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ANTROJI NEDfiLIA PO
VELYKŲ.

Lekcija: I. Petr., II, 21— 
25. — Mylimiausieji: Kris
tus kentėjo už mus, palik
damas mums pavyzdį, ydant 
sektume Jo pėdomis. Kur
sai nusidėjimo nepadarė ir 
vylius nebuvo atrastas jo 

[burnoje. Kursai, kad jam 
l^ktažodžiavo, nepiktažo- 
l|avo: kad kentėjo, negrą- 
[sino; bet atsidavė neteisiai 
|teisiančiam. Kursai pats ant 
į savo kūno nešiojo musų kal
tybes ant medžio, ydant nu- 
inirę nuodėmėms, gyventu
mėme teisybei; kurio meil
inės esate išgydyti. Nes bu
vote kaipo paklydusios avis, 
met dabar esate atgrąžinti 
mas piemenį ir jųsų dūšių 
mvskupą.

I Evangelija. — Jon. X, H 
■r 16. — Anuomet tarė Je- 
lis farizėjams: Aš esu ge
lis piemuo, Geras piemuo 
■uodą savo dūšią už savo 
■vis bet samdininkas ir kur
mi nėra piemuo, kurio ne 
Ivos yra avįs, pamatęs vil- I ateinantį, apleidžia avis 
ir pabėga, o vilkas gaudo ir 
Išblaško avis. Samdininkas 
Labėga, nes yra samdinin
kas ir neturi rupesties apie 
kivis. Aš esu geras piemuo ir 
Lnžįstu manąsias, ir mane 
pažįsta manosios. Kaip ma
ne pažįsta Tėvas ir aš pažįs
tu Tėvą, ir mano dūšią gul- 
Įlau nž mano avis. Ir kitas 

is turiu, kurios nėra iš to 
aviniuko, ir anas reikia man
Atvesti, ir klausys mano bal
so, ir stosis vienas aviniukas 
k vienas piemuo.

GERAS PIEMUO.
Jlėzus labai myli savo 

vėlės ir teisingai geru Pie- 
heniu save vadina. Jisai 
lukščiausiasis Dangaus ir 
a mės Viešpats, mes tik Jo
ti rankų darbas, o bet-gi Jis 
pyli vadinties musų Tėvu, 
Imliu, Prieteliumi, kad tik 
bus prie savo meilės pa
laukti, ne dėl savo, tik dėl 
Lnsų amžinosios laimės.
| šios dienos evangelijoje, 
[ėzus sako, kad jis yra ge-

Piemuo, mylįs savo avis■nž jąs pasirįžęs savo gy- 
Itį atiduoti. Ir savo meilę 
I parodė įnirdamas ant gė ■ igo kryžiaus, kaipo meilės ■ka. icad mus išgelbėti iš laimingųjų pradžiogrie- 
■) pasekmių. šėtono indais 
I, amžinosios mirties ir landi mus dangaus ka
lstės u h mais. Kokia 

..I rtab < ■ u

silyginti1? Ar ji musų meilės 
neužsipelnija?

Kristus, darydamas skir
tumą tarp tikro piemens ir 
samdininko, parodo, kad ir 
daugiau yra piemenų. Kris
tus yra visuomėniškasai pie
muo ir visi, kurie tik randa
si Bažnyčios avininke, prie 
Jo prigul. Bet ir kiekvienas 
krikščionis gal piemeniu va
dinties, iš atžvilgio į tuos, 
kuriuos savo globoje laiko. 
Tokiu budu piemenimis 
yra Karaliai, perdėtiniai, 
klebonai, gimdytojai. Galu
tinai, kiekvieną žmogų gali
ma pavadyti piemeniu ar ga 
nytojumi, nes ir jis tur nors 
vieną avį savo globai paves
tą, tai yra, savo nemirią dū
šią, kurią tur saugoti kad ir 
savo gyvasties nuostoliu.

Samdininkas, sako evan
gelija, išvydęs vilką, palieka 
avis ir pabėga, vilkas gi gau
do avis. Kaipgi daug yra to
kių, kurie palieka savo du
sias velnio, to pragaro vilko, 
grobiui? Del nuodėmingųjų 
pasilinksminimų, dėl godu- 
lystės apleidžiam savo prie
dermes, paliekam savo dū
šią priešui. Argi ne samdi
ninkais tuomet pasirodome?

Toliaus evangelijoje Jė
zus sako, kad “Aš pažįstu 
manasias avis ir manosios 
pažįsta mane”. Tikintieji 
pažįsta Jėzų ne tik tikėda
mi i Jį, bet ir pildydami Jo
jo Įsakymus. Kad t Kristų 
tikėti, reik klausyti Jo bal
so, per Jo teisotus ganyto
jus į mus kalbančio, o visai 
neklausyti svetimų, veid
mainingų piemenų, kurie 
mus nor nuo Jo atitraukti, 
anei savo. piktų pageidimų, 
vedančių muš iš dorybės ke
lio.

Eikime paskui V. Jėzų, 
tikrą musų dūšių ganytoją. 
Tai darydami mes Jį pažįsi- 
me ir Jis mus pažįs ir nu
ves ten, kur amžinu pava
sariu žaliuoja pievos ir švie
sus upeliai čiurvena, kui’ 
bus vienas avininkas ir vie
nas piemuo. S.

| Katalikiškos

Rymas. Pranešama iš Va
tikano kad popiežius ren
giasi paskirti lenkų vysku
pų primasu Krokuvos vys
kupą Adomą Sapiehą. IJgi 
šioliai primasu vis būdavo 
Gniezno areivyskupas.

Del vysk. Ropo. “Kijevs- 
kaja Misi” praneša iš Pe
terburgo, kad tenai pradėję 
rupinties grąžinti vyskupo 
teises Vilniaus vyskupui ba
ronui Ropui.

Kard. Rampollos sukak 
tuvės. Šiomis dienomis suė
jo 25 metai, kaip iškeltas 
kardinolu kun. Marijonas 
Rampolla dėl Tiudaro. Ta
sai žymus bažnyčios virši-

ŠVENTAS TĖVAS PIJUS X.
Praeitą savaitę iš Madrido, Ispanijoje, pasklydo telegramai buk Šv. Tėvas Pijus 

X mirė. Bet greitai patirta, kad tai buvo netiesa. Tėčiaus žinią spėjo atspaus
dinti nemažai dienraščių, kas nustebino visą svietą, ypač katalikus. — Tuotarpu Šv.‘ 
Tėvas yra sveikas ir apie jo mirtį nei nemanoma.

įlinkas gimė 1843 m., Sicili
joje ir jau 1869 m. buvo pa
skirtas popiežiaus Pijaus 
IX sekretoriaus padėjėju; 
popiežius Leonas XIII iškė
lė jį kardinolu ir padarė Va
tikano sekretoriumi. Ypač 
didelę intaką turėjo Rampo
lla paskutiniais Leono XIII 
valdymo metais. Mirus Leo
nui XIII-jam, daugelis sta
tė jį popiežiaus kandidatu

Portugalija. Katalikai, 
ypač kunigai yra kaskart 
labiau persekiojami. Nese
niai buvo vieno kunigo teis
mas. Teisė laisvamaniai, bet 
ir jie nieko blogo negalėjo 
surasti, todėl kunigas liko 
išteisintas. Bet kadangi jo 
teismas nenubaudė, tai nu
baudė pati vyriausybė — 
išvarė kunigą iš jo vietos. 
Įšėlę bedieviai laukte lau
kia, kada vyriausybė visus 
kunigus sukimšianti kalėji- 
muosna. Ypač daug kenčia 
Lisbonos patrijarka Bello.

Peterburgas. Senatas at
metė vyskupo Niedzialkovs- 
kio skundą ant karo minis
terio paliepimo, sulig kurio 
karo mokyklose kitatikiai 
turi mokyties tikybos rusų 

! kalba, išimant tik maldą,

kuri leista ir prigimtoje 
kalboje.

Baltstogė (Gardino gub.). 
Gardino direkcijos viršinin
kas kreipėsi prie vietinės 
bažnytinės vyriausybės už- 
klauzdamas, kas naujai in- 
kurtoje 4 klesų parapijinė
je mokykloje mokys katali
kų tikėjimo. Nurodyta kun. 
V. Matulis, kuris naujai už
klaustas, kokia kalba mokys 
tikybos, atsakė, kad pagal 
įstatų kalbos dalyke spren
džia mokinių tėvai. Atsaky
damas į tai direktorius išsi
reiškė, kad 17 baltarusių 
mokinių ir 4 lietuviams ka
talikų tikyba turi būti aiš
kinama rusiškai.

Sulig Augščiausiojo pa
liepimo Senatui 17 bal. 1905 
m., tikybos aiškinimaR pri
valo būti prigimtąją kalba, 
o švietimo ministerio pa
tvirtintos taisyklės sako 
taipogi, kad tikyba aiškina
ma prigimta mokinių kalba, 
pagal paduotų tėvų ir globė
jų prašymų.

S. L. R. K. A. Kuopts mirMHut.
42 kn. Brooklyn, N. T. — Nadaldieni 

21 d. balandžio tnojann po tnm&i Baž
nytinėje ealeje. K. J. Kmdirakaa. iek.

valdžia arba revoliucijos 
vadas gen. Orozco neįstengs 
apginti Amerikos piliečių 
gyvasčių ir turto, tai Ame
rika pasiųs savo armiją pa
daryti ten tvarką, reiškia, 
•senai pranašautas Ameri
kos įsikišimas į Meksikos 
reikalus išsipildys.

Ar meksikonai Amerikos 
pagrąsinimų pabugs ir 
stengsis atsargesniais būti 
su svetimais piliečiais bent 
dabar negalima pasakyti, 
nes Meksikos nei valdžia 
nei revoliucijonieriai da jo
kio atsakymo nedavė. Bet 
ypač revoliucijonieriai ne
kaip teatsineša prie ameri
konų, kam pastarieji nenori 
pripažinti šios revoliucijos 
teisinga revoliucija; dėlto 
net gen. Orozco nenori pri
pažinti Amerikos pasiunti
nio, M. Letcherio.

Ar tikrai Amerika mano 
įsikišti į Meksikos reikalus 
dar per naksti butų tai pa
sakyti. Bent dabar to aiš
kiai nepasako nei pati val
džia. Gi dabartinį ultimatu
mą vadina tik pasergėjimu.

POLITIŠKOS ŽINIOS. 1
fe............... . ..................... <9

MEKSIKO.
Kadangi Meksikoje be

tvarkių galo nesimato dėl ko 
nemažai nukenčia ir sveti
mų valstybių piliečiai, ypač 
Suvienytųjų Valstijų, Vo
kietijos ir Anglijos, tai an
dai Suv. Valstijų valdžia 
pasiuntė nemažai ginklų 
Meksikos respublikon savo 
piliečių apginklavimui, kad 
jie turėtų kuo apsiginti, jei
gu ant jų užpultų meksikie- 
čiai.

Bet niekas negelbsti. Mek 
sikos revoliucija tęsiasi po 
senovei. Praeitą savaitę re
voliucijonieriai paėmė ne
laisvėn buvusį Maderos ar
mijoj amerikoną, Thomas 
Fountain, kurį revoliucijo
nieriai pasmerkė mirtin ir 
nužudė.

Toks meksikiečių pasiel
gimas privertė Suvienytų 
Valstijų valdžią atkreipti į 
tai didesnę savo domą. Ir 
štai 15 d. balandžio Suvie 
nytoR Valstijos per savo am- 

i basadorių pasiuntė Meksi
kai pasargą-ultimatumą, 

, kad jeigu Meksikos arba

DIDŽIAUSIA JŪRIŲ NEPALAI
MA ISTORIJOJE.

1,800 gyvasčių žuvo ant 
Atlantiko vandenyno.

Nelaimingi Keleiviai ir 
Laivininkai agonijoje suti
ko mirtį, kada milžiniškas 
White Star linijos garlaivis

“Titanic” nugrimzdo ant 
jūrių dugno.

Jau praeitą nedėldienį, 14 
d. bal., gauta Montrealin 
(Canadoj) žinia, kad garlai
vis “Titanic” užbėgo ant 
ledinio kalno ir taip smar
kiai susikrėtė, jog laivas ge
rokai pasigadino. Žinią pra
nešė beveliniu telegrafu 
Allan linijos garlaivis “Vir
ginia”, kuris skubinosi pa
gelbon “Titanic’ui”. Te- 
čiaus buvo viltis, kad jeigu 
laivas ir pasigadino, tai vis
gi jis galės dar laikyties ant 
vandenyno paviršio. Nes 
garlaivis “Titanic” buvo 
naujausias, didžiausias ir 
pagal geriausią konstrukci
ją budavotas, taip kad ne 
bile kokia nepalaima jį, ro
dosi, galėjo pagadinti. Ta
tai reikia tikėties, kad “ Ti
tanic’o” susitikimas su le
diniu kalnu buvo neapsako
mai smarkus.

Garlaivis “Titanic” vežė 
1,400 pasažierių, gi pridėjus 
800 laivo tarnautojų, išviso 
ant laivo buvo 2,200 žmo
nių. Užbėgo ant ledinio kal
no praeito nedėldienio nak
čia 10-tą valandą, o galuti
nai paskendo laivas pane- 
delį 2:20 vai. ryto apie 400 
mylių nuo Halifax’o ir apfe 
1400 myl. nuo New Yorko. 
675 pasažyrių spėjo išsigel
bėti su atsargos laiveliais, 
kuriuos vėliau paėmė Cu
nardo linijos laivas “Car- 
pathia”. Ar likusieji visi 
prigėrė dar tikrai nežinoma, 
nes trūksta apie juos žinių. 
“ Titanic’o” pabudavojimas 
lėšavo apie $10,000,000 ir 
buvo vienas iš gražiausiai 
įtaisytų laivų ant svieto pa- 
sažyrų vežiojimui; jis buvo 
882 pėdų ir 6 colių ilgio ir 
talpino savyje 6,600 tonų 
įkrovos.

Vėliausios bevielinių tele
grafų žinios praneša, buk 
Cunardo linijos laivas “Car- 
pathia” ir Aliau linijos lai
vai “Virginia” ir “Pari- 
sian” suspėjo daugumą pa- 
sažyrų išgelbėti. Bet tikrų 
žinių trūksta, ypač kad per 
didelį sujudimą ir bevieli- 
niai telegrafai tankiai su
klysta, nes siunčiama juos 
iš visų pusių. Tatai tikras 
žinias tik vėliau tebus gali
ma sužinoti.

Ant laivo važiavo daug 
įžymių ypatų, tarp jų yra 
nemažai ir amerikonų. Dėl 
to tai visi su didžiausiu ne
kantrumu laukia paskutinių 
žinių.

AMERIKA.
Pastaruoju laiku Ameri

kos politikoje įvyko nema
žai permainų.

Illinois ir Pennsylvanijos 
valstijose atsiliko pirmieji 
municipaliniai rinkimai. 
Kaip vienoj taip ir kitoj 
valstijoj laimėjo rinkimus 
taip vadinami “progresis- 
tai”, taigi Roosevelto šali
ninkai su pačiu Rooseveltu 
priešakyje. Tatai nors Taf- 
to valdymas niekuom nebu
vo blogesnis už Roosevelto, 
bet politikierių šaika būti
nai nori paveržti Tafto no
minaciją Rooseveltui. Ar 
Rooseveltas su savo politi
kierių šaika geriau mokės 
vesti valstvbės reikalus,•f '
apie tai reikia labai abejo
ti. Tiesa, Rooseveltas yra 
miklesnis politikas, bet už
tat jo politika yra labai žy
diška, jau tas pasirodo vien 
prisiminus apie jo kandida- 
vimo pradžią. Gi preziden
tas Taftas nors netaip mik
lus politikas, bet užtat yra 
teisingas ir doras šalies val
dovas.

Mainierių straiko klausi
mas, pakol kas, pasilieka 
dar vis neišrištas. Philadel
phijoj prasidėjusios tary
bos dar neužsibaigė ir, kaip 
rodos, dar keletą dienų 
trauksis. Darbdaviai nusi
skundžia, kad jie varo mai
nų operacijos net su “nuos
toliais”, tatai jokiu budu ne 
galį išpildyti visų mainierių 
reikalavimų. Ant tokio juo
kingo darbdavių pasiskun
dimo mainierių unijos na- 
8iuntiniai atsakė tik darb
davių pajuokimu.

Kietųjų Anglių stoka jau 
labaipradedama atjausti.



Vilnius. Miesto taryba. Ko
vo 8 d. buvo miesto tarybos 
posėdis, sušauktas miesto 
muzėjaus ir teatro klausi
mams svarstyti. Miesto ta
ryba dar 1908 m., sutaisiusi 
muzėjaus įstatus, buvo nu
siuntusi juos vidaus reika
lų ministeriui patvirtinti. 
Dabar, po trijų metų, tuos 
įstatus atsiuntė iš Peterbur
go. Bet pasirodė, kad tie įsta 
tai taip pertaisyti ministe
rijos, jog miesto taryba vi
siškai atsisakė nuo suma
nymo steigti miesto muzė
jų. Tarp kitko ministerija 
padėjusi tokiuos pataisy
mus: 1) norint padėti muzė- 
jun kokį nors istorijos da
lykų, kiekvieną sykį reikia 
gauti tam tikras gubernato
riaus leidimas; 2) muzėjaus 
komisijon, be tarybos iš

užmušė niekuo nekaltą blai
vų žmogų. Du užmušėju jau 
suimtu, tretysis dar tebesi- 
slapstąs. Pasidžiaugkite, 
kuliečiai, girtuoklybės vai
siais.

Nors šitas miestelis ir ne
didelis, tečiau užlaiko kelias 
svaigalų įstaigas, bet užta
tai neturi mokyklos. Tiesa, 
kuliškiai kelis sykius buvo 
nutarę uždaryti tasias įstai
gas, bet pavasarį 1911 m., 
lygų patyčioms žydas, Lo- 
zaris, gavo leidimą inkurti 
smuklę, kurioje šit neseniai 
pasigėrusiųjų tapo užmuš
tas žmogus. Girdėjau, kad 
čia-pat Kuliuose gyvenąs 
koks, ten nebejaunas žmo
gelis, kuris visoms ketu
rioms stengia sįs palaikyti 
girtuoklybės įstaigas. Vy
rams inkalbinėjęs, kaip 
jiems bloga butų be degti
nės ir net kuomet vyrai nu
taria uždaryti svaigalų įstai 
gas, jis savo žarų renkąs pa
rašus, kad jos pasiliktų. Jei 
tai tiesa, tai negražu steng-rinktųjų žmonių, jneina gu- 

bemijos valdybos atstovai. t,es’ ?ad dar ’1?tųsl ."loterl'
kurių skiria gubernatorius 
kiek nori; 3) muzėjaus di
rektorius tvirtinamas gu
bernatoriaus, bet guberna
torius gali paskirti visai ki
tą direktorių, kurio taryba 
nerinko. Senosios rotušės 
miesto taryba nutarė neleis
ti ir teatru jo nebeversti. Už 
tuos pinigus gi, kurie butų 
buvę paskirti rotušei pertai
syti, statyti naują teatrą; 
kol kas gi rusų teatrui su
rasti kitą būstą (miesto sa
lę, kurią jau baigia taisyti).

Paminklui žuvusiems 
1812 m. prancūzams miesto 
taryba nutarė atiduoti dalį 
pleciaus priešais rotušės.

Revizija banke. Šiomis 
dienomis iš Peterburgo Ru
sų-Azijos banko atvažiavo 
Vilniun, to banko skyriun 
du inspektorių daryt revizi
jos. Nesenai policija suėmė 
vieną to banko valdininką. 
Jeraševičių, už išėmimą iš 
banko 11 tuks. rublių. Bet 
gi revizoriai, kaip rašo “K. 
L.” atvažiavę ne dėl šito: 
Vilniaus skyriaus revizijai 
atėjusi paprasta eilė. Te
čiau dabar revizija busianti 
daroma nepaprasta ir truk
sianti arti mėnesio.

Vegeterijonų susirinki
mas. Kovo 11 d. sušauktas 
susirinkimas .visų tų, kurie 
nevalgo mėsos ir pritaria tai 
idėjai (vegeterijonų), pasi
kalbėti apie vegeterijonų 
draugijos ir klubo įsteigi
mą. Tam tikri įstatai jau 
vyresnybės patvirtinti, be
reikia tik žmonių. Buvo kal
bama taip-pat ir apie tam 
tikros bemėsės valgyklos 
įsteigimą.

1 Neibornas (Kuršo gub.). 
Prieš septynerius metus čia 
stovėjo tik vienintelė bažny
tėlė, be jokių kitų triobesių; 
pagaliaus ir tie Dievo namai 
buvo visai apleisti.

Galop paskirtas čia apsi
gyventi kun. J. Butėnas. .To 
rupesniu štai kokia įvyko 
permaina; bažnytėlė kaip iš 
oro, taip ir iš vidaus rūpes
tingai išpuošta, šventorius 
apmūrytas ir apdengtas ce
mentinėmis čerpėmis, pas 
tatyta visi bažnytiniai trio- 
besiai, ir tai nebet-kokie 
ruimingi grąžus; o tvarka — 
ką ir besakyti: kur tik ne- 
pažvelgsti, tik gėrėties rei
kia. Prie to, dar šį kampelį 
puošia upė Dauguva, pava 
sarį savo užimu ir įvairių 
upelių su ja susivienyti sku
bėjimu žmogų žavetė žave
ja-

Kūliai (Telšių ap.). Ne
seniai čia žydo Lozario 
smuklėje trįs girtuokliai

ir vaikų graudžios ašaros.

Miroslavas (Seinų ap.). 
Vasario 11 dieną buvo “Ži
burio” skyriaus susirinki
mas. Narių susirinko gana 
daug. Pirmiausia nutarta 
parsigabenti daržovių sėklų 
už 30 rub., nutarimas jau 
išpildytas — sėklos užsaky
tos. Toliau buvo kalbėta 
apie globą jaunimo, kuris 
jau pradeda rūpintis savo 
apšvietimu: kaip-kurie išsi
rašė sau tinkamus laikraš
čius. Daugelis čionykščio 
jaunimo mėgsta skaityti, ži
noma, tik išskyrus tuos, ku
rie lanko aludes ir smukles 
ir mėgsta muštynes. Kad 
labiau pralavinus jaunimą 
doroje, nutarta įvesti šven
tadienius kursus, žinoma, 
jeigu tik bus galima. Pakė
limui jaunimo dvasios ir su
žadinimui jame prakilnes
nių jausmų yra tveriamas 
Choras.

“Šalt.”

Liep o jus. Sekmadienį, va
sario 19 d. buvo visuotinis 
Liepojaus Lietuvių Susišel- 
pimo Draugijos narių susi
rinkimas. Susirinkimo pir
mininku buvo išrinktas kun. 
Gedvilą. Susirinkimas pra
ėjo rimtai ir ramiai.

Pereitųjų 1911 metų au
dros draugijai nelabai tepa- 
kenkė. Draugijos kapitolas 
nesumažėjo, o skaičius na
rių žymiai pasidaugino, nes 
su įsirašiusiais po Naujų 
Metų bus daugiau kaip 200 
žmonių. Per šį susirinkimą 
dar įsirašė daugiau kaip 10 
narių. Visas blogumas, tai 
su mokykols išlaikymu, prie 
kurios pereitais metais pri
dėta iš draugijos kasos virš 
900 rub. Tiek daug pridėti 
prie mokyklos išlaikymo 
reikėjo dėlto, kad pirmutinį 
pusmetį mokyklą telankė 
tik 50 vaikų, antra šimtu 
rubliu sumažėjo aukos, 100 
rublių išleista naujiems suo
lams ir t.t.

Į valdybą slaptu balsavi
mu išrinkti 4 žmonės. Pagal 
įstatų iš valdybos išstojo 
kun. Grabis, p. Stočkus, p. 
Dvarenavičius ir p. Valen
tas. P. Minkštimas naujai 
išrinktas. Revizijos komisi
jon išrinkti p. Baltuška, p 
Salaviejus ir kun. Gedvilą. 
Kun. gi Indrulis slaptu bal
savimu mažne vienbalsiai 
išrinktas į garbės narius. 
Savo aukomis yra suteikęs 
draugijai nemažą paspirtį.

