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NAŠLAIČIŲ PRIEGLAUDA.

Visiems, kurie geriau pasipažįsta su Amerikos lietu
vių gyvenimu, yra seniai jau žinomas opus “Našlaičių 
Prieglaudos“ klausimas. Bet, kaipo mokyklų klausimas 
negalėjo būti pasekmingai išrištas be tam tyčia įsteigtos 
mokytojų organizacijos, taipo lygiai ir viršminėtasai naš
laičių reikalas. Mūsų tauta savy valdos neturėdama, ne
gali paimti savo globon ir aprūpinti tokius viešus reika
lus, kaipo mokyklos ir prieglaudos, bet palieka privatiš- 
koins organizacijoms. Kadangi mūsų tauta yra katali 
kiška, užtat lietuviams katalikams ir pasilieka didžiau
sius, viešus Lietuvos reikalus atlikti. Su džiaugsmu gir
dime, kaipo katalikiškoji visuomenė Lietuvoje steigia 
mokyklas, prieglaudas, jas aprūpina ir palaiko. Amerikoje 
taip-pat regime lietuvių—katalikų dosnumą steigime Šv. 
Kazimiero Seserų—Mokytojų Draugijos. Su pagelba tam 
tikslui speeijališkai išlavintų šv. Kazimiero Seserų, susi
lauksime neužilgio žydinčių Amerikoje lietuviškų mokyk- 
lų.

Tečiaus priaugančios mūsų gentkartės aprūpinimui, 
neužtenka vien pradinių mokyklų; atsiranda mūsų tarpe 
nemaža jaunuomenės, kuriai privalome viską parūpinti, 
ir maistą dūšiai ir duoną kūnui. Yra našlaičiai. Tauta 
mūsų nesusideda iš žmonių laukinių ar stabmeldžių, ir ji 
negali pamesti ir apleisti savo narių, nelaime ištiktųjų 
Todėl ir Amerikos Lietuviams “Našlaičių Namo“ įsteigi
mas priguli prie neatidėliotinių reikalų. Jei kas bet tvir
tintų, jog pas lietuvius Amerikoje mažai našlaičių tesi- 
randa ir kad tokie Namai ne labai reikalingi, tepasiklau
sia lietuviškų klebonų, o patiria, kad nėra parapijos, kur 
neatsiranda našlaičių. Juk didelė lietuvių dalis angle- 
kasvklose dirba, kur šimtai vyrų kasmet žųva. Ten dau
gybė yra ir našlaičių. Bet netrūksta jų ir kitur. Lietu
viai visur sunkiausius darbus dirba ir lengvai išsistatė 
ant mirties pavojaus. Nesant pas Lietuvius prieglaudų 
prisieina našlaičius talpinti airių ir lenkų prieglaudose 
Airių prieglaudose, paprastai, nesti vietos, lenkai taip- 
pat nevisuomet priima; tokiame atsitikime miesto valdžia 
paima našlaičius, pagarsina ar neatsiras kas juos priglaus
tų, ir laimė varguoliams, jei juos priglaudžia bent katali
kai, nors tikėjimo neprastoja, bet jei protestonų globon 
pakliūva, tai pražudo ir tikėjimą ir tautystę.

Kad turėti supratimą apie našlaičių skaitlių Ameri
koje, padarykime tokį apskaitymą: yra Amerikoje apie

3(10 tūkstančių lietuvių; tame skaitliuje gal būti apie 40 
tūkstančių šeimynų; apskritai imant, gal atsirasti ant 
šimto šeimynų—viena, kurios vaikai reikalauja visuome
nės globos. Tokiu būdu pasidarys apie 400 suardytų šei
mynų, su bent dviem našlaičiais. Ar tad nereikalinga yra 
prieglauda 800 iki 1000 našlaičių, kuriuos visuomenė pri
valo priglausti, išauklėti ir padaryti naudingais tautos 
nariais.

Kaip matome, našlaičiai yra, ir jųjų skaitlius nema
žas. Jei galėtumėme atsakomą pinigų sumą išsyk pada
ryti Jai jau tūkstantį našlaičių priglaustumem ir naujus 
našlaičius kaskart priimdami didelį tautos darbą nuveik- 
tumime.

Ačiū Dievui, opaus klausimo išrišimas jau subrendo. 
Balsas mažyčių, duonos ieškančių, atranda pas lietuvius 
prielankią ausį, ir girdime jau žygius darant įvykinimui 
to labdaringo darbo. Progątam duoda rengiamasai ap- 
vaikščiojimas paminėjimo kovos ties Žalgiriu.

Pereitų metų “Draugas“ N. 23, tokią padavė iš Chi- 
cagos žinią: “paminėtame laikraščių klausime apie ap- 
vaikščiojimą pergalėjimo ties Žalgiriu, susirinkusieji (ku
nigai pas Gerb. džiakoną kun. Kriaučiūną) nutarė neda
lyvauti tam tikslui rengiamose lenkų iškilmėse, bet pa
rengti atskiras ir jąs sunaudoti sutvėrimui fondo įsteigti 
našlaičių prieglaudą, pavedant ją šv. Kazimiero Seserų 
globai“. ..

Ištikro, jei mūsų pratėviams rūpėjo tautos apgyni
mas, kad už jos laisvę ir galvas savo guldė, kaipo Žalgi
ris garbingai liūdija, tai ir męs, jųjų ainiai, su lygiu pa
sišventimu ir drąsa privalome savo tautos reikalus ginti. 
Ar-gi ne mūsų priedermė tūkstančius našlaičių nuo pražu
vimo ginti? Ar ne mūsų priedermė saugoti lietuvius nuo 
ištautėjimo? Ar ne mūsų priedermė kariauti su tautos 
priešais? Kas atsirastų taip apriboto supratimo ir taip 
atbukusių jausmų, kad našlaičių prieglaudos įsteigimą lai
kytų už netautišką darbą ir nieko bendro neturinti su 
paminėjimu kovos ties Žalgiriu? Ar šiuodu abu dalyku 
neturi vieno bendro didelio tikslo — tautos apgynimo? 
Todėl mūsų padėjime Amerikoje, atsakomiausias būdas 
paminėjimo Kovor ir pergalėjimo ties Žalgiriu — tai įstei
gimas lietuvių “Našlaičių Prieglaudos“.

Lietuviškų Cbicagos Draugijų atstovai, Gerb. Kun. 
Džiakono Kraučiuno sukviesti, 10 d. balandžio, nutarė 29 
balsais prieš 8 rengiamąjį Žalgirio kovos paminėjimo ap- 
vaikščiojimą sunaudoti rinkimui aukų “Našlaičių prie-
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glaudai”, kuri pasiliktų šv. Kazimiero Seserų globoje.
Kaip galima buvo tikėties, vienas iš tų 8 priešingų 

balsų pakėlė “Lietuvoje” N. 16 triukšmingų balsų, pasa
kodamas, kų žino ir nežino apie prieglaudas ir gųzdinda- 
raas lietuvius savo išsvajotomis šmėklomis, kad tik juos 
atgrųsinus nuo užmanytojo darbo. Bet ka tu Čia, žmoge
li, prieš vėjų papusi!

Išleidimų istoriškojo veikalo apie kovų ties Žalgiriu 
palikime Prūsų lietuviams, jei tie sumanė atlikti. Euro
pos lietuviai tegu stato Namus Mokslo ir Dailęs Draugi
joms. Męs, neatsisakydami pagelbėti savo brolius, kiek 
išgalėdami, steigkime Amerikoje savo našlaičiams prie
glaudų, ir neatstumkime į jūres ištautėjimo gyvų savo na
rių. Rasi savo prieglaudoje męs išauklėsime nevienų Vy
tautų—karžygį, kuris, iš dėkingumo gins savo auklėtojų 
tautų ir skleis jos vardų pasaulyje....

Aug. Gerulis.

SEKMYNĖS.
Lekcija. Ap. Darb., II, 1—11. — Kada išsipildė pen- 

kiosdešimtis dienų, buvo visi drauge vienoje vietoje. Ir 
stojosi urnai iš Dangaus užimąs, kaipo užpuolančio didžio 
vėjo, ir pripildė visus namus, kur sėdėjo. Ir pasirodė 
jiems perdalinti liežuviai, kaipo ugnies, ir sėdosi ant kiek
vieno iš jų. Ir pripildyti buvo visi Šventąją Dvasia ir 
pradėjo kalbėti visokiais liežuviais, kaipo jiems Šventoji 
Dvasia davė iškalbėti. O buvo žydai, Jeruzolimoje gy
venantis, vyrai dievobaimingi, iš visokių giminių, kurios 
yra po dangum. O kad stojosi tasai balsas, susiėjo dau
gumas ir išsigando durnoj, jog girdėjo kiekvienas juos sa- 
vaja kalba kalbančius. O nusiminė visi ir stebėjosi, kal
bėdami: Ar-gi štai ne visi, kurie kalba, galiliečiai yra? O 
kaipo-gi męs girdėjome kiekvienas musų kalbų, kurioje 
užgimime? Partai, ir Medai, ir Elamitai, ir kurie gyvena 
Mezopotamijoje, žydų žemėje, ir Kapadokijoje, Ponte ir 
Azijoje, Frigijoje ir Pamfilijoje, Aigypte ir Libijos šaly
se, kuri yra aplink Cyrenų ir ateiviai rymiečiai. Žydai 
taipo-gi. ir naujatikiai, Kretai ir Arabai: girdėjome juos 
kalbančius musų liežuviais Dievo didžius darbus.

