėgsta gązdinti. Minėtinoje 
karėje 1898 m. jis gązdino 
ispanus ties Santiago, vėliau 
gązdino amerikiečius Japo
nijos šmėkla, dabar pradėjo 
gązdinti žmonės alkoholiu. 
Vasario 2 d. šių metų jis lai
kė AVashingtono kongrese il
gą kalbą, kurioje išdėstinėjo 
svaiginamų gėrimų kenks
mingumą. Alkoholis yra mie 
lių išmeta, tai-gi nuodai, ne
turi savyje jokių maisto 
privalumų, neerzina apeti
to, negydo nuo -kirmėlės į-‘ 
kandimo nei nuo džiovos, at- 
penč, gimdo ligaR; Alkoholis 
nugirdo baltus kūnelius, ku
rie gyvena žmogaus krauju- 
je ir veda nuolatinę kovą su 
ligų gemalais, kurie įeina į 
žmogaus kūną. Be ko, pail 
Rimas nuo svaiginamų gėri
mų, proto nusilpnėjimas vis 
tai yra pasekmės aptingimo

tų baltų kūnelių, kuriuos 
vargina alkoholis.

Hobson pripasakojo dau
giau baisenybių. Kiekvie
nam pravertėtų tą kalbą 
perskaityti ir jos žodžius 
Įsidėti giliai į širdį. Užkietė
jusioms girtuokliams, žino
ma, jokie įtikrinėjimai ne
gelbės, bet blaivininkams ir 
tiems, kurie nėra dar prisi
pratinę prie gėrimų panašus 
išrodinėjimai alkoholio 
kenksmingumo yra labai 
naudingi. Hobson’o gązdini- 
mai savoje vietoje. Juokties 
iš jų tegali vien girtuokliai 
ir pasileidėliai.

A. t A.

Kun. Jurgis Kolesinskas.
Kovo iį d. mirė Cbicagoje, 

ligonbutyje, Kun. Jurgis 
Kolesinskas. Gimė jis 14 d. 
balandžio 183b m. Ramanu- 
kų sodžiuje, Punsko para
pijoje, Suvalkų gubernijoje. 
Mokslą ėjo Smalėnuose ir 
Marijampolėje. Turėdamas 
17 metų amžiaus įstojo Ma
rijampolėje Tėvų Marijonu 
A’ienuolvnan. Vasario 13 d. 
1859 m. buvo Žemaičių Vys
kupo Motiejaus Valančaus- 
ko įšventintas Alanduose į 
kunigus. Po įšventinimui į 
kunigus, a.a. kun. Jurgis bu
vo kelis metus vikaru Mi
roslave. Lenkmečiui kilus, 
tapo paskirtas kapelionu ka
riumenės, kariaujančios už 
laisvę ir tėvynę su Rusais. 
Bet į 5 mėnesį savo tarnybos 
sykiu su kareivių buriu bu
vo paimtas nelaisvėn if mir
tin pasmerktas. Tečiau pa
keitęs savo vardą į vardą 
Jono Petrausko išsigelbėjo 
nuo mftdies ir, kaipo prastas 
kareivis su kitais apkaltin 
taisiais buvo ištremtas į Je- 
niscisko sritį, Siberijon. Nuo 
Žemojo Naugardo iki Oren- 
burgui keliavo’ pekščias. Iš
trėmime, prie prastų darbų, 
išbuvo 24 metus. 1881 ir 1885 
metais siuntinėjo prašymus 
Rusų ministerijon, kad leis
tų tėvyškėn grįžti. Tik 1888 
metais gavo leidimą. Bet 
namieje sužinoję, kad jis 
esąs ne Petrauskas, tik Ko
lesinskas, vėl kalėjiman įso
dino. Iš atžvilgio į iškentėtą 
ištrėmimą ir apturėtą am
nestiją negrąžino atgal į Si- 
beriją, bet 9 mėnesyje palei
dę iš kalėjimo, uždraudė 
pildyti kokias norint kuni
giškas priedermes. Tokiu 
budu a.a. kun. Jurgis buvo 
priverstas Amerikon keliau
ti. Čia, atvažiavęs 1890 me
tais, gyveno kokį laiką Ma- 
hanojuje, paskui Pittstone 
ir 1892 m. atVvko į Chicagą. 
Chicagoje prisidėjo prie su
organizavimo lietuvių Šv. 
Jurgio parapijos. Buvo 7 
metus klebonu lenkų parapi
jos Terekoopce, Ind. Paskui 
gyveno South Bend’e, Chi
cagoje, kur 13 d. vasario 
1909 m. iškilmingai apvaikš
čiojo savo auksinį 50 metų 
kunigystės Jubilėjų. Paga
lios porą mėnesių buvo kle
bonu Spring Valley. Tš kur 
sugrįžęs, po pavojingai ope
racijai ant appendicitisį į 8 
dieną Šv. Sakramentais ap
rūpintas mirė. R. J. P.

ARTYMIAU8IEJI
GIRTUOKLYSTES

VADOVAI.

Sunku rasti tokį laikraštį, 
kuris nepeiktų girtuoklys
tės vaisių, kuris neprirody- 
tų jos blogi? pusių žmogaus 
šeimyniškame gyvenime.

Nuo pat atgavimo lietu
vių spaudos griebėsi už

ginklo, kad sumažinus gir
tuoklystę, prirūdydami jos 
vaisius, kelius ir pasekmes, 
kiek ji mumis kenkė ir ken
kia tautiškame bei kultūriš
kame pakylime. Męs gal iš
pradžios be atidos žvalgėme 
laikraščio lapus ir leidome 
pro ausis vieni nesuprasda
mi, kiti-gi savęs išsiteisini- 
mui sakydavo, kad ir visas 
pasaulis be gėrimą neapsei- 
na. Bet, nenustojus girtuo
klystės klausymui klebinti 
šiek tiek prasitrynę kaimie
čių akįs, pamatė blogas jos 
puses,' pradėjo Blaivybės 
skyrius tverti, veik kiekvie
name Bažnytkaimyje. Laik
raščiai vis pašvęsdavo pir
mutine savo skiltvse vietaC * Į
tam straipsuiui, kuris skani 
bėjo: “Būkime, blaivus, tad 
busime laimingi”! Taip be
sidarbuojant, ačių Dievui, 
Lietuvoje, musų brangioje 
tėvynėje žymiai sumažėjo 
girtuoklystė. Kas-gi čia tar
pe musų brolių, lietuviu, 
Amerikoje darosi? “Čionai 
mat, laisvės ir dolerio šalis, 
tad užkimę broliai!...” — 
nevienas taip sako. Nors ir 
čionai Amerikoje, daugelis 
darbuojasi girtuoklystės su
mažinimui ir yra net Blai
vybės draugija išleidus jau 
keletą šakų, bet čionai daug 
turime dagių, taip sakant. 
‘ ‘ artynių jų girtuoklystės 
vadovų”, kurie stengiasi to 
medžio šaknis kuonoilgiau- 
siai užlaikyti musų giminės 
tarpe. Ar vestuvės, ar baliai, 
visur pirmutinė vieta tai 
gėrimams. Dar to negana. 
Jeigu tik atsiranda kur žmo
gus blaivininkas, kuris yra 
net prisiekęs negerti, tai mu 
sų “artymi.eji girtuoklystės 
vadovai” tol nesiliaus badę 
jam į šoną, kol neprivers 
žmogų nors vieną stiklelį 
išgerti; nes gerai žino, jeigu 
pirmas nuslinko, tai jau an
tras, trečias ir t.t. visai leng
vai duosis.

Avienoje vietoje netikėtai 
teko man matyti, kaip “gir
tuoklystės vadovai” veikia. 
Užkliuvau pas savo pažįs
tamą svečiuosna. Stalas net 
linksta nuo visokių gėrynių. 
“Pilnasai” stalas apsėstas 
keletos vyrų bei moterių. 
Vienas iš jų ris kumščia 
barškina į šonkaulį, šalia sė
dinčiam žmogui, rėkdamas: 
“Gerk, ženteli, nors vieną, 
pamylėk mane, turbūt tu 
manęs nemyli, ar gal užpy
kęs esi, kąd negeri? Antgalo 
jei negeri, tai už kalnie- 
riaus”. Jeigu tas žentas su
prato girtuoklystės vaisius 
ir įsižadėjo per ištisą savo 
gyvenimą negerti, tie vuoš- 
viai žentams, žentai vuoš- 
viams spaudžia stiklelį į 
ranką, ragina vienas kitą. 
kad tik būti girtuokliu, kad 
tik nepaliktie blaivu. Jau 
čion žinomas dalykas, jeigu 
męs vienas kitam bruksime 
per prievartą stiklelį į ran
ką, nesumažįsimė girtuo
klystės, bet ją auginsime, 
plėtosime, ir tręšime jai bu- 
jojimui dirvą. Vuošvis neno
ri žento girtuoklio gauti, 
žentas nenori girtuoklio tė
vo duktės, nes kiekvienas ži
no, kad bloga girtuoklis žen
tas turėti ir taip-pat bloga 
girtuoklis vuošvis turėti. 
Vienok kuomet susigimi
niuoja vienas kitą verste 
verčia gerti, net negerian
čiam už apykaklės taiko pil
ti. Su tokia mada męs nie
kuomet neišsisuksime iš gir
tuoklystės nagų ir nebusime 
laimingais. Apšviestesniųją 
tautų giminės to nedaro, 
kaip štai airiai, kuriuos mes 
berik arčiausiai pažįstame. 
Pas airius to nėra. Jeigu jie 
kartais turi savo giminėje 
vieną girtuoklį, tai stengiasi

jį atvesti į blaivų kelią, paro 
do jam, kad šimtą kartų lai
mingesnis blaivaus gyveni
mas negu girtuoklio. Tokiu 
budu pas airius girtuoklys
tė didžiai yra sumažėjus.

Dėlto męs lietuviai seki
me tame airių pavyzdį. Jei
gu musų tarpe yra koksai 
girtuoklystes gundytojas, 
neikime pas jj nei į vestuves, 
nei į balius, ir vengkime pa
našių susirinkimų, kur pir
mutinę vietą užima gervinai, 
girtuoklystė.

Tokiu būdu tik galėsime 
išnaikinti girtuoklystės liz
dą, suprasime kokia ji musų 
draugė, neversime vienas ki
tą gerti ir net už apykaklės 
pilti tos smarvės, kuri pir
mutinė musų gyveninio pra
žūtis. Iškentęs vieną savaitę, 
nelankyti saliuno, iškęsi an
trą, trečią ir t.t., o tuomet 
juoksiesi iš savo praeities ir 
nenorėsi net pažvelgti Į ją, 
kad kitados patsai žengia! 
ir kitus traukiai į pražūti.

J. J. Karpavičius.

Vargonininkų San. Reikalai.
BALSAS Į GERBIAMUO

SIUS KLEBONUS.

Pirmutiniu ir svarbiau
siu Vargonininkų Sąjungos 
uždaviniu yra: invedimas 
Amerikoje vienodo bažnyti
nio giedojimo visose lietuvių 
bažnyčiose. Sąjunga, staty
dama minėtąjį užduotį, kai
po svarbiausią, suprato, kad 
ne ji išduoda bažnytinio gie
dojimo įstatymus, bet ji, pri
silaikydama bažnytinės rub
rikos, geidžia prisitaikyti 
prie norų ir papročių žmo
nių, kurie nuo žilos senovės 
užsiliko žmonių širdyse ir 
iš dvasiško atžvilgio yra 
naudingi. Žinome gana ge
rai, kad gražus bažnytinis 
giedojimas sužadina žmo
gaus sielą, sukelia tikybi
nius jausmus ir abelnai sa
kant, yra tai gražus pamal
dų papuošimas, bet, kad tą 
visą tinkamai atlikus kiek
vienoje bažnyčioje, turi būti 
užlaikomas tinkamas vargo
nininkas, o prie jo giedorių 
būrelis (choras). Kaikurios 
svetimtaučių bažnyčios, 
ypatingai turtingosios airių, 
turi samdomus chorus, t. y. 
užlaiko apmokamus giedo- 
rius, bet pas mus iš priežas
ties neturto, to negalima no
rėti. Vienas tik galimas ir 
geistinas dalykas yra, tai 
prisidėjimas paties klebono 
prie choro užlaikymo. Vie
nas vargonininkas, be pagel
bos klebono, nors ir ištemp
tų visas savo pajiegas, nepa
sieks pageidaujamojo tikslo, 
todėl klebonas, kaipo para
pijos galva, turėtų kalbinti 
jaunimą rašyties prie baž
nytinio choro, parūpinti rei
kalingas gaidas ir knygas, 
lankyties laikas iš laiko per 
giedojimo lekcijas, surasti 
priemones paskatinimui jau 
nimui dalyvauti chore ir ga
lop privalo daboti, kad į 
giedotojų tarpą neįstrigtų 
koksai nepageidaujamas 
laisvų pažiūriu asmuo arba 
šiaip sū ištvirkusiais sie
kiais (tą turi daboti ir var
gonininkas. Red.). Dar vie
nas keblus, gal ir sunkiau
sias klausimas, tai vargoni
ninko padėjimas kaip iš ma- 
terijališkosios pusės, taip ir 
iš darbo dalies. Tankiai pri
sieina iš lupų pačių vargoni
ninkų girdėti, kad perdaug 
yra užimti pašaliniais dar
bais apie parapijinius trio- 
besius ir per tai neturi laiko 
tinkamai griūti pavestą 
jam chorą iš antros
pusės, taip^^^^parapijos