Vabalninkas, Panevėžio 
apskr. Vasario 26 d. buvo 
visuotinis L. K. M. D. susi
rinkimas. Pirmininkavo N. 
Paliulytė. Narių nedaug 
prisirinko. N. Paliulytė skai

tė iš pieuiniukavimo vado
vėlio. Kun. Kriščiūnas kal
bėjo, kokią naudą turim iš
dirbdami pieną be separato
riaus, kokią naudą su sepa
ratorių ir skaitlinėmis nu
rodė, kiek pieno duoda se
paratorius. Kadangi mažam 
ūkininkui jis įsitaisyti butų 
per sunkus, tai ragino prisi
dėt prie busimosios pieninin 
kų draugijos. M. Žitkevičiū
tė kalbėjo apie moterų darb
štumą, nurodė sunkų be per
traukos darbą ir kaip mote
rų su tvarka darbštumas 
neša didelę naudą ūkyje. 
Žodžiu išrodė, kad reikia pa
mylėti ir sutvarkyti ūkio 
darbai. Į ūkio kursus Kaune
L. K. M. D. išrinko delegatę
M. Žitkevičiūtę.

Šiaulių apskrityje, kaip 
rašo “S. Z. T.”, nesenai pa
sirodęs kaži-koks nepažįsta
mas, kurs sakėsi esąs žino
mas Toboro (Čekijoje) ūkio 
akademijos mokytasai agro
nomas. Jis siulęsis dvarinin
kams padėti vesti ūkio. Ju- 
žin Dlugoborskio Baisoga
los dvare jis ir gavęs prie
vaizdos vietą, bet po kelių 
dienų staigu nežinia kur pa
sislėpęs. Pasirodę, kad jis 
buvęs visai ne tas, kuo sta
tėsi ir turėjęs netikrus do
kumentus.

Klovainiai, Panevėžio ap. 
Klovainiai turi medinę baž
nyčią ir du kunigu, lenkų 
nėra, visos pamaldos lietu
viškos. Miestelyje gyvena 
ūkininkai lietuviai, žydų tik 
tai du: vienas turi krautuvę, 
kitas — vandeninį malūną. 
Yra dar dvi krautuvės lietu
vių ir dvi aludės. Monopolio 
nors nėra, bet slaptų smuk 
lių nemaža. Geria žmonės 
gerai, dažnai nusigėrę susi
bara ir susipeša. Geria ne 
tik vyrai, bet ir moterįs, pie- 
menįs ir vaikai. ‘Blaivybės’ 
draugijos nėra ir niekas ne
sirūpina ja.

Prieš dvejus metus “Sau
lės” skyrius buvo inkuręs 
mokyklą. Mokytojai buvo 
lietuviai ir mokė lietuvių 
kalbos. Bet dabar virto ki
taip. Vyriausybė uždarė 
“Saulės” mokyklą, vietoje 
jos įsteigė savo pradedamą
ją mokyklą ir atsiuntė mo
kytoją rusą. “Saulės” sky
rius kruta dabar taip-pat ne 
labai. Praėjusiais metais te
turėjo 40 narių, susirinki
mus darė retai. Seniau buvo 
musų geras bažnyčios cho
ras, kuris mokėdavo padai 
nuoti ir šiaip lietuviškų dai
nelių, dabar apsileido ir bai
gia irti.

Girdiškiai, Raseinių aps. 
Š. m. sausio 29 d. buvo ati
daryta nauja muro bažny
čia. Musų parapija netur
tinga, truko pinigų, todėl lig 
tam laikui paspėjo pabaigti 
visiškai taisyti tik du langu, 
zokrastiją ir tą kampelį, 
kur stovi altorius. O kiti vi
si langai tebėra užkalti len 
tomis, viduryj ’ pristatyta 
laiptų, dar nesuvestos lu
bos. Nors tokie Dievo namai 
ir liūdną įspūdį daro, bet 
kaip padegėliams ir taip 
gerai. Bažnyčios statymu 
turėjo daug rupinties ir 
vargti ne tik parapi j onįs, 
bet ir musų klebonas J. Čer- 
keliauskas.

Šiauliai. Šiauliuose tarp 
odų dirbtuvių darbininkų, 
ypač Frenkelio dirbtuvės, 
yra senai štai koks papro
tys: atėjęs į dirbtuvę naujas 
darbininkas, turi tuojau se
nesniems darbininkams iš
mesti keletą rublių pragerti. 
Kas stoja prie geresnio dar
bo, kur galima daugiau už 
dirbti, tas ir magaryčioms 
privalo išleisti daugiau, kar 
tais net iki 25 rub. O jau

penkius rub. tai visi^met ir 
prie kiekvieno darbų turi 
“aukoti”, nes jau toks yra 
padėjimas. Nebent tiktai gi- 
ininiečius, arba visai netur
tingus priima ir už 3 rub
lius, vadinas “iš mielašir- 
dystės”. Bet kad visai neda
vus — to tai jau negalima. 
Kad jau neturi nei kapei
kos prie dūšios, tai mes, sa
ko, tave galim pagelbėti. 
Mes iš savo kišenės štai da
bar tau sudėsim, arba, ei
nam į alinę, ten, pas pažįsta
mą ir mes už tave užtikrįsi- 
me, kad tu, uždirbęs, tuo
jaus atiduosi ir tik tuomet 
busi teisus. Jeigu gi tu ty
čia užsispirtum ir neduotu- 
mei, mes visi tave vieną 
kaip matant priverstume 
bėgt nuo musų, nes ant kiek
vieno žingsnio mes tave per
sekiotume, ppaeiti neduotu
me, taikintume įstumti tave 
į vandens pilną kubilą, arba 
nešdami odas tiek dėtume, 
kad nepratęs nepaneštum, 
tad ir neišturėtum, viską pa
mestom ir bėgtum iš dirbtu
vės. Frenkelio odų dirbtu
vės darbininkai, taip ir da
ro, kaip čia augščiau pasa
kyta. Dabar neseniai Fren
kelio odų dirbtuvėje ir buvo 
toks atsitikimas. Naujas, 
tik ką pastojęs į dirbtuvę 
darbininkas, dirba su senu, 
stipru ir papratusiu jau dar
bininku. Jie nešė ant karties 
panėrę odas. Senasis darbi
ninkas stengės padėt tiek 
odų, kad jaunasis, kaip ne
pratęs, nepaneštų, mat jo 
jokiu budu neprivertė sta
tyti magaryčių. Vieną kar
tą, antrą ir trečią, ir vis tas 
paneša; mat kad ir nepratęs, 
pažiūrėt kad nestipras, bet 
pasirodė esąs daug tvirtes
nis. Taip besivaržydami, 
tiek jau pridėjo odų, kad su 
ta našta nebegalėjo atsikelti 
nuo žemės; tas naujas šiaip 
be taip savo karties galą nuo 
žemės pakelė; tas gi senasis 
pakelti jau nebegalėjo. Bet 
čia jam pasirodė gėda ir kė
lė iš paskutinųjų. Bet čia 
atsitiko nelaimė: gavo trūkį. 
Kitos naštos jau nebenešė, 
vos spėjo parklumpoti na
mon ir tą pačią dieną varg
šas pasimirė.

Ramygala, Panevėžio aps. 
Sekmadienį, vasario 26 d., 
“Blaivybės” draugijos ar
batinėj buvo visuotinasis 
tos draugijos susirinkimas. 
Svarstoma buvo apie arba
tinės išlaikymą, apie pri
traukimą naujų narių į drau 
giją, apie pašalpos kasos 
įsteigimą ir t.t. Draugijos 
pirmininkas, vietinis klebo
nas kun. Jačinauckas, tą die 
ną pasakė bažnyčioj pa
mokslą apie blaivybę, ragin
damas visus rašyties į drau
giją, nelankyti aludžių, 
smuklių ir t.t. Pamaldoms 
bažnyčioj pasibaigus, klebo
nas atidarė susirinkimą 
karšta prakalba, kurioje 
gražiai išdėstė draugijos 
tikslą, jos reikalus, paskui 
pakalbėjo apie kelius pui
kius sumanymus, kuriuos 
žada įvykinti musų “Blai
vybės” skyrius: išrašyti į 
arbatinę lietuvių laikraščių, 
įsteigti narių pašalpos kasą, 
pastatyti ant bažnyčios ple
ciaus namus su sale vaka
rams ir susirinkimams. Per
skaičius kun. Razumui 
“Vilties” straipsnį apie 
buvusį visuotinąjį susirin
kimą Kaune, klebonas pla
čiai apie tai dar nuo savęs 
pakalbėjo. Arbatinė buvo 
pilna prisigrudus žmonių. Į 
draugiją įsirašė daugiau per 
100 žmonių; pinigų surinko 
suviršum 30 rublių.

Turėdami tokiuos uolius 
“Blaivybės” draugijos va
dovus, galime tikėties, kad

musų draugijos darbas nuo 
šios dienos eis kaskart ge
ryn.

Seinai, Suv. gub. “Tyg. 
Suv.” skundžiasi, kad pri
imtų V. Dūmoje Bulotos su
manymu apie lietuvių kal
bos vartojimą miestų savy- 
valdose esąs nuskaustas Sei
nų miestas. Seinuose, pasak 
to laikraščio, lietuvių esą 
vos 2— 3vąldininkai ir ke
liolika kunigų (!!) visi gi 
kiti gyventojai lietuvių kal
bos nesuprantą. ‘Tyg. Suv.’ 
pasitikįs, jog lenkų atstovai 
(Kolo polskie) V. Dūmoje 
padėsią dėl to dalyko savo 
votimi seperatum (atskirą 
nuomonę).

Rodunia, Lydos apskr. 
Pas mus vis dar užpuldinėja 
lenkai ant lietuvių. Prieš 
užgavėnes Sklodonių sodžių 
je buvo vestuvės. Vežant 
jaunikiui pačią iš Ašavos 
parapijos Sklodpnysna, rei
kėjo važiuoti per Kazokiš
kių sodžių. To sodžiaus len
kininkai pastojo kelią ir 
ėmė mušti lietuvius, ypač 
jaunavedžius. Buvo net su
kruvintų.

Taujėnai, Ukmergės aps. 
Paužuolių ūkininkas Griga
liūnas, nuvažiavęs Ukmer- 
gėn, sumainė savo ratų teki
nius; savus, blogus, paliko 
žydui, o nuo žydo vežėčių 
nusimovė gerus. Tie ratai 
buvo vogti. Pavogtuosius 
tekinius pas jį surado poli
cija. Sako, kad šilta jam bu
vę dėl šito maino. Antryto
jaus vargšas puolė į Mūšią, 
kad nusiskandinus, bet 
žmonės pamatė ir ištraukę 
atgaivino.

“Vilt.”

bovelninius siulus stačiai iš 
fabrikų ir pritrukus užsa
kymų ant vietos žada savo 
išdirbinius siuntinėti į kitų 
miestelių ir miestų sankro
vas. Į dirbtuves priimamos 
mokinės; dabar jų yra ke
turios. Dirba trejos staklės 
ir dvi mezgamoji masini. 
Dirbtuvėse galima gauti vi
sų reikalingų prietaisų au
dimui, o taipogi medegos: 
vilnų ir bovelnos. Vietinėms 
moterims ne prošalį butų 
pasinaudojus.

Šaly minėtų dirbtuvių 
Konstancija Janutaitė įsi
taisė knygų aptaisvmo dirb
tuvę. Šito amato ji mokino
si Šiauliuose. Deda papras
tus, skurinius ir šagrininius 
viršus, auksina, išpuošia ir 
t.t. Ši vienatinė Vabalninke 
ir apylinkėje dirbtuvė verta 
palaikymo.

Trumpai sakant, moterįs 
pradeda griebties visokių 
amatų, kuriais ligšiol musų 
krašte teužsiimdavo svetim
taučiai. Lietuvaitės žinojo 
tiktai šiuos amatus: siuvi
mą, mezgimą (su virbalais), 
audimą (senobinėmis stak
lėmis) ir verpimą. Dabar 
jau pradeda pelnyti duoną 
įvairiais rankų darbais.

Pridedu čia 1911 metais 
surinktas žinias, kiek Va
balninko miestelyje lietuvių 
amatninkų: siuvėjų vyrų 11, 
siuvėjų mot. 24. mezgėjų 24, 
verpėjų 51, dailydžių 11, au
dėjų 5, škaplieminkų 5, mū
rininkų 3, kurpių 3, račių 
(štėlmokų) 4, laikrodžių tai
sytojų 2, skalbėjų 2, rimo- 
rių 2, kailedirbių 2, kalvių 
2, šaltkalvių 1, bendorius 1, 
kaliošų taisytojų vyras 1 ir 
moterė 1, knygų aptaisyto
je 1-

Raudėnai (Šiaulių apskri 
čio). Nemažai raudėniečiai 
turėjo vargo, pakol susilau
kė lietuvio mokytojaus. 
Praėjusį rudenį' tapo pas
kirtas musų mokyklon do
ras lietuvis ir geras katali
kas, kurs uoliai ėmė raudė- 
niečių vaikučius šviesti. Bet 
pas mus esama dar nemaža 
ir tamsuolių, kurie šmeižia, 
niekina ir pagaliaus skun
džia mokytoją; kam, girdi, 
mergaites priimąs, kam lie
tuviškai mokinąs, nes mer
gaitėms mokslas esą nerei
kalingas, o berniukus tik 
vien rusiškai turįs mokyti, 
kitoniškai išvysią mokyto
ją. Ypač atsižymi vienas ad- 
vokatpalaikis, kuris giriasi, 
kad jis visus “zokonus” 
(įstatus) žinąs ir priversiąs 
arba vien tik rusiškai mo
kyti, arba išvarysiąs moky
toją. Bet, vargšas, matyt, 
užmiršo vieną “zokoną” 
(įstatą), kad mokytojui ne 
ponai šunadvokačiai mokslo 
programą sustato, bet pat
sai švietimo ministras, ku
rio mokytojas ir laikosi. 
Gaila, kad lietuvių tarpe 
atsiranda dar tokių tamsuo
lių, o man rodos, kad tokių 
po plačią Lietuvą yra ne
mažai.

Šiaip jau raudėniečiai 
pradeda šiek tiek krutėk 
Neseniai Raudėnų miestelė
nai darydami nutarimą išsi
skirstymui į vienasėdijas 
sutiko duoti žemės dėl nau
jos mokyklos ir žada prašyti 
valdžios, kad pastatytų di
desnius mokyklai namus.

Vabalninkas (Pan. pav.). 
Jau ketvirtas mėnuo, kaip 
čionai veikia Katalikių Mo
terų Draugijos Skyriaus au
dimo, dažymo ir nėrimo 
dirbtuvės, vedamos lietu
vaičių, mokančių tuos ama
tus. Ligšiol dirba tik ant už 
sakymų, kurių yra gana 
daug, ypač austi: skarų, čer
kesų, milelių ir kitų. Dirb
tuvės gabena vilnonius ir

TJ

CINCINNATI, OHIO.
Šiame miestelyje yra lie

tuvių nedidelis būrelis, bet 
ir iš mažo būrelio visokių 
jų esama. Čia susitvėrė taip
gi nedidelė draugija kurios 
tikslu yra užsiimti knygų 
skaitymu. Geras tai daly
kas. Bet ne visi gerą daro, 
atsiranda tokių, kurie tuo 
vardu nori sau tik biznį pa
daryti. Pirmininkas K. su
manė buk mėnesinį laikraš
tį leisti ir tam tikslui vaikš
tinėjo po grįčias ir rinko pi
nigus. Lietuviai, žinoma, da 
vė, bet neapsvarstė kam duo 
da. K. suvis nemanė išleisti 
laikraščio, bet tik savo kišė 
nį dolerių prisikrauti. Var
gas kuomet tokių žmonių 
atsiranda, Taip-gi iš kažin 
kur atsibastė pas mumis 
koksai kriaučiukas. Prisi
sukęs pagavo 40 dolerių 
nuo kito ir išdūmė. Ot tai ir 
geradarys. Reikia didžiai 
saugoties.

Gegužio mėnesyje rengia 
ma pas mumis misijas, ku 
rios tęsis gana ilgą laiką.

Darbininkas.

LOWELL, MASS.

Straikas dirbtuvėse 
nepasi baigia. Darbininkai 
nepajudinami, laikosi, kaip 
mūras, bet ir kompanija už
sikirto: ligišiol dar nesigir
di, kad butų ką aiškiai paža
dėjus. Tečiaus pastaruoju 
laiku kompanijos dvasia žy
miai nupuolė ir nekurios 
dirbtuvės jau duoda po 10 ir 
12 centų daugiau negu pir
ma. Ar darbininkai sutiks 
ant to, ar norės 15 centų, 
sunku įspėti. Dalykas bus 
paduotas visatiniam balsa
vimui. Girdėt, kad straikas 
neužilgio pasibaigs, bent 
taip spėjama. Bet jeigu da
bar neužsibaigtų, tai galima 
tikėties, kad bedarbė ilgai 
užsivilks. Straikieriai prie 
to prisirengę ir pašalinės 
pagelbos nedaug ką reika
lauja, tečiaus aukos pama
žėle plaukia.

Žmonių upui palaikyti 
kasdien daroma prakalbos. 
Bet šiame neviskas laimin
gai pavyksta. Per neapsi
žiūrėjimą vieną vakarą įsi
skverbė kalbėti nekoksai 
Grikštas su cigarėtų pa
veikslais. Tauzyjo niekus. 
Vieton nagrinėti darbo klau 
simą, šmeižė dvasiškiją, pa
šiepė pasninkus ir kitokius 
tikėjimo priedermes. Deja, 
prakalbų nebuvo kam su
stabdyt, nes klebonas dasi- 
žinojo apie jas jau po vis
kam, o klausytojai turbut 
manė, kad per straikus tai 
taip reikia kalbėti ir — ne
sipriešino. Buvo žinoma,,, 
kiek betvarkės, bet vis tikt 
Grikštui duota pabaigti. Ne
pergeriausia tas liudyja1 
apie Lowellio lietuvių susi 
pratimą.
Bet čia Grikšto veikimas ir 

užsibaigė.Kuogreičiausia jis ; 
tapo raportuotas organiza
toriui Trautmannui, kursi 
Grikštą paėmė labai trum
pai. Grikštas, gavęs šarme 
atėjo pas kleboną pasitei-, 
sinti, bet atkakliai išsitarė! 
kad dabar kalbėsiąs jaį 
mieste, pasamdytoje salėje 
ir pasakysiąs “viską”. Tj 
da tapo raportuotas antį 
syk, su pareikalavimu, kai

W. W. organizacija, jeigl 
gali, prašalintų Grikštą vi] 
siškai. Tas tapo padaryti 
Komitetas pertraukė 
Grikštu susinešimą, ir jisj, 
nebeteko klausytojų. Grikš
tui nieks daugiau nepasili
ko, kaip tik prasišalinti išl 
Lowellio. Jis tą ir padarė J 
nesulaukęs nei 24 valandų 
sukaktuvių savo veikim^ 
Lowellvje.

Taip tapo atsikratyta mio, 
nepageidaujamo asmens] 
Tik tiek įdomu, kad toksai 
kalbėtojas turi kiek pasise
kimo tarp lietuvių. Jis yra 
šiurkštus ir prie šmeižinių 
pašiepia ir užgaulioja pa
čius klausytojus. Civiliza^ij 
ja nepaliko ant jo jokio antį 
spūdžio. Keista lietuvių tąuj 
ta. Kiek dar reiks metų, 
lietuviams dasivarius 
tikro kultūros laipsnio?!

Saviškis.

AMHERST, MASS.
Čionai lietuviai daugiau

sia ant ūkių dirba. Ale lie
tuvių čia neperdaugiausia, 
tik apie 100 asmenų su vai
kais. Kai kurie lietuviai tu 
ri savus namus.

Bai. 8 d. atlankė mus kun. 
Jakaitis velykinės išklau 
syti. Diena pasitaikė graži 
tik šaltokos butą dienos.

Viena mergina netik pati 
skaito laikraščius, bet užsa 
kė dar Panevėžio kunigui 
Pr. Čepuliui ir p. Anastazi
jai Jonaitaitei į Kupiškį.

“Dr.” korespondentas

BOSTON, MASS.
Bostone yra daug lietuvid 

Juos visus į dvi rūši galimi 
butų paskirstyti. Vieni iš jf 
daro dideles pastangas, ka 
šį tą nuveikus, p.-ist.M i 
kiti gi iš kailio neriasi, ka| 
anų darbą sutrukdžius. 
taip, jei vieni rūpinosi pi 
tatyti naudingą visuomel 
namą, tai kiti išsijuosę d 
ba, kaip anų darbą sugų 
vus. Jei vieni darbuojj, 
kad parapijos stovį pak.l] 
tai kiti užmigti negali 
manydami, kaip paran 
užkenkus.(Tame dalyke! 
vojingiausi žmonės šiai
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katalikiais “Draugo” pa
vadinti).

Ta dvejopa žmonių rūšis 
įvairius turi ir ginklus. Vie
ni kovoja darbu, o kiti šu
nybėmis. Darbo griebiasi 
tie kų stato, o šunybių, tie 
kų ardo. Šunybėms daryti 
mes čionai turime vienų 
garsų specijalistų, kuris jau 
daugelį metų tarp lietuvių 
čionai darbuojasi ir tiek jų 
(t. y. šunybių) yra padaręs, 
kad ant jaučio skuros visų 
nesurašytum.

Kasžin ar tokių nelemtų 
“darbininkų” yra ir kitur? 
Man rodos — taip! Kyla 
klausimas: kaip išgelbėjus 
musų tautų nuo tokių nedo
rų žmonių, arba kokiu bu
du juos ben nekenksmingais 
padarius? Kas šitų klausi
mų išrištų, tas didei užsipel
nytų musų tėvynei. Tuomet 
kaip bematant netik Kauno 
“Saulė” ir Mokslo draugija 
Vilniuje savus namus į^ytų, 
bet tolygių įstaigų atsiras
tų kiekvienoj parapijoj, 
kiekvienoj lietuvių Ameri
kos kolionijoj.

Bastenis.

CHICAGO, ILL.
Šv. Jurgio bažnyčioje per 

Velykas bedieviai sumanė 
pasijuokti iš katalikų. Tam 
tikslui įpylė į šventintųjį 
vandenį pasikrapijimui da
žų; žmones nepastebėja išsi 
dirbo sau rankas ir burną. 
Bedieviams laisvamaniams 
buvo juokai, bet ar čia iš
mintingi juokai? Piemenga
lys, atvažiavęs iš Lietuvos, 
perskaitęs cicilikų ar lais
vamanių laikraštėlį, išgir
dęs kokių jų pliovojančių 
prakalbų, skaitosi esųs mo
kytu, esųs laisvės šalyje 
tad, sulig bedievių kursty
mu, gali daryti kų nori, gali 
pasijuokti ir bažnyčioje iš 
žmonių — savo tautiečių — 
lietuvių! Tai didžiai neiš
mintingas sumanymas; tok
sai žmogus tai turi gyvuUš- 
gų išauklėjimų, gyvuliškus 
jausmus. O vis tai vaisiai ci
cilikų, laisvamanių, jų auklė 
jimo vaisiai, nes prie to ve
da jų mokslas. Tad broliai 
ir seserįs šalinkimės nuo to
kio mokslo, šalinkimės nuo 
bedieviškų laikraščių, neį- 
leiskime jų į savo namus, 
nes nesišalindami užsikrėsi- 
me tuo gyvulišku auklėji
mu ir tais besmegeniškais 
vaisiais.

Taip-gi pas mumis yra 
negražus paprotys. Velykų 
antrų dienų vyrai plakti mo
teris ir Velykų trečių diena 
moterįs vyrus plakti. Išryto, 
vieniems ar kitiems mie
gant, eina vienas pas kita 
plakti. Kaip tad atrodo pus
nuogiai vyrai merginų tar
pe, arba pusnuogės mergi
nos vyrų tarpe? Ar-gi ne gė
da? LaikaR butų susiprasti 
ir ateityje tokius papročius 
pamesti.

Lietuvos Pusbernis.

Dievų, tas meldžiasi ir au
koja, o katram nepatinka, 
tai neina ir riaušių nekelia. 
Čia lietuviai vietoj tos be
gėdiškos su bažnyčia kovos 
rūpinasi pakelti savo tau
toj’ kokių nors pramoniją, 
kad butų nauda medžiagiš
ka. Turi čionai lietuviai su
tverę taupymo paskolos 
bankų, kuri kas-kart kyla 
aukštyn ir kas-kart didesnę 
duoda lietuviams pagelbų

Taip-gi daug įsteigė lietu
viai savų krautuvių, kas 
gana gerai sekasi. Tai pasek 
mės vis žmonių susipratimo, 
iš ko vardas baltimoriečių 
žiba. Ne vienas yra pastebė
jęs gražų lietuvių užsilaiky
mų per prakalbas, teatrus ir 
kitokius susirinkimus. Gar
bė tad čionykščiams lietu
viams.

