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DVIDE&IMTIKETVIRTAS SUSIVIENIJIMO LIETU
VIU EYMO KATALIKU AMERIKOJE SEIMAS. 

SEIMAS TESĖSI DVI DIENI: 22-23 BIRŽSLIO. 

PRADŽIOJE DALYVAVO VYSKUPAS KOUDELKA. 

JOKIU RIKSMU, TDI PRADŽIOJE. 

SANDARA SUJUNGTA SU SUSIVIENIJIMU. 

JOKIO ORGANO. 

ATEINANČIAIS METAIS SEIMAS PLYMOUTHE. 

TAUTIŠKI CENTAI PADALINTI TARP VADOVĖLIU 
MOKYKLOMS, MARIJAMPOLĖS MERGARČIU PROGI

MNAZIJOS IR VELNIAUS "DAILĖS-' DRAUGIJOS. 

LALBINTS, KASIERIŲS. 

NAUJA VYRESNYBE: KUN. S. PAUTIENIUS, PREZI
DENTAS; K. KRUŠINSKAS, SEKRETORIUS; G. 

(Užbaiga.) 
įnešimas, kad ateinantis seimas atsiliktu Plyinoutue, 

patvirtintas. Ateinančiais metais sueis dvidešmtpeakm •-
tinęs sukaktuves Susivienijimo ikurimo — tai-gi vertėtu 
sukaktuves apvaikščioti toje vietoje, kur Sus. užsimezgė. 

Kun. J. S. Čepanonis iš Ilomestead, Pa., šneka apk> 
sujungimą Sandaros L. R. K. A. su Susivienijimu L. \\. 
K. A. Skaito Sandaros stovi. Sandara aiiduoda Susivieni
jimui visą savo turtą, bet reikalauja, kad kiekvienas jo» 
narys taptų pilnu Susivienijimo nariu iš nirnios di«nr:. 
Kalba kun. Kaupas, kun. Staknevičiu?.. kun. Kudirka. \>. 
Žemaitis ir kiti. Nutarta Sandarą priimti, jei išpildys «n-
vo pažadėjimus ir pristos ant Susivienijimo sąlygų. 

Sandaros valdiškas pranešimas: 
Sandaros Stovis Birž. 21. 1909 m. 
Pinigu bankoje f1.241.GC. 

(Bilu uera ir mirusiu sąnariu neišmokėtu aera). 
Nariu, užsirašusiuju ant $500 yra 24 
Nariu, užsirašusiuju ant 250 yra 46 
Nariu, užsirašusiuju ant 50 yra 30 

m 
Pilnai užsimokėjusiu nariu 100 
Suspenduotu nariu 22 

122 • 
Agota M. Sutkaieiute. 

Sekretorius. 
11:55 išryto posėdis pertrauktas iki 3 popiet. 

V-ASIS POSĖDIS. 
Penktasis posėdis tapo atidarytas 3:20 popiet. 
Kr. i. Kaupas ineša pabaigti svarstyti "Žiburio" pr-i 

šymą sušelpti Marijampolės mergaičių progimnaziją. 
Aiškina kun. T. Žilinskas. Kun. Pautienius klausia, ka 
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daryti. Kalba J. Kovas. P. .Mikalauskas, A. Beržinskav 
K. Krušinskas ir kiti. Krušinskas ineša paskirti proginiu;-. 
zi.įai iOOO rubliu. įnešimas priimtas ranku plojimu. 

Kun. T. Žilinskas dėkoja "Žiburio"' vardu. 
Kun. J. Kassakaitis inešu «'.iduoti "Žiburiui'' vis.?.s 

Susiv. išleistas knygas. Kalba kun. Kaupas, kun. Matu
laitis, J.. Kovas ir kiti. Kun. Staknevičius velija "neduu-
ti dovanos tam, kurs jos neprašo". Kiti sumano padalyti 
knygas tarp Amerikos lietuviu, dar kiti steigti tomis kny 
goinis knygynėlius. 

Galutinai nuspręsta: Susivienijimo lėšomis išleistas 
gaus uždyką tos kuopos, kurios pareikalaus ju savo kny
gynėliams ir apsiims pačios užmokėti persiuntimo lėšas. 
Sius knygas knygius sulyg savo apskaitymo (t. y., j " i 
pas ji bus reikalaujamu knygų daugiau, sius ju daugiau, 
jei bus mažai, sius mažiau). 

Knygius (kun. Vizgirda) skaito, kiek knygų parduo 
ta ir kiek už jas paimta. Pas knygių už parduotas kny
gas liko pinigu $33.63. 

Sekretorius J. Tumasonis skaito, kiek kokiu knygų 
turi Susivienijimas, kurias gali parduoti. Išklausyta kan
triai iki pabaigos. Kalba žemaitis ir Valukonis. nepasa
kydami nieko naujo. Tumasonis skaito surašą tu kcygu, 
kuriu Susivienijimas neparduoda (tikrasai knygynas'. 
Skaitymas pasibaigia 3:44 popiet. 

Kun. Kudirka klausia, ką daryti su knygomis, ku
riąs Susivienijimas siuntė i Lietuvą, bet Rusijos valdžia 
nepriėmė, ir kurios dabar guli ^'lžeje. Aiškina kun. Viz-
girdr . <-„pie tat buvę jau kalbėta NVoreester 'io seime. Ars 
žmogus (Kupstasj išsikaštavę-: ..emažai — todėl, esą, te-
srul jisai daro su k , .-r.'tnl-, ką neri. Nutarta: tegul ans u 
žmogus tesižino su .jomis... 

Kun. Vizgirda atiduoda seimo pirmininkui knygų su 
rašą ir sąskaitų knygą. Delegatai dėkoja kuygiui už jo 
pasidarbavimą. 

Kalba p. A. Žmuiduiavieius Vieniaus "Dailės" drau
gijos vardu. Meldžia sušelpti "Dailę '. Kun. Pautienius 
iši- iikia draugijai užuojautą. Kun. Kaupas ineša atiduo
ti "DauVi" likusius tautiškus centus (apie 190 rubliu1. 
Visi pristoja. Ranku plojimas. P. Žmuidinavičius dėkoja. 
Kun. Pautienius sako: "Kaip tamsta parvažiuosi Lietu
von, pasakyk, kad lietuviai yra ir Amerikoje". Ranku 
plojimas. 

P. Nausieda paduoda sąskaitą kelionių išlaidu Susi
vienijimo reikaluose ir algos už pusę metu. Kalba kun. 
Kudirka, kun. Pautienius, Nausieda. Pasirodo, kad kati. 
Kudirka niekados algos neeme. Nausieda atsisako nuo »1 
gos. Nutarta užmokėti p. Nausiedai keliones išlakins 
•'.+20.501. 

4.10 popiet pradėta svarstyti organo reikalpi. 
K. Radzevičius paduoda sąskaitas už "Žvaigždę". 

Per metus išmokėta $3.133.65: dar reikia mokėti $202.12 
(nuo 15 geg. iki 15 birž.) ir $395.00. užvilktą mokest\ 
kaipo kauciją. 

Svarstomas įnešimas, kad komisija p-ržiureti kny. 
2oms paaiškintu, kaip jinai atrado mokė-,:i\;, už organą. 
Aiškina M. Kadzievskis. Sako. kaypros nebuvusios v\Jn-
mos atsakomai ir dėlto. esą. atsakomo raporto iš knyg.i 
stovio negalima išduoti be trijų mėnesiu kretimo. Ku-i 
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Staknevičius pataria paskirti komisiją knygas sutvarky
ti ir už tą darbą užmokėti atsakomai. S. Pileckas duoda 
i.iešhn:; sulaikyti mokesti už organą, kol kuygos Bebtte 
sutvarkytos. Vincas Stankevičius (Nauskdos paskirtas 
peržiūrėti knygas vieton neatvykusio delegato iš Elizu-
beth'o) užmeta kuygu perž iūrė toja is (.Žemaiti d ir K:; i 
zievskiui., kad nemoka krygu skaityti. Kun. rv-itienius 
ineša paskirti du ekspertu perkratyti Susivienijioui kny
gas nuo XXIII iki XXIY-tam seimui ir tuomet t ik ta i už
mokėti kun. Milukui paduotas saska'*•;.•;. Aiškiua p. Kru-
šinskas: jir>ai >cdc» knygas atsakomai; jokiu klaidu jose 
Lesa. o jei kokios pasidarę, tai tik išnetyčiu. 

Kun. Pautienius pataria užvesti nuo ateinančio ber-
tainio naujas knygas, vedamas atsakomai. Visi priim-t. 
Apie paduotąsias kun. Miluko sąskaitas šneka įvairus 
žmones. Daug visokiu nuomonių. Galutinas nutarimas 
(4:55 popiet): Centro komitetas susiderės su dviejais 
knygų peržiūrėtojais ir pa-skirs dieną, kada jie tur i išduo 
ti raportą. Peržiūrėtojais paskirt i : Vincas Stankevičius 
iš Waterbury, Conn. ir J . Vieraitis is Worcester, Mass. 

Posėdis pasibaigia 5 popiet. 

VI-ASIS POSĖDIS. 
Posėdi atidaro kun. Pautienius 5:17 popiet. 
Perskaitytas telegramas nuo Jokūbo Krečiko iŠ 

Forest City, Pa. 
1'žvesta kalba apie organą. Kalbu kun. Kudirka; 

daug vargo su organu, su jo siuntinėjimu, su adresais; 
daug rugoniu už organą ir t t . — pabandykime nors vie
nus metus apsieiti be organo. Organas atseiua trimis tuk 
stančiais suviršum metams, tai-gi i metus sutaupsime dau 
giau, kaip tris tūkstančius doleriu ir u i tuos pinigus ga-
leshne įsitaisyti savąją spaustuvę. įlankų plojimas. 

Atsake M Vabalas (neturėdami organo, vieton su-
taupti $3000 nustosime $6000, nes susimažins nariu skai
čius), S. Pileckas, A. Berž nskas (organas y ra organiza
cijos pamatu, dėlto pasilikti be organo vistiek, ką pada
ryti Susivienijimui skriaucą). Kalba M. Milukas (gerina 
turėti savo organą, nekaip samdytis nuo ko kito. nes vi
sados nesusipratimai). P . Mikaluskas patar ia spaudinti 
atskaitas vieton samdytis organą. J . Riktoraitis sako, 
kad Susiv. nieko nepralaimes, pasilikęs be organo, nes 
organą mažai kas teskaitąs. J . Šokelis tvirtina, kad or^.t 
no negalima atmesti, nes jisai imamas žmonėms šviest!: 
jei. girdi, galėjome paaukoti 1000 rubliu "Žibur iui" . 1:ii 
galime uilai'"\ti ir organą. Dovidaitis sako. kad organą-
būtinai r»j:>' dingas, nes "ką pasakysime, parvažiavę na
mo?" Vaši: iuskas: organas ar ne organas — vistiek. ne s 
niekas ne* -okes 50 centu viršaus, jei atmesime organt. 
S. Paukštys reikalauja, kad klausimas butu paleistas per 
balsus. M. Toluba meldžia pažiūrėti, ar daug kuopų rei
kalauja organo panaikinimo. Kun. rankauskas skaito 
įnešimus apie "Žvaigždę" ir "Kataliką". Toluba reika
lauja, kad prasidėtu balsavimai apie organą. Nutar ta bal 
snoti slaptai. Kun. Pautienius paskiria kun. Staknevieiu 
ir A. Bcržinską balsus priimti ir suskaityti 

Balsavime rezultas: reikia organo — 30 balsu: org:-
no nereikia — 35 balsai. Balsu skaitymas pabaigtas 5:5~ 
popiet. 
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Kun. Siakaevičius nori užvesti kalbą apie kontraktą 
su "Žvaigždes" leidėjais, bet negauna balso, n e s . . . or
gano reikalai esą pabaigti. 

Kun. Kudirka kelia klausimą, ką daryti su tais 50 
centu, kuriuos nariai mokėjo ikišiol už organą. Kun. č'e-
panonis sako reikią tą mokesti palikti tolesniam laiku;, 
nes tie 50 eent. visados eidavę i mirtines, ne už orgaim. 
Ku :, Pautienius, Vabalas, Pileckas, Beržinskas ir kiti 
reikauja panaiknnimo tx>.-> m^kesties. Kuu. Staknevičius 
sako, kad panaikindamas mokesti už organą, Susivieniji
mas ne tik nieko nenustos, bei dar uždirbs po 25 centus 
nuo nario, nes nariai mokėję už organą po 50 centu, o 
Sa&iv. mokėjęs "Žvaigždes" leidėjams po 75 centus už 
egzempliorių. Nutarta mokesti 50 centu viršaus panai
kinti. Nutarimas iei::a i galybę nuo ateinančio bertainio. 

