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/Lekcija ir 
vange

PENKTOJI NEDĖLIA 
PO VELYKŲ.

Lekcija. Jokub. I, 22-27. 
—My Imliausieji: Bukite žo
džio darytojais, o ne klau
sytojais tiktai, apgaudinė
dami patįs sav.e. Nes jei kas 
yra žodžio klausytoju, o ne 
darytoju, tas bus lygus vy
rui, prisiveizinčiam savo 
prigimimo veidui veidrody
je. Nes apžvelgė pats save 
ir paėjo ir tuojau užmiršo, 
kokiu buvo. Bet kas gerai 
perveizėtų tobulos liuosv- 
bės įstatymą ir jame užsi
laikytų, nebūdamas užmirš
tančiu klausytoju, bet dar
bo darytoju, tas bus palai
mintas savo darbe. Jei kam 
regisi, jog yra maldingas, 
nenuramdąs savo liežiuvio, 
bet apgaunąs savo širdį, to 
maldingumas yra tuščias. 
Die,vo garbinimas tyras ir 
ppeuteptas pas Dievą ir Tė
vą tas yra: aplankyti naš
laičius ir našles jų varge, o 
save užlaikyti nesuteptu
mo šio svieto.

Evangelija. Jon. XVI, 23 
r-30. — Anuomet tarė Jėzus 
javo mokiniams: Ištiesų, iš
nešu sakau jums, jeigu ko 
rašysite Tėvo mano vardu, 
uos jums. Iki šiolei nieko 
eprašėte mano vardu. Pra- 
kite, o imsite, idant jūsų

nksmybė butų tobula.
Tai jums kalbėjau prily- 
nimais; ateina valanda, 
d jau ne prilyginimais 
lbėsin, bet aiškiai apie 

ąno Tėvą apsakysiu jums. 
noje dienoje mano vardu 
•ašysite, o nesakau jums, 
g aš prašysiu mano Tėvo 

p* jus. Nes pats Tėvas myli 
jis, jog jus mane mylėjote 
ii įtikėjote, jog aš nuo Die- 
vr išėjau. Išėjau nuo Tėvo, 
a atėjau ant svieto. Vėl pa- 
lirtkmi svietą ir eimi Tė- 
yta>. Tarė jam jo mokiniai: 
Štai dabar aiškiai kalbi ir 
jokio priežodžio nesakai. 
Dabar žinome, jog viską ži
nai, o nereikalauji, idant 
kae tavęs klaustųsi, todėl 
tikime, jog nuo Dievo išė
jai.

mas apie maldą, teisingai 
ją vadina didžiuoju išgany
mo įrankių; šventas-gi Au
gustinas maldą vadina Dan
gaus Raktu.

Ką gi męs per maldą su
prantame ?

Malda yra tai minties pa
kėlimas prie Dievo, laike 
kurio atiduodame Dievui 
garbę ir Jojo malonių mal
daujame.

Malda yra minties pakėli
mas prie Dievo: kokia kita 
vėikmė galėtų būti už šitą 
prakilnesnė ir mums nau
dingesnė? Per maldą ati
duodame Dievui garbę pa
garbos, dėkingumo, meilės 
ir ištikimumo. Maldoje pra
šome pas Dievą malonių: nu 
sidėjimų atleidimo, pagal
bos gerai gyventi, ir visko, 
kas musų kunui ir dūšiai 
yra reikalinga.

Maldoje augštiname Die
vo tobulybes, Jojo galybę, 
išmintį ir gerumą; malda 
mus vienija su Dievu, pake
lia ir pašvenčia musų min
tis; ji stiprina mus priešai 
pagundas ir ragina gerai 
daryti; ji stiprina ir ramina 
mus varguose, ji įgįja mums 
ne tik kiekvieną gyvenime 
malonę, bet ir didžiausią 
malonę — ištesėjimo iki ga
lui.

Malda reikalinga yra kai
po įsakymas ir kaipo išga
nymo įrankis; arba, kitaip 
sakant, kiekvienam krikš
čioniui, į protą atėjusiam, 
dėl įgijimo išganymo yra 
priedermė ir reikalas mels
ties. Malda yra reikalinga 
kaipo įsakymas, nes Dievas 
įsakė mums melsties; mal
da yra reikalinga, kaipo iš
ganymo įrankis, nes męs ne
galime išpildyti Dievo įsa
kymų be pagelbos Jojo ma
lonės, o malonės, paprastai 
negalime kitaip įgyti, kaip 
tik per maldą. Dievas savo 
dovanas, paprastai, tik 
tiems savo sutvėrimams su
teikia, kurie Jo nuolankiai 
maldauja. Todėl V. Jėzus 
ne tik liepė mums melsties 
ir savo pavyzdžiu prie mal
dos ragino, bet net pasakė, 
kad mums reik nuolat mels
ties (Šv. Luk. XVIII. 1.).

Įsidėmėkime, mielieji, tą 
Kristaus įsakymą ir beper- 
stojo melskimės: tai yra, 
melskimėsi rytais ir vaka
rais, neapsileisdami; laike 
dienos, taip-pat, tankiai sa
vo širdį pakelkime prie Die
vo, pavesdami Jam savo 
darbus, vargus ir džiaugs
mus. S.

karsto atsikėlęs, butų į dan
gų įžengęs; bet svarbios 
priežastįs Jįjį sulaikė. Pri
siėjo Jam da užtrukti ant 
žemės, kad paliudyti savo 
prisikėlimo teisingumą, pa
mokinti Apaštalus apie Sa- 
kjameutų vartojimo būdą ir 
Bažnyčios valdymą. Štai 
dėlko Viešpaties į dangų 
įžengimas įvyko tik už 40 
dienų po Jojo prisikėlimui.

Laike tųjų 40-ties dienų 
musų Išganytojo gyvenimas 
buvo daugiau dangišku, ne
kaip žemišku. Jis buvo tas 
pats žmogus, kaip ir prieš 
savo mirtį, tik jau ne tokia
me padėjime; jis buvo pa
dėjime dangaus išrinktųjų. 
Taigi, vietoje nuolat gy
venti su žmonėmis, kaip Jis 
pirmiau darydavo, Jis pa
sislepia Die vu j e, ir tik laiks 
iš laiko apsireiškia, aplan
ko savo mokinius ir pasako
ja jienss apie Šv. Dvasią ir 
Dievo karalystę. Ir, kaipo 
Dievo Karalystė, tai yra 
Bažnyčia, remiasi tikėjimu, 
Jėzus visokiais budais nau
dojasi, kad sudrutinti mo
kinių tikėjimą: su jaisiais 
sykiu valgo, rodo jiems savo 
žaizdas ir netikinčiuosius 
ragina, kad Jo palytėtų: 
“Eikš, sako Jis šv. Tomui, 
ir įdėk čia tavo pirštą ir pa
žiūrėk į mano rankas, ir pa
kelk tavo ranką ir įdėk ją į 
mano šoną ir nebūk netikin
tis, tSet tikintis”.

Įsidėmėkime, jogei musų 
Išganytojas iš numirėlių at
sikėlęs, savo garbingame 
kūne užlaiko savo kentėji
mo žaizdas; tuomi Jis mus 
mokina, jog jei norime daly
vauti Jojo gafbėje, reik 
mums taip-pat turėti dalį 
Jo kentėjimuose.

Keturiasdešitmoje dieno
je V. Jėzus įžengė į dangų 
savo mokinių akyvaizdoje, 
nurodydamas mums laimin 
gą pabaigą, į kurią krikš
čioniškasis gyvenimas mus 
veda.

Keturiasdešimts dienų 
Jėzaus gyvenimo tarp Ve
lykų ir Šeštinių yra pavyz
džiu Jo mokiniams, kaip 
reik ant žemės gyventi. Tik
rojo krikščionies gyvenimas 
tur būti dangiškuoju gyve
nimu, užslėptu Dievu je; bet 
ne svietiškuoju gyvenimu, 
šio svieto daiktuose pasken
dusiu. Tik gyvenimas pagal 
Kristų baigiasi į dangų į- 
žen girnų. S.

2Ž&___________
Katalikiškos Žink 11 Katali

Maldininkai Ryme. £o
velykų atlankė Rymą ir bu
vo audiencijoje pas šv. Tėvą 
keturi šimtai Vengrijos uni
versitetų studentų ir profe
sorių. Juos perstatė popie
žiui Mgr. de Waal.

Tą pačią savaitę sudėjo 
savo pagarbą šv. Tėvui 150 
Neapolio katalikiško jauni
mo bendrovės narių. Taip
pat atsilankė Vatikane ir 
sulaukė palaiminimo nuo 
šv. Tėvo rektorius Pary
žiaus katalikiško Instituto 
ir šimtas jo profesorių ir 
studentų. Tą pačią dieną po
piežius laimino 500 paryžie
čių. Ant rytojaus 1000 mal
dininkų iš Notre Dame de 
Salut su 500 mažų vaikų, šį
met dar priėmusių pirmąją 
Komuniją, turėjo audienciją 
pas popiežių.

Iš to matyt, jog Europos 
moksleivijoje nėra užgesęs 
tikėjimas ir prisirišimas 
prie Apaštalų Sosto.

Intrigos prieš kun. pralo
tą Maciulevičių. Vilniaus 
“Litwa” rašo, jog Ryme ei
na smarkios intrigos prieš 
Kauno seminarijos rekto
rių, kun. J. Maciulevičių. 
Intrigas varo lenkai. Jį kal
tina, buk per jo įsikišimą 
tapo užlaikytos prie gyvy
bės lietuvių katalikų drau
gijos, kuriąs rusų valdžia 
norėjo uždaryti (“Žiburys”, 
“Saulė” ir k.).

Tame pačiame straipsne
lyje paminėta, jog Peter
burgo dvasiškoje akademi
joje yra trįs lietuviai kuni
gai profesoriai, lietuvis ku
nigas kapelionas ir lietuvis 
kunigas prokuratorius (ka
pelionas yra drauge Peter
burgo dvasiškosios semina
rijos profesorium, o proku
ratorius atlieka tokias pat 
priedermes seminarijoje). 
Prie šv. Katarinos bažny
čios gyvena trįs lietuviai 
kunigai. Vienas jųjų yra la
bai sulenkėjęs ir nenori šne
kėti lietuviškai, antras yra 
kapelionu mokyklose ir tu
ri 30 lekcijų savaitėje, tre- 
čias-gi gyvena toli nuo šv. 
Katarinos bažnyčios, ir toje

Naujas katalikiškaslaik* ■'bažnyčioje labai maža tega-

MALDOS REIKALINGU
MAS.

“ Ištiesų, ištiesų sakau 
jums, — kalba Jėzus šios 
dienos evangelijoje, — ko 
įorint prašysite Tėvo, ma- 
įo vardan, duos jums”.

Be Sakramentų, Dievo 
Jonės apturėjimui, turi- 

kitą galingąjį įrankį,
r»mi yra malda, 

ūsas. k:

KESTINES.
Viešpats Jėzus pasakė 

savo mokiniams, kad po sa
vo iš numirėlių atsikėlimo, 
Jis vėl sugrįš pas savo Tė
vą, tai yra, įžengs į dangų, 
kad tenai dalyvauti toje 
garbėje, kurią .Jis turėjo 
pas savo Tėvą prieš svieto 
sutvėrimą. Ir jei nebūtų bu
vę, kas Jį ant žemės suturė
tų, Jėzus

PAJIEŠKO VIETOS.

Neseniai atkeliavęs iš Lie
tuvos, esmu nevedęs, 21 m. 
amžiaus, ir noriu gauti var
gonininko vietą. Muziką ir 
giedojimą gerai suprantu ir 
galiu vesti chorą. Jeigu ku
riam iš gerb. klebonų butų 
reikalinga, meldžiu atsišauk 
ti žemiau padėtu antrašu: 

Jonas Senulis,
18 Westphalt yard, 

McClure ave.

rastis. Milane, Italijoje, ta
po įsteigtas naujas katali
kiškas laikraštis. Šv. Tėvas 
pasiuntė sava ranka rašytą 
laišką ir palaiminimą to sa
vaitraščio įsteigėjams.

Neteisinga žinia. Buvo 
paleista paskala, buk šv. 
Tėvas ketinąs išleisti palie
pimą, kad vyskupai nešven
tintų kunigų be 28 metų am
žiaus. Vatikane apie šitokį 
paliepimą niekas nieko ne
žino. Buvo tai dienraščių 
prasimanymas.

Atvažiavo naujas Apašta
liškas Delegatas. Geg. 2 d. 
atplaukė į New Yorką nau
jas Apaštališkas Delegatas 
į Suv. Valstijas antvysku
pis G. Bonzano. Pasveikino 
jį bevieliu telegrafu dar ant 
marių prezidentas Taft, o 
New Yorke pasitiko didelė 
delegacija iš dvasiškių ir 
svietiškių augštai pastatytų 
asmenų. New Yorke Jo Ma
lonybė buvo svečiuose pas 
kardinolą Farlev, o paskui 
išvažiavo į Washingtoną 
užimti savo augštos vietos.

Justinas McCarthy, kur
sai numirė 24 d. bai., Folkes- 
tone, Anglijoje, gimė Cork’e 
1830 m., buvo vedęs protes- 
tone ir augino savo vaikus 
nekatalikiškoje dvasioje, 
bet senatvėje sugrįžo prie 
katalikų tikėjimo ir mirė 
gero kataliko mirtim. Tarp 
jo raštų randasi “Gyveni
mas popiežiaus Leono 
xni”.

Dvasiškos akademijos in
spektorium paskirtas lietu 
vis. Peterburgo dvasiško
sios akademijos inspekto
rium tapo užtvirtintas kun. 
d-ras P. Bučys, žinomas raš
tininkas ir polemikas.

li būti pagelba iš jo. Gi toji 
parapija skaito 29,229 dū
šias, kurių didesnė dalis lie
tuviai.

Prie katedros gyvena trįs 
lietuviai kunigai: seminari
jos profesorius ir kapelio
nas, taip-pat — kolegijos 
asesorius, bet šie lietuviams 
nedaug ką tegali gelbėti, nes 
užimti savais reikalais. Ka
tedros parapijoje randasi 
15,456 dūšios.

Šv. Stanislovo parapija 
skaito 10,000 dūšių, bet jos 
klebonas, nors lietuvis, yra 
liguistas. Kapinių parapiją 
valdo lietuvis kunigas. Pa
rapijoje gyvena 3,750 žmo
nių.

Tai-gi Peterburge, nors 
ten randasi netoli 10 lietu
vių kunigų, tečiau lietuviai 
katalikai negali turėti atsa
komos priežiūros. Ypač ne
susilaukia jos priderantis į 
šv. Katarinos bažnyčią mu 
sų tautiečiai. Dėlto tai ir lie
tuvių protestas Ryme ir len
kų intrigos ten-pat. Pralota 
Maciulevičių ketinama pa
kelti į vyskupus, o lenkai 
yra labai tam priešingi.

Gardner, Mass. Lietuvių 
čia gražus būrelis, bet savo 
bažnyčios dar neturime. 
Esame po lenko klebono val
džia. Kaip buvo klebonu a. 
a. kun. J. Radzevičius, tai 
neturėjome bėdos — buvo 
visiems gerai: ir lenkams ir 
lietuviams, kas šventadie
nis girdėdavome lietuvišką 
pamokslą. Šiandien jau to 
nėra. Bet Dievas vis dėlto 
musų neapleidžia. Ana, 22 d. 
bai. klebonas atkvietė kun. 
J. Jakaitį iš Clinton, Mass. 
Buvo tai lyg misijos, kurios 
tęsėsi dvi dieni. Buvo išpa
žinties klausymai jaamoks

lai ir palaiminimai su Šv. 
Sakramentu. Žmoneliai la
bai džiaugėsi ir sakė, kad 
vat jei turėtumėme tokį ku
nigą, tai nevieno cicilikučio 
blakstienos atsidarytų. Ačiū 
kun. Jakaičiui už atsilanky
mą! V. Lietuvys.

Hastings, Pa. Čionnvkš- 
čiams lietuviams labai sun
ku gauti kunigą velykinei 
išpažinčiai. Kunigas atva
žiuoja visados vėlai, kuomet 
velykinė beveik baigiasi. Ar 
negalima butų kaip norints 
šitas neparankumas patai
syti? M. Liut.

Iš vokiečių katalikų gy
venimo. Gal nėra kito tokio 
krašto, kur katalikų veiki
mas taip butų išplėtotas ir 
sutvarkytas, kaip vokiečių 
šalyje. Į jų susirinkimus, 
kas metai daromus, priva
žiuoja daugybė kitų tautų 
katalikų pasimokytų, kaip 
reikia kūnyti šių dienų gy- 
veniman katalikybės min
tis. Ištikrųjų yra iš ko ir pa
simokyti. Vokiečių katali
kai turi didžiausią politikos 
organizaciją — vadinamąjį 
centrą, tvirtų darbininkų 
draugijų, jaunimo ir profe
sionalinių sąjungų, prie ku
rių priklauso tūkstančiai 
žmonių. Be to yra ten kul
tūros įtsaigos religijos pa
matu, kurios pavyzdingai 
veikia, darbuojasi, kaip an
tai: Gous’o mokslo draugi
ja, krikščionių gailestingu
mo sąjunga — Charitas, mo
terų sąjunga, ‘Frauenbund’, 
mokytojų sąjunga, bet ypač 
galinga vra valstiečių są
junga “Volksverein”, kuri 
turi apie 700,(XX) narių. To
dėl vokiečių katalikų cralv- 
bė lyginama su stipriausia 
tvirtuma, kurios priešinin
kai negali įveikti. Ir ištiesų: 
vyriausybė, protestantai, li
beralai, socialistai ir kitos 
priešingosios partijos ligšiol 
negalėjo nei sutrukdyti, nei 
sunaikinti to vokiečių “vi
durio”. Pačių katalikų tar
pe kilo dideli nesutikimai: 
susidarė dvi priešingos par
tijos, kurios viena antrą 
stengiasi apgalėti. Taip^sa- 
kant, ištiko namų kova. Ir 
nėra dar žinios, kaip ta ko
va gali pasibaigti. Spauda 
ir susirinkimai kvietė abi 
tas partijas susitaikinti, 
bent nustoti ginčyties. Tie
sa, iš pažiūros ta kova buvo 
lyg ir aprimus, bet gal tik 
lig laiko: priešingumai ne- 
nušalinti, pamatiniai klau
simai nenuspręsti tebėra or
ganizacijos, kurios kovoja 
kits su kitu ne iš piktos va
dovų valios, bet dėl to, kad 
kiekvienas iš jų kitaip su
pranta patį katalikų veiki
mą ir elgimąsi.

Bet ta partijų kova, rei 
kia tikėties, nesutrukdvs vo 
kiečių katalikų veiksmo. Jų 
darbavimosi nežiūri, kaip 
kituose kraštuose (kad ir 
Italijoj) viena kuri didelė, 

(Ta«a ant 2-ro

POLITIŠKOS ŽINIOS.

RUSIJA.
Tapo apskelbtas Rusi j < 

laivyno programas. Ketinž 
ma pastatyti Baltosiose mf 
rėse aštuonis šarvuočius, Š€ 
šioliką skraiduolių, trisdel 
šimts šešis minininkus . H
dvyliką paneriamųjų laivų.l 
Juodosiose marėse bus už-1 
laikoma pusantro sykio dau-| 
giau laivų, nekiek turi visos 
kaimynų viešpatijos. Ro
miame okeane Vladisvosto/' 
ką gins du skraiduoliu, aš»^ 
tiuoniolika minininkų irjfi 
dvylika paneriamųjų laivų.^r 
Kaip žinoma, 1904 m. Bal
tųjų marių eskadra tapo, j 
nusiųsta į Tolimus Rytus if Jį1 
sumušta kovoje ties Tsuši- \ 
ma geg. 27 d. 1905 m.

Užsienio reikalų ministe
ris Sazonovas apreiškė Du
rnai, jog Rusija nenorinti 
prikergti naujų valdybų 
Tolimuose Rytuose, nes 
toks darbas apsilpnintų ją 
Artimuose Rytuose. Rusijt 
nenorinti Mongolijos, no
rinti tik apginti joje rusui 
reikalus. Sazonovas pa sakėj 
taip pat, jog Rusija nesi- 
duosianti niekam kišties į 
savo vidaus reikalus, nepai
sysianti į Amerikos reika
lavimą pripažinti Amerikos 
žydų pasportus. Dūme plojo | 
rankomis.

KYNŲ RESPUBLIKOS 
BĖDOS.

Kad permainymas val
džios nevisados neša gero-1 
vę, parodo Kynų respubli
kos padėjimas. Tikrais Ky
nų valdvoais yra ne prezi
dentas Juanšikajus su savo 
kabinetu, bet armija. Juan
šikajus negalėjo važiuoti iš 
Pekino į Nankiną sudėti 
prezidento prisiekos, nes bi
jojosi savo kareivių; vice* 
prezidentas generolas Li- 
juanhunas negalėjo važiuoti 
iš Vučano į Nankiną užimti* 
prezidento vietos prisieko- 
je, nes bijojosi savo karei-1 
vių, nei galop generolas! 
Huanhsinas, skiriamas vir
šininku generalinio štabo, 
negalėjo važiuoti iš Nanki- 
no į Pekiną užimti savos 
vietos, nes bijojosi savo ka
reivių.

Kas gi yra tie Kynų ka
reiviai, kurių bijosi net ge
nerolai ?

Į tat atsako generolas Li- 
juanhunas ilgoj telegra
moj pas prezidentą Juanši- 
kajų. Tie kareiviai, rašo tas 
generolas, yra surinkti ant 
greitosios ir nepripratinti 
prie drausmės. Jiems rodo
si, kad piktadarybė yra 
nuopelnas, netvarka — ge
ras pasielgimas, atkaklu
mas l \ bės pripažini
mas, savavališkumas — lais 

« . : iršminkai tai tik jų
apgynėjai. Paliepimai



[ietavas. Čia ėmė šliub. 
metų senis M. Tanio-

Fiskas su 75 metų amžiaus 
[šie Ona Žeimiene. Senis 
idė jau trečiu sykiu, o naš- 
tekėjo antru kartu. Abu-
šrodo sveiki ir drūti.

I^iaseiniai. Aplink Rasei
nius sodžiai labai dalinasi į 
vienasėdžius. Šeimyna la
bai brangi. Mergai mokama 
40 rublių per metus, virėjai 
45 r. arba daugiau. Vakarais 
dirbti nereikia. Bernai ir 
mergos gali išsimiegoti iki- 
sočiai. “Lud.”