Ypatingai šiais metais 
gražu buvo per Velykas 
bažnyčioje, kuomet visos 
merginos Nekalto Prasidėji
mo Šv. Marijos Panos drau
gijos giedojo, vargonams 
pritariant, tų linksmų gies
mę: “Linksma diena mums 
atėjo”... Toksai giedoji
mas širdį sujudina ir pake
lia prie Dievo. Labai butų 
malonu, kad daugiau gies
mių butų įvesta visiems 
žmoniems giedoti, netik vie
nas choras, kaip tai “Pul
kim ant kelių” ir kitų. Tas 
didžiai žadina žmones ir pa
traukia prie Dievo, nes 
giesmė tai meilės varpelis.

J. K.

tuose. Tik vienų lenkų išva
žinėjo į 300.

Dratų dirbtuvėje Bal. 11 
taippat pakilo maži nesusi
pratimai, ale nemanome, 
kad tas pareitų į didelį strai
kų. Ir dratų ir karietų dirb
tuvėje mokestį pakėlė, tik 
ne visų skyrių darbininkai 
pilnai užganėdinti, tečiaus 
veikiai nelaukiama straiko 
tose dirbtuvėse.

Bal. 19 d. bus lenkų drau
gijų didelis vėliavos pašven
tinimo ap vaikščiojimas. Iš
kilmėje dalyvaus ir lenkų 
draugijos iš Woreester’io.

Jonelis.

nuo 5 iki 15 nuošimčių.
Nors Boris Reistein (In

dustrini W. W.) organizato
rius patarė ir toliau da strai- 
iuoti kol unijos nepripa- 
žįs, bet straikieriai nepaisė 
savo vado nutarimo ir su
grįžo darban.

Jonelis.

WATERBURY, CONN.
Čia ištiko nelaimė vienų 

lietuvį: susirgo proto liga. 
Nuvežta nelaimingasai į be
pročių namų.

Taip-gi atsibastė čia ko
kia tai valkata, kuri Lietu
voje pametė vyrų ir Ameri
koje su kitu būk "“divorci- 
jų” paėmus. Valkiojasi 
žmonių tarpe gydydama ko
kiais tai žodžiais ir žegnoji- 
mais. Vis tai nesusitvarkv- 
mo vaisiai.

Darbai šiuom tarpu eina 
dar gerai. Darbininkų pil
nai.

J. P. Sim-čius ir K. M.

MERIDEN, CONN.
Vietinė šv. Kazimiero 

draugija užkvietė kun. Žė- 
brį iš New Britain’o, kad 
išklausytų Velykinės išpa
žinties. Kun. Žėbris pribu
vo balandžio 2 dienų į italų 
katalikų bažnyčių. Lietuvių 
susirinko diktas būrelis. Va
kare kun. Žebris pasakė gra 
žų pamokslų, aiškindamas 
kaip žmones turi gyventi ir 
užsilaikyti dorai, sekdami 
sąžinės balsų, nes sąžinė tai 
yra žmogaus didžiausias 
sargas.

Po pamokslui klausė išpa
žinties. Tarp kitų žmonių 
artinosi prie klausyklos ir 
vienas vaikinas, kurį čionai 
vadina “apsišvietusiu”. Pri 
siartinęs jau visai arti klau
syklos, staiga šoko iš eilės 
ir garsiai suriko: “ar tai aš 
čionai stovėsiu visų naktį?” 
ir spruko greitai per duris. 
Turbut nabagas norėjo pasi
rodyti žmonių akyse, kad ir 
jis yra katalikas. Bet turbut 
atsiliepė sąžinės balsas, kad 
nedorai rengiasi atlikti iš
pažintį. Šv. Kazimiero drau
gijai priderėtų prašalinti to
kį narį, kad neterštų draugi
jos vardo. . .

A. K—šis.

BALTIMORE, MD.

Pas mus Velykas mes pra
leidom gana maloniai. Nėra 
gražesnio dalyko tautoj ir 
parapijoj, kaip kad žmones 
turi inteligentiškų susipra
timų. Malonu ir gražu vi
siems, kad vaikiški ergeliai 
nebado žmonių širdis ir su 
pasibiaurėjimu žiuri į kitų 
parapijų riaušes, net veidas 
užrausta perskaičius tokių 
lietuviškų parapijų kores
pondencijas. Turiu už garbę 
pa gi K i I .altimoriečius ir pa
vadinti susipratusiais šiame 
dai v k e. J bažnytinius reika
lus musų lietuviai nesikiša 
ir pasak jų: iš bažnyčios

io nepadarvsi; kas myli

SCRANTON, PA.
Kiekvienas žino Scran

ton’o lietuvių bylas už baž
nyčių ir kiekvienas žino taip 
gi paskutinį nemalonų atsi
tikimų, t. y. bažnyčios dina- 
mitavimų arba metimų bom
bos. Po to atsitikimo pakilo 
triukšmai, pradėjo cicilikai, 
šliupiniai skelbti, kad tai ka 
talikų darbas. Neaiškus iš
syk buvo klausimas, dabar
gi pradeda aiškėti. Ima ro- 
dyties, kad “žydas muša, 
žydas rėkia”, t. y. bedieviai 
norėjo sunaikinti bažnyčių, 
Dievo namus, bedieviai rė
kia, kad tai katalikų darbas. 
Dabar tasai nedoras darbas 
pradeda eiti aikštėn, prade
dama susekti, kad buvo čia 
bedievių darbas, bažnyčios 
priešininkų. Lai eina teisy
bė aikštėn. Lai pasirodo 
priešininkų darbai.

Teisybę mylintis.

CLINTON, MASS.
Jau kone mėnesis kaip 

straikuojama vietinėje Lan- 
caster Mills Ko. bovelninįų 
audeklų dirbtuvėje. Mokes
tį dirbtuvės savininkai pa 
kėlė 11%, bet straikuojama 
ir toliau, bet jau ne dėl mo
kesties, tik dėl panaikinimo 
pabaudų systemos (the fine 
system). Išrodo lyg kad 
straikas prasitęs ilgai. Tuo
mi tarpu daug darbininkų 
apleido Clinton’ų ir gavo 
darbus aplinkiniuose mies

OLD FORGE, PA.
Musų miestelyje tyku, 

kaip avižų sėjoj’. Žmones 
vaikštinėja nuliūdę be dar
bo. Vieni sako, kad ilgą lai
ką straikai tęsis; kiti — kad 
tik atilsio laikas.

Čia yra susitvėrus šv. Sta
nislovo pagelbinės draugija 
ir gerai gyvuoja. Taip-gi ge
rai užsilaiko 70 kuopa S. L. 
R. K. A., nors narių neper
daugiausia turi.

Vincas Krikščiūnas.

HUDSON, MASS.

Pakilo straikas Worstec 
Ko., Leather Ko., dirbtuvė
se, kuriose dirba keli šimtai 
lietuvių. Ale straikas nėra 
visuotinas, dirbtuvės dirba 
po senovei, tik silpniau. 
Straiką vedą Industrial W. 
of W.

Lietuviais vadovauja Jur
gis Rankavičius ir Juozas 
Šmitas (Smith).

Bal. 11 d. straikieriai ank
sti iš ryto padarė parodą 
kurioje dalyvavo 150 strai- 
kierių. Vakare tą pačių die
nų policija įsakė Jurgiui 
Rankavičiui apleisti miestą 
tų pačių naktį, jei nenori, 
kad jį suareštuotų. Tik Jur
gis nelabai baugštinas.

Vilninių verpalų dirbtu
vėje darbininkams pasiūly
ta algos 58 valandų už 54 va
landas.

Policija dienų ir naktį 
šarpia akia daboja miestą.

Jonelis.

PAS8AIC, N. J.
Balandžio 11 d. čionai už

sibaigė šilko dirbtuvėse 
straikas, kuris tesėsi visą 
mėnesį. Mokestis pakelta

1S AMERIKOS.!
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Mašynistas užsimušė.

Linijoje Great Northern 
iššoko traukinys iš bėgių. 
Toksai sujudėjimas išmetė 
iš vietos mašynistą, kuris 
krisdamas mirtinai užsimu
šė.

Lengvatikys.

Turtingas kaimietis Je- 
ssie J. Woodward iš Ithaca, 
Mich. atvažiavo į Chicago, 
kad, tarpininkaujant firmai 
California Land Co., nusi
pirkti žemės Kalifornijoje. 
Atlikęs savo reikalų, iššėjo 
miesto apžiūrėtų. Mieste už
šnekino jį koksai nepažįsta
mas vyras, su kuriuo greit 
susipažino ir taip užsitikėjo, 
kad sutiko su juo eiti apžiū
rėtų naujo ant upės laivo.

Ten jiemdviem bežiurinė- 
jant, priėjo buk koksai po
licmonas ir norėjo suareš
tuoti, bet ištyręs, kad tasai 
turi $102. atėmė tuos pini
gus ir jį paleido. Nebuvo tai 
tikras policmonas, bet tik 
draugas to, su kuriuo kai
mietis vaikštinėjo. Abiedvie 
jų mat buvo sutartis kai
miečio lengvatikystę išnau
doti, jį apiplėšti. Policija 
parodo, kad taip lengvai by 
kam tikinčių atsiranda ga
na tankiai.

Užsidegė laivas.

Montauk ir salos Blook 
tarpe užsidegė plaukiantis 
iš Baltimorės į Boston’ų lai
vas “Ontario”. Ugnį jokiu 
budu negalima buvo perga
lėti, bet iš žmonių niekas 
nenukentėjo, nes spėjo pri
plaukti arti krašto, kur ki
tais laiveliais spėjo visus 
žmones išgelbėti. Tarnauto
jų ant to laivo buvo 40 asme
nų ir 15 keliautojų.

Kova su katinu.

Katinas rodos ne koksai 
sutvėrimas, bet kaip kada 
prisieina su juomi net ke
liems kovoti. New York’e p. 
Schneider turėjo katinų, ku
ris nežinia ar tai iš senumo 
ar iš kitos kokios priežas
ties pasiuto. Puolėsi ant 
miegančios 14 metų mergai
tės, ant motinos ir, atėjus 
vyrui gelbėti, ant vyro. Na
muose pakilo didelis riks
mas. Policmonaš, išgirdęs 
riksmų, atbėgo į namus; ka
tinas šoko ir ant jo, bet šis 
pataikė lazda ir katinų už
mušė. Onų Schneideriutę ka 
tinas gana didžiai sužeidė.

Rodgerso garbei.

Long Beach, Cal. Rengia
ma čia pastatyti C. P. Ro
dgerso garbei stovyla. Ro- 
dgersas atsižymėjo, kaipo 
geriausias oru lakiotojas, 
kuris neseniai čia nukrito 
su savo mašina ir mirtinai 
.užsimušė.

Neatsargumas.

Trįs darbininkai Chicago
je statė fundamentų 60 pėdų 
gilumoje. Visas darbas turė
jo atsilikti tamsumoje, nes, 
iš priežasties atsiradusiųjų 
ten gazų, jokios ugnies ne
galima buvo vartoti. Vie- 
nas-gi iš tų darbininkų no
rėdamas įsižiūrėti ar gerai 
eina darbas, užsižiebė deg-
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;ukų. To tik ir reikėjo. Kilo 
gazų eksplioziją, kuri išme
tė darbininkus didžiai ap
degintus. Visus nuvežta į 
ligonbutį.

16 vinių galvoje.

Winona, Wis. Rasta čio
nai skiepe negyvas žmogus, 
kuriam sukalta į galvų 16 
vinių.

Žmogus 850 svarų.

Boston, Mass. Pasimirė 
p. A. Sodekson, sverdamas 
850 svarų, Trįs savaitės at
gal apsirgęs, svėrė 434 sva
rus, bet ligai prasidėjus kas 
dien pribūdavo po 20 svarų. 
Pagalios numirė sverdamas 
850 svarų.

Juodveidžių žudymas.
Nežinia kokia tai neapy

kanta prie juodveidžių. Ro
dos tie ir anie žmonės. Su 
gyvuliais geriau apsieina, 
su didesniu pasigailėjimu, 
negu su juodveidžiais. Taip 
tad San Antonio, Tex. V. 
Burtono juodveidžių famili- 
jų: tėvą, motinų, du vaiku ir 
švogerį Eversų balandžio 12 
dieną iš nakties rasta nužu
dyta. Visų galvos nuplautos 
ir peiliai susmeigti į kunus. 

Prigėrė.
East Liverpool, O. Balan

džio 12 dienų prigėrė luote
liu plaukdami per Ohio upę 
keturi vyrai; penktasis-gi 
su jais plaukiantis stengė 
šiaip taip išsigelbėti. Prie
žastimi tos nelaimės buvo 
neatsargus užsilaikymas 
plaukiant, dėlto pačiam vi
duryje luotelis apsivertė.

Nusižudymas.
Columbus, Ga. Balandžio 

12 dienų čionai nusižudė pri
imdamas nuodus, koksai tai 
James Jefferson, kuris už 
policmono nužudymų pa
skirtas buvo pakarti.

. Mažesni pinigai.
Pinigų sekretorius įnešė 

projektų, kad dirbintų ma
žesnio formato popierinius 
pinigus. Kad dabar dirbdo- 
mų formatų 7.23 ilgio ir 3.04 
pločio permainytų į 6 ilgio 
2.5 pločio, tuomet galėsiu į 
metus sutaupinti $600.000.

Upių užsiliejimas.
Upės Ohio ir Mississippi 

vis dar daugiau pridirba jei- 
bių. Į miestų Memphis pra
simušė taip vanduo, kad 
žmones bėgo kur tik kas 
galėjo. 100 žmonių subėgo į 
bažnyčių ir ten, sustatę suo
lus vienas ant kito ir ant jų 
viršaus užsilipę, išbuvo di
džioje baimėje visų naktį. 
Ant rytojaus spėjo juos pa
gelbėti, bet daugumas, ypa
tingai moterįs, vos tik iš nu-

Miestas Cųiro, III., atrodo 
kaip kokia salelė, nes iš visų 
pusių vanduo liūliuoja.

Nors dar vis vandens pa
vojus gresia, bet jau prade
da atsirasti viltis, kad ar
šiau nebus. Vanduo prade
da po biskutį pulti. Žmones 
ima raminties.

Paskutinių dviejų savai
čių nuostoliai apskaitoma 
taip: 30,000 žmonių likosi 
be pastogės; 2,000 dv. mylių 
žemės užlieta vandeniu; 30 
žmonių žuvo vandens ban
gose; pinigiški nuostoliai ap 
skaitoma į $10,000,000.

Vandens užliejimas sie
kia šias vietas: Hlinois, Mi
ssissippi, Arkansas, Tenne- 

I see, Ohio ir Kentucky.

Mašynistų straikas.

Veik vienbalsiai mašvnis- 
tai nutarė ant 50 geležinke
lių linijų į rytus nuo Chica
gos ir į žiemius nuo Norfolk 
ir Western pamesti savo dar 
bą, jeigu tik jiems nepakels 
reikalaujamos mokesties. 
Apart 25,000 mašynistų, 
kartu pames darbų 15,000 
jų padėjėjų.

Geležinkelių direktoriai 
sušaukė susirinkimų 15 d. 
šio mėnesio, tuo tikslu pasi
kalbėjimui.

Iš Visur.
H Žydų neapkenčia. Rusi

ja pradeda kas-kart žydus 
nuo savęs stumti. Pastarai
siais laikais įsakyta 1,000 
žydų išsikraustyti iš Kirsa- 
novos vietos, palei Odessą. 
Kitu laiku taipgi įsakytą 
150 žydų familijų iš tos vie
tos išsikraustyti už žmonių 
apgavimų javais.

T 200 žmonių žųsta. Iš
Egipto pranešama, kad ant 
upės Nylio nuskendo garlai- 
vys su 200 žmonių. Garlai- 
vys su apie 300 žmonių iš
važiavo po Nyliu šventoje 
dienoje pasivažinėtų. Grįž
damas atgal susimušė su ki
tu laivu taip drūčiai, kad iš
syk suiro ir pradėjo skęsti. 
Keletas iš žmonių pagelbė
ta, bet apie du šimtu turėjo 
apsirinkti sau vendens ka
pinynų.

1 Vėtra. Vokietijos kraš
tuose baisi vėtra paskuti
niais laikais daug jeibių pri
darė. Du laivu suvis liko į 
šmotelius sudaužytu, tris-gi 
kitus pasisekė pagelbėti, 
bet ir tai su dideliais nuos
toliais.

T Francijos biudžetas.

tams. Valdžia ateinantiems 
metams reikalauja sergėji
mui 80 milijonų frankų dau
giau negu ligšioliai. Abelnai 
išlaidos pasididina į 167 mi
lijonus frankų, iš tų 26 mi
lijonai eisiu įvedimui socia
linių reformų.

T Diena gimimo gen. Boo- 
th’o. Balandžio 10 dienų su
rėdytoj as ir valdytojas Iš
ganymo Armijos gen. 
Booth šventė 83 metų gimi
mo dieną. Nors yra gana se
nas, bet jaučiasi stiprus ir 
rengiasi atvažiuoti dar šiais 
metais į Kanadą.

5 Šalčiai. Vokietijoje dar 
šalčiai nenustoja. Kas-kart 
labiau šala ir sniego daugi
nasi, kas didžiai kenkia žie
miniams jevams ir trugdo 
pradėti vasariniams dirvą 
rengti. Tai negirdėtas ligi 
šioliai Vokietijoj’ daiktas.

Netikėta revizija. Jau ke
li mėnesiai, kaip Peterburge 
nebebuvo jokių senatorių 
revizijų. Tik staigu šiomis 
dienomis, senatoriaus Gari
no įsakymu, prokuroras su 
policija padarė revizijų ir 
pasiėmė visokių dokumentų 
ir sųskaitų iš kelių pramo
nininkų. Paimtieji doku
mentai persiųsti Garmui.

T Seimo protestas. Suomi
jos seimas 105 balsais prieš 
81 priėmė vadinamąjį adre- 
sų-protestų prieš paskuti
nius rusų vyriausybės nuta
rimus dėl rusų teisių Suo
mijoje.

5 Oro lakstymo nepalai
mos. Sevastopolyje yra afi- 
cierių oro lakstymo mokyk
la. Besimokydami skrajot 
aeroplanais jau žuvo tenai 
keli tos mokyklos mokiniai 
^Ficieriai. Šiomis dienomis 
vėl žuvo du lakunu: aficie 
ris Albokrinovas ir mecha
nikas Soninas, nukritusiu 
su aeroplanu iš 100 metrų 
augštumos.

vargimo kvėpuoja.
Perstatyta buvo deputa
tams biudžetas PC 3 me

Homesteado ir Aplinkinių 
Lietuviams ir Lietuvai

tėms žinotina:
Šv. Uršulės Moterų ir Mer 

ginų Draugija
rengia pasilinksminimo va

karėlį
Panedėlį 29 d. Balandžio,

Durys bus atdaros 7-tų vai. 
vakare.
“Fifth avė. Opera House” 

Salėje, Homestead, Pa.
Įžanga: vyrams 50.; mote

rims ir merginoms 25c.
Maloniai kviečia visus at

silankyti
Draugijos Komitetas.



DRAUGAS
(THE FRIEND)

Katalikiškas Laikraštis 
Pašvęstas Amerikos Lietuvių 

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

(ieina iš Wilkes-Barre, Pa., kas 
ketvirtadienis.

A. L. R. K. K. Sąjunga -Leidėjai.

Kun. A. Kaupas — Redaktorius

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

“DRAUGAI"
314 R. Market lt., 

WILKK8-BARRE, PA.

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

Laikas ir vieta raitų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

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

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

ŠV. KAZIMIERAS
Lietuvos Karalaitis.

P- Lapelio paskaita, laikyta į
“Lietuvių Vilties“ sąnarius, 

Kovo 4-tą dieną š. m- 
Orchard Lake, Mieli.

Dirstelkim tad, ant kiek 
laikas leidžia, į to didelio 
šventojo biografiją.

Tarp 1440—1492 metų 
Lenkijos karaliumi, o Di
džiuoju Lietuvos Kuni
gaikščiu buvo Kazimieras 
Jagielaitis, sūnūs mums vi
siems žinomojo Vladislovo 
Jagielos. Jisai, nors buvo 
lenkų karaliumi, tečiaus ne
sėdėjo vien tik Krokuvoj’, 
kaip jojo tėvas Vladislovas, 
tapęs karaliumi, darė. Tan
kiai gyvendavo Vilniuj’ ar
ba Gardine, laikas nuo laiko 
aplankydavo didesniuosius 
Lietuvos miestus; rūpinosi 
savo tautos reikalais, nes 
jautėsi esąs lietuviu ir tėvy- 
nainiškoji dvasia, nežiūrint 
į tai, jog turėjo artimus su- 
sinešimus su svetimtaučiais 
ypač lenkais, kaipo jųjų ka
ralius, jame buvo dar neuž- 
gesusi. Bet, deja, valdymai 
nesisekė ir Lietuvos rube- 
žiai jam viešpataujant žy
miai susisiaurino. Jis vedė 
už moterį Elzbietą, Austri
jos Kunigaikščio, o Rymo 
Ciesoriaus Albrechto dukte
rį 1454 metuose, su kuria su
silaukė šešių sūnų: Vladis
lovą, Kazimierą, Albrechtą, 
Aleksandrą, Zigmantą, ir 
Fridriką. Motina jųjų Elz
bieta turėjo visas reikalin
gas ypatybės tinkamam sa
vo sunkaus motiniškojo lu<|- 
mo priedermių atlikimui; 
buvo dora, prityrusi, dievo
baiminga moteriškė su vis
pusišku apšvietimu ir ge
riausiu, kokį anais laikais 
galėjo gauti, išauklėjimu. 
Žinodama, kokią augštą rolę 
ateityje turės atlikdinėti jo
sios sūnus žmonijoje, sten
gėsi sulig savo išgalėjimo į- 
kvėpti į jaunas jų širdis 
žmonių ir Dievo meilę, rū
pinosi padoriai, krikščioniš
kai visus apšviesti pirmiau 
šiai po savo priežiūra na
mie, kad vėliau, atidavus į 
tam tikrų mokytojų rankas, 
geriau sektųsi tolesnysis 
mokymo ir išauklėjimo dar
bas. Padorios Elzbietos mo
tiniška širdis buvo prie visų 
prisirišusi, mylėjo visus, te
čiaus už visus daugiau at
kreipė į save josios domą 
jaunutis Kazimierukas, bū
siantysis musų šventasis.

Jame matė jinai puikiausią 
ateitį ir, tos priežasties dė
lei, prie Kazimieruko buvo 
labiau prisirišusi, rūpinosi 
juomi ir mylėjo daugiau už 
kitus savo vaikus.

Tėvas gi, Kazimieras Ja
gielaitis, taip pat buvo žmo
gus doras, gabus, apsišvie
tęs, bet, būdamas užimtas 
įvairių—įvairiausiais šalių 
valdymo reikalais, neturėjo 
tiek daug laiko užsiimti šei
myna. Todėl ant motinos 
pečių rėmėsi beveik visas 
naminis gyvenimas, kas 
anaiptol neardė tvarkos. 
Vieno ir kito rūpesčiai, iš
plaukiantieji iš šeimyninio 
lizdo reikalų, rišosi tarp sa
vęs vienu bendru ryšiu, da
rančiuoju čielybę. Motina 
daugiausiai rūpinosi dvasi
ne savo vaikų puse, tėvas 
gi, kaipo valdonas, jųjų sos
tais arba vainikais. Vyriau
si sūnų Vladislovą, gimusįjį 
1456 metuose, pasiuntė val
dyti Čekiją, o vėliau buvo 
pašauktas į Vengriją, kur 
taip pat užėmė tosios šalies 
valdymą. Tokiu budu veng
rų ir čekų šalįs teko vienam 
Vladislovui. Šv. Kazimie
ras, kaipo antras iš eilės sū
nūs, turėjo likti tėvo įpėdi
niu ir, jam mirus, užimti 
dviejų plačių šalių, t. y. Lie
tuvos ir Lenkijos sostą; bet 
šv. Kazimierui atsisakius 
nuo tos taip augštos vietos, 
tėvas mirdamas Gardine, 
Birželio 7-tą dieną 1492 me
tuose, paskyrė Aleksandrą 
Didžiu Lietuvos Kunigaikš
čiu, o Albrechtą Lenkų ka
raliumi. Šiek tiek vėliau ir 
Zigmantas turėjo laimę val
dyti lenkų tautą. Jauniau
sias visų Kazimiero Jagie- 
laičio sūnūs Fridrikas išėjo 
į kunigus, nepoilgam pali
ko Gniezno antvyskupiu ir 
galop net kardinolu. Bet dar 
ne apie tai mums čia eina. 
Verskime lapą ir žiūrėkime 
į šv. Kazimiero gyvenimu 
arčiau.