Evangelija. Jon. XIV, 23—31. — Anuomet atsakė 
Jėzus ir tarė jam: Jei kas mane myli, užlaikys mano žo
džius, ir mano Tėvas mylės jį ir pas jį ateisim ir gyveni
mų jame padarysime. Kas manęs nemyli, mand žodžių 
neužlaiko. O kalba, kurių girdėjote, ne yra mano, bet to, 
kuris mane siuntė, Tėvo. Tai jums pasakiau, pas jus bū
damas. Bet Palinksmintoja, Šventoji Dvasia, kurių Tė
vas atsiųs mano vardu, ta jus išmokys viso ir primįs 
jums, vis, kų tik jums pasakyčiau. Romybę palieku jums, 
mano romybę duodu jums; ne kaipo duoda svietas, aš 
jums duodu. Teneišsigųsta jųsų širdis ir tenesibijo. Gir
dėjote, jog aš jums pasakiau. Nueinu ir ateinu pas jus. 
Kad mane mylėtumite, ištiesų džiaugtumitės, jog einu 
pas Tėvų, nes Tėvas didesnis yra už mane. Ir dabar jums 
pasakiau pirmneg stosis, idant kad stosis, tikėtumite. Jau 
su jumis daug nekalbėsiu. Nes ateina Šio svieto kunigaikš
tis, o manyje nieko neturi. Bet idant pažintų svietas, jog 
myliu Tėvų, o kaipo man įsakė Tėvas, taip darau

VENĮ CREATOR SPIRITUS.
Ateik Dvasia Sutvertoja,
Mintis žmonių lankydama,
Pripildyk Tavo mylista,
Kurių sutvėrei prieširdžius.

Tu vadinies linksmintoja,
Augščiausi Dievo dovana,
Versmė, ugnis, mylėjimas 
ir patepimas dvasiškas.

Tu septinveikslės dovana,
Tu pirštas Tėvo dešinės,
Tu Tėvo pažadėtasis,
Gerklių bylos pripildymas.

Žiebk pajautimams žiburį,
Pilk širdis meilės sklidinas 
Ir mūsų kūno silpnumas 
Stiprybe drūtink nuolatos.

Varyk tolyn pagimdymus,
Ramybę duoti skubinkis
Kad Tau mums kelių pravedant,
Visas kaltes išvengtumėm.

Daryk, kad Tėvų jaustumėm 
Ir Sūnų Jo pažintumėm 
Tavim gi, Dvasia jų dviejų,
Visad tvirtai tikėtumėms.

Męs Dievų Tėvų garbinkim 
Ir Sūnų prisikėlusį 
Iš mirties ir Linksmintojų 
Per amžių amžius amžinus. Amen.

i

Sekmadienis tarpe šeštinių ir Sekminių teisingai yra 
vadinamas Laukimo Sekmadieniu, nes išpuola didžiojoje 
No venoje arba devyniose dienose maldos ir laukimo prieš 
atsiuntimų Šv. Dvasios mokytiniams Jėzaus. Šv. Lukas, 
Apaštalų Darbuose, mini įsakymų Jėzaus Apaštalams: 
“idant (jie) neišeitų iš Jeruzalem, bet idant lauktų paža
dėjimo Tėvo, apie kurį (tarė) girdėjote iš burnos Mano. 
Nes Jonas, tiesa, krikštijo vandeniu, o jus būsite apkrikš
tyti Dvasia Šventųja, ne podaug dienų. O gausite galybę 
Dvasios Šventosios ant jųsų ateinančios ir būsite man 
liudininkais Jeruzalėje ir visoj žydų žemėj ir Samarijoj’ 
ir iki paskutinio krašto žemės.

Tarpe Užžengimo Mūsų Viešpaties į dangų Ketverge ir 
Atsiuntimo Dvasios Šv. Sekmadienyje yra lygiai devynios 
dienos. Pridera, idant męs krikščionys ir dabar šiose die
nose melstumėmos, apvaikščiodami šventų novenų, pasi
baigiančių vilija ir pasniku prieš Sekmines. Bažnyčia ta 
novenų paragino atlikti ir atlaidais apdovanojo Sek
minių novena gal būti apvaikščiojama viešai, bažnyčioje 
arba privatiškai, namuose. Privatiškai apvaikščiojant 
novenų galima skaitymui ir apmųstymui naudoties dviem 
garsiais į Dvasių Šv. imnais: “Veni Creator Spiritus” ir 
“Veni Sanete Spiritus”. Abu vertimo a. a. Vyskupo Ba
ranausko. Tų novenų galime atlikti ant daugelio inten
cijų : dėl išmeldimo romybės ir vienybės katalikų Bažny
čiai, ir malonės mums patiems, idant, kaipo Apaštalai, ir 
męs būtumėm “Jam liudininkais”, kuriame norint svieto 
krašte mums atsitiktų gyventi, Savo novęnoje da vienos
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neprivalote apleisti — tai melsti tvirtai tikėjimo ir mei
lės į Šv. Dvasią. Jei atydžiai skaitysime žodžius V. Jė
zaus apie Šv. Dvasią palinksmintoją šv. Jono Evangelijoje 
ir viršminėtąją imną eilėse, kurie yra išimti iš Bažnyčios 
knygą, suprasime, kaip mums didele dovana yra Šv. Dva
sia, Trečiasis Asmuo Švenčiausios Trejibės, lygi Dievui 
Tėvui ir Dievui Sūnui. Ir yra pavadinta Tėvu neturtuo- 
liy, Dovaną Davėja, širdžią šviesybe, saldžia dūšią prie* 
bėga, saldžiu pastiprinimu, darbe poilsiu, geriausiu sura- 
mintoju, kaitroje pavėsiu. Ji yra Romybė ir Meilė, 
Džiaugsmas ir Šviesybė — ta palaimintoji Mūsą į dangą 
užžengusio Viešpaties dovana. Stengkimėsi pažinti ir 
geriau mylėti Šv. Dvasią, nes Josios meilė yra tai malonė, 
kurios verta prašyti.

“VENĮ SANCTE SPIRITUS“.
Ateik Dvasia Viešpatie,

Ir išleiskie dangišką 
Šviesos Tavo spindulį;

Ateik Tėve vargstančią,
Dovaną dalytojau,
Širdžią nublaivytojau.

Geriausis maldyto jau!
Dūšios aplankytojau, •
Meilės atgaivintojau.

Sunkiam varge pailsis,
Karštam tvanke pavėsis,
Graudžiam verksme maldymas.

Šviesa, laimės amžina,
Pripildyk širdies gilumą 
Tavąją tarnautoją.

Be Tavo aplankymo 
Niekas mums nesiseka,
Viskas žmogą kaltina.

Mazgok mūsą bjaurumus,
Šlakstyk, laistyk sausumus,
Vaistyk, gydyk skaudumus.

Laistyk, šmaikštyk stambumus,
Šildyk, kaitrink šaltumus,
Taisyk, valdyk kreivumus.

Duok Tavo tarnautojams,
Tavim pasitikintiems,
Septynerias dovanas.

Duok mums doros nuopelną,

Duok laimingą išeigą,
Duok linksmybę amžiną. Amen. S.

“ATEIK, DVASIA ŠVENTOJI“!
Bažnyčia šaukia šiandien savo maldose: “Ateik, 

Dvasia Šventoji, pripildyk Tavo tikinčiąją širdis: ir už- 
degk jose Tavo meilės ugnį“. O Mišią kolektoje sako: 
“Dieve, kuris tikinčiąją širdis Šventosios Dvasios šviesa 
išmokinai, duok mums toje pat Dvasioje kas yra gera su
prasti ir Jojo palinksminimu visuomet džiaugtis“. Mišią 
Introite randame Psalmės žodžius: “Teatsistoja Dievas ir 
išsiblaško Jojo priešai, ir tebėga nuo Jojo veido tie, ku

rie neapkenčia Jo“. Evangelijoje girdime saldą Jėzaus 
vardą, meilei į mus kalbantį < “Palinksmintojas, Dvasia 
Šventoji, kurią.Tėvas aisiąs vardan Mano, Tas jus išmo
kys viso ir primįs .jotas vis, ką tiktai jumis pasakyčiau. 
Pakają palieku jūms, pakają mano duomi jums, ne kai
po duoda svietas, aš jumis duomi. Tegul neišsigąsta širdįs 
jąsą ir tenesibijo “. Lekcija paimtk iš Apaštalą Darbą, 
vietoje paprastos lekcijos, apsako mums, kaip Palinksmin- 
tojas, Šventoji Dvasia, nužengė ant laukiančiąją Apašta
lą. “Kad išsipildė penkiosdešimtis dieną (Sekminės), bu
vo visi drauge vienoj vietoj: ir stojosi ūmai iš dangaus 
ūžimas, kaipo užpuolančio didžio vėjo ir pripildė visus na
mus, kur sėdėjo. Ir pasirodė jiems perdalyti liežiuviai kai
po ugnies ir sėdosi ant kiekvieno iš ją: ir pripildyti buvo 
visi Dvasia Šventąja“.

Kas įstabaus tad jei Kataliką Bažnyčia yra viena, 
šventa, nepadalyta, neklaidinga, ir mokina tiesos visas 
tautas? Dvasia, kuri ją pripildo ir perima, yra ne kita 
kokia, tik Dievo Šventoji Dvasia. Todėl Bažnyčia negali 
paklysti ir negal mus išvesti iš kelio; todėl ir tie, kurie 
klauso jos balso ir pildo jos įsakymus ir eina jos keliu, ra
mybę turi. Rupesčią ir kryžią męs visi tikimės, jei eina
me mūsą Viešpaties ir Mokytojo Jėzaus Kristaus keliu; 
bet kas ir kryžiaus nenorės nešti, jei jį veda Motina—Baž
nyčia, kuri negal mus apgauti ir suklaidyti? Tankiai ir 
rūpestingai apmąstinėkime tą teisybę, jogei Kataliką Baž
nyčia yra Šventosios Dvasios Bažnyčia, Trečiojo Asmens 
Švč. Trejybės, jog tasai Asmuo, kaipo Bažnyčia išpažįsta, 
yra “Viešpats ir Davėjas gyvenimo, kuris nuo Tėvo ir 
Sūnaus paeina, kuris sykiu su Tėvu ir Sūnumi yra ger
biamas ir augštinamas; ir jog Jis mokina visokios tiesos. 
Melskime Šventosios Dvasios, kad suteiktą mums karštą, 
tvirtą, gyvą ir veiklą tikėjimą visuose dalykuose, ku
riuos Bažnyčia mokina, tikėjimą, kuris džiaugiasi pak
lusnume ir džiaugiasi mokslu Šv. Dvasios, Kuri per lūpas 
Bažnyčios mokina. S.