Vilniaus gubernijoje die
cezijos administratorius Mi
chalkevičius buvo paliepęs 
debonams surašyti, kiek 
jiekvienoje parapijoje yra 
rtuvių, kiek lenkti. Surašo 

Lėkis buvęs sužinoti, kaip 
karčiai eina lietuvių lenki- 

įas Vilniaus gubernijoje, 
įežinia dėlko administrato- 

is, liepė, nelaukiant sura- 
lpabaigos, tuojau praneš-
/kiek kokios tautos yra
{bliaus gub. parapijose.

“Litwa”.

Seinų gyventojų surašąs.
! Kada tai Seinuose teko man 

( skaityti rusų kalba spauz- 
dintą visuotinį 1897 m. Ru
sijos gyventojų surašą tau
tomis. Tam surašė iš Seinų 
teradau keletą žmonių, už
sirašiusių lietuviais, o iš 
Lazdijų, regis, nei vieno. 
Nustebęs, ėmiau klausinėti 
žmonių, žinančių gerai vie
tines sąlygas, kodėl tiek ma
ža tėra lietuvių. Jie man at
sakė, kad 1897 metais Seinų 
lietuviai dar tebemiegoję, 
tfebuvę susipratę, o kas 

į svarbiausia — surašą darę
[patįs lenkai, apskrities val- 

liniirkai. Tuomet dar gyve
nę keli kunigai lietuviai, ku
rie laikę labai didelę garbe 
užsirašyti lenkais. Štai dėl 
kokios priežasties ponui 
Grabskui reikėjo naudoties 
tuo 1897 metu surašu!

Medžioklės paroda. Vil
niaus medžiotojų draugija 
darė šiomis dienomis visuo
tinį metų susirinkimą. Susi
rinkimas nutarė tarp kitko 
intaisyti šie metai Vilniuje 
medžioklės parodą. Toje pa
rodoje busią išstatyta visa, 
kas tik paliečia medžiojimą 
Lietuvoje: tam tikra litera
tūra, raštai apie medžioji
mą, paveikslai, medžiotojų 
ginklai, įvairus prietaisai 
žvėrims gaudyti, spąstai, 
žolės, kuriomis maitinasi 
žvėrįs, kurtai ir kiti šunės, 
medžiotojų arkliai, ragai,

I kailiai, medžiotojų rūbai ir 
avalai ir t.t. Be to, ketina 
drauge daryti ir žuvininka- 
vimo parodą; tuo tikslu 
draugija nutarė susitarti su 
žuvininkų draugija. Parodą 
žada atidaryti rugpiučio pa 
baigoje ar rugsėjo pradžio-

u*-
Lenkų “kultūros” kny

gynas jau treti metai statosi 
savo kioską Lukiškio ple- 
eiūje per muges ir parduo
da pigiąsias knygeles liau
džiai. Anais metais būdavo 
ten-pat ir lietuvių knygelių 
iš Šlapelienės knygyno. 
“Kur. Lit.” praneša, kad 
šiemetai per šv. Kazimiero 
mugę (tris dienas) “Kultū
ra” pardavusi 985 knygeles 
104-iais vardais už 121 r. 
Knygelės parduotos, žino
ma, daugiausia pačios pi
giosios, po kelias kapeikas. 
‘K. L.” rašo, jog kasmetai

iau seka sis

Skuodas, Telš. apskr. Pe
reitą rudenį p. Vaičkui su 
savo kuopa įrengus Skuode 
vieną lietuvių vakarą (apie 
jį daug musų laikraščiuose 
buvo rašyta), atgijo ir lig
šiol apsnūdusi vietinių ap- 
šviestesniųjų lietuvių dva
sia; dabar jie ruošia Skuode 
išsyk net du vakaru: balan
džio 22 ir 29 dienai; vietinių 
inteligentų kuopa žada vai
dinti “Vagįs”, “Nutruko”, 
ir “Meška”, vienas lietuvis, 
liaudies mokytojas, taiso 
gana didelį dainininkų cho
rą vakarui, užtatai bus ko 
paregėti ir pasiklausyti; bet 
patogiausia tai, kad Skuo
das susilaukė vakarams kel
ti pastovių namų ir scenos; 
vieta nors nepererdva, tik 
porai šimtų žmonių vietos 
užtenka, bet ir tai gerai, sa
koma, kad tik butų lizdas o 
gandras visuomet atskris; 
taip ir čion: tam tikrai vie
tai esant galėsime ir tau
kiaus vaidinimų pamatyti. 
Beto dar šią vasarą keti
nanti vėl apsilankyti p. 
Vaičkaus vaidintojų kuopa 
ir vaidinti dramą “Ponas ir 
mužikai”, minėtoji kuopa 
šiemet dar plačiau žadanti 
veikti po Žemaitiją, užtai 
vakarų klius ligi nebnorint. 
Ištisai imant, visi Žemaičių 
Pakuršio vakarai davė gana 
puikų pinigų pelną, mat 
čion gana daug apsilanko 
latvių, kaip kada daugiau 
nekaip žemaičių, žydai ir-gi 
į musų vakarus nespiaudo.

Liesnistvos vai., Naumies
čio apskr., Suvalkų gub. Ko
vo 28 d. (n. k.) Meištų kai
me valsčiaus teismas teisė 
už slaptą vaikų mokymą P. 
Mekšraitį; apie tai buvo jau 
minėta “Vilties” 18 No. 
Šiaukiami liudininkais bu
vo veik visi Valijų kaimo 
gyventojai. Vieni liudinin
kai kalbėjo, jog mokė, kiti 
gynė. Pats gi ūkininkas 
Dragunaitis, pas kurį neva 
buvusi slapta mokykla, pa
sakė, jog ne jis parsivežęs 
Mekšraitį, bet jis pats atė
jęs.

Valsčiaus teisėjas Kudir
ka ir loviu inkai, nuteisė 
Mekšraitį užmokėti 3 rub. 
arba atkalėti tris paras. LTki 
ninkas, pas kurį buvo mo
koma, išteisintas.

Kovo 30 d. Bubelių rašti
nėje buvo valsčiaus sueiga. 
Tarp kitų dalykų ypač pa
žymėti valsčiaus teisėjo rin
kimai. Senasis teisėjas Ku
dirka pildė be pertrūkio sa
vo pareigas 27 metus. Te
čiau šiuo kartu musų val
stiečiai didžiuma balsų pasi
rinko teisėju Raubą, dabar
tinį Sintautų valsčiaus vir
šaitį. Kadangi teisėją renka 
ne vienas Liesnistvos vals
čius, bet kartu Sintautų ir 
Griškabūdžio valsčiai, tai 
kurio naudai išeis rinkimai, 
parodys anuodu valsčių. Lo
vininkas Andrušis ir jo pa
dėjėjas Stankevičius, abu
du iš Meištų, palikti naujai 
lovininkauti.

Per sueigą buvo apgarsin
ti visi šio valsčiaus šių metų 
naujokai ir dar keletas men
kesnių dalykėlių.

Valsčiaus mokyklų klau
simas nebuvo galima ap
svarstyti, nes tai reikalingi 
du treč. balsų ir apskritai, 
musų valsčiaus ūkininkai 
taip tingus į valsčiaus suei
gas, kad retai susirenka rei
kalaujamas skaičius antrą, 
o dagi ir trečią kartą. Taip 
ir dėl tų mokyklų renkasi, 
rodos, nuo pereito rudenio 
ir vis nebesusirenka.

niauską. Tik dvejus metus 
pas mus pabuvęs, daug te
čiau paliko musų dvasiai 
naudos. Turėjome tris drau
gijas “Žiburio”, “Blaivy
bės” ir vartotojų. Viena ki
ta jau buvo kiek ir pakripu- 
si. Kun. Vyšniauskas suge
bėjo visoms duoti naujos 
gyvybės ir ant tvirtų kojų 
pastatyti. “Blaivybė” jo 
triusu įsigijo arbatinę, mu
sų “Dzūkelis” (v. dr.) per
nai jau turėjo 400 r. gryno 
pelno.

Padėk, Dieve, jam ir ki
tur naudingai darbuoties!

“Viltis”.

Pabaiga nuo 1-mo pusi.

vyriausioji valdyba; vokie
čių katalikų organizacijos 
savarankės, viena nuo kitos 
visai nepridera, neturi ant 
savęs vienos vyriausios prie 
žiūros, kuri rodytų visoms 
draugijoms eiti visai vieno
du krypsniu. Kiekviena or
ganizacija veikia ir valdos? 
savitai. Visoms vokiečių ka
talikų draugijoms vieninte
lis ryšys tai metiniai jų su
sirinkimai. Tokioje veikimo 
tvarkoje ir yra jų galybė. 
Tik dėlto, kad darbas išda
lytas tarp įvairių, visai sa
varankių organizacijų, vo
kiečių katalikų darbumas 
taip išsiplėtojo, taip galin
gas tapo; tik tos tvarkos 
dėka, ištikus partijų kovai, 
jų vienybė vis dėlto neiširo 
ir nepakirto visumos veik
lumų, kaip tai atsitinka Ita
lijoje, kurios katalikai vi
suomenės gyvenime labai 
pridera nuo centralinės or
ganizacijos, dažnai kliudan
čios atskirų draugijų elgi
mąsi. Vokietijoj sunkiosios 
dienos paliečia tik kurias- 
ne-kurias katalikų gyveni
mo sritis. Ir dabartinė cen
tro partijų kova nesiekia 
visų katalikų organizacijų, 
nors ji yra sunkesnė ir pa
vojingesnė už kitas pirma 
buvusias kovas. Ji apsireiš
kė visuomenės ir kultūros 
darbų srityse, politikoje, o 
gal ir tikybos dalykuose, ji 
paliečia rimčiausias darbi
ninkų ir politikos organiza
cijas: patį centrą ir Volks 
vereiną.

Ekonomijos ir visuome
nės reikalai iššaukė daug 
visokių savarankių organi
zacijų. Svarbiausios iš jų 
tai darbininkų draugijos. 
Darbininkų klausimas yra 
taip svarbus, ir social-demo- 
kratai taip dauginas, kad, 
tarytum, darbininkų orga
nizavimo klausime turėtų 
buti didžiausia katalikų 
vienybė. Bet taip nėra. 
Kaip tik čia ir atsirado dau
giausia priešingumų. Atsi
rado dvi nuomonės, dvi sro
vės, kurios jau kiek metų 
viena su kita smarkiai ko
voja. Tos dvi srovi vadino
si: viena Berlino Treviro 
pakraipa, antra — Gladba- 
cho. Kokios gi pažiūros tų 
dviejų pakraipų?

Berlino Treviro pakrai
pos žmonės darbininkų 
klausimą, kaip ir visą socia
linį klausimą, deda į doros 
dalykus. Kad ir esanti eko
nomijos darbininkų klau
simo pusė, bet esanti taip 
sujungta su doros dalyku, 
kad negalima jų visai ir iš
skirti. Kadangi doros daly
kai esą bažnyčios žinioje 
tai bažnyčia tik ir tegalinti 
išrišti darbininkų klausimą 
Todėl ir visos organizacijos, 
kurios šiaip ar taip rūpinau 
čios išaiškinti darbininkų 
bylą, privalančios tiesiog 
pareiti nuo bažnyčios val
džios. Taigi katalikų baž
nyčia turinti teisę ir parei
gą ne tik prižiūrėti tas or-

Punskas, Suv. gub. ir ap. 
Gavėnios pradžioje išgirdo
me liūdną žinią: iškelia, m

kytųsi katalikybės princi
pais, bet ir vadovauti joms. 
Tos draugijos, kurios neno
rinčios pareiti nuo bažny
čios, prieštaraujančios, anot 
jų, jos valdžiai, dr-jos, ku
rios tokiuo budu nenorin
čios, kad joms vadovautų 
dvasiškiją, bet rūpinančio
sios savitai elgties pačios 
savaime tvarkyti kad ir 
ekonomijos dalykus, — to
kios draugijos nutolstančios 
nuo bažnyčios organizaci
jos. Tokios nuomonės laiko
si Berlino Treviro pakrai
pos katalikai. Tą savo pa
žiūrą jie kunija gyveniman, 
steigdami darbininkų drau
gijas, kurių programa api
ma taip tikybos, kultūros, 
taip ir ekonomijos profesi
jos dalykus. Kadangi pro
fesijos ne vienodos ir jų rei
kalai visai kariais kitoki, tai 
vienos profesijos žmonės 
sudaro atdalius skyrius 
(Fachabteilungen).Tie sky
riai, tiesa, turi savą valdy
bą, savus susirinkimus, bet 
vis dėlto pasilieka tik drau
gijos dalis, taigi ir pareina 
nuo dvasiškės valdžios, kuri 
vadovauja visą draugiją...

Pamatinė svarbiausia 
Berlino pakraipos žmonių 
nuomonė yra ta, kad grynai 
ekonomijos ir profesijų rei
kaluose reikią klausyti dva
siškių vyriausybės.

Visi kiti jų reikalavimai 
ir pažiūros yra tik išvedi
mas iš tos nuomonės. Taip 
antai, jie reikalauja, kad 
darbininkų draugijos butų 
tikybinės, katalikiškos: jie 
yra priešingi mišrioms or
ganizacijoms, netikvbi- 
nėms, kurios apima tiek ka
talikus tiek ir protestantus. 
Daugeliui rodos, kad ir vi
sas Berlino ir Gladbacho pa
kraipų priešingumas ir tėra 
tame reikalavime. Bet klai
dinga butų taip manyti. Ber 
lino pakraipos žmonės yra 
priešingi ir vienų katalikų 
draugijoms, kurios nenori 
ekonomijos dalykuose pri
derėti nuo bažnyčios val
džios: taip jie dėl tos prie
žasties kovoja su lenkų pro
fesionalinėmis sąjungomis, 
kurių nariai yra vieni kata
likai.

Berlino pakraipos katali
kai pasmerkia ir dėl kito ko 
darbininkų organizacijas, 
prie kurių pridera katalikai 
ir protestantai. Jiems rodos 
didelis pavojus tikybai, jei 
katalikai ir protestantai 
nuolat draugausią ir ben
dradarbiausią: taip esant, 
girdi, pamažėle nvktų tų 
dviejų tikybų skirtumai ir 
priešingumai ir eitų silpnyn 
katalikų tikėjimas. Tas pa
vojus esąs juo didesnis, kad 
mišriosios netikybinės darbi 
įlinkų draugijos siekiančios 
surasti katalikams ir pro
testantams bendrus pama
tus, ant kurių galėtų atsi
remti. Tokiuo budu, anot jų, 
darantis lyg nauja krikščio
nybė, kuri nesanti nei kata
likiška, nei protestantiška. 
Taigi negalį buti ir kalbos 
apie bendrą darbininkų rei
kalų pagrindą katalikams ir 
protestantams.

Taip pat yra savotiška 
Berlino pakraipos katalikų 
pažiūra ir į streikus. Jei 
bažnyčios valdžia privalanti 
vadovauti darbininkų drau
gijoms ir ekonomijos daly
kuose, jei klebonas ar ka- 
mendorius turįs buti vado
vu ir atskirti atskirų darbi
ninkų sąjungų, tai tuo pa
čiu dvasiškių vyresnybė, 
klebonas ar kapelionas at
sakąs už visą organizacijos 
veikimą, taigi ir už streiką 
ir jo vaisius. Tat nereikią ir 
išrodinėti, koks iš to galįs 
buti pavojus bažnyčiai. To-

karas pripažinti teisės steig
ti nepareinamų nuo bažny
čios valdžios profesijos są
jungų, kurios galėtų savo 
atsakymu kelti streiką. Ber
lino pakraipos katalikai vi
sai pasmerkia streikus, nors 
tai yra priešinga visai teolo
gijai, kaip yra išrodęš žino
masis moralinės teologijos 
profesorius, jėzuitas Bie- 
derlach’as. Tai tokios, trum
pai sutrauktos, Berlino pa
kraipos katalikų pažiūros.

Apie kitą vokiečių kata
likų srovę pakalbėsime kitą 
karta. “Viltis”.

KORESPONDENCIJOS

LEWISTON, ME.
Šis miestelis stovi labai 

gražioje vietoje, ant kranto 
didelės upės. Gyvena čia 
daugiausiai prancūzai. Lie
tuvių nemažai, bet tarp jų 
sutikimo nėra; vieni kitus 
vadina cicilistais ir katali
kais. Pirmeiviai kaip įma
nydami nori užkenkti kata
likams, ypač dr. šv. Baltra
miejaus, kuri gyvuoja jau 
13 metų. Taip, “Kel.” No. 
17 p. Dragunėlis rašo, kad 
dr. šv. Baltramiejaus ne
duodanti svetimiems skai
tyti knygų iš savo knygynė
lio. Jinai turi pilną teisę 
taip daryti, nes tai jos nuo
savybe, ne keno kito. Ir vėl 
netiesa, ką p. Dr. rašo, buk 
draugija laiko svaiginan
čius gėrimus. Svaiginančius 
gėrimus laiko ne draugija, 
bet kliubas. Katalikas.

TARRIFVILLE, CONN.
Balandžio 21 d. 125-ta 

kuopa S. L. R. K. A. buvo 
surengus prakalbas. Pir
miausiai jaunų mergaičių 
choras dainavo: “Lietuva, 
Tėvyne musų”. Publikai pa 
tiko. Po to kalbėjo p. J. 
Rikteraitis, S.L.R.K.A. cen
tro valdybos pirmininkas, 
plačiai paaiškindamas apie 
Susivienijimą ir paraginda
mas lietuvius ir lietuvaites 
rašyties į Susiv. Toliau už
davė pusėtinai girtuokliams 
skatino prisilaikyti blaivy
bės ir skaityti katalikiškus 
laikraščius, ir naudingas 
knygas, buti gerais tautie
čiais. Po to deklamavo Do
micėlė Tamuliuniutė: ‘Duo
kim garbę Dievui”. Antras 
kalbėjo M. J. Čaponis, ragi
no lietuvius rašyties į lietu
viškas organizacijas, platin
ti apšvietą ir buti stipriais 
lietuviais, kaip senovės Lie
tuvos kunigaikščiai. Po to 
deklamavo Zuzana Vilimai- 
čiutė: “Daug danguj žvaigž
delių šviečia”.

Bai. 22 d. atsilankė pas 
mus kun. Gricius ir išklau
sė išpažinties lietuvius ir 
lenkus. Užtruko jis čia net 
dvi dieni.

Pas mus darbai daugiau
siai tik prie tabako. Kitokių 
nei nėra. Vasaros laiku ga
lima gauti kitokį darbą, bet 
mokestis maža: $1.50 dienai.

P. V. Miknevičia.

ATHOL, MASS.
vŠiuo tarpu pas mus dar

bai eina gerai. Kas nori 
dirbti, tas gali gauti darbą. 
Bai. 6 d. musų cicilikučiai 
sumanė parengti prakalbas, 
Vakare jie sustojo ant gat
vės ir pradėjo kviesti žmo
nes, kad eitų į prakalbas. 
Tuo tarpu ėjo gatve Vaclo
vas Vaitulionis. Cicilikai už 
kabino jį, šis atsakė jiems 
smarkiai. . Žodis po žodžio.

dyties. Pašaukta policmo
nas, o vėliau išimta varan- 
tas ant V. V. Teismas atsili
ko bai. 13 d. Jatulionis pa
statė du liudininku, kurie 
paliudijo, jog cicilikai pir
miau užkabino V. V. Teis
mas išteisino Vaitulionį. Ci
cilikai turėjo užsimokėti 10 
dol. advokatui ir teismo iš
laidžius.

Bai. 28 d. buvo paskelbta, 
jog Union salėje busiančios 
prakalbos, prasidėsiančios 
antrą valandą popiet, kalbė
siąs Rusijos universiteto 
studentas p. Pruseika, 
“Laisvės” redaktorius. Nu
ėjome pasiklausyti Rusijos 
studento. Prie durių atrado
me anglą, kursai paklausė 
musų, ar prigulime prie tų, 
ką turi paėmę salę. Pasakė
me, kad ne. Tuomet anglas 
pažiurėjo į laikrodėlį ir, už
rakinęs salę, nuėjo namo. 
Už penkių minutų atėjo ir 
prakalbų rengėjai, bet buvo 
jau per vėlu. Pradėjo jieš
koti salės savininko, bet ne
surado niekur. Žmonės lau
kė iki 4 valandai, po to vie
ni nuėjo namo, kiti į parapi
jos mitingą. Apie penkioli- 
ką vaikinėlių paėmė žydų 
iškalą (? Red.) ir tenai lai
kė prakalbas.

Parapijos stovis neblo
giausias. Ketinama pirkties 
lotą ir statyties bažnytėlę.

Adomas.

CAMBRIDGE, MASS.
Jau tik ir nesiseka musų 

cicilikams! Kuo tolin, tuo 
daugiau pas juos neišmin 
tingumo, net vietiniai anglų 
laikraščiai kelis kartus pa
juokė juos. Negalėdami kle 
bono prašalint nei skundais 
pas Jo Mal. Kardinolą nei 
deginimu bažnyčios — su
dūmoję jie paduot jį teis
man už apšmeižimą kokios 
tai moters Michalinos Anes- 
tienės. Skriaudos padavė 
$10,000. Liudytojų niekados 
ne trūksta, taippat ir šioj 
byloje jų netruko. Stojo liu
dininkais: Zenon. Kozlows- 
kis, Petras ir Kazimieras 
Daniušiai, dėdės minėtosios 
moters; komitetas draugijos 
“Lietuvos Dukterų”. Kiti, 
kaip patįs prisipažino teis
me, buvo parinkti nuo gat
vių New York, Cambridge, 
Lynu ir kitų vietų. Nagrinė
jimas bylos prasidėjo vos 
tik 18 bai., o užsibaigė 23 
bai. Teisme jau pirmas liu
dytojas Petras Daniušis bu
vo pagautas bemeluojant: 
pasisakė — nebuvęs tąją 
nedėldienį bažnyčioje. Pas
kui ir kiti, o ypatingai ko
mitetas draugijos “Lietu
vos Dukterų”, tapo sumai
šyti. Cicilikai sakėsi esą 
katalikais, o pasirodė, jog į 
bažnyčią eina sykį per 8 
mėnesius, kiti — sykį per 
metus, net per dvejus, o vie
nas p. Brazdžiūnas, prisipa
žino, kad jo akyse prisieka 
neturi didelės vertybės 
Įdomu buvo matyti, kaip ap 
gynėjai (advokatai) viešai 
teisme cicilikus mokino po
terių, liepė kas nedėldienį 
klausyt šv. mišių, sutikus 
kunigą — nusiimt kepurę, o 
reikale ranką pabučiuoti. 
Tą viską cicilikai pasižadė
jo išpildyt — ir jau 28 bai. 
nemažai jųjų buvo bažny
čioje. Skundas tapo atmes
tas.