Gimė jisai Spaliaus 3-čią 
dieną 1459 metuose. Pačią 
kūdikystę praleido ant ran
kų dievotos, padorios moti
nos Elzbietos, kuri, kaip 
tik-ką minėjau, nepaprastai 
jįjį mylėjo. Pirmi Kazimie
ruko žingsniai buvo stropiai 
dabojami; y t aniolas, turėjo 
aplėbusi savo motiniškais 
sparnais taip, jog visai ma- 
žiutėlis būdamas priprato 
prie maldos, nesididžiuoti 
savo luomo kilnumu, gražiai 
elgties ir saugoties, kas pik
ta, nedora.

Kuomet šv. Kazimieras 
paūgėjo, tapo atiduotas Jo
no Dlugošo rankosna, dide
lio lenkų istoriko, kuris tuo
met buvo Krokuvos kapitu
los kanauninku. Jis tai tapo 
antruoju po motinai moky
toju to padoraus jauno ka
ralaičio. Dlugošas buvo žmo 
gus iš visų pusių apdovano
tas įvairiomis ypatybėmis, 
kaip pav. nepaprastu gabu
mu, dievotumu, giliu moks
lu. Buvo taip pat iš jo ne
menkas psychologas, žmo
gaus siela jam būdavo atvi 
ra, vidurinius josios troški
mus tuoj sugebėdavo at
jausti. Nors Dlugošas buvo 
lenkas ir dėl Lenkijos dar
bavosi, kaipo lenkas rašyda
mas lenkiškai pirmutinę 
progmatiškoj formoje visa- 
svietinę istoriją, bet šovinis- 
tiškųjų tendencijų neturėjo 
Šv. Kazimiero, kaipo lietu
vio tautiškumas, rodoR, jam 
nerūpėjo, nes ir pats šv. Ka
zimieras, nuo mažens žiūrė
damas pesimistiškomis (pa 
niekinančiomis) akimis į vi 
sokius žemiškus daiktus, 
greičiausiai apie tautystę 
neužsimindavo nežiūrint 
tai, jog anaisiais laikais,

kaip ir nūnai, peštynės len
kų su lietuviais nebuvo nau
jiena. Dlugošo visos pajie- 
gos buvo atkreiptos į šv. Ka 
zimiero išlavinimą asceti- 
kos (dievotumo) ir mokslo 
srityje. Jis tai be abejonės 
nemažai prisidėjo kaip prie 
musų šventojo dorybių išsi- 
vystimo, taip ir prie subren
dimo principalinėse (pirmu
čiausiose) mokslo pagrindo- 
se. Labiausiai Dlugošas, la
vindamas šioj pastarojo sri- 
tyj’ vertė šv. Kazimierą 
prie mokymosi kalbų, nes 
tuomet augštesniuose luo
muose į kalbas buvo atkrei
piama ypatinga doma, kaipo 
į reikalingiausi dalyką. Tai
gi šv. Kazimieras turėjo mo
kėti nemažai kalbų, tarp ku
rių ir lotinų kalbą, nes pats 
buvo sutaisęs lotiniškai ke
lias dvasinio turinio eiles; 
mylimiausiomis gi jojo eilė
mis buvo himnas; praside
dantis žodžiais: “Omni die 
dic Mariae” (Kiekvieną 
dieną skelbk Marijai), kurį 
prašė, jam numirus, net į 
karstą įdėti. Gyvas būda
mas tąjį himną tankiai kal
bėdavo.

Augant protui ir stiprė
jant organizmui, augo pas 
šv. Kazimierą kartu ir die
votumas ir kitos dorybės. 
Ypač mėgdavo melsties prie 
Švenčiausios Panelės; prie 
josios paveikslo, kurį visuo
met turėjo savo kambarėly
je, praleizdavo beklupant il
gas valandas. Maldos šv. Ka 
zimiero lupose niekad neuž
geso; melzdavosi dieną ir 
net naktį. Būdamas Vilniuj 
arba Gardine tankiai kelda
vosi vidurnaktyje, žiemos 
laike, iš lovos ir nežiūrėda
mas, kad tvoros pykši nuo 
speigo, eidavę lengvai apsi
rėdęs arba basas prie užra
kintos bažnyčios durių ir 
melzdavosi karštai, karštai, 
jog ir šalčio nepa j ūždavo... 
Tai patėmiję naktiniai sar
gai, sujudinti tokiu reginiu 
tik stebėdavos iš šv. Kazi
miero dievotumo ir negalė
davo atsistebėti.

Ir ištikro, sunku gal butų 
rasti sviete žmogų, kurio 
širdis nepradėtų smarkiau 
plakti, išvydus tokiame 
žiauriame laike basą, puspli 
kį jauną dailų karalaitį, sū
nų vieno didžiausiųjų pa
saulyje valdonų beklūpantį 
ir bemazgojantį graudžio
mis, nuoširdžiomis ašaro
mis bažnyčios slenkstį — tą 
karalaitį, prieš kurį turėtų 
drebėti dvi galingi viešpa 
tiji, jei tik norėtų?!...

Šiaip jau paprastai nie 
kad Bažnyčios, nei Mišių 
šv. neapleizdavo, prie Sa
kramentų vaikščiodavo daž
nai. Jis taikindavo prie sa 
vęs šv. Augustino, didelio 
filosofo ir mokslinčiaus, 
penktame amžiuje gyvenu
siojo žodžius ir kitiems, pro
gai atsitikus, neužmiršdavo 
atkartoti, kad “tas tiktai 
moka gyventi, kuris moka 
gerai melsties”. Tikėjo jisai 
į maldos galybę kartu su šv 
Augustinu, šv. Tomu Akvi- 
niečiu ir vėlesniaisiais, kaip 
šv. Pranciškų Salaziečiu, šv. 
Aloizu Gonzaga, Stanislovu 
Kostka ir kitais ascezos ko
rifėjais.

Meldė Sutvertojo reika
lingų sielos išganymui ma
lonių nenuilstančiai, ener
giškai ir ar neišmeidė? Ar
gi tapo atmestos jųjų tos 
karštos nuoširdžios maldos 
Argi liko neišklausytos? — 
“Prašykite, o bus jums duo 
ta” — sako Išganytojas 
Malda, tai reikalingiausias 
dalykas, tai raktas tobuly
bės atsiekimui, o podraug ir 
sielos išganymui. Pairfikime 
musų tikėjimo šventraštį ir

pažvelgkime: malda visur 
užima beveik pirmą vietą, 
yra tarpininkė tarp Dievo ir 
žmonių. “Tėve musų, kuris 
esi danguose” — taip išmo
kino mus melsties pats Iš
ganytojas. Gal matė kas to
sios, viršprigimtąja galybe 
įkvėptosios, devyniolika am 
žiu be pertraukos tebesi- 
kartojančiosios maldos Tvė
rėjo, t. y. Jėzaus Kristaus, 
musą Išganytojaus, pa
veikslą jau nuo 3 ar 4 va
landą tebesimeldžiantįsi 
Getsemanijos sodne prie sa
vo Dangiškojo Tėvo su iš
keltomis į dangų, ašaromis 
aptekėjusiomis akimis, su
nertomis rankomis, įsmeig
tomis mintimis į vieną pra
šomąjį daiktą — kad teik
tųsi atitolinti prisiartinan
čiųjų kartybių taurę, kurią 
tapo siųstas ant žemės iš
gerti už žmonijos nedory
bes. Jei matė kas, ar pagal
vojo sau, ką tai reiškia? — 
Tai geros maldos pavizdvs! 
Taip nekartą meldėsi šv. 
Kazimieras... Malda — bu
vo tai pirmutinė ir visų — 
svarbiausioji šv. Kazimie
ro dorybė.

Tečiaus šv. Kazimieras 
ne vien tik meldėsi. Jis dar 
šelpė neturtėlius, pavargė
lius; kariu su jaisiais dali
nosi ką turėjo, kadangi bu
vo labai jautrios širdies. Ne 
veltui buvo pramintas “ne
turtėlių ir pavargėlių tė

priderystė bus:
1). Reguliuoti, padidinti,

ir pagerinti, kasdienines 
Federacijos ineigas; taipos- 
gi išrasti būdą padengimui 
ypatingų išeigų, kaip tai: 
apvaikščiojimų, viešų susi
rinkimų, prakalbų; užlaiky
ti ir prižiūrėti visas inei-

vun
Dar ne visa, ką norėjau 

apie šv. Kazimierą pasaky 
ti. Šios ir kitos dorybės šv. 
Kazimiero asmenyje jau 
gana gražios, aiškios, bet 
dar gražesnė ir vaiskesnė už 
tąsias dorybes — tai tvry- 
bės (nekaltybės) dorybė. 
Saugojos progos kiek įma
nydamas, kad tosios dory
bės nepraradus. Neatkreipė 
savo domos į artymųjų ir 
draugų j ta irius prikalbinė
jimus ir privadžiojimus. Jis 
tą dorybę mylėjo labiausiai. 
Troško Verčiau numirti, ne
gu tyrybę prarasti. Su abe
jotinos doros asmenimis ne- 
susidėdavo. Draugavos tik
tai su žmonėmis išmintin
gais ir dievotais; ypač mėg
davo draugystę dorų kunigų 
ir mokytų vienuolių.

(Toliau bus. J

SUSIVIENYJIMAS KA
TALIKIŠKŲ PARA

PIJŲ

mieste Grand Rapids, Mich.
Šita draugija bus žinoma 

kaipo Federacija visų kata
likiškų parapijų Grand 
Rapids.

Tikslas šito susivienyji
mo yra sutvirtinimas ryšių 
broliškos vienybės katalikų 
tarpe ir katalikiškų parapi
jų Grand Rapids; išplatini
mas ir protegavimas katali
kiškų reikalų ir gerų darbų 
dievobaimingumo, apšvieti
mo ir mielaširdvstės; paži
nimas išlygų musų draugi
jinio gyvenimo; praplatini
mas tiesos ir paskatinimas 
praplatinimui katalikiškos 
literatūros ir cirkulecija ka
talikiškos spaudos.

Sąnariai.
Visos katalikiškos para

pijos galės būti susivienyji
mo sąnariais. Kiekviena pa
rapija bus reprezentuota 
trijų atstovų nuo kiekvieno 
šimto šeimynų, arba jos da
lių; atstovai bus renkami 
ant vieno, dviejų ar trijų 
metų, o vėliaus kasmet bus 
renkamas vienas ant trijų 
rpetų.

Komitetas.
Finansų komitetas

subkomitetus dėl vedimo 
išeigų ir užveizdėjimo. Jų

turės

gas.
2). Gauti vietas laikymui 

panašių apvaikščiojimų ir 
susirinkimų; parūpinti ra
kandus, paveikslus, ženklus, 
vėliavas, dekoracijas ir lite
ratūrą, pagal federacijos 
pareikalavimą.

Pasilinksminimų komite
tas turės taiposgi subkomi
tetus dėl privatiškų ir vie
šų priėmimų. Jų priderystė 
bus: \

1) . Pasirūpinti ir surengti 
įvairius muzikališkus, lite
ratūriškus ir draugijinius 
pasilinksminimus, prakal
bas ir ginčus pilnuose susi
rinkimuose.

2) parūpinti ir vesti visus 
viešus susirinkimus ir pasi
linksminimus, taiposgi pa
rūpinti gaidas, knygas ir 
apgarsinimus, tam reikalin
gus.

Santikių komitetas turės 
subkomitetus dėl santikių ir 
susinešimų su dvasiška, ci
viliška ir draugijine val
džia. Jų priderystė bus re
prezentuoti Federaciją viso
kiuose susinešimuose:

1) su Jo Malonybe Vys
kupu, kunigais ir tikėjimiš- 
komis draugijomis.

2) su civiliška valdžia: 
administrativiška, teismo ir 
ekzekutiviška šio miesto.

3) su valdžia draugijine, 
draugijomis, intekmingo- 
mis ypatomis ir vieša spau
da. /

Apšvietimo ir literatūros 
komitetas turės subkomi
tetus dėl katalikiškų moks- 
lainių, lieraturos ir spaudos. 
Jų priderystė bus:

1) surasti, apkalbėti, pri
imti ir suvartoti tokius yran 
kius, koki bus reikalingi 
apgynimui, paskatinimui ir 
praplatinimui katalikiško 
apšvietimo ir mokslo para
pijos mokslainėse, kolegi
jose ir akademijose, be už- 
kenkimo jų vedime.

2) paskatinti uždėjimą 
katalikiškų knygynų; gauti 
ir padalyti katalikišką lite
ratūrą, pagelbėti, ir prapla
tinti intekmę ir darbus Ka
talikiškos Tiesos draugijos, 
taipogi paskatinti uždėti 
katalikiškas literatūriškas 
draugijas.

3) išdalyti ir praplatinti 
katalikiškus žurnalus (ma
gazinus), spaudą, pagelbėti 

, ir paplatyti katalikiškus 
vietinius laikraščius; apgin
ti katalikiškas teises, taipo
gi katalikišką bažnyčią ir 
jos įstaigas, kur tik butų 
užpulta arba iškraipyta.

Mielaširdystės ir Doros ko 
mitetas turės subkomitetus 
ant bėdinųjų katalikų vie
šose įstaigose ir jų pride
rystė bus:

1) sušelpti, paskatinti ir 
dirbti drauge su visais mie 
laširdystės darbais, paveiz 
dan: ligonbučiais.

2) pagerinti visus dvasiš
kus ir doriškus katalikų 
reikalus.

3) pagelbėti praplatinimą 
pamatinės doros nupeikimu 
persiskyrimą moterystėje, 
girtuoklystę, taipogi nedo
rų knygų ir laikraščių skai 
tymą; uždarymu lošimo 
vietų nemorališkų teatrų, 
protegavimu jaunų mer
ginų ir vaikų, taipogi užlai
kymą šventos dienos.

Teisdarystės komitetas 
turės savo subkomitetus dėl 
institucijų ir ypatų. Jų pri 
derystė bus:

I

1) priešintis Ir ųepavely
ti, kiek galima, miesto val
džiai jokių žingsnių, laužan
čių katalikiškų įstaigų tei
ses ir siekti prašalinti prie
šingas katalikams knygas 
iš viešų knygynų.

2) užstoti katalikų teises 
viešose įstaigose ir užbėgti 
skirtingumui tarp katalikų 
ir sektantų tose įstaigose.

Socijalinių ir pramonės 
klausimų komitetas turės 
subkomitetus dėl darbinin
kų klausimo, darbininkų 
draugijų ir katalikiškų drau 
giškų organizacijų. Jų pri
derystė bus:

1) studijuoti ir ištirti visą 
socijalinį darbininkų šios 
dienos klausimą: apie uni
jas, straikus, darbininkų 
reikalavimus ir socijaliz- 
mą.

2) Pasergėti darbininkus 
nuo nekatalikiškų darbinin
kų organizacijų ir paremti 
katalikiškus darbininkų su
sidraugavimus.

3) Pagelbėti užsidėjimui. 
ir globėjimui katalikiškų 
darbinink.ų organizacijų.

Teisių išpildymo komite
tas susidės iš perdėtinių fe
deracijos ir komiteto pirm
sėdžio. Jo priderystė bus 
abelnas fedracijos prižiūrė
jimas reikalų. Taipos-gi jo 
priderystė bus išrišti ir de- 
ciduoti visokius keblius ir 
neaiškius klausimus, išrišti 
nesusipratimus ir abejoji
mus, kaslink kitų komitetų 
priedermių.

Prezidentas bus Federaci
jos pirmsėdžiu o sekretorius 
federacijos bus komiteto se
kretorium.

Aštuoni sąnariai daro 
“quorum”.

Išrinkimas komiteto bus 
pavestas centrališkam fede
racijos komitetui, tai yra: 
prezidentui, vice-preziden- 
tui, sekretoriui ir kasieriui 
(kurie bus ex ‘officio’ komi
teto sąnariais). Jų aprinki- 
mas iš atstovų skaitliaus tu
ri taip atsibūti, kad į komi
tetą ineitų atstovai iš visų 
miesto dalių ir iš kiekvienos 
tautos. Komitetas renka
mas pagal savo ypatybes ir 
draugijoje intekmę.

Kun. V. Matulaitis.

GUODOKIME DIEVO 
NAMUS.

Jei mums prisieina užeiti 
pąs augstesnį už save asme
nį ar svečiuosna, ar su rei
kalu, kaip mandagiai mes 
taikomės ir stengiamės elg
ties, nes atiduodame guo- 
done tiems, kuriuos atlanko
me ir podraug guodojame 
patįs savę. Juo didesnę no
rime atiduoti kam nors pa- 
guodonę, tuo mandagesniais 
tenai esame: nekeliame riks
mo kalbėdami, nepertrau
kiame kitam kalbų, netrv- 
piame ir nebeldžiame su ko
joms, kad nepertraukti vieš
pataujančios tylos, nespiau- 
dome kur nereikia. . Žodžiu 
elgiamės taip, kaip pridera 
elgties protingam sutvėri
mui. Tiesa, musų lietuviai 
moka guoduoti, bet ką? Mo
ka guodoti tiktai svietišką 
vyriausybę, moka guodoti 
žemsargius, prieš kuriuos 
kepures nusiima, su nuolan 
kurnu galvas lenkia; moka 
guodoti visus tuos valdinin
kus, kuriuos patįs išsirenka 
ir savo darbu užlaiko. Na ir 
antgalo moka guodoti Mau 
šą—žydą, kuriam skolingas 
yra, arba tikisi nuo jo gauti 
stiklelį gargolės “ant bar- 
go”. Bet kaip musų brolis 
lietuvis elgiasi Dievo na 
muose? Namuose To, ku
ris yra visų Viešpačiu, visų 
žemiškų valdininkų. Valdi- 
uinkap! Ar atiduoda prigu

li ... . '

liūčių paguodonę savo Sut-1 
vertojo Namams? Ar elgiasij 
ten kaip pridera elgtiei 
krikščioniui katalikui, kuri 
dienos šviesą praregėjęs, ap 
turėjo pirmą Dievo malonę 
— krikštą šventą, o paskui 
ir visas kitas malones? Ne, 
ir da syki ne! Lietuvoje dar 
galima pasakyti, kad musų 
žmones geriau moka elgties 
ir guodoti savo Bažnyčias. 
Nueisi būdavo į kaimo baž
nytėlę, kur rasi susirinkusį 
nemažą būrelį žmonių, bet 
neišgirsi nei garsaus trep
sėjimo kojomis, nei daužy
mosi vaikų kepurėmis, nei 
matysi ir nepastebėsi berei
kalingo dairymosi į visas pu 
sės. Tikra bažnytini tyla. 
Visi rodos užmiršę savo ru- 
peščius bei vargus neša sa
vo karštas maldas Aukš
čiausiajam, nuo kurio gau
na suraminimą. Kiekvienas 
žino kur randasi; žino, kad 
tuose namuose yra užsislė
pęs’viso pasaulio Sutverto- 
jas ir Valdytojas, ir žino 
kaip tenai turi pasielgti. Bet 
čionai, Amerikoje, suvisai 
kitaip. Rodos tie patįs mu
sų broliai ,lietuviai, tokius 
pačius vargus bei rūpes
čius velka ir tokios pat baž
nyčios kaip ir Lietuvoje, bet 
pasielgime musų žmonių to
se bažnyčiose yra didelis 
skirtumas, ypatingai jau
nuomenės. Ji suvis nemoka 
branginti ir guodoti tos vie
tos, kur randasi jų Sutver
toj as. Atėję į bažnyčią ne 
tiktai ką pats nesimeldžia, 
bet ir kitiems trukdo. Visu- 
pirmu niekuomet nenusiva
lys dumblinų batų, nors yra 
tam tikri prietaisai, o velka 
tuos dumblus, kad daugiau 
priveisti bažnyčioje dulkių. 
Priklaupti prieš altorių taip 
gi neranda reikalo, bet tik 
linktelėjęs, kaipo mulas su 
galvą, pamakaluoja su ran
ka apie nosį, tartum muses' 
nusibaldė, ir atliktas kriu
kis. Neatiduos pagarbos 
nusižeminęs, kaip pridera 
krikščioniui katalikui, bet 
daro kaip kad protestonai, 
kur nėra jokių Sakramentų. 
Mat, čionai laisva šalis. Eik 
kur nori ir elgkis kaip nori. 
Atėjęs bažnyčion biauriok 
ją kiek gali, spiaudyk kur 
tik pamislyji, šnypšk ir 
drėpk, kaip vištukus, kur 
tau patinka, o tegul kiti 
biaurioja tavo spiauduluose 
savo drapanas, nes kas tau 
darbo. Čia laisva šalis dėl vi
sų ir gana. Nesujunda jo są
žinė, kad jis savo tokiu 
biauriu pasielgimu daro 
skriaudą savo artymui ir 
patsai sau, nusidedamas 
priešais savo Sutvertoją. 
Neranda, matyt, skirtumo 
tarpe Dievo Namų ir savo 
namų, kur mėšlo ir visokių 
bjaurumų pilnos pakampės. 
Ne, žmogeli! Negerą taką 
apsirinkai jeigu taip elgda
miesi eisi ir toliau, be abejo
nės gero nesulauksi. Jeigu 
nori išvengti tos nemalonios 
ateities, tai mokėk patsai 
guodoti Dievo Namus ir mo
kyk savo vaikus, o tada rasi 
tinkamą atlyginimą.

Niufilės Antanas.

VARGONININKŲ
REIKALE.

Malonus Draugai! Neti
kėsite gal su kokia širdgėla 
skaičiau p. Kasininko Są
jungos L. V. A. pranešimą 
kuriame tarp kit-ko skun
džiasi, kad skaitlinga Są
jungos narių dalelė iki šiam 
laikui neužsimokėjo paskir
tos mokesties. Tą mokestį 
juk ne kasininkas paskyrė, 
bet pirmas Vargonininku 
susivažiavimas; todėl kiek
vienas iš musų, kuris skai-
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tosi Sąjungos nariu, privalo 
savame laike užmokėti. Ži
nome gana gerai, kad kiek
viena organizacija turi savo 
reikalus, o jeigu turi reika
lus, tai privalo turėti ir iž
dą; ypatingai čionai Ameri
koje, kur doleris viską at
sveria. Nors žmogus ir Sa-. 
lamono išmintį turėtą bet 
jeigu kišenius tuščias, tai ir 
vertė tavo maža. Yra sviete 
organizaciją, kurias prilai
ko gausąs filiantropai, kaip 
Carnegie, Goldai ir kiti mi- 
lionieriai, bet kadangi tarpe 
musą draugą neatsirado to
kią Carnegią ir jam panašią 
turtuoliu, todėl mes savo or
ganizaciją privalome prilai
kyti iš savo delmono. Gal
kam sunku vra užsimokėti • *
tuos $4.00 antsyk, tai mokė
kime juos mėnesiais, bet tik 
mokėkime. Tikiuosi, kad 
draugai nepaims man šį at
sišaukimą už blogą ir pasi
stengs kuonogreičiausiai at
likti savo priedermę, ydant 
nebūtą jokią painumą.

Su pagarba
A. J. Gudaitis,
Sekr. S. L. V. A.

ATSIŠAUKIMAS.

Luzerne, Pa. — Vietinė 
Šv. Jurgio Dr-ja 18 d. vas. 
turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą, kame tarp kitą 
reikalą likosi apsvarstyta ir 
reikalingumas susijungti 
pagelbinėms dr-joms į vieną 
ryšį—susivienyjimą. Tai-gi 
męs pritariam Newarko (N. 
J.) draugijoms sušaukti ka
talikišką pašelpinią draugi
ją kongresą ir kviečiame ki
tas visas katalik. dr-jas tam 
pritarti ir prisidėti prie to 
svarbaus ryšio.

Šv. Jurgio Dr-jos Valdyba.

Susiv. Liet. R.-Kat, Am. 
Reikalai.y

PROTOKOLAS ‘

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

m. mieste Ply
mouth, Pa.

(Tąsa).
21 kp. Kad centro viršai

čiai butą renkami iš įvairią 
valstiją — priimta.

98 kp. Kad ateinantis sei
mas atsibūtą ten, kur dar 
niekados nebuvo — atmes
ta.

26—36 kp. Kad butą iš
rinktas visas naujas centro 
komitetas — atmesta.

26 kp. Kad “Draugas” ne 
butą organu — atmesta.

13 kp. Išrinkti komitetą 
sutaisymui naujos konstitu
cijos — priimta.

13 kp. Išrinkti organu 
“Draugą” — atmesta.

13 kp. Kad seimas atsibū
tą be svaiginančią gėrimą 
— atmesta.

11—42 Centro vąldvbą pa 
likti tą pačią — atmesta.

11-24-30 kp. Nubausti p. 
Laibinį — atmesta.

24—43 kp. Nubausti p. 
Riktoraitį už Susivienyjimo 
ardymą — atmesta.

17—46 kp. Kad p. Radze
vičius atiduotą visus pini
gus iki centui — atmesta.

17-30-46 kp. Nubausti p. 
Tananevičią su jo “Katali
ku” — atmesta.

17 kp. Įvesti į Susivieny
jimą tvarką — priimta.