apmokamus, kad yra pri
verstas, dėlei apsiginimo sa
vęs ir šeimynos nuo alkio, 
jieškoti pašalinių užsiėmi
mų. Jeigu ištikrųjų taip yra, 
nepagirtinas dalykas, nes 
kad ir vargonininkas nėra 
ponas, o tiktai darbo žmo
gus, bet iš kitos pusės žiū
rint jis neturi būti labai pa
šaliniais darbais apsunkin
tas. Kiekvienas geras var
gonininkas privalo turėti 
tiek liuoso laiko, kad galėtų 
lavinti save ir lavinti paves
tą jam chorą. Prie to turi 
būti tinkamai apmokamas, 
kad nereikalautų pašalinių 
savo užlaikymui užsiėmimų. 
A'argonininkas turi būti taip 
gi švariai apsirėdęs, nes ir 
tas paskutinis nemalonų į- 
spudį padarytų į parapijo
mis, jeigu jie matytų vargo
nininką sulipusi pelenuoto
mis ir sulopytomis drapano
mis vaikščiojanti po Dievo 
namus ir apie altorius, kur 
užsislėpęs yra Tasai, prieš 
kurį lenkia galvas viso pa
saulio žmones. Bet kadangi 
tas viskas negali įvykti be 
klebono pritarimo ir pagel
bos, kodęl geistina, kad visų 
lietuvių bažnyčių klebonai 
prisidėtų pritarimu ir pa
gelba įvvkdinimui Sąjungos 
užmanytų siekių. Jeigu mes, 
vargonininkai matysime, 
kad mums klebonai padeda 
ir visi darbuojamės . išvien, 
tuomet mes iš savo pusės 
rupįsimės kiek galėdami 
įgauti Jūsų užsitikėjimą, ir 
jeigu taip stosis, tai be abe
jonės bus ir žmoniems nau
da ir Dievui didesnė garbė. 
Pirmutiniu simpatijos žen
klu Jūsų klebonai bus tai, 
jeigu neprieštarausite įvedi
mui į vartojimą tų lietuviš
kų giesmelių, kurios buvo 
apskelbtos No. 5 “Draugo” 
šių metų.

Su aukšta pagarba
A. J. Gudaitis.

ĮDOMUS APSKELBIMAS.
Paskutiniame “Saulės” 

numeryje, patėmijau gana 
įdomų apskelbimą, kuris 
skamba šitaip: “Reikalin
gas A’argonininkas į Šv. Juo
zapo Lietuvių Bažnyčią, Ma
hanoy City, Pa.” Po apskel
bimo pasirašęs: “preziden
tas šv. Juozapo parapijos 
Kričina”. Kadangi kaip ži
nau, Mahanojui yra viena 
šv. Juozapo Lietuv. bažny
čia; kad toje bažnyčioje kle
bonauja gerb. kun. V. Dar
gis; kad vietą vargonininko 
užima narys Sąjungos L. V. 
A. p. A. Sodeika, kurią tai 
vietą gavo per Sąjungos Cen 
tro Valdybą, todėl manau, 
kad apskelbimas p. Kričino, 
dėl mus Vargonininkų, pri
gulinčių į Sąjungą neturi jo
kios vertės iš šio atžvilgio, 
kad kiekviena Lietuvių Ry
mo Katalikų Bažnyčia, turi 
dvasiškosios valdžios paskir
tą kleboną, kurio globoje yra 
ne tiktai bažnyčia, su jos tur
tu, bet nuo jo priguli ir iš
rinkimas bažnyčios tarnų. 
Nuo dienos įkūrimo Vargo
nininkų Sąjungos, veik visi 
klebonai jeigu tiktai prisiei
na reikalas vargonininko, pa 
jieško per Sąjungos Centro 
Valdybą ir nereikalauja jo
kių laikraščių tarpininkys- 
tės. Taip lygiai atsitiko ir su 
vargonininku šv. Juozapo 
Bažnyčios Mahanojuje p. A. 
Sodeika, kuris ir iki šiai die 
nai užima savo vietą. Bet 
kadangi į tą pačią bažnyčią 
pajieško vargonininko kok
sai tai Kričina, tai matyt, 
kad čia bus to pono įsikiši
mas į vietinės bažnyčios kle
bono reikalus, todėl manau, 
jog ne prošalį bus ši mano 
žinelė Sąjungos Vargoninin-
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kains, kad kartais nepasida
rytu sau bereikalingų kaštų, 
tuom labiau kad, kaip minė
jau, Al a lianoj aje yra Vargo- 
ninkų Sąjungos narys, o pa
kol jis neprašalintas nuo tos 
vietos, tai kitas Sąjungos na
rys neprivalo lipti jam ant 
sprando. P. Kriėina galės 
gauti sau vargonininką iš ne- 
priguhningųjų, kada susi
tvers sau “neprigulmingą 
parapiją”.
A. J. Gudaitis, sek. S.L.V.A.

VARGONININKŲ
DOMAI.

Ceremonijos Didžioje Savai
tėje.

Pabaiga.
Subata. Reikia prirengti:

1) Trianguli su trimis balto- 
vaško žvakėmis. 2) Nešven
tintą vaškini Pasehalą; ja
me padaryti 5 skylutes kry
žiaus paveikslam 3) Penkis 
granus smilkalo, kuriuos ne
galima užstoti medinėmis 
galkutėmis, bet turi būti 
gabalėliai tikro smilkalo 
(burštino, olibano ir t. p.) 
4) Indą dėl krikšto vande
nio. 5) Didelį indą dėl šven
tinto vandens kurio tiek tu
ri būti, kad žmonėms pakak
tų. 6( Už bažnyčios: anglįs, 
erškėtjnės malkos, titnagas 
su skiltuvu ir pulpitas su mi 
šiolu. 7) Prie didžiųjų durių 
manipulis, stula ir dalmati
ka baltos varsos. 8) Prie al
toriaus, šone Evangelijos, 
pulpitas, o šalę jo paskalas 
liktoriuje; iš šono Episto- 
lės: manipulus, stula ir ar
notas fioletavi: divonėlį ir 
paduškaitę turėti šone alto
riaus, nes jie bus'reikalingi 
kada kunigas guls kryžiu
mi. Zokristijoje dėl šv. Mi
šių balti aparatai. Kada ku
nigas apsirengęs išeina 
šventinti ugnį, veikia būti 
šioje tvarkoje: 1) tarnas su 
šventintu vandeniu, 2) sale 
jo poroje su turibuliu ir 
smilkalu 3) už tuodviejų ki
ti: viens su triangulu, o ki
tas su tacele ant kurios 5 
granai smilkalo 4) už jų ei
na tarnas su kryžiumi, pas
kui kunigas ir žmones. Atė
jus ant vietos, tarnas su kry
žiumi stoja priešais pulpitą, 
kiti iš šalių. Jeigu ugnis ne 
sukurta, reikia greitai įskil
ti ir sukurtį. Kunigas pir
miau šventintą ugnį, paskui 
granus. Pašventintos ugnies 
reikia indėti į turibuliu, pa
duoti kunigui smilkalą ir 
turibuliu ir uždegti knatą. 
Bažnyčioje turi būti užge
sinta visokia šviesa, net ir 
lemputė prieš Sv. Sakra
mentą. Jeigu nėra Dijakono, 
tai kunigas nusiima kopą, 
stulą fioletavą ir užsideda 
manipulių, stulą ir dalma
tiką baltas, inpila į turibu- 
lių smilkalo ir visi eina link 
D. Altoriaus. Vienas tam. 
eina vėduodamas su turibu- 
lium, antras su granais, o 
paskui juos su kryžiumi. Iš 
šalių kunigo eina: po deši
nei su degančiu knatu, po 
kairei su triangalu. Kunigas 
trijose vietose priklaupia ir, 
uždegdamas po vieną iš 
triangulo žvakių, gieda “Lu 
men Christi”, ant ko reikia 
atsakyti “Deo gratias”. (ko 
pa ir stula fioletavi turi būti 
padėti prie altoriaus). Kada 
proeesija ateina prie alto
riaus sustoja prie pulpito 
šioje eilėje: iš dešinės pusės 
kryžius ir granai, o iš kairės 
triangulas ir turibulius. Ku
nigas pradeda giedoti: “Ex- 
ultet” ir tame laike ideda i 
Pasehalą granus, uždega ji 
ir lempas. Pašventinta Ugne 
reikia uždegti žvakes grabe.

Lada kunigas pabaigė gie- 
reikią nunešti

ant savo vietos, turibuliu 
taipgi, o triangulą ir pasha- 
lą įstatyti į liktorius. Kuni
gas nusirengia baltus nubus, 
ima inanipulį, stulą ir arno
tą fioletavus ir pradeda skai 
tyti pranašavimus: po ket
virtojo choras gieda “Can- 
temus”, po aštuntojo “Vi
ncą”, po vienuoliktojo 
“Attende”. Atgiedojus pas
kutinę maldą, kunigas pade
da arnotą ir manipulių, o 
apsidengia fiol. kopa ir eina 
prie vandens šventintų. Ale
nas tarnas neša pasehalą, 
antras kryžių, o paskui juos 
eina kunigas giedodamas 
“Sieut cervus”. Atėję prie 
vietos prirengtos vandenį 
šventinti, nešantis 'kryžių 
turi atsistoti priešais pulpi
tą, o iš dešinės pusės kunigo 
stoja tarnas su pasehalu. 
Kada kunigas dasiliti ranko 
mis vandenį, reikia paduoti 
abrusėlį apsišluostymui, 
taip-gi reikia nušluostyti ir 
pasehalą, kada išima iš van
dens. Pabaigus giedoti, rei
kia įsemti į atskirą indą 
vandens, kurį per Aliejais 
šv. sujungimą paskiria 
krikštui. Tą vandenį reikia 
tuojau nunešti atskiron vie
ton ir vėliaus įpilti į krikšti- 
nę. Kada pabaigia vandens 
šventinimą, visi toje pat 
tvarkoje, eina prie D. Alto
riaus, giedodami Alsų šv. 
Litaniją. Kunigas gula kry
žiumi ant patiestojo divone- 
lio. “Kvrie eleison” reikia 
giedoti be vargonų. Kuomet 
kunigas užgieda “Gloria”, 
reikia skambinti visais var
pais ir giedoti vargonais 
pritariant. Po “Epistola” 
kunigas gieda permainomis 
su choru “Alleluja”; po tre
čiojo atsakymo choras turi 
giedoti “Confitemini”. Po 
komunijai, choras pradeda 
mišparus, giedant tris kar
tus “Alleluja” ir “Laudate 
Dm. omnes gentes, Gloria 
Patri” etc. ir vėl atkartoja 
tris kartus “Alleluja”. Pas
kui kunigas ■ pradeda Ant. 
“Vesperae autem Sabbati”, 
o choras toliau “quem luces 
eit” ir iki pabaigai; paskui 
“Magnificat” ir antgalo 
‘ATesperae autem’. Tolesnis 
Mišių šv. užbaigymas pa
prastu budu.

Atsikėlimo nedėldienis.
Zokristijoje prirengti prie 
Mišių šv. iškilmingus baltus 
aparatus, turibuliu su Ugne, 
smilkalą ir šventintą van
denį. Grabe: prisikėlimo fi
gūrą, kryžius raudona sfula 
papuoštas ir, jeigu yra, bal- 
dakvmas. Uždegti visus ži
burius ir sustatyti tvarkon 
draugijas. Tankiausiai būna 
mažų mergaičių draugija, 
tai iš jų reikia išrinkti ko
kias 6 didesnes dėl kvietkų 
barstymo per procesiją. Po 
atgiedojimo “Gloria Tibi 
Trinitas” psalmių ir maldas 
reikia paduoti kunigui turi- 
bulių, smilkalą ir krapylą. 
Kada kunigas paima šv. Sa
kramentą, užgieda ‘‘Per Ta
vo šventą prisikėlimą” ar
ba išsyk “Linksma diena 
mums prašvito’.’, — praside
da procesija. Choras visą 
procesijos laiką gieda pra
dėtą giesmę, bet kadangi, 
apėjus apie bažnyčią tretį 
kartą, choras turi lipti prie 
vargonų, tai geriausia, kad 
mažos mergaitės hutų išmo
kintos ir jos įėjusios į baž
nyčia pradėtų giedoti “Šven 
tas, Šventas ir t.t. ir giedotų 
pakoliai kunigas nepadės 
ant Altoriaus Šv. Sakra
mentą. Po atgiedojimo tris 
kartus “Surerit Dominus” 
prasideda ritmetinės pamal
dom tair> vadinamoji “ Jutrv- 
na”. Jutrvnos užbaigimui 
chorai gieda “Te Deum Lau

►eum” ir

maldeles, reikia paduoti ku
nigui turibuliu ir smilkalą; 
paskui kunigas paėmęs šv. 
Sakramentą gieda “Salvum 
fac”, palaimina žmones ir 
slepia šv. Sakramentą. Ju- 
tryna baigiasi su ant. “Re
gina coeli”.

Reikia pastebėti, kad var
pais galima pradėti skam
binti tik per procesiją.
A. J. Gudaitis, sek. S.L.V.A.

Liet R.-K. Pilu. Blaiv. Am. 
Reikalai.

Kas kartas labiau Pilnųjų 
Blaivininkų Susivienijimas 
bujoja ir plėtojasi.

Trįs vėl naujos pilnųjų 
blaivininkų kuopos susitvė
rė.

18 kuopa Bridgeport’e, 
Conn. pasidarbavimu vieti- 
nidjo klebono kun. Pan- 
kausko tarp lietuvių sutver
ta pilnųjų blaivininkų kuo
pa.