J KASGIRDĖTI LIETUVOJE.
(L?*

Kunigą permainos Seiną vyskupijoje. Kun. Grinke
vičius, Šventežerio vikaras, ir kun. Šmylkštys, Lazdiją vi
karas, sumainyti vietomis.

Kunigą permainos Žemaičią vyskupijoje. Kun. Ja- 
rulaitis paskirtas Viekšnią džekoną, kun. Samavičius, 
Drisvetą kam. perkeltas į Vidžius kam., kun. Slabšinskis, 
Vidžią kam., perkeltas į Laukėsą kam., kun. Širvys, Rena- 
vos fil., paskirtas į Gintiliškę klebonu, kun. Chrapovskis, 
Kalvarijos kam., paskirtas į Renavo filiją.

Slavikai. Girtuoklybės pasekmės. Balandžio 15 die
ną Slavikuose persišovė šmekleris Jokubielskis. Nusižu
dymo priežastis — girtybė. Per pora savaičią gėrė jis 
dieną ir naktį... Pagalios, negalėdamas išprašyt nuo pa
čios degtinės, pasiryžo sau galą pasidaryti, negu ilgiau 
trokšti. Nors buvo dar kelias valandas gyvas, bet gerai 
neišsibląivė ir šv, sąkramentą nenorėjo. Tik karts nuo
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karto šaukė: “duokit snapso“! Liko palaidotas nešven
tintose kapinėse. Pragėrė nelaimingasis visą savo turtą, 
palikęs pačią ir trejetą mažų našlaičių tik su septyniais 
rubliais, nors gana gerą algą ėmė, pragėrė savo gyvastį, o 
kas liūdniausia, ar tik nebus pragėręs ir savo dūšią.

Vyžonos (Ukmergės apskričio.). Pereitą rudenį špi
tolės bute atidaryta “Saulės“ mokykla. Išpradžių vaikų 
buvo net apie 60, o paskui ėmė mažėti ir į pavasarį pasili
ko tik apie 10 mokinių. To priežastis — žmonių tamsu
mas, kuriems perbrangu užu vaiką kas mėnesis užmokėti 
50 kap.

Laikraščius skaito tik miestiečiai, o kaimiečiai nes
kaito, bet ir miestiečiai išsirašo tik apie 10 egzempliorių.

Valkininkai (Trakų ap., Vii. g.). Lietuviai išsirūpino 
įsteigti valsčiaus raštinėje kasą ir gavo gubernatoriaus 
užtvirtinimą. Bet lenkai tą dalyką ėmė ardyti, tečiaus, 
regis, jie nieko neveiks, ir kasa bus įsteigta.

— Lietuviai savo lėšomis pradėjo statyti špitolę, o 
lenkai prie to neprisideda.

Lukšiai (Naum. ap.). Balandžio 4 dieną susirinko 
valsčius rinkti vaito, teisėjo ir lovininko. Atvažiavęs vir
šininkas ir neradęs žmonių, išbarė vaitą ir šaltyšius, o 
pats nuvažiavo į Zyplių dvarą viešnagėn. Po kelių valan
dų sugrįžęs jau gana rado žmonių. Prasidėjo rinkimai. 
Kandidatų apgarsinta net 20. Viršininkui paklausus, ką 
norite vaitu, inkaušusieji nei šiai nei tai ėmė rėkti; dau
guma girtuoklių klykė: Leiškį, Leibkį! Viršininkas, ma
tydamas, kad nieko nebus, rinkimus atidėjo kitam kartui.

Lazdijai (Seinų apsk.). Neperseniai čia mirė gana tur
tingas ūkininkas. Liko sena pati. Žydai suvuodė. Tuoj 
nulėkė pas ją su keliomis konijako bonkutėmis, nugirdė 
bobą ir pamestinai nupirko visą kolioniją. Šiame “gešef- 
te“ tarpininkavo vienas katalikas, kuriam kažin ar nieko 
sąžinė nesako. Gaila mums katalikams, kad mūsų tarpe 
yra tiek judošių. Kolioniją toji jau išpirkta, tik žinoma 
žydeliams gojų pinigais turėjo, rods, per barzdą varvėti. 
Keliomis dienomis keli tūkstanč. gryno “sąžiningo“ pel
no !

Plūkiai (Ežerenų ap., Kauno gub.). Mūsų jaunimas 
vertas pasigailėjimo. Ginočiuose yra dvi merginos, kurios 
piktina visą apylinkę. Gal nors sykį jos susipras ir pasibi
jos, kad jų vardai nebūtų apskelbti laikraštyje.

Eiriogala (Kauno gub.). Viename kalne žmonės rado 
tokią baltą žemę kaip kalkės. Dauguma dabar ja baltina 
savo pirkias.

Lazdijai (Seinų apskr.). Čia gyvuoja dvi krikščio- 
kos draugijos: “Žiburys“ ir Ūkininkų ratelis“. Pirmasis 
turi per šimtą užsimokėjusių narių, gražų knygyną su 
skaitykla ir susirinkimų salę su lietuviška iškaba. Verbų 
nedėldienyje galutinai sutvarkė elgetas, duodamas jiems 
tam tikrus ženklelius su teise elgetauti. Patentuotų elge
tų visoje parapijoje atsirado 64. Manoma įsteigti elgetna- 
mis. Pavasario sodinimui nutarta parsigabenti skiepų iš 
Rusijos.

Paežeriai (Vilkav. apsk.). Balandžio 8 d. (n. k.) Pae
žeriuose atsibuvo viršaičio (vaito) rinkimai. Išrinkta vir
šaičiu Juozas Povilaitis iš kaimo Leitmargių ir jo padėjė

ju (kandidatu) Katilius iš Būgnų (Nadrausvės). Abudu 
blaivus ir dori žmonės.

Skirsnemunė (Raseinių apsk.). Degtinės auka. Pava
sariais, Nemunu medžius varant, žmonės turi čia gerą už
darbį. Tik tas uždarbis neina jiems naudon. Atsiėmę vi
sos savaitės pelną, dažnai subatomis ir visą prageria. Štai 
kovo 20 d. trįs vyrai, gerai inkaušę, vėlai grįžo namo. Be
eidami susipešė, ir Vincas Urbanavičius užmušė Ant. Sta- 
siulaituką, 19 metų amžiaus vaikiną.

Vos mėnesis praėjo, o jau antras užmušimas. Vis tai 
degtinės darbai.

“Šaltinis“.
Vincas Basanavičius, ilgai sirgęs, pasimirė Ožkaba

liuose (Suvalkų gub.) balandžio 23 d., 38 metų amžiaus.
A. a. Vincas, tikras d-ro Jono Basanavičiaus brolis, pa

liko nemažą žymę mūsų literatūroje. Jis tatai surinko ir 
surašė apie 1,000 savo apylinkės dainų, kurias paskui iš
leido d-ras Jonas. Tas darbštumas a. a. Vinco yra juo mi
nėtinas, kad nepigu buvo jam rašyti: jis nebeturėjo nei 
vieno piršto ant abiejų rankų, o dėlto prisitaikęs labai ge
rai valdyti plunksną. Nabaštikas — Ožkabalių ūkininkas 
— paliko žmoną ir keletą mažų vaikų. Gailą darbštaus
žmogus ir gerai susipratusio tautiečio. ..

«<'Patarėjas“. P. Domas Šidlauskis prašo mus pra
nešti, kad laikraštis “Patarėjas“ pradės eiti nuo gegu
žės 1 d.

Naujas laikraštis. Šiomis dienomis pradėjo eiti iš 
Vilniaus prekybos ir apskelbimų savaitraštis “Posrednik“ 
(Tarpininkas)—rusų ir lenkų kalbom. Laikraštį leidžia 
br. Taliat-Kelpšų biuras. Spauzdinamas M. Kuktos spaus
tuvėje. Jisai bus siunčiamas dovanai visoms mūsų krašto 
prekybos pramonės įstaigoms, kurios tik prisius savo ad
resus.

Vilniaus universiteto dalykai nekaip eina. Pernai 
miesto valdyba buvo išrinkusi tam tikrą komisiją univer
siteto reikalams svarsyti bei klabenti. Dabar tos komisi
jos ingaliojimų laikas pasibaigė. Miesto taryba kitos nu
tarė tuotarpu neberinkti ir tokiuo būdu universiteto klau
simas kuriam laikui vėl užmigs.

„V-tis.“
Prūsų Lietuva. Lietuvių kalba pradinėse mokyklose.

Klaipėdos ir Šilokarčiamos valsčių 2 deputatai kovo 2 d. 
(n. k.) skundėsi apšvietimo ministeriui, kad ypač Klaipė
dos valsčiuose lietuviška kalba siūlėse yra naikinama, kad 
skundai ant to į valdžią menkai gelbsti, kad jaunieji jau 
negali kaip reikiant nei lietuvių pamokslų, nei mišios iš
manyt, kad jie nemoka savo gimdytojams ligose nei gies
melę pagiedot, nei maldelę paskaityt.

Be to deputatai guodėsi, kad Traušelių mok. kūdikių 
visiškai lietuviškai tikybos nemokina. Ministeris atsakė, 
kad lietuvių kūdikiai turi vokiškai mokytis, bet ant apa
tinio mokyklos laipsnio (iki vokiškai nepramoksta) turi 
būti jie tikėjimo dalykų ir lietuviškai pamokinami. Jei 
mokytojai to nepildo, tai skųsties, girdi, valdžiai ir pa
galios man.

“Liet. Žinios.“

I
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IŠ LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE.

BROOKLYN, N. Y.
(Misijos įspūdžiai.)

Jau keletas savaičių praėjo, kaip žmonės plaukė iš 
visų apielinkių į Marijos, Aniuolų Karalienės, bažnyčių 
klausyties gerbiamojo Tėvo Kazimiero, kapucino, pamo
kinimų, kurie ir šiandien nevienam gerai atmenami ir pa
sekmingai užlaikomi.