90 kp. Jeigu ir reikės sam
dyti organą, tai katras pi
giau apsiima — atidėta ap
svarstyti.

13 kp. Pomirtinė, kad bu

tą išmokama su kuopos — 
priimta.

13 kp. Nubausti centro ko 
mitetą už neteisingą pomir- 
tinią išmokėjimą — atmes
ta.

13 kp. Apskelbti neteisin
gai išmokėtas pomirtines — 
atidėta apsvarstyti.

7—70 kp. Centro valdyba 
privalo būti ukėsai Suvieny
tą Valstiją — priimta.

33-65-90 kp. Kad įgyti sa
vo organą — palikta apsvar
styti.

17—65 kp. Neišrinkti į 
centro komitetą tokį, kaip 
Laibinį — atmesta.

2-33-79 Kad kunigai ir ne 
kunigai, neturėdami iš kuo
pos mandato, neturėtą sei
me balso — atidėta apsvars
tyti.

2-33-79 kp. Kunigus į cen
tro komitetą nerinkti — at
mesta.

2— 79 kp. Išrinkti orgdnu 
“Kataliką” — atmesta.

3— 79 kp. Kad aplikaci
jos butą ant geresnės popie
ros — palikta apsvarstyti.

6— 79 kp. Kad kuopose 
butą įvesti mėnesiniai mi
tingai — atmesta.

7— 79 kp. Kad pakelti 50c. 
daugiau įstojimo — palikta 
apsvarstyti.

Seimo vedėjas uždarė 4- 
tą sesiją 6:30 v. vakare ir 
paaiškino delegatams, jog 
rytoj 5-ta sesija atsidarys 
8-tą vai. ryte.

Sesija 5-ta.
Birželio 9-tą d. 1910. 

Seimo vedėjas K. Vaške
vičius atidarė 5-tą sesiją 
8:40 vai. ryte.

Likosi pašaukta siuntimo 
į šv. Tėvą telegramo komisi
ja palaiminimo dėlei. Kun. 
Kaupas išdavė raportą, jog 
jau esąs parėjęs pas vysku
pą ir laukia atsiunčiant — 
raportas priimtas.

Likosi priimta mandatai 
Jono M. Tananevičiaus iš 
26-os kuop. ir Kazio Ku
činsko 16-os kuopos. Velyji- 
mai nuo dėl. K. Kučinsko 
drauge su auka ant mokslai- 
nią — likosi priimta.

Prašymas nuo Juozo Ka- 
siulaičio iš Homestead, Pa. 
38-os kuop. Paaiškinus kun. 
Čepanioniui apie jo padėji
mą, kaipo negalinti dirbti jo 
kio darbo, nutarta išmokėti 
jam, jo moterei ir vaikui po 
pusę pomirtinės — viso 
$225.00.

Prašymas nuo Marijonos 
Česnikiavičienės iš 26-os 
kuop. Lewistone, Me., nutar 
ta išmokėti iš pomirtinės 
$75.00.

Prašymas nuo Jurgio 
Bartašiaus iš New York 
apie emigrantus, kurie ke
liauja, ydant atsilankytą 
pas jį, o jisai suteiks kuo- 
geriausį patarnavimą — at
mesta.

Prašymas Mot. Skrobulio 
40-os kuop. Shenandoah, Pa. 
likosi priimtas ir nutarta iš
mokėti iš pomirtinės $75.00.

Kun. M. Pankauskas duo
da įnešimą, kad visiems 
prašantiems ligoniams iš
mokėti po pusę pomirtinės 
— įnešimas vienbalsiai pri
imtas. Prašymas Monikos 
Samulienės iš Scranton, Pa. 
ir dėl. Vinco Matulaičio — 
patvirtinta. Prašymas Po
vilo Kupsto — priimtas. 
Prašymas Sim. Kasiulaičio 
iš Shenandoah, Pa. — pri
imta. Prašymas L. Kaz- 
lauckienės 39-os kuop. Ma
hanoy Plane, Pa., kuri pa
sivėlavo 40 dieną įnešti sa
vo duoklę in centro kasą — 
atmestas.

Prašymas Jono Obidinko 
iš So. Boston, Mass. 21-os 
kp. ir visi kiti prašymai li
kosi pavesti centro valdy
bai.

Knygą peržiūrėjimo ko
misija, praneša, kad atsa
kančio raporto negali iš
duoti, nes nėra visą kvitą, o 
taipgi ir per mažai laiko. 
Likosi išrinkta antra komi
sija iš delegatą: — Juozo 
Vasiliausko, Vlad. Stanley 
ir Mart. Kadzevskio, katra 
privalo peržiūrėti į tris mė
nesius ir išduoti raportą.

Pertrauka ant 15-os mi
nutą.

Sesija-6-ta.
M. Kadzevskis duoda įne

šimą, ydant atsistojimu iš
reikšti laimingos kelionės 
kun. Kudirkai, buvusiam 
Susiv. prezidentui, katras 
keliauja į Lietuvą; visi de
legatai atsistojimu išreiškė 
savo linkėjimus.

Kun. S. Pautienius duoda 
įnešimą, ydant užbaigti sei
mą šiandien kad ir vėlai — 
priimta.

(Toliau bus.)

S. L. R. K. A. Kuopos 
laikys susirinkimus.

7 kp. Pittston, Pa. — Ne
dėldienį 21 d. balandžio, 1- 
mą vai. popietą, p. A. Ruko 
salėje.

V. Smalenskas, sekr.

31 kp. Mahanoy City, Pa. 
— Antradineį 23 d. balan
džio, 7-tą vai. vakare, Para
pijos mokyklos buste.

J. Vitkauskas, sekr.

9 kp. Bridgeport, Conn.— 
Nedėldienį 21 d. balandžio, 
5-tą valandą vakare, P. Kul- 
vinsko salėje, 426 So. Main 
st. Meldžiame visus narius 
ateiti, nes daug svarbią, da
lyką bus svarstoma.

G. A. Blažis, sek.

120 kp. Jersey City, N. J. 
— Panedėlį 22 d. balandžio, 
7-tą vai. vakare, Bažnytinė
je salėje ant pirmos gatvės.

J. Stanionis, sekr.

20 kp. Philadelphia, Pa. 
— Nedėldienį 21 d. balan
džio, 2-rą vai. popietą, Lie
tuvią salėje.

V. Kareiva, sekr.

19 k. Northampton, Mass. 
— Nedėldienį, 28 d. balan
džio, 2-rą vai. po pietą, pas 
J. Vaičiulį. Komitetas.

108 kp. Maspeth, N. Y. — 
28 d. balandžio, bažnytinėje 
salėje, tuojaus po sumai.

Kun. N. J. Petkus, sekr.

109 kp. New Britain, Ct.
— Nedėldienį 21 d. balan
džio, tuojaus po pamaldų, 
bažnytinėje salėje ant Stan- 
lev St.r

J. Radzevičius, sekr.

63 kp. Youngstown, Ohio.
— 21 d. baland., 4-tą vai. po 
pietą, Vokieči ukataliką sa
lėje, ant Phelps ir Ryan gat
vių. P. Bučkonis, sekr.

81 kp. Portage, Pa. — Ne
dėldienį 21 d. balandžio, 2- 
rą vai. po pietą, pas Juozą 
Petnikį

J. Svapikas, sekr.
13 kp. Baltimore, Md. — Ne

dėldienį 21 d. balandžio, 1-mą vai. 
po pietų, pobažnytinėje salėje- 
Kviečiama visus narius susirinkti- 
Bus daug svarbių reikalų, ypač 
apie 27-tą seimą ir delegatų siun
timą.

J. Vasiliauckas, sekr.
74 kp. Shaft, Pa. — Nedėldienį 

21 d. balandžio, 2-rą vai. po pietų, 
žemutinės pečės mokslainės buste- 
Kviečiama visus narius susirinkti-

Komitetas.
75 kp. Wanamie, Pa. — Nedėl

dienį 21 d. balandžio, 2-rą vai. po 
pietų, p. A. Frankos salėje- Kvie
čiama ateiti visas narius, nes bus 
daug svarbių reikalų, taip gi rin
kimas delegato į 27-tą seimą-

J. M. Vosylius, sekr.
46 kp. Sugar Notch, Pa. — Pir

madienį 22 d- balandžio, 7-tą vai. 
vakare, pas kuopos sekretorių.

A- W. Šimkonis, sekr.
110-ta kp. Athol, Mass- — Ne

dėldienį 21 d. balandžio, pas kuo
pos sekretorių Kl. Monstavičių, 3 
Charles Place.

Kuopos Komitetas.
70 kp. Old Forge, Pa. — Nedėl

dienį 21 d. balandžio, Buškos sa
lėje, Thomas st., paprastame lai
ke- V. Krikščiūnas, prez.

57 kp. Exeter, Pa. — Nedėldie
nį 21 d- balandžio, 4-tą vai- po 
pietų, pas kuopos sekretorių.

M. Launikaitis, sekr.
47 kp. Mt. Carmel. Pa. — Nedėl 

dienį, 21 d-, balandžio, tuojaus po 
pamaldų, pobažnytinėj salėj-

Juozas Beigis, prez.
26 kp. Lewiston, Me. — Šešta

dienį 27 d. balandžio, 7 :30 vai. va
kare, šv. Baltramiejaus salėje, 
223 Lisbon st.

M- Čereškevičius, sekr-
3 kp- Elizabeth, N- J. — Seredo- 

je 24 d. balandžio, 7-tą vai. vaka
re, Janeaitienės salėje, 109 Pine 
st. Kviečiama ateiti visus narius.

Ign. Balčiūnas, sekr...i. K
100 kp. Chicago, III. — Nedėl

dienį 21 d. balandžio, tuojaus po 
sumai, Aušros Vartų parapijinėj 
salėje.

V. J. Sabaliauskas, sekr.
60 kp- Bayonne, N- J. — Sere- 

doje, 24 d. balandžio, 7:30 vai. 
vakare, p. Klimo salėje, 57 Pros
pect ave.

P. Šedvydis, sekr.

91 kp. Waterbury, Conn. — Ne
dėldienį 21 d. balandžio, papras
toje vietoje ir paprastu laiku. Vi
si nariai kviečiama atsilankyti.

V. Stankevičius, sekr-

25 kp- Miners Mills, Pa. — Ket
verge 25 d. balandžio, 7-tą vai. va
kare, pas p. Noreiką, 34 W. Tho
mas st- Kviečiama visus narius ir 
naujus prisirašyti.

S. Kulikauskas, sekr-

NAUJAI PRISIRAŠĖ PRIE 
S. L- R. K. A.

I bert- 1012 metuos.
1 kp. Edvvardsville, Pa.: Ona 

Latoniutė, Lindvina Latoniutė, 
Juozas Totoraitis, Alena Totorai- 
tienė, Magdė Matulevičienė, Juli- 
jana Mieliauskienė, Ona Makaus
kienė, Magdelena Šmuideniutė, 
Rožė Radzevičienė, Katarina Gri
galiūnienė, Jonas Čeponis, Magdė 
V aicienauskienė.

2 kp. Forest City, Pa.: Elzbieta 
Janavičienė, Katrė Vitkuvienė, 
Ona Laurynavičienė, Teklė Pra
naitienė, Ona Kazlauskienė, Rožė 
Žilinskienė-

3 kp. Elizabeth, N. J-: Jurgis 
Vabėva, Vladislovas Ivanauskas, 
Franciška Savickienė, Klemensą 
Morkiutė, Juozapas Mačiulis.

4 kp. Shenandoah, Pa.: Magde
lena Luckuvienė.

5 kp. Forest City, Pa-: Uršulė 
Konišauckienė, Maria Mačiulaitie 
nė, Ona Brazauskiutė, Agota Gel- 
čiutė-

6 kp. Plymouth, Pa. Alena Keb- 
likienė.

7 kp. Pittston, Pa-: Pranciškus 
Rimas, Rožė Levanavičienė, Ka
trė Rimienė.

9 kp- Bridgeport, Conn.: Ona 
Pilypavičiutė-

10 kp. Philadelphia, Pa.: Simo
nas Kvietkus, Juozapas Norbutas, 
Stanislovas Bauša, Salome Kau- 
linskiutė, Veronika Šliapienė.

11 kp. AVaterbury, Conn.: Ignas 
Zvinkeviče, Viktoras Latvis, Bro
nislovas Vaitkevičius, Adomas 
Malvinas, Mateušas Karosas, Jo
nas Bungarda, Marė Bungurdie- 
nė, Juozas Kišonis, Petras Valū
nas, Zelinckas Klemensas, Povilas 
Kuišinas, Mikas Ukielaitis, Juo
zas Kerušauckas, Petras Malvi
nas, Antanas Šunauckas, Antanas 
Kišis, Šimas Zubras, Jonas Breive, 
Petras Katkeviče, Juozas Dapkie- 
viče, Juozas Butnoras, Stasė Šima- 
nauckienė.

13 kp. Baltimore, Md-: Marė 
Pučkurienė, Antanas Šidlauckas, 
Kazimiera Jasilaitienė, Barbora 
Šilinskienė, Juzefą Baliučiutė, Ig
notas Šalkauckas, Juozas Balčiū
nas, Salomėja Augaičiutė, Jonas 
Agailis, Jieva Bielskiutė, Julijona 
Jurgelioniutė, Juoz. Janui evičius.

15 kp- Chicago, UI.: Monika 
Lukošienė, Jurgis Polijonskas, 
Ona Polijonskienė, Jonas Smolens 
kas, Teresė Smolenskienė, Baltrus 
Tamošaitis, Rozalija Tamošaitie
nė, Kazimiera Vaidinienė, Alber
tas Rupšis, Antanas Laurinaviče, 
Vincas Bajorinas, Izidorius Luko
šius, Andrius Puteikis, Antanas 
Pilkis, Anelė Pilkienė.

17 kp. Wilkes-Barre, Pa.: Sta
nislovas Kazlauskas, kun. Jonas 
Supšinskas, Magdelena Trimir- 
kiutė-

19 kp. Northampton, Mass.: Ka 
zimieras Pakutinskas-

20 kp. Philadelphia, Pa.: Ona 
Daukšiutė, Anastazija Bairunie-
nė.

21 kp. South Boston, Mass-: 
Andrius Gumauckas, Juozas Štu
kas, Simonas Lukšis, Juzė Paciu- 
koniutė, Dominikas Jasulevičius, 
Julė Jasulevičienė, Viktorija Jur
gelevičiūtė, Marė Butkiutė, Do
minika Kasinskiutė, Katrė Nor- 
kunienė, Pranas Januševičius, 
Antanina Pladinakienė,

23 kp. Hastings, Pa. Jurgis

Andriuškevičius-
24 kp. Minersville, Pa. Marė 

Miliuvienė, Marė Mąndrauskie- 
nė, Juozas Raziavičius, Pranas 
Stankevičius, Marė Rutkienė, 
Morta Dulskienė, Magdė Šiučkie- 
nė, Gertrūda Balnanosienė, Ona 
Pašvinskienė, Elena Penkiniutė.

25 kp- Miners Mills, Pa. Juoza
pas Tamoliunas.

26 kp. Lewistop, Pa- Jonas Pet- 
keviče, Marijona Pausienė.

27 kp. Minersville, Pa.: Anta
nina Norvušienė, Antanas Les- 
kevičius, Domicėlė Leskevičienė.

28 kp- Luzerne, Pa.: Liudvika 
Stučkienė-

30 kp. Scranton, Pa.: Katrė 
Mačiulaičiutė, Antanas Mačiulai- 
tis, Jonas Antanatiis, Juozas Ma- 
kštutis, Juozas Janulaitis, Kostan 
cija Sepenie, Adomas Dzingielis, 
Agota Pajaujiutė, Alena Antanai
tienė, Elzbieta Geniavičienė, Ma
rijona Perednienė, Marcelė Savic
kienė, Juozas Savickas, Domicėlė 
Jeksevičienė, Marcelė Andriulie
nė, Ona Dzingelienė.

36 kp. Newark, N. J.: Katarina 
Lakiskiutė, Jurgis, Kasparaitis, 
Elzbieta Garioniutė, Ona Bindo- 
kienė, Antanas Žitkus, Magdele
na Liutkauskiutė, Juozas Juknis-

38 kp- Homestead, Pa.: Izido
rius Jakubauckas, Vincas Pavilio
nis, Antanina Pavlikonienė, Fra- 
nas Dimša, Franas Ragauskas, 
Ignas Baikauskas, Marijona Dau- 
berienė, Benasija Pavilauskiutė, 
Katarina Labanauskienė, Magde
lena Stoškuvienė, Anielka Bara- 
nauskiutė, Adomas Urbeliunas, 
Jieva Stučkienė, Albertas Bra
žinskas, Teofilė Brazinskiutė.

40 kp. Shenandoah, Pa-: Elena 
Lazauckienė.

41 kp- AVorcester, Mass.: Ona 
Karpavičienė.

42 kp. Brooklyn, N- Y.: Jieva 
Kvederienė, Ona Beganskiutė, 
Marė Kazakauskiutė, Rožė Jan
kevičiūtė, Zofija Budraitė, Pranė 
Valan telis, Marė Puznauskiutė, 
Ona Miliutė, Aižė Karveliutė, Ona 
Karveliutė.

45 kp. Poąuonock, Conn-: Vin
cas Kelmanas, Teodoras Bajalis, 
Karalina Vilumaitienė, Viktė 
Stankevičienė.

46 kp. Sugar Notch, Pa- Rozali
ja Sinkevičienė.

47 kp. Mt- Carmel, Pa. Jokūbas 
Saladonis.

49 kp- Reading, Pa.: Leonas 
Šekeras, Ona Sianinikė, Agota 
Jotautukė.

50 kp/Cleveland, Ohio-: Mateu
šas Palionis, Juozas J e nūs kas, 
Okizas Š ii galis, Juozas Benušis, 
Justinas Berušaitis, Elzbieta Ge- 
niutienė, Andrius Sereika, Jieva 
Damukaitienė, Emilija Kadriuliu- 
tė, Juozas žebris, Juozas Šimulevi 
čius, Marijona Damukaitienė, 
Teofilė Sajenskienė, Kazimiera 
Sajanskas, Antanas Ramanaus
kas, Elzbieta Šlivinskienė, Agota 
Šipailiutė, Petras Jasinauskas, 
Martinas Dūda.

51 kp. New Philadelphia, Pa.: 
Marcelė Navickienė, Ona Kava
liauskienė-

52 kp. Lavvrence, Mass- Motie
jus Paulukaitis, Adomas Stravins
kas.

54 kp. Grand Rapids, Mieh.: 
Andruška Pranciškus, Marijona 
Domeikienė, Barbora Andruškie- 
nė.

56 kp- Brooklyn, N- Y.: Anta
nas Grisaitis, Juozas Rauba, Jo
nas Bičiūnas.

57 kp. Exeter Boro., Pa. Adelė 
Gustaičiutė.

58 kp- Curtis Bay, Md- Ona 
Blazonienė.

60 kp. Bayonne, N. J. Elena 
Strakalaičiutė.

61 kp. Duryea, Pa- Vin. Globi- 
cius, Anelė Draugelienė, Ona Glo- 
bicienė, Agota Gribauskienė.

63 kp. Youngstovvn, Ohio.: Bro
nislava Druskauckienė, Morta 
Stupinkevičienė.

66 kp. Elizabeth, N- J- Mikolas 
Bernotas.

67 kp. Chicago, III. Ona Povilio
nienė.

68 kp- Naugatuck, Conn- Pe
tronė Bankus.

69 kp. Ashley, Pa. Jieva Pe
čiulienė.

70 kp- Old Forge, Pa-: Marė 
Markeliunienė, Viktė Viskačkai- 
tė, Vincas Želionis.

71 kp. Waterbury, Conn.: Jonas 
Endrikis, Pranas Matusevičius, 
Jurgis Marcinkeviče, Jonas Ba- 
daitis.

73 kp- Hudson, Pa- Juozas Pet
rauckas.

74 kp. Shaft, Pa.: Eva Paliulie- 
nė, Marė Norkunskiutė, Elzė Su- 
bačienė.

75 kp- Wanamie, Pa-: Jieva 
Služeliutė, Juozas Medelis, Juo
zas Prūsaitis, Marė Prusaičiutė, 
Ona Prusaičiutė, Motiejus Brazai
tis, Pranciška Bortuška, Pranciš
ka Bortuškienė.

77 kp. Swoyers, Pa. Teresė Gra- 
žiavičienė, Viktė Pilkoniepė, Te
resė Moltuzienė, Katrė Valukonie- 
nė, Katrė Baranauskienė, Zosė 
Karpavičiūtė, Marė Paciukonie- 
nė, Teklė Karpavičienė.

80 kp- Eynon, Pa- Jonas Bin- 
dokas.

81 kp. Norwood, Mass.: Baltrus 
Pakalniškis, Karolius Klimavičius 
Kazys Grigas, Jurgis Karnisla, 
Stasis Bartulis, Juozas Tareila, 
Juozas Didikas, Adomas Severans 
kas, Jonas Blazionis, Jonas Kašė
ta, Juozas Grudinskas, Vincas 
Grudinskas, Vincas Alukonis, Sta- 
sis Alukonis, Justinas Bartaška, 
Liudvikas Senkevičius, Klemen
sas Spiridavičius, Karalius Rimo
nis, Juozas Balkis, Jonas Vilkišius

(Seka ant 6-to puslapio.

Susiv. List. R.-Kat, Amerikoje Įsteigto 
1886 m. konstitucija.

c) - Jeigu kurie sąnariai butų neužsimokėję 
už vieną bertainį, pranešti apie tą kuopos se
kretoriui, gavus atsakymą, apgarsinti organe-

d) . Pranešti kuopos sekretoriui, jeigu kuris 
jo kuopos sąnarys neužsimokėjo už du bertai- 
uiu, ir nusiųsti atvirlaiškį neužsiinokėjusiam 
sąnariui. Jeigu per mėnesį nuo žinios davimo 
negautų atsakymo, išbraukti tokio vardą iš 
Susivienyjimo knygų.

e) . Kas bertainį apgarsinti organe įnėjimus, 
išlaidas, kasos ir sąnarių stovį.

f) . Prižiūrėti kad organo skaitytojų skait
lius butų teisingai paduodamas.

g) - Pranešti kuopos sekretoriui, jeigu kas, 
apleidęs vieną bertainį, moka už antrąjį, ir, jei
gu nepataisys klaidos, po dviejų sąvaičių nuo 
žinios davimo, sugrąžinti įmokėtuosius pinigus 
už antrąjį bertainį ir išbraukti iš Susivienyji- 
mo»

7. Kasieriaus priedermės:
a) Priima visus Susivienyjimo pinigus nuo 

kuopų ir draugijų. Peržiūrėjęs priimtuosius 
pinigus, siunčia Central iškam j am sekretoriui, 
kuris turi apgarsinti organe.

b) . Visas įneigas ir išlaidas surašo tam tikro
je knygoje, kurią turi duoti nors vieną kartą į 
metus peržiūrėti kasos globėjams.

c) . Visus išmokėjimų dokumentus užlaiko 
tvarkoje ir, atėjus Seimui, duoda peržiūrėti.

d) - Sąskaitas, kasos globėjų paliudytas, iš
moka kuonogreičiausiai-

e) . Užbaigęs savo tarnystę, visas knygas ati
duoda naujai išrinktamjam kasieriui.

f) . Kasierius gali laikyti pas save $500.00, o 
jeigu būna kiek viršaus, padėti į geležinį kapi
talą.

g) . Atsako patsai vienas tik už pinigus pas 
save laikomus, už geležinį-gi kapitolą atsako
drauge su prezidentu ir sekretorium. f

h) - Turi užsistatyti $15000-00 kaucijos.
i) . Kas bertainį, padaręs sąskaitą, nusiunčia 

sekretoriui, kuris peržiūrėjęs garsina organe.
8. Dvasiškasai vadovas daboja, kad Susivie

nyjimo sąnariai nelaužytų savo tikėjimo prie
dermių.

9. Knygius privalo gerai užlaikyti Susivieny- 
jimo lėšomis išleistąsias knygas ir vesti sąskai
tą knygų bei jų pardavimo.

10. Kasos globėjų priedermės:
a) Pasirašyti ant visų sąskaitų iš Susivieny

jimo kasos išmokamų-
b) - Peržiūrėti nors kartą į metus sekretoriaus 

ir kasieriaus knygas.
c) . Prižiūrėti, kad kasierius nelaikytų pas 

save dagiau pinigų, negu jam paskirta.
d) . Gautąsias nuo sekretoriaus sąskaitas per

žiūrėti ir pasirašius konogreičiausiai išsiųsti 
kasieriui.

11. Mandatų komisija peržiūri delegatų 
mandatus ir, sulyg paskutinės apskaitos, nu
sprendžia, kiek į Seimą iš katros kuopos dele
gatų susivažiavo.