19 kuopa, Rainbo\v, Conn. 
p. Viliumaičiui pasidarbuo
jant susitvėrė pilnųjų blai
vininkų kuopa.

20 kp. Gardner, Alass. p. 
Alisiunui pasidarbuojant 
susitvėrė pilnųjų blaivinin 
kų kuopa.

Ačiū Augščiausiajam, tu
rime prie L. R. K. Pilnųjų 
Blaivininkų A. Susivieniji
mo prigulinčių jau 20 kuo
pų. Malonu girdėti, kad vi
suomenė pradeda jau atbus
ti iš girtybės miego ir užsi
ima pilnosios blaivybės klau 
simu.

Aukų iš metinės dar pri
buvo :
16 k. Gilbertville, Alass. 1.00 
6 k. Poąuonock, Conn. 2.00 
11 k. Union City, Ct. m. .50

Iš viso
Pas kasininka buvo

$3 50 
$50 40

Viso $53.90 
Tai yra metinės $37.55

Aukų $16.35
V. J. Kovas, Centro Sekr.

GERBIAMIEJI LIETU
VIAI.

Turėdamas progą noriu 
pranešti savo tautiečiams, 
kurie nori apsisergėti nuo 
ugnies savo kokią nors sa
vastį, arba savo ir šeimynos 
gyvastis, kad visada kreip
tumėtės prie apsergėjimo 
(insurauce) agento p. James 
Boland’o, kuris, būdamas, 
kataliku, geriausiai atlieka 
visus tam panašius reikalus. 
A7isiems jau žinoma, kad ma
ne sutiko nelaimė — sudegė 
mano bučiukai, kurie buvo 
apsergėti pas p. Bolandą, ir 
ačiū jo stropumui, tuos pi
nigus, ant kiek budinkai bu
vo apsergėti. p. Boland man 
tuoj išmokėjo lig vieno cen
to.

Todėl ir visiems savo tau
tiečiams rekomenduoju pa
našiuose reikaluose visada 
kreipties prie p. James Bo
land’o, Insurance Agent, po 
No. 106—108 Second Natio
nal Building, Wilkes-Barre, 
Pa.

Su pagarba 
Pranas Burba,

Edvvardsville, Pa.

PARSIDUODA.
Bučemė ir Grosernė, su 

arkliu, vežimu ir su kitais 
įtaisymais, kas pridera prie 
tokios krautuvės.

Kas nori turėti gerą biznį 
tenepraleidžia šios progos. 
Vieta gera-ir lietuviais ap
gyventa o kitos tokios krau
tuvės čia nėra.

Juozas Kėblis,
1051 River st.,

W. Pitchburg, Mass.

Sus iv. Liet. R.-Kat. Am. 
Reikalai.

PRANEŠIMAS,

Šiuomi pranešu, jog 27tas 
Seimas atsiliks So. Boston, 
Alass., gegužio 28-29-30 die
nas (May) 1912 m. Kuopos 
turinčios 20 narių, gali siųs
ti vieną delegatą, turinčios 
50 narių taip-pat gali siųsti 
tik vieną delegatą. Kuopos 
kurios neturi paskirtos na
rių skaitlinės, su centro val
dybos žine, gali dvi susidėti 
krūvon ir siųsti vieną dele
gatą. Seiman delegatai turi 
būti renkami sulig nuspren
dimų 26 seimo protokolo, 
Baltimore, Aid.

Su augšta pagarba 
Jonas Rikteraitis,

S. L. R. K. A. prez.

PROTOKOLAS
25-tojo Seimo Susivienijimo 
Lietuvių Rymo-Kataliku 
Amerikoje, atsibuvusio
jo Birželio 7-toje, 8-je 
ir 9 je dienoje, 1910 

m. mieste Ply
mouth, Pa.

(Tąsa).
Utarninkas 7-tą d. birže

lio 1910 m.
Sesija 2-ra, 3:30 vai. po 

pietų.
A7edėjas seimo K. Vaške- 

vičia atidarė sesiją raginda
mas delegatus prie tvarkos. 
Paskui sekretorius K. Kru
šinskas perskaitė delegatų 
surašą. Pasirodė kad vra 2 
delegatai iš vietinės 6-os 
kuopos, kuri turi tik 48 na
rius, po trumpų svarstymų 
likosi leista pasilikti tik vie
nam delegatui A. Višniaus- 
kui, potam likosi skaitytas 
delegatų surašass toliaus.

Išrinko mandatų peržiū
rėjimui komisiją: — Ant. 
Gudaitis, Alot. Toluba, ir Jo
nas Liaukus.

Reikalaudami nekurie de
legatai balso sėdėjo ir sėdė
dami ėmė kalbėti. Todėl su
lig kun. Inčiuros įnešimo, li
kosi nutarta: jeigu katras iš 
delegatų nori kalbėti, pri
valo atsistoti ir gauti balsą 
nuo seimo vedejo.

Likosi taipgi išrinkta ko
misija peržiūrėjimui kasie- 
riaus ir sekretoriaus knygų: 
K. ‘Radzevičius, K. Valuko- 
nis ir Leonas Šeporaitis.

Delegatas V. Stanley pa- 
I davė įnešimą, ydąnt Cen- 
trališkas Komitetas išduotų 
raportą iš įnėjimų, išėjimų 
ir kitų reikalų. Visi delega
tai patvirtino. Pradėjo kal
bėti J. Vieraitis išrodyda- 
mas, kad dar neperžiurėjo 
knygų ir neturi suvedę jo
kių sąskaitų, nes nebuvo 
prezidento šaukti to reikalo 
dėlei. Pakilo didelis triukš
mas ir delegatų neužsiganė- 
dinimas iš priežasties Cen
tro komiteto. Delegatas J. 
Lauraitis duoda įnešimą, 
vdant duoti papeikimą Cen
trui už tokį Susiv. vedimą. 
Po ilgi? svarstymų likosi ati
dėtas tas dalykas ant to
liaus.

Likosi išrinkta presos ko
misija: — S. A. Piliackas, 
kun. Kaupas, ir A. Višniaus- 
kas; taipgi likosi nutarta, 
vdant ta komisija nusiųstų 
telegramą į Šv. Tėvą su pa
sveikinimu.

Komisija knygų peržiūrė
jime pareikalavo knygas ir 
visus čekius su kvitomis nuo 
išmokėjimo ir kitų sąskaitų; 
bet pasirodė, kad ne viskas 
yra kasieriaus prisiųsta. 
Ant įnešimo kun. Pautie- 
niaus likosi nutarta duoti 
telegramas kadertai kan.

Staknevičiui, ydant viską 
atsiųstų seimo vedėjui.

Pranas Supienis prisiuntė 

knygas nuo G. Laibinio ex- 

kasieriaus, kurias vedėjas 

seimo priėmė.

Atsiųsti linkėjimai 25-am 
seimui, telegramai: nuo kun. 
Krasnicko, mm 100-os kuop. 
Chieago, Ilk, mm J. Kovo iš 
IVaterbury. Conn., nuo Ala- 
riampolės Žiburio draugi
jos iš Lietuvos, nuo kun. 
Dragunevičiaus iš Brock
ton, Alass., nuo Jono, Uršu
lės ir Aldonės Jaroševičių 
iš So. Boston, Alass., laiškas 
mm Kun. Staniukyno iš 
Chicago, Ilk, A7isi buvo ran
kų plojimu priimti.

Buvo perskaitytas proto
kolas 24-to Seimo, katras at
sibuvo Cleveland, Oliio. Del. 
S. Anučauskis iš Chicagos 
kalbėjo, kodėl nebuvo iš
siuntinėtos kas bertainis at 
skaitos sulig 24-tojo seimo 
nutarimo. Kun. S. Pautie- 
nius paaiškino, kad ka sie
lius Laikinis nedavė jokių 
atskaitų. Kum Serafinas už
protestavo įsiskverbusiani- 
jam nutarimui ir įtrauktam į 
protokolą 25-os kuop. žo
džius: kuopos delegatas yra 
nepaisomas į kokią organi
zaciją ar draugiją priguli. 
Kalbėjo tame keli delegatai, 
pagalios lig kun. Pautie- 
niaus įnešimo, likosi nutar
ta vienbalsiai, kad negali 
sąnarys šio Susiv. prigulėti 
į tokias organizacijas ar 
draugijas, katros eina prie
šais Rymo-Katalikų tikėji
mą. Del. Piliackas pastebėjo 
kad nėra įtraukta į protoko
lą apie kun. AI. Kraučiuno iš 
Chicagos sakytą pamokslą; 
nutarta įtraukti į tą proto
kolą. Dar po trumpų svars
tymų protokolas likosi pri
imtas.

Kuu. S. Pautieuius atida
vė į rankas seimo veidėjo K. 
ATaškevičiaus Susiv. čarterį, 
antspaudą, security Bond G. 
Laibinio ant $25.000 ir K. 
Radzevičiaus bondsą ant 
$15.000, ir paaiškino, kad K. 
Radzevičius dar turi Susiv. 
pinigų $132. su centais, bet 
nenorėdamas traukti į teis
mą, laukė 25-tojo seimo. Po
tam išdavė raportą apie Su
siv. čarterį: nieko nenuvei
kė pasiremdamas žodžiais 
advokato, kad kolei niėks 
Susiv. nekabina, tai užtek
tinas yra dabartinis čarte- 
ris. Taipgi atidavė čekį nuo 
kasieriaus kun. Staknevi- 
čiaus ant $2284.56, bet po 
trumpų svarstymų likosi 
nutarta nusiųsti atgal tą če
kį kasieriui drauge dar sek. 
K. Krušinskas turėjo vieną 
“money order’į” ant $6.00, 
katras buvo likęs, pridėjo 
nusiųsti.

Mandatų komisija išdavė 
raportą apie visą delegatų 
skaitlių. Pakilo ant to neuž- 
siganėdinimas, kun. S. Pau- 
tienius aiškina, kad tai ko
misijai reikėjo peržiūrėti tik 
tuos mandatus, kurie likosi 
sulaikyti, ir įnešė, ydant dar 
kartą komisija patikrintų 
mandatus. Įnešimas priim
tas.

Maršalka A. A’išniauskas 
paaiškino delegatams, kad 
vakare 7:30 vai. atsibus lie
tuviškas koncertas salėje 
kur atsibuvo 1-ma sesija 
šio seimo ir kvietė delega
tus atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai. Vedėjas seimo pri
minė ir užprašė delegatus 
pribūti ryte aut gėdėtinių 
mišių sv. už mirusius Susi
vienijimo sąnarius, katros 
atsibus 9-tą vai. išryto.

Vedėjas seimo uždarė 2-rą 
sesiją 6:40 vai. vakare.

(Toliau bus.)

Susiv. Liet. R.-Kat. Amerikoje Įsteigto 
1885 m. konstitucija.

I STRAIPSNIS. 
Vardas.

Susivienyjimas vadįsis: “Susivienyjimas 
Lietuvių Rymo Kataliką Amerikoje”, arba su
trumpintai: ‘‘S. L. R. K. A.” Angljškai-gi: 
“Lithuanian Roman Catholic Alliance of Ame
rica”.

2. Su tokiu pat vardu Susivienyjimas varto
ja ir antspaudą, drauge su žirgo ir vaiko ženk
lu.

3. Susivienyjimo sąnarių ženkleliai yra taip
pat žirgas ir vaikas su sutrumpintuoju Susi
vienyjimo vardu: “S. L. R. K. A.”

II STRAIPSNIS.
Tikslas.

1. S. L. R. K. A. tikslu yra apšvietimas, dora, 
tautystė ir medžiagiška pagelba.

2. Apšvietimą, tautystę ir dorą S. L. R. K. A. 
privalo platinti:

a). Laikraščių — savo organu. Visi pilnai iš- 
simokantiejie S. L. R. K. A. sąnariai gauna tą 
laikraštį, primokėdami tik 50 centų. (26 sei
mas).

6. Knygomis, kada-ne-kada išleidžiamomis 
S. L. R. K. A. lėšomis.

c) . Skaityklomis ir knygynais. įsteigiamais 
bent tokiose vietose, kur gyvena didesnis sąna
rių skaičius.

d j. {kuriniu ir užlaikymu Centrališkojo 
knygyno, į kurį yra renkamos lietuviškos ir 
kitokios knygos, išėjusios Amerikoje ir kitur, 
laikraščiai ir šiaip yvairųs raštai apie Lietuvą 
ir kitokius dalykus.

e) . Garsinimu kada-nt kada literatiškųjų 
konkursų.

f) . Prakalbomis, prelekcijomis, debatais, tea
trais ir yvairios rūšies spektakliais kur ir kada 
galima, ypač Seime.

3. Medžiagiška pagelba yra suteikiama ši
tokiu budu:

a) Kiekvienas pilnas S. L. R. K. A. sąnarys, 
vyriškis, moteriškė, ar vaikas gauna pomirtinę 
pagal skyrių į kurį priguli.

b) . Jeigu kuris iš S. L. R. K. A. sąnarių, iš
buvęs nemažiau kaip vienus metus Susivienyji- 
me, taptų sužeistas arba taip susirgtų, kad visi 
negalėtų uždarbiauti, iš kitur-gi neturėtų už
laikymo bei pagelbos, Susivienyjimas jojo po
mirtinę, nutarus artymiausiame Seime, visą ar
ba pusę gyvam išmoka.

Pasarga I. Pomirtinė yra mokama artymiau- 
siems giminėms (pats-pati, vaikai, tėvai, broliai 
ir t.t.) arba kuriems, mirdamas, užrašė.

