
PILNŲJŲ BLAIVININ- 
KŲ REIKALAI. 

Lietuvių R. Katalikų Pil- 

nųjų Blaivininkų Ameriko- 

je Susivienijimo Seimo Te- 

legramas Šv. Tėvui. 
Beatissime Patcr: — 

Nos Lituani Americae 

Septentrionalis, in conven- 

tione Totalis Abstinentiae, 
Waterbury, Connecticut, 
diocoesis Hartfordiensis, 
cuin permissu ac aproba- 
tione localis Ordinarii pro- 
valuti ad pėdės Suae Sancti- 

tatis, filialem affectionem 
ac submissioiiein exprimen- 
tes, rogamus humillime 

Apostolicam Benedictio- 
nem. 

Lietuviškai: 
Mes, Lietuviai, Šiaurinės 

Amerikos, Pilnosios Blai- 

vybės seime, Waterbury, 
Conn., leidiniu ir užtvirtini- 
mu vietinio vyskupo pas 
kojas parpuolę išreiškiame 
Jusij Šventybei sūnišką 
meilę ir paklusnumą, mel- 
džiame Apaštališko Palai- 
minimo. 

Sekantis švento Tėvo atsa- 

kymas per Hartfordo Vys- 
kupą: 

Jo Malonybei Dr. Nilan, 
Hartfordo Vyskupui, Conn. 
U. S. A. 

Lituani Amerieae Septen- 
trionalis, Waterbury coa- 

dunati, ut ipsi aiunt cum 

permissu et approbatione 
tua, filiae devotionis obse- 

quium Beatissimo Patri ex- 

primunt postuliantąue Apo- 
stolicam Benedictionem. 

Velit Amplitudo Tua gra- 
tias agere Sanctitatis Su- 
ae nomine omuibusque pe- 
titam benedictionem com- 

municare. 
Cardinalis Del Vai. 

Lietuviškai: 
Lietuviai Šiaurinės Ame- 

rikos, Waterbury suvienyti, 
kaip patįs sako leidimu ir 

patvirtinimu Tavo, išreikš- 
dami Šventajam Tėvui sū- 

nišką maldumo paklusnybę 
maldauja Apaštališko Pa- 
laimo. 

Teiksis Tavo Malonybė 
visiems Musu Šventybės var- 

du padėkoti ir maldauja- 
mąjį palaiminimą suteikti. 

Kardinolas Del Vai. 

PILNŲJŲ BLAIVININ- 
KŲ ATIDAI. 

Gerbiamosios kuopos, 
taip ir pavieniai nariai, 
kviečiami prisirašyti prie 
Lietuvių R. K. Pilnųjų 
Blaivininkų Amerikoje Su- 
sivienijimo. Norinti su- 

tverti kuopas naujas, ar gal 
jau kurie turite sutverę, 
kreipkitės prie centralinio 
sekretoriaus, kuris prisius 
jums tam tikrus lapelius, 
kurie palengvįs jūsų surašą 
jūsų kuopos narių, ir pata- 
rimus, ką toliaus veikti. 

Su augšta pagarba, 
Lietuvių R. K. Pilnųjų 

Blaivininkų A. Susivieniji- 
mo centralinis sekretorius, 

Juozas Kovas, 
17 Congress avė., 

"VYaterbury, Conn. 

L. R. K. PILNŲJŲ BLAI- 
VININKŲ A. SUSIVIE- 
NIJIMO CENTRO VAL 

DYBOS ADRESAI: 
Pirmsėdis: 

Rev. F. B. Serafinas, 
10806 Wabash Avė., 

Ohicago, III. 
I. Pagelbininkas: 

Rev. M. Petrauskas, 
207 Adams Str., 

Newark, N. J. 

II Pagelbininkas: 
P. Lapelis, 

St. Ciril and Metodi 
Polish Senrinaiy, 
Orchard Lake, Mieli. 

Dvasiškas vadovas: 
Rev. P. Saurusaitis, 

46 Congress Are., 
Waterbury, Conn. 

Sekretorius: 
Juozas Kovas, 

17 Congress Avė., 
Waterbury, Conn. 

Išdininkas: 
S. Bandzevičia, 

17 Congress Avė., 
Waterbuiy, Conn. 

Išdo globėjai: 
Juozas Antanavičia, 

20 Eduard Str., 
Waterbury, Coiln. 

Anelė Malinauskiutė, 
682 K River Side Str., 

lYaterbmy, Conn. 

KUOMI GALI UŽSIBAIG- 
TI KALBA APIE SOCI- 

JALIZMĄ? 
(Feljetonas). 