Bertaininiu atskaitų apie Susivienijimo stovi spau-
dijdmas pavestas centro komitetui. 

Organo reikalai pabaigti svarstyti galutinai 6 :10 va
kare. 

Kun. Vizgirda reikalauja perskaityti nutarimus (šio 
seimo protokolą). Sekretorius Kadzievskis skaito proto
kolą. Skaitymas pasibaigia 6:42 vakare. Kuu. T. Žilin
skas meldžia pataisyti protokole: Susivienijimas aukoj i 
1000 rubliu ne "Žiburiui", bet Marijampolės mergaiči-i 
progimnazijai. Kun. Kudirka reikalauja, kad butu išrink 
ta komisija sulaužyti kontraktą su "Žvaigžde". — Atme
sta. 

Centro komiteto rinkimai prasideda 6:30 vakare. 
Kun. Vizgirda perstato i prezidentą kun. S. Pautienių. 
Ranku plojimai. S. Pileckas pataria rinkti pasaldini žmo 
gu, nes7kunigai nesutinką tarp savęs. Kun. Kudirka per
stato S. Paukšti, kiti J. Riktoraiti. M. Vabalą. K. Vaške
vičių. Kandidatais pasilieka kun. Pautienius. J . Riktorai
tis. K. Vaškevičius. Eina slaptas balsavimas. Balsus priim 
ti ir suskaityti paskirti- 1 Vausieda ir L. Senoraitis. 
Kun. S. Pautienius gauna 28 balsus, J . Riktoraitis — 19, 
K. Vaškevičius — 18. Kur. S. Pautienius apšauktas Su
sivienijimo prezidentu. 

Kun. M. Kraučiunas ineša. kad daugiausiai balsu g a 
vęs p<> Kuu. Pautieniaus butu apskelbtas Susivienijimo 
vice-piezidentu. J. Riktoraitis pasilieka vice-prezidenttt. 
Kuu. Pautienius ir -J. Riktoraitis dėkoja delegatams už 
suteiktą garbę ir prižada darbuotis Susivienijimo labui. 

Prasideda rinkimai i sekretorių. Kun. Kudirka p a a 
ria palikti seną (K. Krušinską), A. Beržinskas perstato 
M. Kadzievski. Eina slaptas balsavimas. Balsus priima 
ir skaito: K. Vaškevičius ir S. Pileckas. K. Krušinskas 
gauna 36 baisus. .M. Kadziauskas — 28. K. Wu Minskas pa 
silieka Susivienijimo sekretorium. 

I Susiv. Kasieriu perstatyti: Silvestras Paukštys, 
Kazimieras Radzevičius ir Gabrys Laibinis (iš Duryen, 
Pa.) Balsus priima ir skaito A. Žemaitis ir kun. J . V. 
Kudirka. G. Laibinis gauna 25 balsus. K. Radzevičius — 
24. S. Paukštys — 15. Gabrys Laibinis Apskelbtas Susivie 
rijimo kasierium. 

Kun. V. Matulaitis ineša pakelti kasieriaus kaucijn 
iki 25 tūkstančiu doleriu. — Priimta. 

Kasos globėjais išrinkti vienu balsu: K. Vaškevičius 
iš Newark'o. N. J., ir J. Vieraitis iš Worcester. Mass. 
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I dvasišką vadovą perstatyti: kun. V. Staknevičias iš 
Newark'o, N. J., ir kun. M. Kraučiunas iš Chicago. 
Išrinktas diduma balsu kun. V. Stak-ievičius. 

Knygium paliktas tas pate, kun. V. Vizgirda iš Wil-
kes-Barre, Pa. 

I augščiausią teismą išrinkti: I. Nausieda, S. Mar
cinkevičius ir kun. M. Kraučiunas. 

Kiin. M. Kraučiunas perstato i garbes sąnarius kur. 
V. Vizgirdą. Ranku projimas. P. Mikalauskas pasako n-
mandagu žodi apie kun. Kraučiuną ir kun. Vizgirda. 
Kun. Kassakaitis. S. Pileckas ir kiti reikalauja, kad P. 
Mikalauskas atsiprašytu abiejų kunigu. Mikalauskas 
išeina iš sales. Visutinis reikalavimas, kun. Mikalauskas 
taptų suspenduotas iki ateinančiam seimui. Mikalauskas 
sugrįžta i salę h- atsiprašo. Ranku plojimai. 

Seimas uždarytas 7:40 vakare. 

I š A M E R I K O S . 

Taftas nori numušti muitus. 
Prieš pernykščius rinkimus abidvi partiji: republi-

kiniu ir demokratu, prisižadėjo permainyti tarifą teip. 
kad muitas butu numažintas arba ir visiškai panaikintas 
nuo daugelio i vežamųjų iš svetur daiktu. Siu metu kon
gresas "peržiurėjo"" tarifą — bet teip. kad muitas ant 
kai-kuriu daiktu tapo net pakeltas. Prezidentas Taftas 
pradėjo viešai reikalauti tikrojo tarifos permainymo. Ji
sai sako. kad reikią būtinai nuimti visiškai muitą nuo ge
ležies, karini, anglies ir kerosino. 

Straikai Pennsylremjoje. 
Liepos 13 d. prasidėjo McKees Roeks (šalia Pittsbm-

go) straikai dirbtuvėje "Press*'! '!ieel Car Company". 
Pametė darbą apie 4000 darbininku — beveik visi lenkai, 
lietuviai ir kitokie ateiviai. Jie nepriklauso prie jokios 
unijos, bet pametė darbą susitarę Pasirodo, ked jie dirb
davo būreliais po "foremanu" priežiūra. "Foremanai : 

mokėdavo jiems už darbą, bet — kaip skundžiasi darbi 
ninkai — mažai, nepilnai, da-gi reikėdavę darbą "nusi
pirkti" pas juos. Straikas tęsiasi ligišiol ir neapseina be 
riaušių ir muštynių. Ana. liepos 14 d. tapo sužeista dau-
giau.kaip šimtas asmenų, iš kuriu du numirė. Dirbtuves 
saugoja 10 raitu policistu ir 300 šerifo pagelbinikr. 
MeKees Roeks pėdomis nuėjo Lyndoros ir Butler'io pa
našiu dirbtuvių darbininkai. Visur nemažai kraujo pra
liejimo. 

I Š K I T U Š A L I Ų . 
Prancija. 

Liepos 20 d. netikėtai nupuolė Clemeneeau ministe
rija. Tatai atsi tiko (vide. . . . kursai kita
dos buvo Pranei jos užseinimu dalyku ministe 
riti) užmatė valdžiai. kad laivvne nesant j > 
kios tvarkos ir kad buvusieji laivyno ministeriai i Pelle-
tan ir Thomson, aiekados nesirupinę savo priedermėmis, 
ir dėlto. esą. prancūzu kariški laivai niekam netikę. Prar-
cija neprisirengusi prie kares, turinti nusileisti kitoms 
viešpatijoms ir tt. Delcassee visą bedą numetė ant dabar

tines valdžios, kurios galva yra Clemenceau (ištark Kl-;-
manso). Reikia žinoti, kad Delcasse ir Clemenceau yra se
ni neprieteliai. Nesistebėkime, kad tarp ju kilo barniai, 
kuriuose tapo išvilkti aikštėn seni dalykai, kaip antai : 
Prancijos pažeminimas Algeeiris'o konferencijoje, ir tt. 
Plemeuceau, besiginčydamas su savo neprieteliu, per da.ig 
užsidegė ir pripasakojo visokiu nieku. Rezultate, parlia-
mento atstovai išreiškė savo neužsitikejimą valdžiai di
dumu 212 balsu prieš 176. Tadą Clemenceau uššimov* 
skribelę iki pačiu ausų ir išėjo laukan. Paskui ji apleido 
parliamentą kiti ministeriai. Tą pačią dieną Clemenceau 
nuvyko pas prezidentą Fallieres'ą ir atsistatydino. 

Tokiu būdu Prancija netikėtai pasijuto be vyresny
bes, — p čia caras tuojau atvažiuoja i Cherbourg'ą 
Reikai būtinai nauju ministeriu tuojau — o čia atsakomu 
Kruoniu toms vietoms t rūks ta . . . Clemenceau įpėdini.i 
minimas Briand — tas "eyniškas intrigantas", kaip ji 
pavadino syki Prancijos socijalistu vadas Jaures. Grei
čiausiai pasiliks juo Bourgeois (Buržua). 

Revoliucija Kolumbijoj? pasibaigė. 
Iš Kolumbijos sostines, Bogotos. ateina žinia, kad re

voliucija pasibaigusi. Revoiiueijonistu vadu buvęs gene
rolas Ortiz. Visi revoliucijenistai pasidavę valdžiai. 

iŠ LIETUVIŠKU DIEVU AMERIKOJE. 
NEWARK. N. J . 

Paminėjimas ^0-metu sukaktuvių lietuviu emigracijos 
Amerikon. 

Birželio 30 (i. atsiliko čia ypatingas vakaras, sureng
tas vietinio klebono ir draugijos "Žiburėlio*" rūpesčiu. 
Vakaras buvo pašvęstas paminėjimui 40-metiniu sukak
tuvių nuo prasidėjimo lietuviu išeivybsj Amerikon. Va
karą atidengė k m V. Staknevičius. trumpai pabrėždamas 
šventes svarbą ir perstatydamas kalbėtojus. 

Kun. Jonas Žilinskas, garsus oratorius, ilgoje, bet 
anaiptol .įenuobodžioje prakalboje, užimančiai apsakė 
mušu emigracijos priežastis, pradžią, budus, pirmųjų emi
grantu pavydėtinai gražu gyvenimą ; toliau perėjo i perž
valgą tuo laiku nuveiktojo darbo ir mušu dabartini padė
jimą Amerikoje, kuri kalbėtojo žodžiais galima pavadin
ti "nigerio vieloje". Šitokio apverktino padėjimo prieža
stys esančios: užvydejimas ii apšvietimo trukumas. 

Pabaigoje oratorius pažadino sumesti kiek kas gali 
vadovėliu mokykloms išleidimui, kad tik veikau prasi
platintu apšvietimas tarp lietuviu. Paukota 38 dol. su 
centais. 

Maišytas choras padainavo dainelę, kuri išėjo nei 
šio nei to. 

Kalbėtojas, p. S. Pranys. žinomas laikraščiu sandar-
bininkas. išpasakojo istoriją lietuviu emigracijos i Ne
tvarką. 

Galop vietinis lietuviu orkestras užkrieže maršą — !r 
-večiai išsiskirstė. 

Buvo teip-pat pasirengę dar du kalbėtoju: vienas '.š 
Brooklyno. kitas iš Kanados, bet vėlai ciusitesęs vakaras 
neleido pabaigti programą. 

Jomelis. 

.A?*^..:,^ ., . . _ ^ 
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P. S. — Liepos 3 d. Agota Bujauekiute, bedegdam i 
*'firework'\ netyčia pasidege drabužius. Mergaite baisiai 
apdegė. Josios gyvybe pavojingame stovyje. Tai dar vie
nas oamokinimas gimdytojams. 

Jonelis. 

MINERSVILLE, PA. 
Žeme čia sausa, vasarojus ir daržoves pradeda džiuh, 

COŽ beveik jau ištisas mėnuo, kaip neturime tikro lietaus. 
Antras vargas — tai bedarbe: dirba tiktai dvi arba tris 
dienas i savaitę; mena, kad rugoiutyje pradės dirbti ge-
riau. Parapijos reikalai eina sparčiai pirmyn. Pereito kle
bono, kuo. V. Dargio. rūpesčiu tapo nupirktas nebrangiai 
plotas žemes ir pastatyta klebonija. Dabar, šitą mėnesi 
pradėjo mūryti bažnyčią. Darbas eina pamži. bet tikime-;, 
kad jau žiemą pradekime melstis naujoje bažnyeio;^. 
Dabartinis klebonas, kun. J. Dumčius, stropiai darbuojasi 
ii- visu para.pi.ionu yra mylimas. Kontraktieiius. ką stato 
bažnyčia, yra lietuvis. Var^amistra. J. Mikutavičia, kas 
nedelia su vaikais gražiai gieda ad> nas. o prieš sumą di
desniųjų choras savo "Pulkim ant keliu" sugriaudina 
žmones. 