Pasarga II. Jeigu prisieitų pomirtine mokėti 
vaikams, nesantiems pilnuose metuose, tuomet 
jų vardu pinigai įdedama bankan arba, arty- 
miausiems giminėms-globėjams leidžiant, pasi
lieka Susivienyjimo kasoje, ir atėjus į pilnus 
metus, išmokama su 3%.

STRAIPSNIS III.
Tvarka.

1. S. L. R. K. A. susideda iš lietuviškųjų drau
gijų ir koupų.

2. Į Susivienyjimą gali įstoti lietuviai Rymo 
katalikų tikėjimo: sveiki vyrai, moterįs ir vai
kai nuo vienų lig penkiasdešimts metų am
žiaus pagal skyrių.

3. Lietuviai iš kitų pasaulio kraštų taip-gi 
gali prigulėti pavieniai arba kuopomis, bet po
mirtinės negauna.

4. Sąnariai, prigulėję Susivienyjiman ne ma
žiaus kaip vienus metus Amerikoje, o išvažiavę 
Lietuvon ar kiton šalin, jeigu atsakančiai sa
vo pareigas iąpildo, po numirimui, pristačius 
mirties paliudyjimą, gauna pagal skyrių, po
mirtinę.

5. Konstitucijos nemainyti be kuopų nutari
mo ir seimo nusprendimo.

6. Visokiems susirašinėjimams su Centru tu
ri būti atspauzdintos tam tikros blankos.

7. Kiekvienas klebonas turi būti savo kuopos 
dvasišku vadovu.

8. Kuopų sekretorių antrašus garsinti organe 
nors du kartų j metus.

STRAIPSNIS IV.
Skyriai ir pomirtinė.

1. Susivienyjimo nariai dalinasi į keturis 
skyrius.

2. 1-mas, 2-as ir 3-čias skyrius susideda iš 
suaugusiųjų žmonių, 4-asis-gi iš vaikų.

3. Pirmojo skyriaus pomirtinė išneša $150.00; 
antrojo — $250.00; trečiojo — $500.00; vaikų- 
gi skyriaus pomirtinė dalinasi sulig jų am
žiaus: nuo vienų metų, išėjus vienam mėnesiui 
nuo įsirašymo dienos į Susivienyjimą, lig dvejų 
metų — $25.00; nuo dvejų lig šešerių metų — 
$75.00; nuo sešerių lig dvylikos metų -r- $100.00 
nuo dvylikos-gi metų pereina j suaugusiųjų pir
mąjį skyrių.

STRAIPSNIS V.
Draugijos ir kuopos.

1. Į vietinių draugijų ir kuopų susitvarkymą 
Susivienyjimas nesikiša, bet reikalauja atlikti 
visuotinas priedermes.

2. Į S. L. R. K. A. gali prigulėti visokios 
draugijos: bažnytinės, kareivių, mokslo, politi
kos, teatro ir kitokios, by tik nebūtų Susivie- 
nyjlmui, tautystei,' dorai, Rymo Katalikų tikė
jimui priešingos.

3. Jeigu visa draugija nenori į Susivienyji
mą prigulėti, tuomet įsirašo tik norintiejie ir 
sutveria tarpu savęs kuopą. Jeigu didesnė drau
gijos narių dalis nori prigulėti į Susivienijimą, 
tuomet kuopa gali susidėti ne mažiaus, kaip iš 
trijų sąnarių, ir tai ne išvienos šeimynos.

5. Į kuopą gali įsirašyti asmens abiejų lyčių.
6. Kuopos gali turėti savitarpinę pašalpą 

ligoje, savo įstatu*, arba tik vienytis draugiškai 
tautišku ryšiu.

7. Didesnėsės kuopos išsirenka sau preziden
tą, kasierių ir sekretorių; mažesnėmsėms už
tenka prezidento ir sekretoriaus.

8. Kiekviena kuopa privalo turėti savo ant
spaudą, be ko kuopos dokumentai neturi vertės.

9. Kuopos prezidento priedermės:
a) Organizuoti kuopą.
b) . Dalinti naujai prisirašiusiems Susivieny

jimo paliudyjimus.
e). Parūpinti ženklelius.
d) Numirus sąnariui, išgauti pomirtinę ir su

teikti, kam reikia.
10. Kuopos sekretoriaus priedermės:
a) . Užlaikyti tvarkoje kuopos knygas.
b) . Naujai prisirašiusiųjų ir atsimetusiųjų 

nuo Susivienijimo sąnarių vardus siųsti Susi
vienyjimo sekretoriui.

c) . Nors kartą į metus, ypač prie! SMmą, 
nusiųsti Simivienyjhuo tehrėtorini priguliačių- 
jų prie kuopos vardas j^aitKų

1.



o DRAUGAS

CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

— Nesikelsiu, kol manęs neleisi lauk — kol manęs 
neišleisi. Niekados — niekados! — klykė mergina.

Sikes, progai atsitikus, pagriebė ją už rankų ir nu
vilko, besidraskančią ir nesiduoda nčią, į mažą šoninį kam
barį, kur atsisėdo ant suolo ir prievarta ją pasisodino.

Ji tąsėsi ir maldavo, kol laikrodis neišmušė dvylikos. 
Tada, visiškai pailsus, daugiau nesipriešino.

Smarkiai bekeikdamas, Sikes persergėjo ją, kad šią
nakt niekur neitų ir palikęs vieną sau atsipeikėti, sugrįžo 
pas Faginą.

— Uh! — tarė plėšikas, nusišluostęs nuo veido pra
kaitą. — Kokia keista mergina!

— Turi pilną tiesą tai pasakyt, Bill, — atsakė žydas 
užsimąstęs. — Gali taip pasakyt.

— Dėlko ji pasiėmė sau galvon būtinai šiąnakt išeiti, 
kaip tau rodos? — užklausė Sikes. — Nagi, tu geriau gali 
žinoti. Ką tas reiškia ?

— Užsispyrimas. Man rodos moteriškas užsispyri
mas, — tarė žydas, patraukęs pečiais.

— Ir man taip rodos, — myktelėjo Sikes. — Maniau, 
kad aš ją suvaldžiau, bet ji tokia pat bloga, kaip ir buvo.

— Dar blogesnė, — tarė žydas užsimąstęs. — Nieka
dos dar jos tokios nemačiau ir dėl tokio niekniekio.

— Nei aš, — atsakė Sikes. — Man rodos, kad ji turi 
viduriuose drugį irtas neišeina aikštėn, eh?

— Labai gali būti, — tarė žydas.
— Aš nuleisiu jei biskį kraujo ir be gydytojo, jei dar 

sykį taip padarys, — tarė Sikes.
Žydas pritarė tokiam gydymo budui.
— Jinai triūsė apie mane per ištisas dienas ir naktis, 

kad aš išdrikas gulėjau, o tu kaip koks juodaširdis vilkas 
nei ne pasirodei, — tarė Sikes. — Mudu buvova labai tada 
pavargę iš visų pusių, ir nuo to rūpesčio ji suvargo, o nuo 
ilgo tylėjimo tapo nerami, ar ne?

— Taip yra, mano brangus, — atsakė žydas pašnabž- 
doms. — Tylėk!

Vos jam ištarus tuos žodžius, mergina sugrįžo ir at 
sisėdo ant savo vietos. Jos akįs buvo užtinusios ir raudo 
nos Ji palingavo, pakratė galvą ir prunkštelėjo juokais.

— Ugi dabar ji krypsta į kitą pusę! — sušuko Sikes, 
su didžia nuostaba pažiūrėjęs ant savo sėbro.

Žydas pamojo jam neatkreipti daugiau domos, 
bent dabar. Į kelias minutas mergina vėl sugrįžo į pa
prastąjį savo ūpą. Pakuždėjęs Sikes’ui, jog jau nėra pa
vojaus, kad ji vėl atkristų į savo ligą, Faginas pasiėmė 
kepurę ir pasakė labanakt. Atėjęs pas duris, jisai atsi
grįžo ir paklausė, ar katras nepašviestų jam nulipti že
myn.

— Pažibink jam, — tarė Sikes, kurs buvo bekimšąs 
savo pypkę. — Butų gailu, kad jis viens sau nusisuktų 
sprandą, niekam nematant.

Naney su žvake palydėjo senį žemyn. Nuvėjus jiems 
į priemenę, Faginas uždėjo pirštą ant lupų ir priėjęs prie 
merginos tarė pašnabždoms:

— Kas tau buvo užėję, brangi Nancy?
— Apie ką tu nori kalbėt? — tarė mergina tokiu pat 

balsu.
— Kokia to visko priežastis? — atsiliepė Faginas. — 

Jeigu jisai — čia parodė plonu savo pirštu į viršų — taip 
biauriai su tavim apsieina (jis galvijas, Naney, tikras gal 
vijas), tai dėlko tu ne—

— Nagi — ką? — tarė mergina, kada Faginas nutilo 
ir žiurėjo jai į akis, beveik dalytėjęs lupoms jos ausies.

— Ne būtinai dabar, — tarė žydas, — dar apie tai pa- 
kalbėsiva. Tu turi manyje draugą, Nancy, ir gerą draugą. 
Pragumus aš turiu pas save, tikrus ir ramius. Jei nori 
jam atkeršyti už tai, ką jis tave laiko kaip šunį — kaip 
šunį! Aršiau už savo šunį, nes jį kartais paglamonėja, — 
ateik pas mane. Sakau tau, ateik pas mane. Jis tik vos 
šios dienos šuo, o tu mane seniai jau pažįsti, Nance.

— Aš pažįstu tave gerai, — atsakė mergina, neparo
džius nei mažiausio sumišimo. — Labanakt!

Faginui mėginat uždėti savo ranką ant josios, mergi
na pasitraukė atgal, bet atkartojo labanakt rainiu balsu 
ir suprantančiai linktelėjus ant jo žiūros, uždarė duris.

Užimtas svarstymais, kurie skraidė po jo smegenis, 
Faginas traukė namon. Jo galvoje užgimė mintis, — ne 
tik iš šio paskiausio atsitikimo, nors tas patvirtino jo spė
jimus, — kad Nancei įsipyko vagies gyvuliškumas, ir ji
nai atrado sau kitą sėbrą. Jos atsimainęs būdas, tankus 
kasžinkur prasišalinimai, jos abejingumas apie gaujos 
reikalus, apie kuriuos kitąsyk būdavo taip rūpestinga, 
prie to pridėjus nesuvaldomą jos norą išeiti iš namų nak
čia tam tikroj valandoj, — tas viskas patvirtino žydo spė
jimą ir beveik jį įtikino. Naujasis jos meilės asmuo ne
prigulėjo prie žydo sėbrų. Pritraukus jį prie savęs, dagi 
su tokia pagelbininke, kaip Naney, butų labai svarbu, ir 
tas reikia būtinai padaryti neatidėliojant, — taip svarstė 
Faginas.

Reikėjo dar ir kitas, juodesnis darbas atlikti. Sikes 
žinojo perdaug, o jo nemandagus pasityčiojimai nemaža 
žydui dasiėdė, ypač dėlto, kad žaizdos buvo užslėptos. 
Mergina turi gerai tą įsidomėti, kad jeigu atsiskirs nuo 
Sikes’o, tai niekados nebus saugi nuo jo pasiutimo ir kad 
asmuo, dabar jos numylėtas, turės nukentėti žaizdas, arba 
net nustoti gyvasties. Truputį jai įkalbėjus, — mąstė 
Faginas, — negali būti tikresnio dalyko, kad mergina už
duos jam nuodų! Jau nesykį moteriškės atlikdavo tokius 
darbus, kad tik atsiekus savo tikslą. Tokiu budu pražus 
pavojingas valkata, kurio aš neapkenčiu. Jo vieton stos 
kitas, ir mano įtekmė ant merginos, paremta žinia apie jos 
nuodėmę, bus peapribuota. Tos mintįs perėjo per žydo 
galvą, jam dar besėdint plėšiko namuose. Tr dėlei to jisai 
jasinaudojo pasitaikiusia proga i,' atsisveikindamas su

mergina, neaiškiai jai apie tai užsiminė. Mergina suvis 
neparodė nuostabos ir neprisimetė nenuvokiančia. Ji aiš
kiai viską suprato. Jos žiūra tą patvirtino.

Bet gal ji nenorės nužudyti Sikes’o, o tasai juk svar
biausias dalykas. — Kaip čia padidinus ant jos mano įtek
mę?— galvojo žydas, slinkdamas namon. — Kaip čia ga
vus ant jos naują valdžią?

Tokiose smegenise, kaip žydo, veisiasi visokie užma
nymai. Jau nei nepriverčiant jos prisipažinti, kad taip 
pasiuntus kokį šnipą ir suradus naująjį jos numylėtinį? 
Padarius tą, pagrūmoti, kad viskas bus išpasakota Si
kes’ui (kurio ji neapsakomai bijojosi), — ar tokiu budu 
nebus galima jos priversti?

— Galima, — tarė Faginas, beveik garsiai. — Ji nega
lės man atsakyti. Jokiu budu, nei už savo gyvastį! Jau 
turiu viską. Pragumai prirengti, reikia tik juos paleisti 
darban. Dar aš tave sugriebsiu!

Jis tamsiai pažiurėjo atgal ir pagrūmojęs su kumščia 
tai vietai, kur pasiliko drąsus valkata, ėjo toliau savo ke
liu. Beeidamas jis glamžė skvernus savo trinyčių, tary
tum tai buvo neapkenčiamas jo priešas, kurį smaugė savo 
rankom.

XLV.