Per vestuves Makarienės' 
dukters sėdi už stalo 23 as- 

menis, valgo ir geria. Vie- 
nas jaunikaitis jau truputį 
“drikstelėjęs” užveda kal- 

bą apie žmonių apšvietimą 
ir socijalizmą. Socijaliz- 
mui jisai pranašauja pui- 
kią ateitį, bet svečiai jo ne- 

labai klauso. 
— Cicilizmas... — murma 

jaunosios tėvas, — hm. 
Anot manęs, tas jus cici- 
lizmas tik viena žulikystė. 
Priplepės ten kokiu nieky, 
primeluos, ir stengiasi tik 

galvą žmogui apsukt. Ne, 
jau jaigu duot žmonėms ap- 
švietimą, tai duok tikrą 
šviesą... 

— Kad jys paskaitytu- 
mėt socijalistiškus raštus, 
mys “Kovą” — jus kitaip 
šnekėtumėt. 

— Ir matyti ir skaityti 
nenoriu. Žulikystė... Pras- 
tus žmones apgaudinėja... 
Paskutinius syvus traukia. 
Žinom mes juos... O jys, 
jaunikaiti, — nežinau jus 
vardo, — geriau neg’ už 

žulikystę užstoti, išsigertu- 
mėt ir kitiems pripiltumėte 

— Aš su j ūmi pilnai su- 

tinku, sako jaunasis su ilgu 
kaklu ir šarmotais plaukais. 
Kam tos mokintos kalbos? 
Aš ir pats neprošalį pakal- 
bėti apie visokius išradi- 
mus, mokslus, bet tam yra 
ldtokis laikas! Tu kaip 
manai “my dear?” kreipėsi 
jaunasis į savo sužieduoti- 

nę. 
Onutė, sužieduotine, pas 

kurią ant veido yra išrašy- 
tos visos ypatybės, užuot 

galvoti, — užrausta ir sako: 
— Jie nori savo moksliš- 

kumą parodyti ir visada 
kalba apie nesuprantamą. 

— Ačiū Dievui, visą lai- 

ką apsiėjome be jus to ap- 
švietimo ir cicilizmo ir štai 

ačių Dievui, jau trecią du- 

krelę už vyro leidžiame, — 

atsiliepia nuo kito galo sta- 
lo Onutės motina, kreipda- 
masi į jaunikaitį, už vedusį 
mokslišką kalbą. — O jai- 
gu mes anot jus išeiname 
nemokinti, tai ko jus einate 
pas mus? Eikite pas savo 

apšviestuosius! 
Visi nutilsta. Jaunikai- 

tis susisarmatina. Jis ne- 

kaip nesitikėjo, kad kalba 
apie socijalizmą nukryps to- 
kion pusėn. Tyla jam at- 
rodo turinti ką tai priešin- 
go prieš jį ir- Jisai randa 
reikalingu pasiteisinti. 

— Aš, motin, visada jus 
godojau, — sake jisai! —. 

o jaigu aš apie ioeijalizmą 
pašnekėjau, tai aš ne iš 

mandrumo. Štai aš ir iš- 
sigert galiu... Aš visuo- 
met Onutei geidžiau gero 
jaunikio. Dabartiniam lai- 
ke sunku rasti gerą jauni- 
ki, dabar kiekvienas sten- 
giasi apsivesi iš aprokavi- 
rno, dei pinigą... 

— Tai šmeižimas manęs! 
— sako jaunavedį s, raudo- 
nuodamas ir mirkčiodamas 
akimis. 

— Jokio čia šmeižimo nė- 

ra, — atsako jaunikaitis,, 
truputį išsigandęs. =— Aš 
nekalbu apie čia esančius. 
Aš tik taip... abelnai... Su- 
simildamas! Visi žino kad 
jus iš meilės... Kraitis 
menkniekis... 

— Ne, ne menkniekis! — 

apsimaudžia Onutės moti- 
na. — Tu, šnekėt šnekėk, 
bet žinok apie ką! Apart 
to ką mes namus aprašome, 
mes dar ir drabužiais ir ra- 

kandais! Rasi tu kitoj vie- 
toj tokį kraitį!... 

— Aš nieko?.. Taip, ra-, 
kandai iš tikrųjų puikus, 
bet aš kasliuk to, kad jie; 
pyksta, buk aš juos šniei- 
žiu. 