T. Kizevičius. 

NBW PI1ILADELPIA. PA. 
Birželio 18 d. vietinėje sėtuvių bažnyčioje iškilmin

gai buvo apvaikščiomi Saldžiausios Širdies Jėzaus atlai
dai Gražius pamokslus pasakė: kun. J. Dumčius. Miners-
vide, Pa., išvakaro. kun. J. De'.ininkaitis iš Hazleton. Pa., 
per sumą karią kun. P. Abromaitis atlaike su asista. ir 
kun. K. Urbanavičius iš Shamokin. Pa., atlaidų vakaro. 
Nors oras pasitaikė nelabai gražus — lietus sulaikė lą 
dieną namie ne vieną — tečiau per pamaldas žmonių vi
sados buvo pilna bažnyčia. Diktas skaičius prieme tą die
ną šv. Komuniją. Choras atsižymėjo gražiu giedojimu. 
Tarp giesmininku, matvti. yra keletas gražiu ir išlaviiv 
tu balsu. 

E. M. 

AR NSBUTu" GERIAU? 
- Visi žinome, jog Kaune yra susidaręs komitetas rin

kti aukas pastatymui mokyklos mušu garsaus rašytojo, 
kun. A Dambrausko vardu, bet nežinome, kokios rūšies 
mokykla manoma įsteigti. Ar bus tai paprast?, pradine 
mokykla su lietuviškos ir rusiškos kalbos išguldymu; :ir 
— dviKliase miesto mokykla, ar — keturkliase progymna-
ziįa. — apie tai męs nežinome. Gal garbingas komitetas 
teiksis ta dalyką visuomenei paaiškinti. Kokios rūšies ren 
giamoji mokykla nebūtu, jinai vis. žinoma, bus priežiūro
je visokiu direkcijų ir rusu švietimo ministerijos, nuo ku
rios priklausys išguldomnju dalyku pakraipa ir viešpa
taujanti mokykloje dvasia. Nelaimingoms aplinkybėms vir 
tns, gali toje mokykloje užviešpatauti tokia pakraipa, 
kad toji mokykla n<j<ik nedarytu garbes mušu tautos my
lėtojo, kun. Al. Dambrausko vardui, bet tąji vardą nie
kintu, žemintu. Tokiose aplinkybėse, žinoma, ir pats mu
šu garbus rašytojas nenorėtu, kad toji mokykla nešiota 
30 vardą. Taigi tegul viršui paminėtas komitetas apsvar

sto tą klausimą iš visu pusiu ir tada gal atras geresni pa
minklą mušu garbaus dainiaus jubilejui pagarbinti. Ir 
teip, duokime, ar ne geriau butu vieton steigti mokyklą 
surinktus pinigus padėti atsakomoje vietoje ir iš nuošim
čiu užlaikyti nuolatini mokytoją lietuviu kalbos *>rie ko
kios nors gymnazijos arba mokytoju seminarijos? Jeigu 
pinigu butu surinkta teip mažai, kad iš nuošimčiu nebū
tu galima užlaikyti mokytoją prie gymnazijos, tai gal tos 
sumos užtektu kokiai vienai arba dviem stipendijom prie 
kekio nors universiteto gabiems lietuviams jaunikaičiams, 
einantiems speeijališkai fililogijos mokslus? Iš lietuviu 
tautai butu didesne nauda, nekaip iš pradines mokyklos. 
Pradine mokykla butu naudinga tiesiog vieniems tik 
Kauno miestelėnams, o gymnazijos mokytojas arba fifo-
logas tarnautu platesnei Lietuvos visuomenei ir augštes-
niame laipsnyje. Ir mušu gal garbaus jubilato. kurs per 
25 metus švietė mums savo augštu mokslu, butu atsako-
mesiiis pagarbinimas, nes tos stipendijos padarytu kun. 
A! Dambrauską nekaipo amžinu, nemirštančiu mokytoju 
ir tyrinėtoju lietuviškos kalbos, lietuviškos rašliavos ir 
apskritos filologijos — dalyku, kuriais jubilatas labiau
siai mėgsta užsiiminėti. 

Jeigu komitetas jau nupirko žemę ir namus mokyklai, 
tai. mano nuomone, atsakomiausia kun. Al. Dambrausko 
vardo mokykla butu mokytoju seminarija. Tečiau, jei jos 
negalima butu įsteigti, tai butu geraiausia tuos namus 
atiduoti '/Saules" valdybai mokytoju kursams tuose na
muose įtaisyti, nes mokytoju Lietuvai būtinai reikia. 

Meldžiu ir kitus laikraščius tą straipsni perspauzdin-
ti ir prisidėti prie to svarbaus klausimo išrišimo, išreiš
kiant savo nuomoję. 

Kun. N. J. Petkus. 

J U O K A I . 

V i s t i e k . 
Gyvybę apdraudžia/, agentas. — Ar tamsta ištekėjusi 

ar dar ne? 
Sena merga. — Tai priklauso nuo Tamstos. 

— Negerk alaus. Jornai! kaip norėsi, atsigerk van
dens, bus tau sveikiau. 

— Negaliu! Daktaras sake, kad turiu geležies sudė
jimą. Neduok Dieve, galėčiau surūdyti! 

A. — Koks atskyris tarp šiaudu ir šieno? 
B. — Nežinau. 
A. — Tu asile! juk tat bent koks galvijas žino!. 

Mokslavyrio Klaida. 
Universiteto profesorius noreje parodyti studentams 

gyvą kurčią-nebyli. Pasišaukęs toki kurčią-nebyli. prade
da pasakoti šiteip: 

— Pažiūrėkite i šito vaikino galvą. Išrodo, lyg butu 
visai normaline, bet reikia daug metu patyrimo, kad žmo
gus įspėtum — teip. kaip ir aš — jog tas vaikinas yra kur
ti os-neby lys. 

Kurčias-cebylys. — Atsiprašau, pone profesoriau, ma 
PO leurčias-nebylys brolis šiandien labai apsirgo ur nega
lėjo čion ateiti — aš paėmiau jo vietą. 

/ / 
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IMIGRACIJA. 

Imigracijos Istorija. 
Žodis "Emigracija"' — ženklija "Išeivybe." Emi

grantai yra žmones išeiviai. apleidžiintieji viena kraštą 
kad apsigyventu kitame. Męs emigrantais teipgi vadiname 
tuos. kurie atvažiuoja iš Lietuvos ar Europos apsigyventi 
ar darbo jieškoti Amerikoje. Toks pavadinimas ateivių i 
Amerika nėra visai teisingas. Jie yra emigrantai arba isei 
vi.ii. kada iškeliauja iŠ savo krašto, bet, kada atkeliauja i 
Ameriką yra ateiviai ir tur vadintis immigrantais. Šio 
straipsnio tikslu yra aprašyti istoriją immigracijos arba 
attivystes i Suvienytąsias Amerikos Valstijas. 

Nors garsusis Kristopas Koliumbas Ameriką atrado 
jau 1492 metais bet. rybose šios dienos Valstijų, pirmoji 
kolionija susitverė tik 1607m.: buvo tai Jamestovvn, Vir
ginijoje. Nuo to laiko kolionijos pradėjo tvtrtis visu pa
jūriu. Jau 1640 metais New Englandas skaitė apie 20,000 
gyventoju: B. Franklinas 1751 metais tvirtino, kad koiio-
nijese buvo milijonas žmonių. Pirmasai Suvienytu Valsti
jų surašąs ivyko 1790 metais, ir parode esant 3,929.214 gy 
ventoju. Nuo laiku Revoliucijos Šiaurinėje Amerikoje 
1775 metais iki 1820 metu, skaitlius ateiviu nėra žinoma;, 
bet apskaitoma, kad galėjo pas' >kti iki 250.000. Pirmieji i 
Suvienytąsias Valstijas ateiviai buvo. Išskirtinai beveik. 
Teutonu ir Celtu kilmes. Daugiausia keliavo Anglikai. 
Airiai. Hollendrai ir Vokiečiai, mažiau Fianeuzai, Portu
galai ir Švedai. Ir teip: 1815m. iš Anglijos atkeliavo — 
2.081; 1819m. — 34.787; 1824m. — 14,805: 1820 metais 
viso ateiviu buvo: 8,385; tame skaitliuje atkeliavusiu iš 
Anglijos buvo: 6,024, iš Vokietijos — 968. iš Prancūzijos 
— 371, iš Ispanijos — 139. Visi. tiesa, piadžioje ateiviai 
buvo atvykę iš aukštai civilizuotu tautu, bet, Anglikai 
buvo didžiumoje ir pirmosios kolionijos prasidėjo su an
gliška kalba ir tvarka. 

Su 1820 metais prasideda tikra immigracijos istoriji 
i Suvienytąsias Valstijas. Tais metais ^aidžia uždėjo aut 
muito rinkėju pajūrio uostuose prie/.ermę, kad surašinėti 
ateiviu skaitliu, kiekvieno amž'u. lyti ir užsiėmimą. Prad
žioje ateivyste buvo nežymi. Metais 1820 atkeliavusiu 
buvo tik 8.385: bet 1827 ir 1828 metois laike nuopuolio 
vaizbos Anglijoje, gausiau pradėjo žmones traukti i Ame
rika ir 1842m. skaitlius teiviu pasiekė iki 104,565; 1850m. 
jau trigubai daugiau — 310.004; 1854-ais metais dūejo 
iki 427.853. Tokio ateiviu užplaukimo priežasčia buvo sun 
kus Europoje, o ypatingai Irlandijoje. laikai, kurio prasi
dėjo nuo revoliucijos Vokietijoje ir traukeis iki 1854m. 
Europai aprimus ir išeivyste iš ten sumažėjo teip, kad 
1861 metais, kilkus civiliškai karei Amreikoje, ateiviu 
suskaite tik 100.000; bet su 1863 metais vel ju skaitlius 
pmdejo augti ir 1869 metais pasiekė 352,768. Apie ši laiką 
prasidėjo teipgi ir išeivyste Lietuviu i Suvienytąsias Ame 
rikes Valstijas. Immigracija iš Azijos prasidėjo 1853 me
lais ir 1854m. pasiekė 13.000. 

Prasidėjus 1870 metams, immigracija hiejo i nauja? 
milžiniškas vežias. Kuomet 1870 metais atkeliavusiu buvo 
387.203 tai 1903m. pasiekė jau milžiniško skaitliaus 857.-
046, ir 1905 metais perviršijo milijoną, ateiviu ? vvko 
1.026.499. Mat. karei prasidėjus 1870 metais Europoje, 

ta rp Vokiečiu ir Prancūzu, nupuolė ten vaizba ir pramone 
ir žmones leidosi Amerikon duonos jieškoti; bet, po 1873 
metu eikalams ten vel pasitaisius, išeivyste sumažėjo. 
Teip, duokim sau. 1873 atkeliavusiu buvo 459,803; 1874n. 
.- -keliavo jau tik 313,339; ateivyste ir toliau nuolatos ma
žinusi, teip kad 1 >78m. buvo nupuolus iki 138,459. Paskui 
vel pradėjo eiti augštyn ir 1882 metais užaugo iki 788,992; 
šiuo laiku staigiam ateiviu užploviraui buvo kaltas Gegu
žiniu teisiu apskelbimas Maskolijoje, kas privertė dau
gybe žydu išikraustyti iš Rossijos i Ameriką. Po I0S2 
metu immigra-ija sumažėjo. Kolera, viešpataujanti ryti
nėje Europoje 1893 metais turėjo blogą ant išeivystes 
itekmę. Nuo 1894 iki 1898 metu vaizba Amerikoje buv > 
sunkiame padėjime ir ateiviai nesiskubino. Reikalams pa-
aerejus, žmones subruzdo vel keliauti ir 1905 metais im-
toigrantu skaitlius perviršijo milijoną. Vienoje tik septin
toji Gegužes dienoje, tais metais, atkeliavo i New Yorką 
12.000 iminigrantu. 

Nuo Revoliucijos Amerikoje 1775 metais iki 19U5 
metu, emigracija davė Amerikai 23 milijonus žmonių: 
štai dešimtmečiais imant ju skaitlius: 

Nuo 1821m. iki 1830 — 143.439. 
1831 
1841 
1851 
1861 
1871 
1881 
1891 
1901 

1840 — 199.125. 
1850 — 1,713.251. 
1860 - 2,598.214. 
1870 — 2.314,829. 
1880 — 2.812,191. 
1890 — 5.246.613. 
1900 — 3.687,564. 

1905 — 3,833.076. (penkmetis) 

Viso nuo 1821 iki 1905m. 22.948.297. 

Paskesniame laike pribuvo da: 
1906m. — 1,100,735. 
1907m. — 1,285,349. 
1908m. — 782.870. 