O kaip malonu darosi, atsiminus tuos gražius pamo
kinimus, kaip gerbiamas Tėvelis, nepaisydamas aut pa
vargimo, visų savaitę šaukė žmones ant doros kelio, taip 
kad patraukė prie atgailos net tuos, kurie nuo daugelio 
metų vedė nedorų gyvenimų! Daug girtuoklių išsižadė
jo visai gerti ir vaikščioti į nedoras vietas, per kų nevie
noje šeimynoje užšvies ramus gyvenimas, šeimininkui pas
tojus blaivu. Tais pamokinimais patraukė prie atgailos 
visus atšalusius ir apsileidusius tikėjimo reikaluose: tuo 
laiku atliko išpažintį 2000 suvirs žmonių!

Todėl už tų gražų pamokinimų nevien brookliniškiai, 
bet ir aplinkiniai lietuviai, kurie apturėjo tų laimę, iš šir
dies linkime gerbiamam Tėveliui sveikatos ir ilgo amžio. 
Lai dar daug metų mokina žmones!

Bet labai stebėtina, kad kai—kuriuose laikraščiuose 
pasirodė neteisingi šmeižimai. Aš nežinau, kaip tai ga
lima taip rašyti ir taip prasimanyti, kad tai keikęs viskų: 
pramonijų, spaudų ir spaudos išradėjų (žiur. “Liet.” ir 
“V. L. ”) ; aš nesuprantu, ant ko remianties taip rašoma 
ir kas vadinama pramonija, spauda ir spaudos išradėju. 
Gal saliūnai, degtinė, alus ir jų išradėjai? Jeigu taip — tai 
kitas daiktas. Sutinku su tuo, nes žinau, jog saliūnin- 
kams ir degtinės “išradėjams” gerbiamojo Tėvelio žo
džiai nepatiko r mat žmonėms buvo liepiama nuo tokių as
menų šalinties ir visai pas juos nesilankyti. O skaitymas 
naudingų raštų, laikraščių ir knygų nei kiek nebuvo drau
džiamas. Gerbiamas Tėvelis dar ragino skaityti, sakyda
mas : “Tuos pinigus, kų praleidžiate ant alaus arba kor
tomis pralošiate, tai geriau atiduokite labdaringiems da
lykams, užsirašykite gerų laikraštį, parsitraukite naudin
gų knygų...” ir t.t. Jis gėrėjosi tais žmonėmis, kurie yra 
apsiskaitę, nes — sako — suėjus su tokiu žmogum yra 
kas pasišnekėti

Tai matote, kokių tiesų rašo tuose laikraščiuose žmo
nės, kurie turbūt nei girdėti negirdėjo Tėvelio žodžių, 
nes kad būtų girdėję, būtų kitaip parašę. Negirdėjusis, 
žinoma, gali lengvai pasakyti, kad “keikė”, prasimanyti 
nebūtus daiktus — bet męs, kurie laikėmės bažnyčioje ži
nome, jog buvo visai kitaip. P. O—kas.

SPRING VALLEY, ILL.
Šv. Onos Bažnyčioje buvo apvaikščiojami nuo 24—26 

d. Balandžio 40-ties valandų atlaidai. Su dvasiškųja pa- 
gelba Gerb. Kun. Fr. Valaičiui pribuvo kunigai: Staniu- 
kynas, Cis, Skrypko, Serafinas, Stefanaviče, Kriaučiūnas 
ir Klionovskis. Atmintyje vietinių parapijiečių, pasiliks 
kun. Ciso pamokslas, kuriuomi jisai baisiai plakė taria
muosius pirmeivius, sumušdamas visas jų drūtas vietas. 
Laike pamaldų buvo daroma bažnyčioje kolekta Šv. Ka

zimiero Seserų Vienuolynui, Chicagoje. Neveizint į be
darbę Spring Vallėje, surinkta buvo $121,88. Aukotojų 
vardai bus neužilgio pagarsinti “Drauge”.

Skraiduolis.

PLYMOUTH, PA.
Naujienos pas mus labai liūdnos. Girtuokliavimas, me

keno nestabdomas, kaip kokia pavietrė, platinasi, pavers
damas žmones į žvėris. Šitai pereitų utarainkų Dapkevi- 
čiaus saliūne paskerdė vienų, kaip meitėlį. Paskerstasis 
Simanas Šulauskas buvo jaunas vyras 23 metų, Rumbo- 
nio parap., Suvalkų gub. Lietuvoje turi pačių ir tris vai
kus. Užmušėjystėje apkaltinti lietuviai Jurgis Paulaus
kas, Juozas Stankauskas ir kiti. Tai matote, kas tarpe 
vienos tautos brolių darosi! Kur męs nuveisime teip gy
vendami? Šaukiame: — kelkime lietuvius, keikime tau
tų ! bet mūsų tautiečiai žemyn drimba, ir panašesniais į 
laukinius darosi. Jei girtuokliavimas nebus stabdomas, 
tai lietuviai virs išgamomis. Broliai lietuviai, pratrinkit 
savo akis, išsiblaivykit ir pagalvokite, kas jųsų yra ar
šiausiu nevidonų, išnaudotoju?

Tai jųsų besaikinis girtuokliavimas! Girtuokliavimas 
suėda visų mūsų pelnų, daro ubagais; užnuodija smege
nis, daro bepročiais, gimdo nesutikimus, moteris girtuok
lė pameta vyra, vyras pačių ir visokios veislės niekšystės 
teka iš girtuokliavimo...

Visų tatai susipratusiųjų lietuvių turi būti pirmutinė 
priedermė, bendromis jiegomis, pradėti be mielaširdystės 
kovų prieš girtuokliavimų. Jei šito priešo nepriveiksime, 
jis mus prapuldys. Tatai į darbų visi kam tik arti prie 
širdies tautiečių labas. Vargdienėlis.

PITTSTON, PA.
Nuo 29 d. balandžio iki 6 d. gegužio vietinėje lietuvių 

bažnyčioje darėsi nepaprasti daiktai. Tėvas Kazimieras 
laikė misijų. Kasdien skaičius lankančiųjų bažnyčių 
žmonių ėjo vis didyn ir didyn, kol pabaigoje prisirinko 
tiek, tad erdvi Dievo Namai buvo grūste prigrūsti, ir 
daugeliui prisiėjo stovėti lauke. Net procesijos nebuvo 
galima daryti per susigraudinusių katalikų daugybę. Per 
tas aštuonias misijos dienas į Pittstonų rinkosi dievobai
mingi lietuviai iš Kingstono, Wilkes-Barre ir kitų aplin
kinių vietų. Atliko išpažintį daugiau, kaip 2000 asmenų, 
tarp jų ne vienas atšalėlis, kų nebuvo ėjęs prie Sakramen
tų po kelis ir daugiau metų. Pagelbon važinėjo kunigai: 
J. Kassakaitis, J. Inčiura, V. Vizgirda, A. Šaulinskas, V. 
Kudirka, J. Kuras, M. Pankauskas, J. Dumčius ir V. Dar- 
gis, kursai ir išsivežė gerbiamųjį misijonierių pas save į 
New Philadelphių.

Tėvas Kazimieras pasakė viso Pittstono bažnyčioje 21 
pamokslų. Mokino, kaip reikia mylėti Dievų, artimų, kaip 
užlaikyti nekaltybę, blaivybę ir tobulinties kitokiose do
rybėse. Draudė nuo saliunų, nuo negerų draugijų; per- 
serginėjo prieš negerus raštus ir ragino skaityti gerus, 
dorus laikraščius ir knygas. Daugelis atsivertė prie Die
vo ir doro gyvenimo. Butų pasidarę daug daugiau gero, 
jeigu gerbiamas misijonierius butų galėjęs apsilikti dar 
visų kitų savaitę. Šiaip jau daugelis užkietėjėlių -neno-
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rėjo eiti visai j bažnyčią, kiti velijo girkšnoti smuklėse, 
dar kiti piktažodžiauti....

Seredos vakare (geg. 4 d.) Jo Malonybė vyskupas 
M. J. Hoban suteikė 414 asmenų Sakramentą Padrutini- 
mo. Buvo smagu žiūrėti į tobulą tvarką šitose apeigose, 
į mergaičių baltas drapanas ir vainikus iš gyvų kvietkų 
ant galvos, į bernaičių bukietus prisegtus prie krutinės, ir 
į rimtumą ištikimųjų minios. Ištiesų, pittstoniečiai, kaip 
gyvi, nebuvo matę tokio reginio.

Pittstoniečiai siunčia gerbiamam misijonoriui širdin
gą padėką už viską, ko gero yra padaręs tenykščiams lie
tuviams ! Parapijonas.

MAHANOY CITY, PA.
Pereitą nedėldienį atsisveikino gerbiamas mūs kle

bonas kun. P. Abromaitis, siunčiamas į Girardville, į kun. 
Pautieniaus vietą. Vyskupijos rėdytojas, pažinęs klaidą, 
padarytą iškeliant kun. Pautienių iš Mahanojaus. grąžina 
jį į prigulinčią jam vietą. Bet kun. Abromaitis tampa ne
užpelnytai nuskriaustas. Tasai garbės vertas senelis, uoliai
darbavęsis per dvidešimtį su virš metų, pastatęs kelias 
bažnyčias, iš kurių Mahanojuje ir Shcnadoryje prikaito
mos prie gražiausiųjų liet. bažnyčių, siunčiamas į vietą, 
kur nieko nėra, kur reikia parapiją suorganizuoti ir baž
nyčią statyti. Tai perdaug užkraunama senam žmogui.

V. Z.

MINERS MILLS, PA.
Čionai yra lietuvių pusėtinas būrelis, apie 20 šeimy

nų. Prakilnesnieji lietuviai priguli į Lietuvių parapiją 
Wilkes-Barre, pasturlakai-gi lenkams tarnauja. Nese
niai susitvėrus šv. Pranciškaus Draugystė turi jau į 60 
narių.

Darbai šiuo tarpu eina gerai.
Juozo Noreikos namą nelaimė aplankė: pustrečių me

tų Valeria pasimirė nuo nusišutinimo verdančiu vandeniu.