Pasarga 1- Susivienyjimas savo vyriausybei 
algos nemoka, išskiriant sekretorių, kuriam, 
sulig kiekvieno seimo nutarimo, būva mokama 
atsakoma alga-

Pasarga 2. Kovo 4-tą dieną iškilmė šv. Kazi
miero, Lietuvos globėjo; geistina, kad visi 
Amerikos lietuviai tą šventę iškilmingai švęstų.

Užbaiga.

AUKOS SV. KAZIMIERO SESERŲ 
VIENUOLYNUI.

IS AVILMERDING, PA.

Stambesnės aukos: Abromaitis J. 2,00. Po 
$100: Miliauckas A-, Andriuškevičius V., 
Kleštys J., Balevičius A., Šipailo A., Vekteris 
M., Vekteris J., Rudzinskas J., Rudzinskas A., 
Rudzinskiutė A-, Jankauckas V-, Dudzinski W., 
Krivickas K., Sakalauckas A., Judickas J., 
Abromaitis V., Čelkis A., šiško S., Jonikas M., 
Valavičius A-, Jonikas P-, Urbanavičius V., Ja
nušonis M., Morkūnas K., Maliackas J., Kuz
mickas L. Smulkesnių aukų: 4.50. Viso: $32.50- 
Viso Homestead’e: $334-90.

Iš Sv. Kazimiero Parapijos Pittsburg, Pa.
IS MORGAN, PA-

Po $1.00: Kilinskas A., Valūnas J., Stre- 
liauckas S., Rudžionis A., Rudžionis V-, Čeba- 
torius M., Matulionis J., Švedkauckas J- Smul
kesnių aukų: 4.00. Viso: $12.00-

IS TREVESKYN, PA.
Stambesnės aukos: Laukaitis L. 2,00- Po 

$1.00: Saunora A., Urbonas J-, Mickunas J., 
Mickunas J., Streliauckas J., Kvietkus A., Stan 
kus J-, Kostantinavičius M., Mickunas M., Kuz
mickas M-, Karasevičius S., Karasevičius K., 
Streičiunas J., Petrauskis P., Petronis J., Kan- 
eynskas J. Smulkesnių aukų: 4.05- Viso $22.05.

IŠ SYGAN, PA-
Po $1.00: Zdanavičius P., Baltausis S., 

Pliopa S., Paulauckas P., Jankevičia L-, Plentą 
A., Kunigiškis J., Talandis P-, čitavičius P., 
Bučmys F., Kučauskas A., Križanauckas J- 
Smulkesnių aukų: 6.25. Viso: $19.25-

IS CASTLE SHANON, PA.
Po $1.00: Matulevičius A-, Vitkauckas J., 

Karkole A., Mickunas P-, Dovydaitis A., Krei
vėnas A., Žukauckas A., Medeika A., Vilinaus- 
kis J., Ramoška M-, Rutbauckas J., Jokūbaitis 
A., Jaseliunienė A-, Kazį auckas T., Gedeminas 
M., Gruodži8 S. Smulkesnių aukų: $8.00. Viso: 
$24-00.

IS PITTSBURG, PA.
Stambesnės aukos: Kivinskas K- 3.00; Po

ciūnas J. 2.00; Poliukaitis A. 5.00; Raškauc- 
kas A. 5-00; Ragauckis J. 1.50; Ambrozevičius 
E- 2.00; Tamavičia J. 5,00; Vasiliauckas Kazi
mieras 25,00; Jankus V. 2.00; Kadžius V. 2.00; 
Rinkevičius J- 5.00; Takažauckas P. 2.00; Ur- 
butis M- 5.00; Pulokas J. 2.00; Mockevičius M. 
200; Žvirblis P. 2.00; Tlikas V. 2-00; Marcinko
nis P. 2.50; Eidukaitis J. 2.00; Venclovas P-, 
5.00; Pikutis K- 1.25; Jankus P. 2-00; Zinkevi
čius J. 2.00; Tamkevičius J. 1.25; Puida V- 
2.00 Simanavičius J. 2 00; Stankauckas P. 2 00; 
Rudžius L. 5.00; Valavičius P. 2.00; Blaževi
čius J- 3.00; Radziukynas A- 2.00; Navickas P. 
2.00; StravinskAs P. 5.00; Gurevičius M. 2.00; 
Staniulis J. 5-00; Pakutinskas M. 2-00; Sukis 
Z. 1.50; Dangveckis 1.50; Lnkaševičids T. 2.00; 
Krikštonas P- 2.00; Lubickis S- 2.00; Sutkaitis 
J. S. 2.00; Rudaitis A. 2.00; Mičiulis A- 5.00; 
Mid vikis V 2 00; Milaševičius P 2.00; Rinke- 
vičienė A. 5.00; Vanrauckienė M. 5.00; Gilius 
J. 3.00

Toliaus bus.



o DRAUGAS I

85 kp- Chicago, III- Motiejus 
Krasauskis, Katrė Norkevič, Ado- 

as Gausas, Vladas 'Norkevičius,
Jurgis Brazauskis.

88 kp. Donorą, Pa.: Petronė
Gajauskienė, Ona Ludzaičiutė, 
Jurgis Andriunas, Antanas Arci- 
’rauskas, Antanas Kinderis, Juo
zas Liminskas, Uršulė Kašelionie 
nė.

90 kp- Hazleton, Pa-: Juozas Ru 
geilys, Ona Matulevičienė.

91 kp. Waterbur.v, Conn.: Sta
sis Sinkevičius, Jonas Seniūnas, 
Kazis Gerulaitis, Vincas Mikline- 
vičia, Stasis Alubauskas, Vincas 
Petrulis, Vincas Ramanauskas, 
Juozas Brazauskas, Izidorius Ta
mošaitis, Julijonas Lukoševičia, 
Petras Plioplis, Jonas Marcinke- 
viče, Jurgis Grigonis, Franas Ga- 
1 iškiš, Juozas Satula, Jonas Rau
dys, Motiejus Dambrauskas, Juo
zas Dambrauskas.

92 kp. Valparaiso, Ind. Anice
tas K. Linkus.

94 kp- AVestville, III.: Adolfina 
Stuldinskienė, Anastazija Šim
kienė, Barbora Barzdienė-

97 kp. Lawrence, Mass. Alena 
Svetavičiutė, Ona Stelmokiutė, 
Viktė Ragelienė, Leosė Rageliutė.

98 kp. Worcester, Mass.: Julius 
Cuberkis, Marė Bartkunienė, Pra
nas Glazauskas, Marė Janušai- 
čiutė, Pranas Bartkus, Aleks. 
Tauras, Simanas Janušauskas.

99 kp- Chicago, RI-: Petras Zil 
vitis, Kazis Runavičius, Jonas 
Lomsargis, Ona Gurunskienė, Ma
rė Žickaitė, Amilija Artišaska, 
Paulina Venslovaitė, Marė Bud- 
rickienė, Leonas Navickas, Marė 
Paulauskiutė.

100 kp. Chicago, III. Kun. Ka
zys Ambrozaitis, Juozas Valskis.

101 kp. Chicago, III. Ona Kas- 
tienas-

102 kp- Duąuesne, Pa. Vincas 
Jakinčius.

103 kp. Rochester, N. Y.: An
tanina Navickiutė, Marė Jani- 
nienė, Magdė Platakienė, Stasė 
Semaškienė.

105 kp. Braddock, Pa- Jonas 
Stasijonaitis.

106 kp- New York, N. Y.: Marė 
Drumsčiutė, Petras Kisielius, Ma
rė Morkevičiutė, Ona Skiabiče, 
Petronė Zuilsiutė, Marė Juvelsai- 
tė, Barbora Stankaitė.

107 kp. Waterbury, Conn.: 
Magdė Liubeniutė, Pranas Ma- 
tusevičia, Marė Urbanavičienė, 
Adelė Maurutienė, Juozas Slu- 
činskas, Pranciška Vaitkevičienė, 
Antanina Maurutienė, Marė Slu- 
činskienė, Kazis Kazemekas, Jo- 
nieška Prikockienė, Agota Vier- 
seckienė, Magdė Ulinskienė, 
Anastazija Kazemėkienė, Jurgis 
Kačergis-

108 kp. Maspeth L. Į. N. Y-: An 
tanas Kvederis, Ona Sausunaitė, 
Longinas Vanagas, Aleksandra 
Ališauskienė, Augustas Ringis.

109 kp. New Britain, Conn.: El
zė Gustauskiutė, Jonas Junokas, 
Katrė Bortuikienė-

110 kp- Athol, Mass.: Adolfas 
Ladišas, Motiejus Vaižmužis, Pau
lina Kožiulienė.

113 kp. Wilburton, Okla. Ona 
Gauzauckienė.

114 kp. Rhone, Pa.: Juozas Pil- 
vialis, Teofilė Kuzmienė-

115 kp. Brooklyn, N. Y. Emi
lija Klumbienė, Magdė Zajan- 
kauskiutė, Jonas Steponaitis, Ma
rijona Širvinskienė, Ciprijonas 
Mieželis, Antanas Užupis, Kazi
miera Miliauskienė, Kazys Mi
liauskas, Martinas Vasiliauckas.

116 kp. New Haven, Conn.. Elz
bieta Zavarskienė, Petronė Kli- 
maitienė.

117 kp- Middleport, Pa.: Matas 
Norvida, Kostas Jakimavičia, 
Baltrus Norkus, Ona Norkuvienė-

118 kp. Girardville, Pa. Stasis 
Kavaliauskas.

119 kp. Manchester, N. H.: Ona 
Jankuniukė, Jonas Trakimas.

120 kp- Jersey City, N- J.: Ma
rijona Peteraitienė, Juozas Ta- 
mulionis, Petras Šilinskas, Juozas 
Stanionis.

122 kp. Carnegie, Pa.: Marcelė 
Grigaravičienė, Liudas Zavistauc- 
kas.

123 kp. Dorrisville, III.: Vin
cas Maslauckas, Jonas Maslauc- 
kas, Juozas Baguta, Motiejus 
Drūtis, Juozas Stankūnas, Kazis 
Kanaverskas, Jonas Kuprinaviče, 
Stasis Įjitvinavičius, Andrius Ki- 
zevičius, Rozalija Navickienė, 
Juozas Šerkšnas, Jonas Butkus, 
Rokas Radvilas, Razolija Petkai- 
čiutė, Bronislovas Nemkeviče, Fe- 
liks Nemkiaviče, Klemens Usaus- 
kis, Ignas Lazauskis, Jonas Ja
nuška, Adomas Ramanauskas, 
Aleksandra Navickas, Antanas 
Gardnlis, Jurgis Karauckas, Mar
tinas Gardšiulis, Jurgis Šilingis, 
Katrė Jusevičienė, Juozas Jusevi- 
čins, Jonas Dzervus, Vladas Gai
damavičius, Simonas Parednis, 
Petras Cerniauckas, Kazis Nacas, 
Stasis Radvilas, Augustinas Pa 
rednis, Antanas Guzauskas, Juo
zas Matusevičius.

124 kp- Wilmerding, Pa-: Mo
tiejus Gabris, Kostantas Černaus- 
kas, Agota Černanskienė, Simas 
Storto, Adomas Balevičius, Kazi
mieras Kondrotas.

125 kp. Tariffville, Conn.: Juo
zas Tamuliunas, Marė Navuliutė.

126 Coal Dale, Pa.: Kun. Petras 
Gudaitis, Jokūbas Mikalauckas, 
Vincas Ciplijauskas, Kazys Cipli- 
janckas, Antanas Jokubauckas 
Antanas Rabacenka, Marė Joni
kienė, Marė Gibinorienė, Elzė De
gutienė, Magdė Jasulaitienė, Ona 
Mikalauskienė, Juozas Urbonas, 
Uršulė Guščiuvienė, Elzė Cilpli 
jnuckieuė.

127 kp Cambridge, Mass : An
tanas Vaisianskis, Juozas Jasins

kis, Matilda Lakauskaitė, Juoza
pa Lakauskaitė, Marcelė Maka- 
ciauskaitė, Agnieška Šimaitė, An
tanas Gribauskas, Juozas Kuke- 
nis, Aleksandra Točionis, Petras 
Šaulitis, Kazimiera Šaulitienė, Jo
nas Sundukas, Viktoras Savolio- 
nis.

128 kp. So. Omaha, Nebr.: Pra
nas Versiackas, Kazimieras Aliu- 
konis, Mikalina Aliukonienė, Ani
cetas Leonavičius, Adomas Ver
siackas, Andrius Bazis, Pranusė 
Bažienė, Mykolas Paškeviče, Ka
trė Paškevičienė, Bruno Butkevi- 
če, Jonas Leopaviče, Juozas Bal
kis, Levusė Balkienė, Aliasija Pa- 
litikienė, Vincas Uždavinis, Mo
tiejus Dundis, kun. Jurgis Jonai
tis, Juozas Labauskas, Boleslovas 
Bazaras, Motiejus Židelis, Sta
nislava Rimkaitė, Kazys Dundis, 
Antosė Rinikaitė, Petras Špokus, 
Laurinas Židelis, Morta Pilienė, 
Motiejus Balkis, Juozas Matule
viče, Juzė Matulevičienė, Vikto
ras Labanauskas, Petras Politika, 
Elzbieta Čidzianavičienė.

Pavieni: Mateušas K. Petraus
kas, Longinas Kavalauskas-
II Skyriaus:

50-ta kp-: Paulina Sribikaičė, 
Antanas Lipinskas, Ona Lipins- 
kienė.
III Skyriaus:

1 kp. Marė Abraitienė, 7 kp. iš 
I j III skyrių, Ona Mikolaitienė, 
Juozas Mikolaitis.

38 kp. Magdė Vebeliunienė, 
Juozas Vebeliunas, Ona Aucienė.

70-ta kp. Stasys Giagevičius iš 
I į III sk- Pranė Urbonienė, Rožė 
Marcinkevičienė-
Vaikų Skyriaus:

1 kp. Motiejus Šalašiaviče, Ade
lė Čeponiutė, Albina Mirinaičiutė.

2 kp. Ona Alejošaičiutė.
4 kp. Bronislovas Staškevičiu- 

kas.
18 kp. Leonas Navickas-
21 kp- Marė Pladinskiutė, Jo

nas Mankauckas.
24 kp. Aleksandra Bagdonavi

čiūtė, Jeronimas Bagdonaviče.
28 kp. Motiejus Stučka, Juozas 

Matukonis, Juzė Matukoniutė, 
Petras Jekutis, Ona Januievičiu- 
tė, Pranas Kazokas, Vladas Maže- 
čukas, Ona Kaledžiutė, Johana 
Aidukiuniutė.

42 kp. Julė Hamašauskiutė-
50 kp. Marė Damukaičiutė, Ma

rė Šimulevičiutė, Jonas Šimulevi- 
čius, Petras Šimulevičius, Monika 
Šimulevičiutė, Jonas Damukaitis, 
Juozas Damukaitis-

52 kp. Aldona Florijoną Nor- 
kuniutė.

57 kp- Kazys Šatrauskutis, Al
dona Launikaičiutė.

60 kp. Ernestas Pranckevičius-
68 kp. Albinas Baukus, Antanas 

P. Baukus-
75 kp. Paulina Didbuzdutė.
77 kp. Antanina Vaitukoniutė, 

Ona Marcinkevičiukė, Elena Ma 
tušiutė, Adolfas Matušiukas, An
tanas Matušiukas, Vladas Matu
šiukas, Elena Paciukoniutė, An
tanas Goberiukas, Stefanija Kar- 
padičiutė, Alfonsas Vaičiuniukas, 
Juozas Šliakutis, Matilda Bartuš- 
kiutė, Benediktas Dierukas.

90 kp- Marė Matulevičiūtė, Ona 
Matulevičiūtė, Juozas Šeštakaus
kas.

106 kp. Julė Spokevičiutė-
114 kp. Ona Kaledžiutė.
119 kp. Veronika Bernotas, 

Leonardas Tveri jonas.
120 kp. Jonas Poteraitis-
123 kp. Juozas Jusevičius-
, Viso labo:
I Skyriaus 504

II Skyriaus 3
III Skyriaus 9
Vaikų Skyriaus 56

Kartu 572
K. J. Krušinskas,

S. L. R. K- A- Sekr.

S L- R. K. A. NARIU DOMAI.
Praeitą savaitę krasa (pačtas) 

sulaikė organo siuntinėjimą šiems 
nariams:

Vladas Ivanauskas, 223 Second 
st., Elizabeth, N. J. M. Kisieliaus 
kienė, Mahanoy City, Pa. Pranas 
Jodeikis, 1529 Water st., Phila- 
delphia, Pa- U- Matuzevičiutė, 
3415 W. 37th st., Chicago, III. M. 
Grabauskas Box 411, Du Bois, Pa. 
Jonas Grajauskas, Hudson, Pa. 
Liudv- Zavistauckas, Box 87, 
Northaraptony Mass- Teresė Šoliu- 
nienė, 255 Wallace st. Newark, N- 
J. V. Zarambienė, 267 W. 3rd st. 
So- Boston, Mass-

Prakalbos, Dainos ir Dėklė 
macijos.

Kurias surengė 125-ta 
kp. S. L. R. K. A. Atsibus 
Nedėlioję 21 dienų balan
džio, 1-mų vai. po pietų 
Tunxis House svetainėj. 
Kalbės p. J. Rikteraitis, S. 
L. R. K. A. pirmininkas ir 
draugas M. J. Čaponis.

Todėl užkvieėiame visus 
lietuvius ir lietuvaites ant 
minėtų prakalbų, nes tai bus 
pirmos prakalbos Tariffillė- 
je, kur išgirsite ko da buvot 
negirdėję lig šiam laikui.

Širdingai užkviečiam vi
sus. 125 tos kp. Valdyba.

CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

Tųsa.
— Kalbėk! — sušuko — o jei nepasakysi, tai tik dėlto, 

kad tuoj čia neteksi kvapo. Atdaryk burnų ir aiškiai pa
sakyk kų turi. Pasakyk tu perkunini senas šunie, pasa
kyk!

— Pavyzdin, jeigu tas vaikinas, kurs čia guli — pra
dėjo Faginas.

Sikes pažiurėjo ant miegančio Nojaus, tartum jo 
buvo nepastebėjęs.

— Paleiskim, jei tas vaikinas, — tęsė žydas, — iš
pliaukštų — išduotų mus visus — pirmiausia tam tikslui 
surastų tinkančius žmones ir susitikęs su jais ant gatvės, 
nupieštų musų išvaizda, išpasakotų kiekvienų žymę, iš 
kurios mus galima butų pažinti ir tų vietų, kur lengvai 
mus galima suimti. Paleiskim, jei jis tų viskų padarytų 
tik taip sau, iš pasičvieryjimo. Nesusektas, nesugautas, 
neteistas, neklausinėtas teisėjo ir nepriverstas* prie to 
duona ir vandeniu, bet taip sau iš išdykumo, kad užga
nėdinus savo vaidintuvę. Ir tam tikslui nematant slan- 
kiotų naktimis, kad surasti tuos, kurie prieš mus varosi 
ir viskų jiems išpasakoti. Ar tu girdi? — šaukė žydas ži
bančiomis nuo pagiežos akimis. — Jei jisai tų viskų pa
darytų, kų-gi tada?

— Kų tada? — atsakė Sikes trenksmingu keiksmu.
— Jei jis dar išliktų gyvas, kol aš nepareičia, — tai aš 
geležiniu savo bato užkulniu sumindžiočia jo kaušų į tiek 
trupinių, kiek turi plaukų ant galvos.

— O jeigu aš tų padaryčiai — suriko žydas, beveik 
pasiutęs. — Aš, kurs tiek daug žinau ir kurs galėčia drau
ge su savim pakarti tiek kitų!

— Aš nežinau, — atsakė Sikes, sugriežęs dantimis ir 
išbalęs nuo vieno tik užsiminimo. — Kalėjime aš padary- 
čia kų nors tokio, kad mane turėtų surakinti. Ir mane 
teistų drauge su tavim, tai pulčia ant tavęs viso teismo 
akyveizdoje ir savo pančiais išblaškyčia tavo smegenis 
žmonėms į akis. Ir.turėčia tokių jiegų, — suniurnėjo gal
važudys, parodęs gysluotų savo rankų, — kad galėčia 
sutrupinti tavo galvų taip, tartum pilnas vagonas butų 
per jų pervažiavęs.

— Tu tų padarytum?
— Padaryčiai — tarė plėšikas. — Pamėgink!
— O jei tai butų Charley, arba Sukčius, arba Bet, ar

ba—
— Man vis viena, kas — pertraukė nekantriai Sikes.

— Kas ten nebūtų, visiems atseitų lygiai.
Faginas smarkiai pažiurėjo į vagį ir pamojęs jam, 

kad nutiltų, prisiartino prie guolio pakloto ant žemės ir 
pakratė miegantįjį, kad jį prikelti. Sikes pasviręs ant 
kėdės ir padėjęs rankas ant kelių žiurėjo lyg norėdamas 
įspėti, prie ko veda tas kvotimas ir visa tai prieranga.

— Bolteri, Bolteri! — vargšas vaikinas! — tarė Fa 
ginas, žiūrėdamas su velnišku pasigėrėjimu ir, kalbėda
mas išlėto, pabrėžė kiekvienų žodį. — Jisai pailso — pail
so, taip ilgai jų dabodamas — jų dabodamas, Bill.

— Kų tu sakai? — užklausė Sikes, šokęs atbulas.
Žydas neatsakė, tik pasilenkęs ant miegančio, prie

varta jį pasodino. Atkartojus kelissyk prisisavintų jo 
vardų, Nojus patrynė akis ir žiovaudamas apsidairė pu
siau užmigusia žiūra.

— Papasakok tų dar sykį — tik vienų sykį, kad jisai 
girdėtų — tarė žydas, parodęs į Sikes’ų.

— Kų papasakot? — paklausė pusiau miegantis No
jus, išdykusiai pasipurtęs.

— Viskų — apie Nancy, — tarė žydas, pagriebęs Si
kes’ų už rankos, kad jisai kartais neišeitų, visko neišklau
sęs. — Tu sekiai paskui jų?

— Taip.
— Ant Londono tilto.
— Taip.
— Kur ji sutiko du žmones ?
— Tai ji juos sutiko.
— Ponų ir ponių, pas kuriuos jinai ėjo sulig pirmes

nės sutarties. Jie pareikalavo išduoti visus jos sėbrus, — 
pirmiausia Monksų — ji tų padarė — ir apipasakoti jo iš
vaizdų, — ji tų padarė — ir pasakyti kokiuose namuose 
mes susieiname, -— ji tų padarė, — ir iš kur geriausia gali
ma mus daboti, — ji tų padarė, ir kokiu laiku mus žmonės 
ten ateina — ji tų padarė. Ji tų viskų padarė. Ji ištarė 
kiekvienų žodį be jokio pasipriešinimo ir niekam negru- 
mojant — ji tų padarė, ar ne? — šaukė žydas, pusiau pa
siutęs nuo pagiežos.

— Viskas teisinga, — atsakė Nojus, kasydamasis 
galvų. — Lygiai taip ir buvo.

— Kų jinai pasakė apie pereitų sekmadienį? — kvotė 
žydas.

— Apie sekmadienį! — atsakė Nojus atsimindamas.
— Ugi aš tau pirma sakiau.

— Da sykį. Pasakyk dar sykį! — šaukė žydas, drū
čiau spausdamas Sikes’o rankų, o kita ranka skėtriodamas 
ore, tuomsyk kada putos driekėsi iš jo burnos.

— Jie klausė, dėlko jinai neatėjo pereitų nedėlių, 
kaip buvo žadėjusi, — tarė Nojus, atgavęs daugiau nuovo 
kos ir suprasdamas, kas tai yra Sikes. Ji atsakė, kad ne
galėjusi.

— Dėlko — delko? — pertraukė žydas džiaugsmin 
gai. — Pasakyk jam tų.

— Dėlto, kad ji buvo sulaikyta prievarta kasžinkokio 
Bill’iaus, to paties, apie kurį jiems pirmiau pasakojo, 
atsakė Nojus.

— Kų daugiau apie jį? — šaukė žydas. — Kų dau
giau apie tų žmogų, apie kurį jiems pasakojo pirmiau. 
Pasakyk jam tų, pasakyk jam tų.

Toliaus bus.

Pajieškojimai.