Buvusis Teisme.

. CHICAGO, ILL.

28 Balandžio kun. Nor
bertas Lukošius, klebonas 
Šv. Mykolo Arkaniolo pa- 
rafijos North West side’je, 
P" pamokslo pasakė labai

rapijonams, apreikšdamas, 
jog ateinančioje savaitėj’ 
rengiasi apleisti šv. bažny
čią ir parapiją dviem mėne
siam iš priežasties jo susir
gimo džiovos liga. Nemalo
nus tai smūgis patiko mu
sų parapiją! Melskimės, kad 
V. Dievas sugrąžintų kun. 
N. Lukošiui sveikatą ir kad 
tolesniai galėtų buti geru 
dvasišku vadovu, kaip kad 
buvo ligšioliai. O. R.

BROOKLYN, N. Y.
Titanic’o aukoms visi už

jaučia. Musų bažnyčioje 22 
dieną balandžio liko atlai
kytos iškilmingos šv. Mišios 
už dūšias žuvusiųjų ant to 
nelaimingo laivo abelnai, o 2 
Gegužio tapo atlaikytos la
bai iškilmingos egzekvijos 
už kun. Juozapo Montvilos 
dūšią.

Katapelis buvo augštai 
iškeltas, o ant grabo buvo 
padėtas mišiolas, per kurį 
buvo pertiesta stula, kaipo 
kunigystės ženklai. Aplin
kui žėrėjo daugelis žvakių. 
Mišias giedojo patsai klebo
nas kun. V. Varnagiris, o 
jam asistavo kun. A. Kodis 
už diakoną ir kun. M. Pan
kauskas už subdiakoną. 
Kun. B. Žindžius buvo cere- 
moniorium.

Žmonių buvo pilna baž
nyčia, o visų akyse galii 
buvo matyti ašaras, ypa< 
kada po “Libera” celebra- 
nas uždavė už šv. atminties 
kun. Juozapo dūšią pote
rius.

Tos pačios dienos vakare 
musų bažnyčioje buvo išpa
žintis, idant palengvinti at
likimą velykinės tiems, ku
rie da jos ne atliko ir aptu 
rėti atlaidus šv. Kryžiau 
dienoje suteiktus bučinę 
jautiems toje dienoje misijų 
Kryžių. Be viršminėtų ger- 
bianmjų kunigų pribuvo da1 
kun. A. Daugis iš Paterson, 
N. J. Išpažinties išklausyta 
suviršum 200.

Ačiū visiems pribuvu
siems kunigėliams.

XXX

CENTRAL BR00KI7
N. Y.

Šv. Jurgyje atšilo. Medi 
liai šaligatviais ir sodeliu 
se pradėjo leisti vieną-kil 
lapelį. Žolė sparčiai aug 
daro malonų įspūdį.

Bai. 27 d, persiskyrė 
šiuo pasauliu Magdelei 
Juozapavičienė, aprūpini 
šv. Sakramentais. Buvo 
ra katalikė. Kad susitvėj 
čia nauja parapija 1909 
(šv. Jurgio), velionė 
aukų niekad neatsisakė, 
sados į bažnyčią kvieti 
taisė, pasiuvo albą ir da 
kitokių aukų bažnyčiai 
rė. Retą dieną apleisds 
šv. Mišias. Vietinis klelj 
nas kun. Kuodis atsikvi^ 
kun. Pankauską atgiedojo 
mišias ir pasakė gražų pa
mokslą. Buvo tai 29 d. bai. 
Velionė mažai sirgo, vis tai
sėsi važiuoti į Lietuvą. Am- 
žio baigė 50 metų. Paliko 
užaugintus vaikus. Jos vy
ras Juozapavičius prašo gi
minių ir pažįstamųjų nors 
amžiną atilsį ištarti už Mag
dalenos dūšią.

Vasario 15 d. žydas, sy- 
rupo dirbėjas, gyvenąs 86 
Humbold st., parvažiavęs 
su savo arkliu iš dienos lan
kymosi po krautuves, susto
jo ties savo namais ir nuėj 
pietų valgyti. Tuo tarpu ne 
žinomas vagis įsisėdo i vė 
mą ir nuvažiavo su 
mis vertės 500 dol.

Vagies nesurasta, 
barzdą pakrapštė ne



f
CLEVELAND, OHIO.
Cleveland’as yra šeštas 

miestas Suv. Valstijose su
lyg didumo. Musų lietuviu 
randasi čia nemažas būrys, 
apie 6,000 suviršum. (Ai* tik 
ne perdaug ? Rodos, nei pu
sės tiek nėra. Red.). Iš to
kio skaičiaus, žinoma, viso 
kių atsiranda.

Prasidėjus pavasario se
zonui, ir musų draugijos 
pradeda atgyti. Taip, šv. 
Kazimiero kareiviu draugi
ja turėjo 13 bal. balių ir tea
trų su deklemaeijoniis. Ba- 
land. 14 d. buvo V. Kudir
kos draugijos prakalbos, 
balius ir dainos, o bal. 20 d. 
šv. Juozapo draugija laikė 
gana juokingą teatrą: “Ne
padėjus nėr’ ko kąsti”. Vai
dinimas nusisekė neperpui- 
kiai, bet tautiniai rūbai pri
minė nevienam Lietuvos gy
venimą. Po teatro bažnyti
nis choras padainavo porą 
dainelių. Baliaus visai ne
buvo, kas kai-kuriems žmo
nėms nepatiko. Jie norėjo 
pasilinksminti ir buvo pra
dėję giedoti “Žirgelius”, 
bet kad nei muzikos nei gė
rimų nebuvo, veik išsiskirs 
tė. Butų pravertėję po tea
tro įvesti lietuviškus žaidi
mus, kaip: “Aguonėlę” ir 
kitus.

Naujas Gyventojas.

IS AMERIKOS.
=o c?

Iš Miestų ir Miestelių.
Mount Tom, Mass. Lietu

vių čia nemažai, bet jie pra
dėjo cicilikais virsti. Bal 14 
d. vieton atsikviesti kuni
gą, kad išklausytų išpažin
ties, atsikvietė Bagočių, 

\ kursai liepė kunigo visai ne- 
‘ sikviesti ir išpažinties neiti.

> Kai-kuriems tokia kalba 
taip patiko, kad jie užkvietė 
Bįagoeių dar kitą kartą pa- 
pliovoti. J. M.

Brighton, Mass. Seniai 
jau skaitau “Draugą”, bet 
nerandu jame jokių žinių 
apie mus.

Bal. 19 d. šv. Jurgio pa
šelpinė draugija laikė balių 
ir šokius. Atsiliko viskas 
trukšmingai, net trįs žmo
nės tapo apdaužyti. Drau
gija turi akcijų kooperaci
jos krautuvėje, tečiau ba
liui visus valgius pirko iš 
privatinio žmogaus. Dėlko 
taip padarė “? A. L.

Hastings, Pa. Šičia nėra 
Į kitokių darbų, kaip tik ka
byklose. Dabar truputį pa- 
|kėlė mokestį.

Dr. šv. Juozapo laikė sa-
3 mitingą 1 d. bal. ir nutarė 

priiminėti naujus sąnarius 
už vieną dolerį. Mitingai 

itsilieka kas mėnuo pirmais 
["nedėldieniais. Broliai, ne- 
Įpraleiskite geros progos įsi
rašyti į draugiją ir sykiu 

įstoti į 23 S. L. R. K. A. 
kuopą. M. Liut.

Pittston, Pa. Bal. 30 d. 
Antanas Volungevičius iš 
Pittstono paėmė šliubą su 
Mare Gustiene iš Wyomin- 
go. Pažiūrėti jaunavedžių 
prisirinko beveik pusė baž
nyčios.

Kun. A. Kaupas atsisakė 
šv. Kazimiero parapi

jos ir apsigyveno pas kun. 
lA. Šaulinską Plymouthe. 
Kun. Kaupo įpėdinis nėra 
dar paskirtas.

Metodistai pavelys eiti į 
teatrus ir kitokius pasi

linksminimus.
Minneapolis, Minn. Dvi

dešimts keturi metodistų 
vyskupai įnešė atsilikusioje 
čia pareitą savaitę metodis
tų konferencijoje, kad butų 
panaikintas uždraudimas 
šokti, kaziruoti, eiti į tea
trus, cirkus ir arklių lenk
tynes. Vistiek — sakė vys
kupai — iš 3,250,000 meto
distų Amerikoje du trečda
liu šoka, kaziruoja (pridėsi
me nuo savęs, ruko ir ge
ria) ir vaikščioja į visokius 
pasilinksminimus. Kam-gi, 
sakė jie, laikyti uždraudi
mą, kurio diduma nepaiso, 
kurio peržengimo nelaiko 
net nuodėme“?

Paleido linčuotojus.
AVest Chester, Pa. Per

niai 13 d. rugpiučio Coats- 
villėje, Pa. minia sudegino 
ant laužo nigerį Zachariją 
AValker’į už užmušimą po- 
licmono. Piktadarybėje da
lyvavo daug žmonių. Šeši 
linčuotojai buvo teisiami už 
savo nedorą darbą Praeitą 
penktadienį jury paleido 
vieną kaltinamųjų, kokį tai 
Lewisą Denitborne’ą. Pa
leidus vieną, prokuroras pa
reikalavo, kad ir likusieji 
penki taptų paleisti. Šaip ir 
padaryta. Tarp paleistųjų 
randasi policijos viršinin
kas Umsted ir policmonas 
Stanley Howe. Šiuodu buvo 
kaltinamu, kad nepildė sa
vo priedermės, da-gi at- 
penč, prisidėjo prie žvėriš
ko užmušimo nigerio.

Naktį sėdi kalėjime, dieną 
redaguoja laikraštį.

Pasco, Wasb. H. G. Roe, 
redaktorius laikraščio
“Washtuena Enterprise”, 
pasmerktas 30 dienų kalėji
mo už kreivą prisieką, esti 
paleidžiamas dieną ir reda
guoja savo laikraštį, vaka
rop gi grįžta kalėjiman, kur 
praleidžia naktį. Maskolijo- 
je tokių daiktų nebūtų!

Visas miestas ginasi nuo 
potvynio.

Baton Rouge, La. Visi 
miesto gyventojai — Trige
riai, pirkliai, vaikai, mote
rįs ir net sėdintįs kalėjime
— taiso išvien damą, kad 
patvynusi Mississipi nepra- 
laužtų ir neužlietų miesto. 
Bendras pavojus jungia 
krūvon įvairius žmones.

Numirė jūrių žynius.
Greemvich, Conn. Geg. 3.

— Čia pasimirė plaučių už
degimu vienas įžymiausių 
asmuo jūrininkystėje, Emil 
Boas, Hamburg—American 
linijos generališkas direkto
rius.

Emil Boas buvo plačiai 
žinomas visame pasaulyje; 
turėjo pažintį su kune- 
visais Europos monarchais 
ir nuo kelių yra aplaikęs do
vanų ordenus.

už dabartinius dešimtukus 
ir su rimbuotais kraštais.

Roosevelto sūnūs agentas.
New York, N. Y. Pulki

ninko Roosevelto sūnūs 
Theodoras, sugrįžęs iš San 
Francisco, apsigyveno Ne\v 
Yorke ir dirba kaipo AVall 
gatvės bondsų pardavinėto
jas.

Sako, jam sekasi gerai.

Prieš nedėldienio vestuves.
Columbus, Ind. Vietinio 

miesto vedybų laisenų išda
vėjas, L. J. Cox, apgarsino,1 
kad nuo šiol niekam neiš- 
duosiąs vedybų laisenų 
tiems, kurie rengia vestu
ves ant nedėldienio; esą tai 
negražu ir nelegališka.

Anglis eina brangyn.
New York, N. Y. Geg. 5. 

— Vietiniai anglies pramo
nininkai vėl pakėlė kainas, 
kadangi mainieriai atmetė 
taikos komisijų sutartį. Sa
koma, kad anglies sandeliai 
baigia išsituštinti ir dėl tos 
priežasties visai pramonijai 
gresia didelis pavojus.
“Nezaležni” lenkai ap 

vaikščiojo savo sukak
tuves.

Scranton, Pa. Nedėldienį 
5 d. geguž. vietiniai “neza 
ležnieji” lenkai apvaikščio 
jo 15-kos metų sukaktuves 
nuo įsteigimo jų “bažny-v • « «C1OS .

Apvaikščiojime dalyvavo 
jų sektos vyskupas Hodur 
ir iš Harrisburgo episkopalų 
vyskupas Darlington; jis 
gyrė lenkų “naują” baž
nyčią.

Riaušės Angliy Kasyklose.
Ligšiol ramiai laukę kie

tųjų anglių mainieriai tary
bų rezultato, pradeda neri
mauti. Visoje kietųjų ang
lių apielinkė j e nedirbantis 
mainieriai pradėjo atidžiai 
saugoti, ar kartais kasyklų 
savininkai jų neapgaudinė
ja; mat pastebėta, kai į ka
syklas eina nemažai darbi
ninkų, kurie, sakoma, yra 
reikalingi kasyklų tvarkos 
prižiūrėjimui ir atnaujini
mui kaip-kurių pataisų. Bet, 
matomai, darbininkams il
gos vakacijos jau labai in- 
kirėjo, tatai ima juos pavy
das, kuomet jie mato, kad 
kiti dirba. Suprantama, 
kurie turi nemažas šeimy
nas, tai du mėnesiu pabūti 
be darbo —: ne kokios vaka
cijos. Taip antai Mahanoy 
City’je, Shenandoahryje, 
Mt. Carmelyje ir kituose 
vi etnose įvyko bedarbių su
sirėmimai tai su policija, tai 
su valstijos milicija.

Shenandoah, Pa. Geg. 6.
— Nors riaušės čia pirmiau 
prasidėjo kaip Mahanoy 
Cityje, vienok čia dabar jau 
ramu, nes visas šturmas nu
ėjo į Mahanoy City. Tečiau 
žmonės vis labai nerimauja. 
Bedarbiai aplanko visas 
anglių kasyklas ir prisako 
dirbantiems pamesti darbą. 
Anglų dienraščiai ateivius 
vadina nesuvaldoma gauja 
ir juokiasi iš jų. Gera 
amerikonams šaipyties iš 
ateivių, kad jie nėra taip ge
rai išlavinti kaip ameriko
nai, bet jeigu ne ateiviai, tai 
ir amerikonai nebūtų tokiais 
ponais, nes reiktų kasti ang
lis; gi dabar tą darbą dau
giausia atlieka ateiviai.

Mt. Carmel, Pa. Geg. 6.—
Ir čia buvo didelės betvar

kės. Vyrų ir moterų minia 
užpuolė ant grįžtančių iš 
kasyklų darbininkų ir pra
dėjo svaidyti juos akme
nims. Tomui Cullion’ui liko
si akmeniu pramušta galva 
ir kiti gerokai likosi apkulti. 
Trįs darbininkai sužeista 
pavojingai.

Mainierių unijos perdėti- 
niai sakė minioms kalbas ir 
kvietė užsilaikyti ramiai ir 
nedaryti betvarkės. Bet jie 
neįstengė suvaldyti įniršu
sių minių.

Shamokin, Pa. — Mainie
riai socialistai nutarė su
rinkti minią bedarbių mai
nierių ir maršuoti į valstijos 
kapitolių Harrisburg; jie ža
da reikalauti pas gubernato
rių Tener, kad pastarasis su 
šauktų speciales legislatu
ros sesijas ir kad legislatura 
priverstų atidaryti kasyk
las.

Socialistai taip-gi kviečia 
visus mainierius prisidėti 
pre jų maršo ir pareikalauti 
nuo valstijos legislaturos, 
kad anglių kasyklų operaci
jos butų po valstijos prie
žiūra.

Pottsville, Pa. Geg. 6. —
Į čia susirinko Sbenandorio 
Mahanoy City’ės straikuo- 
jantįs mainieriai ir privertė 
pečkurius ir pumpmenus pa 
mesti darbą. Straikieriai 
mano, kad jie ten anglis 
kasdavo. Net foremonų neį
leido į kasyklas. Vėliau pri 
buvo valstijos policija ir pri 
vertė minią išsiskirstyti. Po
licijai beskirstant minią, 
kasžinkas paleido policijos 
linkon akmeniu, bet dides
nių riaušių nebuvo.

Kompanijos žada įtaisyti 
butus kasyklose pečkuriams 
ir pumpmenams, kad jiems 
nereiktų vaikščioti namo ir 
tuo bulu apsaugoti juos nuo 
nemalonių straikierių už
puldinėjimų.

Vaizdas iš Meksikos revoliucijos. -- Aukščiau Amerikos piliečių vadas, ku
ris duoda patarimus kaip apsiginti nuo neramių meksikiečių. — Žemiau Mek

sikos revoliueijonierių armijos dalis.

Iš Visur.

iiuo

REIKALAUJAME
IMold erių ir La i bėrių. Atsi
pūkite paR

The Forest City 
Foundry and Mfg. Co.,

Elm & Winslow sts., 
-eini

Nauji pinigai.
Washington, D. C. Pini- 

gyno departamentas atsi ė 
mė savo opoziciją prieš 
Bulklev’o bilių, kuriuom re
komenduojama išleisti tri- 
centinius ir pusė-centinius 
metalinius piningus.

Tatai jeigu tas bilius bus 
galutinai priimtas, tai rei
kia tikėties, kad susilauksi
me naujų pinigų. Tricenti- 
niai busią maždaug tokio 
didumo kaip dabartiniai 
|" Ilki <•«• r si i n in i. tik- SU sk’ 
lute viduryje; gi pusPcenti- 
niai husi^KCfiidMii mažesni

Mahanoy City, Pa. Geg. 6.
- Čia buvo pakilę didelės 

riaušės tarp bedarbių ir dir
bančių darbininkų. Vyrai, 
moterįs ir jauni vaikinai pa 
sipylė ant gatvių ir sutikę 
nužiūrėtus dirbančius ka
syklose mėtė akmenimis. Ne 
dirbančių minios sulaikė au 
tomobilius, gatvinius tram
vajus ir paprastus vežvmus 
ir iškrėtė juos jieškodami 
ten grįžtančių iš kasyklų 
darbininkų, žinoma, labiau
siai mainierių. Jauni vaiki
nai pasirodė labiausiai at
kakliais straiklaužių prie
šininkais.

Apie iš 400 susidedanti be
darbių minia padarė kratą 
St. Nieholas ir Maple Hill 
anglių kasyklose ir visiems, 
kurie ten ką nors dirbo, pri
sakė pamesti darbą. Kurie 
nenorėjo jų prisakymų pib 
dvti, prieš tfios buvo panau
dota pri e varta keli likosi 

žeist , \ ...

Scranton, Pa. Geg. 6. —
Ir šitose aplinkinėse buvo 
atsitikę riaušės. Keletas ita
lų išėję iš smuklių susitiko 
daugiau savo tautiečių, ku
rie buk buvę skabai. Priėjo 
prie to, kad už pavadinimą 
skabu Saborio Marehesi sa
vo tautiečiui Dominekui tuš
čiu alaus buteliu kirto vei
dan; pagalios ir revolveriai 
buvo darbe. Rezultate Mar
ehesi likosi mirtinai sužeis 
tas. Jo vienas priešininkų 
likosi suimtas — kitas spėjo 
prasišalinti. Abelnai straiki 
ninkai, dėl ilgos bedarbės, 
pradeda nerimauti visose 
kietosios anglies srityse. Ge 
rai butų, kad sykį susipras 
tų mainieriai su darbdaviais 
ir sykį užbaigtų riaušes gim- 
dantį bedarbės laiką.

T Straikas Havanoje. Čia
prasidėjo straikai uostų ir 
jūrių darbininkų. Vieni rei
kalauja, kad už darbą jiems 
butų mokama nuo šmotų, ki
ti reikalauja tik sulyginimo 
mokesties, kuri dabar čia la
bai nevienokiai mokama. 
Uosto komunikacija visai 
sustabdvta.v

H Eksplozija Dardanelių 
juroje. Turkijos valdžios pri 
sakymu likosi pasiųsta in
spektoriai ištirti Dardanelių 
povandeninės minas. Beva
žinėjant ir be j ieškant minų 
tų pačių inspektorių laivelis 
užbėgo ant savo locnų minų 
ir likosi sudraskytas. Pra
žuvo 4-ri oficierai ir 12-ka 
kareivių. Kaip žinoma, pa
reikalavus to didėsėms Eu
ropos valstybėms, Turkija 
dabar naikina visas Darda- 
nielių minas ir žada padary
ti ten liuosą laivų plaukioji
mą.

*1 Sudužo oro milžinas.
Berlinas. Gegužio 2. — Di
džiausias Vokietijos kariš
kas orlaivis, kurį pati val
džia buvo pabudavojusi, su
gedus motoriui, sudužo į 
skeveldras. Tečiaus nieko 
nesužeidė.

T Garlaivių susitikimas.
Cologne, Vokietija. — Ge
gužio 2 d. išplaukus iš vieti
nio uosto garlaiviui “Nie- 
denvald”, ant upės Rhine, 
susitiko su tavoriniu laive
liu ir pirmasai gerokai likosi 
pagadintas, taip kad kapito
nas turėjo skubatai važiuoti 
prie pakraščio. Tarp važia
vusiųjų buvo pakilus didelė 
panika, bet-gi niekas nebu
vo sužeista.

Už nupiginimą krasos.
Bernas, Šveicarija. Geg. 6. 
— Šveicarų komercijos ta
ryba padavė inicijativą, kad 
pasaulinis laiškų siuntinėji
mas butų nupigintas lig vie 
no cento; minėta taryba tą 
sumanymą žada paduoti 
tarptautiškam komercijos 
kongresui, kuris prasidės 
Bostone rugsėjo 24 d. šių 
metų.

turėjo susikulti nelaimingai 
žuvęs didžiausias sviete lai
vas “Titanik’as”.

Tas ledkalnis radosi tarp 
41.25 jūrių platumos į šiau
rę ir 48.43 jūrių ilgumos į 
vakarus; tai-gi nelabai toli 
nuo tos vietos, kur žuvo 
“Titanik”. Apie tą ledų kal
ną buvę matyties daug bal
tai nuteptų lentų, krėslų ir 
kitokių laivui priderančių 
pataisų; taip-gi daugybė 
brangių rankinių krepšių. 
Tečiau žmonių lavonų nie
kur nebuvę matyti.

