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PENKTOJI NEDĖLIA PO VELYKŲ.
Lekcija. Jokub. 1, 22—27. — Mylimiausioji: Bukite
žodžio darytojais, o ne klausytojais tiktai, apgaudinėda
mi patįs save. Nes jei kas yra žodžio klausytoju, o ne
darytoju, tas bus lygus vyrui, prisiveiziančiam savo pri
gimimo veidui veidrodyje. Nes apžvelgė pats save ir pa
ėjo ir tuojau užmiršo, kokiu buvo. Bet kas gerai per
veizėtų tobulos liuosybės įstatymą ir jame užsilaikytų,
nebūdamas užmirštančiu klausytoju, bet darbo darytojų,
tas bus palaimintas savo darbe. Jei kam regisi, jog yra
maldingas, nenuramdąs savo liežuvio, bet apgaunąs savo
širdį to maldingumas yra tuščias. Dievo garbinimas ty
ras ir nesuteptas pas Dievą ir Tėvą tas yra : aplankyti naš
laičius ir našles jų varge, o save užlaikyti nesuteptu nuo
šio svieto.

Evangelija. Jon. XVI, 23—30. — Anuomet tarė Jė
zus savo mokiniams: Ištiesų, ištiesų sakau jums, jeigu ko
prašysite Tėvo mano vardu, duos jums. Iki šiolei nieko
neprašėte mano vardu. Prašykite, o imsite, idant jūsų
linksmybė būtų tobula.
Tai jums kalbėjau prilyginimais; ateina valanda, kad
jau ne prilyginimais jums kalbėsiu, bet aiškiai apie mano
Tėvą apsakysiu jums. Anoje dienoje mano vardu pra
šysite, o nesakau jums, jog aš prašysiu mano Tėvo už
jus. Nes pats Tėvas myli jus, jog jus mane mylėjote ir
įtikėjote, jog aš nuo Dievo išėjau. Išėjau nuo Tėvo, o
atėjau ant svieto. Vėl paliekmi svietą ir eimi Tėvop. Ta
rė jam jo mokiniai: Štai dabar aiškiai kalbi ir jokio
priežodžio nesakai. Dabar žinome, jog viską žinak, o ne
reikalauji, idant kas tave klaustųsi, todėl tikime, jog nuo
Dievo išėjai.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE.
Šiauliai. Kovo 21 d. Šiauliuose iškįlo didelis gaisras.
Sudegė 7 namai. Nuostolių padaryta apie 35,000 rub.
Beveik didesnė dalis namų nebuvo apdrausta. *
žmonės-žvėriai.
Iš Kauno praneša, kad koks tai
tūlas Kazakov, norėdamas parduoti pirkliui Michlinui sa
vo karvę, paprašė ateiti į kūtę apžiūrėti karvę. Vos lik
spėjo peržengti Miehlinos kūtės slenkstį, tuojau užpuolė
ant jo trįs nežinomi žmonės, atėmė iš jo 53 rublius, paskui
išdūrė jam akis, nupiovė ausis, nosį, nukirto galvą ir jo
lavoną užkasė mėšlyne.
Gielažiai. (Panevėžio pav.) Pastaruoju laiku Gela
žiuose pradėjo sirgti labai raupais. Daug miršta dideliu,
žmonės mat, kalba, kad skiepijimas esąs nelabai reikalin
gas, — jei Dievas duos tai ir be to bus sveiki.
Žydikiai. Kovo 15 d. vėlai vakare važiavo iš Ilakių
į stotį Lušą tūlas žydelis miltų parsivežti. Netoli stoties
užpuolė ant jo piktadariai ir pareikalavo pinigų. Kuomet
žydelis pasakė, kad pinigų neturįs, piktadariai papiovė jį,
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bet pinigų vienok nerado. Jo lavoną žmogžudžiai užka
sė krūmuose ir pasiėmę arklį nuvažiavo. Pakol kas, pikta
dariai nesuimti.
“Rygos Naujienos”.
Sustabdė laikraštį. Teismo rūmams nutarus, lenkų
savaitraštis “Przyjaeiel Ludu” sustabdyta iki to laiko,
kolei pasibaigs to laikraščio redaktoriaus kun. Tado Zavadzkio byla.
Kaltinėnai, (Švenč. apskr.) Kun. Meštiko rupesniu
įsteigta “Blaivybės” draugija. Pirmininku išrinkta kun.
Meštikas, išdininku gi vargonininkas. Narių dar nedaug
yra, nes žmonės bijosi rašvties draugijon: mat, kunigas,
sako jie, rašinėja “povstanėn”. Kaip seksis draugijai,
pamatysime vėliau. Nutarta įstaisyti arbatnamis.
Naujos draugijos.
Patvirtinti Ukrinos ir Salantų
(Kauno gub.) vartotojų draugijų įstatai; taip-pat Pasva
lio ir Kelmės ugniagesių draugijos.
Miškų reikalai. Kauno gub. miškų saugojimo komi
tetas uždraudė kirsti per 10-tį metų miškus Biržų Tiške
vičienės dvaruose ant 5.603 dešimtinių ploto.
Rudaukos Suvalkų gub., valstiečiai-katalikai kreipė
si neseniai į Sinodą, kad jiems sugrąžintų uždarytą 1875
m. koplytėlę ir kapinyną. Sinodas po ilgų tarybų prašymą
nutarė atmesti.
Liepojus. Kovo 18 d. miestas 35 balsais prieš 11 pas
kyrė labai gražią vietą Naujojo Liepojaus parke katalikų
bažnyčiai statyti. Tą vietą yra apžiūrėjęs ir gubernato
rius — ir žadėjo užtvirtinti miesto dūmos paskyrimą, jei
tiktai bus prielankių du trečdaliu balsų. Vieta mokyklai
ir vaikų prieglaudai taip-pat pažadėta; tiktai tame posė
dyje dar nepažymėta kur. Tikimės, kad ir tas piečius ne
bus užkampyje.
„Viltis“.
“Saulė” turi keliolika kaimo mokyklėlių arba pra
dinių mokyklų skyrių. Jose gali mokytojauti žmonės, pa
baigusieji pradinę mokyklą, ir išlaikę tam tikrus ekzamenus. Mokslas tose mokyklėlėse išguldomas prigimta mo
kinių kalba. Dabar “Saulės” valdyba gavo iš Vilniaus
mokslo apskričio globėjo įsakymą, kad visas tas mokyk
lėles pertaisytų į pradines mokyklas, kur mokytojų rei
kia išėjusių didesnį mokslą. Naujų mokyklėlių atidaryti
daugiau “Saulei” neleidžiama.
Vištyčio (Vilk. pav.) bažnyčioje kovo 21 (balandžio
3) d. susipešė lenkai su lietuviais: sulaužė karūnas, bal
dakimą, skaldėsi galvas liktoriais, kryžiais, lazdinėmis
žvakėmis. Pergalėti lenkai parsikvietė parubežio karei
vius, tada lietuviai buvo sumušti. Užmuštų nėra bet su
kruvintų daug. Kareiviai suareštavo 40 lietuvių, bet at
važiavęs pavieto viršininkas juos paleido.
Kunigų permainos Žemaičių vyskupijoje. Kun. Milvidas, Raudondvario kamend., perkeltas į Dotnavą kam.,
kun. Vilėniškis iš Dotnavos—Raudondvariu kamendoriumi; kunigas Zimbiis, Svėdasų kamendorius, perkeltas į
Luokę kamendorium; kun. Kaulakis, Luokės kam., pas
kirtas į Pajūrio filiją (Tauragės pav.) ; kun. Balsevičius
iš Pajūrio paskirtas į Judrėnus klebonu; kun. Peliksas
Bublyg, Judrėnų kleb., perkeltas į Naumiestį kleb.; kun.
Giniatas, Naumiesčio kleb., perkeltas į Plungę kleb.; kun.
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Jarulaitis, Plungės kleb., perkeltas į Viekšnius kleb.; kun.
Kvietkauskis, Kupiškio kam., perkeltas į Šates kam.;
kun. Jadviršis, Šačių kam., perkeltas į Kupiškį kam.
Luokė (Šiaulių apsk.) Nors Luokės miestelis nedide
lis, bet degtinės žmonės daug išgeria. Pernai išgerta mo
nopolyje už 30 tūkst. rub., o traktiriuje už 20 tūkst. rub.
Aludės visuomet pilnos. Šiemet per vienų jomarką (ker
mošių) išgerta monopolyje už 400 rub.
Nėra kuo luokiečiams pasigirti.
“Lietuvos Žinios”.
Griškabūdis (Naumiesčio apsk.) Griškabūdžio parapi
joje yra du “Žiburio" skyrių: vienas pačiam miestelyje,
o kitas Tabakinėje, 9 varstais toli no Griškabūdžio. Jį
inkūrė keli kaimo vaikinai be apšviestesniųjų pagalbos.
Manoma inkurti ir “Blaivybės’’ skyrius, kuris čia būtų
labai reikalingas.
Virbalis (Vilk. apsk.) Pereitų metų sausio 27 d. čia
inkurta vartotojų draugijos sankrova. Iš metinės apys
kaitos dabar matyti, kad draugijos narių turėta 234, ku
rie inmokėjo 2 tūkst. 655 r. Su šitais pinigais ir inkurta
sankrova. Kasa apyvartos padarė daugiau 30 tūkst. rub.;
rakandų įsitaisyta už 507 rub. Gryno pelno gauta 2 tūks.
rub., kurie šiaip padalinta, 500 rub. atidėta atsargos kapitalan, 265 rub. 50 k. užmokėta nariams procentų už
pajus, 600 rub. paskirta dovanų pirkikams, 150 rub. pas
kirta dovanų sankrovos tarnautojams ir 484 rub. 50 k.
palikti kitiems reikalams. Dovanų pirkikai gauna po 4
kap. nuo rublio, kurias išmokama prekėmis. Žmonės san
krova užganėdinti. Ūkininkai, kurie pirmiau pirkdavę
tik pas žydus, jau dabar vartotojų sankrovoje pradėjo
pirkinėti.
Reikia tik daugiau lietuvių vienybės ir susipratimo,
tai sankrovai dar puikiau klosis.
Stetiškiai (Panevėž. apsk.) Kovo 4 d. (s. k.) Kilo čia
vakare didelis gaisras: nukentėjo labai 7 gyventojai, o
ūkiu. Kuzmos ne tik visi trobesiai, drabužiai ir padargai
sudegė, bet ir gyvuliai. Ugnis kilo iš ūkiu. Aleliūno so
dybos. Gaisro priežastis neištirta.
Stetiškių kaimas nesenai jau degė, bet nukentėję vėl
apsigyveno sodžiuje ant degėsių, nepagalvodami apie tai,
kad metas jau apleisti sodžius ir skirtis į vienasėdijas, kur
daug ramiau gyventi. Todėl dabar, dėliai tos nelaimin
gos priežasties bene būtų stetiškiečiams atsakanti proga
išsikelti į vienasėdžius.
Žydikai (Telšių apsk.) Vasario 10 d. (s. k.) buvo val
sčiaus rinktinių sueiga naujo viršaičio (staršino) rinkti.
Jau iš ryto vienas žydas ėmė rinktiniams į delnus spauzdinti po rublinę, o kitas degtine vaišino, kad rinktų se
nų jį viršaitį. Kiti rinktiniai su tuo nesutiko ir tarėsi rink
ti naujų viršaitį. Suėjus valsčiaus butan tuojau keletas
rinktinių pakėlė senųjį viršaitį ir po kambarį nešiojo,
šaukdami “ura“ ir 1.1. Kilo triukšmas. Priešininkai ėmė
kibti vienas kitam į plaukus, pramušė vienam net nosį.
Bet didžiuma pasirašė už senųjį viršaitį. Nepasirašiusie
ji pareikalavo sustatyti naujo “prigovoro” (nutarimo),
kad jie nenorį išrinktojo už magaryčias viršaičio. Rinki
mai apskųsti gubernatoriui. Pažiūrėsime, kaip virs da
lykai.
\
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Sėda (Telšių apsk.) Gaisras. Kovo 4 d. (s. k.) kilo
miestelyje didelis gaisras: išdegė kuone trečdalis mieste
lio. Telšių ugnegesiams bepasisekė suturėti ugnis. Su
degė į 30 na|mų. Šių žiemų jau ketvirtų syk’ kila gaisrai.
Pašvitinys, Šiaulių apsk. Miestelis nedidelis, bet pra
geriama jame daug — 27 tūkst. rub. per metus. Yra var
totojų draugijos sankrova, kuriai neblogai sekasi. “Sau
lės” skyriaus mokyklų lanko apie 70 bern. ir merg., o
valsčiaus — apie 100 vaikų.
Pelenų dienų čia inkurta “Blaivybės“ skyrius; arbatnamyje galima gauti pasiskaityti “Šaltinis“, “Vieny
bė“ ir “Viltis”.
Pasvalys, Panevėžio apsk.
Negražus pasielgimas.
Per vestuves pas ūkiu. Š. prisirinko daugybės neprašytų
svečių, kurie ėmė net savaip šeimininkauti. Už papeiki
mų arba už išvarvina pradėjo akmenimis svaidyti. Kele
tas svečių net sužeista. Nė vienas svetys nebegalėjo iš
eiti oran. Tik rytmetyje ateivius nuvaikė policija. Vie
nas suimtas.
Nemakščiai, Raseinių apskr. Pas mus prasiplatinus
negražus inpratimas — per vestuves šaudyti iš revolve
rio. Tokie žaislai gali tik nelaimę atnešti.
Štai Vilnalių kaime pas ūkiu. Stonį vasario 23 d. (s.
k.) buvo vestuvės. Pavakare atvažiavo jaunojo svainis
(švogeris). Išbėgo jaunasis pasitikti ir, kad iškilmingiau
priimti, šovė keletą kartų iš revolverio, ir kulka pataikė į
arklį. Arklys krito. Dar laimė, kad ne į žmogų. Arklys
buvo vertas 200 rub.
Negražus inpratimas, vertas panaikinimo.
Prienai, Suv. gub. Čigonų gudrumas. Čigonai pa
vogė žmogaus arklį. Ant arklio užsodino septynerių me
tų čigoniukų ir tas sau nujojo; bet žmonės greit arklio
pasigedo ir vagį tuoj suėmė. Čigoniukų patupdė į šal
tąją. Indomiausia buvo — tai čigonų nusistebėjimas, kaip
jų neva nekaltų, netyčia ant svetimo arklio pataikiusį už
sėsti kūdikį galėjo inkišti į šaltąją. Tai kur gudrumas!
“Šaltinis”.

It LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE.
ORCIIARI) LAKE, MICH.
Lietuviai studentai einantieji mokslų Š. Š. Cyr. ir Met.
lenkiškojoj seminarijoj Orchard Lake, Mieli., rengia ant
15 d. gegužio Detroite, Mieli. Linkolno salėj pirma sykį
tautiškai lietuviškų vakarą, pelnas nuo kurio yra skiria
mas Liet. Mokslo Šv. Kaz. literatiškosios draugijėlės kny
gynui. Bus pasakyta viena prakalba, vaidinta dviveiks
mė Vaišganto komedija: “Nepadėjus — nėr ko kasti”.
Paskiau deklamacijos ir ant galo tautiškos dainos. Per
traukose grieš studentų orkestrą.
Kaip Detroito, taip ir netoliese nuo Detroito gyve
nantiems lietuviams tas “Lietuvių studentų vakaras”,
tai naujiena. Patartina nepraleisti geros progos, o apsi
lankyti ant jos kuoskaitlingiausiai.

Vakaro rengėjas.
PTTTSTON, PA.
Visi nekantriai laukia misijų, kurios prasidės pėtny-
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nedalaikė: ašaros kaip žirniai riedėjo jam per skruostus,
iš susigraudinimo pradėjo alpti ir turėjo prasišalinti. Dyvų dyvai, kaip Tėvas Kazimieras, kuris neapsakytai buvo
pats susigraudinęs, dalaikė ir dar, nors užkimusiu balsu
galėjo pasakyti kuojausmingiausius atsisveikinimus su
visais klausytojais. Per tas 8 dienas pamokslų ir dvasiš
ko darbo matyt ankštais ryšiais dvasiškos meilės susirišo
misijonierius su dievobaimingais klausytojais. Ašaros
riedėte riedėjo per skruostus netik moterims, bet ir vy
WORCESTER, MASS.
rams, kad iškėlė dešines rankas ant ženklo, jog atsisvei
Vietiniam klebonui ir lietuviams balandžio 11 d. pri kina su savo dvasišku ganytojumi. . . Ištiesu, Dievo Apbuvo patarnauti šieji kunigai: Žilinskas, Urbanavičia, veizdos surėdymas, kad Tėvas Kazimieras atsilankė su
Ambotas ir šiosios vyskupijos kun. Jakaitis. Utarninko misijomis Eliza bet bporto lietuvių parapijoje ir šimtams
rytą iškalbiai prakalbėjo aplink tikėjimą žinotinas pa žmonių atidarė duris į Dangaus Karaliją...
Per visas 8 dienas bažnyčia nuo pat šešių buvo pripil
mokslininkas kun. Urbanavičia. — Seniai jau čia gerėtasi
tokiu reginiu: malonu buvo žiūrėti, kaip uolus kunigė dyta maldingų pasitaisančių nusidėjėlių, kurie per tyrą
liai, nežiūrint į apie — tūkstantinę minią, nesiskubinda maldą ir tikriausią atgailą pasiryžo pataisyti savo gyve
mi stengėsi sąžiningai atlikti savo priedermes, malonu bu nimą.
Šie kunigai pribuvo gerbiamam klebonui ir misijonievo matyti kelių metų užšalėlį susivienijant su Dievu, ma
lonu buvo matyti atlaikant viena po kitai Nekruvinąją riui su dvasiška pagelba: M. Šedvydis, Bayonės ir Jersey
Auką Šventųjų Mišių, malonu buvo matant uliuojaneiąją City klebonas, N. Petkus, J. Žebris, Fr. Jakštis, J. Supinsminią žeminaneiająsi prieš savo Sutvertoją, žodžiu, ma- kas, V. Varnagiris, V. Stakneviče, A. Kuodis, J. šeštokas,
M. Pėža, A. Milukas, Juozas Braževskis, Bolius Puehalsmalonu turėjo būti žmonių širdyje!. . .
—tis.
kis, Jokūbas Deksnis, P. Javonek, Mikas Soreas, J. Kaulakis ir Nepomuka Monteifelis. Išpažinties priėjo 179(1
ELIZABETH, N. J.
asmenų.
“Žv.”
19 d. vakare Tėvas Kazimieras, kapucinas, užbaigė 8
dienų misijas, pasakydamas 24-tą ir paskutinį pamokslą
BAYONNE CITY, N. J.
ant užbaigimo tos šventos malonės darbo. Netik bažny
Pasidėkavojant duosnumui mūsų klebono kun. Mikočia, bet prezbiterija ir zokristijos buvo kimšte prikimštos
žmonių. Daugybės svieto netilpusių bažnyčioj, klausė lo Šedvydžio, buvo parkviestas mūsų bažnytkiemin Tė
per eielą valandą pamokinimų gerbiamo misijonieriaus vas Kazimieras, kapucinas, kuris laikė 3 dienų rekolek
ant bažnytinės žemės, o kurie netilpo ir čia, tai kantriai cijas mūsų šv. Mikolo bažnyčioje. Tos pamaldos prasidė
ir nužemintai meldėsi ant trotuaro (saidvoko) prieš baž jo pėtnyčios vakare 8 d. balandžio ir pasibaigė 10 d. to
nyčią. Tokios regyklos, kaip sviets svietu nebuvo matyti mėnesio, nedėlioję. Viso Tėvas Kazimieras, misijonierius,
Amerikos lietuviškose naujokynėse. Nenoroms žmogus pasakė mūsų parapijiečiams 7 pamokslus. Pamokslai bu
atsimeni tėvynės Lietuvos atlaidus, kur tūkstančiai mal vo apie 4 paskutinius daiktus, teipogi buvo platus paaiš
dingo svietelio, netelpą šventynėje, meldžiasi netik ant kinimas apie šventvagišką išpažintį; buvo teipogi labai
šventoriaus, ale ir visame bažnytkiemyje, kiti, neturėda gražus pamokslas apie girtybę. Gerbiamam klebonui su
mi kur klauptis, suklaupdami ant savo vežimų. Užbaig dvasiška pagelba pribuvo šie kunigai: B. žindžius, Juoza
damas savo paskutinį pamokslą Tėvas Kazimieras papra pas Kaulakis, J. Šeštokas, A. Kuolis, V. Stakneviče, M.
šė visų klausytojų, kad atnaujintų savo krikšto prižadus. Pėža, V. Varnagiris ir t.t.
Visi parapijiečiai yra dėkingi savo gerbiamam klebo
Graudžiu ir širdį perimančių balsu tūkstančiai žmonių, su
nui už jo rūpestį apie jų dvasišką gerovę. ..
“Žv”.
ašaromis akyse, sušuko: “Prižadame, prižadame!”