ALLAGHENY, N. Y.
Keletas lietuvių kunigų, Amerikoje įsišventinusių yra 

baigę šv. Bonaventūro Seminariją. Šiais metais čionai 
yra du klieriku: Šatkus ir Kolesinskas, ir trįs studentai: 
K. Vaičaitis, J. Stankevičia ir J. Miliauckas. Nors mūs 
čia maža, pasigirti neturime kuo, bet vis tik dirbame, kad 
ateityje būtumėm žmonijai ir tautai naudingi. N. N.

NEW PHILADELPHIA, PA.
Tėvas Kazimieras, pirmutinis Amerikoje lietuvis mi-

sijonierius ,laikė pas mus nuo subatos iki seredai šv. mi
sijas. Kaip vidurvasaryje išdžiūvusią ir sukepusią žemę 
atgaivina labdaringi lietučio lašai, taip mūsų daugumos 
apmirusias širdis atgaivino išganingi to pasišventusio vie
nuolio pamokinimai. Per visas dienas svieto buvo labai 
daug, kad į bažnytėlę netilpo ir grūdosi, kad tik išgir
dus vienuolio pamokinimų, kurie verste-verčia žmogų pa
galvoti apie busimąjį savo likimą. Ačių mūsų gerbiamam 
klebonui, kuris visa širdimi atsidavęs mūsų labui ir joks 
vargas nėra jam sunkus, kad tik geresniais padaryti.

Draugas.

Iš Amerikos.
2 užmušti tramvajui susidaužius.

Springfield, Ohio. Tramvajui Ohio Electric R. R. 
kompanijos susidaužius netoliese Urbana, motormonas 
Ferguson ir vienas keleivis tapo užmušti, o devynios ypa
tus sunkiai sužeistos. Tarp sužeistųjų yra dvi moteris.

Trūkiai susimušė.
Little Rock, Ark. Pranešama juog du Iron Mountain 

pasažieriniai trukiai susimušė ant stoties Hillyard, M o. 
Abiejų trūkių mašinistai ir krasos vagonų sargai užmušti, 
o dauguma pasažierių lengviau ar sunkiai sužeisti.

Išmintingi vaikai.
New Yorkas. Daugelyje vietų New Yorko valstijos 

mokyklų vaikai balsuoja kaip praleisti ketvirtą liepos: 
ar deginant ugnis ir šaudant gatvėse ar ramiai linksmin- 
ties namie? Teip Montclair, N. Y., pradinių mokyklų vai
kai, 663 prieš 287, nubalsavo “išmintingai” švęsti tau
tišką šventę.

Pasišventimo auka.
Philadelphia, Pa., gegužės 8 d. Šiandien mirė čia po- 

licmonas Wiiliam Weiss. Jis tapo sunkiai sužeistas pe
reitą četvergą, kuomet gelbėjo trejetą vaikų iš po arklių 
kojų cirkaus lenktynėse.

Nors matė pavojų savo gyvastei, tečiaus neabejoda
mas nei sekundos puolė ant arenos ir pagriebęs vaikus me
tė į šalį pats pasilikdamas po ketvertos arklių kojomis 
ir vežimo ratais. Visos daktarų storonės ligonbutyje neiš
gelbėjo jo nuo mirties.

Alkoholiaus aukos.
Pottsville, Pa. Šio miesto ligonbutyje pasimirė Ed- 

ward Mauger, Mahanoy Township’o konštabelis. J*is mat 
norėjo suareštuoti du broliu Juodkuju iš Buck Moun
tain už betvarkės kėlimą. Vienas brolių, Jonas Juodko- 
jis, išsitraukęs revolverį, du kart šovė, pataikydamas į 
brolį ir policmoną. Abu sužeistiejie pasimirė, o jų užmušė
jas šaltojoj sėdi iki teismui. Antanas Juodkojis miręs 
Fountain Springs ligonbutyje. Tai ką daro girtuoklystė!

Nelaimė mainose.
Palos, Ala., gegužės 6 dieną. Mažas mainierių kaime

lis Palos apsivilko gedulių rūbais. Daugiau nei pusė vyriš
kų jo gyventojų žuvo baisioje gazo ekspliozijoje Palos 
Coal and Coke kompanijos mainose N. 3. Apie 200 vyrų, 
45 baltųjų ir 150 juodukų, buvo mainose nelaimei atsiti
kus, ir nesitikima nors vieną gyvų išlikus. Keletas žuvu
siųjų buvo atėję iš Mulga, Ala., kur teipgi neseniai buvo 
panaši nelaimė su 45 aukomis. Netekę ten darbo atvy
ko į Palos, nesitikėdami, lendą mirčiai į nasrus. Iki aš
tuntai gegužės dienai išimta apie 50 lavonų, visi apdegė 
iki nepažinimui. Išėmus tuos lavonus, arčiausius prie eks- 
pliozijos vietos, sužinota, juog ir anglis užsidegus. Sun
kiai pasidarbavus ugnelę apveikta. Gelbėjimo darbą 
smarkiai varoma toliaus.

3 milijonai dolerių mainierių bankoje.
Pittston, Pa. Šio miesto Mainierių Banką turi suvir-

*
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šum 3 milijonus sudėtų joje pinigų. Tas faktas liudija, 
Pittstono angliakasius netik gerai uždirbant, bet ir če- 
dyjant sunkiai uždirbtų centų. Kasžin tik tarp tų išmin
tingųjų ar daug rastume lietuvių, nes, kiek girdėjome, ir 
ten mūsų broliai nesibiauri degtinėle ir alučiu, prarazda- 
mi tame pragaro rauge sveikatų, protų ir paskutinį centų. 

Ateivius čiepijo.
Philadelphia, Pa., gegužės 5 d. Ant laivo “Main”, 

plaukiančio iš Bremeil’o į Philaęlelphią, vienas 17 metų 
imigrantas apsirgo, lšpradžių manyta, jį turint chicken- 
pox (vištos rauplės), užtai paliko jį ant Reedy salos, De- 
laware upėje, 50 mylių atstu nuo šio miesto. Pasažieriams 
>»el išsėdant iš laivo Pbiladelpbijos uoste, atėjo žinia vai- 
kištį sergant tikromis rauplėmis. Koks buvo atvykusių 
nusistebėjimas, kad pribuvę gydytojai vienų po kitam 
verstinai čiepijo.

Visų miestų išgązdino.
Newell, W. Va. Keletas plėšikų užpuolė North Ame

rican Manufaeturing kompanijos namų, su dynamitų su
plėšė bankų ir išsinešė namažai pinigų. Vagių būta tik ke
turių. Vienas stovėjęs ant sargybos gatvėje, antras na
mo priemenėje, o du vogę. Vagystė papildyta dienų, ir 
miestelio gyventojai girdėjo dynamito plyšimų, tečiaus 
teip buvo persigandę, jog niekas nei nemanė apie drųsių 
vagilių suėmimų.

Gelžkelių aukos.
llarrisburg, Pa., 6 d. gegužės. Valstijos gelžkelių ko

misijos atskaita už pirmų bertainį 1910 m. parodo, juog į
3 mėnesius užmušta ant Pennsylvanijos valstijos gelžke-*
lių 312 ypatų ir 2309 sužeisti; gi tramvajuose užmušta 
35, o sužeista 942. Sulyginus su pirmu bertainiu 1909 m., 
per pastarų j į buvę daugiau nelaimingų atsitikimų.

Ekspliozijos sudraskyti į šmotus.
Ottawa, Ont., Kanada, 8 d. gegužės. Spėjama, juog 

15 žmonių žuvo smarkioje parako ekspliozijoje, sunaiki
nusioje pliantų General Explosives Co. of Canada, mylių 
atstu nuo Hull, Que., ir 10 mylių toli nuo Ottawa. Eks
pliozijos smarkumas buvęs baisus. Miestelyje Hull ir vi
soje apielinkėje, net 4 mylias atstu nuo nelaimės vietos, 
netik kad visų namų langai išbirėjo, bet ir dauguma me
dinių namų neišlaikė trenksmo ir pavirto griuvėsiais.

Nedėlioj popiet šimtai žmonių gėrėjosi base-ball gėmiu 
arti sunaikintojo plianto. Staiga pliante pasirodė ugne
lė. Lošį tuojaus pertraukta, ir suprantantieji pavojų bė- 
go toliau nuo nelaimės. Bet tarp kelių šimtų žmonių at
sirado keliosdešimts žioplių, kurie norėjo iš arti gaisrui 
prisižiūrėti. Kuomet jie buvo apie tūkstantį yardų atstu, 
ekspliodavo parako sandelis. Pusantros mylios aplink 
viskas buvo sugriauta, sudraskyta; medžiai su šaknimis 
išrauti, telegrafo ir telefonų stulpai sulaužyti, o šalia jų 
guli nelaimingųjų aukų kūnai be rankų, kojų, be galvos, 
toliaus-gi matai pavieniui kojas arba rankas. Reginys bu
vo pasibaisėtinas. Išsyk manyta, juog mažiausia šimtas 
žmonių žuvo. Išgąsčiui perėjus pasiskubinta gelbėti su
žeistuosius. 0ttawos ligonbutis esųs jais prikimštas, kai- 
kurie taip sunkiai sužeisti, juog greit turėsiu mirti. Tokiu 
būdu aukų skaitlius žymiai pakils.
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Port Limon, Uosta Rica (Pietinė Amerika), 8 d. ge
gužės. Miestelius Cartago ir Paraiso ir jų apielinkes ap
lankė baisi nelaimė, žemės drebėjimas. Viename Cartago 
suviršum tūkstantis gyventojų žuvo ir daug iš sužeistųjų 
mirs dar. Paraiso teipgi nemažiau nukentėjo. Užmuštųjų 
skaičius siekia tūkstantį ir apie tiek jau sužeistų. Mieste
lis Ashomore neteko 400 savo gyventojų. Maždaug tiek 
žuvo miesteliuose; kaimiečiai dar nesuskaityti.

Kadangi dauguma lavonų nepakavota, nes jų gimi
nės nori patįs tuomi užsiimti, tai bijoma, kad nekiltų ko
kia epidemija, kuri pasunkintų ir taip jau didelę nelaimę.

