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v. s. 

Stebėtini tonai, širdyj pagimdyti, 
Jus širdį man glostot, nors graudus! 
Ką norite sielai primini., pasakyti, 
Kad klausosi jūsų praraudus? 

Ar praeitį primenat brangią ir šviesia, 
Ar valandas, laimėj gyventas?. . . 
Ei! veltu ji ranką prie jųjų betiesia— 
Jų saikas senai išsrioventas!.. . 

Taip! valandos bėgo-ėiurleno, lyg upė 
Per slėni, puokštelių vietove; 
O šios i bangas sau žiūrėjo suklupę. . . 
O saulė tik auksino srovę.. . 

Tamsion praeitin jau tas laikas subėgo; 
Ir metu praeis milionai— 
O to nebregėsiu, ką siela pamėgo. . . 
Dejuokite, verkkite tona i ! . . . 

h* skundžiasi tonai, ir verkia, ilgėjas. 
Ir skausmas j širdį man k i b o . . . 
Jie tilsta; nutilo, lyg vakaro vėjas. 
Akyj ašarėlė sužibo. . . 

Tą myliu melodija, myliu tuos tonus, 
Nors širdį jie kruvina, skaudus . . . 
O taip! jau skambėkit, liūdni, o malonui,! 
Kad siela kankinas praraudus. . . 

-•i 

M. Vaitkus. $ 

Smagu yr atminti tą brangųjį laiką, 

Kuomet dar mes buvom vaikeliais mažais, 

Kuomet nekaltybės nešiojom vainikų, 

Ir švento dorumo žydėjom žiedais. 

Neslėgė mus tuomet dar vargo sunkybės. 

Gyvenimas plaukė tyliai be griausmų; 

Ir niekas mumyse ramybės neardė 

Ir niekas nešaldė karščiausių jausmų. 

Yt paukšėiai kad oro plaėiose erdvėse 

Čiulbėdami skraido liksmi visados, 

Mes žaidėm, bėgiojom, skubėjom gėreties 

Ir saulės šviesa ir gražumais gamtos. 

Kalėdose supėm mes Jėzų mažytį, 

0 vasarą pinėm dailius vainikus 

Ir puošem jais seną pakrypusį kryžių 

Ir meldėm Mariją, kad melstus už mus. 

Deja, tie vainikai į dulkes pavirto 

Ir užmiršta daug kūdikystės maldų. . . 

Bei kaipgi smagu atsimint aną laiką 

Tikybos karštos ir svajonių augštų. . . 

1 KŪDIKYSTES ATMINIMAS. I 
I 

t 
I i 
4/ 
0/ 

1 

! 

' Draugija" Draug i j a " • 

Rainis, * 

I i 
I I 



114 D R A U GAS Vasario (February) 24, 1910, Met. II. No. 8. 

TREČIOJI GAVĖNIOS NEDALIA. ano žmogaus daiktai aršesni už pirmuosius. Te Dievas 
apsaugoja mus visus nuo tokios nelaimės! Bet ar saugos 

Lekcija. — Kf. V, 1—9. — Broliai: bukite Dievo se- mus Dievas, jei męs patys nesisergėsime daiktu, kurie 
kiotojais, kaipo mieliausi sunūs, o vaikščiokite meilėje, stačiai veda j tokia vergiją? 
kaipo ir Kristus numylėjo mus ir išdavė pats save už 
mus Dievui aukoti ir užmušiman dėlei saldybės kvapo. 
O paleistuvystė ir visokia neeystata arba godumas te
gul nebus nei minėti tarp jūsų, kaipo pridera šventiems; 
arba biaurybė, neišmintinga kalba, arba apjuokimas, ku
ris prie reikalo nepridera, bet labiau dėkojimas. Nes 
tai žinokite, išmanydami, jog visokis paleistuvis, arba 
pasileidėlis arba gedulingas kas yra tarnavimu stabams, 
neturi tėvonijos Kristaus ir Dievo karalijoje. Tegul 
niekas jusu nesuvadžioja neikingtiis žodžiais, nes dėl 
tu daiktu ateina Dievo rūstybė ant netikėjimo sūnų. To
dėl nenorėkite stoties anų draugais. Nes buvote kitą 
kartą tamsybe, bet dabar šviesybe Viešpatyje. Vaiks
eiokite, kaipo šviesybės sunūs, nes šviesybės vaisius yra 
visokioje gerybėje, ir teisybėje ir tiesoje. 

Evangelija. Imk. XI, 14—28. — Anuomet išvari
nėjo Jėzus velnią, o tas buvo nebylys. O kad išvarė 
velnią, prakalbėjo nebylys ir stebėjosi minios. o ne-
kurie iš anu Silkė: per Beelzebubą, velniu vyriausįjį, iš
varo velnius. O kiti, gundydami ji, reikalavo nuo jo 
ženklo iš dangaus. O jisai, kad išvydo anu mintis, ta
rė jiems: Kiekviena karalija savyje nesutinkanti, bus iš
naikinta ir namai ant namu sugrius. O jei ir šėtonas 
yra su savim nesutinkąs, kaip-gi stovės jo karalija? nes 
sakote, jog aš per Beelzebubą išmetu velnius. O jei aš 
per Beelzebubą išmetu velnius, jusu sunūs per ką išme
ta? Todėl anie bus jusu teisėjais. Bet jei Dievas pirš
tu išmetu velnius, ištiesi} atėjo pas jus Dievo karalija. 
Kad stiprus šarvininkas, sergsti savo namus, ramybėje 
yra tat, ką turi. Bet jei stipresnis ui jj atėjęs pergalės 
jį, atims visus jo šarvus, kuriuose vilt j turėjo, ir jo nau
dą išdalys. Kas nėra su manim, prieš mane yra; o kas 
nerenka su manim, barsto. O kad neėysta dvasia išeis 
iš žmogaus, vaikščioja po sausas vietas, ieškodamas atil
sio, o neradusi sako: sugrįšiu į savo namus, iš kur išėjau. 
O atėjusi randa anuos iššluotus ir iššveistus. Tada ei 
na ir paimt su savim septynias kitas dvasias, nedores 
nes už save. o įėjusios gyvena tenai. Ir stojasi pasku-
ėiausieji ano žmogaus daiktai piktesni už pirmuosius. [r 
stojosi, kad taip kalbėjo, pakėlusi balsą nekuri moteris 
kė iš minios, tarė jam: palaimintas žyvatas, kurs tave 
nešiojo, ir krutįs, kuriąs /.indai. O jisai tarė: Bet la
biau palaiminti, kurie klauso Dievo žodžio ir saugoja 
ana. 

TREČIA GAVĖNIOS NEDĖLIA. 

fsios dienos nepaprasta ir baisi evangelija apsakinė 
ja mums apie žmogų, iš kurio buvo išvaryta biauri dva 
sia, kuri teeiau vėl grįžo ir jau ne viena, tik su septynių-
mis kitomis, da piktesnėmis už save ir stojosi paskesnieji i 

štai ką męs šiandie turime gerai apsvarstyti: ką, rei
kia daryti, kad apturėti išganymą? Męs apgaulestaujam, 
tiesa, savo nuopuolius, juos išpažįstame, ir, išrišamą ga
vę, priimam Bv. Sakramentą, bet ar tai jau ir viskas, ką 
daryti privalom f Ne, mums reikia visokiu būdu apsi
saugoti busimųjų pagundų ir nuopuolių. Kaip šios die
nos Lekcija mokina: "Būkite tada sekioto jais Dievo, 
kaipo mieliausi sunųs; ir vaikseiokite meilėje, kaipo ir 
Kristus numylėjo mus. "Je i tad męs apleidžiame katali
kiškas priedermes, nedraug&ujam su gerais katalikais, 
neskaitom katalikiškų laikraščių ir knygų o klausom ir 
skaitom ką tikėjimo priešai šneka, argi nepravec am ke
lio į savo širdis abejojimo ir atšalimo velniams ir dauge
liui kitų blogų daiktų, kurie įeina į neapdrausta ir ne
apsaugotą mūsų širdį? lštikro, nesitikėkime kad per
galėsime piktojo pajiegas, jei visa širdžia neatiduosime 
•le/.ui Kristui ir nejieškosime tų linksmybių, ku'ias Jis 
mums duoda. Sviete gyvendami, atrandame, jog leng
viau yra plaukti su svieto dvasia, nei kaip jai priešinties 
ir su ja kariauti ir kad, Lengviau leisties į pakalnę su 
daugybe netikinėiųjų, nei kaip aukštyn, su varta , per 
erškieėius kopti ir eiti paskui Jėzų, kryžių nešantį, iki 
Kalvarijos viršūnei. O betgi, vienu keliu eidami męs į 
prapltj žengiam, o kitu keliu einame prie Kristaus už 
mus mirštančio ir paskui prie Kristaus Danguje. Kurį 
kelią iš tų dviejų sau apsirinksime f Darykim, mieli, sau 
prievarte,! Męs esame tėvainiai Dievo karalystė* ir Jo 
vienos, tikros Bažnyčios. Nėra dviejų arba dešimties 
tikrųjų bažnyėių, bet kaip vienas yra Dievas, taip viena 
teyra Jo tiesa. Melskime pas Dievą malonės, iciant ne
atsitrauktum nuo Jo niekados, bet Jį mylėtum nž viską 
ir Jam ir Jo meilei viską pašvęstum. "Kiekviena kara
lystė savyje nesutinkanti," sako šios dienos evangelijo
je, "bus išnaikinta." Negalima tarnauti Dievui ir Ma
ni monai. Jei vien Jėzaus jieškosime, atrasime Jo tar
navime džiaugsmą ir ramybę; bet jei Jam duosime tik 
mažą dalelę savo laiko, savo meilės, savo paklusnumo, 
kaip galėsime tikėties tikros ramybės? S. 

BAŽNYČIOJE UŠLAIKYTINOSIOS APEIGOS. 
Pageidaujama, kad vienuodumas luitų pildyme baž

nytinių ceremonijų, (apeigų) — būtent sėdėjime, stovė
jime, klūpojime per S. Mišias, ar tai skaitytas ar gie
dotas; todėlei čionai paduodame nors trumpai įžlaiky-
tinasias apeigas: 

Skaitytos š. Mišios. 
Kunigui išėjus iš zokristijos, visi žmones rtsistoja 

ir stovi, kol kunigas nužengęs nuo altoriaus, nepradeda 
š. Mišių. Tada žmonės atsiklaupia ir klupoja psv visas 
Mišias, tikt JI i ])w Evangelija - stovi. V?r skaitytas 
Mišias, nereikia sėsties nei kunigui, nei žmonėms ir per 
Credo nereikia, stoties. 

Giedotos š. Mišios. 
1. Kunigui išėjus iš zokristijos, žmonės atsistoja ir 
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stovi, kol kunigas nužengei nuo altoriaus, nepradeda š. 
Mišių... 

2. Tada suklaupia ir klupoja iki kunigas neužgieda 
Olom. 

:\. P«r Gloria stovi, kunigui stovint; jei kunigai per 
Gloria arba l\yrie atsisėda—susėda ir .žmonės. 

1 Pabaigoje ' 'Gloria", kunigui atsistojus, visi sus
toja ir stovi kol neatgieda. oracijų. 

5. Giedant "Lectio Epistolae" žmonės susėda. 
(i. Giedant kunigui "Dominus vobiseum" prieš E-

vangeliją, visi atsistoja ir stovi per VISJĮ Evangeliją. 
7. Per "("rėdo" stovi, tik sykiu su kunigu reikia 

priklaupti prie žodžių "Bt inoarnatus est". 
8. Giedant giesmininkams "Credo," žmonės sėdi, sė

dint kunigui. 
!). Giesmininkams giedant " E t inearnatus e s t . . . et 

homo faetus est", kunigas nusiima birietą ir palenkia 
galvą, žmones gi atsiklaupia. Atgiedojus paminėtus 
žodžius, kunigas užsideda birietą, žmonės susėda ir sėdi, 
kol kunigas sėdi. 

10. Baigiant giedoti "Credo" kunigas ir visi žmones 
atsistoja. 

11. Kunigui užgiedojus "Dominus vobiseum" ir "O-
rėmus" žmonės atsisėda. 

12. Pradėjus giedoti " Prcfacija" žadžiais "Pe r om-
nia saeeula saeeulorum" reikia atsistoti. 

18. Užbaigus "Prel'aeiją" kunigui kalbant "Šanč
i u s " reikai atsiklaupti ir, sulyg papročio Suv. Valsti
jose, klupojasi iki antrajai abliueijai. 

14. Nuo antros abliueijos t. y. kunigui priėmus šven
čiausiąjį Kūną ir Kraują ir imant plauti kieliką, žmo
nės susėda. 

15. Kunigui prie! giedosiant "Dominus vobiseum" 
prieš paskutiniąją maldą žmonės sustoja. 

K). Atgiedojus " Ite ^lissa es t" arba " Benedicamus 
Domino," reikia atsiklaupti. 

17. Kunigui laiminant žmones, reikia padaryti kry
žiaus ženklas ant savęs. 

18. Skaitant paskutiniąją Kvangeliją, visi stovi. 
V.). Niekados nereikia išeiti iš bažnyčios, pirmu ne

gu kunigas neįėjo j zokrisliją. 
N. B. Mišiose giedotose už numirusius, kada kuni

gas būna su juodu arnotu,- per oracijas (maldas) rei
kia klūpoti. 