Viso: 3,168.954. 
Paskutiniaisiais aštuoniais metais atkeliavo i Suvie

nytąsias Amerikos Valstijas septyni milijonai, du tukstan 
čiai. trisdešimts ateiviu. Galima tikėtis, kad ir toliau teip 
emigracijai plaukiant, šis dešimtmetis pasieks milžiniško 
skaitliaus immigracijos istorijoje. (T. b.) 

J U O K A I . 

Žydelio Mintys. 
— Kas pučis ant šalto, tas neapsidegins. 
— y r. s sėja veją, tas turi veją pilve. 
— Kas nemoka skambinti ant fortepijono, tas gali 

nusipirkti gramofoną. 
— Kalbėti i piktą moteri — tai balsas šaukiančio gi-

" " * 
r i o j e ! 

— Na. na! vaikščioji i bažnyčią ir linksmai klausai 
kunigo pamokslo. Kaip tai? 

— Žinai, kaip tai smagu! Kunigas pasakoja visą va
landą, o čia nei viena moteriške nieko neatsako!. . . 
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KRITIKA IR BIFLIJOGRAFUA. 
DRAUGIJA, LITERATŪROS, MOKSLO IR POLI

TIKOS MĖNESINIS LAIKRAŠTIS. Tomas VII. No. 27, 
Kovo 19^9 m. 

"Draugija" ištiesu verta Lakyti pas save kiekvienam 
>;>švicstesuiam lietuviui. Yra tai rimtas, bešališkas, tikras 
mck.Io, literatūros ir politikos laikraštis, štai 27-as iš 
eiles numeris nieku nėra prastesnis už kitus. Prasideda 
jisai linksniu Dagilėlio "Pavasariu' ' , kuri beskaitant no
risi dainuoti žinomą dainelę: 

Atej ' pavasarėlis. 
Žaiiuoja ant lauku; 
Burkuoja karvelėlis: 
Bur-ku! bur-ku! bur-ku'.... 

Be ko. ir pačios eiles, kaip rodosi, parašytos po širos 
daineles itekme. 

Dagilėlio antros eiles: "Griciūte'4 liūdnos, elegiškos. 
Griciūtėje "samanotoje" daug žmonių "vilko jungą kie
tą" : audros ją lauže, nuožmus prispaudėjai gyvenančiųjų 
joje širdis gniaužė, ir gyvenęs joje bernužėlis: 

" . . . išvytas jau i toli 
Dėlto, jog mylėjo. 
Jogei sviete tamsu broli 
Ir jam vargt padėjo". 

Šita apleista girtele primena poetui dar labiau apb-i-
stą tėvynę. Jisai baigia giesmelę liūdnais žodžiais: 

"Tave beržas apkabinęs 
Laiko, grieiutele! 
Kas tave glaus prie krutinės. 
Mano tėviškėle!. . . " 

Ir Margalis — tas jauslus lyrikas — talpina šitam;-
numeryje griaudžias eiles: " I vaikeli". Liepia mažutėliui 
neverkti, nes bus dar laiko iki kapui sočiai verkti. P. Jo
naičio eiles gali išspausti ašaras bent kam. Regi prieš save 
jauną vyrą pakilios dvasios, karštu troškimu, didelio ta
lento, bet suspaustą sunkios lb'os. Poetas nenori mirii. 
Kaip giliai žmogus turi atjausti t >kius priešginybes žod
žius : 

"O ne. nenorėčiau pusiaukelėj griūt! 
Aš noriu kariauti, kovoti' 

ir tuo pačiu tarpu, kaip griaudu skaityti rezignaeijos 
išreiškimą: 

"Bei: jeigu jau skirta pirm laiko pražūt — 
Mirtie — štai aš — kirski, besoti!. . . " 

Šatrijos Raganos nereikalaujame girti. Nebešiandien 
jinai žinoma skaitančiai visuomenei savo gražiomis pasa
komis. Apysaka: "Lemta", kurios pradžia telpa šitame 
"Draugijos" numeryje, rodo. kad raštininkes talentas 
bręsta, p'etojasi. eina tvirtyn. 

"Kunigo vikaro užrašai" (kun. B. Smigielskio raš
tas) — tęsimas — primena truputi Sheehan'o: "Mano 
nauja vikarą", truputi Valančiaus: "Palangos Juzę". Te 
čiau iš daugelio atžvilgiu (ypač iš istoriškojo ir lopogra-
fiškojo) nepalyginamai svarbesnis už anuos raštus. 

Mušu kalbos dalykai labai reikalingi žinoti visiems 
lietuviams. "Draugija" šitam reikalui pašvenčia nemažiii 
vietos, šitame numeryje užtinkame kun. P. Sragio idomu 

rašteli apie katekizminę terminologiją ir K. Būgos tęsimą 
ilg: rašto apie žodžius, gerai arba negerai vartojamus da
bartinėje mušu spaudoje. 

Pašilei g vinarae šitais straipsniais ir einame prie A. 
Jakšto skyriaus — prie "Lenku ir rusu spaudos apie Lie
tuvą". Tai duonele, kuria mušu garbus publicistas vaisiui 
sa\o skaitytojus kas mėnuo. Ir skalsi yra šitoji duonele. 
Tuose straipsniuose A. J. uera poetu, nei matematiku nei 
filosofu, bet yra tikru, tvirtu ir drąsiu mušu tautos apgy
nėju nuo lenku ir rusu užpuldinėjimu. Iš šito skyriaus 
išsinešame — kaip visados — pasisitiprinimą. pasiskalsi-
nimą ir pasidrąsinimą prie tolesnes kovos su mušu tautos 
priešais. 

Toliau eina peržvalga musi>pk;'je ir svetimose kalbose 
išėjusiu knygų ir laikraščiu; gale mažesni, b«t vis žingei-
dingi dalykėliai. 

Atkartojame dar syki. kad "Draugija" ištiosu verta 
turėti savo namuose. Kas nori šitą laikrašti išsirašyti, su 
mielu noru patarnausime. Amerikoje atseina 7 rubliai 
metams. 

J U O K A I . 

Arba teip — arba teip. 
A. — Matai, mano drauge, pasakysiu tau atvirai: tu 

esi asilas.. . 
B. — Teip?... 0 nuo kokio laiko? Ačiū už kompli

mentą, bet norėčiau žinoti, delko esu asilas: ar dėlto, kad 
su tavo draugas, arba tu esi mano draugas, deltokad aš 
esu asilas? 

— Nors kartą mano šuva išgelbėjo man gyvybę! 
— Kaip tai atsitiko? 
— Pardaviau ji už penkiasdešimt doleriu. 

Mandagus žmogus. 
Atsiprašau, ar tamsta nematei čia kur netoli poli-

eis o T 
Ne. nemačiau nei vieno. 
Tai. meldžiamasis, atiduok mna savo laikrodėli :r 

pinigus! 

Pas Mėsininką. 
Mergaite. — Ar neturite avies galvos parduoti? 
Mėsininkas. — Neturiu jokios galvos, tik savo. 
Mergaite. — Bet mama nori galvos su smegenimis.. . 

Gerai atsake. 
Meisteris (mokiniui). — Delko nevalgai šitos mėsos? 
Mokinys. — Dar karšta. 
Meisteris. — Na. tai papūsk! 
Mokinys. — Bijausi pust. kad man nuo peilio nenu-

iektu. kaip popiera. 

— Kažin, delko jie nepradeda dueliam? 
— Laukia fotografo. 

mm^m^m^ > ' v 
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P A S A R G A 
Neatėjus lietuviškoms raidėms i laiką, šit^s "Drau

go'' numeris tapo atspaustas be kai-kuriu lietuviškojo 
rašto ženklu. Tolesni numeriai eis priderančiai. 

REDAKCIJOS PASTABOS. 
Nevienas ne kartą yta pastatęs klausimą, kas pasi

darytu, jeigu sus"lį.visa valdžia patektu i socijalistu ran
kas. Ar butu teip. kaip sapnavo Cabet. Bellamy ir kiti 
busiančios tvarkos aprašinėtojai, arba kitaip kaip? 

Štai Philadelphijos THE SATURDAY EVENING 
POST užkvietė neseniai soeijallstus atsakyti ant sekanei '. 
dviejų klausimu: 

1. Kaip kooperatyviškoji valstija taps įvykinta? 
2. Padekime, kad bus Išrinkti prezidentas socijalistas 

ir didesne dalis kongrese soeijalistai: kaip tuomet priva
tine nuosavybe taps pervesta i visuomenes rankas? 

Ant šitų klausimu atsake ligišiol Eugene V. Debs. 
Victor Berger, Gaylord Wilshire. Upton Sinclair. Robert 
Hunter ir keli kiti žinomi socijalistu vadovai ir raštinin
kai. Štai idorau, kad atsakymai skamba teip. kaip juos 
jau yra surašę pirm to gilesni visuomenes gyvenime tyri
nėtojai — socijologai. Šitie atsakymai gali užpykinti ir 
išgązdinti bent koki Liet. Soe. Sąjungos, nari Amerikos 
s>cijalistu vadovai drąsiai ir atvirai prisipažįsta, kad so
cijalistu reikalavimus ivykins ne soeijalistai. bet kitos 
partijas, o Upton Sinclair šitą darbą paveda tiesiok repu 
blik;niams. Gaylord Wilshire (redaktorius - leidėjas'" 
Wilshire's Magazine") nesitiki net. kad kada nors bus 
išrinktas prezidentas socijalistas ir socijaiistiškas kongre
sas 

"Man nesirodo — rašo jisai — kad męs (soeijalistai' 
išrinksime (savąji) prezidentą arba kongresą arba kitką 
. . . Galingiausioji politiška partija, kokia ji nebūtu, bus 
priversta atsitikimu logika palinkti prie socijalistu pro-
gramo — priversta teip labai, kad šitoji partija išpildys 
programą nesibodedama." 

Gal niekas teip pasekmingai nebūtu sukritikavęs p. 
J. Baltrušaičio, kursai sulipdęs knygutę vardu "Revoliu 
ei ją : ar atspauzdknęs ją T. M. D. lėšomis, išsiuntinėjo ją 
redakcijoms, prikergdamas išdidžiai pasigyrimą: "Kriti
kuokite, jei galite!" - kaip V. Berger. Rašo Berger: 

"Prancija revoliucijos metu bandė padaryti lygiai 
ta - pat. apie ką tam«t» klausi mušu. Tarp 4 ir 15 d. rug-
piučio 1789 m. jinai panaikino feudalizmą. visus bajoru 
titulus ir valdiškąją bažnyčią. Už kelerių metu jinai pa
naikino Augšėiausiąją Esybę; jinai ateme visas žemos 
nuo bajoru ir bažnyčia. Bet Prancija nuo laiko ture.į) 
tris atskiras revoliucijas, dvi atskiri karaliji, dvi atskiri 
imp^riji ir tris respublikas. . . Prancija uat>ar yra rafrgfni 
ta nuo viršaus iki apačiai. nes pabandė atsikratyti vai 
diškos bažnyčios — ir vis tat atsitiko i šimtą metu po to, 
kaip feudalizmas ir bažnyčia tapo panaikinti Prancijo.;c 
valdiškai ir ant v isados . . . " 

Ką revoliueiija pagelbėjo? — Nieko. Kokią naudą ne 
ša revoliucijos išgyrimai? — Jokios. 

Noroms — nenoroms reikia pripažinti, kad pačiuose 
žmonėse — ne teorijose, ne partijose — guli progreso 
pajiegos. Juk žinomu faktu yra, kad galu aale ne prohi-
bicijonistai. bet žmones, ką glaudėsi prie republikiniu ir 
demokratu partijų, uždare didesnėje Jungtiniu Valstijų 
dalyje smukl-s. Drąsi?i galime tvirtinti, kad ir socijalistu 
reikalavimus ivykins — jei kokie bus visuomenei naudin-
jri — ne soeijalistai, bet visuomene. Jinai priims tuos so
cijalistu sumanymus, kurie jai, kaipo tokiai, bus naudin
gi, atmes tokius, bą neturės (kaip tai sako) socijališkos 
vertybes. Teip visados buvo. yra ir bus. Juk feudalizmas 
buvo savu laiku nandingas. Pagimdė ji visuomenes reika
lai. Kuomet jisai nustojo būti visuomenei naudingas ir 
įeikalingas. jisai vienur jau išnyko, kitur baigia nykti sa-
vaimi. Teip a su kapitalizmu. Pagimdė ji socijališkos 
aplinkybes. Kad jisai ištiesu yra visuomenei naudingas, 
parodo faktas, jog daugelis kraštu kviečia pas save ka1 

pitolą. duoda kapitalistams įvairius palengvinimus arba 
bando pagimdyti kapitolą dirbtinu bndu, kaip tai buvo 
Rusijoje Witte*s laikais. Bet kuomet gyveninio logika pa
rodys, kad kitokia ekonomiška systema bus visuomenei 
naudingesne, pati visuomene be niekeno pagelbos ją 
priims. Apie tatai rešysime dar nesyki. 