Apie medžiagišką blėdį nėr ką nei rašyti; žemės dre
bėjimo pasekmės visiems gerai suprantamos: tūkstančiai 
namų sugriauta, šimtai puikių bažnyčių, ligonbučių, vieš
bučių su žeme sulyginta; griuvėsiai pilni lavonų, o mies
telių gatvės ir kaimai — likusiųjų be pastogės ir duonos 
kąsnio.

Gelbėtojų būriai iš Port Limon ir San Jose skubinasi 
į nelaimės vietą. Maistą pristato vežimais, ba gelžkeliai 
išardyti.

Suv. Valstijų išdirbiniai eina į Kanadą.
VVashington, D. C. Nuo prekybos sutarties tarp Suv. 

Valst. ir Kanados, žymiai pakilo tarp tų dviejų viešpa
tysčių vaizba. Vien kovo mėnesyje išvešta į Kanadą 
prekių už 20 milijonų dolerių. Pirma gi augščiausia suma 
siekė tik $14,000,000. Suv. Valstijos sunaudojo Kovo me
nesyje Kanados išdirbinių už $7.634.000.

240 milijonai krasos reikalams.
VVashington, D. C. Suvienytųjų Valstijų Senatas pat

virtino bilių, paskiriantį $240.000.000 krasos išlaidoms.

GAISRAI.
Norwood, Ont., Kanada. Pėtnyčioje iš ryto aplankė 

šį miestelį smarkus gaisras, padarydamas blėdies suvir
šum $150.000.

Nelson, B. C. Apie Šalmo dega didelis girios plotas. 
Užveizda reikalauja 200 žmonių gaisro gesinimui.

New York, N. Y. Aprokuota, juog balandžio mėnesy
je gaisrai padarė blėdies Suvienytose Valstijose ir Kana
doje $18.091.800. Abelna gi suma nuostolių nuo 1 d. Sau
sio iki 1 d. gegužės siekia $68.222.100. Pernai per tuos- 
pat mėnesius girių gaisrai pridarę jeibių ant $72.600.700

Kansas City, Mo. Didžiausias Suvienytose valstijose 
pabrikas muilo ir glicerinos pavirto pelenų krūva. Jo sa
vininkai broliai Peet turėsią apie milijoną dolerių nuosto
lių.

Moteriškė, pasisiūdinus sau naują Šlebę, pirmiausia 
nori pasirodyti vyrui, kurį ji labiausia myli, ir moteriš
kei, kurios labiausiai neapkenčia.

» i
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DRAUGAS
KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS 

PASVfSTAS AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
REIKALAMS

Eina kas savaite iš Wilkss-Barre, Pa.

Kaina: metams $2.00, pusmečiui $1.00, trims mene
siams 50 centu. Europoje ir kitur $3.00
Adresas:

“DRAUGAS“,
314 E. Markei Str. Wilkes-Earre, Pa.

Rastas ir korespondencijas reikia siųsti pas:
REV. A. KAUPAS,

64 Church Street, Pittston, Pa.

Su visais reikalais reikia kreipties šitokiu antrašu:
“D E A U G A S“

JOHN 8. LOPATTO, Manr<er,
314 Kast Market Street, Wilkes-Barre, Pa.

u D R A UGAŠ”
(THE FRIEND)

WEEKLY, published at 314 E. Market St. Wilkes- 
Barre, Pa.

Subscription: $2.00 a year, $1.00 six months, 50 
cente three months.

Rates of Advertising on Application.

SKAITYTOJŲ _ ATYDAI.
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 “Draugo“ numerio, nelauk 
trijų mėnesių, bet tuojaus duokie žinią “Draugo“ admi
nistracijai-

“DRAUGO“ Administraeija.

SEIMO DELEGATAMS.
6 Susi v. L. R. K. A. kuopa praneša būsiantiems Sei

mo delegatams, jog: 25-tas Susiv. Liet. R. K. A. Seimas 
atsibus Plymouth’e, Pa., ant Majestic salės 7, 8 ir 9 d. 
birželio. Šį metą sukaks 25 metai, kaip susivienijimas 
gyvuoja, gavo jis pradžią Plymouth’e per įtekmę a. a. 
kun. Burbos. Seimas prasidės su iškilmingomis mišiomis 
atlaikytomis vietinėj lietuvių bažnyčioje 9 vai. išryto. Po 
Mišių delegatai kviečiami atlankyti a. a. Kun. Burbos, Su
siv. įkūrėjo kapą. Pirma dien’ vakare ant tos pačios sa
lės “Aušros“ draugystės giedoriai padainuos gražias lie
tuviškas daineles, o antrą dien’ buR gražus teatras, Mt 
Carmel’io lošikų suloštas. Vietinės kuopos sekretorius.

A. Urbo na vi če.

REDAKCIJOS PASTABOS.

Kiekviename laikraštyje ir kiekvienoje knygoje galima 
užtikti vieną-kitą spaudos klaidą. Išmintingas žmogus 
niekados nekaltina už ją autoriaus; kas daugiau, nedaro 
sau iš jos gardžių juokų. Mūsų straipsnyje apie Ferrer’ą 
(“Draugas” N. 15) įsibrovė zeeerio klaida: mūsų buvo 
parašyta, kad Ferrer “mokėjo tik katališkai, ispaniškai, 
prancūziškai ir truputį angliškai”, o raidžių statytojas 
žodį “katališkai” perkeitė į “katalikiškai”, iš ko išėjo 
mums labai nemaloni klaida, kurios deja! korektorius ne 
pataisė. Tečiau toji klaida buvo labai aiški skaitytojams, 
ypač privalėjo būti aiški laikraščių redaktoriams. Piktin- 
ties iš jos tegalėjo tiktai toks žmogus, kursai nežino, jog 
ant žemės randasi tauta, vadinama, katalais ir turinti sa
vąją kalbą, katališką. Bet “Keleivio” redakcija pasi
piktino ir 17-me numeryje pašiepė katalikišką kalbą. Jei
gu butu žinojusi, jog Ferrer buvo katalas ir jog jo pri
gimtoji kalba buvo kataiiška, neišmintingi pasityčiojimai 
iš “Draugo” nebūtų radę vietos “Keleivyje”.

Musų širdingai draugei “Žvaigždei” nepatinka, kad 
po perspauzdintomis iš jos korespondencijomis padėjome 
“Žv.”, o ne pilną vardą: “Žvaigždė”. Tečiau ta pati 
“Žvaigždė” tame pačiame numeryje (18-me) turi pu
santro puslapio perspaudintų iš Lietuvos laikraščių žinių, 
[domu, kad nepaduoda nei vieno laikraščio pilno vardo. 
Vieton “Lietuvos Ūkininkas” matome ten “L. U.”, vie
ton “Lietuvos Žinios” — “L. Ž.“, vieton “Šaltinis” — 
“Šalt.” Kas leista Jokūbui, neleista Petrui... Rugoti 
nei skųsties ant kitų laikraščių neužtenka — reikia pačiai 
duoti gerą pavyzdį.

Męs atsimename, kaip kartą “Žvaigždė” perspaudi- 
no iš “Draugo” žinutę su visomis jos klaidomis, nepadavė 
šaltinio, iš kurio toji žinutė buvo paimta, da-gi priedams 
padėjo po ja pseudonymą. Dabar “Žvaigždė” skundžia
si, kad vienas Lietuvos laikraštis perspaudino verstą iš 
anglų kalbos apysaką, kuri ėjo per “Žvaigždę”, o pers- 
pauzdinus, nurodė tikrąjį šaltinį, “McClure’s Magazine”, 
iš kurio apysaka buvo versta “Žvaigždei” nepaminėjęs 
nei ištolo tarpininkes “Žvaigždės”.

Tas tai dar niekis. Paklausykime “Keleivio” skundo
ant “Darbininkų Vilties“. Šliakio organas perspauzdino 
žodis į žodį, da-gi su zeceriška klaida, pp. Antonovo ir Mi- 
chelsono du straipsniu, tilpusiu “Keleivyje” dar perniai, 
sulipdė juodu į vieną krūvą ir padėjo M. Stakėno parašą.

Iš to visko matyti, kad laikraštininkų suvažiavimas
toli nesutvarkė laikraštijos santykių. Betvarkė viešpa
tauja po senovei, bet vis didesnė ir didesnė atida yra at
kreipiama į “bendradarbius“. Jau ko—ko, bet taip vadi
namųjų “raštininkų“ priviso pas mus perdaug. Priėjo 
net prie to, kad jeigu kas nepajiegia parašyti, tai perrašo 
svetimą raštą, padeda po juo savo vardą ir siunčia re
dakcijai. Redakcija-gi negali atsiminti visko, kas buvo 
rašyta kituose laikraščiuose, ypač, kad juose tankiausiai 
skaitai tik neperstojamus malimus vienų Ir tų pačių daik
tų, — todėl ir sunku atskirti originalas nuo plagijatų.

i
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Redakcijoms reikia turėti daugiau atsargumo, o ben
dradarbiams visišką sąžiningumą. Iš darbo lauko.