čios vakare, 29 d. šio mėnesio. Tėvo Kazimiero vardas
spėjo pragarsėti visoje Amerikoje. Todėl tikimės, jog
nuo 29 d. šio mėnesio iki 6 d. gegužio Pittstono bažnyčia
bus pilna ne tik PittstonieČių, bet ir aplinkinių lietuvių.
Daugelis apturės neapsakomą naudą iš atsilankymo j mi
sijas. Veselijų, krikštynų nei kitokių pokylių tame laike
nebus.

Toliaus misijonierius kvietė visus, kad išsižadėtų
skaitymo negerų knygų ir gazietų, neitų ant paklydėlių
pamokslų, prakalbomis vadinamų, kad liautųsi lankę kar
čemas, kad mylėtų Dievą, pildytų Jo ir šv. Bažnyčios pri
sakymus. “Atsižadame, prižadame”, — sušuko visa bažčia. Dramatiškiausiu bet buvo daiktu ir labiausiai žmo
nes sugraudino, kad misijonierius pašaukė pas altorių
kleboną parapijos (kun. B. žindžių) ir kada perprašė jo
už parapijiečius, nusidėjusius, sulaužiusius šiaip ar ki
taip Dievo ar Bažnyčios šv. prisakymus, arba betarpiniai
užgavusius kleboną asmeniškai, žodžiais negali aprašyti
sujudimo žmonių: ašaros, garsus vaitojimai, gaikščiojimai pripildė visą bažnyčią. Šimtai vyrų ir moterių puolė
kniūpšti ant žemės. Pats klebonas, pas altorių stovėdamas,

Žinios

iš visur.

Kolera Peterburge.
Baisioji viešnia—kolera, kuri pernai nuvarė į ka
pus apie septynius tūkstančius žmonių, vėl atlankė Pe
terburgą. Susirgo ja keliolika žmonių. Peterburgiečiai
nusigando.

Nauja ministerija.
Kai-kurie Maskolijos laikraščiai rašo, būk vyriausy
bė sumaniusi įsteigti dar vieną ministeriją, kuri rūpįsis
žmonių sveikata. Jinai būsianti sudaryta iš vyriausio
sios medicinos ir veterinarijos valdybų.
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Kaukazo draugija kovai su džiova kreipėsi į pagar
sėjusį savo gausiomis aukomis labdarybės tikslams mili
jonierių Rockefellerį su prašymu paskolinti jai 200,000
rb. sanatorijos pastatymui Abbas-Tumano mieste.
Apvogė katedrą.
21 d. Baland. pranešama iš Maskvos, juog nežinomi
plėšikai pavogę iš Uspenskos katedros, Kremliuje, bran
gų deimantų vainikų nuo Švč. Panelės paveikslo, teipgi
daug brangių akmenų išpiaustę iš Šventųjų paveikslų rė
mų, viso $500.000 vertės. Maskviečiai baisiai nusiminę.

Tvanas Serbijoje.

Iš Amerikos.
Žemės drebėjimas.
Helena, Mont., 24 d. Balandžio. Lengvą žemės dre
bėjimą atjausta miesčiukuose Helena, Butte ir Anaconda,
Montana valstijos. Jokios blėdies nepadaryta.
Baisus darbas.
Chicago, 111. Anielė McNamara, ugnagesių kapitono
pati, nužudė dvi savo dukteri, 12 ir 14 metų mergaiti, ir
pati save, nusinuodydama gazu. Moteriškė, papildydama
tokį baisų darbą, buvus proto nustojus, taip bent tvirti
na dvi jos vyresnės dukterįs. Jodvi patėmijusios neramų
motinos pasielgimą, persigandę išbėgo pageibos jieškotų.
Tuomi pasinaudojus nelaiminga moteriškė užsidarė su
dviem jaunesnėmis dukterimis miegajame kambaryje ir
nusižudė, pirm kol pagelba suspėjo pribūti. *

Bielgradas, Serbija, 21 d. Balandžio. Baisios jeibės
padarytos lietaus, pylusio keletu dienų be paliovos. Šimtai
kvadratinių mylių žemės po vandeniu. Miestai Kragujevac ir Lapovo ir keletas kaimų užlieti. Nemažas skai
čius žmonių ir tūkstančiai avių ir galvijų prigėrė. Šalies
Dovana valstijai.
gyventojų padėjimas apverktinas. Tvaną skaitoma tau
Harrisburg, Pa. Ponia B. F. Jonės, Pittsburgo mili
tiška nelaime.
jonieriaus našlė, padovanojo sveikatos skyriui puikų va
sarnamį Cresson’oje. Namas vertas $18.000, pastatytas
Užgriuvo vienuolyną.
Bareelona, Išpanija. 21 d. Balandžio netoliese Man- netoliese lauko, kurį milijonierius Carnegie paaukojo
resa, 30 mylių nuo Bareelonos, nuvirzdama nuo kalno džiovininkų sanatorijai, ir atsakančiai prirengtas ligonių
žemė sugriovė San Pablo vienuolyną, pakavodama kėlės priėmimui.
Kova prieš sportą.
vienuoles griuvėsiuose. Išlikusios gyvoms sunkiai sužeis
Los Angeles, Cal. Metodistų pastorių susivienijimas
tos. Lavonus atkasta.
išleido atsišaukimą į kitokių bažnyčių pastorių draugijas
Didelis Gaisras.
Kalifornijos valstijoje, raginantį santarmiai kovoti prieš
Budapeštas, Vengrija. Iš didelio kaimo Felsvefalra peštynek už dovanas. Pastoriai tikisi, jų pasidarbavimą
beliko vien pelenų krūvos. Sudegė suviršum 200 namų. nenueisiant niekais, nes ir legislatura esanti prielanki
Nelaimės priežasčia, kaip tankiai atsitinka, buvo vaikai, tam sumanymui. Taigi, tikimasi, greitu laiku tas spor
kurie, susirinkę viename name, degtukais žaidė. Ugnelė tas būsiąs užgintas visoje valstijoje.
greit prasiplatino ir siautė, pakol beveik viso kaimo griu
“Juodosios Rankos“ kerštas.
vėsiais nepavertė.
Pittsburg, Pa. Už tai, kad tūlas italas vertelga Mar
tenollo visaip ir tankiai pašiepdavo “Juodąją Ranką“
Riaušės Kynuose.
(italų vagių-plėšikų ir žmogžudžių draugija), niekadėjai
Jau antra savaitė, kaip riaušės Kynų provincijoje baisiai jam atkeršijo: sumušė galvą, gerklę perpiovė, akis
llunan nesiliauja. Keletas krikščioniškų misijų sunai išdegino ir visą kūną baisiai apdraskė. Martenollo guli likinta, o misijonieriai pasikavojo Yale misijos namuose. gonbutyje be vilties pasveikimo. Du vyru, jį užpuolusiu
Daugelis kaimų ir miestelių, kuriuose tik buvo krikščio jo locnoje krautuvėje, pabėgo.
nių mokslo skelbėjai, tapo sunaikinti.
Reikalauja $5.000.
Provincijos iždininkas reikalauja, kad kuogreičiausia
Cleveland, Ohio. Šio miesto majoras II. C. Maehr
pristatytų provincijai ryžių, nes sukilimo priežasčia esąs gavo laišką su parašu “Mafia“, panaši “Juodajai Ran
badas.
kai“ italų plėšikų draugija. Laiškas parašytas raudonu
atramentu ir griežtai reikalauja, po mirties bausme, 5.000 dolerių. Pinigus liepiama sudėti nurodytoje vietoje.
— Drauge, kada moterįs šneka mažiausia?
Laiškas perduotas Clevelando policijai.
— Vasaryje?
— Kodėl vasaryje?
— Užtai, kad tas mėnuo turi tik 28 dienas.

1910 metais.
Muzėjaus tarnas, apvedžiodamas po kambarius atsi
lankiusius, paaiškina: Šičia, godotini svečiai, randasi
žmogus, kuris neišrado jokios lakiojomos mašinos.

3 neatsargumo aukos.
Snyder, Texas. 14 metų Myrtle Patton, kad greičiau
ugnį sukurti norėjo žibalo užpilti. Bepilant bonka ekspliodavo ir mirtinai apdegino pačią mergaitę, tūlą mo
teriškę Phillips ir jos kūdikį. Beto keletas ypatų sun
kiai sužeista.
Atsargiau su žibalu prie pečių!
Pabėgo su tarnu.
New York, N. Y. Adelė Nelson, duktė Chicagos mi
lijonieriaus, pabėgo su tėvo klerką G. A. ITarum ir iš-
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tekėjo už jo be tėvų pavelijimo. Bet gi drąsios esama.
Pabėgėlei 19 metų, o jos numylėtiniui 25 m.
Mark Twain pasimirė.
Redding, Conn. 21 d. balandžio pasimirė Suv. Valstijų
raštininkas—humoristas Samuel L. Clemens, pagarsėjęs
apšviestame pasaulyje po Mark Twain’o slapyvardžiu.
Buvo gimęs 1835 metuose kaimelyje Florida, M o. Numirė
krūtinės liga, vadinama “angina pectoris”.
S. V. krasos įneigos auga.
Washiugton, 1). C. 50-je didesnių Suv. valstijų mies
tų krasos įneigos žymiai kįla. Pereitą mėnesi inėję $10.000.000, t. y. pusantro milijono dolerių daugiau, nei mė
nesyje prieš tai. Tik vienas miestas Nashville, Tennessee valstijoje, mažai pelnęs.
Amerikonų milijonai Kanadoje.
Ottawa, Ont. Kanada. Statistika parodo, juog Su
vienytų Valstijų kapitalistai turi supirkę didelius girių
ir laukų plotus Kanadoje ir sukišę žymias pinigų sumas
visokiose pramonijos šakose, abelnu skaičium $225.000.000, nes gauną iš ten daug didesnius nuošimčius, negu
nuo Suv. Valstijų pramonėje įdėtų milijonų.

miesto dalyj’. Tramvajai buvo pilni keleivių. Devynis
sužeistųjų turėjo tuojaus ligonbutin nuvežti ir kaikurie
jų vargiai bepagysiu. Nelaimė atsitiko per kondukto
rių neatsargumą.
Trįs žvejai prigėrė.
Atlantic; City, N. J. Nedideliam žvejų laivui apsiver
tus netoliese Hereford Inlet, 20 mylių atstu nuo Atlan
tic City, trįs prigėrė, o keletą išgelbėta. Nelaimingųjų
lavonai nesurasta.
šalčiai.
Dės Moines, lowa. Žinios iš Jo\va praneša, juog di
delės šalnos, aplankiusios tą valstiją, padarė $10,000,000
blėdies, sunaikindamos vaisius ir javus.