Mišparai. 

1. Kunigui atėjus prie altoriaus, reikia, atsistoti. Ku
nigas atsiklaupia ant pirmo altoriaus laipsnio, atkalba 
maldelę "Apeci Domine," atsistoja ir eini prie sėdynės. 
Žmonės klaupiasi ir stojasi sykiu su kunigu.—Kunigas 
atėjęs prie sėdynės, tyliai atkalba "Tėve mūsų" ir 
"Sveika," užgieda " Deus in adiutorium". Kunigas ir 
žmonės atsisėda, užgiedojus pirmutinj psalmą. Giedant 
psalmus reikia sėdėti, tik kiek sykių yra giedama "Glo
ria Patri e t e" reikia palenkti galva. 

2. Reikia atsistoti sykiu su kunigu (giedant kuni
gui "Gapitulum"), iki "Salve" . Pradėjus giedoti 
"Magnificat", reikai padaryti ant saves kryžiaus žen
klas. 

Giedant "Sa lve" (ar kitą apsakomą antifoną) ne-
dėliomis reikia stovėti, šiokiomis-gi dienomis (išėmus 
Velykinį laiką) visiems reikia klūpoti ir tik pabaigoje 
vienas kunigas atsistoja atgiedoti malda. 

Kryžiaus Keliai (Stacijos). 
Visi žmonės atsisuka prie stacijos lankomosios, o 

klūpoja, stovi, priklaupia sykiu su kunigu. 

Išstatymas š. š. Sakramento. 
Jei šš. Sakramentas, išstatytas, arba jei dalinama š. 

Komonija, tai [einant ar išeinant iš bažnyčios reikia at
siklaupti ant abiejų keliu ir pasilenkus atiduoti garbę 
Viešpačiui Jėzui Kristui užsislėpusiam Švenčiausiam ja
me Sakramente. 

— Viešose maldose bažnyčiose reikia aiškiai ir už
tektinai garsiai atsakyti visiems esantiems. 

Kun. J. J. 1) 

1) Šitas straipsnis buvo laikraščiuose: "The Tablet" 
ir "The Catholio Messenger". 

IŠ LIETUVOS. 
Raguva (Ilkm. pav.). Čia daug žmonių, parėjusių iš 

Amerikos, perkasi žemes nuo bajorų. Per tatai žemė ei
na brangyn. Patarmumėm norintiems pirkti žemę—pa
važiuoti toliaus Žemaičių linkon apie Šiaulius ir kitur, 
kur žemė pigesnė: galima gauti po 1)0 rb.—100 rub. de
šimtinė. Taipogi TelSiij paviete žemė nebrangi. Kaiku-
rios mūsų mergaitės mezga karbatkas ir uždirba per iiie-
in.i 30 rub. ir (langiaus. Kurios tuo užsiima, užvaro iki 
100 rub. Siūlus ir pavyzdžius gauna iš Atlantu dvaro 
nuo p-lės Rudaminaitės, per kuria ir parduoda savo dar
belius. JŲ galima išmokti Atlantu dvare. 

"Vienybė". 

Pakuoniai (Marijamp. pav.)- Seaie|i žmonės aima
nuoja ant jaunųjų, kad šie pastarieji visa savo jaunyste 
praleidžia nieko gero nedirbdami, niekuo neužsiimdarni, 
kaip vien tikt uliodami. Pakuoniu apylinkėje jaunao-
inemė, ypatingai jauni vyrukai, drjsta dar ir šiaip pa
sielgti: numirus kaikokiai vargšei moteriškėlei, netuiin-
čiai nei jokios globos, susirenka jaunimas, palaidoja nu
mirėli, lyg tai iš mielaširdystės, o paskui paliktus pini
gus laidotuvėmis prašvilpia pas monopolio. Tai se-
nienisiems pamokinimas, kad savo lurtą, jei neturi kam 
jo palikti, prie! mirsiant geriems tikslams padalinti. 

"Vienybė". 

Stupurai (Glaščiun. par. Šiaulių aps.).Nelaimė iš ne
atsargumo. Stupuruose, gainiuojant kiaunj, 8-je dienoje 
sausio men. liko baisiai sužeistas Gabrielius Peliackis: 
jam bėgant, kits iš užpakalio suvarė visą šūvį net su pa
kulomis į nugarą. Sužcistasai labai blogame padėjime, 
ir galima tikėties iš valandos į valandą jo mirimo. Kiip 
tai per kito neatsargumą prisieina visuomenei nustoti vi
sų mylimo, labai jauno ir retos dorybės jaunikaičio ir 
uoliausio blaivininko. Atlikęs kariūmėne, Gabrielius 
buvo pasilikęs toliau tarnauti laivijoje. Bet greit pasilgs-
ta gimtinių namelių, meta laiviją, atsižada ir nuo kitų 
šiltesnių vietelių (kaip geras virėjas, jis turėdavo geras 
vietas) ir grjžta prie senelių tėvelių, kad pasidalyti su 
jais jų vargais ir nelaimėmis, vienok vargšams tėvams 
neilgai betenka džiaugtios prisirišusiu prie jų sūnumi. 

"Vienybė". 
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Varėna (Vilniaus gub.). Mūsų žmonos labai traukia 
degtino ir rudąjį alutį per visokius valsčiaus ponu rinki 
mus. Šįmet advento nuo kaikurių kandidatų gavo po 
25 bačkutes alaus, kiti po sodžius dalino pinigus. Kai 
gėralai atėmė protą, tai žmonės ėmė muštios. Vienam iš 
tos priežasties reikėjo antra dieną skirties su šiuo svie
tu, o du pasodino į kalėjimą. Tai mat koks pasielgimas. 
0 kad užsisakytų dorą laikraštį, tai daugiaus laiko pra
verstu savo namuose, nekaip aludėse. 

"Vienybė". 
Panevėžys. Panevėžyje Labdaringosios draugijos 

namuose buvo rodomi su kinematografu judantieji pa
veikslai. Žmonėms labai patiko, tai matyti iš didelio 
lankytojų skaičiaus. 

IŠ LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE. 

ELIZABETII, N. J. 
Neužilgio turėsime laimę pasidžiaugti nai ja bažny

čia. Jau pamatai yra išvaryti, o kampinio akmens 
pašventinimas atsiliks 6 d. Kovo trečią valandą po piet. 
Šventins pats vyskupas, Jo Malonybė J. J. O'Connor. 
Tą dieną tikimės turėti didelę iškilmę mūsų mieste, nes 
taps sukviestos ne tik vietinės, bet ir iš aplinkinių (Ne-
warko, Bayonn'es ir t.t.) draugijos. 

Nauja bažnyčia bus muro, palšų plytų, dviejais bokš
tais, gotiškame styliuje. Ilgio turės 127 pėdas, pločio 

- 60. Jau pats vardas architektoriaus, L. H. Giele, už-
Paveiksluose buvo galima matyti tikrina, kad bažnyčia bus papuošalu viso miesto, o kon-

gyvenimas V. Jėzaus, paveikslas gyvenimo girtuoklio traktierius E. J. Waldron be abejo pastatys tą papuo-
žmogaus, šv. Klzbiotos gyvenimas, Amžinas žydas, Ge- šąlą gerai, tvirtai ir — galima sakyti — amžinai, 
navaitės gyvenimas; buvo parodyti keli juokingi pa- Bažnyčia atsieis 57 tilkit, dolerių be lanjjų, altorių 
veikslai, kaip antai: paveikslas išlepintų vaikų ištvirki- ir vargonų, bet žmonis noriai tą sumą užmok<*s, nes yra 
mo ir kiti. Gailu tiktai, kad įeinamieji bilietai labai bran- išsiilgę gražių Dievo namų ir yra prisižadėję išmokėti 
gųs; visai geruose teatruose kinematografuose po tiek į vienus metus po 25 dol. 
neimama. Tvarka vietomis ir-gi menka buvo, rodant Dieve padėk Elizabetiečiams! Pakeleivis. 
tankiai varstė duris ir tokiuo būdu trukdė. 

"Vienybė". CHICAGO, ILL. 
Milašaičiai (Kauno pav.). Sausio 3 d. Milašaičių Dieną 17 šio men. išvažiavo iš Cliieagos į VVashing-

klebonas kun. Gulbinas po Nišparo paragino žmnes prie toną Kun. Kriaučiūnas, Kun. A. Skrypka, p-ai Elijošius, 
gryno lietuviško giedojimo, pagal naujai išleistų kny- Mieldažis ir Tananevičius, kad apturėti išvardinimą ir 
gučių: "Dievas mūsų Gelbėtojas" ir "Švento* D ievC. lietuvių artimame Suv. Valstijų gyventojų surašė. Nes 
Pagirdamas lietuvių kalbos branginimą, kaipo senelių- apturėjo žinią, jog lietuviai nebusią minėti. Lietuviai 
tėvų numylėto turto, priminė, jog ir mums dar reikia busią rašyti iš Rusijos, kaipo rusai, ir iš Vokietijos, kai-
pamylėti tą senutę prigimtą kalbą, kad ji vėl gryna 
skambėtu tarp mūsų, kaip gyvavo tarp senuolių šimtą 
metų atgal. 

"Vienybė". 
Kriukai.. (Kauno gub.). Pastaruoju laiku žemio 

eių bankas Kriukų apylinkėse labai daug superka žemės 
ir atiduoda ją ateiviams arba vietiniams rusams, o vieti-

po vokiečiai. Kadangi da šią sanvaitę galina ką nors 
nuveikti, viršminėtieji lietuviai iš Chieagos, pranešę Pre
zidentams Sus. L. R. K. A. ir Sus. L. A. kad r jie butų 
\Vashingtone tame reikale, nuvažiavo, kad jei galima tą 
dalyką pataisyti ir atlikti. A. S. 

Redakcijos prierašas. jgalitiniais nuo S. L. R. K. 
A. tame reikale buvo paskirti kun. Staknevičius ir Kali

niams valstiečiams lietuviams visai neparduoda. Dau- pas. Jie buvo gavę rekomendacijas nuo labai įtekmin-
giausiai bankas superka dvarų žemę, kurios neduoda lie- gų asmenų ir rengėsi važiuoti su joms į W}«hingtoną, 
tuviams nė už grynus pinigus, nė ant išmokėjimo. Prie bet patyrę, jog kiti jau yra AVasliingtone, apsiliko na-
to prisideda dar vietiniai lenkai-dvarininkai, kurie be
veik lyginasi latviu baronams. Tūlą laiką lenkų lai
kraščiai agitavo, kad neitų lenkai į Ameriką, bet kolo
nizuotus geriau Čia pat Lietuvoje. Kad tai taip yra, tai 

mie. Tame reikale yra interesuota taip-pat T. M. D. 

SO. BOSTON, MASS. 
D. 6 Vasario socijalislai turėjo savo susirinkimą 

parodo šis faktas, jog lenkai-dvarininkai pnrduoda savo Buvo užvestos, diskusijos ap ie . . . meilę. Žinoma, apie 
žemę vien tik lenkams kolonistams. Kriukų apylinkės laisvąją meilę, nes soeialistai kitokios nepripažįsta. Mer-
lietuvių padėjimas visai bėdinas. Tš kultūriško atžvilgio ginos (cieilikės) diskusijas karštai parėmė. Diskusijos 
čia taipgi viešpatauja tamsybė. Visame valsčiuje, k u- tęsėsi iki vėlybai nakčiai, ir visiems dalyvaujantiems la-
riame gyvena suvirsum 7,000 žmonių, yra tik viena mo bai patiko. Nutarta jąs atkartoti. S. Michelson laikys 
kykla ir vienas mokytojas. Mokinimo laikas tęsėsi tik 5 referatą apie tą patį dalyką, t. y. apie laisvąją meilę, 
mėnesius: nuo lapkričio pabaigos ligi pradžios balandžio įžanga visiems dykai. Gali atsilankyti ir padaliniai, 
mėn., kuomet pradeda gyti gnlvijus j lankus. Visas Gal manote, kad šios žinios yra pramanytos. Ne, 
mokslas išguldomas rusų kalboje: vien tik tikyba išgul 
doma lietuvių kalboje. Draugijos nė vienos nėra, ir jei 
norima išgauti leidimas surengimui kokiam nors vaka 
rui, prisieina labai daug lakstyti nifo "Ainošiaus prie 

jos gyvai paimtos iš N. 7. "Keleivio". Tarno pat "Ke
leivio" numeryje skaitome, kad socialistai Brightono 
(netoli Bostono) nutarė likviduoti save knygynėlį, tai 
yra išparduoti visus rakandui ir knygas. Sako, kad 

Kaifošiaus". O jei ir išgauna leidimą, tai ir tuomet ne vietoje skaitymo knygų ketiną lankyti So. Bostono so-
laimė: žmonės čia labai tamsus, nežino kas tai yra teat 'ijalistų "diskusijas". Taip darbuojasi misis *asis o so
ras ir nelanko jo. Rygos Naujienos", pi ' inlistų "rujonas ." S. S. 
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WORCESTER, MASS. 