Kad misijos, kuriąs Tėvas Kazimieras duoda dabar 
po Amerikos lietuvių parapijas, nepatinka laisvamaniams 
ir socialistams, tai suprantamas daiktas. Juk šimtai at
šalėlių prie bažnyčios, girtuoklių ir kitokių paklydėlių 
išsižada gėrimų, “laisvų” pažiūrų, nuodėmingo gyvenimo 
ir t.t.! Todėl, nors vietomis laisvamaniai — socijalistai 
bando pasipelnyti iš pardavinėjimo neapkenčiamo Kapu
cino paveikslėlių “tamsioms minioms”, tečiau nepaliauja 
užpuldinėti ant gerbiamojo Tėvo savo organuose. įdo
miausia, kad tuos užsipuldinėjimus rašo, kaip rodosi, tie, 
ką nevaikščioja ant Tėvo Kazimiero pamokslų. Tuo tik 
tegalima išaiškinti daugybė neteisybių, kuriąs skaitome 
“Lietuvos”, “V. Liet.” ir kitokių “pirmeiviškų” laikraš
čių skiltyse. P. Silpnutis (“Kova”, No. 18) pasidrąsino 
prikišti Tėvui Kazimierui net Halley’o kometą, apie kurią 
gerbiamas misijonierius nei viename pamoksle nėra nei 
minėjęs, ir net šių metų visutinį surašą Suv. Valstijose, į 
kurį gerbiamjam Kapucinui, kaipo svečiui, neišpuola kiš- 
ties. Tasai Silpnutis priverčia Tėvą Kapuciną nesirūpinti 
“nė biskį darbininkų-katalikų gerove” ir paliepia jam 
sutikti “kad (cukraus dirbtuvės) darbininkai vėl eitų ant 
senų išlygų nieko nelaimėję, savo sveikatą naikintų, ir t.t. 
Na gi, Tėvas Kapucinas apie tokius privertimus ir apie 
panašius paliepimus nei girdėti nėra girdėjęs. Tai mat, 
p. Silpnuti, nepridera įkalbinėti žmonėms nebūtų daiktų. 
Nepridera taip-pat sakyti, buk katalikai apie surašą ir 
apie reikalingumą užsirašyti lietuviais “mažai žino”. Jie 
apie tai žino geriau už ne-katalikus, nes katalikams tokį 
reikalą apskelbė kunigai visose lietuviškose bažnyčiose.
Be ko, ne laisvamaniai, socijalistai ir kitokie ne-katalikai 
išsirūpino Washingtone teisę rašyti lietuvius lietuviais, 
bet katalikai (ypač du Chieagos lietuviu-kunigu). Suži
nojus tuos dalykus, p. Silpnučiui pravertėtų nueiti ant 
Tėvo Kazimiero pamokslų, kurie jį ištiesų pamokintų 
gerų, naudingų ir dorų daiktų; — tuomet ir “Kovos” re
dakcijai nereikėtų prisiiminėti ant savęs atsakomybės už 
tokius lietuvių laikraštiją žeminančius raštelius, kokiu 
yra straipsnis: “Kapucinas Amerikoje”.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

J. Raud—čiui, Brooklyn, N. Y. — Smagu, kad nau
joji parapija auga ir tarpsta; gaila, kad vartotojų san
krova ir p. Smitausko mokykla nupuolė — bet, susimil
damas, rašyk aiškiau ir truputį plačiau. Iš koresponden-

J. Žiedeliui. Gavome. Pradėsime talpinti paeiliui.* ... ,
cijos mažai ką tegalima supaisyti.

J. Ž., Valpar&iso. — Atvirasis laiškelis Tamstai nu
siųstas. “Atbalsis” tilps vėliau.

Zanesville, Ohio., 9 d. gegužės 3,000 iš 4,500 mainierių 
atsisako dirbti kolei kasyklų savininkai neišpildys ma
žiausių jų reikalavimų. Pats mainierių prezidentas Lewis, 
prašęs straikierius grįžti prie darbo, tečiaus nei jo bąlso 
nepaklausė.

New York Central Railroad trūkių pečkuriai, skait- 
liuje 3,000, gaus 7 nuošimčiais augštesnes algas.

Boston, Mass. 3,500 darbininkų Waltham Watch kom
panijos pabriko neteks darbo nuo 30 d. birželio iki 25 d. 
liepos. Nuo gruodžio mėnesio pabrikas buvęs uždarytas 
net penkis sykius. Turbūt pergyvenimo brangumas stab
do žmones nuo pirkimo laikrodėlių.

Clinton, Ind., 8 d. gegužės. Sustraikavus svetimtau- 
čiams-angliakasiams, anglai mainieriai nenorėjo prie strai- 
ko prisidėti ir darbo nemetė. Tuomet pirmiejei neno
rėjo straiklaužių į mainas įleisti. Kilo riaušės, o jų pa
sekmė — dešimts straikierių vadovų, visi svetimšaliai, sė
di šaltojoj nekantriai teismo laukdami.

Pottsville, Pa. 8 d. gegužės Stočių darbininkai Phila- 
delphia & Reading gelžkelio kompanijos džiaugiasi trum
pesnėmis darbo valandomis, nes vietoje 12 dirbs tik 10 
vai. Neužilgio teipgi gausią ir algų pakėlimą.

Detroit, Mich., 8 d. gegužės. Motormonai ir konduk
toriai Detroit United Railway linijų, skaitliuje 1200, nu
balsavo straikuoti. Reikalauja jie 30 centų valandai, kom- 
panija-gi teduoda 28c. valandai tiems, kurie tarnavo jau 
18 mėnesių, 26 — tarnavusiems 6 mėnesius ir 23c. — ne
ištarnavusiems dar 6 mėnesių.

Pittsburg, Pa., 8 d. gegužės. Westmoreland Coal kom
panijos mainose Yukon’e 30 mylių atstu nuo šio miesto, 
kilo riaušes; užmuštas vienas mainierys ir du sunkiai, o 
keliolika lengviau sužeista. Reikėjo 30 ginkluotų polie- 
monų maištininkų išvaikymui.

Užmuštasis Povilas Keenin, 35 metų, palieka pačią su 
keletą mažų kūdikių. Sužeistiejie Mykolas Fasig ir An- 
tonio Martini mirsią.

Danville, III. Išvesti iš kantrybės ilga bedarbe ir ti
kėdami, juog mainų prižiūrėtojai skriaudžia juos anglų- 
mainierių naudai, svetimtaučiai angliakasiai skaitlingai 
susirinko ant mitingo Westville’j’, III., ir po karštų pra
kalbų nutarė, kad jeigu jie negauna mainose darbo nuo 
1 d. balandžio, tai ir kiti jose dirbti negali. 1,000 išalku
sių lenkų, lietuvių, slavokų ir t.t. nuėjo į Busen Coal kom
panijos kasyklas ir pareikalavo nuo dirbusių tuo laiku, 
kad tuojaus darbą mestų, ką tie ir išpildė. Tada minia
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patraukė su tuo-pat siekiu į Dering mainas. Dalykų stovis 
esąs gana pavojingas, ir kasyklų kompanijos parsitraukė 
200 valstijos kareivių tvarkos dabojimui. Patirta, juog 
daugelis mainierių šeimynų jau kelios dienos, kaip nieko 
nevalgę. Taigi nėra ko stebėties, juog bado paraginti ir 
kelia riaušes.

Žinios iš visur.

Anglijos Karalius numirė.
Gegužės 6 d. 11:45 vakare mirė Anglijos Karalius 

Edwardas VII. Dešimts dienų atgal jis sugrįžo iš Biaritz, 
Prancūzija, kur gydėsi ir netrukus vėl apsirgo gerklės 
liga, vadinama bronchitis, potam plaučiu uždegimu, nuo 
ko ir mirė. Liga nebuvus taip sunki, ir karalius gal būtų 
pasveikęs, kad ne jo susirūpinimas dėlei supainiotų vals
tijos reikalų.

Velionis gimė 9 d. lapkričio 1841 metuose, 10 d. kovo 
1863 m. apsivedė su Danijos kunigaikščiutė Aleksandra ir 
turėjo su ja šešetą vaikų. 1901 m. 22 d. sausio, karalienei 
Viktorijai numirus, tapo Anglijos karaliumi.

Velionis karalius buvo vienu gabiausių šių laikų po
litikierių ir mylimiausiu valdonu.

Anglijos sostą užėmė velionio sūnus ir vadįsis Jurgis 
V.

Argentinos Parliamentas atidarytas.
Buenos Ayres. Atidaryta parliamentą su paprasto

mis tokiuose atsitikimuose ceremonijomis. Prezidentas 
Aleosta paženklino savo prakalboje, jog Argentina užlai
kanti gerus santikius su visomis viešpatijomis apart Bo
livijos.

Politiškos riaušės Vengrijoje.
Pereitą nedėldienį kilo riaušės miestelyje Versecz. 

l’žmušta dvi ypatos ir dvi sunkiai sužeistos. Gi ex-prezi- 
dentas, griovas Tisza ir vienas jo draugų, valstijos se
kretorius Kozy, grįžtant jiemdviem iš politiško susirinki
mo, buvo gana skaudžiai akmenais apdaužyti.

Pavojus svetimtaučiams Kyliuose
Chand Sha’je tarp svetimšalių viešpatauja baisi pa

nika. Mat, nežinia keno paliepimu prikalinėti prie visų 
mieste stulpų atsišaukimai be parašo, raginanti gyvento
jus išnaikinti visus svetimtaučius ir kyniečius-krikščionis. 
To darbo atlikimui paskirta 29 d. gegužės.

Valdžios urėdninkai surankiojo tuos atsišaukimus, o 
kareivių pulkas užlaiko mieste tvarką,. Agitatoriai te- 
čiaus nenurimo. Ir toliaus daro slaptus susirinkimus ap
tarimui, kaip išsibodėti svetimšalius iš Chand Sha’jo.

Darbas ir kapitolas.
— Pasakyk man, meldžiamasis, koks per skirtumas 

tarp darbo ir kapitolo?
— Paaiškįsiu tau pavyzdžiu. Jei turi, tai paskolink 

man 100 dolerių—tai bus kapitolas; atėmimas-gi tų pini
gų nuo manęs — bus darbas.

S. L. R. K. A. Reikalai.
PREZIDENTO ATSILIEPIMAS.

Pranešu, jog seimas atsiliks šįmet 7, 8 ir 9 d. birželio 
mėnesio, mieste Plymouth, Pa. Gerbiamos kuopos teiksis 
išrinkti delegatus savo susirinkimuose ir parašyti jiems 
mandatus su viršininkų parašais ir kuopos antspaudu 
(pečetim).

Delegatai teiksis pribūti iš vakaro 6 birželio; išryto 
9 valandą bus šv. Mišios šv. Kazimiero bažnyčioje; į de
legatus prakalbės dvasiškas vadovas, gerb. kun. V. Stak- 
nevičius. Seimą pradėsime 10 valandą.

Su pagarba
Kun. S. Pautienius,

prez.