Trūkį apvogė.
Benicia, Cal. Du vyru lyčvnomis ant veidų sulaikė
trūkį Southern Pacific ir pavogė devynius maišus krasos
siuntinių, daugiausia iš Kynų ir Japonijos. Plėšikai pa
sislėpė kalnuose. Visi apielinkės gyventojai ir policija
stropiai jų jieško.
Traukinys susikūlė.
Memphis, Tenn. Ekspresinis trūkis, bėgdamas grei
tumu 45 mylias valandai, susikūlė netoliese Jackson,
Mieli. Neišaiškintų priežaščių dėlei liokomotyva iššoko
iš relių ir, virzdama, patraukė su savim tavorinį ir du
miegamu karu. Trįs užmušti, o keletas sužeista.
Višta ekspliodavo.
Tūla newjorkietė Jonės sukvietė diktoką svečių skai
čių ant-pietų. Pietums tarp kitko iškepė vištą. Kuomet
vienas svečių norėjo ją supiaustyti į porcijas įsmeigda
mas šakutes į jos krutinę, netikėtai višta ekspliodavo.
Persigandę svečiai išbėgiojo nepapietave, o Jonės’ienė
pašaukė policmoną to keisto atsitikimo ištyrimui. Policmonas areštavo mėsininką I)avid Koliną, pas kurį vištą
nupirkta. Pastarasis aiškinasi vištą buvus šviežia, ir
Jonės’ienė, girdi, turėjus savo svečiams šposą iškirsti.
Moterįs reikalauja balso.
AVashington, 1). C. Sufražistės padavė Kongresui pe
ticiją 400,000 parašų, reikalaujančią balsavimo teisių ir
pavelijimo dalyvauti politikoje. Peticijos įteikimui susi
dariusi tam tyčia komisija po priežiūra Onos Shaw, prezi
dentės moterų draugijos po vardu National American Suffrage Association. Komisijos sąnarės paremsiančios pe
ticiją ant rašto karštomis prakalbomis, paaiškinančiomis
jų reikalavimų teisingumą. Bando net gauti pavelijimą
prakalbėti Kongreso ir Senato rūmuose.
Nelaimė.
Philadelphia, Pa., Balandžio 20 d. 15 sunkiai ir apie
20 ypatų lengviau sužeista susidaužius dviems tramva
jams ant Second st. Pike ir Tacomy creek tilto šiaurinėj’

South Bend, Ind., teip daug prisnigo, juog net elektrikos vielos sutraukytos ir komunikacija sustabdyta.
Gaisrai.
Geneva, N. Y. Išdegė beveik visas miestelis Orleans,
netoli Geneva. Ugnis prarijo bažnyčią, mokyklą ir ke
liasdešimt namų. 100 suviršum šeimynų liko be pastogės.

Laporte, Indianos valstijoje, per šalčius gerokai prisnigo, iš ko džiaugiasi farmeriai, nes pasėti javai ne•VV |
įssals.

Mount Vernon, 111., apielinkę aplankė sniego audros,
o šaltis — kaip sausyje. Vaisių žiedai nušalo.

Detroit, Mieli. Į valandą laiko ugnelė pavertė griū
vėsiu krūva didelę septynių augštų krautuvę Ilunter &
Ilunter firmos, padarydama jos savininkams $400.000
blėdies. Beto, kaimyniškos krautuvės tavoro ant $50.000
sugadinta vandenio ugnį gesinant. Gaisras kilęs nuo
elektrikos vielų.
Lynu, Mass. Balandžio 21 dieną sudegė šitame mies
te kontraktierių Shea & Donnelly stainės ir namų staty
mui medžiagos sankrova. Ugnegesiai buvo dideliame paojuje, kovodami su ugnele, kad toliau neprasiplatintų.
Blėdies padaryta apie $200.000.
Lake Charles, La., 24 d. balandžio. Visas šitas miestelis 15,000 gyventojų ugnelės paverstas rūkstančiais
griuvėsiais.
Apdraudimo kompanijos turės išmokėti
$4,000,000, bet
toli ne visi namai buvę apdrausti. Gy
ventojai be pastogės ir kenčia badą. Specijališki trūkiai
su provizija skubinasi iš aplinkinių miestų į nelaimės
vietą.
Gairas prasidėjo iš prancūzų teatro, pačiame mieste
lio viduryje.

— Kas do vienas, su kuriuo sveikinaisi?
— Tai labai užsitarnavusi ypata, nes daugeliui ne
laimingųjų ašaras nušluostė.
— Suprantu, jis yra žmonijos geradėju.
— Ne, nosinių pabrikantu.

)
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Iš darbo lauko.
Mareon, Ohio. Telegrafistai Erie gelžkelio laimėjo
straiką, gaudami algų padidinnmą su 6-tu nuošimčiu.
Pittsburg, Pa. Rengiamas tramvajų konduktorių
straikas neįvyko, nes kompanija išpildysianti kaikuriuos
koduktoriu reikalavimas, tai ir pastariejei kiek nusileido.

Visokios žinios.
Per dailės parodą Paryžiuje nesusektas niekadėjas
supjaustė dvyliką paveikslą nemažos vertės.
Žinios iš Nicėos, Prancūzija, praneša, juog astrono
mas Charlois tapo mirtinai nežinomo žmogžudžio nušau
tas.

Ant dvidešimties Maskolijos gyventojų išpuola po
Birmingham, Ala., Balandžio 20 d. Apie 40 maiuierių vieną gatvės elgetą. Taip bent urėdiška statistika tvir
žuvo Mulga mainose Birmingham Coal & Iron kompani tina. Susivažiavimas viešos labdarystės veikėjų nutarė
jos, baisiai gazo ekspliozijai atsitikus. Kadangi nusilei kreipties į randą su užmanymu išleisti aprubežiuotą
dimo į mainas prietaisai sulaužyti ir pačios skylės beveik skaitlių “labdarystės” vienkapeikių, su kuria nieko dau
užverstos, tai apie greitą pagelbą nei kalbos būti negalėjo, giau nebūtų kalima nusipirkti, kaip tik valgį ir nakvynę.
per tai ir nesitikima, nors vieną gyvu ištiksiant.
Paskesnės žinios iš Birmingham praneša, juog, išsiMorris Salmonson, senas klerką sutuoktuvių pave
vėdinus mamoms, sukrusta gelbėti nelaimingas eksplio- lijimų išdavimo biure, Chicagoje, tvirtina, to miesto Yanzijos aukas. 26 lavonai jau išimta. Gelbėtojai ir vietos kes esant dideliame pavojuje. Sulyg jo pranešimų, dau
gyventojai nustojo vilties, nors vieną iš 43—45 mainierių giausia sutuoktuvių pavelijimų išimą lenkai, lietuviai ir
išlikus gyvu. Lavonai netik apdeginti bet ir baisiai ap slavokai, kuomet gi kitos tautos visai mažai tesiženiją.
draskyti, kas parodo, eksplioziją buvus smarkią.
Per kelis pastaruosius mėnesius 75 nuošimčiai pavelijimų
išduoti lenkams, lietuviams ir slavokams, kurie, kaipo di
Berlynas, Vokietija. Menama, namų statytojų strai delių šeimynų šalininkai, per keliolika metų apgyvendįkas pasibaigsiąs šią savaitę. Darbininkai gausią algų pa sią visą miestą, taip kad netolimoje ateitėje Chicaga tap
sianti slaviškų tautų sostine Amerikoje.
kėlimą pradedant nuo 13 d. Rugpjūčio
Už puikią mirusio milijonieriaus Yerkesie rezidenci
Pittsburg, Pa., 22 d. Balandžio. Dešimts šerifų pa
ją užmokėta ant lieitaeijos $1,239,000. Nupirko ją R. E.
šaukta į Kusselton, netoli Pittsburgo, saugojimui BesseDowling, prezidentas kompanijos City Investing Co. Tai
mer Coal & Coke Co. savasties. Mat tame miesčiukyje
bent-gi namas.
300 mainierių straikuoja. Šerifai buvę apsiginklavę, nes
straikieriai keršyję užpuolimu ant straiko laužytojų ir
Bepročių skaičius pasibaisėtinai auga visose šalyse.
kompanijos savasčių.
Paveizdan, Šveicarijoje, Berno kantone, 1871 metais pro
to nustojusių buvo 2,814, o 1902 m. jau 5,028, t. y. 79.4
Wellston, Ohio. Balandžio 22 d. Vinton, Jackson ir nuošimčio daugiau; gyventojų-gi skaitlius tame pačiame
Lavvrenee pavietų, Ohio valstijos, mainieriai padarė su laike užaugo tik su 17.7 nuoš.
savininkais kontraktą dviems metams, sulyg kurio gaus
Svarbiausia proto nustojimo priežasčia yra alkoholis.
algų pakėlimą su 5.55 nuošimčio.
Tą faktą patvirtina daugelis statistikų ir paskutinių me
tų Šveicarijos rando tyrinėjimai. Iš 6,470 ligonių nusto
jo proto nuo:
(’olumbus, Ohio. 22 d. Balandžio. Gazo ekspliozijai
persidirbimo — 323.
atsitikus, užgriuvo 25 rnainierius Youghiogheny & Ohio
nelaimingųjų prietikių — 333.
Coj|l kompanijos mainose.
Septynis išgelbėta gyvais,
lytiško pailsimo — 404.
bet sunkiai sužeisti, kai-kurie vargiai bepagysią. Lavonų
nelaimės ir rūpesčių — 503.
išimta tik 6. 12 likę mainose.
materijališkų rūpesčių — 988.
alkoholiaus — 2,123.
Pittsburg, Pa., Balandžio 24 d. Per mitingą straikuoTaigi aišku, juog alkoholius yra svarbiausia proto
jančių Pressed Steel Car Co. darbininkų, McKees Roeks, ligų priežasčia.
nutarta toliaus straiką varyti. Organizacijos urėdninkai
tvirtina, jie turį ikvaliai pinigų straiko palaikymui ir
straikierią benefitams, pakolei pastarųjų reikalavimai ne
Tautiečiai!
būsią išpildyti. Ant mitingo buvę susirinkę 2,000 dar
Kievieno lietuvio šventa pridermė užsirašyti 1 iet ubininkų.
viu šių metų surafie.
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SKAITYTOJŲ A T YDAI.
Primename visiems “DRAUGO” skaitytojams, ku
rių prenumerata jau pasibaigė, kad laikas jų atnaujinti,
kitaip busime priversti sulaikyti laikraštį.
• Kas prisius mums prenumeratą už visus metus iš
augėto, tas gaus uždyką gražią knygą vertės 1 dol.
Neapturėjęs nors vieno 1 ‘Draugo” numerio, nelauk
trijų mėnesių, bet tuojaus duokie žinią “Draugo” admi
nistracijai“DRAUGO” Administracija.
ni-oa a □ oBBSsaiaaa □ a c

Gerbiamoji “Draugo” Redakcija.