Faginas sunaudoja Nojų Klaipolių paslaptingam žygiui.
Senis atsikėlė anksti ir nekantriai laukė pasirodymo 

naujojo savo sėbro, kurs rodos nesulauktinai gaišuoda
mas, galutinai atėjo ir godžiai puolėsi prie pusryčių.

— Bolteri, — tarė žydas, prisislinkęs kėdę ir atsisė
dęs prieš Morrisą Bolterį.

— Aš čia, — atsakė Nojus. — Kame dalykas? Tik 
nieko manęs neklausinėk, kol nepavalgysiu. Didelis var
gas su tuom šioj’ vietoj’. Niekados neduodi užtektinai 
laiko gerai privalgyti.

— Juk gali šnekėti valgydamas, ar ne? — tarė Fagi
nas, iš gilumos širdies keikdamas savo brangaus prietelio 
ėdrumą.

— O taip, aš galiu šnekėti. Man dar geriau valgyti 
bešnekant, — tarė Nojus, atsiriekęs neišmatuotą duonos 
riekę. — Kur Karolina ?

— Išėjo, — atsakė Faginas. — Išsiunčiau ją šįryt su 
kita mergina, nes norėjau pasilikti du vienu su tavim.

— Oh! — tarė Nojus. — Butų geriau, kad butum jai 
liepęs prieš eisiant iškepti ragaišiaus. Gerai. Gali šnekėti. 
Man tas nekenks.

Buvo matyti, kad nėra pavojaus užkenkti jo ėdrumui, 
nes jis atsisėdo, matomai pasirįžęs pusėtinai pasidarbuoti.

— Vakar tu gražiai pasirodei, mano brangus, — tarė 
žydas. — Puikiai! — Šeši šillingai ir pusdešimto peno su 
pirma tik diena! Tu pralobsi nuo tų vaikų spąstų.

— Neužsimiršk paminėti trijų kvortinių puodų ir 
milžtuvės, — tarė Bolteris.

— Ne, ne, mano brangus, — atsakė žydas. — Puodai 
tai buvo genijaus darbas, o milžtuvė tai tikra tobulybė.

— Man rodos, gana gerai, kaip ant pradžios, — tarė 
Bolteris pasigirtinai. — Puodus as nuėmiau nuo tvoros, 
o milžtuvė stovėjo pas viešbučio duris. Padūmojau, kad 
gali dar surūdyti nuo lietaus, arba nusišaldvti, žinai. Eh? 
Ha! ba! ha!

Žydas prisimetė širdingai nusikvatojęs. Bolteris už
tektinai prisijuokęs, kelis syk gardžiai atsikando ir pabai
gęs pirmąją duonos riekę su sviestu, ėmėsi už antrosios.

— Bolteri, aš noriu, — tarė žydas, pasilenkęs per sta
lą, — kad tu man atliktum, mano brangus, vieną darbelį, 
kurs reikaluja mitrumo ir didžio atsargumo.

— Aš tau sakau, — atsakė Bolteris, — nestatyk ma
nęs pavojun ir daugiau nesiųsk policijos stotim Tas man 
netinka, taigi aš tau sakau.

— Tenai nėra nei mažiausio pavojaus, — nei mažiau
sio, — tarė žydas, — tiktai sekti paskui moteriškę.

— Ar sena moteriškė? — paklausė Nojus.
— Jauna, — atsakė Faginas.
— Tą tai galiu puikiai atlikti, — tarė Bolteris. - 

Aš buvau tikrai gudrus šnipas, dar eidamas mokslainėn. 
Dėlko turiu ją sekti? Ne tam, kad—

— Nieko jei nereik daryt, — pertraukė žydas, — tik 
pasakysi man, kur jinai vaikščioja, su kuom sueina ir, 
jeigu bus galima, ką šneka. Reik atsiminti kokioj gatvėj, 
jei tai bus gatvė, kokiuose namuose, jei tai bus namai, ir 
parnešti man visas žinias, kokias tik galėsi.

— Kiek man užtai duosi? — užklausė Nojus, atstatęs 
šalin puoduką ir žiūrėdamas savo duondaviui į akis.

— Jei gerai atliksi, tai gausi svarą, mano brangus. 
Visą svarą, — tarė Faginas, norėdamas kuolabiausia pa
dirginti jo vuoslę. — Dar aš niekados tiek nedaviau už 
vieną mažą darbelį, kurs pats iš savęs neatneša jokios 
naudos.

— Kas ji yra? — kvotė Nojus.
— .Viena iš mus.
— Oh! Viešpatie! — suriko Nojus, užrietęs nosį. — 

Ar apie ją abejoji?
— Jinai atrado sau naujus sėbrus, mano brangus, ir 

aš noriu žinoti, kas jie per vieni, — atsakė žydas.
— Suprantu, — tarė Nojus. — Tik dėlto, kad turėti 

smagumą su jais susipažinti, jei tai verti žmonės, eh? Ha! 
ha! ha! Aš tau patarnausiu.

— Aš žinojau, kad apsiimsi, — sušuko žydas iš 
džiaugsmo, pasisekus jo užmanymui.

— Žinoma, žinoma, — atsakė Nojus. — Kur ji yra? 
Kur mą jos laukti? Kur eiti?

— Tą viską tau pasakysiu, mano brangus. Savo laike 
aš tau ją parodysiu, — tarė Faginas. — Buk tik pasiren
gęs, o šeip viską palik man.

Tą vakarą ir kitą ir dar kitą šnipas apsiavęs čebatais 
ir persirėdęs vežėju, buvo pasirengęs ir laukė tik Fagino 
žodžio. Perėjo šešios naktys — ilgos naktys — ir kiek
vieną Faginas grįžo namon apsirikęs ir trumpai pranešė, 
kad dar ne laikas. Septintąją jis sugrįžo anksčiau su 
džiaugsmu, kurio negalėjo paslėpti. Buvo tai nedėldienis.

Toliaus bus.

“Draugo” Agentai.

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, III 

Daro. M. Andrulionis,
65 Davidson st., Lowell, 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, Lewiston, Me.

Pr. F. Juškeviče,
139 Jackson st., Lawrence, Mass 

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

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

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

Union ticket agency.
••niausi* Lietuviška Bank* Serai tona 

ir Vlaoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Gerianti} 

Linijų.
Siunčia pinigus kas dien in visa*, da- 

'is svieto; taip-gi perka ir išmaino ri 
tokius pinigus. Išdirba visokius doku- 
nentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.

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

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

Adolf Blau,
Uraiora Ticket Agency,

tOS Lackavvanna Avė, Scranton, Pa.
Taip-gi turime savo krautuvėje dau

gybę visokiu maldaknygių ir svietiškų 
Knygų visokiose kalbose.

TELEFONAI: Naujas 303 — Bell MS

Jau laikas užsisakyti 1912 metams 
Geriausias Lietuviškas-Katalilriš- 

kas Laikraštis.
“ŠALTINIS”

“ŠALTINIO” kaina: 
Lietuvoje ir Rusijoje: Amerikoje:
Metams 3 rb. — k. 
9 mėn. 2 rb. 25 k. 
6 mėn. 1 rb. 50 k. 
3 mėn. — rb. 80 k.

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

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

Siunčiant į Redakciją laiškus ir 
pinigus reikia padėti ąitoks adre
sas :
“ŠALTINIO” REDAKCIJAHU 

SEINAI, 8UV. GU1L
RUSSIA.

Tikra* Lietuviškas Agentas.

Malonų* viengenčiai lietuviai ir lie- 
tuvaitėsl Jei norit turėt lengvą ir lai
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir 
nenori būti nuskriaustu atvažiavęa 
Nevv Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas 
G. Bartašių. Jis visiems žinomas geras 
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą Nevv Yorke. Parduoda 
laivakortes j visas pasaulio dalis ant 
dručiausiy ir greičiausių laivų ir ui 
ilgiausias kainas. Sinnčisme pinigus ir 
šmainome ant amerikoniškų. Parūpi
name gubernskus pašportus ii Konsn- 
lio. Parsamdome keleiviams kambarius 
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam 
visokias svarbias žinias uždyką.

GEO. BARTAŠIUS 

Agent&ą,

241 W. Broadwaj, So. Bostoi, Mass
■558 Broome str., New Vort City.

Vienatinis Lietuvis Kostmneriszkas 
KRIACCIUS ATHOL’E

Siuva Visoktua Vyriškus tr Moterišku* Būbus.
Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu 

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

VISĄ DARBĄ GVARANTUOJU.
Iš aplinkinių miestelių atvažiavusiems užsiste- 

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

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

UI. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

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

Man pavestus dar
bus atlieku artis-

_ _ _ M. A. Norknnas
IMPROSPECT SU LAIRENCE, MASS.

TĖMYKITE LIETUVIAI.

Kelionė per jūres. Tūkstančiai 
tūkstančiu mūšy tautiečiu ke
liauja j prigimtą šalį ir iš tenai 
atgal į Ameriką, o visi labiausiai 
užganėdinti, kurie perka laivakor
tes pas:

Joną Nemeth’a
O kodėl? Nes turi gerą prižiū

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

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

’ Honover Brewing Co.

‘ Elius, Alus ir porteris.
TIKRAS LENKISZKAS LAGER.

Atkreipkite savo atidą in produktą, Jusu tautiečio iš
dirbamą. 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

B

S

“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.

V, >

Lietuviškųjų Sv. Kazimero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

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

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos 
Perdėtinės šiuo antrašu:

Mother Superior,
ST. CASIMIR’S SEMINARY, 

6700 Rocl^ioell St., Chicago, III.

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knvg* yra stebuklinga ir aiuata yra tyk dėl vyru. 

Knyga ta praataia, aupraatais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyrUUrutna, isigyditi nuo užnuodijima krauja 
arbasypili.nubiegima aiekloa, patrotitu atypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
atypribe, pylva, klaoenu, inkatu ir puslea ligaa, rutna- 
tlzma, gonorrhoea f rba triperi, naujai Įgautas lygas, 
atrictura ir vysaa vyru Ivgra, gal būti išgidomaa aava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. •

Ta, dykai Įgauta knyga, pasakia jums kodėl ju* 
kentat lr kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvg žinios, katros ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevede* vyra*. Ta knyga yra parakta par Daktara, 
katraa atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, apecijaliaku 
lygut. Temvkit, jog ta knyga yra aiuata dykai,
užmokam už pačto, Ing užpečetita konverta. Nes’usk 
nekokia piningu, tyk parašik sava varda, ir adres* vnt 
Žemiaus paduotu kuponn, katrų ainsk mum* Sendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
dr. jos. usm t co . i ios a nos cunm

Godotinas Taminta: Pa<a1 TamHtoa priftadiejma, ai aorlečjaa 
jog Tamista prisiųsta mat sn«n vytai dykai vlna jnan knyg* adai vynu

BUK
VYRAS

Vardai.
Adr Rtoltaa
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KALIOŠAI.
Vienaveiksmė komedija.

Lenkiškai parašė J. Fredro. 
Lietuviškai išvertė P. Dobilėlis.

Redakcijos Atsakymai.
A. Petruškevičiui, E. Columbus,

S. L. B.
Kadangi 

t racija turi

K. A. NARIŲ DOMAI.
‘ Draugo ’ ’• adminis- 
bcgalincfi daugybes 

L. R. K.---’ įvairiu nesmagumų su S Ohio. - Laba. gaila, kad męs ne-1 nariais-organo-skaitytojais, nes
galime išpildyti visu Tamstos rei 
kalaviiuų. Ir taip: antrašų per
mainome, bet jokiu budu negali-

t

Filaitis. Ačiū už rūpestį. Lygiai ant pirmos pribusiu.
Puolu po kojalėni (linktelėja ir išeina gelmėn).

XVII REGINYS.
Balbina — Inickis.

Inickis (šluostindamas nosį). Ne! Tas tiktai man gali 
atsitikti. Sykį, tiktai vieną sykį juose išėjau! Nepilnai per 
dvyliką valandų dvi poros kaliošu, dvi slogos! A... a. . .
(nori čiaudėti).

Balbina. Eik greitai permainyti apsiavimą.
Inickis. Vėl man pertraukei, o tai gal bausmė Die. .. 

die... [nori čiaudėti, girdėti brazdinimą į duris gilumoj 
įširdyje (paskutinioj)]. Kas ten!?

Berniukas (įeidamas su žaliu pundeliu). Dauggalis 
ponas liepei atnešti antrą porą?

Inickis. Antrą, taip yra, antrą. Jeigu taip eis toliau, 
visą sankrovą išpirksiu. Tai bus paskutinis mėginimas 
(bandymas). Jeigu man ir tuos apmainys, liepsiu sau pa
daryti mašinėlę dėl uždarymo. Kaliošai su spąstais. Eik 
paskui mane (išeina į savo kambarį po dešinės, paskui jį 
berniukas).

XVIII REGINYS.

Balbina (žiūrėdama į laikrodį). Keturios-dešimt mi
nučių ant dvylikos, man rodos, kad viskas pražudinta 
(sėdasi nuvargus ant kėdutės po dešinės; verksmingai).
Man rodos, kad... kad... mėšlungį gausiu...

Zuzė (įeina gilumoj su kašikėliu rankoje). Štai esu. 
meldžiu ponios.