Aną sekmadienį turėjo būti prakalbos, tik nebuvo. 
Rengėjai pradėjo ieškoti salės tik tuomet, kad jau ėmė 
žmonės rinkties, ir salė, kurią tikėjosi gauti, buvo jau žy
dų užimta. Gydytojas Matulaitis, užprašytasai kalbė
tojas, atvažiavęs į Beaver Hali, neradęs ten lietuvių, pa
siuntęs prakalbų rengemamjam komitetui sąskaita, su
grįžo į Boston'a. Publika, susirinkusi į Front street 
Ilall, vieton prakalbų buvo vaišinama skaitymu p. Pal
tanavičiaus, juokingomis dainutėmis Bobinuko (aplink 
eigoną, popą ir "Aš esu žmogus labai turt ingas"), p. 
Blažio, Mariampolės "didvyrio", monologu aplink Mū
ra viovą. Kelios merginos palinksmino susirinkusius ke
lioms dainomis (ne mišriais balsais). 

— "Lietuvos dukters" keta rengti ir balių. Žada
ma užkviesti Žilinską kun. Tomą su prakalba. 

"Lietuvos sūnus" žada išsiimti earterį. Šitoji drau
gija praeitą rudenį savo mirusio sąnario (žemaičio) la
voną nusiuntė į Bostoną suspirginti. — Tapo nutarta pa
siųsti protestą, Taft'ui ir kongresui, prieš emigracijos 
varžymą. 

— Mikas Trakiusavičia grįžta Lietuvon atsiimtų pa
lūkanų, vertės $50.000. R-ris. 

B, CAMBRIGE, MASS. 

Šiame Bostono priemiestyje susitvėrė lietuvišką pa
rapija. Klebonauja kun. Krasniekas. Pamaldos lig-
šiol būdavo Italų bažnyčioje. Pinigų naujai parapijai 
uolaus klebono jau surinkta apie tris tūkstančius. Pirk
sią buvusįjį baptistų maldnaraį prie Main gatvės; namai 
mūriniai vertės keliolikos tūkstančių. Reporteris. 

PITTSTON, PA. 

Praeitą nedeldienį (Vii , 13 d.) atsitiko vietinės lie
tuvių prarapijos metinis mitingas. Pasirodė, tad per
nai parapija turėjo (neskaitant ekstrų) $25.352.50 įėji
mų ir $24.10(5.59 išlaidų. Pasiliko šiems metams $1.-
185.91. Be to, dar šv. Cecilijos draugija paaukojo lan
gą į naują bažnyčią už 300 dol., dr. šv. Juozapo langą už 
200 dol., dr. Simano Daukanto langą, už 200 dol., kun. M. 
šedvydis langą už 200 dol., vietinis klebonas langą už 
200 dol., Juozas Andriuškevičius Pušką už 40 dol., Vin
cas Jasaitis kryžių už 25 dol. Vargonams surinkta 73.07, 
varpui $1.50. 

Nutarta palikti naujoje bažnyčioje senovės tvarko, 
t. y. duoti seniems parapijonams, užsimokėjusiems pil
nai ant bažnyčios, suolus. Mėnesinė palikta po senovei 
(6 dol.). Vaikai nemažiau 18 metų, gyvenantįs su tė
vais, bet dirbantis, mokės pusę mėnesinės (3dol.), nuo 
21 metų—pilną (6 dol.) Įėjimas į naują bažnyčią bus 1 
dol. visiems suaugusiems vyrams, vaikinams, moterims 
ir merginoms. Tam tikslui bus išduodami tikietai, su 
kuriais kiekvienas galės įeiti į bažnyčią uždyką iki 1 d. 
liepos men. Paleistųjų lioterijon namu traukimas ati
dėtas tolesniam laikui. 

Mitingas atsiliko ramiai. Rep. 

\ViLKES-BARRE, PA. 

Vasario 15 d. apsilankė Wilkes-Barre'j su koncer
tu .M. Petrauckas. Žmonių prisirynko į kelis šimtus ir, 
rodos, apart medžiagiško pelno, M. Petraucko koncer
tas padarė nemažą įspūdį ant vietinių lietuvių ir tenai 
atsilankusių svetimtaučių. Pirm prasidėsiant koncer
tui trumpai, bet labai gražiai prakalbėjo į publiką vie
tinis lietuvis advokatas J. S. Lopatto, trumpai aiškin
damas kas tai yra muzika ir kad tikslu M. Petraucko 
koncerto yra supažindinti lietuvius su kliasiškąja muzi
ka. Mikas Petrauckas parinkimu ir sutvarkyme i kon
certo programo, tikrai artistišku ir sanžinišku atlikimu 
savo užduoties pasirodė vertu pavadinti jį geriausių lie
tuvišku dainium, kursai jeigu jam nerūpėtų pakėlimas 
lietuvių dailės muzikos srityje, galėtų užimti vieną iš žy
miausių vietų tarp Europos dainių. 

Suprantamas daiktas, kad publikai labiausiai paty-
ko lietuviškos dainos, kuriąs dainavo M. Petrauckas, ir 
kurias, reikia pripažinti, atliko tikrai artistiškai. 

M. Petrauckas taip užžavėjo vietinius lietuvius savo 
dainomis, kad daugumas nenorėjo apleisti svetair.e, no
rėdami dar ką-nors išgirsti. 

Vietiniai lietuviai dekavodami M. Petrauckui už at
silankymą, įteikė jam vainiką iš gyvų gėlių. 

Kliubo Draugystė vasario 6 diena per savo mitingą 
apsvarsčius Kalifornijos atstovo Hayes sumanymą, ku
rio tikslu yra apsunkyti ir suvaržyti įėjimą į Suv Vals
tijas, nutarė protestuoti prieš tą kenksentį mums suma
nymą ir paraginti kitas vietinei Draugystes, kad taip pat 
pakeltų balsą prieš norą sustabdyti immigraciją Suži
nojimui su kitomis Draugystėmis išrinkti: J. Pileckas, 
.1. Rėkus, Alenskis ir P. Acavičius. Ne tiktai "Wilkes-
bariečiai, bet ir kitų miestelių lietuviai visi, kaip vienas, 
privalo protestuoti! Nes jeigu męs nesirūpinsime pra
šalinti įstatymus, varžysenčius immigraciją, tai susilauk
sime laiko, kuomet tik retas lietuvis tegalės įkelli koją 
į šią liuosybės šalį. 

Vasario 20 dieną š. m. vietinėj Šv. Traicės Bažnyčioj 
buvo rodomi krutanti paveikslai, kaip pasaulio turinio, 
taip ir dvasiško. Paveikslus rodė du vietiniai lietuviai A. 
Staloraitis ir S. Pieteris. Žmonių prisirinko pilną bįžnytė-
lė. Paveikslai pilnai užganėdino žmonės ir reikia p įsakyti 
aeiu įrengėjams. Šį-bei tą būtų galima užmesti kas link 
publikos pasielgimo laike perstatymo, kursai visiškai ne
atsakė vietai, kurioj buvo parengtas perstatymą*. Kas-
žin, ar išmoks kuomet-nors lietuviai elgties padoriai vie
šuose susirinkimuose? 

D. 17 vasario tapo gražiai palaidota a. a. Suzana 
Raisiute. Nabašninkė ilgą lkią prigulėjo į ba?n. cho
rą, mylėjo gražias giesmes, už tatai per jos laidotuves 
baž. choras gražiai pagiedojo. 
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Iš Amerikos. 
Nevv York 'e 12 duonos keptuvių vienijusi j vieną 

trustą. To susivienijimo plianas j a u y ra išdyrbtas ir toji 
nauja kapital is t iška baidyklė gaus vardą Shulds Bread 
Co. Naujasai t rus tas luri b' milijonus dol. kapitalo. 

Auburn , N. Y. l'arnieris d. B. l)o\vns, gyvenantis n-3-
toli to miesto, kasdamas šulinį, surado gyslą kietojo ang 
lies storio 12 pėdų. Anglys y ra tuoj po /ėmės pavyršiu ir 
bus lengvas išimamas. Farmer i s pralobs. 

iniasek apsigarsina baukru tu ir negali užsimokėti teismo 
reikalaujamu pinigu. 

Savo tu r to surašą vaikiukas pers ta tė per advokatą 
sekančiai : dvi pori kamašų—10c. dvi pori prnčakų—5c. 
drabuŽiaii—50c. ir viena kepurė—10c. Taigi visas jojo 
" t u r t a s " išneša t ik ta i 75 e. Nepaprasto bankru to byla 
perėjo per visas teismo instancijas ir vaikas tapo paliuo-
suotas. 10 metu vaikiukas y ra jauniausių " b a n k r u t u " ne
tik Amerikoj , bet tu rbū t ir visame pasaulije. 

Gelbėjimo skyriai , kasyklose Cherry, 111., kur pražu
vo apie 1100 žmonių, j au Vasario 18 d. daėjo prie krūvos 
lavonu. Ant viršutinio augšto užtiko 11 lavonų, ku
riuos tuoj ir iškėlė augštyn. Lavonai y ra ta ip sudžiūvę, 
kad a t rodo t a r tum Egipto mumijos. Gaisras kasyklo
se da r visiškai neužgeso ir gelbėjimo skyriai tu r i labai 
sergėties, kad nepatektų j ugnį. Viršuje kasyklų, kuo
met iškėlė žuvusiųjų lavonus, pakylu didelis t r iukšmas 
t a rp nelaimingų našlių, atėjusių pažinti savu penėtojos. 
Šiose dienuse ketina išimti ir likusius lavonus. 

Cairo, 111., minia norėjo at imti iš kalėjimo du juo 
dūku ir nulineuoti už pavogimą baltai moteriškei mai
šiuko su pinigais, bet šerifas sulaikė minią šūviais iš re
volverio, užmušdamas vieną ir vienuolika sužeisdamas. 
Minia pakėlė tokį triukšmą, kad reikėjo iššaukti kariu-
mene minios suvaldymui. J u o d u k a s P ra t t , pavogęs nuo 
moteriškės pinigus yra nuteistas an t 14 metų kalėjimam 

Pačios ir vaikų apraudotas A. T. Leiht Vasario 16 d. 
sugryžo namo. Leiht y ra geologas-keliauninkas ir me
dinėms pirm 4 mėnesių, iškeliavęs iš tyr t i Labradorų. J i 
sai buvo iškeliavęs su 4 draugais , bet >\ iš jų, po kelių 
kelionės dienų sugryžo namo. Leiht ilgai klaidžiojo, 
kol pasiekė žmonių apgyventas vietas. 

Kaušas City, Mo., suėmė gydytoją B. C. l lyde už 
nunuodinimą milijonieriaus II. S\vope ir jo sūnaus Chris-
mano. Gydytojas tyėia davė ligoniui vaistus su perdide-
le aršeniko doza. Gydytojas l lyde yra apsivedęs su mili
jonieriaus pusesere ir y ra ka l t inamas tame, kad norėjęs 
išnuodyti visą milijonieriaus šeimyną ir užgriebti jo 
tu r tus . 

Per Nevv Yorko teismus perėjo labai žingeidi byla. 
Lenkas Br. Niemiešek, 10 metų va kinkas, žai /damas su 
vaikais, ir jų užpultas metė su akmeniu ir pataikė į 
galvą ki tam vaikui sunkiai jį sužei/.damas. Sužeistojo 
vaiko tėvas apskundė Niemiašką į teisiną ir pareikalavo 
nuo jo 500 dol. at lyginimo. Teismas nuteisė užmokėti 
tik 75 dol. ir iškašėius. 

Nuteistasis neturėjo tiek pinigų ir tapo įkištas ka
lėjimam Tuomet jo dalyku užsiėmė advokatas F. M i 
nard ir padarė teisman l'ormališką įnešimą, kad Br. Nie-

Cliatskorth 'e , III., 4 gerai apsiginklavę plėšikai už
puolė ant Citi /nes banko, išsproginu kasą su nitrogliee-
rino pagelba, pasiėmė 10 tūkstančių dol. ir laimingai pa
sislėpė, palikę surištą sargą. Banko valdyba paskyrė 
250 dol. už suradimą plėšikų. 

" A p i e 1000 mergaieiU immigrantkų, pribuvusių į 
Bllis Island ir važiuojanėių į Ohieagą, d ing ) be jokio 
pedsakio, pirm negu spėjo davažiuoti į vietą ." Tokį ra
portą teisėjas Ju l iau W. Maek įteikė emigracijos komi-
ssijai. Taipogi J isai išsitarė, kad be abejonės daugelis 
tų mergaiėių pateko į blogas rankas, o gal ir tapo nužu
dytos. Tuo atsi t ikimu sujudinta emigracijos komissija, iš-
naujo pakėlė klausymą žųstančių mergaičių ir ištyrė, kad 
yra tam t ikr i agentai kurie seka paskui me -ginas nuo 
pat jų iš laivo išlipimo. Kur tik atsi taiko gera proga, 
sueina su jomis j pažintį, o įgavę jų užsitikėjimą, išsodi
na jas iš t rūkio ant tam t ikros stoties, nuo ku r ir nuve
da i tam tyčia paskyr tas vietas. Mergina, atkel iavus 
i svetimą š:ilj, nežinanti kalbos ir sut ikus žmogų, kalban
ti tąja pat kalba ką ir ji , nudžiunga ir piln.įi užsityki 
• ' t au t i eč iu i " ii' be jokios sunkenybės pa tenka į tokio 
agento kylpas. Keliaujančios merginos tur i Imti labai 
atsargios ir velyt visai su nieku nesueiti į pažintį. 