į| Kievas. Kievo operos 
kapelmeisteris Bergleras 
gavo 10,000 rub. pašalpos iš 
vyriausybės, kaipo atlygi
nimą už sužeistąją koją. 
Kaip žinome, Bogrovas, 
šaudamas į Stolipiną, viena 
kulipka pataikė netyčia 
Berglero kojon.

5 Audra. Paskutinėmis 
dienomis taip Vakarų Eu
ropoje, taip Pietų Rusijoje 
buvo begalo smarkios au
dros ir vėsulai. Dabar rašo
ma, kad siaučianti smarki 
audra Baltijos juroje.

5 Anglijos valdžia pasky
rė komisiją, kurios užduo- 
čia bus ištirti industnjinii 
nesutikimų priežastis.
Vėl byla prieš plieno trustai

New York, N. Y. Praeitai 
panedėlį čia prasidėjo Su-1 
vienytų Valstijų valdžios 
byla prieš plieno trustą. Ar 
šiuo žygiu valdžia bylą lai- / 
mės, nelengva tai pasakyti. * 
Bet gana to, kad tarp pa
šauktų bylon trusto dalinin
kų figūruoja visi įžymesni 
Amerikos pramonijos val
dytojai, k. a.: J. P. Morga
nas, J. D. Rockefelleris, 
Andrius Carnagie’us, Hill 
Perkins, Gary, Schwabas ir 
kiti.

T Matė ledkalnį. Vokiške 
garlaivio “Clio” kapitonas 
Wicke, kuris iš Anglijos at
plaukė Pbiladelphijon, paša 
koja, kad kelionėje 29 d. 
bal. jis matęs apie 130 pėdų 
aukščio ledkalnį. Minėtas
kapitonas urano, kad ten bu-|žin, ar 

Inas j kuri jai skel

T Užmušė kontrolerą. Ne
toliese Krasno Berego sto
ties, Liepojaus-Romnų ge
ležinkelio ant kelio rado 
kontrolėro lavoną. Trauki
nio tarnai pasakė, kad kon
trolėms buvęs girtas ir, tur
but, nukritęs iš vagono, ei
damas iš vieno į kitą. Ka
dangi tarnai painiojasi at
sakydami, tardytojas inta- 
riąs, jog jie patįs užmušę 
kontrolerą, nes jis labai žiū
rėdavęs, kad konduktoriai 
ne vežiotų be bilietų. Visi to 
traukinio tarnai suimti.

1 Londone prasiplatino 
gandas, kad buk Anglijos 
valdžia atšaukusi iš Wa- 
shingtono savo pasiuntinį 
poną Bryce’ą. Kaipo to prie 
žastį nurodoma, kad buk p. 
Bryce perdaug esąs prielan
kus Canados su Suvienyto
mis Valstijomis abipusystei 
(reciprocity).

Tečiau Washingtono val
džia tiems paskalams užgin-v • • •cija.

1 Turkų pralaimėjimas.
Tš Rymo ateina žinios apie 
didelį turkų pralaimėjimą 
mūšyje su italais, kame už
mušta 300 turkiškų karei
vių ir atimta nuo jų miestas 
Lebda, 64 mylios nuo Tri
polio.

Italų tesą devyni užmušti 
ir apie 50^įžeistų. Bet ka

ti esą, ką ita-

DIDELIS PIKNINKAS!
Meriden, Conn. D. L. K. 

Gedimino draugija parengė 
labai puikų pikninką, kuris 
atsibus Nedėlioję 19 d. Ge
gužio, 1912 m. Schultzen 
Parke.Tatai gera proga Me
riden’o, Wallingfordo ir ap
linkinių lietuviams ir lietu
vaitėms pasilinksminti, nes 
bus tai pirmas šių metų pik- 
ninkas, todėl ir linksmint i ęs^ 
bus labai smagu. Taip-j 
muzika bus labai puiki 
griež taip, kad galės sol 
kaip kas norės.

Nuoširdžiai kviečiame vi-' 
sus Lietuvius ir Lietuvaites. 

Draugijos Komitetas.

NEVEIKLUMAS.
Tinginystė yra nuodėmėj 

motina, bet ji taipgi 
motina daugelio ligų, tai 
kurių kepenų neveikimui 
atsitinka tankiausiai. Ši| 
ligą tankiausiai turi tie, 
rie daug sėdi ant vietos, v^ 
go riebus valgius, geria 
daug alkoholinių gėrimų, 
dabodami savo sveikat 
Jie gauna užkietėjimą 
durių, nemalonaus atsidM 
mo iš burnos, nustoji! 
apetito, apvilkimo liežuvi 
galvos skaudulių ir abel| 
nusilpnėjimo. Tokiuose 
sitikimuose Trinerio Ameri
koniškas kartaus Vyno Eli-| 
xir’as suteikia geriausį pa
lengvinimą. Jis greitai 
valo kūną ir palaiko jį g 
nai; jis išvr^ja visokias n 
dingas maisto liekanas 
tuom pačiu laiku sustil 
na organus taip, kad jie 
atlikti savo užduotį. \ t J 
kitę jį visuose atsitik ii 
se, kada tik ger i- ,ij.« tit.»| 
kūno sustiprinimas yra 
kalingas. Aptiekose 
Triner. 1333 1 ',33 s,,.
land Chicago
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Katalikiškas Laikraštis
Pašvęstas Amerikos LietuviiĮ 

Katalikų Keikalams

| — Organas B. L. K. K. A. — 

iš Wilkes-Barre, Pa., kas
ketvirtadienis.

Visas korespondeaeiųas, raštas, 
pinigus až prenumeratą, darbus 
ar apgarsinimas visada reikia 
siųsti šiuo adresu:

“DRAUGAS”
314 E. Market St. Wilkes-Bure, Pa.

Redakcija pasilieka saa teisę 
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
sas prisiunčiamus raštas.

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

Rašyti reikia tik ant vieno pas- 
lapio, paliekant plačius tarpas 
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- 
lėties, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abie
jų pusių, da-gi smalkiomis raidė
mis, redakcijai labai dažnai pri
sieina perrašinėti atmuštus raštas.

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

ISPI

Redakcijos Pastabos grįžta.
Seni “Draugo” skaityto

jai nuo kokio laiko pasigen
da Redakcijos Pastabų. 
Taigi, atsimainius aplinky
bėms, grąžiname atgal šį 
skyrių, kursai buvo surištas 
su “Draugu” daugiau, kaip 
per dvejus metus. Bus ja
me po senovei judinami 
klausimai, kuriais lietuvių 
visuomenė rūpinasi duotoje 
valandoje.

Kitataučiai mokina lietu
vius.

Partutavičiuose, Mora
vijoje; gyvena kun. Adal
bertas Srba, kursai, nema
tęs nei vieno lietuvio savo 
akyse nei negirdėjęs lietu
viškai kalbant, tečiau, be
skaitydamas musų pasakas 
ir dainas, taip išmoko musų 
kalbos, kad tapo jos klausi
muose tikra autoritate. Ne
seniai “Draugijos” redak
cija kreipėsi prie jo su už
klausimu, kokią vertę turi 
įeseniai įvesta musų rašlia- 
)n konstrukcija “kad ga 

i”, “kad intikus” vieton 
žnosios konstrukcijos ‘kad 

"gauti”, “kad intikti”. Ger
biamas moravietis atsakė, 
jog ne “kad” su “dalyviu” 
(kad intikus), bet “kad” 
su “infinitivu” (kad intik
ti) yra tikrai žmoniška, lie
tuviška ir viešai sektina 
konstrukcija. Tai-gi ir 
)raugas’, sekdamas Srbos 

Įatarimą, vengs šito naujai 
^brovusio musų rašto kal- 
m netaisyklingumo. Musų 
ražią kalbą ištiesų nema
ri suteršė perdaug uolus
prynintojai”, kaip Rvgiš- 

|ų Jonas, “Vilties” kalbi- 
Inkai ir kiti. Metas jau 
(esti laukan visokias žmo
nos nesuprantamas inno- 
icijas ir neologizmus, rei- 
ia grąžinti senoms kalbos 
urnoms priderančią joms 

vietą.
Ištiesų stebėtina, kad ši

tame darbe — grąžinime 
musų rašomojon kalbon se-

Į, gerų ir musų kalbos
[asini tinkamu formų 

leda kitataučiai, išmoku
si lietuviškai iš žmonių 
raku ir dainų. A. a. Jau

ks sakvdnvM. jog vokietys 
hleicber daug geriau pa
lojo lietuviu kalbos dva- 
Į, nekaip lietuvis Km<ai

Dabar pasirodo, jog mo-
'ietis Srba gali pamokinti 
lietuvius filoloaH^Jiik ii

bent koks musų kalbos ži
novas, o tečiau, norėdamas 
išrišti klausimą, kas geriau 
sakyti: “kad intikus” ar 
“kad intikti”, jieško j o pa
tarmės ne pas Rygiškių Jo
ną, bet pas kitatautį Srbą

Kas tai? Ar męs esame 
tokie apsnūdę, tokie netikę, 
kad patįs nesugebiame pa
žinti savęs, apibranginti sa
vosios vertybės?... Musų 
kalbą geriau pažįsta kita
taučiai, nekaip męs patįs, 
musų istoriją tyrinėja Pa- 
ppee, Brueckner, Prochas- 
ka ir kitokie ne-lietuviai, o 
jei lietuvis pasiima už to 
darbo, tai vis išeina nei šis 
nei tas. Juk Daukanto, Šliu
po, Pietario — net Narbuto, 
Bohušo, Maironio — isto
riški veikalėliams toli gražu 
nuo tobulybės, net (atsipra
šome gerbiamųjų autorių) 
nuo pilno, bešališko rimtu
mo!

Taip darosi su mumis vi
suose kituose dalykuose. 
Ką męs, pav., žinome apie 
savo gimtinio krašto turtus 
ir jų išnaudojimo budus? — 
Lenkai, vokiečiai ir žydai 
žino geriau, nekaip męs. 
apie Lietuvos žemės turtin
gumą. Kuomet kitataučiai 
naudojasi musų tėvynės lo
biais, lietuviai važiuoja i 
Ameriką lobio jieškoti. Bet 
ir Amerikoje būdami, ar jie 
patįs rūpinasi pažinti save? 
— Anaiptol! Visokie Ro- 
berts’ai, Shipman’ai ir kito
kie kitataučiai žino apie 
Amerikos lietuviu būda ge- 
riau gal, nekaip tie nešauk
ti lietuvių globėjai: laikraš
tininkai, kurstytojai ir Val- 
paraiso Universiteto stu
dentai ...

Ar nepasakyta gana?
Pikta darosi. Lietuvių 

guviausiais reikalais rupin
ties pavesta kitataučiams, d 
męs, męs... klausome, ko 
musų kitatautis pamokina.

Lietuviai ir visasvietinė pa
roda San Franciscoje.
Tilžės “Birutėje” tapo 

pajudintas klausimas daly
vavimo lietuvių visasvieti- 
nėje parodoje, kuri atsiliks 
San Franciscos mieste 1915 
m. Dėl dalyvavimo — dėlko 
ne, galima dalyvauti, bet 
kas tuo reikalu užsiims? 
Raginimu laikraščiuose ne
užtenka, reikia dirbti, kaip 
dirbo 1900 m. Zauniutė, 
Bagdanavičius, kun. J. Ži
linskas ir kiti. Anuomet 
męs neturėjome daug su 
kuo pasirodyti. Bet dabar 
kas kit: musų literatūra jau 
turtingesnė, apie M. Čiur
lionį ir kitus musų dailinin
kus rašo kitataučiai, Lietu
vos pramonija kįla augštyn, 
ką liudija kad ir “Vilijos” 
bendrovės įkūrimas, ir t.t. 
ir t.t. Taigi galime drąsiai 
dalyvauti parodoje, nes tu
rime ką parodyti. Bet kur 
pinigai, kur vadovai, kur 
darbininkai?

Priešrenkamieji kurstymai.
Suvienytų Valstijų prezi

dentu nori būti Taft ir Roo
sevelt. Abudu važinėja po 
įvairius miestus ir laiko 
prakalbas, kuriose nesigaili 
karčių žodžių .vienas prieš 
kitą. Roosevelt skelbia, buk 
Taft yra pasidavęs neteisin
gų lobininkų įtekmei, o 
Taft pavadintų savo priešą 
melagiu, jei, girdi, toks žo
dis rastųsi jo žodyne. Žo
džiu republikonų vadai ga
dina vardą savo partijai, 
kelia žmonėse neužsitikėji- 
mą republikonų valdžiai. Iš 
to išeina, jog njjrint gelbėti 
rėpi i bl i komisj^L jira žu vi

o šiumečii^^Biikimuose 
iki

Roosevelt’ą ir pastatyti ki
tą kokį kandidatą į prezi
dentus jų vieton.

Tokiu budu atsiianda ge
ra proga laimėti šįmet rin
kimus demokratams, jei, ži
noma, jie pastatys atsako
mą kandidatą. Iš ligšiolaiki- 
nių kandidatų Wilson yra 
linkęs prie demagogijos, 
Clark’ui trūksta valstijos 
vyro dėmių, o kiti kandida
tai netraukia prie savęs pla
čių minių. Kažin, gal galų 
gale Bryan bus priverstas 
tapti vėl kandidatu. Jo poli 
tikos programas ne kuo ski
riasi nuo tokio pat progra- 
mo “progresivių” republi
konų, pav. Roosevelt’o. Jei
gu balsuotojams eina apie 
programą, ne asmenį, tai 
Roosevelt’o šalininkai labai 
lengvai galėtų atiduoti savo 
balsus už Bryan’ą, žinoma, 
Roosevelt’o kandidatūrai 
nupuolus.

Ar šiaip imsi, ar taip im
si, vis dėlto šiųmečiai rinki
mai bus labai įdomus.

ue-
Kunigai Didvyriai

Didvyriais vadiname 
tik tokius žmones, kurie nu
veikia didelius darbus, bet 
ir tokius, kurie pasišvenčia 
kitų žmonių gerovei, nepai
sydami kad ir savo gyvy
bės. Tai-gi didvyriu yra ug
niagesys, kursai susilaukia 
mirties, begesindamas de
gančius namus; didvyriu 
yra kareivis, guldąs savo 
galvą už tėvynę, didvyriu— 
kunigas, jieškąs dūšių išga
nymo su ' savosios gyvybės 
panieka. New Yorko “Inde- 
pendent” rašo (May 2, 
1912):

“Negalime pasakyti iš 
“Titanic’o” vardų su
rašo, ar buvo tarp jų 
koks protestonų pasto
rius. Bet buvo ten du 
katalikų kunigu, To
mas Byles ir Juozas 
Kessler, ir jie atliko sa
vo priedermę ištikimai, 
ramindami keliaunin
kus, klausydami išpa
žinties, duodami išriši
mą ir melsdamiesi, • kol 
nežuvo, nes jie nepabė
go nuo laivo. Jiems pri
dera garbės pilnybė”.

Taip rašo protestonų or
ganas. Be paminėtųjų kuni
gų, kaip žinoma, žuvo drau
ge su “Titanic’u” ir kun. 
Juozas Montvila. Neabejo
jame, jog ir jis anoje bai
sioje valandoje atlikinėjo 
savo priedermes šventai ir 
ištikimai, jog jisai neaplei
do savo brolių lietuvių nei 
tų, su kuriais galėjo susi
šnekėti: guodė juos, taikė su 
Dievu, rengė prie neišven
giamos mirties. Ir jam pri
dera vieta tarp didvyrių.

“V. L.” 18 num. koks tai 
eiliadirbis Pinavyjas juo
kiasi iš Viešpaties maldos 
(eilės: “Kasdieninė mal
da”). Tokios eiliapalaikės, 
kaip “Davatkų Gadzinkos”, 
teršia tik musų spaudą.

S. L. A. seimas atsiliks 
šįmet nuo 3 iki 8 birž. Mc- 
Caddin Memorial salėje, 
Brooklvne. Busiąs pokylis, 
taip-pat bus statoma “Bi
rutė”, “Živilė” ir gal “Ado
mas ir Jieva”.

Vienas laikraštis, užpy
kęs ant kito laikraščio ben
dradarbio, liepė jam “užsi
lipyti savo terlą... kiauliš
ku mėšlu”.

Tokie argumentai tebe
vartojami musų spaudoj 
po... ai irt

MUSŲ JAUNUOMENE.
Sunku atrasti kitą tautą, 

kurios jaunuomenė taip 
greit ištautėtų, kaip kad 
musų lietuvių. Tenka tan
kiai patėmyti laikraščiuose 
šauksmus: “bukime lietu
viais”, “mylėkime savo kal
bą” ir t.t., bet tie jautrus 
rašytojų žodžiai praskamba 
pro ausis musų jaunuome
nės, nepadarydami į ją jo
kios įtekmės. Ne tiek stebė
tina, kad Lietuvos jaunuo
menė, slegiama rusų ir len
kų, atsižada savo kalbos, 
bet keisčiausia, kad čia 
Amerikoje, kur nuskriaus
tos Europos tautos stengia
si sustiprinti tą, kas jiems 
yra išplėšta, bei uždrausta 
tenaitines valdžios — musų 
vienok jaunuomenė šalinasi 
nuo visko, kas tik yra lietu
viško, ir glaudžiasi prie sve
timtaučių, būdama tankiai 
pastarųjų pastumdėlis.

Nors kitų tautų jaunuo
menė laiko sau už garbę 
mokėti kuodaugiausiai kal
bų, vienok lietuvių labai 
maža dalis čia augusios jau
nuomenės gerai moka savą
ją prigimtą kalbą.

Užklausus, kodėl nesimo- 
kina lietuviškai, atsako, 
kad “aš iš lietuvių duonos 
nevalgysiu, aš esu amerikie
tis”. Nieko negelbės aiški
nimai tokiems, kurių įdėja 
gyvenimo yra “valgyti duo
ną”, bet ne padaryti visuo
menei ką nors gero.Su augš- 
tesnėmis idėjomis čia augęs 
vaikinas, ir mergina, gali 
mums lietuviams padaryti 
neapsakomai daug naudos. 
Pavvzdin, randasi merginų 
apsipažinusių su higijena, 
vaikinų su daile, politika, 
literatūra ir t.t. Pažindami 
gerai, kaip anglišką, taip ir 
lietuvišką kalbą, galėtų į 
laikraščius parašyti po 
straipsnelį, arba ką nors 
naudingo išversti iš ‘anglų 
kalbos. Tuomi žymiai prisi
dėtų prie žadinimo iš mjego 
savo tautiečių. Tiesa, ran
dasi keletas čia augusių 
merginų (apie vyrus nėra 
nei kalbos), kurios neva 
už jausdamos lietuvystei, 
pridera į teatrališkas drau
gijas, bet arčiau prisižiūrė
jus pamatysime, kad tat 
daroma vien dėl garbės, ar
ba privatinės naudos. Juo
kingai atrodo, kaip čia au
gusi lietuvaitė padekliama- 
vus patrijotiškas eilutes, 
vos tik nuėjus nuo estrados, 
kalbasi su savo draugėmis 
angliškai. Iš šalies žiūrint- 
atrodo, kad jautrus deklema 
torės žodžiai buvo ištarti 
didesniam išjuokimui lietu
vystės. Negalime to užmesti 
visoms ir visiems, nes dalis 
veikėjų stengiasi ir savo pa
sielgimais parodyti prisiri
simą prie savo kalbos. Bet 
tokių atrasime labai mažą 
dalelę ir tai daugiausiai 
ateiviai.

Prisižiūrėjus į kitų tautų 
jaunuomenę, pamatysime 
didelį skirtumą. Pavvzdin, 
vokiečiai ir prancūzai', kurie 
nesulyginamai augščiau 
kultūriškai stovi už mus lie
tuvius, savo baliuose, ar 
šiaip jau suėjimuose kalba 
savaja kalba. Europoje 
(ypatingai Rosijoje)vra pa
protys pokylyje kalbėti taja 
kalba, kokia kalba pokilio 
surengėjai.Visų niekinamas 
italas nesigėdys, pamatęs 
savo draugą kitoj’ pusėj’ 
gatvės, užkalbinti savaja 
kalba. Papuolus-gi į lietu
vių vakarą, jautiesi žmogus 
lyg kad tarpe svetimųjų. 
Kur nepasisuksi — visur 
angliška kalba. Prakalbėk,

logau, viešame 
rčia aiiflru^’"

tuojaus apsidairys aplinkui, 
ar negirdi koksai anglas, ir 
tik tada “nusižemins” ir 
prakalbės savąja kalba, tan
kiausiai tikru žargonu. Pri
veski porą pavyzdžių, kokią 
lietuvišką kalbą vartoja di
džiuma musų čia augusios 
jaunuomenės: “Sei, Pyter, 
paalpvk mums sudėt forni- 
šį į tymą, mes įųuvinames į 
naują auzą”!Na, o kaip tau 
skaitytojau patiks tokia 
“lietdviška” kalba? “Luk. 
Keide, musų beibė subrėki- 
no vačiaus springsą, tai da
bar įieringina — nunešk pas 
vačmeikerį pafiksyt”. Iš
girdęs anglas panašiai kal
bant, tikrai pastatytų ausis 
iš nusistebėjimo, manyda
mas, kad kalbama kokia 
nauja angliška-tarptautine 
kalba. Taip-gi gan’ žemas 
darbas mainymas pavar
džių ant visokių Smith’ų, 
Brown’ų, Rogers’ų ir t.t.. 
Tokiu pasielgimu nekartą 
musų brolis užsipelno pa
nieką ir nuo svetimtaučių, 
kurie žiuri į tokį perkrikštą 
“amerikietį”, kaipo į nie
kintoją kiekvienam brangių 
patrijotiškų jausmų. Už
klausus čia augusio vaikino 
arba merginos, kodėl per
keičia savo pavardes, išgirsi 
atsakymą: “aš nenoriu su 
lietuviška pavarde ir lietu
viška kalba šitą kontrą 
monkyt”. Sunku ir beveik 
negalima įtikrinti tokį, ku
rio tėvai nemaž nesistengė 
palaikyti kūdikio širdyje 
savosios kalbos meilę.