Balbina (pašokdama). Antis yra?
Zuzė. Yra, bet tai liesas gaigalas, paskutinis buvo 

ant mugės.
Balbina. Eik-gi, eik į virtuvę ir pęšk ką greičiausiai.
Zuzė. Tą dvasia padarysim.
Balbina. O kaparai yra?
Zuzė. Yra, puikus.
Balbina. Skubinkis, bijok Dievo!
Zuzė. Nesibijok tamsta (išeina po kairės).
Balbina. Einu paskui tave. (Daro porą žingsniu Į du

ris po kairės, bet paskui sustoja ir pirštais bugnuoja kak
ton lyg kad norėtu ką-nors atminti). Dar turėjau ką-tokio 
padaryti, bet jau jaučiu galvoje sumišimą... O, dvylikta.
reikia laikrodis prisukti! (eina ir prisuka laikrodį stovintį naioS««yddU j ii di«.ą u tai be skiudeiimo. 
ant kaminėlio. Berniukas išeina iš kambario Iniekio, turė
damas pundelį kairėje, porą kaliošu dešinėje rankoje).

Inickis (nuo slenksčio duru). Taip, tenai pastatyk 
pas duris.

Berniukas. Prašyčiau ant alaus.
Inickis. Jau tau rytmetyje daviau (prasišalina į savo 

>kambarį ir užsidaro duris. Berniukas stato kaliošus po 
dešinės pusės dumi gilumoj ir išeina. Duryse sutinka Ka
rolių turintį rankose gipsinį aniolėlį. Karolius įėjęs nu
siima kaliošus, kuriuos palieka po kairės pusės durų gilu- 

. Bioj).
XIX reginys.

Karolius — Balbina.
Karolius (gilumoj). Neišvengiama dargana, be kalio

šų nė žingsnio. Aniolėlį atpirkau, kad tiktai nusiduotų 
pritinkamai ant vietos pastatyti.

Balbina (atsigrįžta ir pamato Karolių) A!...
Karolius (slėpdamas aniolėlį už pečių). Atsiprašau, 

nemačiau tamstos (artinas prie stalelio po dešinės ir sten 
giasi pastatyti aniolėlio už pečių, kas jam pagalios nusi
duoda). A šiuo kartu esu laimingas ir ar radau tamstos 
tėvą?

Balbina. Mano tėvą? Tamsta turbūt klysti.
Karolius. Juk-gi čia prieš valandėlę... (prisiartina 

prie jos).
Balbina (persigandus traukiasi atgal). Bet tamsta 

klysti, aš tamstos niekados nemačiau.
Karolius (pažinęs kad tai ne Emilė). Teisybė... 

tūkstantį kartų atsiprašu, turėjau suklysti vienu aukštu 
(gyvenimu) (traukiasi atatupstas prie stalelio, norėda
mas už savęs paimti aniolėlį, kurį nustumia). Bravo, an
tras aniolėlis!

Balbina (labiau išsigandus). Mano pone...
Karolius (linkėdamas ir traukdamas greitai pas duris 

gilumoj). Atsiprašau, atsiprašau, suklydau, (maunas greit 
kaliošus stovinčius po dešinės pusės durų gilumoj ir išei- 

flffl*).
XX REGINYS.

tai organo negauna, tai jiems ad
reso nepermaino, arba organą ne- 

, . . laiku sustabdo, o kadąngi tame
me mainyti pavardės, nors to nuo tankiausiai būna kaltininkais pa
inus reikalaujate “dėl angelsko tįs organo skaitytojai, nes persi-' 
pasakymo’’. Permainius pavardę kėlę tuoj nepermaino savo adre- 
ant laikraščio, tada atsieitų Taras-• so, arba permaino jį vėlai, kilo
tai permainyti ją (pavardę) ir met krasa (pačtas) jau esti sulai-Jfe 
pas S. L. R. K. A. centro sekreto- kius organo siuntinėjimą tada jau * 
rių. Kitaip įvyktų nepataisomos męs nežinome, ar atsišaukęs orga- * 
klaidos. Antra, nėra uei reikalo no skaitytojas yra S. L. R. K. A, S 
mainyti savo pavardę, da-gi tai nariu ar ne, ir todėl nežinome ar Įjj 
daryti yra labai pavojinga, o ame- jam pridera siuntinėti organą, už * 
rikonai Tamstos anglu vis gi ne- kurį turi Sus-mas mokėti. $
pripažįs. Tatai dėl tų priežasčių, nuo šiol Ž

kas savaitė pagarsinsime visų tų * 
organo skaitytojų vardus, pavar- w 
dės ir adresus, kuriems tik krasa $ 
organo siuntinėjimą sulaikys, o jjj 
tuomi, manome, išvengsime berei- * 
kalingų mums išmetinėjimų. j u/ 

Praeitą savaitę krasa sulaikė £ 
organo siuntinėjimą šiems na- * 
riams: R. Petrauskas, Box 34 Port * 

į land, Ore. M.. Dnuderiutė 1550 *
Vargonininko ar mokytojo V6’’ M’ Kal1fJi?liute’.... . .i 1S50 Mihvaukee avė., Chicago.

mokyklos. TU., M. Grigaravičienė Box 241, 
Nortbampton. Mass. Agota Gel- 
čiutė Box 70, Shenandoah, Pa. Ma

SEVEROS

ANTISEPSOL
(SEVERA’S ANTISEPSOL)

turi būti vartojamas kasdien burnai ir gerklei 
išplauti. Tas vaistas sustiprina dantų smegenis 
ir neleidžia dantims gęsti. Pasėkmingiausiai 
gydo katarą ir slogas, taipjau ir visokias kitas 
ligas, apie ką išaiškina pridedama prie kiekvie
no buteliuko knygelė.

Kaina 25 centai.

Nik. Vosiliui, Broad Brook, Ct.
— Tamstos pavardės taip-pat ne- 
mainome: — Skaityk plrmeinantį
atsakymą.

PAJIEŠKAU VIETOS

prie parapijines 
Adresas:

J. Žemaitis,
126 Soutli avė.,

Bridgeport, Conn.

Dr. KOLER
Lietuvių

rė Poteraitienė. 190 Bay st., Pe
tras Žilinskas, 113 Essex st.. .Ta- 
rnaioa, N. Y. Liudvikas Pakala,
7 Tilaston st, Roxburv, Boston, ' 
Mass.. O. Mikočiutė. 122 Penn st.. 
Baltimore. Md. Kazvs Asevič’us. 
2504 W. 25th st.. Cleveland. Cibo

‘ ‘ Draugo ’ ’ Administraci j a.

SPUOGAI.
šašialiai ir visokį veidoGydytojas Plęmeliai v» v J bei kūno nesvarumai pranyksta

638 Penn Avė. 
Pittsburgh. Pa.

kuogreičiausiai, jeigu tik kas var
tos pastilkas “Aknol”.

Tie tai viduriniai vaistai kuo- | 
nogeriausiai iščystina kraują, o 

: kaip žinoma nuo kraujo nešvaru- | 
mo visoki kūno nemalonumai atsi- ;Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi

savo paveikslą šiame laikraštyje. Dr Koler yra . ... a i • I iii
gimęs ir mokinęsis Varšavoje Dr Koler prakti- ’ randa. SlUOS VaiSlUS TGlKia atSKlF- I -K 
kavo visuose Varšavos ligonbučiuost*. o paskuti* , • _ i £mais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buvo tl nUO VISOKIŲ tcpyllĮ (tUOSClU), , £ 

vauškas Ugafvvyrj k°mour^ kur 8yd° tik pr? į kurios tik laikinai pagelbsti, bet $ 
SIFILĮ išgydau varto lamas gyduolę 6o6. dide- pastlllvOS Akliol panaikina

lį iiradinią profesoriaus Khrlich prieš sifilį Jeicti <,m5įnni visokius <snnntnis nlėnills & kenti išbėrimus aut viso kūno. gedimą buruoie < dlilZindl \ ISOKIUS spuogus, pienius, 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų. gaŠUS ir taip įaU kūno nešvaru- \ 

krauio sustos ir neatsikar* 1 , C. -i • i • xmus. Tukstancius padekomų turi- į

Sužeidimai
odos, kaip antai užgavimai, nubruožimai, žaiz
dos, nudegimai, skauduliai ir t.t. — labai greitai 
gija, jei vartojus

SEVEROS

Mostis Gydanti
(SEVERA’S HEALING 0INTMENT)

Reikia visada namie laikyti reikalui.
Kaina 25 centai.

Severos

PIGULKOS DEL KEPENŲ
(SEVERA’S L1VER PILLS)

Vartojant jąs einant gulti ir po kiekvienam val
giui, prašalinama visokie kepnų sugedimai, pa
gelbėja virškinti ir reguliuoti vidurius. Pamė
ginkite.

Kaina 25 centai.
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar- 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrčsi savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ 
ir kt. išgydau j io dienų, o jei ne, tai pinigus 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGiSTES prašalinu į dienas. 
Ar jautiesi mažum. jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka-

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
j 30 minutų be operacijos

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. 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, parkus, skrupulus ir visas kitas 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per- 
traukt savo darbo t

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 8:30 vakare 
Pėtnyiiomis iki 5 popiet. Nedėliomis iki 3 j 

popiet. Ateikit tuojaus.

me nuo ėmikų iš musų “Aknol”, 
nes kas tik ėmė tuos vaistus, tam 
gelbėjo. Bet to negana; reikia pa
čiam pažinti tų vaistų gerumą. 
Jeigu negelbės, sugrąžinsime jėk 
vieną tavo atsiųstą centą.

Kam-gi rodytis žmonėms su ne
gražiu veidu? Kam-gi kęsti tuos 
nemalonumus, o gal ir pajuoki-' 
mus ? Atsiųsk kuonogreičiausiai | 
$1.50 ir tuoj atsiųsime tau šimtą ! 
pastilkų “Aknol” — lygiai tiek, į 
kiek reikalaujama tavo kraujo ap-| 
svarinimui. Neatidėliok, bet šian
dien indėk į kopertą $1.50, užre
gistruok ir siųsk mums tuo adre
sų:

Aknol Remedy Co.
330 E. 15th Street,

New York, City.
Dep. C. H.

Severos gyduoles parduoda visur aptie
kose. Galimajomir išsitikėti. Neimki
te kitokių. Reikalaudami ypatingo 
daktariško patarimo, rašykite adresu:

W. F. Severą Co.

ISZGYDYTAS iš IO METINES

RUPTURA
John J. Evans, iš Wapwallopen, sunkiai dirbantis kalvis
parako fabrike, apsako atsitikimą, kuris visus užinteresuos

Perėjo keturi fhetai Apriliuje š, m. kada atsišaukiau pas Daktarą O’Malley 
į AVilkes-Barre, ba kentėjau ant dubeltavos Rupturos, padėjimas mano buvo 
pavojingas, o su didele nebegale galėjau baigt savo darbą. Gydytojai kurie 
mane prieš tai gydė: jog tai yra didelė kvailystė mislinti, 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 kentėjimą, bet nenorėjau į tai įtikėt.

O dabar nežinau kaip išreikšti savo dėkingumą už tai, jog esmių dabar suvis 
sveikas be jokios operacijos. Nuo keturių metą nenešioju jokį drižą, norint ga
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- 
riškados per mano Kemišką-Elektro Methodą. Aš esmu vienatinis 
Specialistas ir galiu gvarantyti jog tave išgydysiu iš Rupturos. Ma
no spasabas gydymo Rupturos užtikrina kožnam išgydymą, apie ką 
šimtai ypatų jau persitikrino, per ką turi pilną tvirtybę prie manęs, 
atsiųsk 2c. markę, o gausi knygutę su abrozėliais aprašant mano 
būdą gydymo Rupturos. Rodą dykai. Kas negali ant kart užmokėt, 
tai duosiu ant išmokesčio. Prekė užganėdinanti.

Prisiųsk pačtinę markė už 2c., o apturėsi daktarišką knygutę 
su abrozėliais už dyką.

on. ALEX. O’MALLEY
158 So. Washlngton St., Wilkes-Barre, Pa.

Čia rašoma ir kalbama lietuviškai ir lenkiškai.

5
|
t

i

*

SESIOS KVORTOS DEG
TINĖS uz si.oo

Kad išplatinus žmonėse musą pa- 
skilbusius gėrimus, pasiųsime kiekvie
nam, savo lėšomis, “ZANOL”

| Šešias Pilnas Kvortas Degtines už $1.00
ąg sulyg jusą pasirinkimu. Pasakykite, 
W į ko norite — Kye, Botirbon, Corn ar 
Įjj Sour Mash degtinės, (lin, Rum, Peach, W I Apple, Apricot ar Konjako Brandies, 
VI etc.t-
* NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.
Jįj Parodysime kaip. Męs esame prity- 
4, rę degtinės dirbėjai. Ir parodysime, 

kaip kiekvienas gal pasidaryti gėralus
S namie, SUTAVPINT PENKIAS- 
į DEfe.MTA NUOŠIMTĮ PIRKLIU PEL- 
f SO su pagelba “ZANOL” Ekstrakto. J Įstatymą leista. Parodoma į dvi mi- 

nuti. Gėralas padarytas su “ZANOL” 
jjj’ yra labai skanus ir grynas. Gauta
ĮJJ Aukso Medaliai Columbijos Parodoje, 
iii', Tūkstančiai patenkintą vartotoją, 
jjj Gvarantuoja sulyg Suv. Valst. Gryno

Maisto ir Vaistą Įstatymais, Serialis 
No. 22115-A.
Pair.ėginimui Viena Kvorta Degtinės Dykai.