Labai svarbų žingsni pr iekyn padarė Columbia uni
versitetas, a t idengdamas biedniems ir sunk l i i dirban
tiems darbininkams vakarinius kursus. Tam tikslui j a u 
yra parūpinta gan didelis profesorių skait l iui . Lekcijos 
atsibus ne vien tik unversiteto name, bet ir miesto pa
kraščiuose1 kur gyvena darbininkai . Universiteto valdy
ba turi viltį, kad lekcijos turėsią, didelį pasisekimą. 

Stearns, Ky., Vasario 10 d. atsi t iko dujų sprogimas 
kasyklose1 N. 1. Vel užmušta ant vietos šeši k i lnakas ia i . 
Yra spėjama, kad dujos įėjusios į vieną kasyklų kori
dorių, užsidegė nuo darbininkų lempučių. 

Atkeliavęs į Ameriką garsus at idengėjas Rusijos šni
pu Bureev, pradėjo savo darbą Amerikoje. J isai , pa
siremdamas ant esančių pas jį dokumentų, apcal t ino ži
nomą soc ia ldemokra tų veikėją Bunašauskį, už tarnavi
mą valdžiai. Daugelis žymiu soc.-dem. stulpų, drauge 
su pagarsėjusiu jų raštininkų Deiču, karš ta i gynė ap
kaltinamąjį. Teismas lęsėsi ištisą mėnesį. Pagalios, 
minėtasai Punašauskis tapo priverstas prisipažinti prie 
nešvariu darini. Kitas žymus bendradarbis rusų lai
kraščio " B u i k o j e Boga t svo" proL Ueisner Uipogi yra 
kalt inamas kaipo šnipas. 
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Žinoma turtuolė Belmont, kreipėsi į juodsparvias mo
teris, ragindama jus išrinkti 100 motorų, kurios pradėtų 
agitaciją motorų lygybės tarp savo vientaučių. 

Suv. Valstijų valdžia išskaitliavo, kad gaisrai atsi
eina visai šaliai 1.500.000 dol. kasdiena ir 1.441) asmenįs 
sudegė tik per pereitus metus. Tardymai parodė, kad sta
tymui namų galima naudoti pigesniu ir geresnią mede-
gą. Paprastai medegos buvo sunaudojama 3—b" syk 
daugiau, negu reikia. Statymo įstatymų visiškai ne
žiūrėdavo. Nuostoliai nuo gaisrų Suv. Valstijose 8 syk 
didesni, negu kokios nors Europos valstijos. 

Suv. Valst. gyvena 22,587,07*) katalikų. New Yorke 
yra 2,722,649. Pennsylvanijoj 1,494,798, paskui seka Illi
nois su 1,443,752, katalikais ir Alassachusets—1,273,772. 

B. Baik, turintis išbūti Sing-Sing kalėjime dar b* 
metus, netikėtai tapo savininku milijono dolerių, kuriuos 
jam užrašė miręs dėdė. Jeigu teisėjai būtų zinoje, kad 
jisai taps milijonierium, gal būtų ir nepasielgę su juomi 
taip aštriai, 

Pereita metu išsiųsta iš Suv. Valai 46.213.310 dol. 
Money orderiais, o iš Europos atsiųsta tik 9.207.659 dol. 

Visokios žinios. 
Cukraus trustas užmokės bausmę. 

Suv. Valstijų iždas pasidaugys ant 609. 304 dol., ku
rie įplauks nuo cukraus trusto, nuteisto užmokėti virš 
paminėtu sumą, kurią ir užmokėjo National Sugar Ke
ri ning Co. Nuo laiko, kuomet pradėta tardyti eukraus 
trustą, tasai trustas užsimokėjo nž visokios rųšies baus
mes 3 milijonus 434 tuks. 804 dol. bausmės. Tardymas 
priešais eukraus trustą tęsiasi ir toliau. 

Apie mėsos brangumą. 
L. S\vift, pirmsėdis skerdyklų S\vit't & (k)., prigulin

čios prie mėsos trusto, kursai yra dabar pašauktas teis
man, vėl pakėlė balsą mėsos brangumo klausyme per-
sergdamas l'armerius, kad jie augytų gyvuolius, nes grei
tam laike vėl gal pritrukti mėsos. 

Priežastį mėsos pa brangumo jisai aiškina, kad per 
mažai yra užmušama gyvuolių skerdyklose ir kad vi
suomenė perdaug yra papratus prie mėtinio pinigų. Ji
sai pasakoja, kad tarpu mėsos ir kilų valgomųjų daiktų 
yra didelis skyrtumas, ii- kad negalima reikalauti, kad 
mėsos prekė būlų nužeminta, taip kaip ir kitų valgomų
jų daiktų, kurių išdyrbimas nereikalauja taip daug iš
kasėtų ir ne yra prigulintis nuo kitų pašalinių Įtekmių. 

Sumanus gydytojas. 
Gydytojas (!. H. Young Ocean Springs, Minn. laiko 

keletą krasos karwlin, kurio kasdieną atlanko jo ligo
nius tolimuose kaimuose ir parneša gydytojui rašytus 
raportus apie kiekvieno ligonio stovi. Kur yra didės 
uis pavojus, ten gydytojas apsilanko asmeniškai, kur ma
žesnis —• rečiau. 

G A S 119 
i '• ' • i - , ' '„. . -jammmmmmtmemmmmmmaemmsmmmmsmBBBmmm 

Tinginiai. 
Gruzijoj, pasirodė naujas socializmo apaštalas. So

cialistų darbo formulą 8 v. darbo, 8 pasilsio ir b miego, 
jisai suvotiškui perdirbo; pusę sanvaitės dibti, puse tin
giniauti. Jisai vaikščioja po kaimus ir kviečia įvesti 
tokį darbo padalinimą. Neilgai reikėjo laukti, tinginių 
niekur netrūksta, ir atsirado pasekėjai,, kurie dirba pane-
delyje, utarninke, ir seredoj, likusias gi dienas tingi
niauja. Sufragietės nustoja kovoję. 

Londono sufragietės atviru laišku pranešė pirmi
ninkui Asųuitt/ui, kad jos tuomtarpu nustoja kovoti, 
laukdamos kol valdžia neturės progos ir laiko užsiimti 
moterų reikalais. Jos tykisi, kad valdžia dalaikys sa
vo žodį ir pripažins moterims balsavimo tiesas. 

Turtuolis darbininku. 
Klmer K. Von Vliet, turtingas socioliogas ii gamti

ninkas iš St. Louis, Mo. du metu atgal susiginčijc su vie
nu leidėju laikraščio, kad jisai apsiims per du metu dirb
ti kaipo prastas darbininkas ir susitaupti per i;ą laiką 
pinigų, Vliet'as išlošė iaižybas ir 10 tūkstančių dol., 
nes ištikrųjų per du metu dirbo kaipo paprastas darbi
ninkas ir susitaupė 400 dol. Jisai pasakoja, kad iš 10 
darbdavių, pas kuriuos jam prisiėjo dirbti, tik du elgėsi 
su juom žmoniškai. Pradėdamas dirbti jisai teturėjo 
tik 5 dol. 

Baisi mirtis nuteisto miriop. 
Vilniaus kalėjime nusižudė nežinomos pravardės vai

kinas, nuteistas miriop už pasikėsinimą ant generolo 
Pengo givybės. 

Nuteistąjį laikė atskirioj kamaroj ir dabojo tam ty
čia pristatytas sargas, bet kalinys vis surado pi įtinkan
tį laiką ir nusikabinės nuo sienos lempą išpylė sau ant 
galvos joje esanti kerosi na ir padegė. Sargas, pajutęs 
dūmus, inšoko į jo kamaraite ir išvydo baisų rjginį — 
vaikinas sėdėjo, degdamas, tartum žvakė ir tik tyliai mo
savo rankomis. Sargui pakėlus triukšmą, atbėgo kalė
jimo valdžia ir gydytojas, kuriems ir pasisekė u/gesyti 
degant] vaikiną. 

Vaikinas kitą dieną pasimirė, nepasakydan as savo 
pavardės. 

Ligonis užmušė gydytoją. 
Los Angeles, Cal. ligonbutyj, gydytojas \V Wood-

ruff turėjo padaryti Operacija vienam ligoniui sveren-
ėiatn 200 svarų. Laike operaeijos, kuomet gydytojas 
buvo pasilenkęs prie tarbutės su instrumentais, ligonis 
nupuolė nuo operaeijinio stalo ir visu savo sunkumu pris
lėgė gydytoją. Puolimas buvo taip sunkus, kad pas gy
dytoją truko gisla, iš kurios priežasties jisai ir pasimirė. 

Peary prie pietinio poliaus. 
New York'e akyveizdoje 4 tūkstančių žmonių, susi

rinkusių Metropolitan Opera llouse Co. audotorijoj, į-
teikta garsiam keliauninkui, ir kaip lig šiol manoma ati-
dengėjui šiaurės poliaus, čekį ant 10 tūkstančių dol., — 
kaipo dovaną nuo New York'o piliečių. Peary priėmė ta 
dovaną ir paaukojo ją ant naujai rengiamos expedicijos 
prie pietinio poliaus. Geografiškoji Dr-tė nori išsiųsti 
tą e\pedieiją po Peary'o vadovyste, bet jisai nori atsi
sakyti, pasiteisindamas tuomi, kad jau yra persenas ir 
nežinąs, ar galės pakelti tos kelionės sunkenybe;}. 
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SKAITYTOJŲ ATYDAI. 

Primename visiems "DRAUGO" skaitytojams, ku
rių prenumerata jau pasibaigė, kad laikas ją atnaujinti, 
kitaip busime priversti sulaikyti laikraštį. 

Ka prisius mums prenumeratą už visus metus iš
augėto tas gaus uždyką gražią knygą vertės 1 dol. 

"DRAUGO" Administracija. 

REDAKCIJOS PASTABOS. 

Mažas atsitikimas Philadelphijoje davė" progą mu 
su spaudai parašyti truputį apie mūsų savytarpiuius ne
sutikimus viešuose reikaluose. Mat neseniai Philadel-
phijos airiai — dvasiškiai ir svietiškieji — iškėlė dide
lius pietus savo tautiečiui, tenorui Jonui MeOormack'ui. 
Tenoras yra jaunas vyras, dar nepabaigęs mokslo, bet 
turjs prieš save skaisčią ateitj, gieda su Manhattan Ope
ra Company; šįmet dar pirmieji metai jojo viešų pasiro
dymų. Airiai, kuriems visados trūksta gerų artistų, iš 
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džiaugsmo, jog susilaukė iš savo tarpo puikaus giesmi
ninko, parengė, viršui paminėtą iškilmę McCormack'ui. 
Mūsų laikraščiai tuojau ir pakėlė klausimą: ar lietuviai 
inteligentai—dvasiškai ir pasauliniai — galėtų atiduoti 
krūvoje pagarbą saviems talentams (pav. p. Mikui Pet
rauskui )? . . . Iš to klausimo išplaukė kitas: ar visi lietu
viai — nežiūrint j politiškąsias ir tikybines pažvalgas — 
galėtu, eiti išvien visų bendruose reikaluose? 

Kaip ir reikėjo tikėties, atsakyta, kad galėtų, bet 
kad taip nedaro. Dėlko? — Dėlto, kad kunigai ir klie
rikai ai visur gadiną. . . 

šitas dalykas reikalauju paaiškinimo. Je i ju klau
simui prisižiūrėsime arčiau, tai pamatysime, jog jj ga-' 
įima išreikšti trumpai: ar kunigai ir geri katalikai gali 
visados ir visuose reikaluose eiti iš vien su bedieviais be 
jokios savo ir savojo tikėjmo skriaudos? Pav.. ar gali 
būti kokia nauda visuomenei, jei ant vienos ir tos pačios 
platformos stos katalikų kunigas, Šliupas ir Dombskis? 
— Atsitikimai parodo, kad ne. Kėlimas bendru protes
tų tokiame nekaltame reikale, kaip Lattimerio sierdynė, 
išėjo naudon bažnyčios ir tikėjimo priešams, kuomet lie
tuvių visuomenė neturėjo iš to jokios naudos. Dalykas 
tame, kad bedievis, pasirodydamas viešai su gerais kata
likais krūvoje, neturi nieko nustoti, bet dar gali tikėties 
pelnyti sau sį-tą. Jeigu, pav., žmogelis pamato Šliupą, 
ir kunigą vadovaujančius kokiame nors reikale, tai tUO-
jau pradeda manyti: turbūt Šliupo mokslas nėra toks ne
doras, jeigu kunigas nesišalina nuo jo. " Pridėk dar pa
sinaudojimą tokiu atsitikimu garsinimui panašig pasigy
rimų: aš esu toks, kaip ir jųs, o jūsų kunigas yra toks, 
kaip ir aš, — o suprasi, dėlko katalikų dvasiškija visa
dos vengė bendro darbavimos su savo priešais. Jinai 
neprivalo vesti krūvon tikinčių katalikų su tikėjimo nie
kintojais ir tapti įrankiu laisvamanybės platinimo. 