Vienok turime džiaugtis, 
kad pastaru laiku įvairiose 
lietuvių kolonijose yra susi
tvėrę jaunuomenės būreliai, 
kurie visomis pajiegomis 
dirba ant tautiškos dirvos. 
Yra viltis, kad ateis laikas, 
ir tie, kurie mano, kad lietu
viška kalba “šitą kontrą 
monkiną” supras, kad per
keitimas pavardės nepada
rys anglais, atsižadėjimas 
savo kalbos nenuves prie 
garbės, ir įsitikrinę, pasiliks 
tokiais, kokiais yra, t. y. 
lietuviais.

M. P. Brazauskas.

Industrial Workers of the 
Wūrid.

Nuo minėtino Lawrence’o 
audėjų straiko pagarsėjo 
plačiai po Ameriką vardas 
“Industrial IVorkers of the 
World” — sutrumpinime 
“I. W. W.”

Kas jie yra tie “Pasaulio 
Pramonijos Darbininkai’’? 
Kokie naujos organizacijos 
siekiai?

Pažiūrėkime į organizaci
jos istoriją.

1905 m. tarp kai kurių 
darbininkų judėjimo vado
vų apsireiškė toks neužga
nėdinimas iš Amerikos Dar
bo Federacijos (American 
Federation of Labor), kad 
radikalingesnieji jųjų susi
rinko Chicagoje ir įsteigė 
naują darbininkų organiza
ciją, paremtą ant visai nau
jų pamatų, nekaip senoji 
A. F. L. Darbo Federacija 
guodoja įstatymus, gerbia 
Amerikos vėluvą, bando su
taikinti kapitolą su darbu, 
pasitenkindama reikalavi
mu, kad darbininkas gautų 
priderantį ir atsakomą mo
kestį už dienos darbą. Fe
deracija stovi už tvarką, ro
mybę, santaiką, užganėdi
nimą. Ne tokie siekiai ir dar 
bai T. W. W. Kaip Francijos 
“sindikalistai”, I. W. W. 
skelbia karę kapitolui — 
karę iki paskutiniamjam, 
karę nenuilstančią, iki kel 
kapitolas nepereis į

kiasi iš patriotizmo (įsitė-r 
myk žodį “Pasaulio” — of 
the IVorld, ne Amerikos, 
Anglijos arba kito kokio at
skiro krašto), mindžioja po 
kojų Suv. Valstijų vėluvą, 
pavaduodami ją raudonu re
voliucijos veluku, griebiasi 
straiko”, “tiesioginės veik-

99mes”, “prievartos
Kas yra “sabotažas”? Žo

dis prancūziškas, rašomas 
prancūzų kalboje “sabo- 
tage” ir kilęs iš “sabot” — 
medinio klumpio, kurį pran
cūzas darbininkas, užpykęs 
ant fabrikanto, nusimauna 
nuo kojos ir sviedžia į maši
ną, kad ją pagadinti. Sabo
tažas — vistiek, ką darymas 
darbdaviui pragaišties. Sa
botažo siekis — nešvariais 
priemoniais priversti kapi
talistą pasiduoti darbinin
kams. I. W. W. nori pri
versti, kad kapitalistai išsi
žadėtų patįs fabrikų ir kito
kių išdirbimo įrankių. I. W. 
W. siekis — ne darbininkų 
būvio pagerinimas, bet pa
darymas darbininkų pil
nais visokio kapitolo vieš
pačiais. Todėl jie yra prie
šingi taikos teismams, kon
traktams ir sutartims tarp 
darbdavių ir darbininkų — 
žodžiu visam tam, kuo re
miasi senosios darbininkų 
organizacijos.

— Męs norime visko, o ne 
trupučio! — šaukia I. W. W. 
Todėl straikai jų akyse te
turi tik vertę įrankio, ve
dančio prie galutinio siekio.

— Straikuojame ne dėlto, 
kad darbininkai gauna do
lerį mažiau, nekaip turėtų 
gauti, arba duba valandą 
arba dvi ilgiau, nekaip turė
tų dirbti. Męs straikuojame 
dėlto, kad darbininkai pri
valo gauti pilną užmokestį 
už tą, ką išdirba, ir dėlto, 
kad jie galutinai tą pilną 
užmokestį ir iškovos. Męs 
galime šioje valandoje rei
kalauti pakėlimo 15 nuo
šimčio užmokesčio. Gausi
me tiek, bet tai nebus dar 
pabaiga. Pasiilsėję ir atsi
gavę nuo pirmojo straiko, 
pareikalausime kito 15 nuo
šimčio — ir taip vis toliau 
ir toliau, kol galo£ neiško
vosime viso 100 nuošimčio. 
O tuomet kapitalistui nepa
siliks nieko iš to, ką męs už
dirbsime. Tuomet jam nepa
siliks niekas kit, kaip tik 
eiti dirbti drauge su mumis 
prie darbo. Na, tuomet pa- 
sodįsime jį ant suolo pagal 
ratą.

Taip kalbėjo neseniai 
vienas I. W. W. p. Thomp
son’ui.

Iš čia matvt aiškiai, ko 
nori I. W. W. ir kokių įran
kių jie griebiasi savo tikslui 
atsiekti.

Apie šitos naujos organi
zacijos pragaištingumą pra- 
monijai ir visuomenei bus 
toliau “Drauge” Redakci
jos Pastabose, šiuo tarpu gi 
reikia pažymėti, jog I. W. 
W. yra suskilę į dvi šakas. 
Viena — taip vadinamoji 
Detroito šaka (įkurta 1908 
m.) — šalia tiesioginės ko
vos su kapitolu pripažįsta 
dar politikos svarbą ir tuo 
žvilgsniu artinasi prie So
cialistų Darbo Partijos. An- 
troji-gi šaka atmeta visai 
politikos įnagius ir remiasi 
vien klesų kova. Į šitą tai 
šaką pridera daug anarchis
tų. Be ko pusė I. W. W. yra 
anarchistais. Atsižymėjęs 
Lavvrence’o straike Joseph 
Ettor yra anarchistas, bet 
užėmęs paskiau jo vietą 
Haywood pridera į Socialis
tų Partiją. Nors antroji T. 
W. W. pusė susideda iš so
cialistų, tečiau jie vra /ric-

Spargo, Berger’iui, Ghentui 
ir kitiems. Jie arčiau stovi 
De Leou’o nekaip Socialistų 
Partijos ramsčių.

Taip tatai I. W. W. re
miasi prievarta, kova, gąz- 
dinimais ir kitokiais anar
chijos įrankiais. I. W. W. 
kelia naujus klausinius pa
saulio pramonijoje.

JUSTINAS McCARTHY.

(Nekrologas).

Šiomis dienomis šalia 
Londono pasimirė žinomas 
raštininkas ir airių patri jo
tas Justinas McCarthy. Ki
tados jis buvo prietelių ir 
dešine ranka Parnell’io; 
šiam mirus, tapo vadu airių 
partijos Londono parlia- 
mente. Pasenęs ir nustojęs 
regėjimo, jis pasitraukė iš 
viešo gyveninio. Vėlesnia
me amžyje užsiiminėjo jis 
vien rašymu. Buvo redakto
rium tokių įtekmingų dien
raščių, kaip “The Daily 
News”, “The_Star”. Ben
dradarbiavo ilgus metus 
daugelyje Anglijos ir Ame
rikos laikraščių. Iš jo vei
kalų atsižymi rimtumu ir gi
lumu: “Istorija keturių
Jurgių” ir “Musų gadynės 
istorija”. Kaipo raštinin
kas buvo labai derlus. Sa
koma, jog būdamas Ameri
koje, velionis pasiūlijo laik
raščiui ‘Harper’s Montblv’ 
trumpą pasakaitę. Raštelis 
taip patiko, kad redaktorius 
paprašė parašyti daugiau 
tokių apsakymėlių.

— Kiek? — paklausė Mc
Carthy.

— Na, penkiasdešimts — 
atsakė redaktorius.

Už poros mėnesių McCar
thy atnešė į redakciją lygiai 
pusę šimto trumpų rašteli^.. 
Redaktorius nusistebėjo? 
bet rašteliai tapo priimti vi
si iki vienam ir pinigai už 
juos užmoktėi ant tų pačių 
pėdų.

Nabašnikas buvo plačiai 
žinomas visam pasauliui, 
kaipo karštas patrijotas, 
sveiko proto, gilaus mokslo 
ir plačios įtekmės vyras.

Laiškas Redakcijai.
Gerbiamoji “Draugo” 

Redakcija!
Kaip jau jums yra žino-j 

ma, aš buvau maldavęs pas 
Amerikos lietuvius pašali 
pos ir nekurie man buvo pa| 
sižadėję po truputį auki| 
prisiųsti. Tai nekurie pi 
siuntė, o dar yra ir toki\ 
kurie neprisiuntė, nors bi^ 
vo rašę jogei jau turi si 
rinkę ir tuojaus išsiųs. Al 
jau apie 5 mėnuo kaip lai 
kiu ir negaunu. Tai klausi »1 
pas tuos visus, kurie žade j f 
prisiųsti, ar prisiusite 
ne? Jei prisiusite tai mel
džiu kuogreičiausiai, ir ku-1 
rie turite mano prisiųstus 
kun. M. Sumonaičio palių-, 
dijimus, tai meldžiu man ir] 
tuos paliudijimus prisiųsti] 
atgal. O tiems visiems, ku-| 
rie man aukas davė ir rinkt 
ištariu širdingą “Ačių”. 
taipgi ačių “Kataliko” ii 
“Draugo” redakcijoms 
patalpinimą mano ;ifsi<au] 
kimo. Meldžiu dar gerbia i 
nių draugijų, idant man 
kaipo ligoniui, teikti,įsi pa] 
aukoti nors keletą centui 
Aš busiu dėkinga ii šir| 
dies!

Su pagarba
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Susiv. Liet. R.-Kat. Am. 
Reikalai.

S. L. R. K. A. SEIMAS.
Nors katalikų Susivieni

jimo seimas atsiliks dar už 
trijų savaičių, tečiau jau 
dabar metas išreiškinėti ge
rus linkėjimus delegatams 
ir pačiam seimui.

“Draugas” velija kuoro- 
miausio ir kuopasekmin- 
giausio seimo. Tarnavome 
Susivienijimui ištikimai per 
trejus metus — rūpinomės 
Wo reikalais, vedėme visus į 
vienybę ir susiklausymų, 
vengėme vaidų ir erzinimų 
Į“Draugas” nebuvo vieta iš
sibarimo ir išsikoliojimo. S. 
L. R. K. A. sąnarių — jis 
visados bandė padaryti taip, 
kad asmeniški nesusiprati
mai pasibaigtų namie, pri
vatiniu keliu. Tai-gi viešų 
barnių ir išsiniekinimų or 
ganė kaip ir nebuvo. Toji 
aplinkybė parodo, jog 
“Draugas’.’ yra tinkamiau
siu organu Susivienijimui.

Pasivedame gerbiamųjų 
delegatų maloningai atmin
čiai ir šįmet.

42-ra S. L. R. K. A. kuo
pa, savo susirinkime, laiky
tame 21 d. baland., nutarė 
paduoti 27 seimui ant ap
svarstymo šiuos nutarimus:

1) . Stengties įgyti savo 
locną namą Wilkes-Barre, 
Pa., kur galėtų sutilpti cen
tro raštvnė (ir, jai reikalas 
butų, spaustuvė), kaip to 
tiesos reikalauja, turėti 
Home office Wilkes-Barre’- 
iuose.

2) . Organu paliktį “Drau
gą” ta pačia kaina.

3) . Centro prezidentui 
mokėti metinę algą $100,00, 
bet prezidentas privalo kas 
mėnesį parašyti organan 
agitativiškus straipsnelius.

4) . Centro sekretoriui mo
kėti mėnesinės algos 75,00, 
bet sekretorius negali už- 
siimt kitokiu darbu, kaip 
vien Sus-mo*.

5) . 28-tą seimą laikyti 
Brooklvn, N. Y.

Kuopos vardu raštininkas
K. J. Krušinskas.

Redakcijos Atsakymai.

Paukščiui. Apie tą pat bu
vo kito parašyta.

Teisybę Mylinčiam. Ko
respondenciją gavome.Ačiu. 
'Tilps ateinančiame numery
je.

A. F. Vermauskui. Rank
raštį gavome. Netrukus lei
sime per “Draugą”. Angliš
ką originalą pasiųsime at
gal.

Bar. Bruzdienei, Wilmer- 
ding, Pa. Krasa negali įduo
ti Tamstos laikraščio ir grą
žina atgal. Meldžiame pri
siųsti geresnį antrašą.

J. Židoniui, Cleveland, 
Ohio. Ne męs sulaikėme 
Tamstai laikraštį, bet kra
sa tai padarė. Bet Tamsta ir 
dabar neprisiuntei savo ad
reso, be ko męs negalime 
siuntinėti laikraščio.

A. Linkui, Valparaiso, 
Ind. Eiles atsakomai para
šyti reikia turėti tam tikrą 
dovaną. Prisiųstose eilėse 
poezijos mažai, tečiau įdėsi
me jąs laikraštin, kad pas
katinti Tamstą prie išlavi
nimo talento, jei koks pasi
rodys.

F. Vaitukaičiui, Bourbo- 
nnais, UI. — “Garbė Die
vui” spaudon nelabai tinka. 
Nedėsime.

Worcesterietei. Bažnyčio
je šeimininku vra parapijos 
klebonas. Jeigu tat kokia 
draugija elgiasi bažnyčioje 
ne taip, kaip klebonas lie
pia, tai pati draugija prisii
ma ant savęs tokio pasielgi
mo pasekmes. Tamstos vyrą 
laidojant, butų buvusios mi
šios su pamokslu, jei ne 
draugijos atkaklus pasielgi
mas. Už ką klebonas pyksta
si su draugija — tai kitas da 
lvkas. Męs to nežinome.

SPĖKA IR MEDŽIAGA.

Mano nuomone, siunčiant 
atstovus į 27-tąjį seimą, rei
kia žiūrėti pirmiausiai, ar 
atstovas yra išbuvęs Susivie 
nijime šešis mėnesius, to
liau, ar kuopų, kurios siun
čia atstovus, visi nariai yra 
pilnai užsimokėję savo mo
kesčius ir ar tokiu budu jos 
turi teisę siųsti atstovus. 
Dar vienas daiktas. Vienas 
narys 107 kuopos yra prira
šytas neteisingai (jis yra ne
sveikas), 11-oji kuopa tam 
jiariui priešinasi, bet, kaip 

irdėti jis ketina važiuoti į 
ia, kaipo atstovas. Ar

np gali būti?
91-osios kuopos narys.

PRANEŠIMAS.

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

Su augšto p į garba

Jonir. Rikteraitis,
e z

Vaizdelis.
Iš Lietuvos atvažiavo 

koks tai grinorius — nauju
kas. Daug jų čia atvažiuo
ja, — bet šitas buvo kitoniš 
kas, — vyras, kaip tai sako
ma, su lūkesčiais, tik be 
pramonių. Vadinasi, duok 
jam kuo pasiremti, tai ap
vers visą pasaulį. Jis netu
rėjo kuo pasiremti: turėjo 
spėką, bet truko jam me 
džiagos. Ar įgys kada me 
džiaga, tai spėjimų ir lūkes
čių dalykas. Lūkesčiai kol 
kas neišsipildė. O butą jų 
daug. Jam mažiuku dar be
sant tėvas turėjo lūkestį 
kad iš sunaus išeis kas gero. 
Lūkestis buvo labai trumpa, 
ir pirmą kart jo gyvenime 
spėka susidūrė su medžiaga 
Tėvas turėjo spėką, sūnūs 
pristatė medžiagą. Iš susi
dūrimo tų dviejų galybių 
pasidarė maža revoliucija: 
prastai šnekant, tėvas išpė
rė sunui kailį. Bet nieko iš 
to neišėjo. Patekęs mokyk
lon, sūnūs nebeteko spėkos 
ir medžiagos ir turėjo prasi 
šalinti. Paskui jo karjera 
maž daug sukosi taip: išbu
vo keletą mėtų gimnazijoj’, 
ištupėjo keletą mėnesių ka
lėjime, važiuodamas Siby- 
ran ištolo matė Maskvos 
universitetą ir užbaigimui 
edukacijos — atkeliavo 
Amerikon.

Čia jo lūkesčiai straktelė
jo keliasdešimts - laipsnių 
augštvn, nes iš kario tapo 
pažangaus laikraščio redak
torium.

Laikraštis buvo jaunutė- 
I lis, pilnas laisvės, pažangos 
Ijr elektros, kuri visai dar

nesutvarkyta sprogdavo 
kur nereikia, sėdama vėjus, 
rinkdama audras. Kova už 
būvį to laikraščio siekis, 
šmeižimai tai pramonės. 
Jaunam grinoriui—redakto
riui toks darbas labai pati
ko. Išsyk įstojo į pažįstamą 
sau vagą ir pradėjo veikti 
Senesnieji, apsitraukę su 
gyvenimu, redaktoriai pa
šiepiančiai žiurėjo į nauju
ko darbą. Bet jam sekėsi. 
Paprastai naujas žmogus 
daro šiokį tokį įspūdį. Ypač, 
jeigu ima svaidyties į visas 
puses, neatsižiurėdamas į 
nieką, tai visiems nurodo, 
kad tai kokia nauja kometa 
pasirodė padangėse ir savo 
uodega šluoja viską, kas tik 
yra ant kelio.

Bet tai tik laiko klausi
mas. Mat, su žmonėms, tai 
taip kaip su žvirbliais. Pas
tatyk kokią naują baidyklę 
darže, tai per dvi dieni visi 
žvirbliai žiūrės į ją su pa
garba ir ištolo tik rys seilę, į 
miežius bešnairuodami. Bet 
štai viens kits senis žvirblys 
įsidrąsinęs atlekia artyn, 
greit nulekia atgal, vėl su
grįžta ir įsitikinęs, kad bai
dyklė yra tik baidyklė, sė
dasi sau ramiai ant jos gal
vos ir žiūrėdamas baidyklei 
tiesiog į akis, čirpa, pašie
piančiai. Taip atsitiko ir su 
nauju redaktorium. Bet — 

užbėgkime istorijai už
akių.

Redaktoriui sekėsi, — tai 
faktas, kiurio ir didžiausi pa
vyduoliai negalėjo užginčy
ti. Paprastai musų mokslin
čiai moka tik rašyt ir skai
tyt, bet naujukas redakto
rius galėjo da gi ir šį tą pa
kalbėt. Vos tik pasirodė su 
savo talentu, tuoj visi ištiki
mieji cicilikai pradėjo jį 
kviesti prakalbosna. Neužil
go naujas redaktorius nu
stelbė visus žinomus apie- 
linkėj kalbėtojus. Juos paė
mė pavydėjimas. Nemąstyk, 
skaitytojau, kad burnoju 
prieš nepaliečiamąją cicili
kų dorą. Aš neburnoju, tik 
pabrėžiu faktą. Nurišk nuo 
ciciliko raudoną kaklaryšį, o 
tuoj pastebėsi, kad tai tik 
žmogus, ir da gi visai pras
tas.

Pavydėjimas tai genialis 
išradėjas. Galvojo, galvojo 
ir sugalvojo. Vienas gudres
niųjų redaktoriaus prieši
ninkų nuvyko kartą su juom 
į prakalbas. Naujukas — 
grinorius kalbėjo pirmas ir. 
anot tos patarlės,

Mažas peliukas
Nore j parodyti, kad jis ne 

vabaliukas.
Redaktorius atjautė savo 

kalbos svarbą. Pataršė plau
kus, pasitaisė kaklaryšį, iš
pūtė akis ir tuoj buvo aišku, 
kad

Jaunas cicilikutis 
Norėj parodyti, kad jis jau 

ne paikutis. 
Ir parodė. Į pusę valandos 

sukėlė apie dvidešimts re
voliucijų, kuriose pats daly
vavęs. Mes, girdi, paliuosa- 
vom nuo pančių senąją Ro
mą, šukelėm prancūzų revo
liuciją, vos-vos neišgelbė- 
jom iš inkvizicijos nagų So
kratą, Hipatiją, Histeriją, 
Bruno ir Galileo. Mes dar
bavomės su Marksu, kaip 
čia sudarius soeijalizmą, 
padėjom Kantui išrasti gry
no proto protavimą, drauge 
su Japonais suteškinom 
Maskolius. Aš pats, girdi.
“čut, čut” nenuverčiau nuo 
sosto Rusijos caro. tik pra
keikti kazokai pasipainiojo. 
Jų spėka, susidūrus su ma
no medžiaga, sukėlė kruviną 
Portugalijoj revoliuciją, ku
ri panaikino Ispanijos ir 
Romos inkviziciją ir paliuo- 
savr^asaul^įu^riętanį^

die nori išgabenti jį iš to buto - bet jis nemano kelties.
Klausytojai ilgai buvo iš-! AUKOS ŠV. KAZIMIERO

sižioję, kol galop nesusipra
to, kad reikia rankomis plo
ti. Ir plojo. Bet musų pa
vyduolis visai neplojo, tik 
kasžinką svarstė. Galvoti; 
visados apsimoka. Ir šiam 
atsitikime taip buvo. Pavy
duolis, palaukęs, kol triukš
mas nenusimalšys, patsai 
stojo kalbėti. Bet klausyto
jai raivėsi: ir ką jis čia ge
resnio galės pasakyti? Te
čiaus jisai numanė, ko rei
kia tokiems klausytojams. 
Ilgai negaišuodamas pasta
tė klausimą: kiek

SESERŲ VIENUOLY 
NUI, CHICAGO, ILL.

Iš Waugekan, III.
Kun. M. Krušas 
Kolektos bažnyčioje

$50.00
28.00

Iš Melrose Park, III
Stambesnės aukos: Lebeckis J. 

5.00; Gritenas A. 5,00; Zuperka 
L. 2,00; Tamošiūnaitė J. 2,00; La- 
pinskis P. 2,00; Vaičiulis J. 2,00; 
Bradauckas J. 2,00; Kinčius P. 
2,00; Lapinskis J. 2,00; Stepan- 
kevičius J. 2.00.

Po $1.00.
Lebeckaitė B., Samanius J., Je-

kevičius M., Truncis A„ Kaz 
lauckas M., Verseckas A., Viršų 
las S., Karpavičienė T., Pabilio- 
nienė E., Bliuvas J., Gaina J., Pe 
trikas L., Poškevičia M., Bazys 
A., Vaškelevičius A., Balkis M. 
Miškinis S., Uždavinis A., Ver 
seckas P., Šimkevičia K., Uždari 
nis M., Kovnackienė R., Jablons 
kienė O., Trumčaitė A., Česna A

$78,00 Junevičienė K., Žiemys A., Pui 
šiene K.. Rimkaitė A., Kukliutė 
M., Poletauckienė J., Bazaras J. 
Pameditienė M., Akromaričius A. 
Mičiulis M., Špokas P., Zigmantas 
P. Smulkesnių aukų: $31,25. Vi
so: $132,25.