Daigelis žmonių lauže galvą, rašė ilgus straipsnius 
ir storas knygas, bandydami atsakyti ant klausimo: del
ko prancūzai buda^ii katalikiška tauta, tečiau duodasi 
teip lengvai valdyti save saujalei masonu, žydu. laisva
maniu ir radikaiiniu sočijalistu ? Delko Paryžiaus parlia-
mentan visados patenka diduma valdžios šalininku, nors 
valdžios pasielgimai dažnai nėra mieli Praneijos gyvento
jams?. ... 

Ant šito klausimo buvo daug atsakymu. Dabar vie-
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nas rast u in kas Londono "The Pall Mali Gazetteoje" 
atranda šitoki paslapties išrišimą. Jo nuomone, šitokiam 
apsireiškimui kaiti Praneijos valdininkai, biurokratija. 
Pranei jos biurokratija skaitlinga ir galinga. Napoleoną 
III-jo laikais, 1870 m., valdininku Prancijoje buvę tiktai 
250.000. — dabar ju esą 870.000. Atsiminkime, kad visi 
ne yra verčiami rinkimuose balsuoti už vyresnybes kan
didatus — ne tik j ie: teip-pat ju gimines ir pažįstami. To
kiu būdu valdžia perbalsuoja didumoje vietų (ypač mi--
sti.ose. kur daugiau valdiniku) kitus kandidatus ir užme
ta savo norus žmonėms... 

Štai paslaptis ir atidengta! Bet kažin, ar visame ta
me nesislepia gilesnes priežastys! 

Seniau tikėdavo, kad kai-kurie žim»nes turi savyje 
ipatmgą galybe, su kuria galed&vę padaryti kitiems daug 
blogo, l'žmetes toks žmogus kur nors negerą aki, o žiuri-k 
vaikas apsirgo, karve nustojo duoti pieną, ir tt . Lietuviui 
tokius žmones vadindavo raganiais, burtininkais, nuodi
ninkais, raganomis ir t t . : kitados tokius žmones degin
davo ant laužo. Dabar tikėjimas i raganavimus užsiliko 
tiktai pas laukines gimines ir tamsesniuose sluogsniuos<\ 
Gyvename šviesos amžiuje ir juokiamės gardžiai iš pro
seniu nežinojimo, kad vis tai buvo prietarai, burtai, tam
sybe etc. ete. Bet ir šitame šviesiame amžiuje atsiranda 
prietaringu žmonių, ką pav. neišsirengs i kelionę ir nepra
dės svarbesnio darbo petayeioje. ką nevalgys. je ;~i prie 
stalo susės trylika asmenų, ir tt. Tokiu žmonių akyse, die
na, skačius. žodžiu, daiktas turi savyje kokią tai nelemtą 
spėką. Beprote, vaikiškumas! — sakome męs, apšviesti 
žmones. 

Na. žinoma! — kaip ne? 
Bet tas pats apšviestas, liuosas nuo senovės prietaru, 

naujalūikis žmogus, tas liuosuotojas savo tamsiu broleli i 
iš visokeriopos vergijos — pasišnekėk su juo. pasiklau
syk jo prakalbu, pasiskaityk jo rašteliu, o pamatysi, kad 
ir jis pilnas prietaru, pamatysi, kaip ir jis atras priežasfi 
visu vargu pasaulyje kapitalizme, tikyboje, bažnyčioje. dva 
siškijoje, buržuazijoje, ir tt. Atras tą priežastį kai-kuriuo-
se žmonėse, kai-kuriuose daiktuose. Ir jis sudegintu ant 
laužo —jei galėtu — visus kapitalistus, kunigus; išpiautu 
karalius, prezidentas, valdininkus!. . . 

Ar tai ne piietarai. burtai, tamsybe? 
Ir mes dar manome, kad esame išsilinosavę omo 

praeities palikimu! 
Kiek dar tarp mušu prietaringu žmonių! Kaip gailu, 

kad tie prietaringi žmones nemato savo tamsybes, kad di
džiuojasi benešą žmonijai šviesą, laisvę, gerovę! 

Neslėpkime tiesos: jeigu apie viduramžiu teisėją, 
kursai tikėjo, buk ragana galėjo kenkti nekaltiems žmo
nėms ir dėlto žmogių geroves vardu liepė ją sudeginti, 
sakome, kad buvo paskedęs burtuose ir prietaruose, tai 
ar-gi to paties negalima pasakyti apie siu dienu bent koki 
laisvamani, soeijalistąf... 

Prietarai, burtai pasiliko tie patys, tik prieme kitokią 
*tox-a?7/tfl t 

A T M I N Č I A I . 
I. 

Pavasariu kiekvienas džiaugiasi: ir saulute tuomet 
teip gražiai šviečia ir vejalis teip švelniai glosto, ir toji 
juoda žemele rods atgija, kvėpuoja ir žaliu apdaru pue-
šiasi. Laukai ir girios ošia nuo įvairiausiu balsu, kuriais 
paukšteliai r gyvulėliai savo smagumą apreiškia. 

Pavasaris ateina kasmet, bet žmogaus gyvenimo pa
vasaris tik vienas teesti ir, syki praslinkęs, daugiau ne 
begrįžta. Teėiau. kaipo pavasaris suteikia naują gyvybę 
gamtai, teip jaunu dienu atminimas uždega širdį nauji 
ag.iim. Jauni metai, tai kaip žydintis pavasaryje sodas: 
jaunųjų svajones, dideliu darbu troškimai — tai pavasa
rio žiedai. Tiesa, kartais kieto gyvenimo šalna nuskina no 
vieną svajones žiedą, bet gyvybes syvai, vienur sulaikyti, 
tuo smarkiau veržiasi tiesiu keliu, kad susimestu i nauji's 
pumpurus ir žiedus. Sunku kartais būna sodininkui ap
saugoti žiedus nuo šalnos, bet apginti medi nuc kirminu, 
tai jau jo priederme. O bet-gi. nors mušu Lietuva sodais 
apsodinta, tečiaus negali pasigirti ju gausiais vaisiais. 
Nedaug ji teturi sodininku, mokančiu ir mylinčiu jauni's 
medelius auklėti. Gaila Lietuvos. Jos jaunuomenę apdo
vanojo Sutvertojas gražiais talentais, bet jinai turi mažui 
gabiu mokytoju, kurie galėtu i jaunas širdis ikvepti aug-
štas mintis ir išauklėti jaunas pajiegas i gražius talentus. 
Delko buvusis Vilniaus universitetas pragarsėjo pasauly
je mokslo vyrais, raštininkais, poetais? — Dėlto, kad vi
rėjo gabius, sugštos doros ir visa siela savo pašaukimui 
pasišventusius mokytojus. Delko šiandien Lietuvoje, nors 
kaimo jaunuomene ir eina i mokslą, bet didžiausioje da
lyje tos mokyklos rodosi miega, ir daug metu praslenka, 
kol gali pasigirti nors vienu vaikinu, išleistu i augštesnius 
mokslus: kuomet kitur vienas mokytojas, bet uolus iv 
savo gražiam darbui pasišventęs vyras, gali pasidžiaugti 
dideliu skaitlium augštai išlavintu vyru ir moterių. Kaip 
malonu atsiminti tokius mokytojus! Kaip smagu mąstyti 
apie tuos laikus, kada mokiniai lenktynėmis ejo mokslą. » 
mokytojas, kaip tėvas, ragindamas savo auklėtinius i dar 
augštesnius mokslus, taisė ju papročius ir būdą. naujus iš 
ju tverdamas žmones. Ištiesu, tokiems mokytojams pi"i-

guli vieta, meilėje ir dėkingume, greta mušu t ėvu . . . 
• » • 

Neužilgo Šv. Kazimiero Seseru-Mokytoju Kongre
gacija išeis iš po globos airiu Seserų Seminarijos Seran-
tone ir įsisteigs savo aukletnami Chieagoje. Treji met;-i 
lavinimos lietuvaičiu toje Seminarijoje užsipelnija nuo
širdaus paminėjimo. 

II 
Seranton'as yra plačiai žinomas.miestas. I ji subėgu 

šešios geležinkeliu linijos. Turi jis net ir savotišką vardą: 
"City of Anthracite" — kietųjų anglių pilis. Teeinu 
Seranton'as ne vien tik anglimis turtingas. Jis gali pasi
girti ne viena augštesne mokslo ištaiga. Tokia mums arti
mesne ištaiga yra Mount Saint Mary's Seminary. globoje 
Immacnlate Heart of Man- airiu Seserų. 

I Šv. Marijos Seminariją reikia važiuoti i šiaurę už 
miesto Green Ridge Suburban karu. Už 15 minutu važia
vimo matyti po dešinei gražus dideli namai, pastatyti smi 
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gioje vietoje, ant 30 margu ploto, kurio didesnę dali pri
dengia giria. Mokslo ištaigai sunku Lutu ir surasti pato
gesnę vietą: už miesto, toli nuo trukšnio, mokslui nepa
rankaus, bet gan arti. kad miesto ei^rgija kvėpuoti; aut 
kalno, prie girios, kur nuolatos tyru kvepuojasi oru. teip 
reikalingu sveikatai, ypač besimokinančios jaunuomenių 
sveikatai. Jei Šv. Pauliu. Tarsuse gimusi, regėjimas pla-
čiu lygumu ir tolimu kalnu kurstė i platu, visapasaulim 
darbą, kuris jojo lauke, kaip tai vienas jojo gyvenimo 
aprašytojas mini. tai delko platus ir gražus reginys n >o 
šv. Marijos kalno negali pakelti jaunu auklėtiniu širdis 
prie Dievo ir pripildyti jas dideliu toškimu pasišvęsti ar
timo išganymui?. . . Nuo .Seminarijos kalno i pietus, ilgo
je Lackawannos pakalnėje plečiasi darbštus miestus 
Seranton. toliau matyti migloje kiti miesteliai, o i 
vakarus niukso Mėlynieji, i rytus kalnai Moosic. 

Pati Seminarija tai keturių augščiu plytų namai, 
dviejų šimtu pėdu ilgio su dviem šonuose sparnais. 175 pe 
' 'u ilgio kievienas. Viršuje namai užsibaigia bokštu, ku
riame įtaisyta observatorija, nes Seminarijoje tarp kitu 
dalyku mokinama teip-pat ir astronomijos. Viduje, ka
dangi tai naujausiųjų laiku namai, kambariai dideli, aug

u t i , šviesus, su paskučiausiais įtaisymais. Keturi šimtai 
gyventoju gali lengvai rasti čia sau vietos. Visur tvarka 
ir toks tobulas švarumas, koki galima matyti tiktai mo
terių vienuolynuose. 

m. 
Šv. Marijos Seminarijos tikslu yra suteikti mergai

tėms tikrą krikščionišką išauklėjimą ir praktingą mokslo 
išlavinimą. Jogei sesers, tenai mokinančios, šitą tikslą pa
siekia pilnai, apie tat gali paliudyti tie. ką atvažiuoja i 
egzaminus mokslo metu pabaigoje. Mergaites, ką tenai 
mokinasi, išeina pilnai apšviestomis moterimis, pasidaro 
tikromis krikščionimis, išsilavina kalbose ir apsiejimuos'1 

draugijoje. Jos gali būti papuošalu labiausiai parinktoje 
draugijoje. Todėl Seminarijoje galima rasti mokiniu ne 
tik iš visu Pennsylvanijos kampu, bet ir iš .tolimesniu 
valstijų. 

Šanku išdėstyti su visomis smulkmenomis mokinimo 
būdą ir mokslo programą Seminarijoje. Užtenka pasaky
ti, jog seseru-niokyloju vyriausiu rūpesčiu yra žiūrėti, 
kad kiekviena mokine išmoktu savo lekciją kasdien. To
dėl sesuo-mokytoja visados eina gelbėti mergaitę išmokti 
lekcijos. Mokiniu protas niekados nėra apsunkinamas nor 
daug: gabesnėms mergaitėms duodama išmokti daugiai1, 
ne teip gabioms — mažiau. Egzaminai atsilieka kas pu
smetis. Neretai pasitaiko, kad gabesne mergaite vienu pu
smečiu pereina vieną klesą. antru — kitą klesą. 