Žmogaus tvirtų įsitikinimo, žmogaus apšviesto, ži
noma, susiejimas krūvon net su didžiausiu tikėjimo prie
šu ne išves iš kelio. Bet taip nesidaro su paprastais 
žmonelėmis. Jiems imponuoja drąsumas, begėda, neapy
kanta tikybos naikintojų. Jie patįs neretai pradeda sekti 
savo naujų pažįstamųjų pėdomis — patįs pradela keik
ti, neapkęsti, kolioti, meluoti, žodžiu, atsižymėti tais pri
valumais, kuriuos matome pas "laisvos mintie}" išpa
žintojus. 

Kunigas gali būti mandagus su laisvamaniu, gali va
žiuoti su juo ant vieno traukinio, mokėti lygiau su juo 
dokles, balsuoti už tą patį kandidatą ir t.t., ir t.;. — bet 
varyti į jo bučių savo avelių neprivalo. To niekas ne
gali nuo tikėjimo tiesų dabotojo reikalauti. 

ATITAISYMAS. 
(šitas raštas buvo pasiųstas pačiai "Tėvynės" re

dakcijai, tik kad norėjo apkarpyti, tat netilpo.) 

"Tėvynės" 4 š. m. numeryje p. J. K. M. pranešė 
aplink kn. Mickevičiaus laikytąją prakalbą Montreal'y-
je, sausio 1 d. Jogei kelios tenai įspraustos nesąmonės 
gali visuomene suklaidinti, todėl skaitau savo priederme 
kelias tu nesąmonių iš tu, kurių " T . " redakcija nepa
žymėjo, atitaisyti. 
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1. Pirmu visoko žinotina, kn. Mickevičius nesąs ka
taliku nei katalikų kunigu. Jisai gan pigiai, nes at
sakančių mokslų nebaigęs, kunigybe nusipirko nuo len
kų "niezale/ninkų" dvasiško (Kozlovvski'o). Joks ka
talikų vyskupas Mickevičiaus neįšventino į kunigus, už
tat Mick. nei nėra katalikišku kunigu. 

2 Dar didelis klausimas, ar kunigai yra organizaci
jos priešais, jau bent apskritai imant, ar tiesiok sakant, 
—nei klausimo nėra: pati katalikų bažnyčia — tai or
ganizacija ir dar kokia! Pagaliaus nereikia užmiršti 
i'samn, organizacijų ir organizacijų! 

3. Kuu. Siamas nepaisai "išvažiavo", tik jis išpra
šyta, lšpradžių patįs Mantreal'io lietuviai (Mick buvo 
likęs tik su lenkais) nuo jojo atsisakė arčiau jįjį pažinę, 
paskui-gi kad L. K. Federacija Amerikoje pasiuntus kn. 
Visgirdą, pranešė aplink k n. Š., Montrealio antvyskupiui 
tai antvyskupis P. Hruehesi ir pavarė kun. Šlama iš savo 
diecezijos. Jei antvyskupis ir buvo priėmęs kn. š., tai 
ne dėl to kad būtų "sykiu ir vyskupas ir vagis", bet tik 
dėlto kad išpildyt nuolatinius Montreiiliaus lietuvių ir 
lenkų prašymus. 

4. Pasakyta: "vyskupas nemoka matyt, kaip tėvai 
vaikščioja su išplyšusiais užpakaliais", (puikaus būta 
styliaus!) iš to išeina kad vyskupas mato išplyšusius 
pryšakius . . . Bet jau ir to užtektų! . . . Kn. M. buvo rei
kalinga medžiaga kad apibiauryti antvyskupį, tat p.p. 
Dembskių etc. prirengtą medžiagą norėta pritaikinti prie 
Montreariaus antivyskupio, t i k . . . labai—labai apsilen
kė su tiesa. Jei kn. M. pirm laikysiant prakalbą, būtų 
apsipažinęs su Montreal'ium, būtų radęs ir daugybę įvai
rių mokyklų ir visokių rūšių prieglaudų, pradedant nuo 
prieglaudos pamestųjų vaikų, našlaičių, elgetų, neregių, 
bepročių, neišgydomų ligonių, nebylių ir t.t. kame dažnai 
nežiūrima netik į skirtumą tautybės, bet ir tikėjimo. Ir 
jei kalbėtojas būtų užsiinterasavęs jųjų istorija ir J. M. 
antvyskupio biografija, — būtų sužinojęs, kad, daugelis 
tų ištaigų gyvuoja ačiū tik antvyskupiui, kuris, matyt 
"moka matyt i" skurdą žmonijos vargingosios klesos. . . 

5 " A r nebūtų geriau, kad vyskupas panaikintų 
klioštorių (vienuolyną), o jo vieton įsteigtų mokyklą." 
Keliose Montreal'aus mokyklose užtikau lietuvių vaiku
čių, kame dar vietos yra. Tai-gi nėra reikalo naujai 
mokyklai statyti. O jei ir atsiras reikalas, tai atsiras ir 
mokykla. Antra vertus, kad kaip į mokyklas taip ir 
prieglaudas reiki* mokytojų ir užiūrėtojų, o Montrealyje 
lig šiol tokie negimdavo, tik reikdavo prirengti, tatai 
buvo reikalinga ligšiol prirengemoji v ie ta . . . 

(>. Kalbėtojas gązdina vyskupo gyvenimu ir pasiel
gimais. Jei kalbėtojas turėjo mintyje savo neva "vys
kupą" ITodurą tai, žinoma, tiesos nemaža, jei tikėt Ho-
duro tautiečių laikraštijai. Spėju, kad kalbėtojas neno
rėjo užkabinti Montreariaus vyskupo Racicot, kuris li
guistas ir taip tyliai dabar neša ligų našta, kad begu kal
bėtojas spėjo aplink jį ką norints išgirsti. Jeigu tais žo
džiais norėta užgauti jau paminėtasai antvyskupis Paul 
Bruchesi, tai kn. M. pro šalį prašovė, nes, kaip minėjau, 
jojo mokyklos kurpalius visai netinka prie garbaus val
dytojo, kuris yra tikru tėvu darbininku klesos ir savo 
darbais ir gyvenimu užsipelnė didelę paguodonę visoje 
Kanadoje. 

7. Anaiptol antvyskupio pasielgimai negnisina eiti 
į bažnyčia, nes jisai pats kasdien šv. Mišias laiko, o švent-
dieniais bei sekmadieniais dar ir sumos klausosi. Gal 
kn. M. Bebuvo spėjęs išgirsti, kad MontreaPyje esama 
70 suviršum katalikų bažnyčių. Tai-gi suprantamas da
lykas, kad norints vyskupas jas sulyginant dažnai at-
lankinėja, ale kasdien negali kožnoje būti, tuo pačiu ir 

šv. Vincento a Paulo bažnyčios skiepe, kur paprautai 
lietuviai renkasi. 

8. Kn. M. žadėjo parūpinti "gerą kunigą" kuri ir 
vyskupas turėsiąs priimti." Kame gi kalbėtojo nuosek
lumas? Ką tik sakė "kad žinotumėt vyskupo (gal no
rėta pasakyti k n. Mickevičiaus) gyvenimą ir dar DUS, jųs 
nei vienas į bažnyčią nebeeitumėt," o štai jau žada "pr i 
rodyti kunigą" . . . Jei dvasiškijos gyvenimas verčia neiti 
į bažnyčią, tai kokių plynių dar prirodinėti kunigą! Tai 
bent logika! nėra ką sakyt! 

0. Žingeidu, koksai tas vyskupas "turėsiąs priimti"? 
Ak k n. M. tikinosi už save pati geresnio nepajiegs pri
rodyti: tokio "mokyto" , "švento", "gražaus gyvenino" 
i r . . . " gero ka lbė to jo . . . " Panašių-gi asmenų antvysku
pis netik "ne tu rės" priimti, ale ir nepriims; jei kn. M. 
kandidatas neturės atsakomo mokslo, jei neturės tikėji
mo, ar bus įtartinos doros, tai ne bus nei įšventintas, nei 
priimtas, jeib tik per apgavimą įsigautų, kaip kad p. Šla
mąs, M. ir Ko., kurie maino nuolat savo parapijas, pra
vardes ir tikėjimus. Canadian Lithuanian. 

P. S. Visoje Kanadoje badai nėra nei vieno kuni
go—lietuvio. Pa geidautina, kad koks geras lietuvis— 
kunigas apsigyventų Montreal'yje, o daug gero galėtų 
padaryti savo tautiečiams. J. M. antvyskupis P. Bru-
eliesi nėra anaiptol lietuvių priešų, tik skundžiasi nega
lįs gauti lietuvio—kunigo. Matyt jam ir skirtumas 
tarp lenkų ir lietuvių žinomas, nes manęs klausinėjo, ar 
ir Suvienytose Valstijose taip tiedvi tauti nesugyve
nanti. Canadian Lithuanian. 

PROGRAMAS. 
AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠTININKŲ SU

VAŽIAVIMO, KOVO 17 IR 18 D. 1910 M., 
BROOKLYN, N. Y. 

Leidėjų skyrius. 
1. Apskelbimai. 

Kaip žinoma, apskelbimai laikraščių leidime lošia ne
mažą svarbą, nes jie gelbsti leidėjams medžiagiški! ir 
tankiai pasekmingai didina ėmėjų skaitlių. Bet apskel
bimai nevienodi. Nekurie kenkianti skaitytojams ir vi
suomenei arba, tiesiok pasakius, apgavingi. Tokie aps
kelbimai reikalas iš mųsų laikraščių išmesti. 

2. Agentai. 
Kiekvienas laikraštis užlaiko savo agentus ėmėjų 

rinkimui. Bet. ne visi agentai ištikimai savo užduotis 
pildo. Nekurie, rinkdami už laikraščius pinigus, ėmė
jus nuskriaudžia. Vieną leidėją taip nuskriaudė, pla
kasi prie kito. Tokie agentai privalo but žinomi vi
siems budėjams. 

3. Knygų kainos. 
Leidėjai privalėtų knygas pardavinėti vienodomis 

kainomis, t. y. kaip vienas, taip ir visi, kadangi nevie
nodumas kainų gimdo nesolidariškumą, o juk pastarasis 
leidėjams labai reikalingas. 

•1. Kašytojai (bendradarbiai). 
5. Solidariškumas. 
Be solidariškumo šiandie nei viena prekybos Šaka 

negali gyvuoti ir vystyties, tatai ir leidėjams vienybė 
reikalinga. 
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Redaktorių skyrius. 
1. Etika. 
Laikraščiams dora labai reikalinga, kadangi be jos 

nėra galima mums toli nukeliauti. Asmeniški reikalai 
privalo nuo laikraščiu skilčių išnykti, o ypatingai nepa
tinkamu sau asmenų iškoneveikimui. Laikraščiu pride-
rystė — žmonija tobulinti. 

2. Korespondeneijos. 
Visiems žinoma lietuvišku laikraščiu koresponden 

eijos. Nerasi anose retkarčiais nei teisybės, nei ten-
denejos. Korespondentai, nors ne visi, reikalauja sut
varkymo. Melagius viešai įvardinti. 

3. Psuedonimai. 
4. Straipsniu ir Korespondencijų perspauda. 
5. Rašyba. 
Kaip žinoma, pas mus rašyba marga kaip genys. 

Vieni vienaip rašo, kiti tuos pačius žodžius kitaip. Steng-
ties kiek galima, prisilaikyti vienuodumo. 

6. Bendradarbiai. 
7. Sąjugna. 

Programo Rengimo Komitetas. 

POLITIŠKA PERŽVALGA. 
Vokietija. 

Valdžios sumanymas reformų rinkimuose, sukėlė d i 
delj triukšmą tarp socialistu. Jie kelia demostraeijas, 
vaikščiodami gatvėmis ir susiremdami su policija. Ber
lyno policija užpulta demonstrantu, šoko ant jų su nuo
gais kardais, daugelį sunkiai su/ei/dama. Didžiausi su 
policija susirėmimai buvo miestuose Neuminster, IIols-
tein ir Frankfurte ant Maino. Frankfurte! sužeistu yra 
arti 800 žmonių, iš jų 50 sunkiai sužeistų ir yra nuvežti 
j ligonbutį, likusieji-gi turi suskaldytas galvas, subady
tas krutinės, nukirstas rankas, pirštus. Pasirodo, kad 
policija Besigailėjo nė moterų, nė vaiku. Net nešim pa 
tizuojanti su socialistais, vienijasi prie ju, kad pakelti 
protestą prieš tokį policijos pasielgimą. 

Nicaragua. 
Šioj valstijelėj po senovei valdžia kaujasi su revo 

liucijonieriais ir pergalė nelinksta nė ton, nė kiton pusėn. 
Revoliucijonieriai vis pamažėli artinasi prie sostapilės, 
pakeliui paėmę miestu .Matagalpą.. šioji paskutinė re 
voliueijonierių pergalė labai rūpina valdžią, nes tosios 
apieliukės gyventojai labai prijaučia revoliucijonie-
riams. Slinkti ką nors tikro pasakyti, kas tenai dedasi, 
nes vald/ia kontroliuoja visas telegramas, leidžiamas į 
užrubėžį, turbūt, norėdama užslėpti savo pralošimą. Vie 
na iš silpniausiųjų revoliueijonierių pusių yra tas, kad 
jie neturi sunkiu kanuolių, reikalingu dėlei apgulimo 
miesto. 