Teiksitės patalpinti savo gerbiamamj am laikraštyj
šį pranešimą:
< 25-as S. L. R. K. A. Seimas atsibus 7-
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is želio dieną, 1910 m. Plymouth, Pa.”

K. KRUSINSKAS,
S. L. R. K. A. sekretorius.

Neesant Lietuvoje lietuviškųjų vidutinių ir augštesnių mokyklų, lietuviai mokiniai yra verčiami ieškoti
mokslo svetur. Didesniais būriais jaunuomenė traukia į
Peterburgą ir Maskvą. Šveicarijoje spiečiasi aplink Fri
burgo universitetą. Amerikoje daugelis lanko Valparaiso mokyklą dėlei jos pigumo ir lenkų seminariją, nes len
kų kalba daugeliui lietuvių mokinių suprantamesnė už
kitas kalbas. Šį rudenį salezijonai ketina atidaryti in
stitutą lietuviams Austrijos sostinėje Viennoje.
Kaip
praneša Kauno “Vienybė”, kandidatų į tą institutą esą
12. Labai malonėtumime susilaukti šiokios tokios žinelės
nuo Viennos lietuvių mokinių.
Nuo šios dienos pradedame eilę “pastabų", kuriose
atsidėjęs skaitytojas galės rasti šiek tiek žinių apie poli
tiškosios ekonomijos ir socijologijos paslaptis. Skaity
tojas pamatys, jog tos paslaptįs yra ištiesų paslaptįs:
Vadinasi įsitikįs, jog mokslo vyrai, kurie tyrinėja visuo
menės klausimus, mokina jaunuomenę visuomenės moks
lo ir rašo apie tatai storas knygas,. . . jie patįs vaikščioja
apčiupomis paslapčių tamsybėse.
Laikome reikalingu
daiktu paaiškinti, jog galutinu šitų rašymų tikslų bus ne
mokslo pažeminimas, bet išparodymas jojo silpnybių, kas
žinoma, turėtų įtikinti malonų skaitytoją, jog mokslas
— toks, kokiu dabar yra — nėra jokiu galiūnu ir dėlto
negali užimti kitų galiūnų (pav. tikėjimo) vietos.
Šitoms pastaboms rašyti suteikė progą šių dienų
klausimas: dėlko dabar Amerikoje pragyvenimas taip
brangus? Yra tai tas pats klausimas, kurį pajudinome
truputėlį “Draugo” 5-me numeryje.
Tasai klausimas
yra labai svarbus, nes nuo atsakomo jo išrišimo priklauso
milijonų žmonių likimas.
Stipriausiu kiekvieno žmogaus noru yra užsilaikyti
prie gyvybės. Žmogus nenori mirti, jis trokšta gyventi
kuoilgiausiai. Dėlto tatai yra priverstas rupinties kuodaugiausiai tokiais daiktais, kurie užlaiko jį prie gyvy
bės. Be valgio ir gėrimo žmogus negali būti gyvas. Apart
to, jam reikia apsidengti kuo norints, reikia turėti šiokiątokią prieglaudą, reikia susišildyti šaltame ore ir pasikep
ti arba išsivirti valgių. Dar dviejų dalykų žmogus rei
kalauja: pasilsėti po darbo ir, žinoma, būti liuosu visus
savo reikalus atlikti priderančiai . Tokiu budu atsiranda
šeši reikalingiausieji dalykai, ant kurių remiasi žmogaus
gyvybė: maistas, drapanos, pastogė, kuras, poilsis ir lais
ve.
Svambiausiu yra maistas. Badas yra didžiausia ga
lima nelaime žmonijai. Lietuvoje ligšiol dar gerai atme
nami “blogi metai”, kuomet žmonėms pritruko duonos.
Suprantama, jog duonos, mėsos ir kitų valgomųjų daiktų
pabrangimas atsiliepia skaudžiai ant visuomenės, ypač
ant žemesniųjų jos sluogsnių. Nesistebėkime tad, jog
Amerikos visuomenė pradėjo labai rūpinties dabartiniu
valgių brangumu ir ieškoti to brangumo priežasčių. Pas
kutiniu laiku visuose Amerikos laikraščiuose galima matyti ilgesnius arba trumpesnius straipsnius apie šitą da
lyką, bet “Tndependent” šito klausimo apsvarstymui
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pašvenčia daugiausiai vietos. Jame yra pakėlę balsą uni
versitetą profesoriai, laikraštininkai, politikinią ir ekonominią dalyką žinovai, bankininkai ir net šiaip jau skai
tytojai. Manome, kad ir mūsą skaitytojams bus malonu
susipažinti kad ir trumpai su tais straipsniais.
Bet pirm neg pradėsiu aiškinti paskyrium žinovą nuo
mones, laikome reikalingu paduoti aplamus paaiškini
mus.
Ir taip, socijalistai visą bėdą suverčia ant kapitalis
tą : kapitalistai mat nulupą visai darbininkus, taip kad
jie neįstengia nusipirkti reikalingiausiąją sau daiktą. To
ji nuomonė nevisai teisinga, nes maistas yra pabrangęs
ir tuose kraštuose, kur kapitalistą visai nėra (pav. Čilyje)Yra tokiu, ką kaltina trustus. Ir šitie neturi pilnos
tiesos, nes pav. cukraus t rustas nėra pakėlęs pastarais
laikais savo prekią kainos.
Ir tarifos priešininkai apsilenkia su visiška tiesa ir
tie, ką kaltina darbininką sąjungas, klysta; matysime,
jog toks autoritetas, kokiu yra prof. S. N. Patten, visai
nepripažįsta, kad prikasimas per daug aukso būtą prisi
dėjęs nors truputėlį prie pabrangimo reikalingą pragy
venimui daiktą.
Matysime kitokias nuomones. Ateinančiame nume
ryje malonus skaitytojas sužinos įdomias prof. Nortono
nuomones, nes padavinėsime jąs toje pačioje eilėje, kokio
je tapo išreikštos “Independente”.
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S. L. R. K. A. Reikalai.
PROTOKOLAS SUSIV. L. R. K. A. CENTRO KOMITE
TO SUSIRINKIMO, LAIKYTO 20-tą D. BALAN
DŽIO 1910 m., NEWARK, N. J.
2-rą valandą po pietą Susiv. prezidentas Kun. S.
Pautienius atidarė susirinkimą paaiškinimu jojo reikalin
gumo. Tapo apsvarstyti šie dalykai:
1) Kalbėta apie a.a. Aleksandro Koženevskio, 109

kuopos, posmertinę, kurią buvo sulaikęs kasos globėjas
K. Vaškeviče, nes ant bilos nebuvo nei kuopos antspaudos nei viršaičią parašą. Ištyrus pasirodė, juog toji kuo
pa neturi antspaudos nei komiteto, nes susidėjo vien iš
6 sąnarią, kurią du užmušta maiuose. 4 likusiejei nemo
kėjo į Susiv. už I bert. ’IO m. Posmertinę pripažinta iš
mokėti.
2) Kasierius kn. V. Stakneviče, pareikalavo, kad ka
sos globėjas K. Vaškeviče atšauktą protestą prieš Susi
vienijimo prezidentą, kun. S. Pautienią, kurį, pasinaudo
jęs privatišku kasieriaus laišku, sukėlė kuopoje. Centro
valdyba, išskyrus K. Vaškevičią, nutarė, kad jeigu tas
neteisingas protestas pasirodytą viešai, tai kad viešai ir
atšauktas būtą.
3) Susiv. sekretorius K. Krušinskas reikalauja algos
išmokėjimo, kurią kasos globėjai sulaikę, tvirtindami, iškalno esanti išimta (?! K. K.) sulyg G. Laibinio knygą
Šitame numeryje skaitytojas ras pabaigą atskaitos, kopiją. Per susirinkimą patirta, ex-kasierią G. Laibinį
kurią paduoda visą gerbiamas kun. A. Staniukynas, glo netvarkiai knygas vedus, ir pripažinta išmokėti sekre
bėjas šv. Kazimiero Seserą.
Iš ją pasirodo, jog nuo toriui užvilktą bilą.
1905 m. iki bal. 1 d. šią metą vienuolynui surinkta rimta
4) Rodavotasi, ar G. Laibinį tuojaus teisman skąsti,
suma $16,160,62. Tuo pačiu laiku išlaidos (veik visos ar laukti seimo. Pavesta tą dalyką prezidentui, kuris
kandidačią į seseris mokslui) pasiekė $11,243,03. Liko pasiteiraus pas lojerį, ar Laibinio kaucija bus gera iki
tolesniam kandidačią lavinimui $4,917,59. Vienuolynas Seimui.
Chicagoje statomas ant skolos (30,000 dol.) ; žemė taippat
5) Peržiūrėta kasieriaus kun. V. Staknevičiaus kau
nupirkta už 6,500 paskolintąją pinigą. Taigi šv. Kazim. cija ir pripažinta už gerą.
vienuol. turi šioje valandoje 36 tūkst. ir 500 dol. skolos
6) Pripažinta išmokėti ant dublikatą užvilktos posant savo nuosavybės. Bet tai niekis. Kataliką visuome mertinės.
nė, kuri įstengė sumesti sešioliką tūkstančią dolerią pra
97 kp. — Onos Treigiutės,
džiai, be abejo nepasigailės trygubai tiek užbaigimui mil
28 kp. — Juozo Karevičiaus,
žiniškojo darbo, ypač kaip pamatys tą darbą gerus vai
101 kp. — Felikso Gedvilos
sius.
“Draugas” siunčia gerbiamjam kun. A. Staniukynui ir pavienės Onos Vaitkevičienės.
7) Susitvarkius dalykams, išduoti atskaitą. Atskai
nuoširdžius linkėjimus visokio pasisekimo ir Dievo padė
jimo, o skaitytojus drįsta paraginti prie šelpimo to nau tos atspausti “Draugo” spaustuvėje 4700 egz. pilniems
ir suspenduotiems sąnariams.
dingo ir švento dalyko.