Kansas City, Kans. 
Stambesnės aukos: ' Duobeika 

K. 2,00; Tarvidas J. 3,00; Žemai
tis V. 2,00: Valadka A. 2,00; Ežer 
kauckas J. 2,00; Grubliauckas B. 
2,00; Neviadomskis A. 5,00; Ma

siulis J., Januškienė M., Norvai- 
ŽmogUS šas J., Sturčinskas J., Babičas O.,

,. v. • , (Babičaitė M., Švambonis T., Ga- cevičia T. 5,00.galės vesti pačių, įvykus SO- Į Įiauckas A., Jaciunskas J., Kiu- Po $1.00: Bukota A., Jocius J., 
cijalizmui? J ras A., Lenauckas B., Garbašauc- Rackevičaitė S., Normantas J.,

XT . v. ... kas J., Pilipavičia J., Martinkus Paplauckas J., Širvaitis J., Luko-
Neapsnnu aprašinėti K Za;kev&a J., Janėnas V., ševičius P., Susinkis P., Brindza

triukšmą ir linksmybes, ko-į Piešinis A., Butkus K., Zapolskis A., Šunskis A., Kavaliauekas P.,
h-ip lriln tnrn k-lmmvfnin I Y, Biela J., Strunevičius J„ Pe- Aleksaitis A., Aleksaitis J„ Bau- Kie kuo taip . Klausytojų. trav.žia p Mfttugaitė j Kisie- ža j Rrindza J., Morkuzas V, 
Nedavė kalbėtojui nei UZ-jĮ}us K., Pakėnas B., Bielazaras Brindza V., Koja A., Koja P?^Va- 
baigti, nes patįs kuoveikiau- a., Gumbrevičius J., Vaiciekaus- laika P., Predotkas K., Kūgis J., 
ria išrijo to klflurimo Kiek kas A’ vilimas V., Klimašauc- Valadka V., Pipiras J., Valadka šia įsnso tą K aus mą. m kag M , Rinkevičius A., Urbaitis A., Arbatinskis J., Jurgutaričia 
garbės teko sumanytojui UŽ P., Lazauckis P., Ramonienė St., A., Jurgutaričia P., Dobkevičia 

Brigada K., Diementienė A., Lie-! B., Jurgutaričia J., Jonušas A., 
menčiutė V., Valiušas M., Kas-Į Paikus J., Kristoparičia R., Stru- 
trickis P., Butkus P., Vilička J., ■ milą B., Granauckas K., Domikis 

tapo užmirštas. Visa garbė (Reska K., Stonys F., Ramoška A., I V., Armoska J., Verpetinskis R., 
, , JT* Damuševičienė A., Zalionka P., Eismunt M., Smulkesnių aukų:
teko pavyduoliui. Kasiulis J., Marcinkeričia F., Ka- $30,75. Viso: $92,75.

tokios idėjos pakišimą! 
Grinorius — redaktorius

Vargšas naujukas liebeži- Siulis A., Krekšienė P., Šmigels- 
kis K., Falecka M., Januška J.,
Samoška J., Monkunas A., Bui- j 
vidas S., Mečelnis K., Lingčius P.,
Strikauckis P.; Žalis J., Žalis A., į 
Žalaitė R., Batavičius J., Ilcevi- 
čius S., Šupauckis A., Vonsevič S.,

’ Paulauckis V., Šilgaitis A., Ku- 
j turis J., Peleckis M., Bartušis V.,
Dargevičia J., Probišius T. Smul- Į Jonas Rikteraitis, prez. 

( kesnių aukų. $5.50. Viso: $107.50.:
Belleweod, UI.

1 Stambesnės aukos: Gečienė B.
______ ( 2,00; Čepą M. 2,00. Po $1.00: Ge-

ryba V., Žičkienė V., Čižiauckas 
Angliškas žodis “good M- Smulkesnių aukų: $1.00. Viso:) 

bye” (gudbai) yra sutrum- $8 00- „ _
pintas is “God be with you” Kun v D„m{ius $5000. , !
— “Lai Dievas būna su ta- kutaričius 5,00; Vaitkevičius A. i

atsako mūsiškiui L00. Smulkesnių aukų: $35.70.
Viso: $91.70.

nojo, ką daryti. Pirma jam 
rodėsi, kad trūksta medžia
gos, dabar pamatė, kad nei 
spėkos neturi.

Šveistuvas.

įdomios žinutes.

vim” ir 
“sudiev”.

o
Paskendęs ant ‘Titanie’o’ 

Amerikos labdarys J. 
Strauss, būdamas neseniai 
Jeruzolimoje įsteigė ten- 
nvkštiems žydams (jų ten 
60,000) dykas valgyklas. 
Tie žydai, išgirdę apie savo 
labdario mirtį, pasiskyrė 
sau pasniką ir vieną visą 
dieną nieko nevalgė.

Toliaus bus.

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

ADRESAI.

67 James St., 
Waterbury, Conn. 

Mateušas Toluba, vice-prez. 
1139 Wyoming avė.,

Exeter Boro, Pa.
Kazys J. Krušinskas, sekr. 

457—17th St.,
Brooklyn, N. Y.

Pranas Burba, kasierius, 
454—456 Maiu St.,

Edwardsville, Pa.
P. O. Kingston Station

Wilkes-Barre, Pa. 
Kasos globėjai:

Juozas Vasiliauskas,
112 N. Greene St., 

Baltimore, Md.
Jonas Jaroševiče,

Washingtou st
2,00; Krakauckas H. 2,00; Mas-j Walpole, MaSS.
lauckis B. 2,00; Vaškelevičius V. į ,
2,00; Krakauckis A. 2,00; Plunks- Kun. A. Saulinskas-knygius. 
na B. 2,00; Navickaitė R. 2,00; TSt. Casimir’s Lith. Rectory. 
Krikščiūnas P. 2,00; Rimkaitė S. Plymouth, Pa.
2’Po $1.00: Butk.vičia B., Krik»- Kun- J- Dumčius, dvas. vad 
čiunas M., Danauckis L., Vana- P. O. Minersville, Pa. 
gas A., Didelis J., Žiaunis J., Šar-1

Iš Du Bois, Pa.
Kun. Tg. Abromaitis $25.00.

Iš Mahanoy City, Pa.
Kun. V. Dargis $25.00; Alek

sandravičienė A. 5,00; Budginas 
A. 4,00; kun. J. Kutas 1,00. Ko
lektos bažnyčioje 49,00. Viso:
$84,00.

IS SO. OMAHA, NEBR.
Šv. Antano parapija.
(Kolekta bažnyčioje).

Stambesnės aukos: Bazaras A., T 
2,00; Didelis B. 5,00; Litvinas V. I Ll0Ve

SVETIMA ŠALIS.
Ir ko, brolau, čion atėjai? 
r paskui ką atsivijai?

Ar laimę sumainei pagaut? 
Ar skanių valgių paragaut?
Tikėjais laisvės šalį rast,
Sau garbę skyrei ir turtus,- 
3et čia gyvenimas karius: 
Nelaisvė, skurdas reikia

kęst.
Jž jūrių marių, ten toli,

Toj laimės ir grožės šalyj,
3e tėvo verkia ten vaikai,
O tu sau viens čionai likai.
3e brolių sesės vargsta ten, 
r be vaikų tėvai gyven:

Jiems be tavęs dalis sunki, 
O tu sau viens čionai verki!
Saulutė švietė ten linksma, 
Bet tau jos buvo negana:
Tau auksas akyse žerėj’,
Jis tavo širdį užkerėj.
Dabar, nelaimių sukuryj,
Nei duonos kąsnio neturi.
O kaip tau butų pravartu 
Gyventi su gentims kartu!
Ir juoda duona būt’ gardi,
Būt’ maloni kertė ankšta,
Ir tiktų prigimta šnekta,
Kurios čia neperdaug girdi.
Jei svetimos tautos daina
Dirksnius tau kartais erzi

na,—
Širdis tuoj alpsta sunkumu,
Kad taip seniai jau iš namų!
Kur tavo pievos ir dirva?
Kur gluosniai liūdi su ber

žais?
Kur uždengta šiaudais trio- 

ba?
Aušrinė, spindanti dažais?
Jei kartais koks žiemos

šiaurys
Smarkesnį šaltį atvarys,
Ir vėjas pūstelia veidan,—
Tau rodos, kad tas pats, — 

iš ten,—
Mintis išsiilgus — su šalčiu
Tėvvnėn lekia iš svečių,
Ir tau smagu ant valandos
Kvėpuoti oru Lietuvos!

Žiūrėk! Pavasaris arti,
Bet ar jo grožę atjauti?
Kur upės, laužančios ledus?
Patvinę sriovėmis laukai?
Slaptingai kalbantis miš

kai?
Ošimas vandenų saldus?
Gal kur pakilęs vieversys
Žiemos tau mirtį pagarsįs?
Gal pasilsėjęs ir smagus,
Taisysi žagrę, noragus,
Ir drėgną žemę eisi art
Ir grūdus vasarojui bert?
Iš lauko su sunkia žagre
Pailsęs grįši vakare?
Ramiai tau miegant, per

sapnus,
Vaidysis kraštas malonus?
Ne! ne! čionai šalis kita,
Ne taip smagi, ne taip-tėta.
Čia negalėsi niekados
Kvėpuoti oru Lietuvos!
Tr ko, brolau, čia atėjai?
Tr paskui ką atsivijai?

J. K.

Peter W. Collins, per dau
gelį metų sekretorius elek
tros darbininkų brolijos, at
sisakė nuo savo vietos ir pa
sišventė vien kovai prieš SO- pritis "p^Čitvaraš j" Smailys A., 
cializmą, vpač darbininkų Uždarinis V., Milinauckas T.,

.. ‘ Žalpys S., Kuziak K., ŽalpyR A.,
unijose. ; Počkauskas .T., Laučius K., Svei-

kanckas J., Šukys P., Rndzinskas 
J., Zikas P., Borysas J.. Vanagas 
P., Klimavičius K., čiženevičius 

i A., Mičiulis .T., Musnickis M.,
tė K oncinlintij partijos ir A.’, .
prisirašė prie prohibicijo-j kačka J., Verbickis J., Vaškeleri-į Advok. — Kam laukti iki
nistu. Jam nepatiko sočia-i>Į"» J. •’rtlf.nsla^^j^KkaąAetvm-guit • ,

IP- Bartoiav.i_ Nes t,

O
. Axel Gustafson, kurs yra 

žinomas publicistas, išsime-

Pas advokatą.
Žmona — Ketverge aš no

rėčia areštuoti savo vyrą už

listu nesąžiningumas politi- \f„ Akelis J., U Leną pa

koa propagandoje drejauckaa A., ikučio

„Draugo” Spaustuvėje ga 
įima gauti šias kuygas:

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

Kaina 10c.
2. Katriutė. Triveiksmis dramos 

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

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

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

6. Uikrečiamuju-limpamųjų ligų 
budai ir kova au jomis. . . U



CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

Tąsa.
Staiga jis desperatiškai pasirįžo grįžti Londonan. 

— Tenai bent turiu į ką prašnekėt, — mąstė jisai. — Rasiu 
taipgi gerą vietą, kur pasislėpti. Pasivaikę po laukus, jie 
niekados nesitikės ten manę sugauti. Dėlko aš negaliu ten 
slapstytis per kokią porą sąvaičią ir, privertęs Faginą 
duoti pinigą, išvažiuoti į Pranei ją? Po perkūną, pamė
ginsiu taip padaryti.

Neatidėliojant ėmėsi vykdinti savo sumanymą ir, 
išsirinkdamas mažiausia lankomus takus, pradėjo savo 
žygį, pasirįžęs užsislėpti kur netoli sostinės ir inėjęs į 
miestą užuolankoms, eiti tiesiog į tą dalį, kurią sau apsi
rinko.

Bet tasai šuo. Jei paskalas apie jo išvaizdą jau pa
sklydo, tai taipgi nebus užmiršta, kad ir šuns nėra ir kad 
tasai geričiausia su juom išbėgo. Tas gali palengvinti 
sugavimą, einant jam gatve draugia su šunim.

Taigi nusprendė šunį paskandinti ir beeidamas žiu
rėjo, .ar neras pakeliui kokio prūdo. Suradęs sunką ak
menį, įsirišo į skepetaitę. Jam taip betriusiant, šuo žiu
rėjo į savo poną, ir ar tai institnktas jį persergėjo, ar tai 
paslaptingas vagies šnairavimas buvo nuožmesniu kaip 
paprastai, gana to, kad šuo atsiliko toliau nuo jo ir daug 
lėčiau sekė paskui. Kada jo ponas sustojo ant kranto 
vieno prūdo ir atsigrįžęs jį pašaukė, šuo urnai sustojo.

— Ar negirdi, kad aš šaukiu? Eikšian! — suriko 
Sikes.

Šuo iš; seno papročio atėjo, bet kada Sikes norėjo už
rišti jam ant kaklo skepetaitę, jis negarsiai suurzgė ir at
šoko atgal.

— Sugrįžk! — tarė vagis, treptelėjęs su koja.
Šuo mosavo uodega, bet nesikrutiąo.
Sikes padarė kilpą ir vėl pašaukė šunį. Šuo prisiarti

no, vėl atšoko, palaukė valandėlę ir apsisukęs, nudumė 
zovada šalin.

Jisai švilpė ir švilpė ir atsisėdęs laukė, ar ne sugrįš. 
Bet šuo negrįžo, ir jisai ėjo tolyn.

XLIX.

damas iš jo veido tik rūstumą ir pasirįžimą, žengė vidun 
ir patraukęs pečiais atsisėdo.

— Užrakykit duris ir ateikit, kaip paskambusiu, — 
tarė p. Bronlow savo pagelbininkams.

Anie paklausė, ir juodu pasiliko tik du vienu.
— Nėra ką sakykt, tamsta, tai puikus pasielgimas 

iš pusės senojo mano tėvo draugo, — tarė Monks, pasidė
jęs skrybėlę ir trinyčius.

— Dėlto taip yra, kad buvau senu tavo tėvo draugu, 
vaikine, — atsakė p. Bronlow. — Tai dėlto, kad jaunąją 
mano dieną viltis ir lūkestis tapo surišti su juom ir su tuo 
brangiu asmenim, paeinančiu iš jo kraujo, kuris jau nu
vėjo pas Dievą jaunose dienose ir paliko mane vieną. Tai 
dėlto, kad jisai draugė su manim klūpojo pas lovą mirš
tančios vienturtės savo sesers tą patį rytą, kada toji butą 
likusi mano jauna motore, bet Dievas kitaip surėdė. Tai 
dėlto, kad sužeista mano širdis nuo to laiko prisirišo prie 
jo drauge per visus jo gyvenimo bandymus ir klaidas, 
kol jis nenumirė. Tai dėlto, kad seni atminimai pripildė 
mano širdį ir net tave pamačius, užeina apie jį senovės 
mintįs. Dėlto visko aš esmi pasirengęs apsieiti su tavim 
nuolankiau, taip — Edwarde Leeforde, — net dabar — 
ir turiu rausti, kad tu nevertai tą vardą nešioji.

— Kokį ryšį tas vardas turi su visu šiuom? — pa
klausė ansai, pusiau tylomis, pusiau su nuostaba, tėmy- 
damasis į savo sąkalbio sujudimą. — Ką tasai vardas turi 
prie manęs?

Nieko rieturi prie tavęs, — atsakė p. Bronlow. —
Bet tą pavardę nešiojo jinai, ir net po tokio ilgo laiko ta 
pavardė, svetimą lupą ištarta, sukelia manyje, jau pase
nusiam, karštį ir drebėjimą, kurį jausdavau kitados. Man 
iabai smagu, kad tu permainei pavardę, labai labai.

Tas viskas labai puiku. Bet ko tamista nuo manęs 
uori? — tarė Monks po ilgo tylėjimo, norėdamas palaikyti 
abejingumą, kuriuo buvo apsimetęs. Laike tos tylos jisai 
trankėsi šian ir ten, paniekinančiai šniaruodamas, o p.
Broniow sėdėjo užsidengęs ranka veidą.

Tu turi brolį, — tarė p. Bronlow sujudęs. — kurio I “ ^°ė^:9^0 LVJryte iki s-ui 
vardą užteko man sukuždėti tavo ausin, ant gatvės, kad Į 
priverst tave čion ateiti su nuostaba ir baime.

— Aš neturiu brolio, — atsakė Monks. — Žinai, kad«, 
aš buvau vienturtis. Kam čia man pasakoji apie brolius ? n n Ticket Agency, 
Patsai žinai tę taip gerai, kaip ir aš. ™

— Tik klausyk, ką aš žinau ir ko patsai gal nežinai, gybę visokių maldaknygių ir svietiškų 
— tarė p. Bronlow. — Ilgainiui tave užinteresuoiu. Aš šiokiose kalbose

TELEFONAI: Naujas 303 — Bali OM.

FABIOLE,
gani kardinolo Wieemano apysaka. 

Vert* VYTAUTAI.

Kaina $1.00.
Imantiems daugiau kaip vieną eg

zempliorių, nuleidžiamas didelis nuo- 
limtis. Gaunama pas:

BEV. V. VABNAOnUB,
313 So. 4th SV, Brooklyn, N. T.

VYRAI SKUSKITE!
Savo barzdą su Skutimo Mašinaite su 
euria kožnas vienas gali nusiskusti be 
jokio mokslo ir insipjovimo j. 5 miliu

tas, ir jeigu no
rit turėt čystų 
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 nž 65c. Siųskite pi 
nigus “money order“ arba registruota 
gromata.

J. GALECKAS,
122 So. 1-st Str., Brooklyn, N. V.

Union ticket agency.
Seniausia Lietuviška Banka Serai stone 

ir Visoje Aplinkinėje.
Agentūra Laivakorčių ant Gerlanių 

Linijų.
Siunčia pinigus kas dien in visas da 

lis svieto; taip gi perka ir išmaino vi
sokias pinigus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.

Ofisas atidarytas kas dien dj^ 8-tee

Adolf Blau,

icaai Laba* pageidaujama, naujausiaJttU ĮSCJO knyga, mokslas apie sveikatą

DAKTARAS

ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriausio budo M 
I?gydymo, pripildyta tokia puikia modega, kud kitose iki šiol išėjusiose 
TStiivIškosc knygose to negalima rasti, kus yra patilpę knygoj “Daktaras”. iB

ŠTTA KNYGA “DAKTARAS** aprūko visokių ligų vardus, kaip jos prasideda, kaipMi 
aps i reiškia, kaip i S rock»ir kaip gilčiau. geriau ir kur galima IPsigydyti.

TA KNYGA labai plač.ai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip-pat apie moterišką 
Skelpu daug

ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS“ dikčiai aprašo atidengiant daug paslaptybių, apie*
Vb £**riaii:>his smagumus žeuybin.o gyvenimo ir teip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ir^ 

u^aip būti laimingu.
TOJ KNYGOJ E “DAKTARAS” gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teip ir moteris |

’tas būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems te»p ir jauniems, žeuotieins ‘
.ir uevedusiems.

KIEKVIENAS SKYRIUS Šitos knygos yni labai Žingeidus, o nemokantiems skaityti,1 
* tai nK>kauti<» kuris n<: ari dar šios knygos, su didelia ukvatui perskaitys tiems garsiai, kadi 
Įgalės daug vi .ko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalingai 
‘turėti, kuris t.k nori būti sveikas ir laimingai gyventi. a^*

KNYGA “DAKTARAS“ yra paveikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis 
atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga ka.p sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius 

knygą atrasiie visk;, ko č.on negalima panišvri ir dabinosi vix$ teisybę. S|r
*5 APA’.IT KITŲ SKYRIŲ sergantiems rūdijama skaityti Zapie nervų, kraujo, inkstų. 

’omatizino. <xi vidurių, nusilpnėjimo, bronebitis ir limpančias ligas; teip-pat apie moterų 
^nesveikumus ir kitas visokias ligas ir t. t.

JEI 8EPGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti kokias nors liekamas ar kreiptis priefc^ 
[gydytojo, reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS”. vjF

ŠITOJ knygoje “DAKTARAS“ netik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku,^? 
(bet ir kaip nuo visokių ligų apsisergėti.
l NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad praiaut lietuviams jų išleido 

ML Ph i Indei ph los M. Klinika, delei labo visuomenės, tad kiekvienas jų apturės, kuris tik prisiųsSL 
įkelia* stainpas už prisiuuiiuia kaštu.. Apturėsi tuojaus. tik visada re.kia rašyti adresas teip:

g The Philadelphia Medieal (linic J
1117 Walnut St, Philadelphia, Pa.

VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki— išgydyti, tad kaip žodžiu 
teip ir raštu (lietuviškai) gali atsišaukti į Šitų tikrų Klinikų. AUinaučius priimama šiomis . -A

flL valandomis per Kliniko Daktaru: sfef
^^ICasdien nuo 10 Iki 4 po piet. Nedelioj nuo 10 iki 3. Ltarn. ir Petn. vak. nuo 6 iki H vai. **3

Y
Y 
*

%

Monks ir p. Bronlow galutinai susitiko. Ją pasikalbėjimą 
pertraukė tūla žinutė.

Jau buvo pradėję temti, kada p. Bronio w išlipo iš 
karietos pas savo duris ir negarsiai pabarškino. Durims 
atsidarius, viens stambus vyras išlipo iš karietos ir atsi
stojo šalia jos, tuomsyk kada kitas, sėdintys ant ožio, nu
lipo taipgi ir atsistojo kitoj pusėj. Ponui Bronlow davus 
ženklą, juodu išsodino trečiąjį vyrą ir paėmę jį į vidurį 
tarp savęs, greitai nusivedė į namus. Tasai vyras buvo 
Monks.

Jie taippat tylomis nuvėjo ant viršaus, ir p. Broniow 
eidamas pirmiausia, vedėsi juos į užpakalinį kambarį. 
Čia pas duris Monks, kurs ėjo matomai atsispirdamas, 
apsistojo. Du vyru dirstelėjo į senį poną, lyg laukdami 
nuo jo paliepimo.