Graikija. 
Graikijoj vėl pakylo maištas. Norints iki šiol dar 

nėra patvirtinta žinia, kad kariilmėnė apsupo Graikijos 
sostapyle Atėnus, laukdama užpuolimo jurinjkų, bet kaip 
praneša laikraščiai, tenai yra labai opus dalyku stovis. 
Karifimėnės lyga, nutarė nuginkluoti kariškus laivus ir 

padalyti juos po įvairius valstijos uostus. Vienok abe
jotina, ar pasiseks tas lygai atlikti. 

Graikijos parlamentas sušaukė nepaprasta posėdį, 
kur ministeriu pirmininkas Tramadas, pakvietė visus pa
sidarbuoti, dėl pervedimo reformų, vien tik jau dėlto, 
kad nuraminti visuomene. Jisai energiškai užginčijo, 
tam buk tarpe armijos ir laivyno gali kylti atvira karė. 
Vienok, nepaisant į jo užginčijimą Graikijos padėjimas 
yra kritiškas. 

^m-^-m^^-mmm 

S. L. R. K- A. Reikalai. 
PROTESTAS. 

40-os kuopos S. L. R. K. A. prieš Centro Valdybą. 
.Męs, Shenandoah'rio 46 kuopa Susivienijimo Lietu

viu Kymo Kataliku Amerikoje protestuojame! prieš pre
zidentą ii- visa (Vntrališką Komitetą už jų sauvališką pa
sielgimą paskiriant naują kasieriu. Nė vienos kuopos ne
buvo matyt balsuojant ant kasieriaus už kun. S. Stakne-
viėiu, o centro komitetas ėmė ir paskyrė , į kasierium. 
Alums išrodo labai navatnas dalykas, kad prez. kun. Pau-
lienius pranešė į visas kuopas su atsišaukimu, kad turim 
rinkti naują kasieriu ir visos kuopos davė balsus už 
šiuos kandidatus: K. Radzevičių 599, už S. Paukštį 346 
už Tz. Nausėdą 146, o už kun. V. Staknevičių nematėme 
nė vieno balso. .Męs norime žinoti, kokią tiesą turėjo 
centrališkas komitetas rinkti kun. Staknevičių, kad ant 
jo nė viena kuopa nebalsavo ir jis niekad nebuvo nė kan
didatu. Dėlko komitetas paniekino tuos kandidatus, 
už kuriuos kuopos balsavo? Ir mums navatnas dalykas, 
kad kun. Staknevyčius gyvena Ne\vark'e, ir iž jį užstatė 
kauciją ne Ne\varko banką, tik Mahanoy'nus kun. S. 
Pautieniaua banką, kur M. L. 11. K. A. pinigai yra sudėti. 

Męs. sąanariai Slienandoah'rio kuopos atsiliepiame 
j visus sąnarius S. h. Iv. K. A. su šiuo užmanymu, ar ne
būtu reikalinga sušaukti extra seimas, nes jau istikro 
komiteto sauvališknmas perėjo visus rubežiuj). 

Męs broliai apsižiūrėkime taipgi, kaip yra ir su siun
tinėjimu pinigu, nes kasierius yra nelegalškai aprinktas 
be jokio kuopų pritarimo, ir jo kaucija yra užstatyta 
iš tos batikos, kur mus Susivienijimo pinigai yra padėti. 
Apsižiūrėkime gerai, pirmą nė kaip siusime ])inigus. 

40-os kuopos įgaliotieji pakelti protestą 
Petras Karavojus, 
Juozas Lauraitis. 
Redakcijos prierašas. Talpiname šitą protestą, no

rėdami, jog vis atsiranda žmonių, kurie drumzdžia Susi
vienijimą. Kun. Staknevičius yra paskirtus Sus. ka
sierium legališkai, nes konstitucija sako, jog numirus, 
atsisakius nuo vietos, arba šiaip jau nustojus pildyti savo 
priedermes kasieriui, centro komitetas paskiria j jo vie
tą kitą. Konstitucija nieko nesako apie sušaukimą ex-
tra seimo arba atsiliepimą j kuopas. Jeigu centro ko
mitetas aprinko kun. Staknevičių, ne ką kitą, tai turėjo 
pilną tiesą ir net privalumą prie to; jokio savavališkumo 
čia nebuvo. Ir vėl. nėra nieko blogo tame, k a i Malianoy 
oity banką užstatė kauciją už kun. Stakn. Banką at-
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sako ir už Suv. Udą ir už kun. Stakn. kauciją, taip lygiai, 
kaip atsako už Šimus tūkstančių sudėtųjų jojon pinigų. 
Susi v. nariai gali visai nepaisyti j 40-os kuopos protestą. 

NARIŲ STOVIS SUSIVIENIJIMO L. R. K. A. 

IV. Bertainio (Spalinio mėn.) 1909 m. 

85 Kuopa. Pilnų 95. 
94 nariai pasivėlino 40 dienų su mokesčių ir 

suvis nemokėjo 41 narys. 
Jonas Bartoševyčia, Kazys Bartkus, Barbora 
Bartkienė, Sel vest ras Paukštys, Ona Mačienė, 
Jonas Smulskis, Jurgis Survilas, Barbora Survi-
lienė, Ona Urbikienė, Einikis Jeronimas, Alek-
sandrina Finikienė, Pranas Šimkus, Kazys Lu
košius, Katrė Jankevyėaitė, Natalija Sokaitė, 
Ona Poleikaitė, l\larė Marozienė, Marė Vaitie-
kaitė, Vaclovas Bartušis, Juozas Bruėas, Bronė 
Lukoševyeaitė, Liudvika Višmontaitė, Pranas 
Vasiliauskas, Veronika Strainaitė, Antims Sikš-
nelis, Agota Kasmauskienė, Karolis Raila, Au
gustas (iaueas, Bronis (.Jalinskas, Barbė Bal-
eanskaitė, Stasė Pranckaitė, Domicė Ootautie-
nė, Boleslovas M. Keperšys, Marė Druktenaitė, 
nž N.l bert. Adolfina Zalandauskienė už III b. 
Jonas Dambrauskis už 111 bert. 

Susp. nž IV b. 08 m. Juozas Tumbys, Domicė 
Jurgelaitė, Marė sirvidienė, Veronika Mili-
kauekiutė, Juozas Janušauckas. 

Išbrauk. 18. Johaną Dautonienė, Agnieška 
Seyy.dienė, Pranas Saunorius, Adolfina Janulio-
niutė, klotie jus Krasauckas, Julius Čiužclis, 
Pranas Šiušąs, Juzė Poleikaitė už Ii ir IV b. 
Anui'ras Jueevyčia už II ir IV b. Agota Jasu
laitienė, Ona Venckaitė, Hožė Šarkuvienė II ir 
IV b. Marė Sadauskienė, Pranė (Jalemskienė, 
Ona Autučienė, Petras Petraitis, Stefanija Nu-
toft, Vincas Visčiulis. 

86 Kuopa. Atsisakė visi 17 nariu. 
S7 Kuopa. Pilnu 20. 

Susp. 14. Jonas Jakubauckas, Antanas Ku-
dis, Apolionija Clrinkienė, Ona Juodziukėniutė, 
Kazė fmdrišauskaitė, Antanina Kisiliauskienė, 
Vincas Židelis, Stasys Bagdonas, Motiejus Kaz-
lauskis, Antanas Katkus, Adolfas Bernotą, I V 
vylas Šarkanas, Kostantinas (liknevyčia Petro
nėlė Žemantuskiutė. 

Išbrauk. 5. Jonas Mažulma, Povylas Dargis, 
Vladas Norkeeis, Filioniana (iaubaitė, Pranas 
Levonas. 

88 Kuopa. 
89 Kuopa. Pilnų 7 

Susp. 2. Petras Ohomentauckas, Pranė Cho-
mentauckienė. 

Išbrauk. 1. J ieva Strikulienė. 
90 Kuopa. Pilnų 28. 

Susp. 3. Feliksas Neoras, Vaitiekus Styga, 
Petronė Svedžiutė. 

Išbrauk. 1. Martynas Kazlauckas. 
91 Kuopa. Pilnų 94. 

Susp. 7. Viktoras Patupa, Petras Abaaoras, 
Mikas Mickūnai, Petras Liubinas, Kazys Armo-
navyčia, Antanas Lazdauckas, Jonas Žukauc-
kas, už 111 bert. 

Išbrauk. 1. Vincas Antanavyčia 
92 Kuopa. Pilnų 11. 

Susp. Simas Mišeikis. 
93 Kuopa Susp. visi 9, nes Bankas sugražino čeki. 

Išbrauk. 2. Adolfas Masys, Petronėlė Korec-
kaitė. 

94 Kuopa. Pilnų 25. 
Susp. 3. Petras Petrauekis, Apolinarati Pet-

kevyčia, Bogymyla Savickienė. 
Išbrauk. 11. Antanas Matula, Autams Ši

manskis, Marė Šimanskienė, Stasys Vasiliauc-
kis, Stasys Žimoncius, Juozas Skrypko, Antanas 

Lazanekas už 11 ir IV b. Juozas Deltova, Antanai Bod-
genas, M arei jone Balčiūnienė, Petras Balčiūnas. 

95 Kuopa. Pilnų 20. 
!)(> Kuopa. Pilnų 11. 
97 Kuopa. Pilnų 56. 

Susp. 5. Petronė Pavlauskienė, Marjareta 
Stražnickiutė, Kostancija Kvaracejutė, Ona 
Miluch, Alzė Jenuševyčiutė. 

Išbrauk. 8. Uršė Svensoniutė, Veronika Va-
maičė, Marė Čeplikiutė, Teresė Subačieno, An
tanina Česnukiutė, Emilija Matulyčė, Marė Ze-
loniutė, Uršė Kinderevyčiutė. 

98 Kuopa. Išbrauk, visi 3. 
99 Kuopa. Pilnų 16. 

Išbrauk. 2. Veronika Sudaitė, Magd'3 Kai-
nyčė. 

100 Kuopa. Pilnų 14. 
Susp. 3. Petras Milasevyčia, Jonas Petrus-

kevyčia, Veronika Vaičiulaiče. 
Išbrauk. 3. Juozas Gedutis, Ona Keslaus-

kaitė, Vincas Čerkauskas. 
101 Kuopa. Pilnų 16. 

Susp. 3. Simas Piliaekas, Aleks. A. Lemont, 
Julė Tananevyčicnė. 

Išbrauk. 2. Stasys Stanelis, Barbori Bur-
baitė. 

102 Kuopa. Pilnų 7. 
Susp. 1. Jokūbas Vasiliauskas. 
Išbrauk. 4. Antanas Simašius, Juozas Rustei

ka, Košt a ntas Slasevyčia, Antanas Žibaitis. 
103 Kuopa pasivėlino su mokesčia 10 dienų 18 narių, ir 

suvis nemokėjo 2: Mikas Kelauekas, Justinas 
Vaicikevyčia. 

[Įbrauk. 1. Petras Mikaliušis. 
io4 Kuopa. Pilnų 1. 

Susp. 3. Marė Petrą itienė, Vincas Sadaitis, 
Magdė Soda itienė. 

105 Kuopa. Pilnų 27. 
Išbrauk. 2. Feliksas Bakiinas, Alena Jurge-

lienė. 
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106 Kuopa. Pilnų 3. 
Susp. 2. Antanas Sescila, Barbora Joėaitė. 

107 Kuopa. Pilnų 38. 
Susp. 17. Ona Sutkaitė, Vincas Šaulenas, 

Katrė Voveriutė, Monika Šaknaitė, Katrė šuk-
vietienė, J ieva Vaičiulaitienė, Jgnas Dvileskis, 
Marė Dvileskienė, Marė Saukienė, Uršė Bar-
kauekienė, Jonas Borysas, Jonas Milius, Jokū
bas Ražas, Petronė Ralienė, Apolionija Dobili-
ėiutė, Petronė Mikeliutė, Petras N. Žebrys. da-
mokėt prie įstojimo 50c. 

Išbrauk. 1. Jieva Jurgienė. 
108 Kuopa. Pilnų C. 

Susp. 1. Juozas Stanionis. 
Išbrauk. 5. Stasys Juknys, Mikas Piškinas, 

Zigmas Ambrazas, Mikas Kundrotą, Mikas Ja-
suliavyčia. 

109 Kuopa. Pilnų 6. 
110 Kuopa. Pilnų 5. 
111 Kuopa. Pilnų 9. 

Susp. 1. Alena Galiiuiuckienė damokėt prie 
įstojimo 1.00. 

112 Kuopa. Pilnų 12. 
113 Kuopa. Pilnų 12. 

Pavienių Pilnų 3. 
Susp. 2. Kun. V. Bukoveckas Worcester, Mass. 

Marė Milukienė Girardville, Pa. 
II Skyriaus. 

17 Kuopa Pilnų 1. 
19 " " 1. 

42 Kuopa. Pilnų 11. Išbr. Alena Marcinkevičiūtė. 
I (i Kuopa 3 nariai pavėlino mokestį 10 dienų. 
52 Kuopa. Pilnų 2. Išbrauk. 1. Albina Karaliuniutė. 

Ui J 

33 •' 
42 " " 
99 " " 
103 " 

III Skyriaus. 
12 Kuopa. Pilnų 
15 " 
33 " M 

90 M " 
94 H " 

1. 
1. 
2. 
2. 