Kūno lavinimas ir-gi neužmirštamas. Seminarijoj*1 

yra didele sale rekreacijoms ir gymnastikai. Tokiu būdu 
pedagogija pilnai atsiekia sf vo tikslą. priren -
gia žmogų atlikti savo uždavinį ant žemes. t. y. "pažinti, 
mylėti, ir tarnauti Dievui ant žemes ir regėti Ji pa-"ui 
danguje". 

Seminarijos mokslo programas apima pradini, vidu
tini ir akademiškąjį mokslą. Pastarasis tęsiasi ketveris 
metus ir dalijasi i du skyrių: klasiškąjį ir koįrercijališka 
ji. Pirmame i-uokinama tikėjimas, literatūra, angliškoj'. 
lotiniškoji. graikiškoji kalbos, o kas nori. tai dar vokiško 

ji. prancūziškoji, ispaniškoji ir itališkoji; aritmetika, al
gebra, geometrija, trigonometrija; geografija, geologija, 
botanika, fyzika, chemija, astronomija; istorija. Komer
cijos skyriuje mokinama: augiu kalba, komercijališkoji 
korespondencija, aritmetika, algebra, knygų vedimas, ko 
mereijališkoji geografija ir istorija; rašyti rašomąja ma
šina, stenografija, mimeografija. vaisbos tiesos, politiško
ji ekonomija. 

Greta to visko yra mokinama muzikos ir piešimo - -
toms mergaitėms, ką nori tokiu daiktu pasimokinti. 

Šv. Kazimiero Seserims ir busiančioms lietuviu vaiku 
mokytojoms buvo parinkta gera vieta. Tikimės, kad jinai 
pasiliks ne tik ju dėkingoje atmintyje, bet bus teip-pai 
pavyzdžiu mokykloms, kokias ir męs turėsime ateityje. 

Kabe. 

IŠ LIETU 70S. 
Kaunas. "Vysk. Giedraičio vakaras'". Nuo senai, kad 

ir išlėto. Kaune ruošiasi prie vysk. Giedraičio 300-mečio 
jubiliejau* iškilmes. "Draugija" No 38 buvo paskelbusi, 
kad gegužes 12 d. busiančios laikomos pamaldos už vysk. 
Giedraičio veię. Bet vysk. Cirtauto aplinkraštis, išakys, 
kaip tas jubiliejus turėsiąs būti atliktas, dar tebesąs spau 
doje. Tuo tarpu gi geg. 31 d. Kauno lietuviu draugijos tu 
Giedraičio jubiliejiniu iškilmių pradžia jau padarę. Su
manytojai — kunigai Dambrauskas, Jonuševičius, Olšau
skas. Tą dieną ' 'Daina" buvo ketinus "Saules" buste ata 
tyti "Vaito piršlystę" su dainavimais p. Babravičiaus, Pe 
trap. Konservatorijos mokinio. Bet sumanytojams papra
šius, "Daina" sutiko užleisti salę "Giedraičio vakaru i" . , 
by-tik pelnas už bilietus butu "Dainai". "Saule" savo 
vardu išgavo valdžios leidimą ir ant greitosios išsiunti-' 
nėjo pranešimus. Svečiu prisirinko pilna sale; kitos Kau
no lietuviu draugijos, pav. "ftv. Juozapo". Šančių "Blai
vybe", ir "Saules" skyrius irgi atsiuntė savo atstovus. 1 
"vakarą" atėjo ir v»si Kauno kunigai lietuviai, kurie 
šiaipjau nelabai temegsta viešuosius vakarus lankyti. Vei 
tui betgi būtumei norėjęs pamatyti nors vieną Kaimo fen 
ku visuomenes ar ju draugijų atstovą. Ką besakyti, kad i 
"Giedraičio vakarą" nesiteikė ateiti nei vienas iš Kauno 
kun:»u-lenku, nebuvo dagi nei vieno Žemaičiu kapitulos 
atstovo!1. O mums rodos, kad butu buvę galima ir labai 
pritikę. Užtat pirmose kedese sedejo keletas inteligentu 
latviu-protestantu. 

Tiek to! Kauno "Gieldraieio vakaras" labiau turėjo 
spalvą lietuviškai-katalikiŠko. tikrai šeimyniško vakaro. 

Sale buvo dailiai išpuošta gėlėmis, vainikais, estrados 
gilumoje sieksninio didumo vysk. Giedraičio paveikslas, 
prieš šv. Paneles stovylą klūpančia pozoje, su aureole ra? 
galvos; šalip jo angelas, pastoralą belaikąs. Paveikslns 
apšviestas žvakėmis ir elek'ros lempelėmis, dviejų didžui 
kryžių formoje prisagstytomis. 

Vakarą pradėjo redaktorius Dambrauskas referatu 
apie vysk. Merkel; Giedraiti, kuri statė gret Vytau.o. 
Kaip Vytautas politiškai apgynė Lietuvą nuo vokiečiu ka 
lavijuočiu. taip Giedraitis išgelbėjo Lietuvą nuo iš Vokie. 
čiu atneštos reformacijos. Toliau, referentas nernasakoio 
gar greit tą pati. ką "Draugijos" No 28 jis pats buvo para 

•s> 
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Kęs apie pradžią ir išsipletojimą protestantizmo Lietuvoje 
XVI amž. Pasidarė ispudis, kad ir protestantizmas didžia 
atnešė Lietuvos katalikystei naudą, nes, Reformacijai sian 
eiaut, eme Lietuvoje dygti ypač jėzuitu mokyklos, kuni
gu seminarijos, šviesesne ir darbštesne pasidarė kunigija, 
prasiplatino lietuviškos knygos. Bet viso to katalikystes 
atsikurnejimo ašimi ir jos sukeju buvo vysk. Giedraitis, 
kurs "šaukė, kele milijonus, rodė, ką gali vienas žemai
t is" . Tais žodžiais ir užsibaigė pirmasis referatas. 

Antrąjį referatą, prof. Skvireel-o sudėtą, paskaitė 
kun. Dogelis. Šiame referate vysk. Giedraitis buvo paro
dytas kaipo Lietuvos apaštalas, napaprasto sielos gražu
mo vyras, askietas, demokratas, kad ir elgetas su savimi 
valgydinus; žynius patrijotas ir lietuviu politišku teisiu ir 
ju kalbos apgynėjas. Žemaičiu krašto mylėtojas, šviesaus 
šys. Bet ir apie tą paskaitą nėra daug ko minėti, kadangi 
bus ištisa jau spauzdi narnoje "Draugijoj" No 29 ir atski
roj knygutėje. 

"Vakarą" pagražino kun. Byla. artistiškai padaina
vęs solo lietuviu ir valaku kalbomis, Babravičius, iš Pe-
trapiies konservatorijos, taip-pat padainavo solo* Paskui 
kun. Byla. Krantauskas (Chrząstowski) ir Naujalis pa-
grieže violončele, smuiku ir pijaniuu, o "Saules" kursi-
stai prideklamavo daugybę visokiu eilių. 

Trissyk buvo gražiai ir iškilmingai pagiedota 4 bal
sais vysk. Giedraičio kantata. Kantatos žodžius sudėjo 
Jakštas, o muziką Naujalis. Štai kantatos žodžiai: 

Garbe didvyriui, kurs Lietuvą 
Iš paklydimu trauke tvano, 
Kursai apaštalu jos buvo, 
Ieškojo tu, kurie pražuvo, 

Ir šaukė: "Grįžkit, avis mano!" 
Garbe veikėjui, kurs išpildė 
Darbumą vyskupo vadovo, 
Savus mokino, priešus tildė, 
Širdis apmirusias sušildė, 
I^aimejęs didžią šventą kovą. 

Garbe ganytojui tautiečiui, 
Kurs savo kalbą pamylėjo, 
Ir ar tai stabmeldžiui kaimiečiu;. 
Joj Dievo mokslą skelbt skubėjo. 

Garbe per amžius jam tebūna, 
Jo pavyzdi teseka ainiai 
Te niekad sostas jo negriuna.. . 
Ir mes pagarbint tą galiūną 
Šiandien skubėkim, broliai-dainiai. 

Vakars i daugeli padare malonu įspūdi. Reikia bet 
tiketies, kad Giedraičio iškilmes ten linkui bus dar gra
žesnes. Nežinome vyskupo Girtauto aplinkraščio prasmes 
kuriuo jis prie Giedraičio jubiliejaus šventimo pakvies vi
sus Giedraičio aveliu ainius. Reikia tiketies. kad jubilie
jines iškilmes nepasibaigs vienais tik poterais bažnyčiose 
arba panašiais i kaimiški vakarais; ka<t mušu -eikejai su 
manys įsteigti kokią vidurinę mokyki) Giedraičio vardu, 
pav. 4 klesu progimnaziją su internatu, arba ben Naujaji 
Šventraščio įstatymą išleis pigiai ir dailiai. 

Kad toki Giedraiti Dievas kadir lenkams butu davęs, 
jie mokėtu atsitikimą snnaudoh. kaip sunaudos 500 metu 

sukaktuves kovos ties Žalgiriu, sudedami milijonus pradi 
nems mokykloms steigti. 

Na. vis dėlto dirbsime, ką sugebėsime. 
(Viltis.) R. M. 

VAIKU SKYRUS. 
KUR VEDA GIRTUOKLYBE. 

Mažuose namuose, prie kuriu žaliavo gražus sodelis, 
gyveno našle su sūnum Vytautu. 

Vaikinas buvo mandagus, lipšnus ir darbštus. Jistiek 
uždirbdavo iYorike. kad gyveno su savo senute motina be 
varyo. faupdamas uždirbtą skatiką, jis surinko tiek pk>.-
gu, kad galėjo nusipirkti reikalingiausius namams daik
tus. 

Motina buvo labai laiminga gero sūnaus globoje. 
Vieną nedeldieni Vytautą aplanke jo pažįstamas, su 

kuriuo jis kitkart mokinosi pradinėje mokykloje ir da
bar tik-ką grižo iš kariumenes; jis kvietė Vytautą eiti s> 
juo girtuven, alaus atsigerti. 

Motina kalbino sumų neeiti, bet Vytautas jos nepa
klausė : jis nuėjo su draugu i girtavę, kur užtruko iki ve-
lan vakarui. 

Jaunikaitis grižo namo vėlai nakčia. Jo veidai buvo 
nepaprastai raudoni ir akis eip keistai žibėjo. Motina 
neapsakomai išsigando: ji jaute, kad gali būti nelaime. 

Sunūs, neatkreipęs atidos i motinos išgąsti, šanki.'.; 
pargriuvo lovon ir užmigo. 

Ant rytojaus jis pabudo su dideliu galvos skaudėji
mu, su kartumu burnoje ir neapykanta prie darbo. 

Nežiūrint i tat. atėjus už keliu dienu minėtam drau
gui, jis vel sutiko eiti aluden. Nuo to laiko jis kas-kart 
dažniau lankydavo aludę. 

Jau namie pritrukdavo pinigu išvirimui valgio. Mo
tina verkė ir kalbino sunu pasitaisyti, bet jis vis labiau 
ir labiau klimpo balon, pragerdamas sunkiai uždirbtą 
skatiką. Maža to, netekęs pinigu, jis gerdavo ant bargo. 
ir. netrukus, nalaiminga motina neteko karves, vistu ir 
rakandu, nes girtuves šeimininkas viską už skolas paemo. 

Kas liko veikti nelaimingai motinai senatvėje*... Ji 
su dideliu skausmu ir verksmu nuėjo elgetauti. 

Vytautas-gL begirtuokliaudamas, tapo atšalusiu prie 
visko; jo protas ir jeusmai buvo aptemdyti. Jam nerūpėjo 
nei bažnyčia, nei tėvyne, nei našle motina. . . Jis kaskart 
dažniau apleisdavo darbą ir jau nedirbavo teip geri 
kaip kitkart; todėl ji ir iš dirbtuves pavarė. 

Nešvarus ir apdriskusis jis dažnai pargriudavo prie 
kelio; visi tyčiojosi ir juokėsi, jam teip begulint. Galop, 
žiemos metu. jis girtas pargriuvo prie smukles slenksčio 
ir čia pabaigė savo nelaimingą gyvenimą. 

Ksav. Vanagėlis. 
P. H. — Aš, šios apysakėles autorius, negeriu visai 

jokiu alkoholiniu gėrimu ir niekuomet nerūkiau. Savo 
namuose niekuomet Bevaisinu savo svečiu tais nuodais. 
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AUKOS SV. KAZIMIERO SESERŲ 
VIENUOLYNUI: 

B 

šv. Kazimiero Parapijos 

Philadelphia, Pa. 