— Jisai žino, kas jam liekti, — tarė p. Bronlow. — 
Jei jis nenorės eiti, arba nors pakrutįs pirštu be jusą da- 
leidimo, tai veskite jį ant gatvės, pasišaukite policiją ir 
mano vardu apskelbkite jį prigaviku.

— Kaip drįsti taip apie mane kalbėti? — paklausė 
Monks.

— Kaip tu drįsti mane prie to priversti, vaikine? — 
atsakė p. Bronlow, smarkiai į jį pažiūrėjęs. — Ar tu tok
sai beprotis, kad norėtum iš čia išeiti? Paleiskite jį. Ši
taip. Esi liuosas ir gali eiti, kur nori, o mes galime sekti 
paskui. Bet persergiu tave, kad vardan visko, ką laikau 
švenčiausiu ir prakilniausiu, kad vos tik iškelsi savo koją 
ant gatvės, tam akimirksnyje liepsiu tavę suimti už va
gystę ir prigavimą. Až pasirįžau ir neapsileisiu. Jei tu 
taipgi pasirįžęs, tai tavo kraujas ant tavo galvos!

— Keno valdžia aš tapau suimtas ant gatvės ir at
vestas čia šitą šuną? — paklausė Monks, žiūrėdamas pa- 
eilium ant abieją vyrą, kurie šalia jo stovėjo.

— Mano, — atsakė p. Bronlow. — Tuodu asmens yra 
mano įgalioti. Jei skundiesi, kad atimta tau liuosybė, tai 
turėjai valią ir progą tam pasipriešinti dar čia bevažiuo
damas, bet turbut supratai, kad geriau bus tylėti, — bet 
aš vėl tau sakau, kad gali glausties po teisią prieglauda. 
Aš taipgi atsiliepsiu į teises; bet kada nueisi pertoli, ne
reikalauk nuo manęs gailestingumo, nes valdžia nuo ma
nęs pereis kitą rankosna. Ir nesakyk, kad įklampinau 
tave į prapultį, kurion patsai įkritai.

Buvo aišku, kad Monks iššoko iš vėžią ir prie to dagi 
nusigando. Jis buvo nepasirįžęs.

— Pasirįžk greitai, — tarė p. Bronlow tvirtai ir šal
tai. — Jei tau geriau patinka išgirsti mano apkaltinimus 
viešai ir pasiduoti bausmei kurią aš drebėdamas prama- 
tau, bet kurios negalėsiu atitolinti, tai dar sykį sakau, 
kad turi liuosą kelią. Jeigu to nenori ir jei atsidėsi ant 
mano nuolaidumo ir gailestingumo tą, kuriuos taip skau
džiai nuskriaudei, tai sėskis nieko nekalbėdamas ant šitos 
kėdės. Jau ji laukė tavęs per dvi dieni.

Monks kasžinką suniurnėjo, bet vis dar gaišavo.
— Pasiskubink, — tarė p. Bronlow. — Ištarsiu tik 

žodį ir tavo proga dings ant visados.
Jisai dar abejojo.
— Aš neturiu noro derėtis, — tarė p. Bronlow, — ir, 

atstovaudamas brangiausius kitą reikalus, neturiu nei 
teisės tą daryti.

— Ar nėra — užklausė Monks mikčiodamas, — ar nė
ra— kokio vidurinio kelio? /

— Nėra. r
Monks teiraujančiai pažiurėjo į J senuką,

žinau, kad iš tos nelaimingos moterystės, prie kurios 
vargšą tavo tėvą, dar vos tik vaikiščią, privertė bjauriau
sia puikybė, tu buvai tik vienatinis kuolabiau atsigimęs 
vaisius.

— Nepaisau smarkią prasivardžiavimą, — pertraukė 
Monks, pašiepiančiai nusijuokęs. — Žinau tik faktą, o to 
man užtenka.

— Bet aš taipgi žinau, — atsakė senukas, — apie vi
sus vargus, nelaimes ir ilgas kankynes to netikusiai pa

SPUOGAI.
Plėmeliai, šašialiai ir visoki vei

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

Tie tai viduriniai vaistai kuo 
nogeriausiai iščystina kraują, o 
kaip žinoma nuo kraujo nešvaru-

rinktojo ryšio. Aš žinau, kaip sunkiai ir nuobodžiai abiĮmo visoki kūno nemalonumai atsi- 
pusi tos nelaimingosios poros vilko sunkius pančius, ku-^r,^„ ’“Stt“p 
rie juos abudu pasmaugė. Žinau, kaip iš šalto mandagu- kurios tik laikinai pagelbsti, bet 
mo išėjo pasityčiojimas iš viens kito, kaip abėjiškumas pastilkos “Aknol” panaikina 
pagimdė nemalonią neapykantą, pasibiaurejimą, kol galu- §ašus ip taip jau £une0 ’n;§varu: 
tinai juodu nesutraukė tą žvangančią retėžią ir neatsisky- mus. Tūkstančius padėkonių turi 
rė toli viens nuo kito, kaip du surūdijusiu gelžgaliu, ku- rae “uo musi? “Aknol
ne jau tik mirčiai tiko sugraužti. Persiskyrę juodu pri- gelbėjo. Bet to negana; reikia pa 
siplakė prie kitokios draugijos, abu kiek įmanydami pri- 2iam pažinti tą vaistą gerumą 
simetę linksmais. Tavo motinai tas pasisekė: Jinai tuoj’tavTaSXgSime 
viską užmiršo. Bet tėvo širdis rudyjo ir graužėsi per dau- Kam-gi rodytis žmonėms su ne- 
ael metą. gražiu veidu! Kam-gi kęsti tuos
55 ’ . . , ... . • i • i nemalonumus, o gal ir pajuoki-— Gerai, juodu persiskyrė, — tarė Monks, — ir kas mUs! Atsiųsk kuonogreičiausiai 
iŠ to? $1.50 ir tuoj atsiąsime tau šimtą

- Kada juodu pabuvo nekurį laiką persiskyrę, —
atsakė p. Bronlow, — ir tavo motina, atsidavus visokiems Svarinimui. Neatidėliok, bet šian- 
smagumams, užmiršo apie savo vyrą, dešimčia metą už ją dįen ind®k i kopertą $1.50, užre- 
jaunesnį ir nustojusį vilties, bet vis išsiilgstantį namą, — ^struok ir 61Ųsk mums tuo kre
tai tavo tėvas surado sau naujus draugus. Bent tą aplin- Aknol Remedy Co. 
kybę tu jau žinai. 330 E 15įh street’

— Ne aš — atsakė Monks, nuleidęs akis žemyn, kaip Dep c H New ork’ ty‘ 
žmogus, pasirįžęs visko užsiginti. — Aš to nežinau

— Tavo būdas ir pasielgimas intikrina mane, kad 
niekados to neužmirši ir nesiliauji apie tai karčiai be- 
mąstęs, — atsakė p. Bronlow. — Šneku apie tą laiką — 
penkioliką metą atgal, — kada tu buvai vos tik vienuo
liktą metą vaikiščias, o tavo tėvas tik trisdešimts pirmą, 
nes, atkartoju, jisai buvo tik vaikėzas, kada jam tėvas
liepė apsivesti. Ar turiu grįžti prie tą atsitikimą, kurie Į Kaštuoja $2.15 peniuntmui. 
metė šešėlį ant tavo tėvą, o gal to nenori ir patsai paša- Adresas 
kyši man teisybę? Į Rev. S. Pantieaias, Shenandoah, Pa.

— Aš nieko neturiu pasakyti, — atsakė Monks
kalbėk toliau, jei nori.

— Taigi tie nauji draugai, — kalbėjo toliau p. Bron-1 Tikras Lietuviškas Agentas. 

low, — buvo tai jurią aficieras, išėjęs iš tarnvstos. Jo pati i 
buvo mirusi kokia pusė metą atgal ir paliko jam du kūdi 
kiu, — ją buvo užgimę daugiau, bet iš visos šeimynos tik] 
juodu išliko. Abi buvo dukterįs, viena — graži devynio-Į 
liktą metą mergaitė, kita vos kūdikis dvieją — trijų 
metą—

— Ką tas viskas mane paliečia! — užklausė Monks. Į
— Jie apsigyveno vienoj vietoj kaime, kur tavo tėvas MaiOnų« viengeačtai lietuviai ir ue- 

beRibastydamas po svietą buvo apsistojęs, — kalbėjo
Bron1ow, tartum nepastebėjęs Monkso atsiliepimo.— Pa-*o«ri imti nuakrianatn atvažiavęs 

i xi -x i • • New Yorkan, tai kreipki, tiaaieg paa
ZintlS, susidraugavimas, bičiulyste — greit seke Viens po o. Bartašių. Jis rialams tlnemae gera. 

kito. Tavo tėvas buvo apdovanotas, kaip retai katras žmo- ikN.w vo™.. Tpart«Xi
Senasis ftfi- UlvikOTtea l vlaaa ftmHę dalie aut 

dručiandų ir greičiausių laivų ir oft

-NAUJA KNYGA-

B IBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

mą. Jis turėjo asmenį ir sielą savo sesers, 
cioras, geriau jį pažinęs, taipgi pamylėjo. Butą buvę ge-1pigieMiJ kkinJs.'suualne’pinigiie "ir

____ •_ ,._J _i_,____v..x„ __ ____j ..i. x • I U»*iBome ėst enerikeaUkų Parūpi
name gubernskns paiportns ii Konen-

nfldnrė tflinnnt lUo- Parsamdome keleiviams kambariuipauare taippai. d4, n4kTynė, lr rtUlklanie kiekvieaim
Senukas čia pertraukė savo kalbą. Monks, nuleidęs viaokias svarbias uaiaa uidykų.

akis žemyn, krimto savo lupas. Tą matydamas ansai OEO. BARTAŠIUS 
tuoj toliau kalbėjo: Į Agentao

2M W. Broadaaj, So. lostaa, lau 
SR Irome str., Nev Vert CM j.

Toliaus bus.

■ A. Norkūnas, temykite lietuviai.
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

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

Maa pavestus dar
bus atlieku artis- 
tiikai.

M. A. Norkūnas
U2PR0SPHJ ST., UWRENCE, HASS.

Kelionė per jares. Tūkstančiai 
tūkstanJSy tągtie čių ke
liauja į prigimti šalį ir iš tenai 
atgal į Ameriką, o visi labiausiai 
užganėdinti, kurie perka laivakor
tes pas:• t

Joną Nemeth’a
© kodėl! Nes turi gerą prižiū

rėjimą, parankią kelionę, kąd tar
tum kaip ir pačios Ifempanijos ba
tą pirkę laivakortes. Siuntimas pi
nigų. greičiansias ir pigiausias pa
saulyj.

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

0$00$$00000000000000000000000»W««^90

Honover Bretving Co.

Elius, Alus ir porteris.
TIKRAS LENK1SZ AS LAGER.

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

Nauticoke, o bravoras Danvillėj.
Emll Malinauskas, Manageris Ir Prezidentas

Abu telefonai.
ooooooeoooo©e««ooo«oeoo900oooooooooo««^4b«««o««o’

DOVANA ANT VELYKŲ DYKAI!
Pirkite už $6.00 vertės musų žinomos 
tabokos dėl cigarėtų ir išsirinkite sau 
dovanų iš sekančių daiktų: Naujausia 
importuotas Fonografas bu didele nike

line dūda, kuri grai- 
na gerai ir aiškiai 
visokias muzikas ir 
dainas. Kiekvienas 
gali turėti savo name 
koncertų. 2. Geriau
sia Armonika vokiš
ko išdirbimo sn na
tom ir nurodymais. 3. 
Puikus stalavas ni
kelinis Laikrodis sn 
mnzika, kiekvienų 
kartų muzikė grajina 
10 minutų. 4. Vyriš
ki arba moteriški 
storai paanksnoti 
laikrodėliai. 5. Stala- 
vi įrankiai gražioje 
dėžutėje: 6 peiliai, 6 
videlciai, 6 dideli 
šaukštai, 6 maži, 1

peilis sviestui, 1 šaukštukas cukrui. 
Ui musų dovanų vien norime, kad pagarsintumėt musų firmų tarp 

jūsų pažįstamų. Atsiųskite mume ant rankos 50 centų pačtiniais len k lė
liais, e męs Jums prisiusime 40 skrynučių tabako 4-ių gatunkų už $6.00 
ir Jūsų išrinktų dovanų. Likusius $5.50 užmokėsit gavęs tavoru. Kam 
tavoras nepatiks gali je neimti.

EN6LISH ASIATIC TOBACC CO., Bcpt 34,115 71h St., Nev Ysrk, N. Y<

Lietuviškuju 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 RoclįiDell St., Chicago, III.



SAMSONAS
VEIKALAS 4-se AKTUOSE 

Paraše Kun. J. J. iš R.

Pilist. 3. Ant tuščio tad ilsiname savo galvas!
Koks sutvėrimas įgalės dievų darbą ardyti! 
Priešais Samsą pas juos tik rasini pataras. 
Sakykit! — to delei gavimo, ką reikia daryt!

Izr. 1. Turim mes raštą Dievo duotą tikrojo,
Ten viskas įdėta, ką nuo pradžios veikė Jis. 
Nešvęstiems yr’ drausta lytėt rasto tojo;
Prieš jį amžina'• žibanti budena ugnis.

Pilist. 1. Ar ne’tsiras pas jus toks, kurs rašto slaptis ži 
notų!

Kunigam vieuieih vartoti jį leista,
Bet jie Samsono ir už aukso veršį neaukotų.

Izr. 3. Mane mokinta — pradžia jo yr’ šita:
- Kad Dievas seniai vyrą sutvėręs ir moterį, ,

Visu geru ir laime juos rojuje aprūpiu,
Rusto tad angelai piktieji — to pats neturi,
Ir sutarę, savųjų vieną pakeitė žaltin.

Ant drausto vyniojos jis medžio kad Jieva,
Motieries paleidus žingeidumą, vaikščiojo viena; — 
Valdone svieto! — tarė: pažinai Dievą!
Gaila man... mat tamsios nelaisvės aptvėrė jus siena. 

Skink šį vaisių! yr’ jame garbė ir žinia visokia, 
Ragaukit tu ir vyras tavo — į dievus pakels jis jus.

Kaip patarta — padarė žmona. Pasaka yr’ tokia! 
Pilist. 2. O ką... ar netariau seniai! — be moteries nieko

nebus.
Pilist. 3. Garbi kalba, bet kaip ją mus pritaikint reikalui! 
Izr. 3. Turit išmintį — žalčio tik pasiekit gudrumą!

Su obuolio gunda pas moterį n’eiuas veltui,
Ir kas Įabiaus jai tinka, nepamiršt garbės durną.

Pilist. 3. Šventi žodžiai tavo mintį man įdegė šviesią.
Tėvūnai! dar išreikšiu ką veikt reikia mum. 
Eime! brangus yr’ laikas,— jus kaimynai likit

čia.
Laimingai gavus mum Samsą, kalviui teks jum.

(Išeina. Izraelitai liekas).
SCENA 4.

(Kalvei ir vyresnieji Izraelitai).
Izr. 3. Ai, bailu!... ar tik ant gero išeis mums tas! 

Savieji esam atvirai kalbėkimės dabar.
Izr. 1. Atsiims jisai ką pelnė, — nieks čia ne kaltas!
Izr. 2. Ne ką gerą nuveikė jis Izraeliui ir dar,

Įstatymą pamatęs, su moterims goimų vedas.
Izr. 3. Bet už jį išgamos mums tenka — graži maina! 
Kalv. 1. Ai tėvūnai gerieji, pasgailėkit! mums čia badas:

Vargas spaudžia, ašarose mus vilginta duona.
Kalv. 2. Uui!. . .. Kad mes pagrįžę, ginklus dirbti imsim: 

Tokius drutus, tokius aštrius — kad nu!
Be Samso patįs Pilistą tad nuveiksim:
Tris galvas jiems kirsim ypu vienu.

(Užsidaro).
’ AKTAS IV as.

Samsonas, Dalilė ir Pilistai.
SCENA I-a.

(Dalilė viena prieš veidrodį),
Dalilė. Tai tik ir tinka karaliene man būti!

Veidas skaistus, akįs žvilga y t žvaigždelės;
Net Astarotė gali man užvydėti,
Ne tiktai gražiausios Pilistų mergelės.

Svietas nesumano kas kam žadėta,
. Da pašiepia, šiokia — tokia vadina.

Palaukit!. . . nebusiu tokia aš lėta:
Visiems atlyginsiu, kur man skolina.

SCENA 2-a.
(Ineina trįs Pilistai su maišiukais rankose).

Pilist. 1. Buk pagarbinta, Pilisto išrinktoji!
Tauta visa ir dievės prieš tavę galvas 
Žemai lenkia, Soreko rože tikroji,
Kurios veidui savo laumė davė spalvas.

Karliene visų mus paskiria esi,
Bet išlygą duota išpildinti reikės,
Pirm’ neg’ ant sosto auksinio žengus sėsi;
Tas-tai stosis, kad Samsas jiegos neturės.

Dalilė. Prieš amžius taip žaltys moterei kalbėjo.
N’esu Jieva... nesugadįsit man jausmų.
Išgama nebusiu; — jus darbs vertas vėjo.
Bus kam ir be jus tą man suteikt smagumą.

Pilist. 2. Išganytoja savo brolių liksi,
O ne išgama, jeigu mus pagelbėsi 
Nėr’ baimės — nei jis, nei tu nepražųsi, 
Atpenč karališką vainiką dėvėsi.—

Dalilė. Viens teyra garbės mano vainikas;
Kur butų protas prieš Samsą su jumis telktis! 
Aišku — jus siekiu yr’ kerštas, ne kas kitas;
Jau nuo seno, įkastut jį, galandat dantis.

Pilist. 3. Nesupratims šis iš stokos gema aiškumo.
Dalvks prastas — tiktai suprask kvietkele! 
Samsas aukštą pasiekė jau laipsnį didumo: 
Matyt — skirta jam sesti dievų šalę.

Mes, ateitis Pilisto, kad nebūt’ varge, 
Rūpindamiesi, Samsą sutarėme,
Į valdonus musų kelti ir tave,
Bet atsiekimui tojo kliūtis kame!

Tr jis, žinok, Nasariejus* garbei tarnauti, 
Zvielio prisiekęs — žado nemainys;
Tad prievarta tik galim, ne kitaip, jį gauti, 
Gerumu tas mum niekad nepavyks.

O, žvaigždė Pilisto! tavyje visa viltis:
Pagelbėk, išduodama jį į musų rankas,
Tau žinoma kožną gyvenimo jo slaptis.
Užtikėk žodžiams — tai senas kalba Melekas.

Toliaus bus.

Farma ant pardavimo.

v

Naujos Knygos.
Leonid Andrejev. Apysa 

ka. Pasakojimas apie Sep 
tynis Pakartuosius. Vertė 
S. Biežis. Išleido “Lietuvos 
Ūkininko” Draugija. Spau 
sta J. Ilgaudo Spaustuvėj. 
Chicago, III. 1912 metuose.

Daržas ir Daržovės. Su
taisė V. Totoraitis, agrono
mas. Seinai. Laukaičio, Dva 
ranausko, Narjausko ir B 
vės spaustuvėje. 1912.

A. N. Ostrovsky. Vyrų 
Vergija. Siužetas semtas iš 
francuzų pjesos “Les Maris 
Sont esclaves” par A. De 
Leris. Sulietuvino M. Ras
tenis. Kaina 20 c. 1912. 
“Lietuvos” spauda ir lėšo 
mis. Chicago, III.

Reformacija arba Bažny
čios atitaisymas per Dr. 
Martiną Liuterį. (Parašė) 
kun. P. Drignaitis. “Aido” 
spauda. Waterbury, Conn. 
1911.

Lai skaitytojas nesiduoda 
pasigauti ant meškerės. 
“Kun.” P. Drignaitis nėra 
katalikų kunigu. Jis yra 
protestonų pastorium ir ši
tą knygutę yra parašęs sa
vosios sektos tikslams. Isto
rija sufalšuota, faktai iš
kraipyti, pilna melų ant' ka
talikų bažnyčios — toks 
pamfleto turinys. Katalikas 
privalo laikyties ištolo nuo 
šios knygutės.

DARBAS
kur dirbantysis turi nuolat 
lankstytis, siekti, vaikščioti, 
nešioti — darbas drėgnose 
vietose — darbas, kur žmogus 
turi ūmių oro atmainų patir
ti, visai tai blogai veikia į 
žmogaus inkstus, bet

Severos Inkstams 
ir Kepenims Gyduolės
(Severą’s Kidney and Liver 

Bemedy)

tuos taip svarbius organus 
palaiko geroj sveikatoj ir 
leidžia jiems pakelti. Puikus 
vaistas visiems sunkiai dir
bantiems.

50c. ir $1.00

Severos
Kraujo Valytojas

(Severą’s Blood Purifier)

padaro tyrą, gausų ir sveiką 
kraują, prašalina odos išbė
rimus padeda votims, skau
duliams, spaugams ir kitoms 
odos ligoms gyti.

Padaro žmogų sveiką 
sveikatoj užlaiko.

ir

Kaina $1.00

špunką neužsuktą.
— O, kad tavę, gal gira 

išbėgo — sušuko Klingys 
ir nusiskubino kamaron. 
Jau pilna asla buvo giros 
pribėgus, vos tik ant dugno 
statinės likę kokią porą 
kaušų.

Klingvs negalėjo bartis, 
nė pykti, nes vaikas pildė 
savo paklusnumą.

V. J. K...s.

Linksmas kampelis.

Paklusnumas.
Jonas Klingys visados sa

vo vaikelius mokino doro ir 
gražaus apsiėjimo. Vaike
liams buvo įsakyta, jei yra 
kada svetimų žmonių, nie
kada nors reikalingiausiai, 
nesikišti didžiųjų kalbon, o 
ypač prie svetimųjų. Jeigu- 
gi kas ko klaustų, tuomet 
galima atsakyti, bet tik 
mandagiai. — Labai negra
žiu yra daiktu, jeigu, di- 
diemsiems kalbant, vaikai 
pritaria kokį žodį.

Į Kl ingius atėjo kartą 
svečiuosna geras bičiuolis 
A. Retežis, kurį vaišino iš 
širdies. Klingienė prikepė 
blynų ir vaišino jais svetelį 
sočiai. Retežis blynų prikir- 
tęs užsimanė gerti, tuomet 
Klingys pasiuntė savo vy
resnįjį sūnų, kad atneštų 
^iros. Vaikas tuoi išbėgo ir 
atnešė pilną giros asuotį; 
pastatęs-gi ant stalo, norėjo 
ką greitai tėvui sakyti, bet 
tėvas priminė, grūmoda
mas, kad tylėtų. — A nei 
žlebt; ar neatsimeni kaip 
mokinu! Vaikas paraudo ir 
nutilo, bet jo sąžiniukė ne
davė ramybės, ir vėl norėjo 
ką klausti, bet tėvas antru- 
svk pikčiaus subarė. Vaikas 
liūdnas nutilo.