1. 
1. 
2. 
1. 
3. išbrauk. 1. Juozas Povilaitis 
VAIKŲ SKYRIUS. 

I Kuopa. Pilnų 8. 
4 Kuopa. Pilnų 1. 
5 Kuopa. Išbrauk. 2. Jonas Goberiukas, Bronė Gobe-

riutė. 
I I Kuopa. Pilnų 7. 
17 Kuopa. Pilnų 1 
18 Kuopa. Pilnų 1. 
19 Kuopa. Pilnų 4. Susp. 1. Jonas Vaičiulis už III bert. 

Išbrauk. 1. Juozas Kazlanekas. 
21 Kuopa. Pilnų 3. Išbrauk. 2. Jurgis Kamečius, Ona 

Ona Perakšliutė. 
24 Kuopa. Pilnų 2. Susp. I. Juozas Matusevyciukas už 
III bert. 
28 Kuopa. Pilnų 11. 
36 Kuopa. Pilnų 1. 
38 Kuopa. Pilnų 2. Susp. 2. Bronė Povilauskiutė, Bro-

nis Povilauskutis. 

54 Kuopa. 
57 Kuopa. 
58 Kuopa. 
60 Kuopa. 
GI Kuopa. 
64 Kuopa. 
(18 Kuopa. 
75 Kuopa. 
77 Kuopa. 

Pilnų 1. 
Pilnų 5. 
Pilnų 1. 
Pilnų 1. 
Pilnų 10. 
Pilnų 4. 
Pilnų G. 
Pilnų 2. 
Pilnų 24. Susp. 4. Julė Kamarauskiutė, Jo 

nas Jasevyčiukas, Ona Juozaiėiutė, 
Iii 

96 Kuopa. 
107 Kuopa 

inukas. 
Pilnų 3. 

Motiejus Mi 
* 

Pilnų 3. Susp. 1. Pranas Danusukas. 
J Skyriaus Pilnų 
i < 

(< 
II 
III 

i t 

Vaikų 
i < 

Naujai 

1 ' Suspenduotų 
Išbrauktų 
Pilnų 
Pilnų 
Išbrauktų 
Pilnų 
Suspenduotų 
Išbrauktų 

prisirašė šį bortainį į 
I Skyriaus 
III Sk 

Vaikų 
vriaus 

< i 

40)5 
528 
239 

8 
8 
1 

114 
12 
7 

102 
a 
9 

K. Krušinskas, S. L. R. K. A. 
Centro Sekretorius. 

PETERBURGO LIETUVIŲ SAVITARPINĖS 

DRAUGIJOS JUBILĖJUS. 

Sausio 24 dieną šių 1910 metų užsibaigė dešimts me
tu Peterburgo Lietuvių Savitarpinės pagelbos draugijos 
larbavimosi. Tą sausio 24-tą sukaktuvių dieną Drau

gija iškiln\ingai apvaikščios vyrų gimnazijoje ant Nevs
kio prosp. No. 32. 

Jubilėjaus apvaikščiojimo programa i 
1) Ryto 9 Vis vai. Šv. Katarinos bažnyčiojo iškilmin

gos pamaldos su pamokslu. 
2) Nuo 2 vai. popiet prasidės Visuotinasai draugijos 

Sąnarių Susirinkimas. 
3) Vakaro 8 vai. deputacijų priėmimas iv iškilmin

gas pokilis (bankictas). 
Valdyba šiuomi nuoširdžiai meldžia Tamstą apsiimti 

dalyvauti to Jubilėjaus apvaikšeiojimų iškilniėje. Taip-
pat maloniai teikiasi priminti, kad norintieji dalyvauti 
pokilio (banketo) iškilmėje draugijos sąnariai ir mote
lis užsimokės po 1 rublj, vyraigi sąnarių sveSiai—po 1 
rnb. 50 kap. 
| 
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KLAIDŲ ATITAISYMAS. 

Dėlei nepriklausomųjų nuo redakcijos priežasčių 
pastaruose " D r a u g o " numeriuose įsibrovė labai daug 
klaidų: nežiūrėta statrašo, apleista raidės ir rašto ženk
lai, sukraipyta nevienas žodis (pav. vieton lankyti mo
kyklą" padėta "laužyti mokyklą", vieton "išlavinimo 
laipsnio" — "išdavinimo 1." ir t.t.), iš ko ne vienas sa
kinys pasidarė neaiškus, o vietomis ir nesuprantamas. 

Trčiau negalėdami nurodyti visų klaidų (tam reik
tų perspausdinti ištisai visus pastaruosius numerius), pa
sitenkiname atitaisymu tiktai tų klaidų; kurių pataisy
mą yra prisiuntė mums patjs mūsų bendradarbiai. Taip, 
Juozapo Žiedelio eilėse: "Dėlko Lietuva nepražus"— 

Parašyta: 
1) Kankini prusai, 
Kankino rusa i . . . 
2) Iš doros Šitos 
Išaugo kitos 

Širdyje tėvynės mieliausios 
9) Tai jie maldomis 
Didžiomis aukomis 

Pergal priešus narsius, 

Privalo būti : 
Kankino prusai, 

Kankino rusa i . . . 
Iš doros šitos 

Išaugo kitos 
Širdy' tėv. miel. . . 

Tai jie maldomis, 
Didžiom's aukomis 
Pergali priešus n. 

Eilėse "Kur mūsų tėvynė?1 

privalo būt i : 
Kur t. tv. 

Už ją kankinta d a u g . . . 
Ten šventa mūsų Lietuva 

Kur tižia g. p. 

parašyta: 
1) Kur tikyba tvirčiausia 

Vi ką kankinta daugiausiai, 
Ten šventa mus Lietuva 

2) Kus ūžia girios puikiausios 
Eilėse " Mokslaeivio skundas", paskutiuiamjamr 

punkte trimis spaudos klaidomis sugadinta rimas, rit
mas ir prasmė. Turėtu būti : 

Nematomas kelias yr Vairo Augštybių 
Bergždžiai ir svarstys jį silpnutis taip protą, 
sutiks daug pinklių, susitiks priešinybių, 
Jei protą prieš Protą nulenkt neišmoks! 
Atitaisytini, tat, žodžiai: "beržydžiai" (bergždžiai) 

" p r o t a s " (prots), "p i rk l ių" (pinklių). 
Patmela. 

Redakcijos Atsakymai. 
J. J. Nieniui, Wilkes-Barre, Pa. - "Tikietas pake

leivingiems į ro jų" žinomas " D r a u g o " skaitytojams ne 
nuo šios dienos. Jei nori, galime atspausti jį ant atski
rų lapukų. Tamsta galėsi dalinti juos savo pažįsta
miems. Atspaudinimas nekaštuos daug. 

Sąnariui, Waterbury, Conn. — Jei Riktoraitis už~ 
gavo Šopį prie daugelio žmonių, tai visuomenei tatai ne 
žingeidinga. Lai juos kuopa sutaiko. Nedėsime. 

GERA PROGA LIETUVIAMS! 
Parsiduoda bučerne ir visos įtaisos prie jos už labai 

pigią kainą. Labai parankioj vietoj. Atsišauki! i "Drau
g o " spaustuve. 

Pajieškau vargonininko. Meldžiu atsiliepti sekan
čiu adresu: 

Re v. B. Žindžius, 
214 Ripley Place, 
Elizabetb, N. J. 

Pajieškoimas yra Antanas Ryselys. Pernai prieš 
gavėnią važiavo į Ameriką. Perėjo rubėžių Eitkūnuose. 
Nuo to laiko nežinoma, kas su juo atsitiko. Paeina iš 
kaimo Šukionių, Truskavos parapijos, Kauno gub. Kas 
žinotų apie jį, meldžiu pranešti seseriai: 

Rožė Ryseliukė, 
181 E. Main St. 

Amsterdam, N. Y. 

Parduodu stubą. 
Tautiečiai pasinaudokit gera proga. Parduodu stu

bą su lotu ir visais daiktais (furnitures), už pigiausią 
prekę, o pats važiuoju į Lietuvą. Stuba visai gert,, del 
dviejų šeimynų ir duodanti randos dvidešimtį ir penkis 
dorelius kas menesis. Lotas 31 pėdos pločio ir 198 ped. 
ilgio. Lotas labai geroje vietoje ant S. Impire str. arti 
Lietuvių Bažnyčios ir į mainas netoli. Gyvenu pc> šiuo 
adresu: 

MATAUSAS LKVULIS, 
251 South Impire str., Wilkes-Barre, Pa. 

LIETUVIŠKAS DZIEOORMEISTERIS. 
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarantuo jamus 

25 metams. Lenciūgėlius ir gražius žiedus. Armonikas ir 
visokius muzikališkus instrumentus, albumus su mozika, 
akuliorius, revolverius, britras, pocket books vyrams ir 
moterims. Visokias knygas, rąžančius, Škaplierius, kryže
lius, taipos-gi turiu visokių vaistų. Visus tuos daiktus 
prieš Kaledasleidžiu už pusę prekės ir įkitus miestu! siun
čiu už pigiausias prekes. Mano adresas: 

ANTANAS PUTIRSKA8, 
144 W. Market Street, Scranton, Pa. 

ŠLOVINGIEMS KLEBONAMS ŽINOTINA. 
Zakristijonas, su gerais paliudijimais, visiškai blai

vus, apie 12 motų pratarnavęs Lietuvoje prie bažnytinių 
giedojimų, galįs pavaduoti vargonininką, ieško vietos. 

Meldžiu kreipties sekančiu antrašu: 
J. R. 

Box 501. Stoughton, Mass. 

NAUJAS IŠRADIMAS. 
Geriausias ir pigiausias žiburys karosininė lempa su 

mentei. Labai šviesi, nesmirda ir mažai išdega kerosi-
no. Duoda tiek šviesos, kiek 100 žvakių. Į 16 adynų 
sudega tik kvorta kerosino. Labai tinka į kambarius, 
nes galima pakabinti. Prekiuoja tiktai 4 dol. 

Taipogi reikalauju agentų, kuriems duosiu didelį 
nuošimtį. 

adr: V. K. 
254 Boven str., So. Boston, Mass. 
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ĄŽUOLAS IR GLUOSNIS. 
Nakčia labai žaibavo, griaudė, pūtė smagus vėjas ir 

lietus lijo, tartum iš kibiro (viedro). Ūkininkas su sa
vo mažu sūuumi išryto nuėjo j laukus pažiūrėtu, ar ledai 
javų neišdaužė. 

— Tėvuli pažiūrėk, — suriko sūnus: — vėjas par
griovė tokj didelj ąžuolą, o silpnutis gluosnis ramiai sau 
stovi šalia kelio! Aš gi visuomet maniau, kad dar-gana 
greičiau pargriaus silpną gluosni, negu stipru ąžuolą! 

— Vaikeli, — tarė tėvas: — stiprus ąžuolas sulūžo, 
nes negalėjo prieš audrv nusilenkti; miklus gi glousnis 
lenkėsi, vėjui bepučiant, ir todėl vėjas negalėjo jo nu
laužti. 

Ksav. Vanagėlis. 

LAIKAS TAI IŽDAS. 
Ar žinot, vaikeliai, koks iždas brangiausias, 
Už auksą, sidabrą už viską geriausias? 
Tai laikas, kurs bėga taip grait praeityn, 
Kurs niekad negrįžta ir žūsta amžin! 

Todėl mes, supratę tą didžią teisybe, 
Vis branginkim laiko svarbumą, galybę; 
Kiekvieną dalele to laiko brangaus 
Pašvęskim mūs naudai ir garbei Dangaus! 

Ksav. Vanagėlis. 

DRĄSUS JONELIS. 
Jonelis dažnai girdėdavo mergas pasakojant visokių 

baisenybių apie tai, kaip kuriuose namuose vaidinasi. 
Bet Jonelis visuomet būdavo drąsus ir išmintingas: jis 
tiktai nusijuokdavo joms taip bešnekučiuojant, nes ) tai, 
kad kas vaidintųsi, netikėjo. 

Buvo tamsi naktis. Jonelis pabudęs pamatė nežinia-
ką tokj baltą ir augštą prie sienos. Jam net pasirodė, 
kad tas baltumas einąs prie jo lovos. Drąsus vaikinas, 
norėdamas jsitikrinti ir pakakinti savo malšumą, atsikė
lė iš lovos, prisiartino prie to balto daikto ir patyrė, kad 
tai buvo marškiniai, pakabinti ant sienos. 

Gerai pasielgė Jonelis, nes kitaip, nusigandęs, būtu 
intikėjęs j kvailus plepalus, o iš išgasties kiaurą nakti 
būtų nemiegojęs ir nerimęs, arba net apsirgęs. 

Ksav. Vanagėlis. 

Motyna. Kuo norėtum būti, Adomuk, kai išaugsi? 
Sūnelis. Kaminkrėtys! 
Motyna. O tai kodėl? 
Sūnelis. Tai man nereikėtų prausties. 

IŠTIKIMYBĖ. 
Vienas stabmeldys karalius, dar senovės laikais, lie

pė atvest pas save krikščionių kunigą ir pareikalavo, kad 
jis išsižadėtų savo tikėjimo ir sudėtų auką (apierą) die
vaičiams. 