(Jo.sžtautas Juozaps IM 
Bakaitis Jonas 25 
Baniavieia Juozas 1-00 
Kavaliauckas. Feliksas 50 
Žiliene Petrone 2.00 
Zubavieaite Morta 1-00 
Zubavieaite Stanislova 1-90 
Zubavieaite Uršule 100 
Boblaite Domicėle I-'** 
Dambrauskas Juozas 50 
Gurskis Jurgis 5.00 
Hodell Jonas 5.00 
Mačiūnas Kazys 1-90 
Adomavičia Benediktas 100 
Pečius Juozas 1-Ū0 
Konstantinavičia Kazjs 1-00 
Seba Jonas 3.00 
Norkevičia Juozas 1-00 
Vismantą Antanas 50 
Sabaliauekiene Jr<ze 2.00 
Norkevičius Juozas 2.00 
Sabaliauekas Vladas 1.00 
Norkevičius Aleksandras 100 
Višniauekiute Juze 100 
Miekunas Stasys 1-00 
Urbonas Kazys 1.00 
Matilus Jokūbas 1.00 
Malinauckas Tamošius . . . . . . . 1.00 
Mozūras Juozas 1.00 
PlAStfcuimm Jurgis 1.09 
Pupa Petras 1.00 
Rinkevičius Feliksas 1.00 
Balkis Petras 1.00 
Jankauekas Flioras 100 
Staknys Juozas -r,0 
Vaitkevičius Juozas 1X>0 
Brūzge Vincas 1.00 
Urbanavičius Antanas 1.00 
Vencius Bernardas 1.00 
Keršas Domininkas 50 
Budrevičius Jonas 1.00 
Urbanavičius Ignas 1.00 
Žemaitis Jokūbas ?.. 1.00 
Bukanauckas Vaclovas 1.00 
Svecinska« Petras 50 
Žemaitis Antanas 50 
Dubauskis Pranas 1.00 
Grigaliumas Adomas 1.00 
Uždavinys Antanas 50 
Rutkauckas Jonas 5.00 
Urbanavičius Jurgis 1.00 
Žydelis Motiejus 1.00 
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Valavičia Feliksas 
Vilkišis Juozas 

1.00 Masalskis Tarnas 
50 Baubą Jonas 

1.00 
Juknev ie ia Stasys 1.00 
Bazis Ju rg i s 
B^ržiulionis Jonas . . . . 
Rap inas Aleksandras 
Kavalskas Motiejus 
Uždavinio Andrius 
Zubkauskas Juozas 
Kniziukevičius Juozas 
Bazis P ranas 
Bazis Juozas 
Navardauskas Vincas 
Vaškevičia Steponas 
Zalie«kas Pe t ra s 
Liudvinavičia Vincas 

Skorokodas Juozas 
Ziiioniute Saliome . 

50 Freit ikis An tana i 
50 

23 
50 Basnauckas Andirus 
50 

i m 
1.00 
1.00 
L08 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 

Sasnauckas Vincss . . 
Litvinskas Martynas 
Karuskevičius Petras 
Modestovicz Ksavery 
Pečkauskis Jonas 
Paškevičius Jonas 
Partuškevičius Karalius 
Stosiunas Juozas 
Stankūnas Kazys 
Lipkevičius Martynas . 
Gedliauckas Antanas . 

. . . . . . . 
. • • * 

Kazlauckas Stasys 1.00 Naujalis Adomas 
Kazlauekas Ju rg i s 1.00 
\ a r k u n a s Domininkas . . 
Radzevičius Jonas 
Steponavičius Stasys . . . 
Arnauskas Jonas 
Arnauskas Juozas 
' ž d a v i n y s Stasys 
Peckus Motiejus 
Žukauskas Jonas 
Liulevičia P ranas 
Aidukouis Feliksas . . . . 
Raplys Juozas 
Gliebas Motiejus 
Ališauckas Klemensas . . 
Žukauskas Germanas . . 
Česnulevičius Krisius . . . 
Bakana Domininkas . . . . 
Ast ikus P ranas 
Narkunas Juozas 
IVčiukonis Liudvikas . . 
Tarai la Adomas 
Cerniauckas Domininkas 
J a n k a u s k a s Jonas 
Polujanskas Kasparas . . 
Žydelis Jonas 
Tarai la Jonas 
Kazlauckas Jonas 
Uždavinys Juozas 
Naruckas Domininkas . . 
Kačenas Stasys 
Bazis Motiejus 
Vencus Jonas 
Tara i la Stasys 
S takauckas Kleopas . . . 
Brazdžionis Antanas . . . 
Remeiza Zigmuntas 
Uktelionis Stasys 
Karaskevičius Pe t ras . . 
Bucavičius Antanas . . . 
Yeckis Tarnas 
Kirkickas Juozas 
Bu tkus Juozas 

1.00 
M 
50 

1.00 
•25 

Jo 
50 
25 

1.0') 
30 

l.tu 
w 

1.00 
1.00 
1.00 

25 
50 
25 

Lee 
1.00 
1.00 
1.00 

.30 
l.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
i.oo 

25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

50 

Ramanauckas Juozas 
Sasnauckas Petras 1.U0 
Raižys Aleksandras 1.00. Grigoravičia Edvardas 
Kukurauekis Juozas 5.) 
Kundrotas Antanas 50 
Pempe Konstantas l.«X) 
Kirkiekis Mikolas 1.00 
Kandrotas Aleksandras 25 
Stelmokevičius Jonas 50 
Petrauckas Adomas 50 
Butkus Petras 1.<X) 
Stepaukevičiute Mare V3 
švagždis Konstantas 50 
Na.i.įalis Simanas •">" 
Grinevičius Antanas 23 
Adamonis Jurgis 1.00 

50 
Rugelis Stasys -50 
Stadaluinkas Tanias 1.50 
Stadalninkas Juozą.. 1.00 
Augy-čia Kara l i j a 1.00 

50 
25 
50 
25 
25 
25 
50 

1.00 
50 
o<» 

1.00 
50 
50 
50 
25 
50 

. . . . . 1.00 
50 
50 

' 25 
50 

2.00 
1.00 

25 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 

Berčiene P rane 
Jonait is Antanas 
Janušauckas Jurgis . . . 
Venekevičia Vincas . . 
Augaitiene Barbora . . 
Kimutis Jonas 
Paulekas Pet ras . . . . 
Petkevičia Jonės 
Smailis Jonas 
Klevečka Steponas . 
Kuberčalskas Mikolas 
Vaičiulenas Jurgis . . 
Leketas Ignas 
Rezgevičia Kazys 

Stankūnas Jonas. . 
Lazdauskis Juozas 
Martinka Jurgis . 
Stosiunas Mikolas 
Stosiumas Jona< . 
Pačius Mikolas . . 
Galinaitiene Ane . 

1.00 
1.0*1 

25 
5.ee 
5.00 
1.00 
2.00 

Galinaitiene Magde 1.00 
Karlonas Antanas 50 
Valentukevičia Jonas 50 
Jaskelevičia Antanas 25 
Brazas Silvestras 50 
Lendauskas Ciprijonas 1.00 
Gruožas Juozas 30 
Poniškis Antanas 2.00 
Stefankevičius Vincas 50 

25 Oliseika Pranas 1.00 
501 Toliušis Juozas 1.00 
50 i Toliušis Pranas 1.00 
zo 
-»^ 
trr 

1.00 
2:3 
30 
50 

Kavaliaueku ne Mar" 
Alaufkis Aleksandras 
Nausiedas Adomas 
Norgelis Aleksandras 
Agintas Stasys 100 
Brazius Telesporas 50 

50 Freit ikis Jurgis 

Kaladzinskiene Ane . . . . 
Bleistroaas Juozas 
Kukanaiize Izabele 
Kukanauze Paulina . . . . 
Kazlauckas Antanas . . . 
J ankauckas Jonas 
Raudonis Jonas 
Šorys Vincas 
Rukcvičiene Ane 
Bieliauskis Jurg is 
Poška Kazys 
oravinskas Jonas 
Čeliadinas Stasys 
Leskauckas Konstantas 
Trakimas Jonas 
Bekeris S. Juozas 
Bekeris A. Juozas 
Kondratas Oskaras . . . . 
Bekeriute Zofija 
Palioniene Ane 
Briedis Juozapatas . . . . 
Šimkevičia Juozas 
Čepulis Pokas 
Kudolys Juozas 
Urmonas Mikolas 
Seiviene Mare 
Saukait is Aleksandras . . 
Saukaitiei 'e Naste 
Atkočiūnas Domininkas 
Pečiukas Jonas 
Tama-sauekas Pranas . . 
r a č i u k a s Jurg is 
Montvilas Ignas 
Šlamąs Boleslovas 
Kurl iandzkis Rapolas . . 
Mataitis Boleslovas . . . 
UršiOis Kazys 
Uršnlis Juozas 

50 Petkevičia Aleksandras 

20 
1.00 

30 

s> 
50 

1.00 
1.00 
1.00 
į.eo 

50 
.3 I 

1.00 
25 
25 

1.00 
25 

1.00 
50 

1.00 
.30 
" 
•50 
25 
;v-> 
50 

1.00 
;>0 
m 
50 
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Paulekas Kazys 
Atkeiunas Ignas 
Loc.okis Juozas 
Cepulis Petras 
Uastauekas Jurgis 
Yaitiekaitis Juozas 
Danibrauekas Kazys 
•j akstys Jonas 
Vitorta Juozas 
Kavaliūnas Andrius 
-T uodis Pranas 
(i ustys Jonas 
Kasparavičia Antanas 
.Juodeika Teopilius 
Bagočius Pranas 
Bagočius Ignacas 
Bagočius Stasys 
Kamarauskas Pranas 
šveina Simanas 
Janušaite Barbora 
Savickiene X 
Butike Mare 
But ikis Jonas 
Stasiulevičius Vincas 
Balkevičius Juozas 
Simanavičius Vincas 
Domeika Jonas 
Stuporas Jonas 
Tautvidas Pranas 
Davidenas Juozas 
Norbutas Juozas 
•buleikis Pranas 
Stankus Adolpas 
šurkus Pranas 
Parežtas Pranas 
Valadkevičia Vaclovas . . 
Zachsas Pranas 
Mineiko Stefanija 
Šimkus Aleksandras 
Liaukšius Petras 
Šimkevičius Kazys 
Lukošiavičia Kazys 
šiltutis Simanas 
-Tankunas Ignas 
Malinauckas Kazys 
Kručkauckas Tarnas 
Bakaitiene Ona 
I'etrauckas Romanas 
Zukauekas Aleksandras 
Norvaišas Vincas 
šapkus Aleksandras 
Norvaišas Pranas 
Paliunas Petras 
T'lčiniute Barbora 
Stankūnas Jokūbas 
Zdanaviččiuke Veronika 
Stankūną* Juozas 
Kriščiūnas Juozas 
Toleikis Jonas 

1.00 Vords Pranas 
30 Kivilius Juozas . . 
50 j Ki vilius Pianas . . 

1.00 Griėiunas Juozas . 
1.00 I Andrulis Motiejus 

Kraioiene Joanna 
Kazlauekiute Stanislova 
Gervelyte Rože 
Jauga Ona 
šliakas Karalius 
Baleaitis Augustinas 
Repšys Konstantas} 
Tamošaitis Jonas 
Globiša Izidorius 
Laurutis Stanislovas 
Laumokis Jonas 

50 į Baleaitis Petras 
! Zurauckis Antanas 

Domeika Vaclovas 
Narvilas Stasys 
Dai'ydis Jonas • 
storonas Pranas 
Zukauskis Jonas 
Mogila Steponas 
Butkevičiui Kazimiera 
Arlauskiute Mare 
Diedonis Jonas 
Linkauskas Jonas 
Grimašauckas Benediktas . . . . 
Ručikas Jurgis 
Barauskas Stasys 
Barauskas Juozas 
Darbutas Juozas 
Dargusas Petras _ 
Vitkevieia Pranas 
Navickas Juozas 
Norbutas Eteponas 
-Tonikas Jonas 
Paulauckis Antanas 
'^ruožaitis Juozas 
Butkus Adolpas 
Iženas Antanas 
Janušanekas Edvardas 
Valančiunas Kazys 
Aleliunas Stasys . 
Urbonas Vincas 
Dromants Ona 
Paliulionis Jonas 
Sakavičius Aleksandras . . . . 
Baciavi<"ius Jonas 
Zaitau'-kas Jieronimas 
Kasparavičius Petras 
Kadalskis Augustinas 

25 I Drumonts Tadas 
50 į Babrauskis Juozas 
50 . Počka Juozas 
50 j Dailydis Juozas 

1.00 Šimkevičia Jonas 
50 Šiltutis Izidorius 

1.0-0 
1.00 

50 
73 

5.00 
50 

1.00 
2.00 
1.00 
1.00 

50 
50 

1.00 
25 
Ty-y 
30 

1.00 
25 
50 
50 

1.00 
50 
50 

1.0C 
1.00 
1.00 
1.00 

50 
1.00 
l . ' ž O 
1.C0 
1.00 

50 
50 
50 

1.00 
50 

5.00 
10-0 
1.00 
1.00 
į.oo 

25 
1.00 

251 
50 

5.1 Banaitis Antanas 
1.00 Šiltutis Antanas , 
l.OO i Vidžiūnas Pranas 
1 .o•) Matjošaitis Jonas 
1.00 Baliulionis Klemeasis 

50 Kazlauskas Antanas 
1.00 Čepukevičiene Ona 

50 Bernotavičia Juozas 
*/5 Nemanius Ignas 

1.00 Nemanius Petras 
1.00 Laurinavieia Andrius . . . . 

25 Jurgaitis Petras 
1.00 Giedraitis Izidorius 
1.00 Skupeika Konstantinas . . . 
1.00 Dvorzeckis Petras 
1.00 Zukauskis Juozas 

50 Barauskis Juozas 
23 Pupkius Mikolas 

\.0) Kerpauskis Jonas 
1.00 Arlauskis Izidorius 
1.00 Noreika Antanas 

25 i,i(iy< Simanas 
1.00 Timiaskas Antanas . . 