Jieškau savo vyro, Motie
jaus Cigo, paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Ramy
galos valsčiaus. Jis yra ma
žo ūgio, tamsiai geltonų plau 
kų, dirba viskų iš kairės ran
kos, kalba švepliuodamas, 
treti metai kaip Amerikoje. 
Išvažiuodamas paliko mane 
Lietuvoje su devynių dienų 
kūdikiu ir 16 kap. pinigų. 
Pirmus metus atrašė kėlės 
gromatas, o daugiau nesulau 
kiau nei kokios žinios. Gir
dėjau buvo Philadelphijoj, 
vėliau Chesteryje, bet kur 
jis dabar randasi niekas ne
žino. Per kitus girdėjau buk 
jis mirė, bet tikrai nežinau. 
Jeigu kas žinotų ar jis gy
vas ar miręs, meldžiu duoti 
man žinių, už pranešimų 
duosiu $5.00 dovanų. Adre
sas:

Mrs. Anna Cigas,
328 So. Hicks st.,

Phiiadelphia, Pa.

VYRAI SKUSKITE!
Savo barzdą sn Skutimo Mašinaite su 
įuria kožnas vienas gali nusiskusti be 
jokio mokslo ir insipjovimo į 5 minu
tas, ir jeigu no
rit turėt čystą 
veidą ir sučė
dyti pinigus.
Mašinaitės par 
siduoda su 7 ge 
liaštėm, sidab
ruota rankena, 
muilu, šepečiu

ku ir t.t. už $1.25. Su 7 geliaštėm ir si
dabruota rankena už 65c. Siuskite pi
nigus “money order” arba registruota 
gromata.

J. GALECKAS,

I — •

122 So. 1-st Str., Brooklyn, N. T.

Union ticket agency.
flanianMa Lietuviška Banka Serai 3on« 

ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Lalvakerčią ant Geri amtą 

Uniją.
Siunčia pinigus kas dien in visu da

lia svieto; taip-gi perka ir išmaino ri- 
aokius pinigus. Išdirba visokius doka- 
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.

Ofisas atidarytu ku dien nuo 8-tu 
ii ryto iki 9-tos vai. vak.

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

Adolf Blau,
Union Ticket Agency,

803 Lackawanna Ava, Scranton, Pa.
Taip-gi tarime savo krautuvėje dau

gybę visokiu maldaknyglą ir svietišką 
knygą visokiose kalbose.

TELEFONAI: Nauju 303 — BeU Mk

SPUOGAI.
Plėmeliai, šašialiai ir visoki vei

do ir kūno nešvarumai pranyksta 
kuogreičiausiai, jeigu tik kas var
tos pastilkas “Aknol”.

Tie tai viduriniai vaistai kuo- 
nogeriausiki iščystina kraują, o 
kaip žinoma nuo kraujo nešvaru
mo visoki kūno nemalonumai atsi
randa. Šiuos vaistus reikia atskir
ti nuo visokią tepylų (mosčių), 
kurios tik laikinai pagelbsti, bet 
pastilkos “Aknol” panaikina 
amžinai visokius spuogus, plėmus, 
šašus ir taip jau kūno nešvaru
mus. Tūkstančius padėkonių turi
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 veidui Kam-gi kęsti tuos 
nemalonumus, o gal ir pajuoki
mus! Atsiųsk kuonogreičiausiai 
$1.50 ir tuoj atsiųsime tau šimtą 
pastilkų “Aknol” — lygiai tiek, 
kiek reikalaujama tavo kraujo ap- 
švarinimui. 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. 0. H.

Pavasaris

I

TAI LINKSMOS 
DIENOS,

bet tik Ūda. kaip fAOgttf iš savo kūno prašalins kui p šiurkštų 
t lemos šaltį—ligę, kuri vargina Vienok Jei to mpudurysi. tai 
Ilga vargins kūnų iš viršaus ir vidurių, naikins sveikatą ir 
gyvastį, teip beskurstunt nelik pavasarljių bet ir vasary be 
geros sveikatos neturėsi jokios linksmybės.

iz n r\ lAIITIPęi ,‘e’*v’*lkun‘«- lM?t norl 
l\nU dflUllLdl turėti linkimų pava
sarį. tai išsigydyk. išvaryk ligų lauk iš kūno. krau
jo. nervų ir vidurių : P kad tų viskų padaryti, ui 
atsišauk lietuviškoj kalboj prie tikro Daktaro Spu* 
cialisk) Klinikos, kurs pagal reikulų pritaikys spe
ciališkai geriausias liekarstas. kurios kaip šilti 
saulės spinduliai išvaro žiemos šaltį, teip ligų 
išvarys lauk, be peilio, be sopulingų operacijų

Apturėsi tikra linksma pavasari ir gera sveikata;
džiaugsies kaip šimtai išgydytų dėkavodami. Iš DAUGYBES nors keletu patalpinam:

Albany. N. Y., 613 Livingston st. Ant. Barnetas. * Aš sveikinu Philadelphijos AI.
Klinikų ir dėkavoju už geras liekarsUs ir greitų išgydymų ligos. Draugams Ir pažįstamieius 
laike jų ligos visada rodysiu kreiptis priėjus, kad tikrai gali išgydyti.

K. Oišoviče* 1444 ROSS st., Camdcn, N. J. Džiaugdamasi gera sveikata irdėkavoja 
už išgydymų no skrepliuvimo. kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje, šouuose ir kitose kūno dulise.

Mrs. M. Domeikene, 96 Crosby st., Grand Rapids, Mich. Teip sako: Nors ilgai sir
gau, daug visokių daktarų perleidau, — bet Philadolphios M. Klinikų Dr. geriausiai man 
pagelbėjo nuo skaudėjimo strėnose, viduriuose, krūtinėje, rankose ir kitur.

Daugybė tokių padėkavonhj ateina kasdien už išgydymu nuo:
nervų ir nusilpnėjimų, peršalimo ir kosėjimo, galvos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nesvei
kumų ir užkietėjimo, sėklos nubėgiino nuo saužagystės. greito pailsimo, negerti ir sumažė
jimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytiškų ligų ir tam panašios rųšies VYRU nelaimių. 
Teip pat MOTERŲ nuo yvairių skaudėjimų strėnose, baltųjų ir kitokių Lgų. .

KAH NFPAI I PRIRIIT ttsul,‘*kai, tai parašyk, o apturėsi rndų, pagel hų ir 
i\MU PI L U n LI i n I DU I tjknis I iekarstas, kurios gali tave išgydyti ir tarėsi

LINKSMĄ PAVASARĮ. Visada rašant adresuok teip:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut SL, Phiiadelphia, Pa.

Valandos kasdien nuo 10 iki 4 p* piet. Nedaliomis nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarninkais ir Pėtnyčioinis.

Dėl visuomenės naudos Phil. M. Klinikas, išleidžia naujausių daktariškų knyga “DAKTA
RAS"; labui naudinga visiems. Kiekvienas apturės dovanai, kuris tik už atsiuntimų pri
sius virš padėtu adresu tik 4 cen. stampomis.

I

I
Tikras Lietuviškas Agentas. TĖMYKITE LIETUVIAI.

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

Joną Nemeth’a
O kodėl T Nes turi gerą prižiū

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

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

Malonąs viengenčiai lietuviai ir lie
tuvaitės 1 Jei norit turėt lengvą ir lai
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir 
nenori būti nuskriaustu atvažiavęs 
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas 
G. Bartašią. Jis visiems žinomas geras 
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą Now Yorke. Parduoda 
laivakortes į visas pasaulio dalis ant 
drnčiausią ir greičiausią laivą ir ui 
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir 
išmainome ant amerikonišką. Parūpi
name gubernskus pašportus iš Eonsn- 
lio. Parsamdome keleiviams kambarius 
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam 
visokias svarbias žinias uždyką.

GEO. BARTAŠIUS

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

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntmui. 
Adresas:

Rev. S. Pantieaius, Shenandoah, Pa.

TIKRAS LENK1SZ AS LAGER.
Atkreipkite savo atidą ia produktą, Jusų tautiečio iš- * 

dirbamą. Sandėliai Buttonwood, W3kes-Barre ir 
Nauticoke, o bravoras Danvillėj.

Emll Malinauskas, Managerls Ir Prezidentas
Abu telefonai.

<>ooooooooooo«ooooooooooo<xk>ooooooooooocooooooooooo<x
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Honover Breiving Co.

Elius, Alus ir porteris.

DOVANA ANT VELYKŲ DYKAI!
Pirkite už $6.00 vertės musą žinomos 
tabokos dėl eignrėtą ir išsirinkite sau 
dovaną iš sekančią daiktą: Nau jausis 
importuotas Fonografas su didele nike

line dūda, kuri grai
na gerai ir aiškiai 
visokias muzikas ir 
dainas. Kiekvienas 
gali turėti savo name 
koncertą. 2. Geriau
sia Armonika vokiš
ko išdirbimo su na
tom ir nurodymais. 3. 
Puikus stalavas ni
kelinis Laikrodis su 
muzika, kiekvieną 
kartą muzikė grajina 
10 minutą. 4. Vyriš
ki arba motoriški 
storai paauksuoti 
laikrodėliai. 5. Stala
vi įrankiai gražioje 
dėžutėje: 6 peiliai, 6 
videlciai, 6 dideli 
šaukštai, 6 maži, 1

peilis sviestui, 1 šaukštukas cukrui. 
Už musą dovaną vien norime, kad pagarsintumėt musą firmą tarp 

jusą pažįstamą. Atsiąskits mums ant rankos 50 centą pačtiniais ženklė
liais, o męs Jnms prisiąsime 40 skrynnčią tabako 4-ią gatunką už $6.00 
ir Jusą išrinktą dovaną. Liknsins $5.50 užmokėsit gavęs tavorą. Kam ' 
tavoras nepatiks gali jo neimti.

ENGLISH ASIATIC TOBACC CO., DcpL 34,115 7th St., Nev York, N. Y.

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

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

Man pavMtna dar
be* atlieku arti,- 
tttlcai.

I. A. Norkūnas
K2PMSPECTST, U¥RHKT, MASS,

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 Roclįuiell Sl., Chicago, Ill.\
...



SAMSONĄ
VEIKALAS 4-se AKTUOSE 

Paraše Kun. J. J. iš R.

SCENA Hl-ia.
(Ineina moteris Manue su kūdikiu ant rankų).

Moteris. Garbinkime Viešpatį už Jo malonę!
Kudykis Samsonu yr’ pramintas;
Per jį pakels žemus, prašalįs nešlovę.

Levitas. Ir jis spinduluos saulės maudintas:
Samsonas, yra tai žodis, kurs saulę reiškia.

Moteris. Septynios žvaigždės, gemant jam andai žibėjo 
Į septynes kasas pintie jo plaukus reikia:
Tas yr’ kame galybę jo angels sudėjo.

(Izr. artinasi, prisižiūrėtų kūdikėliui. Už rankutės imda
mas)

Izr. 1. Buk pasveikintas žvaigžde ir viltis Dano!
(Vaikutis atstume jį rankute ir jis pasvyra).

Izr. 2. Mažiuliuko rankutėje tokia stiprybė!
(Paspiria koja ir tas pasvyra).

Manue. Matyt per tatai Dievs mums ką gero mano. 
Moteris. O mažu tame reiškias jūsų kaltenybė. •
(Manue likšiol maldingai į kūdikėlį žiūrintis, kreipias

prie Levito).
Manue. Tu su Dievu kalbiesi ir Jo darbus žinai:

Ai širdis man’ alpsta — protas n’ištiria!
Pasakyk tiesei, ką apie kudykį manai?

Lėtas. Viskas taip bus, kaip Jahova jam skiria.
(Levitas- išeina).

į * SCENA IV-a.

'. (Ineina 2 Pilist. Ižrael. nusigąsta).
Pilst. 1. Jus dykūnai, netikę atėjūno, vergai!

Kur miežiai, grikiai, ryžiai ir ožio vilnos?
Musų moterįs yr’ išalkusios ir vaikai;
Gerai jums, beramuoti, kad klėtįs pilnos.

Pilst. 2. Šimtas vytinių vikrumą jiems indegtų;
Už mus lėtumą tokį dar turim pelną.

Manue. Musų ponai, geradejai, kad — tik lieptų 
Tuoj imtum’ mintie grudus, kirptie vilną.

Pilst. 1. Ryt pietais viso nepristatę, pagailėsit!
(Pilist. išeina).

Manue. Matot, kokie jie drąsus, neturint mums apginė jo!
SCENA V-a.

(Ineina Samsonas jau paaugęs vaikinas su koriu rankoje)
Samson. Vyrai Dano! ar vis taip nuliūdę stenėsit?

Štai uždavinį mano pradėtie jau laiks atėjo.
Bet išpažįsiu — jauna Pilistė širdį mano paviliojo; 
Ji skaisti y t saulė, meili y t Libano kvietkelė.

Manue. Sūneli mano! iš Dano da niekas Pilistės nepristojo 
Ar ne’tsiras tinkanti tarpe savųjų mergelė.

Samson. Ai, akįs temsta — sunku... gyventi negaliu! 
Su svietu skirtis,, jos negavęs, turėčia.

Izr. 1. Gal taip lemta anų, ką gemant rodės, žvaigždžių. 
Manue. Meiluti mano! raštas kitaip elgtis verčia!

(Sams. pakiša tėvui korį).
Šito raštas nedraudžia. Paragauk tėtuli!

(Ineina motina ir jai pakiša ir kitiems).
Ir jus imkite visi. (Visi ragauja). O ką? ar ne

saldu ?
Irz. 2. Manue, Dano garbė! Dievs aprūpino vaikutį. 
Moteris. Nepridera gintie jam tojo, kas mums gardu. 
Manue. (Pakeldamas rankas). Jahova! nepalaikyk už

kaltę jam to.
Telaimina dangaus gerybėms tau Aukščiausis 
Buk rasa žvilgančia ir-gi aušra ryto!

Moteris. Tėvai! ir vestuves surengkie jam puikiausias.
(išeina).

Samson. Da apsakysiu druties, mano didumą:
Liūtą rastąjį, yt plunksną suplėšęs mečiau.
Be ginklo nuveiksiu Pilisto gudrumą;
Tik duok, Dieve, te nagan patenka jie man

greičiau.
Vestuvių sulaukę myslę jiem spėtie užduosiu,
Išlygas nelęngvas padaręs, kad neįspės,
Už skriaudas mums darytas su palukais nuo jų atim

siu.
Izr. 2. Donį nuo mus gavę lengvai jie išmokės.
Sams. Donies nečystiem geismam Izraelius neduos!

Rusties Galingojo dienos jau praeina:
Šita (rodo ranką) nuo pažeminimo jungo išva

duos
Todėl jiems duot’ nedryskit nei grūdą vieną!

(išeina Samsonas)
Izr. 1. Ui, ar Josu, ar Gedeonu tasai vaikas bus!
Izr. 2. Saldumas ir drūtis ne visad gerą reiškia.
Izr. 1. Ei, kol jį turėsim’ Izraelius nepražus.
Manue. Dievo noras visame, anot Levi, veikia.

Laiškas Redakcijai.
Gerbiama Redakcija!

“Draugo” No. 13, paste
bėjau p. A. J. Ramanaucko 
laišką, kuris užmeti nė j a 
man buk aš rašiau neteisin
gas žinias ir apšmeižiau T. 
M. D. Todėlgi šiuomi noriu 
pasitesinti.

Užsiimti melagingomis ži
niomis neturiu laiko ir ne 
mano darbas, o rašydamas 
korespondenciją, kuri tilpo 
“Draugo” No. 9, neturėjau 
jokio tikslo šmeižti T. M. D. 
Jei rašiau apie T. M. D. 3 
kuop. paskaitas, kurias lai
kė “Liaudies Mokyklos” na 
riai, tai čia visas blogumas 
daugiausia priklauso “Liau
dies Mokyklai”.

Kaip p. A. J. Ramanauc
kas sako, kad T. M. D. 3 
kuopa neturi tikslo rengti 
paskaitas išniekinimui ko
kio tikėjimo, tas gal buti tei
sybė; bet kaip sako, kad ne
leistų panašių referatų, tai 
abejotina. Argi p; A. J. Ra
manauckas peržiurėjo pir
miaus kiekvieną referatą? 
Užteko jam, kad prelegen
tas paaiškino, jog nėra nie
ko užgaunančio kokį tikėji
mą (kaip paprastai jie visa
da taip aiškina žmoniems 
prieš skaitymą).

P. A. J. Ramanauckas, 
galima tikėties, visada grei
čiaus sutiks apginti bedie
vybę, negu jai pasipriešinti. 
O iš to aiški taktika bei ne 
stebėtinas p. Račkausko re
ferato “Dievų pavydimas” 
apgynimas.

Prirodymas, jog kalbama 
apie daug dievų, negalima 
esą priskaityti vieną Dievą, 
kurį išpažįsta Romos krikš
čionįs.

Kaip aš suprantu, tai už- 
vardis referato su tuomi ne
pasibaigė,. Prelegentas apie 
Graikų ir Egiptėnų dievus 
skaitydamas apie kokį tai 
nesakė dievai, bet ‘ dievas 
arba dievaitis (kas sulig 
Ramanausko butų negali
ma), taigi čia ar negali skai
tyti ir vieną Dievą krikš
čionių? Kas žinoma, buvo ir 
padaryta.

Daugiaus nemanau priva- 
džioti iš p. K. V. Račkaus
ko paskaitos, nes p. A. J. 
Ramanauskas, atstovauda
mas už švietimą paskaitą, 
gal patsai jos gerai nesupra
to; antra-gi, kiek man teko 
girdėti, tai p. K. Račkaus
kas žada tą paskaitą leis
ti į spaudą per laikraštį, ar 
atskiroj knygutėj. Jeigu tad 
taip padarys nepataisęs, tai 
gal neužilgo teks pamatyti 
kokią vertę turi.

Ką p. A. J. Ramanauskas 
kabinasi prie manęs už žo
džių prasmės nesupratiiną, 
tai tą palieku nuspręsti Re
dakcijai. O p. A. J. Rama
nauskui patariu nelaikyties 
tokios nuomonės, kokią turi 
Lietuvos piemenukas, bet, 
kaipo suaugęs vyras, pradėk 
plačiau protauti, o beabėjo 
suprasi kokią prasmę turi 
išsireiškimas: “Dvasiškas 
piemuo”.

Su pagarba
Pijus O-kas.

(Bereikalingas p. Rama
nausko buvo užsipuolimas 
už neteisingą pavartojimą 
žodžio “piemuo”, nes “pie
muo” sulig konteksto gali 
turėti gerą ir blogą prasmę, 
kas plačiai lietuviams žino
ma. Red.).

KLAUSIMAI.

1, Artinantis S. L. R. K. 
A. seimui kyla ginčai. Tai-gi 
aš noriu turėti tikrą nuomo
nę apie “Kataliką”. Ar tas 
laikraštis vra tikrai katali- 
kiškas, ar tik veidmainiš
kas, ir ar “Katalikas” savo 
gyvenime niekados neužsi- 
puolė ant katalikų tikėjimo
ir nešmeižė kunigų.

Mano nuomonė, kad “Ka
talikas” nėra nuo to liuosas 
ir mano sąžinė neleidžia 
pripažinti jį grynai katali
kišku, bet tik veidmainišku.

Kazys Mackus.

2. Ar Aleską Rusijos ca
ras pardavė suvis Suvien. 
Valst. A., ar tik atidavė 
nuomon.

3. Ką reiškia žodis “liap- 
sinti” (pav. “liapsiname 
Tave”, iš kn. — šv. Mišios— 
kun. Laukaičio). Ar tik ne
papiktinantis žodis?

4. Ar gali koksai kunigas 
išmislyti naujus poterius ? 
Musų vietinis klebonas kun. 
P. S. Waterbury’4& išrado 
naujus poterius.

Atsakymai.

1. Tamistos nuomonė apie 
“Kataliką” pilnai teisinga.

2. Suvienytos Valstijos 
Aleską nuo Rusijos caro nu
pirko.

3. Nėra tai žodis papikti
nantis, bet kadangi žmo
nėms gerai nesuprantamas 
galima jo nevartoti.

4. Reikėjo pažymėti ko
kius poterius išrado, tuomet 
galima butų atsakyti. Gal 
jau seniai žinomi poteriai 
pasirodė klausiančiam nau
jais. O gal paprasti poteriai, 
tik nuo lenkiškų žodžių iš
vaduoti.

Dr. O’Malley’o Methoda
Išgydė tūkstančius ligonių nuo 

Rupturos VsrlcocelėsHemorrhoidų Nubė girnų
Kraujo užnnodljlmų.

Greitai, Galutinai, Nebrangiai. 
Jeigu tu negali ateiti, — rašyk, o jū

sų laiškai bus užlaikyti visiškai slaptai 
ir bus atkreipta j juos didžiausia doma. 

Namų Ofisas: Tiktai Wilkes-Barrese.158 So. Washlngton St.
Kur kalbama ir rašoma lietuvių kalboje

Hydrocelės
Strlkturos
Nužudymų

Dr. Alez. O’Malley, 
(Specialistas).

E

KAIP PASILIKTI AMERIKOS 
PILIEČIU.

i . • nereguliarišką apetitą, arba ape-sgyJei tunte tito stoka, arba blogą virškinimą,
ar silpnus vidurius— 

nelaukite ilgai bet pasirūpinkite gauti

Severos

Bitterio Skilvinio
(SEVERĄ’S STOMACH BITTERS) 

o pamatysite, kaip jums pagelbės. $1.00

KASI
jaučias nusilpęs, nuvargęs; kas turi išbėrimus, 
spaugus, nušasimus ir įvairias kitas ligas, pa
einančias iš sugedusio, nesveiko kraujo, geres
nių gyduolių neras kaip

i Severos Valytojas Kraujo
(SEVERĄ’S BLOOD PURIFIER) 

$1.00

Kai tik pasijaučiate
turį kokį-nors skaudėjimą strėnose, arba su
gedimą pūslės, arba menką ir nenormališkos 
varsos šlapumą, arba kurią-nors kitą netvarką 
šlapinimos organuos, tuojaus vartokite

SEVEROS

Gyduolę dėl Inkstu ir Kepenų
(SEVERĄ’S KIDNEY AND LIVER REMEDY)

kuri tuojau prašalina visas ligos priežastis, už
degimą ir pažeidimą ir sugrąžina tiems taip 
svarbiems organams sveikatą- 50c. ir $1.00.

Galima gauti visur aptiekose. Visada reikalau
kite, kad jums duotų Severos Gyduoles- 

Kitokių neimkite. Žiūrėkite, ar ant jų 
yra parašas.

W. F. Severą Co.

DvKai

;edar rapids 

0WA
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AKTAS 2 as.

Pilistai, Samsonas ir Dalilė. 
SCENA I-a.

(Pilistai lomoje, Sorek, švintant).
Pils. 1. Visi išblaškyti, o kiek ant karo lauko teliko?

Kaip Pilistas Pilistu tokios gėdos da ne girdėta. 
Dagone, Astarote kur jus galybė?—gal pranyko.

(Išbėga Pilistas šaukdamas).
Pilst. 2. Viešpat tėve, puolu veidon su naujiena netikėta! 

Tūkstantis vyrų be dvasios laukuose styra, 
Likusieji uolose dreba pabėgę ir kalnuose.

Pt Pilst. 2. (atbėgęs). Gelbėkimės, čia prapultis tikrai mums 
yra!

Pilst. 1. Lomose Soreko nepavojingiau negu namuose.
(Girdis balsas. Visi nusigąsta).

la

Tolintu? bus.

Knygutė Lietuviškoj ir Angliš
koj kalboj. Turinys — įstatymai 
apie pilietystę, klausimai ir atsa
kymai išsiimant Amerikos popie
ras, Suvienytų Valstijų Konsti
tucija, neprigulmybės dekleracija 
ir konfideracijos 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, 
tnr po draug su užsakimu prisiųst 
ir 25c., krasos ženklėliais arba per 
Money Order. Adresuokite:

Lithnanian American Cit. Club, 
372 Bedford avė.,

Brooklyn, N. Y.

"NoWork-NoP<^
KS*'""*““

Jis tik jsenino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTER’IO
Pain-Expelleris
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutės.
r «0. SICHTM • C0_, M SmH St. Dm York. 

OoMn pnMa ą

DR. J. W. ZIGMAM A 
LIETUVIS GYDYTOJAS.

185 So. Washlngton st. Wllkes-Barr« Pi.
Neseniai baigęs medicinos mokslą
Philadelphijos universitete. Da

bar atidarė čia savo ofisą ir 
priiminėja ligonius.