AMERIKOS LIETUVIŲ KLEBONŲ ATIDAI.
Jeigu kas Amerikos lietuvią kleboną norėtą išva
žiuoti ant vakaciją, tai galėčiau užimti jo vietą mažiau —
daugiau nuo 20 d. liepos iki 20 rugsėjo mėnesio.
Mano adresas:
M. Reinis,
Rue de Vesale, 8,

Louvain, Belgiąue.

8) Knygą peržiūrėjimo komisija pristato savo dar
bo rezultatą. Bet centro komitetas pareikalavo trumpo
raporto ir užtikrinimo ar knygos buvo vestos gerai ar ne.
9) Sulyg čarterio nutarta dapildyti vaiką skyrią.
Darbą atlikti pavesta prezidentui.
Kun. S. Pautienius, prez.
K. Krušinskas, sekr.
Kun. V. Stakneviče, kasierius.
K. Vaškeviče ir J. M. Vieraitis
Kun. V. Vizgirda, knygius.

Ka>?os globėjai.

<r>
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ŠV. KAZIMIERO SESERŲ VIENUOLIJOS
AUKŲ ATSKAITA.
Įėjimai:

Malianoy City, Pa......................................... $255,75
Morea, Pa........................................................... 16,15
New Boston, Pa.................................................... 4,7.5
Trenton, Pa............................................
15,30
New Philadelphia, Pa................................... 173,60
Cumbola, Pa..............
54,40
Port Carbon, Pa................................... :............ 1,00
Eive Points, Pa.................................................... 1,50
Coal Dale, Pa.................................................... 28,20
Taniaųua, Pa...................................................... 22,50
Big Vein, Pa...................................................... 25,15
Tuscarora, Pa................................../................... 8,20
Maryd, Pa........................................................... 2,00
M iddleport, Pa.................................................... 58,10
Kun. A. J. Kaminskas....................................... 50,00

Viso:................................................ $716,70.
1909 m.
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Kun. J. S. Čepananis.......................................... 50,00
Kun. J. M. Vaišnora............................................ 50,00
Kun. N. Petkus................................................... 25,00
Tretininkai Šv. Kryž. par. Chic....................... 25,00
Westville, III. kol. bažnyčioje......................... 60,26
Smulkesnės aukos Chieagoje.......................... 118,50
Forest City, Pa. Kol. bažn................................ 57,81
Hartford, (Jonu..................................................... 7,00
Kun. J. Žebris..................................................... 50,00
New Philadelphia, kol. bažn.............................. 50,57
Chicago, Visų Šv. par. bažn. kol...................... 74,35
Viso:................................................. $4315.24
1910 m.
Kun. V. Dargis............................................... $100,00
Kun. T. Žilinskas............................................... 50,00
Iš So. Boston par............................................. 144,68
Kun. V. Bukaveckas.......................................... 100,00
Chicago, Šv. Jurgio parap.............................. 396,90
Waterbury, Conn............................................... 60,00
Kun. S. Pautienius............................................. 10,00
Kun. Ad. Simkevičius........................................ 10,00
Auka Monstrancijai nuo N. N......................... 100,00
Antonina Mikolajezak........................................ 25,00
Kun. Fr. Jakštys................................................. 25,00
Scranton, kolek. bažnyč................................... 146,68
Kun. J. Kuras..................................................... 20,00
Kasperavičiai iš Sintautų par......................... 15.45
Forest City, Pa................................................... 35,00
Broekton, Mass......... ......................................... 26.62
Mt. Carinei, Šv. Juozapo lenk. baž....................... 65,16
Shenandoah, Pa. Kol. bažnvč........................ 102,50

\Vaterbury, Coliu........................................... $470,10
Kun. J. Lietuvninkas......................................... 50,00
Kun. J. Ambotas.. . f. ........................................ 25,00
Kun. Pr. Valaitis.............................................. 50,00
Hartford, Conn.................................................. 48,50
New Britain, Conn.............................................. 77,50
Kun. A. Jusaitis................................................ 50,00
Kun. T. Žilinskas................................................ 50,00
Bridgeport, Conn.............................................. 61,05
Kun. V. Staknevieius........................................ 50,00
Kun. V. Dargis................................................ 200,00
Bendinskas iš Malk City................................... 20,00
Viso iki Balandžio mėn.:............................ $1432.99
Kun. J. Kolesinskas........................................ 100,00
Kun. M. Kriaučiūnas....................................... 100,00
Sykiu :.;................. 1905 m.............................. 596,00
Kun. M. Krušas.................................................. 30,00
....... r........... 1906 .............................. 5178,00
Kun. N. Lukošius............................................... 25,00
.................... 1907
3921,69
Kun. E. Stefanavičius....................................... 50,00
.................... 1908
716,70
Kun. J. Cis........................................................ 25,00
.................... 1909
4315,24
Kun. F. B. Serafinas........................................ 50,00
.................... 1910
1432,99
Kun. A. Skrypko............................................... 50,00
Kun. A. Ežerskis................................................ 50,00
Viso labo:...................................... $16,160,62.
Philadelphia, Šv. Kaziui, par........................ 367,40
Kun. J. J. Kaulakis........................................... 50,00
1905 m.
Newark, N. J..................................................... 331,35
Trijų kandidačių iš Šveicarijos j Scranton’o SeminaElizabetli, N. J..........................................
255,90
Kun. B. Žindžius..................................................... 50,00i’iją kelionės lėšos:............................................... $350,00.
1906 m.
Bayonne, N. J.................................................. 119,40
Keturių kandidačių mokslas ir užlaikymas:
Kun. M. Šedvydis.............................................. 50,00
Rugpjūčio mėn................................................. $64.00
Jersey City, N. J................................................ 51,00 ,
Rugsėjo mėn................... ,................................... 64,00
Chicago, Šv. Kryžiausbaž................................. 250,00
Spalių m.............................................................. 64,00
Oglesby, III............................................
75,55 H
Cherry, III......................................................... 24,50 H • Lapkričio mėn..................................................... 64,00
Gruodžio mėn....................................................... 68,00
Kandidačių reikalams........................................ 62,00
Chicago, Šv. Mikolo par.........................
291,50 H
Kun. J. Halaburda............................................ 25,00 ■
Viso:................................................. $386,00.
Kun. S. Pautienius........................................... 100,00
7
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1907 m.
Sausis, 4 kandidatės........................................... 68,00
Vasaris, 6 kandidatės......................................... 105,00
Kovas, 7 kandidat.............................................. 110,00
Balandis .......................................................... 115,00
Gegužis 6 kandidat............................................ 105,00
Birželis ...............................................t............ 105,00
Liepos m............................................................. 50,00
Kandidačių reikalams....................................... 65,00
Rugpjūtis .......................................................... 50,00
Rugsėjis 12 kand................................................ 190,00
Liet. Seserų reikalams....................................... 166,13
Spalių m. 9 kand................................................ 145,00
Lapkritis ........................................................... 145,00
Gruodis ............................................................. 145,00

Sykiu:............................................. $1564,13
Įrengimas M t. Carmelyje Seserims Namo, supirki
mas visu daiktu ir užlaikymas per 4 mėnesius 4 Seserų:
$976,41.
Sykiu viso:................................... $2,540,13.

to:
Typewriter “Monarcli visible”
$70,00
Typewiįter^ “Underwood”
83,70
du lotu žemės kun. Kapeliono namui
550,00
10400 medalių pamin. pad. kamp. akm. Vien.
383,00
Nuošimtis trims mėn. už $6,500 paskolos
83,05
Nuošimtis pusei metų už tą pačią skolą
195,00

Be
Už
Už
Už
Už

Sykiu: $1364,75
Viršui: $3732,15

Viso:

1910 m.
Sausis, 28 liet. Semin.
Sykiu:..................... 1905 m...........................
..................... 1906
....................... 1907
..................... 1908
....................... 1909
....................... 1910

1908 m.
Sausis, 10 kand............................................... $160,00
Vasaris, 14 kand.......................................... 215,00
Kovas ............................................................... 225,00
Kandidačiųreikalams........................................ 80,00
Balandis 15 kand............................................ 232,00
Gegužis ........................ ;................................. 232,00
Birželis ............................................................. 232,00
Liepos m............................................................. 45,00
Rugpjūtis ........................... ................. ’....... 45,00
Rugsėjis ............................................................ 230,00
Spalių m............................................................ 232,00
Lapkritis .......................................................... 235,00
Gruodis ............................................................ 237,00
Lietuviškos knygos .......................................... 35,00

Sykiu:..................................... . . . '. J2435,00
1905 m.
Sausis, 16 kand............................................... $245,00
Vasaris 15 kand............................................... 230,00
Kovas ............................................................... 230,00
Balandis, 16 kand........................................... 245,00
Gegužis ............................................................ 245,00
Birželis ............................................................ 240,00Kandidačių reikalams....................................... 45,00
Liepos m............................................................ 150.00
Rugpjūtis .......................................................... 150,00
Rugsėjis, 24 kand............................................. 360,00
Spalių m. 26 kand........................................... 390,00
Lapkritis 28 kand............................................. 420,00
Kandidačių reikalams ..................................... 100,00
Naujų Seserų abitams ........................
254,15
Gruodis ............................................................ 428,00

Sykiu:............................................. $3732,15
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$5096,90
$435,00
$350,00
386,00
2,540,13
2,435,00
5,096,90
435,00

Viso:.............................................. $11,243,03

Sutraukoje:
Įėjimų:
Išlaidų:

...................................................... $16,160,62
....................................................... $11,243,03
Lieka:

.........................................................................................................................

$4,917,59

Vienuolyno stovis.
Už penkis akerius žemės paskolyta ir užmokėta $6,500,00
Vienuolyno pastatymui paskolyta ..................... 30,000,00
Vienuolynas tur skolos: ............. $36,500,00
Balandžio 6 d. 1910 m.
Chieago, III.
Kun. A. Staniukynas.
PAJIESKOJIMAI.

Pajieškau savo vyro, Mykolo Matusevičiaus. Pirm
trejų metų gyveno Pittstone, Pa. Dabar nežinia kur.
Adresas:
Gertrūda Matusevičienė,
Port Griffith, Pa.