Pamėginkite, kaip tik jąs sau norite 
ir jeigu tai nebus geriausia degtinė, 
sugrąžinkite likusią mums atgal mūsą 
lėšomis, o męs sugrąžinsime jums pi
nigus. Siųskite užsisakymus šiandien, o 
mes pasiųsime “ZANOL ŠEŠIAS (6) 
PILNAS KVORTAS DEGTINES UŽ 
$1 .00. Viską męs apmokame. Reikalau
kite, kokios rųšies tik norite. Dvylika 
pilnu kvortą, $1.50; dvidešimt-keturios 
pilnos kovrtos, $2.80. DYKAI knygutę 
“Paslaptis ir Istorija Degtinės Dirbi
mo Namie” pasiųsime kiekvienam, kurs 
tik suteiks mums savo adresą.

UNIVERSAL iMPORT CO.
4730 Universal Bldg. Cincinnatti, Ohio.
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CEDAR RAPIDS 
IOWA

Feelind Better Already
<xssaa2iS2zaaia5Q i H II 1 Zankjufou!

GERA PROGA.
Gramatika angliškos kalbos mo
kytis be mokytojo, 174 puslapių, 
drūtai apdaryta $1.00
Aritmetika, mokintis rokundų be 
mokytojo, su paveikslais, drūtai 
apdaryta, 128 puslapių. 35c. 
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.

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą apgarsi

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

P. MIKOLAINIS,
Box 62, New York City.

Balbina (viena) — vėliau Inickis.
Balbina. Aišku koksai pusgalvėlis... jau bijoties 

pradėjau.... gerai, kad išėjo, tik sudaužė aniolėlį (priklau
pia ir renka šmotelius). Užvakar jį pirkau už rublį ir 30 
k. (Inickis išeina iš savo kambario susiraukęs, galva nu
leista, rankomis užpakalyje sunertomis, daro porą žings
nių, paskiau žvilgterėjęs į vietą kur stovėjo jo kaliošai, 
sustoja kaip perkūnu trenktas).

Inickis (baimės perimtas). Prievartos! Kur mano 
kaliošai?

Balbina (ramiai). Pas duris.
Inickis (pamatęs paliktus Karoliaus) Šitie... šitie... 

Bet-gi tai ne mano!
Balbina. Jug ką-tik pirkai.
Inickis. Bet-gi mano nauji su geltona flanele, o šie ne

šioti, sušlapinti su melsva flanele...
Balbina. Gal tie ką rytmetyj...
Inickis. Kaip Dievą myliu tie patįs!... Ar tai yra 

burtai?... Ar aš sapnuoju?... Kas čia buvo? Balbina,
čia buvo?

Tolians bus.

LIETUVIO KRAUTUVĖ
Pas mus galima 

gauti .naujausios 
mados laikrodėlių 
žiedų,, Armonikų, 
sk ripkų ir visokių 
muzikališkų ins
trumentų. Gerų 
britvų, .drukuoja-

mų mašinukių, albumų fotogra- 
joma, historiškų ir malda kningų, 
popierų laiškams rašyti su pasi
skaitymais ir dainomis, su drukuo- 
tais aplinkui konvertais, tuzinas 
25c., 5 tuzinai $1. Perkupčiams 
1000 už $6. Magiškos kazyros su 
kuriomis gal išlošti daug pinigų, 
$3. Kas norit mano naujo didelio 
katalogo, priaiųskite 2c. markę ir 
aplankysite jį, o rasite daugybę 
naudingų daiktų.

Naujai išėjo iš spaudos labai 
reikalinga katalikams kninga 
“Šaltinis”, su puikiais apdarais 
kaštuoja $2. Kreipkitės ant Šio 
adreso:

W. WAIDELIS 
112 firiHd Srriet, Brnklya, N. Y

Tik per 40 dienų nž $5.

1. Biblija arba Sv. Raštas Seno
jo ir Naujojo Įstatymo išversta į 
lietuvių kalbą ir pertaisyta; iš
leista Berlyne 3908 metais; pus
lapių išviso 1127. Tvirtai aptaisy
ta $2.00

2. Šventųjų gyvenimai. Paskirs
tyta kiekvienai dienai. Visos šešios 
dalįs tvirtai sudarytos į vieną 
knygą , $3.00

3. Pekla arba amžinasai praga
ras, giesmės apie peklos kentėji
mus ir apie keturis paskutiniuo
sius daiktus Dievo stebuklai dū
šiose čysčiuje esančių. Puslapių 
503. Drūtuose aptaisuose $1.00

Už visas tas knygas atsieina 
$6.00, bet jeigu kas visas 3 kny
gas ims kartu, atiduodame už 
$5.00, tik per 40 dienų, vėliaus bus 
brangiau. Naudokitės. Reikalau
jame agentų ir duodame gerą už
darbį.

Kreipkitės šiuo adresu:
K. J. INTAS,

P. O. Box 1724 York, N. Y

Mielai aš pa 
klausiau jūsų 
patarimo ir įš- 
titryniau su

Dr. Richter’io
Pain- 

Erpelleriu.
Dingo skaudėjimas kakle ir diegi

mas šone, jaučiuos visiškai gerai. Pri
valo būti kiekvienos šeimynos šepojė.
■Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.

P. AD. RICHTER A CO., 2IS Pearl Street, New York. 
RlehUr to Cougo Plllta yTa geros nno viduriu «ukiete]imo. 25c. ir!

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntmuL
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS, 
SHENANDOAH, PA.

BONA MORS
SODALITY

SUšMESMHtml
mmtmeal.can

Prašome parsisiųzdinti 1912 metams mėnesinį leidinį
“TEATRĄ”

“TEATRAS” eina knygutė mis po 3-264 pusi. už mėnesį. 
“TEATRE” spausdinama taip origaliai taip, ir versti
niai, jau dramos cenzūros leistieji vaidinti, scenos veika
lai „TEATRO” KAINA:

Lietuvoj ir visoj Rusijoj 3 r. metams, Užssieniuose 4 r. metams.
“TEATRO” adresas: Vilnius, 2-oi Ponomarski No. 14.

“Teatro“ Redakcija.

R.H. Morgan
Išdirbėjas Kepu

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

Reikalauk Kata-
. liogo..

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

SHENANDOAH, PENN’A.

Varduvių Iszpardavimas.

Subata buvo didžiausia Metą Diena, o tai tik pradžia. Šita visa savaitė 
“Linksmoji Savaitė“, — nes geriausias laikas pirkties sau rubus ir sutau
pyti pinigus.

Tiesa, tokia diena ateina tik vieną kartą per metus, bet taip būna ir su 
Kalėdoms.

Ir tai yra vienatinis laimikis, kuris yra tikras laimikis.
SKAITYK ŠIĄS VARDUVIŲ KAINAS, TADA DARYK KĄ TU SAU 

NORI.
Vertes lig $15 dabar 
Vertčs lig $20 dabar 
Vertčs lig $25 dabar 
Vertės lig $30 dabar

$8.50
$12.50
$16.50
$21.50

R?

Kaip sau norite, o dabar visi turi būti Rosenthališki. Jeigu jiems negaila 
pinigu tai nekaltinkite savo dalios — kad jums laimikis neateina pas duris.

LOUIS ROSENTHAL
ANT KntBT'S n

nmmammam
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VIETINES ŽINIOS.
(Iš Wyomingo klonio apielinkės).

ir kaip vieni taip ir kiti — 
i katalikai.

3aisus atsitikimas.

daug garsiu
Bet airiai turį 

vvru, dideliu 
mokslininku politikui ir t.t. 
O ką, girdi, męs turime?' — 

į nieko! Nes mat, anot Šliupo,
Ketverge 14 dieną kovo, lietin iai minkšti, kaip teš- 

7 valandą vakare, traukinys| la, iškuriu, girdi, galima im
ant gatvės E. Market perva-Hipinti ką tiktai uoli. Bet 
žiavo žmogų apie 30 metu ant galo p. Šliupas to viso 
amžiaus. į kaičią suvertė ant lietuviu

Tasai žmogus, nežiūrint katalikiškumo, žodžiu — dėl 
kad kelias, traukiniui atei- to lietuviai pasilikę kultūros 
nant, jau buvo uždarytas, no į srityje, kad jie yra katali- 
rėjo greitai perinti pinu kais, kad tiki Dievui, palai- 
traukinio į kitą pusę, bet, ko bažnyčias, dvasiškiją ir 
ant nelaimės užkliuvo jam t.t. Čia tai ir išlindo yla iš*' ___ v _
koja ir parvirto ant bėgiu, maišo. Tik-ką pats p. Sliu- 
tuoniet užėjo traukinis ir pas pripažino, kad airiai 
perpiovė vargšą j dvi d iii. nors toki jau katalikai kaip 
Ligi šioliai nėra žinoma kas ir lietuviai, bet jie turi savo 
jis toksai butu. Iš išvaizdos augštą kultūrą ir nemažai 
atrodo lietuvis ar lenkas. sveria tu valstybių politikoj, 

kuriose jie apsigyvena, kas
Šliupinių prakalbos. jau gaiia aiškiai parodo, kad 

Praeitą sekmadienį 17 d. katalikystė tautos kultūrai 
kovo AVilkes-Barre’ii šliupi- ir kilimui nieko nekliudo 
niai turėjo surengę prakal-‘ priešingai, da-gi kultūrą 
bas. Prakalbos buvo Juozo;pakelia, o lietuviams, p. ŠI. 
Kunco salėje ir nors turėjo nuomone, neduoda nei nuo 
prasidėti 7-tą vai. vak., bet, žemės pakilti. Didesniu non-
kaip paprastai pas lietuvius, sensu nereikia!
anot žmonių išsitarimo, gal Tiek tai tepasakė šis lais- 
del didesnės garbės, kalbė- vamanią “tėvas”, kaip 
tojai teatvyko svetainėn tik jį vadina.
8-se vakaro, o žmonės, da-gi Po Šliupo kalbai maža 
dešimtukus užsimokėję tu- mergaitė (koki — nežinau) 
rėjo visą valandą žiovauti ir deklemavo eiles; jeigu butu 
laukti “garbią kalbėtoju”, balsiau kalbėjusi, tai dekle-

Pagalios kalbėtojai atvy- maciją butu galima para
ko. Pirmas kalbėjo Dr. J. dinti visai puikia. Bet čia 
Šliupas; ir nors apskelbi- jau ne deklematorkos kaltė 
muose garsinta, jog prakal- kad ji silpną balseli teturi, 
bos rengiamos 35-tos S. L. Tai-gi, dėl mažo balso, ir ei- 
A. kuopos, bet apie patį Su-j lią turinys sunku buvo su
mą Šliupas nieko nepasakė,Į gaudyti, tik buvo aišku, kad 
vos tik ant pabaigos jo var- eiles gerai mokėjo, ė 
dą suminėjo, dėlto tai ir ga- Ant galo išėjo kalbėti p. 
Įima tas prakalbas pavadin- F. Živatkauskas, S. L. A. 
ti šliupinėmis. • prezidentas. Na, sakau, tas

Dr. Šliupas pradėjo save tai jau droš apie Sus-mo rei- 
kalbą nuo busiančios 1915 kalus. Bet deja! Kaip pra- 
m. San Franciskoje visas- dėjo. apie “pruogresus” ir 
vietinės parodos. Nurodė, “bruolius”, tai viską į kru- 
kad ten butu svarini pasiro- va vėlė, kad sunku buvo sū
dyti ir lietuviams. Bet ką. prasti, ką kalbėtojas norėjo 
anot jo, męs lietuviai rodisi- pasakyti. Ir tai, ką pasakė, 
me, nes— nieko neturime; daugumoj vietą kartojo Dr. 
viena, kad pasirodymas pa- Šliupo kalbą, tik labiau ja 
rodoje mums atsieitą apie sumaišęs — suvėlęs. Tai 
$150.000,00 pinigais, kurią viskas, ką tas “tautietis” 
męs neturime iš kur paimti, pasakė.
antra, neturime nei ką ten Prakalbos jokio įspūdžio 
rodyti, — neturime savo nepadarė. Žmonią, maža 
garsią vyrą, kurie butu atsi- Kuneos salė, buvo prisirin- 
žvmėję dailės, išradimu ir, kus kupina. Mat žingeida- 
kitose mokslo srityse, žo- vosi, ka pasakys šliupinią 
džiu, kurie mums paga- “tėvas”.
mintą tą medžiagą, su ku
lia męs galėtumėm pašilo- Kas rorite gauti gavėnioskny- 
dvti pasauliui. gėlę „GRAUDUS VERKSMAI“

Tai palyginęs, Šliupas su- kreipkitės šiuo adresu: 
lygino lietuvius su airiais, Petras Šolomskas, 
nės ją politiškos aplinkybės 314 E. Marher st., Wilkes-Barre, Pa. 
litara litaron sutinkančios1 Kaina tik 15 centu.

Tėvo palaiminimo. Visa 
Austrija sujudo dėl garsaus 
veikėjo mirties. Kitą valsty
bių valdytojai gr. Erentalio 
našlei muša užuojautos tele- ; 
gramus. |

Tt Pabėgėliu suėmimas.
Galicijoj’ Austrijos valdžia 
suareštavo 12 asmenų pabė
gusiųjų iš Beresteeko kalė
jimo. Austrijos valdžia pa
bėgę, ms atiduos į Rusijos 
rankas.

T Chorvatą persekiojimai 
nesiliauna. Chorvatuos lia
nas vengras Curajus tik per 
vieną savo valdymo mėnesį 
konfiskavo 150 laikraščiu 
numerią, o prokuratūra su
taisė redaktoriams 57 bylas. 
Curajus taip įsidrąsino, kad 
Chorvatą seimą “paleido” 
dar tuomet, kuomet dar tik 
rinkimai ėjo. Zagrebo Chor
vatą universitetą liepė už
dengti, tečiaus studentai 
pasipriešino ir užbarikada
vo universitetą, o Zagrebo 
gyventojai per dvi dieni niai 
tino tuos studentus. Rezul
tatas buvo tas, kad lianas 
atšaukė savo paliepimą. 
Vengrijos sostinėje Buda
pešte giria tokius Chorvati- 
jos diktatūros darbus.