Offiso valandos:
Iš ryto nuo 8 iki 10 
Po pietų nuo 1 iki 3
Vakare nuo 0 iki 8

SESIOS KVORTOS DEG
TINĖS UZ $1.00

Kad išplatinus žmonėse musų pa
skubusius gėrimus, pasiųsime kiekvie
nam, savo lėšomis, ‘‘ZANOL”
Šešias Pilnas Kvortas Degrines už $1.00 
sulyg jūsų pasirinkimu. Pasakykite, 
ko norite — Rye, Bourbon, Com ar 
Sonr Mash degtinės, Gin, Bum, Peach, 
Apple, Apricot ar Konjako Brandies, 
etc. f

NEDUOKITE PIRKLIAMS DIDELIŲ PELNŲ.
Parodysime kaip. Męs esame prity

rę degtinės dirbėjai. Ir parodysime,
kaip kiekvienas gal pasidaryti gėralus 
namie, 8UTAUPINT PENKIAS
DEŠIMTA NUOŠIMTĮ PIRKLIU PEL
NO su pagelba “ZANOL” Ekstrakte 
Įstatymų leista. Parodoma i dvi mi- 
nuti. Gėralas padarytas su “ZANOL” 
yra labai skanus ir grynas. Gauta 
Aukso Medaliai Columbijos Parodoje. 
Tūkstančiai patenkintų vartotojų. 
Gvarantuoja sulyg Snv. Valst. Gryna 
Maisto ir Vaistų Įstatymais, Serialis 
No. 22115-A.
Pamėginlmui Viena Kvorta Degtinės Dykai.

Pamėginkite, kaip tik jus san norite 
ir jeigu tai nebus geriausia degtinė, 
sugrąžinkite likusią mums atgal mūsų 
lėšomis, o męs sugrąžinsime jums pi
nigas. Siųskite užsisakymus šiandien, • 
mes pasiųsime “ZANOL ŽE8IAS (S) PILNAS KVOSTAS DEGTINES UŽ 
11.00. Viską męs apmokame. Reikalau
kite, kokios rųšies tik norite. Dvylika 
pilnų kvortų, $1.50; dvidešimt-keturios
pilnos kovrtos, $2.8$. DYKAI knygutę
“Paslaptis ir Isterija Degtinės 
mo Namie” pamušime kiekvienam, kars
tik snteiks mums savo adresą.

UN1VERSAL IMPORT CO.
4730 Universal’Bldg. Cincinnatti, Ohio.

50,000
VJ22Į djįai

Kožnas vyras be atidėlioima tur pareikalauti vieną, iŠ tn ste
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti — 
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava namo vielai ir 
katrie pervirš davė 9au valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prastoi 
sava sveikata — vyrai, katrie negabė pri darba ir katrie ne gale 
nauduoti pylnai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga

pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai su-' 
granžinti sava sveikata, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori 

buti vyras tarp vvru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip:

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU,
Abelius prastoimas spėkų, Užnuodijimas kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas nusilpneimas. žudymas gyvas- 

tinios sėklos. Naktinei nubiegymai sėklos. Nutroiimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa. Užsivertimas
šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas 

gale buti greitai ir.ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su 
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios Ir 

talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive-
' dis ar nevedia, sergantis ar sveikas turė žinoti. Netrotiklek sava sunklei uždyrbtu piningu 

ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaltistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums 
ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.

Išpildlk atsakimals, iškirpk Ir siusk šen- 
dena ta dykini kuponą o męs prisiusma
Jiums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■'------------ _

Daug nerūpestingu gyditoju prispirs I KUPONAS NYKAI GAUTOS KNYGOS. ■
■ 0r. JOS. L1STCT4CO,L$•♦, 208H. FHth Avė,Chicago,IIL ■

' Ir dara ta hfi vnatinvii Ba ® GOTON1Al e«u ulinteretuotas jutu padidinimui dykai aiun- JJ IT dara ta be ypatingai pa _ ,tO8 fcnygo, įr norėčiau, jot jiuz iltiustument man vieną ■
reikalavlma sergančia. a a,uo knytu ■

M,. tą niekados no daroma.
Reikalaudami tą knytą nuo muao Vardas ir pavardė......................................................................................... B

Jiua nebusite niekad ja pa- _
raita. Siusk sava S S

adraaa ieadaaa. B Adresas............................................................ ................................... W
Smitas.....................................................................................................!■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■

AR TU PASIRENGĘS PRIE

Prirodyk — štai ko pareikalavo Karalius Ferdinandas, kada Kolumbus pa
sisakė jam, jog jis atradęs naują žemę. Ir tamsta privalai tai padaryti, ka- 
ka aš tikrinu kad aš sutaupinu jums po $5.00 ant kožno siuto nuo manęs 
pirkto.

Prirodymas yra geriausiu įrankiu prašalinimui visokių abejonių. Ateik 
šiandien ir persitikrink ką gali padaryti antrų lubų randa ir mažos išlai
dos prie pardavimo siutų, paprastai parduodamų po $20.

LOUIS ROSENTHAL
ANT KIRBT'S
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VIETINES ŽINIOS KLAIDŲ atitaisymas pajieškojimas.
“Draugo” No. 14 straips j Pajieškau savo draugų: 

nyje “Daugiaus Obiektiviš- Vladislovo Repeikos, Juo- 
kuino” pasitaikė daugi zapo Višniausko, Motiejaus

svar- n’ Petro Staniunų. Visi pa
eina nuo Keidainių; Kauno 
gub. Jeigu kas žino apie 
juos, arba patįs, praneškite 
žemiau paduotu adresu, o 
gausite naudingų dovanėlę. 

M r. Jurgis Šliavas,
820 Bank st., 

Waterbury, Conn.v r

(Iš Wyomingo klonio apielinkės).

Gavo $4,900.00.
“Draugo” No. 14 buvo ra

šyta, kad Mikas Kapočius 
i ž sužeidimų gavo nuo 
' ’ennsylvanijos kompanijos 
4.900.00. Pirmas tai atsiti- 
.imas, kad tiek gautų. Bet 

dar prie to turime pastebė
ti, kad tų visų bylų vedė mu
sų tautietis advokatas p. Jo- 

as Lopatto. Jis per ketve- 
’ ius metus taip darbavosi,
’ ad pagalios tų nepaprastų 
užmokestį išlaimėjo.

Kingstono teatras.
Balandžio 14 dienų Kings- 

ton’e pobažnytinėje salėje 
buvo Lietuvių teatras. Lošė 
bene “Koksai ponas toksai 
irkromas”... Lošimas ne
kaip nusidavė, nes nemokė
jo tinkamai savo rolių. No
rint gerai teatras sulošti, pir 
mučiausiu dalyku turi būti 
reras išmokimas žodžių, kad 
’išiant negadinti įspūdžio ir 
nedaryti pertraukų laukiant 
kuomet sufliorius pasakys.

Taip-gi lošėjai neprivalo 
lošdami rupinties publika, 
bet tik tarpu savęs darbų at
likti; tuomet daugiau bus 
naturališkumo ir neatrodys 
yt kad eiles išmokę publikai 
pasakoja.

Jeigu komedijoj’ yra pa
duoti koki biaurus keiksmo 
žodžiai, reikėtų išmesti arba 
kitais, švelnesniais pakeisti, 
nes tas papiktinančiai atro
do.

Aktų tarpuose buvo padai 
nuota po dainelę. Sudainuo
ta abejotinai, nes kaip ku
rias daineles sunku buvo at
skirti ar vienu, ar keturiais 
mišrais balsais dainuojama.

Pažymėtina, kad labai 
gražiai padekliamavo eiles 
viena maža mergaitė ir gra
žiai taip-gi sudainavo pačia
me lošime keturios merge
lės.

Žmonių prisirinkę buvo 
pilnutėlė salė ir visi ramiai 
užsilaikė.

Nors nevisiškai pavyko 
teatras sulošti ir sudainuo
ti, neprivalo artistai—mė
gėjai nuliųsti.

Reikia ateityje kuonoge- 
riausiai stengties atlikti ir 
nenustoti linksminti brolius 
lietuvius. Darbuodamiesi 
pasieksime gerų ir atnešime 
savo darbu naudų.

Svetelis.

spaudos klaidų ir tai 
bių (!? Red.):

4 eilutė nuo viršaus: “ety- 
molegija”, turi būti: “ety- 
mologija”;

17 eilutė nuo viršaus: “re
ligijos gyvavimų”, turi bū
ti: “religijos egzistencijų” 
(esybę). (Geriau “gyvavi
mų” arba dar geriau “būtį”
bet ne “egzistenciją,”. Sve-
tihitautiški žodžiai kal BONA MORS
bos nepuošia. “Esybė” SODALITY
reiškia “essentia”. Red.).
Antroje skiltyj’ užiuot ‘ces-
tini pretre’ turi būti “c’est
un pretre”. (Svetimtautiš- STJAMfSCflBEDRAL

kus žodžius reiktų aiškiai »»«ITREAl,CJUI

rašyti. Red.). Trečioje skil
tyje, prie pabaigos viena ei
lutė atkartota, kita-gi pra-

R.H. Morgan
Išdirbėjas Kepu

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

Reikalauk Kata 
. liogo..

Kada tu girdi taip daug 
žmonių giriant didelius nuo
pelnus Stegmaier’io

LIETUVIO KRAUTUVĖ
Pas mus galima 

gauti .naujausios 
mados laikrodėlių 
žiedų,, armonikų, 
skripkų ir visokių 
muzikališkų ins
trumentų. Gerų 
britvų, .drukuoja-

mų mašinukių, albumų fotogra- 
jorns, 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, prisiųskite 2c. markę ir 
aplankysite jį, o rasite daugybę 
naudingų daiktų.

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

W. WAIDELIS 
112 6rand Sfreet, Brooklyn, N. Y

alaus, ar tau neateina min- 
tin, kad tai verta išbandyti 
it

Pasiųsk ar telefonuok savo už
sakymų dabar.
Gryno maisto ženklas ant kožnos 
skrynutės.

STEGMAIER BRETVING CO.
Naujas Telefonas 977; Bell 422.

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $250.000.00

Didžiausia ir saugiausia Kapitolas 
Banka mieste?

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėtų joje pinigų.

IVilkes-Barre 
D epo šit & Savings

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

$150.000 
Perviršis $450.000

j Depozitai $2.625.000
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų 

joje pinigų.

Lietuviu Advokatas.
Jonas S. Lopatto

47-48-49 Bennett Building,

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

Office New Telephon'e 37. 
Residence 1106.

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

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuviškai.

AR TURI NUOSAVYBĘ?

Kiekvienas turi kokių- 
nors nuosavybę. Tie kurie 
gerai tos nuosavybės neda
boja, paprastai jų praran- 
da.Geriausia kiekvieno nuo
savybė yra jo sveikata. Jei
gu jis neapleidžia jos be prie 
žiūros ir jeigu jis greitai pa
taiso netikėtų sirguliavimų, 
toks gali tikėtis ilgo ir lai
mingo gyvenimo. Pirmi žen
klai sirguliavimo paprastai 
yra: pilnas, arba dalinis nu- 
stojimas apetito, kaip lygi
nai jiegos ir energijos; taip 
ir galvos skaudulys,, blogas 
skonis burnoje, apvilktas 
liežuvis ir užkietėjimas. To
kiuose atsitikimuose vartok 
iš sykio Trinerio Kartaus 
Vyno Elixirų, kuris prava
lys visų grumuliavimo siste
mų, sustiprins ir pajudins 
jį prie to reguliariško dar
bo. Tas yra labai geras pil
vui, jaknom, prie reumatiš
kų ir neuralgiškų skausmų, 
kaip lyginai gavus dieglių. 
Jis pataisys apetitų ir su
stiprins kūnų. Aptiekose. 
Jos. Triner, 1333-1339 So. 
Ashland avė., Chicago, 111.

;l *• v.Mr

kai-kurie krikščionįs atsi
metė nuo katalikų tikybos 
ir susitvėrė saviškę tikybų, 
kuri jau nebeturėtų kunigy- 
bės sakramento, logiškai 
juk kalbant tosios savotiš
kosios tikybos dvasiškius ne 
galėtume kunigais pavadin
ti.

Ketvirtoje skiltyje šitaip 
lotynų priežodis skaityti
nas: “Littera docet etc.” — 
Kiek žemiau užiuot “logi
ka”, atspausdinta “lojika”. 
Pačioje skilties apačioje 
skaitytina “religijų” užiuot 
“religijos”.

Pažymiu šitas svarbesnes 
klaidas, kad kartais oppo- 
nentai jomis nepasinaudo
tų. Kad-gi tas gali atsitikti 
paduodu štai vienų faktų.

“Draugo” vol. I, pusi. 
247, straipsnyje “Įspūdžiai 
etc.”, per korektoriaus ne
apsižiūrėjimų, viena eilutė 
praleista, o į jos vietų kita 
dusyk atspausdinta. Rodos 
čia nereikia didelio mokslo, 
kad pastebėti spaudos kiai 
da, bet “Žvaigždė” tuomi 
pasinaudojo ir autorių kone 
bepročiu išvadino dėl 
spaudos klaidų. Tuomet-gi 
patsai tekstas privalėjo bū
ti: “Metai atgal, besilai
kant ‘Žvaigždės’ redakcijo 
j e, patyriau, kad daug neva 
priešinybių butų galėję iš 
vykti jei abidvi pusi butų 
galėjusios susitikti, o ne kad 
per kitus butų šnekėjusios”. 
Matome kad tai tik pritai
kinta seniai pripažinta tiesa 
ir nieko nesamoniško min
tyje nematyti.

Kun. J. J. J-tis

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

SHENANDOAH, PENN’A.

F/rs/ National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilke-»Barre, Pa.

UNITED STATES DEPtSITARY

Tel. — Canal 2118.

DR. A. L. YUŠKA.
LIETUVIS GYDYTOJAS ES 

t CHIRURGAS.
Gydau visokias užsisenėjusias li
gas, vyrą, moterių ir vaikų nauj al
siai išrastomis gyduolėmis ir darau 
visokias operacijas.
Gyvenimas ir ofisas.
1749 S. Halsted St., Chicago, Dl.

DE. ALEX. F. O’MALLEY 
Specialistas.

Nerviškų, Chroniškų ir specialių ligų 
vyrų ir moterų. Ofisas 158 South Wa- 
shington St. Valandos nuo 9 iki 1 p. 
m., nuo 6 iki 8 vakarais.

Rupturos išgydymas be operacijos 
yra mano speciališkumas.

Kalbama lietuvių kalboje.

a

KAPITOLAS $375,000,06 
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 496,666.68

Už sudėtus pinigus seka 3-čių 
nuošimti.

WM. s. llc LEAN. President. 
FRANCIS DOUGLAS, Cashier

Dr, KOLER
Lietuvių

Gydytojas

638 Penn Avė. 
Pittsburgh, Pa.

THE LACHAWANNA
Parankiausi geležinkeliai Euro
pon keliaujantiems. Linijos suei
na prie Trans-Atlantiškąją laivų. 
Nebrangiai perdavinėja bagažą 
ir pervaža pasažierius.

| The Road of Anthracite
(Kietųjų anglinių kelias)

Trumpiausias kelias į Buffalo.
Tiesiai į Scrantoną ir Anglių 
Sritį. Tarpe New Yorko ir Bu
ffalo penki traukiniai kasdien. 
Tarpe New Yorko, Ckicago ir 
Vakarų keturi traukiniai kasdien 
Tarpe New Yorko, St. Louis ir 
Pietvakarių, kasdien.
Tarpe visų vietinių Punktų nuo
latinis ir parankus susinešimas. 
Artymesnią informacijų apie kai 
nas, traukinių bėgiojimą, etc.,

V"*-

kreipkitės pas 
savo vietinį a- 
gentą arba ra
šykite pas:

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
savo paveikslu šiame laikraštyje. Dr Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos iigonbučiuose. o paskuti* 
niais metąis prieš išvažiuojant j Amerikn buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri- 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gydue\ < .0, č:d«’ 
lį išradimą profesoriaus Bhrlich prieš sifilį Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kOno. gedimą buruo < 
arbu gerklėje, slinkimą {liaukų, laužymą kaulų 
ateik, o u žsivietrijimaa kraujo sustos ir neaisikar- 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrėst savo liga.

Ncnaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRI PER J 
ir kt. išgydau j io dienų, o jei ne, tai pinigus 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAG ySTES prašalina į 18 diena* 
Ar jautiesi mažum. jog neturi tos pačios vyrišk< s 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišucK 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vg| palotum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka 
nalo išgydau į 21 dieną ir tai be skaudėjimo.

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydai’ 
j 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinime 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitužei>K.ų 
apie kuriuos ligonis šiuo. kaip aprašyt, ašišg>d»u 
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
trauki savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakare 
Pėtnyčiomis iki 5 popiet. Nedcliomis iki 3 

popiet. Ateikit tuojaus.

Trigubos AUKSINES MARKES (60LD STAMP) per visą savaitę

Model Cloak and Suit Co.
245 South Main Street, Wilkes-Barre, Fa

Męs dabar esame po viršminėtu adresu ir turime pilną ir su di- 
deliu pasirinkimu Moterų ir Merginų Ploščių, Siutų, Sejonų, Šak
nių, Jekių ir lietaus Ploščių (rain coats). Todėl męs užkviečame 
tamstą ateitį ir paamtyti musų krautuvę.

Žemiaus tamsta rasi musų pasiulijimą nepaprastai pigioms 
kainoms įvairių rūbų, kurių išpardavimas būtinai turės užsibaigti 
Subatos vakare.

Tikrų vilnų Moterų Siutai padaryti iš puikiausių audeklų įvai
riose spalvose ir didume nno 14 iki 44 vertės $20 00 dabar — $9-98

Moterų Siutai su atlosinėmis apykaklėmis ir aplemavonėmis 
padaryti iš mėlynai juodo šaržo didumo 38 iki 46 specialiai dabar 
tik----------------------------------------------------------------------------- $12.80

Moterų ir Merginų suknios įvairiose spalvose padarytos iš 
puikiausių audinių muslininių, šilkinių ir kitokių pagal numažintas 
kainas po $4 98, 6.98, 8.98 iki $25.00-

Moterų ir Merginų sejonai padaryti iš puikiausių audėklų ir 
ševetų įvairiose spalvose ir pagrąžinimais po $1.98 lig $9-98-

Moterų Jekės baltose, juodose, mėlynose ir rudose spalvose pa
daryti iš drobinių muslininių ir šilkinių audeklų nuo 69c- iki $2 98.

Moterų ir Merginų Lietaus Ploščiai (rain coats) didumo nno 14 
iki 48 visose spalvose nno $1.98 iki $16.00.

Dabar yra geriauiaa proga pirkti- Todėl visiems rekomenduoja
me čia pirkties sau visus rubus-

Męs atperkame Auksines Knygutes (60LD STAMP BOOK)

Model Cloak and Suit Co.
245 So. Main Street,
8UBATOJE BUS DUODAMOS DOVANOS.

Wilkes-Barre, Pa.
ATDARA VAKARAIS.

George A. Cullen, 
Pasienfeer Traffic Manager, 
90 West Street, New York.

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,

Nauju Telefonas 1070—R.
20 E. Market st, Wiikee-Barre, Pa.

Merchants 1 
Banking 

Trust 
Cempany,

Mahanoy City, Fa.

Plymeudi National 
BANK.

Kapitolas su perviršiu 
$165.000.00.

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

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Siulija geriausį būdą įdėji- 
<1 mui pinigų ir lengviausi bu- 
« j dą išsimokėjimui mortgadžių 
* ar vekselių, pigiau kaipo

mokant taupimo fondams.
Męs mokame nuošimčius < į 

į ; ant visų taupinimo depozitų J i 
j j ir prigelbsime jums įgyti na" 4 ’ 
‘ J mus.
į Į Pradėk su mums taupimo ! i 

rokundas ir susipažink.

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

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D.
Gydo pasekminglauslai visokias li

gas : vyrų, moterų, vaiku ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lekarsto- 
mis Jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau šimtus žmonių išgydė 
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natinis Tibras Daktaras Lietuvis Phi" 
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ir baigęs di
džiųjų daktaru mokslę, The New York 
Post Graduate Medical School and Ho- 
spltal.

Iš Daugelio Padėkavonių
Kelias Čia Patalpiname

Aš Jurgis Lukoševifc, 128 E. Superior st., Chicago III., buvau labai 
glabnas ir turėjau kosulį, net buvau pametęs nodėją būti sveiku, bet kuo 
met atsišaukiau pas Dr. Ignotą Stankų, jis už pirmo prisiuntimo gyduo
lių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $2.00 dovanu gastinėiaus.

M. NaVickis, 5 Lincoln st, Brighton, Mass. rašo taip: Rašau šiandien 
laišką daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugrąži
no sveikatą. Laimi dėkavoju. Skausmas krutinėję, strėnnose ir sunkus 
kvėoavimas jau sustojo, spuogai ir plėtmės nuo Aeido baigia gyti

Širdingai dėkavoju aš Jonas Požėla savo tautiečiui daktarui Ignotui 
Stankui už Išgydymą augančius guzus kakle ir sugrąžinimą vyriškumo 
16<11 Klnter st, Philadelphia, Pa

Turiu daugybę |«ilėkavoniu nuo merginu ir moterų už išgydymą nuo 
neregullariškii mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.

Čia padėkavonės patalpintos su daleidimu p«čiti 1 gonlu. Kiti visi yra 
užlaikomi slaptybėj-,

APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI.
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų ir šonu; 

nuo visokiu ilgu, užkietėjimo Ir nedirblmo viduriu, išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, 
nuo ligos Sinties, ink-.tu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku ligų, ne
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir ilgąščio, nuo greito nuilsimo 
Ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku ilgu ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi 
nuo visokiu moteriška Ilgu, skausmingu ir neregulisriškn mėnesiniu, 
baltųjų tekėjimą Ir gumbo ligų.

Visi ligoniai kreipkitės pas daktarą Ignotą Atanka ypatiškai arba laišku 
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose ša
lyse, oapturėsit širdingą rodą ir pagelbą.

DR. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad st., Philadelphia, Pa.
Offiso ) Nuo 9 Iki 1 po pietų Ir nuo 7 Iki 9 vakare.
Valandos J Nedėllomis nuo 1 Iki 4 po pietų.

Katali kiškasai Lietuvių Bertaininis Laikraštis — 
PILNŲJŲ BLAIVININKŲ ORGANAS

“ŠVIESA”
Eina kas tretįjį mėnesį knygutės pavidale. 

“Šviesos” kaina atsieina metams su prisiuntimu 
Pilniemsiems Blaivininkams
Siunčiant į Lietuvą ir abelnai į Europą

Išleidžia kun. P. Saurusaitis,
46 Oongraaa avė., \ Waterbury, Conn.

AR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI 7
Dabar Laikas Mokintis!

Geriausius rankvediius ir ledynus galite 
gauti, ii kurią pats per save lengvu ir pi
giu budu gali išsimokinti angliškai kalbėti, 
tik nereik tingėti.

1. ANGLIŠKOS KALBOS VAM7VELIS.
Sutaisė J. Laukis, trečia pataisyta laida, psl. 
94, kaina ...................................................... . . 25c.

2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS. 
Pagal Ollendorf’a, Harvey, Maxwetl ir ki
tus, sutaisė J. Laukis, pusi. 367, kaina S1.2S

Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.50
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, iietmiikoie

ir angUiktje ktlkrse. Sutaisė J. Laukis, šio
je knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rei
kaluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi. 
293, kaina ............... i.................................... 75c.

Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $1.00
4. KIŠENINIS 2ODYNELIS, Ketuviškai-

angliškos ir angliškai-lietuviškos kalbų. Telpa 
apie 18,000 žodžių, parankus nešiotis kiše- 
muje. Pusi. 151, grąžuose audimo apdaruo
se, kaina ........................................................... 65c.

Tas pats skuros apdaruose .................... 95c.
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos 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, 
Įmina ............................... ................................ $6.00

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

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

ALBERT G. GROBLEWSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ-LENKIŠKŲ VAISTŲ.”
GEDTAUSIA

GYDUOLĖ:
NUO

STRĖNŲ SKAU
DĖJIMO, DEGI

MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS SKAU

DĖJIMO, 
KATAROS, 

UŽSIAALBYMO. 
NBUBALOVOS;

NUO
GERKLĖS

SKAUDĖJIMO,
Ypatingos Gyduolės.

MEALUNGIO 
SKAUSMO KRU-| 
TWĖJE NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ARBA 
DUSULIO 
ŠTYVUMO 
SPRANDO 
SKAUBĖJIMO 
ŠONUOSE 
RANKŲ IR 
KOJŲ.

Jeigu sergate užaisėnėjusiomis ligomis nno karią negali pagel
bėt nė daktarai nė ligonbučiai, arba paslaptingomis ligoms, apra- 
fiykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) neB 
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 priaiąsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2e. 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 pnikias 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. Stornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolią, nes geras uždarbys ir parduokite musą 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męs gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

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

DRAUGO”
]

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE- 

~ RIAUSIA GREITAI ATLIEKA rr

{VAIKIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

SPAUDINA
PIGIAI

K0N8TITU0UA8, PLAKATUS, TIKIETUS, 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

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

ADRE8UOKITB —

“DRAUGAS"
314 EI Market St Wilkes-Barre, Pa.
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