Katrina Boebalienė su vyru pajieško savo brolio, Mikolo Morkevičiaus, Kauno gub., Pinavo volasties, Katkų
sodžiaus. 3 metai atgal buvo atvažiavęs pas mus New
Yorkan; 4 mėn. paviešėjęs išvažiavo ir nuo to sykio ne
žinia kur dingo. Kas apie jį žino meldžiu pranešti šiuo
antrašu:
Mr. Stephen Boebalis, 332 E. 149-th st. New York City
Esu dailyde ir kalviu. Tik ką atvažiavau iš Krajaus.
Turiu 31 metus, esu blaivus ir nerūkau; turiu gerus pa
liudijimus. Moku maskoliškai, lenkiškai ir lietuviškai.
Kam bučiau naudingu meldžiu atsišaukti šiuo antrašu:
Atnanas Kazlauekas, 80—22nd st. Bayonne, N. J.
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Pn. PRANAS BURBA,
ĮSTEIGĖ NAUJĄ VIEŠBUTĮ IR KVIEČIA TAUTIEČIUS TEN ATSILANKYTI.
*
•
Edwardsvillės miestelis, Luzernės pavieto, smarkiai kįla, gretit susilygįs su didesniais Pennsylvanijos

*

valstijos miestais.

Edwardsvillės gyventojų 1900 metais tebuvo 5,165. Šiandien jų skaičius j^u siekia 10,000.

Edwardsviliečiai atsižymi progresyviskumu. Labiau susipratę valstiečiai smarkiai darbuojasi miestelio gyven
3=
-

tojų gerovei.
Reikalingiausiu Edwardsvillės miesteliui dąiktu buvo turėti gerą viešbutį. Taigi mūsų plačia,! žinomas

tautietis, p. Pranas Burba, vienas žymiausių Edwardsvillės obivatelių, uždėjo puikų hotelį, idant atsilankusiejie Edwardsvillėj lietuviai turėtų kur užeiti ir keletą valandų smagiai praleisti.
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ATIDARYTAS.

<

Matydamas reikalingumą gerai įtaisyto viešbučio, p. PRANAS BURBA pertaisė savo nuosavybę po
N. N. 454 ir 456 Main Street, Edwardsville ir prašė pavelijimo laikyti viešbutį. Jo prašymą išpildyta, ir da
bar Edwardsvillė gali pasigirti vienu geriausių hotelių visoje valstijoje.
Viešbučio namas yrą 3 augščių, mūrinis, labai parankioje vietoje; turi dvidešimts kambarių, puikiai
įrengtų su elektrikos šviesa ir garo šiluma.
! >’ i
>’<< ,'J * į
J * * , ’ •.
Pn. Burba nori turėti pirmos klesos hotelį. Valgia pas jį bus kuopuikiausias, o už baro pardavinės vien
geriausius importuotus vynus, likierius ir cigarus. Patarnavimas mandagiausias.
Apart hotelio, p. Burba laiko daug ir gerų arklių pasamdymui veeelijoms, krikštynoms ir šermenims.
Pavieniai ir dviem sėdynėm vežimai galima gauti pas pn. Burbą dieną ir naktį už nėaugštą kainą.
Pono Burbos hotelis jau prirengtas svečiams priimti. Nesigajlėta iškaščių jo prirengimui, užtai pri
valėtų turėti gerą pasisekimą nuo pat pradžios.
Jei atsilankysite Edwardsvilėj, užeikite persitikrinti. Būsite užganėdinti visu kuo.

Įdėti abu telefonai: New 8041, Bell 9294—R.
Žinia tįpie įrengimą naujo ir puikiai įtaisyto viešbučio yra labai svarbi būsiančio S. L. R. K. A. seimo
delegatams.
Kaip žinoma, seimas atsibus Plymouthe, birželio mėnesyje.
Edwardsvillė-gi čia-jau sale
Plymoutho. Taigi patariaĮme garbiems seimo delegatams apsistoti pa« savo tautietį, pn. Praną Burbą, kur tu
rėsite visokias vigadas ir gerą pasilsį. Atsiminkite antrašą: 454—456 Main Str., Edwardsville, Pa.

Frank Burba’s Second Ward Hotel.

b
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PER KIEKVIENĄ AMŽIAUS DIENĄ.

Per kiekvieną
Amžiaus dieną
Garbink dūšia
Mariją.
O grožybę
Nekaltybės
Lai mūs dūšia
Saugoja.
Tai žemčiūgas
Kuobrangiausias
Jos panystės
Karūnai.
Jo per amžius
Ant sekundos
Motin’ Dievo
Nenustoj ’.
Už dovaną
Tą brangesnės
Jau pats Dievas
Neturėj

Kada savo
Numylėtą
Apdovanot
Panorėj
Suprask dūšia,
Kaip patinka
Dievui tavo
Čystata.
Jis to trokšta,
Kad per amžių
Būtum šventa,
Nekalta.
Jeigu nori
Patikt Dievui,
Gyvenk visad
Čysčiausia.
Aukot Dievui
Dūšią čystą—
Tai dovana
Didžiausia.

Juozapas Žiedelis.
*) Šita giesmę (lotiniškai “Omni die dic Mariae”)
yra sudėjęs šv. Bernardas iš Clairveaux, bet ją mėgdavo
giedoti šv. Kazimieras, taip kad dabar yra vadinama tiesiok šv. Kazimiero giesme.
ŽINOTINA TIEMS, KURIE VAŽIUOJA IŠ LIETUVOS
Į KANADA.

Į Kanadą dabar yra sunkiau įeiti, nekaip į Suvieny
tąsias Valstijas.
Daugelis ateiviij važiuoja į Kanadą
per New Yorką, nežinodami, jog New Yorko imigracijos
komisija turi taikyties prie Kanados reikalavimų. Sulyg
Kanados naujų įstatymų, kiekvienas ateivis turi parody
ti, jog jis turi 25 dol. gyvais pinigais ir tikietą į tą vietą,
kur keliauja (arba užtektinai pinigų nusipirkti tikietą).
Tas įstatymas gyvuoja nuo 1 d. kovo ir turės galybę iki
30 d. spalinio. Nuo 1 d. lapkričio iki 28 d. vasario kiek
vienas ateivis turės parodyti gyvais pinigais dvigubai
tiek, t. y. 50 dol. Kas tiek pinigų neturės, bus grąžina
mas atgal.
Kas svarbiausia, piningai, kuriuos ateivis gaus nuo
giminių arba pažįstamųjų jau po atvažiavimo Amerikon,
neturės jokios svarbos. Vadinasi, jeigu tavo brolis ar
kas kitas, kuriam nusiuntei šifkartę, atvažiavęs Ameri
kon neturės 25 dol. (o po 1 lapkričio 50 dol.), tai jį
vistiek grąžąs, atgal, nors pats tuos pinigus atsiųstum
arba paduotum jam į ranką.
Su šeimynos galvomis dar blogiau. Jeigu kas atsi
veža vaikus Jai turi parodyti priedams po 25 dol. nuo
kiekvieno vaiko, turinčio daugiau, kaip 18 metų, ir po
12 dol. 50c. nuo kiekvieno vaiko tarp 5 ir 18 metų am
žiaus. Visiems turi būti išpirkti tikietai arba tiek pini
gų, kiek reikia jų išpirkimui.
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Kas tokios sumos neturės, bus grąžinamas net iš New
Yorko ir kitų Suv. Valstijų portų, nes tokia sutartis tapo
padaryta šiomis dienomis su Kanada.
Tai-gi persergstime kanadiečius, kurie traukiasi pas
save gimines ir pažįstamus per Suv. Valstijų portus, kad
duotų žinią ateiviams iš Lietuvos apie sunkenybes, ku
rios laukia jų svetimoje žemėje.
PAIEŠKAU VARGONININKO!

Turi mokėti gražiai rašyti lietuviškai, gerai pažinti
gaidas ir atsakomai vesti chorą. Pečių kūrenti nei baž
nyčios valyti nereikia. Alga atsakoma.

Kun. A. Kaupas,

64 Church St.,

Pittston, Pa.

Pajieškau Vincento Plado, jisai gyveno 1909 m. Chicagoj ir paskui rugpjūčio mėn. išvažiavo į Shenandoab,
Pa. Jisai pats, ar kitas žinantis jo dabartinį antrašą,
meldžiu atsišaukti ant šio antrašo:
F. J- Vaitukaitis
917—33rd str.,
Chicago, III.

JUOZAS ŠŪKIS,
Geriausias fotografistas visoje apielinkėje.
Norinčius priėma mokytis ant fotografo. Visi lietuviai privalo traukti savo paveikslus pas viengentį.
9 WILLIAM ST. PITTSTON, PA.
AA^usi 10 tuzinų gražiausių popierų, 38
U
Ael/lzgatunkų su gražiausiomis dainelėmis
ir puikiausiomis kvietkomis bei konvertais. Teipgi ir vi
sokių knygų ir popierų katalogą siunčiu už 4c. štampą.
Reikalauju pardavėjų ir duodu gerą pelną.
TTr> (Ui

M. žukaitis,

227 E. Main str.,

New Britain, Conn.