— O jus nešmeižkite, — 

atsako jaunosios motina. — 

mes jus, pagal jus tėvus pa- 
godojamc ir ant vestuvių 
užkvietėme, o jus čia viso- 
kius žodžius. O jaigu jus 
žinojote, kad jisai dėl pi- 
nigų ženijasi, tai ko jus 
pirmiau tylėjote? Reikėjo 
ateiti ir pranešti: taip ir 

taip, girdi, ant pinigų pasi- 
lokamijo... O tau griekas! 
— staiga atsikreipus į jau- 
navedį. — Aš ją auginau, 
glamonėjau kūdikėlį mano, 
o tu, tu... dėl pinigų;.. 

— Ir jus intikėjote šmei- 
žikui? — sušunka jaunave- 
dės, pašokdamas iš užsta- 
lės. — Ačiū, labai acių! 
AČių už tokią nuomonę! O 

jus, ponaiti, — kreipdama- 
sis į jaunikaiti: — jus kad 
ir pažįstamas mano, bet aš 
nedaleisiu jums tokius nie- 
kus šnekėti svetiniam na- 

me! Meldžiu išeiti laukan! 
— Kaip tai? 
— Meldžiu išeiti lauk! 

Noriu, kadir jus būtumėt 
toks teisingas žmogus, kaip 
ir aš. Meldžiu lauk! 

— Nustok! Užteks! — 

tramdina jaunavedį jo 
draugai. — Na, ar apsimo- 
ka? Sėsk! Nustok! 

— Ne, aš noriu parodyti, 
kad jisai neturi jokios tei- 

sybės! Aš iš meilės apsi- 
vedžiau. Ko jus sėdite, aš 

nesuprantu! išleidžiu išeiti 
lauk! 

— Aš nieko... Aš juk... 
kalba nusigandęs jaunikai- 
tis, kildamas iš užstalės. — 

Aš visiškai nesuprantu... 
Gerai, aš išeisiu... Tiktai 

jus pirmiau atiduokite man 

tris dolerius, kg aš jums 
paskolinau ant brusloto. Iš- 

sigersiu štai ir... išeisiu, tik 

jus pirmiau man skolą ati- 

duokite. 
Jaunavedis ilgai kuždasi 

su savo draugais. Jie smul- 
kiais sudeda jam 3 dorelius, 
jis su pasišlykštėjimu meta 

juos jaunikaičiui ir pasta- 
rasai, susiradęs savo kepu- 
rę, atsisveikina ir išeina. 

Taip kartais gal pasi- 
baigti nekalta kalba apie 
socijalizmą! 

Pr. Siūlelis. 

Nėra knygos taip blogos, 
kuri neatneštų bent kokios 
naudos. 

Išmintinga moteriškė ga- 
li dovanoti neištikimybę, 
bet jokiuo budu nedovanos 
už nedėkingumų jai. 

PASIŠVENTIMAS TAISO 
PAKLYDĖLIUS. 

ė 

(Pagaiga mio /5-to pusi.). 

patėmijęs, t užklausė apie 
priežastį liūdnumo. 

— T u o j aus aprašysiu tau, 
— atsakė, — ^vislią atsiži- 
nosi. 

Ir tikrai, kelioms dienoms 
praslinkus, gavo šitokią ži- 
nią: 

Mano Brangus Broli! 
Nesugrįšiu o daugiau pas 

tave, gal ir pats jau tai su- 

pratai. Atsisveikindama 
širdingai spaudžiau Tau 

ranką, o mano nuliūdimas 
ir ašaros liudijo, kaip aš 
Tave myliu, bet Dievas ma- 

ne šaukė ir aš susilaikyti 
negalėjau. Paklausyk ma- 

nęs. Visados nuo jaunystės 
mylėjau Tave, kaip vienati- 
ni savo brolį, bet da labiau; 
pamylėjau, kada susėjus į 
metus, perskaičiau miru- 
sios mudviejų motinos laiš- 

gą, raginantį mane, kad Ta- 
ve gelbėčiau, jei papultom 
kokion nelaimėn. Tai pri- 
davė man užtektinai jėgų 
viską kantriai iškentėti. 
Tu man retai ir labai mažai 

apie save rašei, per tai nie- 
ko bučiau nežinojusi apie 
Tave, jei ne Ona Šukytė, 
mano draugė, kuri aprašė 
man, kokiame sunkiame pa- 
dėjime Tu esi. Atsižinojus 
skubinausi pas Tave, ir at- 

simink, kokį aš Tave radau; 
vienok rauti, nes atsidavu- 
si Dievo Apvėizdai, apsigy- 
venau su Tavim ir pradėjau 
patarimą motinos pildyti. 