Kada jau svečias išėjo, 
tuomet Klingys vaiko pa
klausė: — Na, dabar sakyk 
ką norėjai.

— Tėtuk, aš giros ausuotį 
prileidęs, negalėjau užsukti 
špunkos, nes buvo labai su
brinkus ir, skubindamas 
nešti jums girą, palikau

Kągi neverksi.
— Vaikeli mano brangus, 

ko tu taip dabar verki!
— Ką-gi neverksi, mamu

te, musų mokytojas labai 
sirgo ir visai buvo menku
tis...

— O kas dabar atsitiko, 
ar jau numirė!

— Ne, mamute. Kad tai 
butų numiręs, ko Dieve 
reiktų, bet jau pasitaisė, ir 
vėl svos į kelinaites.

V. J. K.. .s.

LIETUVIS GYDYTOJAS.

||DR. J. W. ZIGMANTĄ

185 So. Washington st. Wilkes-Birre Pa.
Neseniai baigęs medicinos mokslą 
Philadelphijos universitete. Da

bar atidarė čia savo ofisą ir 
priiminėja ligonius.

Offlso valandos:
Iš ryto nuo 8 iki 10 
Po pietų nuo 1 iki 3 
Vakare nuo 6 iki 8

Teisme.
Buvo tai seniai, dar prieš 

lenkmetį, kada valsčių vai
tai raštinėse valsčionis teis- 
davo.

Plikaitis, sutikęs savo sė- 
Įs brą Račių, paklausė, ar lai

mėjęs bylą, ką turėjo su kai
mynu Merčium.

— Taip, laimėjau, susitai- 
kėva, bet atminčiai įsvojo 
abiem po 25 rykštes sėdy
nėm

— Gera atmintis. — Ko
dėl tad namon nesineši!

— Rykštės sutruko ten 
ant vietos, tad nėra kas neš- 
ties, o sučaižintas kelines 
nešuosi, gal bus nor lopų.

— Ar tai jau visa atmin
tis!

— Dar abudu po nuplaki- 
mui ponui vaitui į ranką pa- 
bučiavova.

V. J. K...s.

Took Out! You’d better 
take care of ’Yburself ”

Galvos skaudėjimas, gerklės sope. 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitoki slogų ženklai neineis 

sunkų padėjimą jeigu vartosi

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERI
snlyg to, kaip yra nnrodvta ant pake
lių; 25c. ir 50c. nž bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkarai ir mūaų vardas.
P. AO. RICHTER A CO.. 2IS Psnrl St.. Nsw York. 

RlehUr'ia PlllAa yr* geros »oo viduriųsakUUJUM ik. Iri

Jaučiatės 
Pavargę etą?

jei vakare jaučiatės visai pa
vargęs esą, jei esate pailsę nuo 
sunkaus darbo, ligos ar se
natvės, jeigu tas raudonumas, 
kurs rodo žmogaus sveikatą, 
yra iš sveiko pranykęs, tai 
reiškia, kad laikas pradėti 
vartoti

Severos
Gyvasties Balsam?

(Severą’s Balsam of Life)

Kaina 75c.

Aptiekose visur parduoda Severos gyduoles. Neimkite kitokių. 
Kiekvienas “Severos” firmos vaistas geras. Del daktariškų patarimų rašykite į

Co. CEDAR RAPIDS

10 margų farma, juodže
mis, be akmenų, upelis visa
da bėga, arti miestų, netoli 
visokių fabrikų, visada dar
bai gerai eina. Naujos stu
bos ir tvartai.

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

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

Waterbnrv, Conn.

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

Kupturos Varicocelės
Hydrocelės Hemorrhoidų
Strikturos Nubėgimų
Nužudymų Kraujo užnuodijimų.

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

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

Namų Ofisas: Tiktai Wilkes-Barrese.
158 So. Washington St.

Kur kalbama ir rašoma lietuvių kalboje

Dr. Alez. O’Malley, 
(Specialistas).

REKOMENDUOJAME MUSU NAUJA AUKSINĮ 23 AKMENŲ 
GELEŽINKELIO LAIKRODĖLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai už $5.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą dziegorėlį, tai 
štai musų pasiūlymas: Męs nesiųsime 
šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrėji
mo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cento. 

Męs riskuojame viską. Auksinis gran
dinėlis duodasi dykai su laikrodžiu. Adresas:

EXCELSIOR WATCH CO, DEPT. 905, CHICAGO, ILL.

LIETUVIO KRAUTUVĖ
Pas mus galima 

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

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

Naujai išėjo iš spaudos labai
reikalinga katalikams kninga 
“Šaltinis”, su puikiais apdarais 
kaštuoja $1.50. Kaip pasilikti 
Amerikos piliečiu, įstatymai apie 
išsiėmimą pilietiškų popierų, ksi- 
na 35c. Kreipkitės ant šio adreso:

W. WAIDELIS 

112 6nnd Srreet, Brooklyn, N. V

Dykai
dėl

ooo
Kožnas vyras be atidėlioima tur pareikalauti vieną, iš tu ste
buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti — 
vyrai, katrie pasigėrė per mierą, katrie pareidava namo vielai ir 
katrie pervirš davė sau 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 

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

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

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

gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATĄ 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, apslve- 
dis ar nevedis, sergantis ar sveikas tur6 žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu 
ant paiku Ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedls Jiums 

ne viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU. 
Išpildik atsaklmais, iškirpk Ir siusk šen

dena ta dykini kuponą o męs prisiusma 
jiums vieną iš tu brangiu knygų VYSAI 
’VYKAI IR UZ PAČTA UZMOKIESMA.

Daug nerūpestingu gyditoju prispira 
gydimą ir gydulus siunta budu C. O.

D. tas yra su apdėtu mokiesniu 
ir dara ta be ypatingai pa 

reikalavlma sergančia.
Męi tą niekados ne daromo.

Reikalaudami tąknvcą nuo mulu 
J ius nebusitė niekada* pa

reiga. Siusk sars 
adresa iendena.

Viru

S KUPONAS DYKU GAUTOS KUTUOS.S Dr. JOS. LISTER 4 CO., L 604, 208 H. Fifth A»e, Chicago, IIL
Si GOTONI:—Al esu ulintereiuotas jusu pssiullnimul drksi siun-
■ stos knygos ir norėčiau. įoc i ius ilsiustument man vieną
mg ii tuo knygų.■H Vardas ir pavardė.

Adresas.

Stejtas.

Jeigu nori būti
dievotu, pirma tu

ri būti švariu.
Civilizacija prasideda namie.
Vėliau ji prasiplatina po apielinkę ir pagaliaus, po visą valstybę.
Nėra no.mų sveikesnių ir linksmesnių, kaip tie, kurie švarus; nėra svei

kesnės ar laimingesnės apielinkės, kaip ta, kuri užsilaiko švariai. 
“Apsivalymo Savaitė” yra daug gero padariusi visiems miestams, kaip

seniai ji yra historijoje. Padarys ji daug gero ir tau! Buk švarus; išrodyk 
puikiai. Savo rubus visada gražiai išvalyk, o jeigu išvalyti jau negalima— 
mesk juos laukan, nes už mažus pinigus galima įgyti naujus ir švarius. Tik 
atmink—

LOUIS ROSENTHAL
ANT KIRBY’S

.. matarai



VIETINĖS ŽINIOS.
(Iš Wyomlngo klonio apielinkis).

Gėlių ir daržovių sėklos 
uždyką.

Luzerne pavieto gyvento
jai, kurie turi daržus ir dar- 
..elius, gali gauti uždyką 
*ėlių ir daržovių sėklų iš 
Vashington’o. Rašyti rei
kia pas: Hon. C. C. Bowinan 
M. C., Washington, I). C. 
Šito pavieto kongresmonas 
atsiųs sėklą visiems uždy- 
:ą, kol ją užteks.

Taip skundžiasi Kvnų res 
publikos vice-prezidentas 
savo telegramoje pas prezi
dentą.

O kas tam viskam kaltas ?
Gi politikieriai, susirin

kusieji Nankine viešpatijos 
taryboje. Jie tai vieton ru- 
pinties viešąją gerove, peša
si tarp savęs už įtekmingas 
ir pelningas vietas.

Liūdnas reginys. Ar ne
tiesa ?

PAJIEŠKOJIMAI.
____________________ Aš, Tamošius Kubilius,

pajieškau savo brolio Motie- 
(Pabaiga nuo l-mo pusi.) jaus Kubiliaus, paeina iš 

.eidžiami, bet jų niekas ne-■ pacĮziucių kaimo, Seinų pa-

KATASTROFA.
Pilnas aprašymas apie nu

skendimą didžiausio laivo 
pasaulyje “Titanic”, su pa
veikslais ir visais atsitiki
mais laike tos didelės jūrių 
nelaimės galima gauti pas

M. Paltanavičių,
15 Millburry st., 

Worcester, Mass.
Kas užsirašys “Draugą” 

metams gaus šį aprašymą 
dovanai.

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilkes-Barre, Pa.

pildo. Provincija yra ranko
se savo valdovo, o armija 
valdo savo generolą. Todėl 
viešpatauja visutinė betvar-

rapijos, Suvalkų gub. Pir
miau gyveno Ne\v Yorke; 

j jis yra viena koja ir mėgda-
, . . ,vo svaiginančius gėrimus,ke. Krašto gerove niekam;įe 4g metug Jej_ 
nerupi.

Negana to. Yangtse upė 
knibžda piratais, nepripa
žįstančiais naujos respubli
kos ir tebenešiojančiais se
nus velukus.

Gen. Lijuanhunas pata- _____
■ ia paleisti tokią nediscip- 
’inuotą armiją, bet tam reik

gu kas apie jį žino, ar jis yra 
gyvas ar miręs meldžiu pra
nešti ant žeminus padėto ad
reso :

Tamošius Kubilius,
Box 311 Duryea, Pa.

KAIP PASILIKTI AMERIKOS 
PILIEČIU.

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 šių knygutę savo triusu. 
Knygelės kaina tik 25 centai. To
dėl norintieji gauti šių knygelę, 
tur po draug su užsakiniu pršsiųst 
ir 25c., krasos ženklėliais arba per 
Money Order. Adresuokite:

Lithuanian American Cit. Club, 
372 Bedford ave.,

Brooklyn, N. Y.

UNITED STATES DEPOSITARY

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

Už sudėtus pinigus moka 3-čią 
nuošimti.

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

Pajieškau savo brolio, 
Povilo Gudaičio. Paeina ištų dideliu pinigų, o tų pini-. „ , „ . .

‘ tT. v ... A , i Kauno gub., Raseinių pav.,gų nėra. Yiespatiios iždas_ v ’ .. ., w. . č. . . . , • Erzvilkio parapijos ir Ridi-tuscias, privatiniai turtai i,.V1. , . 1 J
nuliežti, o kitų šalių pini
guočiai trokšta iščiulpti iš 
Kynų paskutinius syvus, 
kaip dėlės kraują. Be to 
svetimos viešpatijos tyko
ja, kaip pasidalinus Kvnais. 
Prasidėjus kareivių riau
šėms Pekine, kiekviena sve
tima valstija padaugino sa
vas sargybas Pekine ir ap
linkinėse, neva saugodamos 
vaisbas, tuo tarpu gi žiūrė
damos, kaip čia nugrobus 
gardų kąsnelį.

Ir bado netrūksta Ky
liuose. Yangtse ir Huai li
pių krantai užlieti vande
nim. Daug šeimynų negau
na nei pusryčių nei vakarie
nės. Keliai pilni badaujan
čiųjų. Slėniai nearti nei ne
sėti. Yangtse upės vanduo 
plaukia dešimtim pėdų 
augščiau savo krantų. Stip
resnieji virsta plėšikais ir 
spaudžia silpnesniuosius. 
Lavonai riogso pakeliais, j 
Pasirodė bado drugys. Prie-11 
jo prie to, kad žmonės pra
deda valgyti vienas kitą. 
kaip Afrikos kanibalai.

kiškių kaimo.
Aštuoni metai kaip Ame-' 

rikoje. Pirmiau gyveno Chi-į 
cago, III. Jeigu kas apie ji į 
girdėjo ar žino, kur jis yra, 
arba jį patį, meldžiu pra
nešti žemiaus padėtu adre
su:

Pranciška Gudaičiutė,
407 Whitney ave.,

2t Wilkinsburg, Pa.

BONA MORS
Sodality

STJAMESCffTHEDRAL
momtreal.can.

R.H. Morgan
Išdirbėjas Kepu 

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

Reikalauk Kata- 
. liogo..

J THE LACKAWAN NA:
Parankiausi geležinkeliai Euro
pon keliaujantiems. Linijos suei- į 
na prie Trans-Atlantiškųjų laivų. 
Nebrangiai perdavinėja bagažą 
ir pervaža pasažierius.

The Road of Anthracite:
(Kietųjų anglinių kelias)

TruHųiiausiae kelias į Buffalo. 
Tiesiai į Scraožoną ir Anglių; 
Sritį. Tarpe New Yorleo ir Bu-Į 
ffalo penki traukiniai kasdien. 
Tarpe New Yorko, Chicago ir; 
Vakarų keturi traukiniai kasdieni 
Tarpe New Yorko, 8t. Louis ir’ 
Pietvakarių, kasdien.
Tarpe visų vietinių Punktų nuo-; 
latinis ir parankus susinešimas. 
Artymesnių informacijų apie kai: 
nas, traukinių bėgiojimą, etc.,;

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

George A. Cullen, 
Passenger Traffic Manager,

J 90 West Street, New York.

Pagal Puikumą Rųšies

STEGMIER10
GOLD 

MED AL

EXPORT ALUS
Nepalyginamai vra pirmoje 
vietoje. Užsisakyk skrynu
tę šiandien; kaina tik $1.00.
Gryno maisto ženklas ant kožnos 
skrynutės.

STEfiiAIER BREW1NC CO.
Naujas Telefonas 977; Bell 422.

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $250.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Bauka mieste.

Moka 3 nuošimčius nu® 
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 Telephone 37. 
Residence 1100.

DB. ALEX. P. O’MALLEY 

Specialistas.
Nerviškų, Chroniškų ir specialių ligų 

vyrų ir moterų. Ofisas 198 South Wa- 
shington St. Valandos nno 9 iki 1 p. 
m., nuo 6 iki 8 vakarais.

Rupturoe išgydymas be operacijos 
yra mano speciališkumas.

Kalbama lietuvių kalboje.

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

638 Penn Ave. 
Pittsburgh, Pa.

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

SHENANDOAH, PENN’A.
a=8=S=8=B=R=» e

LIETUVI, KREIPKIS PAS SAVĄ!
Teisingiausia Agentūra Lai
vakorčių ir Pinigų Siuntimo

Jau šešti metai kaip parduodu laivakortes ant expresinių 
ir pačtinių laivų visų kompanijų, pagal pačių kompanijų čie- 
nes. Pasažierius iš Lietuvos paimu iš pačių namų, nuo rube- 
žiaus, ar bent kokios vietos iki vietai Suvienytų Valstijų ir 
kitur. Taipgi iš Amerikos ir į visas dalis Lietuvos ir kitur. 
Patarimai keliaujantiems ar norintiems keliauti kuoteisin- 
giausia ir dykai.

Siunčiu pinigus į visas dalis svieto greitai ir pigiai. Gvaran- 
cija užstatyta Mass. valst. pas Bankų komisijonierių. Visokius 
pinigus mainau pagal paskutinių teisųjų piningų kursų.

Darau visokius notariališkus dokumentus, doviernastis. Rei
kale kreipkitės raštu.

A. Ramanauskas,
101 Oak Street, Lawrence, Mass.
Branch offisai:

1) 233 Broadway 2) 27 Rogers st.,
So. Boston, Mass. Lowell, Mass.

Juozas Szukis,
Geriausias Lietuvys

FOTOGRAFISTAS,

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

Wilkes-Barre
Deposit & Savings

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

Kapitolas $150.000
Perviršis $450.000
Depozitai $2.625.000
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų 

Joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry

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

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuviškai.

f Merchants 
Banking 

Trust 
Company,

Mahanoy City, Pa.

Plymouth National 

BANK.
Kapitolas su perviršiu 

$165.000.00.
Šitoji Banka prižiuroma 

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

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

’ y
* Siulija geriausį būdą įdėji- j J

O‘ i dą issimokėjimui mortgadžių !O -- - - - - -ar vekselių, pigiau kaipo 
mokant taupimo fondams.

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

Pradėk su mums taupimo 
rokundas ir susipažink.

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

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D.

DIDŽIAUSIA IR SAUGIAUSIA LIETUVIŠKA BANKA
SCRANTONE IR APLINKINĖSE.

BLAU BANKING HOUSE

Gydo pasekmingiausiai visokias li
gas : vyrų, moterų, vaiku lr daro vi
sokias operacijas. Su geromis lekarsto- 
mis jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau gimtus žmonių išgydė 
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natinis Tikra, Daktaras Lietuvis Phi
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ,r baigęs di
džiųjų daktaru mokslą, The New York 
Po6t Graduate Medical School and IIo- 
spital.

S »

Adolf Blau,
BANKIERIUS.

Gvarantuotas
Fondas

5100,000,00
♦

sudėtas

Penusylvanijos Val
stijos Ižde visų 

depozitieriy 

Apsaugojimui

K B)

!» [»,

Musų banka yra atdara kasdien nuo 8 vai. išryto iki 9 vai. vakare. Nedėldieniais nuo 10 
išryto iki 4 popiet.

Kam eiti į tokią banką, kur negali susišnekėti sava kalbat Eik pas mus, o išvengsi tokio 
nesmagumo.

Musų banka moka 3%. Gali pasidėti musų bankoje kad ir vieną dolerį arba ir daugiau, o 
išsiimtf gali savo pinigus bent kadą, kad jų reikalauji.

Męs esame tikri agentai visų 56 okeaninių ir pakraštinių garlaivių linijų; turime taippat 
savus agentus visuose uostuose, jie pridaboja musų išeivius ir ateivius.

Perkame ir mainome visokeriopus pinigus; siunčiame pigiai ir greitai pinigus į visas svieto
dalis. į •

Sudarome visokius užsieninius ir naminius dokumentus, išrenkame skolas ir palikimus seno
je tėvynėje; galime parduoti tavo nuosavybę sename krašte už augščiausią kainą, iš kurios 
busi užganėdintas. Užsiimame taip-pat visokiomis bylomis Europoje, turime advokatą musų 
bankoje iš seno krašto, kurs atlikinėja visus augščiau paminėtuosius reikalus atsakomai.

Ateik ir įsitikrink pats. Advokato patarimai uždyką.

BLAU BANKING HOUSE
218 Lack«wanna Avenue, • Scranton, Pennsylvania.
Naujas Telefonas 303.------------------------------------------------------------- Senas Telefonas 384

Iš Daugelio Padėkavonių
Kelias Čia Patalpiname.

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

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

Širdingai dėkavoju aš Jonas Požėla savo tautiečiui daktarui Ignotui 
Stankui už išgydymą angančiua guzus kakle ir sugrąžinimą vyriškumo 
1601 Winter st, Phiiadelphia, Pa

Turiu daugybę padėkavonin nuo merginu ,r moterų už išgydymą nuo 
nereguliarišku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnn ir kojų.

Čia padėkavonės patalpintos sn daleidlmu pačiu ltgonin. Kiti viai yra 
užlaikomi slaptybėj ,

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

nuo visokiu ligų, užkietėjimo ir nedirbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spnogu, dedervinių, slinkimo plaukn, galvos skaudėjimo, 
nuo ligos širdies. InkHu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku ligų, ne
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir išgąščio, nuo greito nuilsimo 
ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytiškn ligų ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi 
nuo visokiu moterišku ilgu, skausmingu lr nereguliarišku mėnesiniu, 
baltųjų tekėjimu ir gumbo ilgu.

Visi ligoniai kreipkitės paa daktarą Ignotą Stankų ypatiškai arba laišku 
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ii kitose ša
lyse, o apturėsit širdingą rodą ir pagelbą.

DB IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad at., Phiiadelphia, Fa.
Offlso ) Nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare.
Valandos j Nedėliomis nuo 1 iki 4 po pietn.

Katalikiškasai Lietuvių Bertaininis Laikraštis — 
PILNŲJŲ BLAIVININKŲ ORGANAS

“ŠVIESA”
Eina kas tretįjį mėnesį knygutės pavidale. 

“Šviesos” kaina atsieina metams su prisiuntimu 5C 
Pilniemsiems Blaivininkams 4C
Siunčiant į Lietuvą ir abelnai į Europą 65

Išleidžia kun. P. Sau rusaitis,
46 Congress ave., Waterbury, Conn.

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
savo paveikslai šiame laikraštyje Dr Koler yra 
gimus ir mokinęsis Varšavoje Dr Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose. o paskuti* 
ii ais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri*
\ atiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę6o6. dide
li išiadimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrėst savo liga.

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

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGYSTĖS prašalinu j z8 dienas 
Ar jautiesi mažum. jog neturi tos pačios vyriškas 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

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

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
į 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimas 
nusiŠlapinimo (peršėjimas) ir desčtkai kitų ženkit) 
apie kuriuos ligonis žino kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per- 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakare 
Pėtnyčioinis iki 5 popiet. Nedėliomis iki 3 

popiet. Ateikit tuojaus.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ. M

GKKTAU8IA
GTDUOLB:

NUO
STRĖNŲ 8KAU- 

DSJLMO, DBOI 
MO KRUTINĖJĘ, 
GALVOS 8KAU-

DBJTMO,
KATAROS,

UŽSIflALDYMO,
NBURALOVOS;

NUO
GERKLĖS

SKAUDĖJIMO,

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KBU-| 
TINĖJE NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ABBA 
DUSULIO 
8TYVUM0 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
BONUOSE 
RANKŲ IR 
KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel

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

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

DRAUGO”

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSI A IR GE- 

= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA =

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

S PA U B INA 
PIGIAI

KON8TITUOUA8, PLAKATUS, TIKIKTU8, 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

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

ADRESUOKITE

tt ♦ ♦DRAUGAS
3 14 E- Market St Wilkes-Barre, Pa.
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