“DRAUGO” AGENTAI:
St. Stanevičius,
3206 Auburn Avė.,
Chicago, III.
Antanas Kasparavičius,
27 E. 23rd str.,
Bayonne, N. J.
Juozas Mališauckas,
Forest City, Pa.
Kazimieras Skripstunas,
Sugar Notcb, Pa.
P. O.
Antanas Gudaitis,
Silver Creek, Pa.
Box 73,
V. Leskevičius
P. O.
Middleport, Pa.
Mikas Cibulskas,
573 CanTield Avė.,
Detroit, Micb.
J. žemaitis,
126 S. Pear st.,
Shenandoab, Pa.
T. Kizievič,
Box 167,
Minersville, Pa.
M. Karbauckas,
52 G. st.,
So. Boston, Mass.
L. Švagždys,
So. Boston, Mass
171—5th st.
J. Mikutaitis,
1438 Western avė.,
Allegheny, Pa.
Newark, N. J.
A. Radzevič,
194 New York avė.,
A. Klimavičaitė,
321 Kensington avė.,
Chicago, III.
A. Pocius,
10806 AVabash avė.,
Chicago, TU.
M. Dūda,
51 W. 25th st.
Chicago, 111.
K. Strumskis,
Chicago, TU.
2323 West 23rd PI.
Šaulys,
168 Beakon str.,
Brighton, Mass.
J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė.,
Chicago, III.
J. Puselninkas,
722 Washington avė.,
Braddock, Pa.
V. Bielauskas,
468 Northampton st.,
Easton, Pa.
Box 33,
Thomas, W. Va.
M. Urbanaviče,
Box 22,
J. Antanaitis,
Swoyers, Pa.
96 Centre st.,
P. Bukantis,
Kingston, Pa.
1657 Tioga st.,
Juoz. Matuliavičo
Shamokin, Pa.
A. Baranauckas,
1214 Railroad st.,
Shamokin, Pa.
Jos. Valentinaviče,
1114 Cedar Avė.,
Scranton, Pa.
J. Versiackas,
65 Davidson st.,
Lowell, Mass.
Tgnas Makalojus,
1028 S. 2nd st.,
Philadelphia, Pa.
Jos. Robynsky,
163 First st.,
Elizabeth, N.
2 River st.
M. Vaieenavičius,
W. Lynn, Mass.
M. ftlapikevičius Silver Creek P. O. New Philadelphia, Pa.
F. Būgnelis.
454 Main str.,
Edwardsville, Pa.
Jurgis Grigutis,
' 38 Kedorr str.,
AVilkes-Barre, Pa.
Mat. Čeponis,
21 Pleasant str.,
Now Britian, Conn.
Juzė Rakauckaitė,
1015—8th str., •
Waukegan, TU.
S. S. Petrulis,
3312 8. Halstead st.
Chicago, TU.
Jonas Tgnotas
46—22nd str., S. 8.
Pittsburgb, Pa.
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BALTAS BILIETAS.
Visiems pasitraukusiems iš po Rusijos valdžios nuo
kariūmėnės (liosų) arba kantungos, apsiimu išrūpinti
baltų bilietų, be jokios koliekystės ar ko kitko, bet tei
singu keliu.
Iš kalno pinigų nereikalauju, tik gavęs
nuo manęs bilietų, užmokės suderėtus pinigus. Tiktai rei
kalauju, kad suderėtų pinigų sumų sudėtų pas teisingų
žmogų, kol negaus nuo manęs bilietus. Norintieji viršminetų bilietų gauti, lai atsišaukia pas mane sekančiu ant
rašu, įdėjęs už 2c. štampų dėl atsakymo.
Jonas Pokutinskas
Box 103
ELCO, PA.
Globėjai kasos :
PARSIDUODA FARMĄ.
JONAS VIERAITIS,
98 akrai, išdirbtos, derlingos žemės 60 akrų, girios
107 So. Harding St., Worcester, Mass.
19 akrų, susidedančios iš gerų pušų ir aržuolų. Giria ver
KAZYS VAŠKEVYČIA,
ta 2.500 dol. Per vidurį farmos bėga upelis. Yra malū
186 Jefferson St., Newark, N. J.
nas, varomas garu ir vandeniu, galima jaje malti viso
,,. KUN. V. VIZGIRDA kpygius,
kius grudus. Puikus dėl gyvenimo namas, susidedantis
190 So. Meade St., Wilkes-Barre, Pa iš 18 kambarių, tvartai, 4 karvės, 3 arkliai, 3 plaunamos
KUN. V. STAKNEVIČIA dvasiškas vadovas,
mašinos, 3 kalaveiterei, 3 žagrės, mašina dėl sėjimo, 3
207 Adams St., Newark, N. J. vežimai, ir šiaip vėsoki padarai ukininkystei reikalingi.
Pinigų turi turėti 3.000 dol., likusius ant lengvo iš
mokėjimo per 13 metų.
F A B I O L Ė,
Garsi kardinolo Wisemano apysaka. Vertė Vytau
Gera proga leituviams su didele šeimyna.
tas Kaina 1 doleris. Imantiems daugiau, kaip vieną
Kreipkitės pas advokatų J. S. Lopatto,
egzempliorių, nuleidžiamas didelis nuošimtis.
48 Bennet Bld.
Wilkes-Barre, Pa.
Gaunama pas:
REV. V. VARNAGIRIS,
312 S. 4th St.,
BROOKLYN, N. Y.
Lietuvis Graborius ir Balzamavo to jas.
Viską išpildo geriau ir pigiau negu svetimtautis.
Tautieti! Jei reikia Tau statyti nauji namai, ar tai
Persamdo karietas vestuvėms, krikštinoms ir 1.1.
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak
Priima lavonus ir iš kitų miestų. t
Reikale kreipkitės pas savo tautietį.
terius MIKAS SLAPIKEVIČIUS, New Philadelphia Pa.
324 WHARTON, ST.
PHILADELPHIA, PA.

ADRESAI CENTRO VYRIAUSYBĖS SUSIV. LIET.
RYMO-KAT. AMERIKOJE:
KUN. S. PAUTIENIUS prezidentas
P. O. Giradvilie, Pa
JONAS RIKTERAITIS vice-prez.,
67 James St., Waterbury, Conn
KAZYS KRUSINSKAS seretorius,
1 457 — 17th St., Brooklyn, N. Y.REV. V. STAKNEVIČIUS, iždininkas,
207 Adams Str.
Newark, N. J.

A. UZUMECKIS,

TELEFONAI:
Bell Lombard 27—39 A.
Keystone Main 42—18 D.

Nauja Knyga—Biblija—aiba šv. Raštas išleistas
KUN. S. PAUTIENIAUS.
Tik vienas šitas šventaraštis yra katalikiškas.

Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntimui
Adresas: REV. S. PAUTIENIUS,
GIRARDVTLLE, PA.

LIZTUVIŠKA8 DZIEGORMEISTERIS.
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarantuojamus
25 metams. Lenčiugelius ir gražius žiedus. Armonikas ir
visokius muzikališkus instrumentus, albumus su muzika,
akuliorius, revolverius, britvas, pocket books vyrams ir
moterims. Visokias knygas, rąžančius, škaplierius, kryžeorieš Kaledasleidžiu už pusę prekės irųkitus miestus siun

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

TĖMIKYTE LIETUVIAI!
į

Kelionė per jūres.
Tūkstančiai tūkstančių mūsų tautie- e
čių keliauja į prigimtų šalį ir iš tenai atgal į Amerikų, o visi g
labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas:

JONĄ NEMETH’A,
3 N. MAIN STR.,

WTLKES-BARRE, PA.

O kodėl?
Nes turi gorų prižiūrėjimų, parankią kelionė,^
kad tartum kaip ir pačios kompanijos būtų pirkę laivakortes.
Siuntimas pinigų greičiausias ir pigiausias pasaulyj.

DR. I. W. MENDELSOHN,
Lenkiškas Gydytojas.
PRIĖMIMO VALANDOS: 8-10 ift ryto, 3-4 po piet. 7-8 vakare.

50 South Washington St.
A. A J. HURWITZ,
----- BANKIERIAI. -------

42 East Market Street,------ WILKE8-BARRE, PA.
Parduodu laivakortes ant visokių linijų ir siūnčiu
pinigus į visas pasaulio dalys. Atlieku daviernastis su
maskolijos valdžia ir kitokius reikalus. Lietuviai kreip
sitės prie manęs, o busite užganedįti.

Peoples telephone 1585.

Wilkes-Barre, Pa.
Bell telephone 756.

Swalm Hardware Co.,
No. 21 North Centre Street,
POTT8VILLE, PA.

Įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas, dūdos,
plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai.

DKA UG A S
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OFFICE NEW PHONE 37.

Dr. A. L. Graičunas

RESIDENCE 1100.

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Pasekmingai gydau visokias ligų vyrų, moterų ir valkų, ne
aplenkiu ir paslaptinių. Atsilaukantiems ii kitur suteikiu
sąžiningus patarimus per laiikus.
TMLMFONA1: Tardė — SIU.

JONAS S. LOPATTO
47-48-49 lannett Euilding,

WilkM-Earre, Pa.

..

Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo mortgage,
arba pirkti namus lai kreipiasi.
Nauju Telefonu 1006.

I

Benu Telefonu <6f.

DR-AS ALBERTAS KAUFMAN,

<®

|
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DR. ALFRED J. WENNER,
88 SOUTH WASHINGTON STB.

—: GYDYTOJAS M LISTUVO8.

g

Specijalistaa nuo visokiu ligų.
Gydo net labiausei užsisenejusias chroniškas vyru, moterų ir kūdikiu
litras. Galima susikalbėti, lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir vokiškai.

61 N. Washington Bt.,

WilkM-Barra, Pa.

Wilkes-Barre, Pa.
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DRAUGIJOS

H. R. Morgan
tl

DRAUGO”
I I
SPAUSTUVE

visokiu jums rekalingu
daiktu, kaip tai: KEPURIŲ, KOKARDŲ, ŠAR
PU, VĖLIAVŲ ir tt.
Adresuokite:

Shenandoah, Pa
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

ĮVAIKIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

Union Ticket Agency
Saiaasia Lietaviizka Banlta Scraatone ir Visoje Aplinkinėje
Agentūra Laivakorčių uit Geriausiu Linijų
Siunčia Pintrua kas dien in visas dalis svieto; taip-gi parka ir išmaino ve
sokias pinigui. Išdirbs visokius Dokumentus Amerikos ir Lietuvos teismuo
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-toe iš ryto iki evai. vsk.
Nede oje: nuo 10-toe iŠ ryto iki 6-tai valandai vakare.

jsPAU DIN A
PIGIAI

ADOLF BLAU, Union Ticket Agency,
203 Lackawanna Avė.,

UŽKVIETIMU8 IR KITOKIUS DARBUS

-

Scranton, Pa

Taip-gi turime savo krautuvėje daugybe visokiu maldaknygių
Ir svietišku knygų visokiose kalbose
TELEFONAI: Naujas 808 - Bell C62

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,
RAIDĖS STATOMOS DIDELE—NAUJAUSIOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”
ADRESUOKITE

"DRAUGAS"
314 E. Market St

Wilke»-Barre, Pa.

VIHNATINfi LIBTUVI1KA DIDELB KBAUTUVft
Gerinusių armonikų, skripkų, klernttų, koncertinie
trubų ir daugybė visokių muzikaližkų instrumentų.
Puikiausių dziegorėlių, lenciūgėlių, visokių gralių
žiedų, laketų, špilkų, kolčikų, gorų britvų, drukavojamų mašinukių, albumų, revolverių, križių, rėžan
čių, tkaplerių, guminių literų, istorijų, dainų, pasa
kų ir visokių maldaknygių. Gražių popierų groma
tų rašymui tuziną už 25c., 5 tuzinai už $1.00. Dailių atidaromų altoriukų ir pavinčiavonių siuntimui į Lietuvą. Atsiųsk saro tikrą
adresą ir už 5c. markę, o apturėsi No. 3 Kataliogą su 450 pavei
kslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarautuojn, kad mano
tsvoras pirmos kliasoa o prekės pigesnės kaip kitur; orderius i*
siunčiu greitai į .visus Amerikos, Kanados ir Anglijos kraštus
Kviečiu visus atlankyti su visokiais pirkiniais ir orderiais pas
K. V1LKKWIOH,
112 Orand Bt.,
St. Dep. D.
Brooklyn, N. T.