Dievas tam darbui palai- 
mino, ir jisai išdavė gausin- 
gus vaisius.1 Mano pasiun- 
tinystė išsipildė, maldos iš- 

klausytos i f aš, sekdama 
Dievo balsą, įstdju į vienuo- 

lyną. Nesigailėk manęs. 
Mielas Brolau! visą savo 

turtą Tau pavedu ir vieno 
tiktai dalyko trokštu,' kad 

susivienytumėi amžinai su 

Oiia Šukyte. Man rodosi, 
ir Tavo nekitoks noras. 

Dievui pavedu Tave, Tavo 

draugę ir už jus meldžiuosi. 
Tavo sesuo, 

Klementina. 
Verte Kun. K. V. 

“Vien.” 

NARSI MERGAITĖ. 

Sodžiuje ant vienos pir- 
kios užsidegė kanapių va- 

laknai, o paskui į kelias mi- 

nutas ir šiaudinis pirkios 
I 

stogas. 
Žmonės dirbo laukuose. 

Prieš degančių pirkių siel- 
vartavo dvi moteris; vargo- 
nininkė su šv. Florijano pa- 
veikslu žegnojo gaisrų. Ato- 
kiau stovėjo senyvas žmo- 

gus, laikydamas rankose 

tuščių kibirų. Persigandęs 
nežinojo nei kas pradėti. 

Pirkia buvo užrakinta, 
nes šeimininkas su pačia 
buvo išėję įplaukus. 

Į kelias : miliutas visas 

stogas atsirado liepsnose. 
Durnai graužė akis, o lieps- 
nų kaitrumas neleido pir- 
kios link arčiau prieiti. 

Tuo tarpu subėgo dau- 

giau žmonių; sū basokais, 
kirviais ir vandėniu. 

Vieni ėmė versti tvorų, 
kuriai jokio pavojaus ne- 

būta, kiti kibirais liejo van- 

denį liepsnų nepalytėdami; 
aplinkui stovinčius tik su- 

šlapino, o vienų bobelkų net 

parvertė. 
Staiga kas toksai suriko: 
— Ten yra vaikas, tasai 

mažas Stasiukas! 
— Kur 2 — paklausta. 
— Pirkioj, ties langu 
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Augstai matoma Turkų 
sultano gvardija-sargyba, 
automobilij važiuoja karo 

mimsteris, o apačioj Turkų 
sušaukiami naujokai (re- 
krutai) 

miega ant suolo. Bile katras- 
išmuškite lango stiklą ir iš- 
traukite dar gyvą. o. 

Tečiau nei vienas nedrį- 
so tai daryti. Šiaudinis sto- 

gas susvilo ir sparai žierė- 
dami baigė degti. 

— Na, eikite katras! — 

šaukė moteris į vyrus. — 

O jus silpnadušiai, jums ne- 

verta vadinties vyrais! 
— Tai lįsk pati ugnin, 

jei esi tokia išmintinga! — 

atsikirto vienas iš minios. 
— Tenai neišvengtina mir- 

tis, o vaikas juk silpnas 
kaip viščiukas ir taip jau 
bus negyvas! 

Balkiai jau pradegė ir 

palengva ėmė linkti. 

Ištolo pasigirdo baisus 
moteriškas riksmas: 

— Gelbėkite vaiką! 
— Laikykite ją! — atsa- 

kyta kitur. — Įšoks ji į 
liepsnas ir žus! 

— Leiskite, tai mano 

vaikas! 
— Trauk ją šalin! — at- 

sakyta. 
Tuo tarpu kokia tai jau- 

na mergaitė skubiai bėgo 
link degančios pirkios. Aki- 

mirkoj užšoko ant pirkios 
lango ir pasilenkė į vidų, 
taip kad pamatyta jos ba- 
sos kojos. 

— Agne, eikš čionai! — 

atsiliepta iš minios. 
Pirkios lubos sulužo ir 

kibirkštįs pakilusios kuo-ne 
debesius sieke. Mergaitė 
išnyko viduj durnuose. 

— Agne! — atkartota vėl 

minioje. 
— Tuoj, tuoj! — atsakė 

iš vidaus degančios pirkios 
mergaitė. 

Ir tuojau lange pasirodė 
nešdama ant rankų vaikiu- 
ką, kuris išbudęs nesavu 

balsu ėmė verkti. 
— Tai vaikas gyvas? — 

klausinėta minioje. 
— Kuosveikiausias! 
— O ši mergaitė, ar tai 

jo sesuo? 
— Kur ten! Visai sveti- 

ma, tarnauja pas kitą šei- 
mininką ir turi daugiausiai 
penkioliką metų, s 

TURK.13H Ą-RMY 

— Ir jai nieko blogo ne- 

atsitiko? 
— Apsvilo truputį plau- 

kus. 