T Lione dabarties yra su
vienytą Prancūzijos socia
listą susivažiavimas. Tarp 
kitko buvo kalbama apie 
tai, kaip socialistai turi gy
venti su frank-masoną. Tai
gi nutarta, kad kiekvienam 
socialistui dėliai to palieka
ma pilna laisvė — gali stoti 
į masonus, gali ir nestoti.

T Slegiamąją tautu kon 
gresas ketina šiemet buti 
Paryžiuje birželio mėnesyj 
ir daug tautą jau pasižadė
jusią ten savo atstovus siąs
ti. Tą kongresą sumanęs 
chorvatą seimo atstovas 
Honkovieia.

NAMŲ PRITYRIMAS
Žinojimas — tai prityri

mą pasekmė.

Iš Visur. i ko nerasta. Gubernatoriui 
paliepus uždengti lavinimo
si kursai suaugusiems.

*. Rusija. Jekaterinoslave | Ryga. Latvių darbininką 
pasikvietė vienas žmogus! laikraštis “Jaunas Laiks” 
svečią blyną pavalgytą. Su- nubaustas 500 rubliu už pa
žinojęs apie tai miestsargis talpinimą straipsnio apie 

priešrenkamąją kompaniją. 
Kadangi laikraščio leidėjai 
atsisakė mokėti bausmę, tai 
redaktorius suimtas ir paso
dintas 3 mėn. kalėjimam

TI Saratovo realinės mo
kyklos direktorius, sužino
jęs, kad kur tai yra mokiniu 

T Ministerią taryba soti-j susirinkimas, užklupo ten 
ko įsteigti šias augštas ino-'RU policija. 8 8-tos klesos mo

Birinkovas, atėjęs pradėjo 
juos vaikyti. Bevaikydamas 
šovė j patį šeimininką, kuris 
vasario 7 d. pasimirė.

UŽemės drebėjimas. Vier- 
nyj mieste vėl buvo jaučia
mas žemės drebėjimas, bet 
silpnas,

kvklas: 1) ūkio institutą 
Voroneže, 2) kalną institu
tą Jekaterinburge 3) medi
cinos fakultetą Rostove prie 
Dono ir 4) ūkio politeehni 
kurną Samaroj.

Ministerių taryba 
kaikuriose Sibiro

nutarė
vietose
sustip-karo stovį pakeisti 

rinta apsauga.
T Vologdoje buvo didelė* 

kratos. Tikėtasi rasti už

IV ilkes-Barre 
Deposit & Savings

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

Kapitolas
Perviršis
Depozitai

$150.000
$450.000

$2.625.000
Moka 3-čią nuošimti nu0 sudėtų 

Joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry

to iki 3 popietų. subatomis nuo 
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 va!, 
vakare iki 8.

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuviškai.

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.

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

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgagė, aiba pirkti 
namus lai kreipiasi.

Plymouth National 
BANK.

Kapitolas su perviršiu 
$165.000.00.

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

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilke-sBarre, Pa.

Mes turime 
daug dalyką bandyti, kol pa 
siekiame pageidaujamą pa- 
sekmią. Tas-pat buvo musą 
tėvą-protėvią daroma. Daug 
žolią ir augalą buvo mėgin
ta, kol susekta, kurie ją tin
ka maistui, kurie pašarui, o 
kurie gydymui. Kiekviena 
geutkartė dėjo savo patyri
mus prie senesnių patyrimą, 
kol pagalios išsivystė dabar
tinis gydymo mokslas. Dau
gelis žolią pradėta jungti 
krūvon, kad padarius dides
nį ir greitesnį veikimą į žmo 
gaus kūną. Tuo keliu buvo 
susekta vaistas, žinomas 
vardu Triner’s American 
Elixir of Bitter Wine. Daug 
mėginimą buvo padaryta, 
kol šitas vaistas pasisekė 
taip tobulai sutaisyti. Jį rei
kia vartoti visokiose ligose, į 
paeinančiose nuo nesveiku 
vidurių, kaip antai nuo ape
tito stokos, nuo nusilpnėji
mo, nuo vidurių sukietėji
mo, galvos skaudėjimo, ner
vingumo. Visose aptiekose. 
Jos. Triner, 1333—1339 So. 
Ashland avė., Chicago, III.

kiniai pavaryti iš mokyklos.

T Baku organizuota žibalo 
versmių savininką trestas, 
’’urio centras bus Londone. 
Žibalo kaina vis eina bran- 
g.vn.

fl.Austrija. Pasimirė už
sienio reikalą ministeris gr. 
Frentalis. Tai buvo vienas 
žymiausiąją šią laiką politi
kos veikėją. Ministeris nu

draustą susirinkimą, nele- mirė gražiai, priėmęs ftv. Sa
gališkos literatūros, bet m< k ramentus, susilaukęs Šv.

UNITED STATES DEPOSITARY

Aukso-Medalinis

Expoortas
Geriausi apiniai 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 skrynutės.

STEGMAIER BREIVING CO.
Naujas Telefonas 977; Bell 422.

f Merchants Į 
| Banking 
j Trust
| Company,

Mahanoy City, Pa.

S Siulija geriausį būdą įdėji- 
mui pinigų ir lengviausį bu-

* dą išsimokėjimui mortgadžių *
ar vekseliu, 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.
Ss

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

t

KAPITOLAS $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, Wllkee-Barre, Pa

AR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI 7 
Dabar Laikas Mokintis!

Geriausius rankvfdiius ir žodynus galite 
gauti, ii kurių pats per save lengvu ir pi
giu budu gali išsimokinti angliškai kalbėti, 
tik nereik tiilgiti.

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

2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS. 
Pagal Ollendorf’a, Harvey, Maxwell ir ki
tus, sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kaina $1.25

Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.50
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, /ie»«fiJ*o/> 

ir angliškoje kalbose. Sutaisė J. Laukis. Šio-
I'e knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rei-
:aluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi.

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

anglišicos ir angliškai-lietuviškos kalbų. Telpa 
apie 18,000 todiių, parankus nešiotis kiše- 
niuje. Pusi. 151, grąžuose audimo apdaruo
se, kaina ....................................................... 65c.

Tas pats skuros apdaruose .................. 95c.
5. ŽODYNAS lietuviškaiangliškos ir ang

liškai-lietuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, da- 
lis I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835, 
sykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta,
kaina .......................................................... $6 00

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

M. J. DAMIJONAITIS
812-814 33rdSt CHICAGO, ILL.

$100.000.00. 
$250.000.00

Didžiausia ir 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius 
sudėtų joje pinigą.

KAPITOLAS
PERVIRŠIS

saugiausia

nuo

FABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apysaka.

Vertė VYTAUTAS.
Kaina $1.00.

Imantiems daugiau* kaip vieną eg 
zempliorią, nuleidžiamas didelis nuo- 
šimtis. Gaunama pas:

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

THE LACKAffANNAl
U

Parankiausi geležinkeliai Euro- jį 
pon keliaujantiems. Linijos suei- # 
na prie Trans-Atlantiškąją laivų. =;;= 
Nebrangiai perdavinėja bagažą 
ir pervaža pasažierius.

=The Road of Anthracitej
(Kietąją anglinią kelias) &

Trumpiausias kelias į Buffalo.
Tiesiai į Scrantoną ir Anglią; 
Sritį. Tarpe New Yorko ir Bu-' 
ffalo penki traukiniai kasdien. 
Tarpe New Yorko, Chicago ir’ 
Vakarą keturi traukiniai kasdien i 
Tarpe New Yorko, 8t. Louis ir Į 
Pietvakarią, kasdien.
Tarpe visą vietinią Punktą nuo-; 
latinis ir parankus susinėsimas. 
Artymesnią informaciją apie kai: 
nas, traukintą bėgiojimą, etc., ’ 

kreipkitės pas 
vietinį a- 
arba ra-

Lackawanna
Railroaif

savo 
gentą 
šykite paa:

KAIP PASILIKTI AMERIKOS 
PILIEČIU.

Knygutė Lietuviškoj ir Angliš- J 
koj kalboj. Turinys — įstatymai 
apie pilietystę, klausimai ir atsa
kymai išsiimant Amerikos popie
ras, Suvienytų Valstijų Konsti
tucija, neprigulmybės dekleracija 
ir konfideraeijos straipsniai. Ame
rikos Lietuvių Ukėsų Klubas, ma
tydamas, kad yra reikalas kiek
vienam tapti šios šalies piliečiu, 
išleido šią knygutę savo triusu. 
Knygelės kaina tik 25 centai. To
dėl norintieji gauti šią knygelę, 
tur po draug su užsakiniu prisiųst. 
ir 25c., krasos ženkleliais arba per 
Money Order. Adresuokite:

Lithuanian American Cit. Club, 
372 Bedford avė.,

Brooklyn, N. Y.

Užsirašykite ’

“DRAUGĄ”
“ r—

George A. Cullen. 
Patsenger Traffic Managar, 

90 Wert Street, New York.

Bell Telephone, Dickinson wj

Dr. Ignotas Stankus
J Vienatinis tikras daktaras-Uetuvis Phiiadelphijoi

įrengė iigcnbutį ir klynikn 
su laboratorija Fhiladelphl-
Jos miMte. Taute pačiame i g t
name įrengė savo lociuj ap- j 
lieka, kurioje randasi naujoj 
išradimo geriausi vaistai J

PASARGA: Mano ligon- j 
'būtyje ir klinikoj turiu po 
t savo priežiūra svetimtaučiu 
1 daktarus specijalistus pngcl 
. bai prie operacijų ir pavo
jingų ligų. Pas mano visi li
goniai išsigydo ir pasilieka 
sveiki. Vaisius siunčiu ir į
kitus šleitus ir į visas šalis. fcfcSF* ’ >'

Giliau Visokias Ligas.I D
įSu ‘onit ir nauja metodą su j| 
chemiškais ir medicinos gy

duolėmis, su vandeniu (hy- 
įdrotherapy), kraujo skysti
mu (serotherapy), su moks- 

* iu psychologijos ipsychothe- 
I rapy), kaip tai žodžiais, nu- 
i rodymu, atkreipimu atydos 
įir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X —ray (šviesa, permatanti visą ku 

na žmogaus), greita elektra (hyfreųuency) Galvana elektra, Paradejaus elek-1 
tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Darydamas operacijas išgydau viso-l 

'kias organiškas ligas, kurių negsflima^šgydyti vaistais ir kitais prietaisais.

Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas.
Visisreganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, oį 

> busite užganėdinti nes jis gydo pasekmingiausiai visokes ligas ir daro viso-, 
į kės operacijas savo locnam ligonbutyje. Daktarišką rodą su teisingais pata
rimais duoda DYKAI, — ypatiškai par telefoną ir par ‘laiškus beskirlumoį 

' 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.

T-

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

aLBFRT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
GišSTAUSIA

GYDUOLfi: | 
NUO

STRĖNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI

MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO,
KATAROS,

UŽSISALDYMO,
NEURALGIJOS:

NUO
GERKLĖS

SKAUDĖJIMO,

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

I<

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurią negali pagel

bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra- 
ėykit 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 prisiąsiu 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 gerą agentą kiekviename dideliame mieste ir ją aplinkinėse. 
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkišką gyduolią gali uždirbti nuo 50 
doL iki 150 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame kuogeriausią. Taigi 
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas 
teipgi privalėtą užlaikyti visada musą puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad musą tautiečiai reikalaudami ga
lėtą pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautą išduoti pinigus dova
na kokiems nors apgavikams tose aplinkėse. Štornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolią, nes geras uždarbys ir parduokite musą 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

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

DRAUGO”

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

ŽEMDIRBĮ”

SPAUDINA
PIGIAI

Užsisakykite 1912 metams 
PIGIAUSI lietuvių laikraš ,,
TĮ

“ŽEMDIRBYS” 1912 metais eina du kartu per mėnesį.
“ŽEMDIRBYS“ 1912 metais be ūkio žinių spauzdina žinias iž Lie
tuvos ir viso pasaulio, gražias apysakutes, papuolerius mokslo straip 
snelius, gražius kelionių po įvairius pasaulio kraštus aprašymus, 
eiles, juokus ir d. k. Rašoma gi visa tai kuo-supmntamiausia, kad ir
jokio lietuvių laikraščio ligšiol neskaitęs žmogus lengvai galėtų jį 
suprasti.
“ŽEMDIRBYS“ drąsiai ir atvirai, gina lietuvių teises Bažnyčioje 
“ŽEMDIRBYS“ stengsis įsiskverbti į tas lietuvių pirkias, kuriosna 
ligšioljokis lietuvių laikraštis Debuvo dar užklydęs.
“ŽEMDIRBYS“ — pigiausias laikraštis. Jo kaina:
Lietuvoj ir Rusijoj met. 1 r. 20 k.Lietuvoj ir Rusijoj %met. — 60 k. 
Užsieniuose metams 1 rb. 60 kp. Užsieniuose V2mfttų — 80 kp. 
Vienas numeris pažiūrėti siunčiamas visiems dykai.
“ŽEMDIRBIO“ adresas: Vilnius, 2-oi PonomarsM No. 14.

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

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

ADRESUOKITE___ _______ _

“DRAUGAS”

314 E. Market St Wilkes-Barre, Pa.
na
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