50 Sabaliauskas Kazys . 
1.00 Kubelčikas Ambra zis 
1.00 Skulginas Gabrys 
1.00 

50 
50 
30 

1.00 
1.00 
1.00 

23 
10 ) 

50 
1.00 

25 
1.00 
1.00 

50 
50 
50 

1.00 
1.00 
1.00 

25 
50 
50 

. . . . . . 

Radzevičia Kazys . . . 
Petrušiunas Izidorius 
Maurušaitis Pijus . . 
Juodis Jurgis 
Bomikaitis Mikas 
Tamulis Rapolas . . 
Agurskis Vincas . . . 
Kanišauskis Petras . 
Dubickis Petras . . . 
Bačanskas Petras . . 
Bačanskas Bronius . 
Sleikyče Alze 
Buenyče Veronika . 
Medžiovepris Ignas 
Medziovepriute Alze 
Merlžiovepriene Morta 
Dapšys Vincas ., 
Žvirblis Juozas . 
Babilius Antanas 
Barčius Izidorius 
Kiudiene Jieva . 
Krivinskas Kazys 
Šlenderis Vincas 

50 šlenderis Juozas 
50 Gautas Rokas 
25 Arbašauskas Jonas . 

1.00 Opolskis Petras 
1.00 Lukošiūnas Antanas 

50 šūkis Pranas 
2.00 Geležinis Antanas . . 

.50 Bnkšliene Morta .. . 
50 Geležinis Stasys . . . 

1.00 Pilipavičius Jon'as .. 

1.00 
1.00 

50 
1.00 

50 
25 

1.00 
1.00 

50 
1.00 
1.00 
2.00 

2.3 
1.0;» 
1.00 

50 
25 
25 

1.00 
1.00 

50 
50 
75 
05 

1.00 
50 
50 

1.00 
50 
50 
30 

1.(1) 
1.00 
1.00 
1.00 

50 
50 
50 

1.00 

5d 
25 

1.00 
50 

1.00 
50 
50 

1.00 
50 
25 

1.00 
50 
50 
50 

1.00 
50 
50 

1.0) 
50 

1.00 
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Baranauskas Liudvikas . 
Gružauskas Adomas . . . 
Augustinas Stasys 
Bartuševičiene Antanina 
1'aiioiiis Juozas 
Vaitiekūnas Feliksas . . . 
B a l č i u s Antanas 
Balčiūnas Julius 
Bagočius Jonas 
Butkus Kazys 
Šimkus Stasys . . . . 
Brasiene Alena . . . . 

•Darbutas ignaeas . 
Žilinskas Juozas . . . 
Brasiute Stanislova 
Jurk iu te Jieva . . . . 
š'tuekien-" Emilija . . 
Vaiiekaite Agota . . 

. . . 

1.00 
1.00 

50 
59 
25 
ŽS 
50 
25 

im 
50 
50 
50 

1.00 
i.m 

50 
25 
50 

1.00 

Čyžas Ignotas 1.00 
Augyče Elze 50 
Gobšaite Barbora 50 
Kamantauskas Leonas 50 
Jablcc.skas Juozas 1.U0 
Bakertis Kazys 25 
Znvišis Aleksandras 50 
Senolis Kazy va 1.00 
Tolišis Juozas LOd 
Grigal iūnas Juozas 1>X) 
Valantinike Alze 1-00 
Š^atevičius Karal ius 1.00 
Gudonis Juozas L63 
Guokas Jonas 1.00 
Buividas Apolinars 25 
Grinis Adomas 25 
Tranauskas Leonas 25 
Drungilas Pranas 1.00 

Miežis Jonas 
Šauk t i s Viktoras 
Bukai t is Antanas . . . . 
Katkeviča i te Monika . 
Pe t rausk i s Juozas . . . 
Lukaše vi čiuke Pauli a 
Mikala jūnas Stasys . . 
f ' i / iauskai te Kašte . . 
Va i tkus Jokūbas . . . . 
Valeckyče Juze 
Lukaševičius Viueas . 

i 

Į .Muzikevičiute Stele . 
j Balč iūnas Vladas 2 

Kun . J . J . Kaulakis 50 

50 
50 
25 
50 
50 
50 
.00 
.00 
.00 

VI 

m 
0(1 

Viso: $417.40 

Kun A. Staniukynas. 

PAUKŠTELIS. 
Ak. kodėl t" , miels paukšteli, 

Teip anksti čion atvykai? 
"* er žolynu mus* darželyj". 

Vos sutirpo tik ledai. 

— Ne del saules i r ramybių 
Aš čionai j u k a tvykau T 

Man j iereik pu ik iu grožybių!. 
Prastą vietą apr inkau . 

Mus' padange apsiniaukus. 
Vi-jas pučia teip labai. 

Ir gamta lyg susiraukus. 
Tuščios pievos ir laukai. 

Aš pavargėlio p a s t o g ė j ' 
Lizdą noriu sau su vyt. 

Ir šeimyną jo pa tog ia i 
Ketinu myJet. l a i k y t . 

š tai lietus j au lvt pradėjo. 
Sunku bristi per purvus! 

Del lietaus, purvyno, vėjo 
Mus" pavasaris biaurus! 

Gris iš darbo šeimynėle. 
Skurdu valgi sau gamis. 

Man bečiulbant, bakūžėle 
Tuo ' visa nusirajin.-.. 

Ant š iaudu .miegos varguoliai . 
Aš raminsiu j u sapnus 

Ir giedosiu jiems patoliai . 
Ik išryto jie pabus . 

• 

Apie svietą laimingesni. 
M a i bečiulbiant. j ie sapnuos ; 

l pa linksma ir geresni 
Šitas sapnas j iems priduos. 

.V:am sviete ras lygybę-. 
Jokiu luomu ten nebus ; 

Tik ramybę ir vienybe 
J ie regės per tuos sapnus . 

Ksav. Vanagėlis . 
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J U O K A I . 

Ašaros. 

Vaikas valgy dešrą ir griaudžiai verkia. Klausiu j<>; 
— Kas tau. ko verki? 
— Teip sau. 
— Na. gal dešra negardi? 
— Gardi, bet. . . 
— Bet kas? 
— Aš ją pavogiau. 
Matyti, vaiką sąžine griaužia. Sakau jam: 
— Esi geras vaikas; gailiesi pavogęs svetimą daiktu. 
— O. ne — atsako vaikas. 
— Tai ko verki? 
— Vis atsimenu, kiek gaučiau mušti, jei mane pa

gautu, ir dėlto verkiu. 

Neaiškus parašas. 

Viešnamio savininkas. — Meldžiu dovanoti, bet ka;n 
tamstos vardas? 

Svečias (rūsčiai). — Vardas! Ar nematei ma::o var
lio užrašyto knygoje? 

Savininkas.. — Teip, dėlto ir klausiu. 

Dovanoja paskutini milijoną. 
('bi<-ag;>s milijitKiieriits. D. K. Pearsons. apskelbė, 

kad šiuose !M)-uose savo gyvenimo metuose jisai padova
nosiąs paskutini milijoną mokykloms ir labdarišk<>»'.-< 
ištaigoms. Pirm to jisai išdalino tiems patiems siekiais 
daugiau, kaip keturis milijonus dolerio 

Naujas Katino Seminarijos Rektorius. 
Kauno seminarijos rektorium yra paskirtas daban -

uis Peterburgo dvasiškos akademijos inspektorius, kui: 
katio::ikas -J. Maciulevičius (Mairo::is). Iš to nemano 
džiaugsmas lietuviams. Naujam rektoriui velijame ik.; 
metu ir vyskupo mitros netrukus. 

F*rs duoda du šaliunai su prapertemis, 
o k i t i ke tu r i saliunai y ra a n t r a n d o s . K a s n o r i , t e 
gul Kreipias i prie: K. K I J A N 3 K I , 114 N . M A I N 
ST., W I L K E S - B A R K E . PA. 

OFFICE, NEW PHONE 37. RESIDEx\TCĘ 1100. 
LIETUVIU ADVOKATAS 

J O N A S S.. L O P A T T O . 
47-48-49 Bennett Building, Wilkes Barre, Pa. 

P A B I 0 L E, 
Garski kardinolo Wisemano apysaka. Verte Vytau

tas. Kaina 1 doleris. įmautiems daugiau, kaip vieną 
egzempliorių, nuleidžiamas didelis nuošimtis. 

Gaunama pas: 
BEV. V. VARNAGIRIS, 

213 S. 4th St., BROOKLYN, N. Y. 

NAUJA KNYGA 
Biblija arba šv. Raštas 

išleistas 
KUN S. PAUTIENIAUS. 

Tik vienas šitas šventaraštis yra katalikiškas. 
Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntinnu 
Adresas: BEV. S. PAUTIENTUS,-

GIRARDVrLLE, PA. 

MOKYKIMĖS PATYS 
Gramatika angliškos kalbos mokytis be mokytoja 

'apdaryta) $1.00. 
Vaiku Draugas arba kaip mokytis skaityt ir rašyt 

be mokytojo 15c. 
Naujas Budas mokytis rašyt be mokytojo 10c. 
Aritmetika mokytis rokundu be mokytojo su paveik

slais (apdaryta) 35c. 
Pinigus siuskit per Money Order po šiuo adressu: 

P.MTKOLAINIS 
Bos-62. NEW YORK CITY. 

''IDra/ULgo' A g e n t a i : 
1. Mr. Anthony Kasparavičius 

27 E. 23rd Str. Bayonne, N. J. 
2. Mr. A. Gudartis 

Silver Creek, Pa. Box 73. 
S. Mr. Mike Šlapikevičius 

New Philadelphia, Pa. 
Silver Creek, Pa. P. O. 

-J. Mr. V. Leskevičius 
Middleport. Pa. P. O. 

5. Mr. Joseph Tamašauskas 
200 Bedford Ave., 

Brooklyn. N. Y. 

(>. Mr. J. Čižiauekas 
312 S. Poplar St., 

Mt. Carmel, Pa. 
7. Mr. T. Kizievič 

Miuersville, Pa. Box 167. 
b. Mr. Mamertas Karbauskas 

52 G. Sst. So. Boston 
9. Mr. Leonas Švag?dys 

171 5th St.. So. Bo ton. 
10. Mr. Martin Leneevičius 

150 Fiat St. Phillipsburg. N. I 
11. Mr. Jonas Jankevieia 

96 Hull Ave., Maspeth, N. Y. 
12. Mr. Alex Getz 

3220 Illinois Court, Cbicago, III. 
13. Miss Annie Klimavičaite 

321 Kensington Ave., Chicago, Ilk 
14. Mr. Antanas Pocius 

10806 Wabash Ave., Chicago. III. 
ifi. Mr. Jos. Zujus. 

61 Chureh St.. Pittston. Pa. 
I"'. M r. Jobu Kazialka 

1505 Baugh Ave.. 
Kast St. Louis. III. 
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