Agnė sugrįžo namo. 

Skuzdama prieangy ant 
slenksčio bulves kg, tokio 
niūniavo. P. Prus. 
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NAUJI RAŠTAI. 

Bažnyčios istorija. Pa- 
rašė kun. Justinas Staugai- 
tis. “Šaltinio” priedas. 
Pusi. 215. Seinai, 1911 m. 

Apie moterų ir vaikų li- 
gas. Kaip jos randas, kaip 
jų išvengus ir kaip jų išsi-'l 
gydžius. Sveiki ir geri pa- 
tarimai. Parašė d-rė A. B. 
Stockliam. Pusi. 15. Spau- 
da “Lietuvos”, Cliicago, III. 
1911 m. 

“Žiburys” No. 2. “ži- 
burio” draugijos laikraštis. 

Marijampolė, rugpiutis 1911 

į m. 

“Laisvoji žmonija” N. 3, 
itž rugsėjo ir spalio mėne- 

sius, 1911 m. Literatūros 
ir draugijinių mokslų laik- 
raštis. Cliicago, III. 

Sveikata arba tiesus ir 

trumpas kelias į sveikatą. 
Pamatinės žinios iš anato- 

mijos, fizijologijos ir hygi- 
jenos. Rankvedis pradi- 
nėms mokykloms ir pla- 
čiajai liaudžiai žinynas. 
Sutaisė d-ras A. L. Graičii- 
nas._ Pusi. 339. Turtas 
ir spauda “Kataliko”, Cbi- 
eago, III., 1911 m. 

Vienuolinė luomą sykiu 
su trumpais patarimais apie 
pašaukimą kunigystėn. Šv. 
Alponso, Bažnyčios daktaro, 
veikalas. Iš angliškos 
dalbos vertė kun. Petras 
Saurusaitis. Pusi. 107. 

“Žvaigždės” spaustuvėje, 
Shenandoab, Pa. 1907 m. 

Maldos, apaštalystės pa- 
maldos. Iš angliško vertė 

|kim. P. Saurusaitis. Ant- 

[nąs išleidimas. PusL 28. 

Kaštu vertiko, “Žvaigždės” 
spaustuvėje, Shenaridoah, 
Pa. 1907 m. 

Tankioji Komunija. An- 
gliškai parašė S. Antoni S. 
T. D., apaštališkasis misi- 
jonierius, vertė kun. P. 
Saurusaitis. Pusi. 15'3r 

“Žvaigždės” spaustuvėje, 
Philadelpbia, Pa., 1910 m. 

Apaštalystes maldos vie- 
nybėje Saldžiausios Jėzaus 
Širdies Statutos. Iš an- 

gliško išguldė kun. P. Sau- 
rusaitis. “Žvaigždės” spau- 
stuvėje, Slienandoah, Pa. 
1907 m. 

Baisus sapnas. 
— Ny, kam taip smarkiai 

tau pašokai iš miego, Lei- 
bele? 

— Ai vai, Minkė, man 

taip labai miegodamas per- 
sigandai; man sapnavai ra- 

dau mašnelę su tūkstančiu 
rublių. 

— Ny, tai kam tau bijo- 
tis? 

— Ba man sapnavai, kad 
tuos pinigus atidavei poli- 
cijai! 

Kaime. 
— Del ko, Jurgi, nesiun- 

čiate savo vaiko mokyklon? 
— Todėl, kad nėra kam 

ganyti kiaulių... 
— Sarmatinkitės taip 

kalbėti, ar tai jums kiaulė 
meilesnė už vaikų? 

— Meilesnė ne meilesnė, 
bet matai, tamsta, be moks- 
lo žmogus gali gyventi, bet 
be kiaulių ganymo — laba? 
sunkiai. 

Ne jo kalte. 

Teisėjas: — ■ Pirmusyk 
tamstai dovanoju, bet at- 
mink tamsta, daugiau čio- 
nai nepasirodyk... 

Apskųstasis: — Aš bu- 
ėiau ir šiuo kartu neatėjęs, 
jei ne polieijautas, kuris 
mane prievarta čionai in- 
trankė. Ponas teisėjas tu- 
rėtum jam uždrausti, idant 

jis manęs daugiau čionai 

nevilktų. 