— Aš to nepadarysiu, karaliau,— atsakė kunigas. 
Karalius baisiai supyko. 
— Ar tu nežinai,—sušuko jis,—kad tavo gy\ ybė ma

no rankose? 
— Žinau, — tarė kunigas.—Bet leisk pasakyti tau 

kelis žodžius ir induoti tau klausimą. Pagalvok, kad vie
nas iš tavo iškilmingiausiu tarnų papuolė į tavo neprie
telių rankas. Neprietelis kalbino j j išsižadėti tavęs, bet 
tavo tarnas ant nieko nesutiko ir pasiliko tau ištikimas 
net tuo-kart, kada j j ėmė kankinti, kada jį pajuokė ir 
pagalios, nuplėšę jam rūbus, išvarė laukan. Pasakyk, 
karaliau, jeigu tas tarnas grjš pas tave, ar neduosi tu 
jam puikiausių rūbų, neatlygjsi tu jam tūkstan;į kartų 
daugiau už kančias ir pajuokas, nukęstas del tavęs? 

Ue abejo . . . bet kam tu tą sakai? 
— Matai,—tarė kunigas,—ir tu gali impb'šti nuo 

manęs menką žemiškąjį mano dūšios drabužį . . . Bet Die
vas, mano Valdytojas, už tai apvilks mane rūbais, kurie 
amžinai negenda. Argi tad as taip brangjsiu netikusį sa
vo kūną, kad turėčiau net savo Dievo išsižadėti? 

- Eik, dovanoju tau gyvybę,—tarė karalius. 
"Šaltinėlis" 

UŽDAVINYS. 
Jonukai turėjo 5 kriaušes. Stepukas dviem daugiau, 

o Petrukas 4 mažiau, nei Stepukas. Visas tas kriaušes 
jie sudėjo j krūvą ir paskui pasidalijo po lygiai. Po ke-
li;is kriaušes gavo kiekvienas? 

. , 
RUDUO. 

Vejas lapus skina, 
Debesiams nėr galo, 
Lietus taip ir lįja, 
Kur pažiūri—balos. 
Miškai nebžaliuoja, 
Paukšteliai išskrido, 
Jau žemė juoduoja, 
Ir vilkai atklydo. 
Miestelėnai raukiąs, 
Kad į'uduo lietingas, 
Bet sodiečiai džiaugias, 
Kad jisai vaisingas. 

Svyrno Žvyne. 
11 Šaltinė) i s " 
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Dr. A. L. Grai aicunas 
Pasekmingai gydau visokias ligas vyry, motery ir vaiky, ne

aplenkiu ir paslaptinių. Atsilankantiems iš kitur suteikiu 
sąžiningus patarimus per laiškus. 

TBLBFONAS: Yards — 3162. 
3312 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

* DRAUGIJOS! 

H. R. Morgan 
laiko dirbtuve 

visokiu jums rekalingu 
daiktu, kaip tai: KEPURIŲ, KOKARDŲ, ŠAR-

PU, VĖLIAVŲ ir t t . 
Adresuokite: 

R. H. MORGAN, . 
I 13 N. Main St., Shenandoah, Pa- | 

Union Ticket Agency 
Seniausia Lietuviszka Banką Scrantone ir Visoje Aplinkinėje 

Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų 
Siunčia Pinigus kas dien in visas dalis svieto; taip-gi perka ir išmaino vi" 

»okius piniarus. lSdirba visokius l)okum«Uus Amerikos ir Lietuvos teismuose 
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-to» iŠ ryto iki 9-tni vai. vak. 

Ned« oje: nuo 10-tos iš ryto iki 5-tai valandai vakare. 

A D O L F B L A U , Un ion Ticket A g e n c y , 
203 Lackavvanna Ave., - Scranton, Pa 

Taip-*i turime tavo krautuvėje dautrybe visokiu maldaknygių 
ir svietiftku knygru visokiose kalbose :: :: ;: :; 

v> TELEFONAI: Naujas 308 - Bell 662 

&% -s -••-et'*'©'*'© <$ •$ « %,w&ąl% ^ e ^/<&'St^^^%t^8.«/&i&%t.'įį/®/&'®/&'«,'&'f> 

A. U Z U M E C K I S , 
Lietuvis Graborius ir Balzamavotojas. 

Viską išpildo geriau ir pigiau negu svetimtautis. 
Persamdo karietas vestuvėms, krikitinoms ir t. t. 

Priima lavonus ir iš kitų miestų. 
Reikale kreipkitės pas savo tautietį. 

* 324 Wharton St., Philadelphia, Pa. 
^ TELEFONAI: Bell Lombard 27 - Sfl A 
* Keystone Main 42 - - l * D 

DR. MENDELSOHN, \ 
L E N K I S Z K A S G Y D Y T O J A S 

50 South Washington St. Wilkes-Barre, Pa 

Svvalm Hardvvare Co., 
No. 21 Nortk Centre Street, 

POTTSVILLE, PA. 
Įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas, dūdos, 

plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai. 

"DRAUGO" AGENTAI: 
St. Stanevičius, 3200 Auburn Ave., Chicago, 111. 
Antanas Kasparavičius, 27 E. 23rd St., Bayonne, N. J. 
Juozas Mališauskas, Forest City, Pa. 
Kazimieras Skripstunas, P. O. Sugar Notch, Pa. 
Antanas Gudaitis, Box 73, Silver Creek, Pa. 
V. Leskevičius, P. O. Midleport, Pa. 
Mikas Cibulskas, 573 Canfield Ave., Detroit, Mich. 
J. Žemaitis, 126 South Pear St., Shenandoah, Pa. 
T. Kizievie, Box 167, Minersville, Pa. 
M. Karbauskas, 52 G. Street, So. Boston, Mass. 
L. Svagždys, 171—5th Street, So. Boston, Mass. 
J. Mikutaitis, 1438 Western Ave., Allegheney, Pa 
A. Radzevič, 194 New York Ave., Newark, N. J. 
A. Klimavičaite, 321 Kensington Ave., Chicago, 111. 
A. Pocius, 10806 Wabash Ave., Chcago, 111. 
M. Dnda, 51 W. — 25th Street, Chicago, 111. 
K. Strumskis, 2323 West 23 Place, Chicago, 111. 
. Šaulys, 168 Beakon Street, Brighton, Mass. 
J. Bartoševiče, 4417 Marshfield Ave., Chicago, 111. 
J. Puselninkas, 722 \Vashington Ave., Braddock, Pa 
V. Bielauskas, 468 Northampton St., Easton, Pa 
M. Urbanaviče, Box33, Thomas, W. Va 
J. Antanaitis, Box 22, Swoyes, Pa 
Pr. Bukantis, 96 Centre Street, Kingston, Pa 
Juoz. Matnliavičia, 1657 Tioga St., Shamokin, Pa. 
Ant. Baranauckas, 1214 Railroad St., Shamokin, Pa. 
Jos. Valentinaviča, 1114 Cedar Ave., Scranton, Pa. 
J. Versiackas, 65 Davidson St., Lowell, Mass. 
Ignas Mkalojus, 1028 S. 2nd St., Philadelphia, Pa. 
Jos. Robynaky, 163 First St., Elizabeth, N. J. 
Myk. Vaicenavičius, 2 River St. PI., "VV. Lynn, Mat. 

Mike Šlapikevičius 
Silver Creek P. O. NEW Philadelphia, Pa 
Pel. Būgnelis, 454 Main Si., Edwardsville, Pa. 

Jurgis Grigutis, 38 Kedorr St., "VVilkes-Barre Pa. 
Mot. Čeponis, 21 Pleasanl str. New Britian Conri. 

VIENATINĖ LIKTUVIIKA DIDBL* KBAUTTJV*. 
Geriausių armonikų, skripkų, klernatų, koncertinių 
trubų ir daugybė visokiu muzikaliikų instrumentų. 
Puikiausių dziegorėlių, lenciūgėlių, visokių gražių 
tiedY, lakotų, špilkų, kolėikų, gerų britvų, drika-
vojamų maiinukių, albumų, revolverių, krizių, rąžan
čių, ikaplerių, guminių literų, istorijų, dainų, \ »•»• 
kų ir visokių maldaknygių. Gražių popierų grums

tų rašymui tuziną už 25c, 5 tuzinai už $1.00. Dailių atidaromų al-
toriukų ir pavinčiavonių siuntimui į Lietuvą. Atsiųsk savo tikrą 
adresą ir už 5c. markę, o apturėsi No. 3 Kataliogą su 450 pavei
kslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. AS gvarantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kliasos o prekės pigesnės kaip kitur; orderiui ii-
siunėiu groitai j .visus Amerikos, Kanados ir Anglijoa kraltua. 
Kvieėiu visus atlankyti su visokiais pirkiniais ir orderiais pts 

K. VILK.EVVIOH, 
112 Orand 8t., St. Dep. D. BrooUyn, N. T. 

A. & J. H U R W I T Z , 
BANK1KR1A1. 

42 East Market Street, WILKES-BARRE, PA. 
Parduodu laivakortes ant visokių linijų ir sifiaČiu 

pinigus j visas pasaulio dalys. Atlieku daviernastiu su 
maskolijos valdžia ir kitokius reikalus. Lietuviai k i r p 
sitės prie manęs, o busite užganedįti. 
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OFFICEB NEW PHONE 37. RESIDENCE 1100. 
LI1TUVIŲ ADVOKATAS 

J O N A S S. LOPATTO 
47 48-49 Bennett Buildinf, Wilkes Barre, Pa. . . 
Norintieji pasiskolinti pinige ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namus lai kreipiasi. 

Naujai Telefonas 1006. Senas Telefonas 659. 

Dr. Albert Kau f manas, i i 
ii —: GYDYTOJAI I i LIETUVOS. :— 

Specljalistas visose Ilgose. 
Gydo labiausiai uŽsisenAjusias vyry, moterių ir vai

ky liftas. Galima susikalbėti lietuviškai, leukiikni, ru-
siikai ir vokiškai. Yra daktaru keleto lietuvių ir lenku 
kuopų Turi malšiną, su kuria galima matyti ir pažinti 
ligas kūne, kaip per stiklą, užtai ligos yra tikrai ir grei 
tai išgydomos. 

Priima nuo I iki 10 vai. išryto, nuo 2 iki 4 popiet, 
nuo 7 iki 9 vakare. 

51 N. Washington lt., Wilkes-Barre, Pa. 
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DRAUGO" 

SPAUSTUVE 

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA 

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS 

S P A l l D I N A 
P I G I A I 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

RAIDĖS STATOMOS DIDELE-NAUJAU-
SIOJO PATENTO -MASINA "LINOTYPE" 

ADRESUOKITE —Sfl 

" D R A U G A S " 
314 L Marlcet St. Wilkes-Barre, Pa. 

ADRESAI CENTRO VYRIAUSYBĖS SU SI v. LIET. 
RYMO-K AT. AMERIKOJE: 

KUN. S. PAUTIENIUS prezidentas 
P. O. Giradville, Pa. 

JONAS RIKTERAITIS vice-prez., 
67 James St., Waterlmry, Conn. 

KAZYS KRUŠINSKAS seretorius, 
457 — 17th St., Brooklyn, N. Y. 

REV. V. STAKNEVIČIUS, iždininkas, 
207 Adams Str. Nebark, N. J. 

Qlo b e j a i k a s o s : 
JONAS VIERAITIS, 

107 So. Harding St., VVoreester, Mass. 
KAZYS VASKEVYČIA, 

186 Jefferson St., Newark, N. J. 
KUN. V. VIZGIRDA knygius, 

190 So. Meade St., Wilket-Barre, Pa. 
KUN. V. STAKNBVIČIA dvasiškas vadovas, 

207 Adams St., Newark, N. J. 

F A B I O L Ė, 
Garsi kardinolo AVisemano apysaka. Vertė Vytau

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

Gaunama pas: 
REV. V. VARNAOIRIS, 

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

Tautieti! Jei reikia Tau statyti nauji namai, ar tai
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak 
terius MIKAS SLAP1KBVICIUS, New Phil*.delphia Pa. 

Nauja Knyga—Biblija—aiba šv. Raštas išleLtas 
KUN. S. PAUTIENIAUS. 

Tik vienas šitas šventaraštis yra katalikiškas. 
Kaštuoja $2.00 ir 16c. persiuntimui 
Adresas: REV. S. PAUTIENIUS, 

OIRARDVILLE, PA. 

MOKYKIMĖS PATĮS. 
Gramatika angliškos kalbos mokytis be mokytojo 

(apdaryta) $1.00. 
Vaikų draugas arba kaip mokytis skaityt ir rašyt 

be mokytojo 15o. 
Naujas Budas mokytis rašyt be mokytoj) 10c. 
Aritmetika mokytis rokundų be mokytoj) su pavei

kslais (apdaryta) 35c. Pinigus siųskit per M)ney Order 
po šiuo adresu : P. MIKOLAINIS. 

Box 62 NBW YORK OITY. 

BEN. J. KMELEWSKI 
NAUJAS TELEFONAS 1357. 

Parsiduoda laivakortės ant geriausių linijų. Siunčia 
pinigus j seną krajų greitai ir saugiai. Žemės ir Notari-
jans dalykai taipogi doviernastis. 

102 North Sherman St., WILKES-BAURE, PA.. 