PREZIDENTO PASISKUNDIMAS.
Broliai, turiu Jums pasiskųsti ant mūsų organizaci

jos priešų ir ardytojų. Didžiausiu priešų pasirodė G. Lai- 
binis, kurį seimą# buvo aprinkęs kasierium. Tas žmogus 
susimanė pasinaudoti pinigais, kurie priguli našlėms ir 
našlaičiams; užtat sustojo mokėjęs posmertines, ir Centro 
Valdyba buvo priversta jį suspenduoti. Laibinis padarė 
gėdą musų organizacijai, neišmokėdamas $300.00 vadovė
liams ir $95.00 Dailės Draugijai Vilniuje. Posmertinių 
neišmokėjo 6 iki suspendavimui. Žinoma, bent kokia naš
lė gali mus skųsti ir atimti čarterį; vienok neprileista prie 
skundimo, kaip manau, per kuopų viršininkų rūpestį.

Antrais musų roganizacijos ardytojais — tai nedoros 
gazietos. Ant jų, broliai, aš jums skundžiuosi. Paimki
te “Žvaigždę”, kurioje net kunigai rašo korespondenci
jas prieš musų seimą Clevelande ir prieš mane, kaipo pre
zidentą, su tikslu ardyti Susivienijimą.

“Katalikas” nei vieno numerio neišleido nepludęs ant 
Centro Komiteto, ir už ką? Jus, Broliai, žinote, kad 
“Katalikui” rūpėjo musų o r gaji i zac i jos skatikai. Jų ne
gavo tai pradėjo ardyti, plūsti ir meluoti visur ir visada.

Prieš “Kataliką” aš ypatingai atnešu skundą, Bro
liai, pas jus ir meldžiu apsvarstyti, kiek jis narių atšaldė, 
kiek atkalbino. Tik pagalvokite: per visus metus ardė 
ir ardo šiandien. Aš iš gilumos širdies šaukiu: belauk, 
ardytojau! Tau rupi ne organizacijos gerovė, bet jos pi- 
nigaii!

Trečias ardytojų skyrius tai kai-kurie kuopų virši
ninkai, ką mėgina šiandien šaukti seimus pas save. Ir ant 
tų skundžiuosi ir meldžiu Brolių jų neklausyti, nes kož- 
nas kiekvienas ardytojas yra nedoras žmogus.

Su pagarba
Kun S. Pautienius.

prezidentas.

GERBIAMI BROLIAI!
Žemiau surašytas turite atskaitas: kasos stovį ir na

rių skaitlines. Man labai linksma pasidalyti su jumis, 
Broliai, šita gera žinia. Narių skaitlius 4500. Tai labai 
geras ženklas, nes po Clevelando seimui rodėsi, kad musų 
brangus Susivienijimas puls. Tiek buvo atsiradę priešų 
ir žmonių be sąžinės, ardytojų vienybės tarp lietuvių ka
talikų, kad net baisu darėsi. Vienok visi priešų pasisten
gimai nuėjo vėjais. O žinote, kas tą viską nuveikė? — 
Tai saitas kraujas kuopų viršininkų ir visų sąnarių. Po 
Clevelando seimo atsiliepiau į gerbiamus kuopų viršinin
kus. melsdamas paremti mane, kaipo prezidentą, dar- 
buoties Susivienijimo labui — Jus supratote, pritarėte, pa-

V
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dirbėjote, ir visi pasistengimai musų priešų nuėjo ant 
niek.

Širdingai tariu šiandien ačių visiems kuopų viršinin
kams už tatai ir pasitikiu, kad ir toliau vesite savo bro
lius tuo pačiu vienybės keliu.

Šitų bertainį komitetas išdavė tris naujus čarterius 
trejoms draugijoms, pristojusioms prie organizacijos. 
Naujų narių prisirašė apie 300, o išpuolė labai mažai, taip 
kad organizacija pradėjo sparčiai augti.

Kun. S. Pautienius,
prezidentas.

KUOPŲ VIRŠAIČIAMS IR VISIEMS NARIAMS 
SUSIV. L. R. K. A.

už ką jos demoralizuoti, kaip šendien kad daroma vardan 
neva labo Susivienijimo.

Šendien, kada tvarka sugrįžo, aprinkus naujų kasie- 
rių, tuojaus Susivienijimas pašoko gerų žinksnį pirmin. 
ką anuos du bertainių prisirašė po 100 ir kelis, o issibrau- 
kė po pustrečio šimto, o ši bertainį naujų gavome 239, 
iš kurių 4 naujas kuopas su apie 70 narių. Tas parodo, 
jog pradėsime naujų gyvenimų, dideliai vėtrai praslinkus. 
Bet neturime snausti, turime budėti, idant mūs priešas ne
užkluptu miegančių ,tat dirpkime visi išvien, kiek kas ga
lime, o mūs brangi organizacija augs, bujos ir liks neper- 
galėma jokių priešų, tik budėkime.

K. Krušinskas,
Sekr.

KASOS STOVIS SUSIV. L. R. K. A. VASARIO MAN.*
1910 METO.

24 Seimas S. L. R. K. A. nutarė, kad Centro komitetas 
išduotų atskaitą kas trečias mėnuo. Bet tam komitetui 
pradėjus savo darbą, tuojaus pasirodė ,jog iš jo nieko 
gero ne bus, nes kiekvienas norėjo savotiškai elgties; rei
kėjo net kelių komiteto susirinkimų, pakol atėjome į šio
kią tokią tvarką. Bet kada prisiėjo išduoti atskaitą iš 3 
menesių veikimo, tuomet Centro Kasierius atsisakė kokį 
nors rokundą išduoti iš savo darbo. Na, ir žinoma Pre
zidentas su Sekretorium negal išduoti atskaitą be kasie- 
riaus, nes ne tame svarba, kiek įplaukė į kasą, ale tame 
ar dauk liko, o gal ir pridėt reikia. Męs nieko nežinome 
no p. G. Laibinio. Dabar susitvarkius dalykams išnaujo 
išduodame atskaitą už 1 bertainį 1910 metų. Kartu — pa
duodame, ir kiek yra priėmęs p. G. Laibinis, kiek tikrai 
išdavė — nėra žinios, nes nors ir sakos, kad išmokėjęs ki
tiem, ale tie žmonės nėra gavę pinigų, tas pasirodo, kad 
nemokėjo.

“Katalikas” net man ir algą prikišo dėlko atskaitų 
nėra ale turbūt užmiršo, kad seimas nutarė atskaitą iš
duoti Centro Komitetui iš savo darbo o ne vien Centro 
Sekretoriui, ale Centro Sekretorius nėra visas Centro ko
mitetas. Šaukia, kad Centro Kom. sauvaliauja, o pats ra
gina pildyti sauvalystę, toks darbas tai yra juodašimtiš
kas arba provokatorysta. Nor, kad Centro Sekreto
rius pildytų ne Seimo nutarymus, bet “Kataliko”. Mat, 
“Kat.” rokuojas vyresniu net ir už seimų. Kas būtų jei
gu toki žmones į organus įsispraustų, tuomet sveiks din-’ 
gęs, Susivienijime.

Seimui prisiartinant, kiekvieno nario priedermė yra 
stengties, kiek galima, ydant kuopos, katros tik gali, pri
siųstų delegatus į 25-tą seimą, o delegatų užduotis turi 
būt nestumti Susivienijimą į prapultį, bet jį gelbėti no 
visokių “Katalikų”. Kiekvienas privalo stengties, idant 
įgyti savą spaustuvę, sava organą išleidinėti, tuomet ne
tąsys mumis, kaipo kokią negyvą medžiagą į visas puses, 
nes nebus už ką. Ar gal mislinate, jog “Kat.” rūpi Su
si v. gerovė? Anaiptol ne, jam rūpi paimti keletą tūkstan
čių iš Susivienijimo kišenės, tai kas rūpi. Ar girdėjo kas, 
tą garsų Chicagos bankierių, mėtant dešimtis dorelių kur 
dėl labo Susivienijimo, kalbinant kitus prisirašyti, darant 
prakalbas, teatrus ir t.t.t Ne, ba iš to nemato jokios 
naudos, o pernai per seimą Clevelande kone — visiems 
delegatams kėlė vakarienę vienam iš didžiausių hotelių 'į 
Clevelande, kaip pats gyrės, jog per vakarienę jau 
net antrą šimtinę išmainęs, ir ta jau baigęs. Ar tai darė 3| 
dėl labo mūs Susivienyjimo, pamąstyk gerai, mielas bro- K 
lau ir sesuo, kad žinotum, kokį geradarį turime, kad ne-1 
būtų pervelu susiprasti, kada jau “Kat.” įsirangys Susi-ĮB 
vienijimo vežiman. Kaip sakau, kiekvienas stengkimės.ĮĮ 
idant įgyti savą spaustuvę ir išleidinėti savo organą, tuo -H 
met turėsime ramybę, mūs organizacija augs, nes nebus*

Ineiga. Bertaininė. T. et. V. sk.
Vas. 9 Newark, N. J. 51.50 8.30 .50
n a Bernice, Pa. 10.50 .90( < < 'Morgan, Pa. 6.00 1.20lt n Inkerman, Pa. 2.5011 ii Cambridge, Mass. 1.00 .20
11 a Beaverdale, Pa. 7.50
ii i i Philadelphia, Pa. 10 k. 64.50 3.05
ii ii Amsterdam, N. Y. 16.00 .45
“ 10 Reading, Pa. 4.50 .90
< ( <i Scranton, Pa. 83 k. 6.00 1.10
ii ii Westville, III. 18.50
ii i i Youngstown, Ohio. 10.00 1.00
ii ii Sag Harbor, L. .1 N. Y. 5.00 .90
ii i i St. Clair, Pa. 2.50
ii it Poąuonock, Conn. 6.00 .15
“ 11 Waterbury, Conn. 107 k. 29.00 4.70 1.50
ii ii St Louis, Mo. 4.00 .20
ii ii Cincinnati, Ohio. 2.00 .40
“ 12 Ansonia, Conn. 3.50 .70
a a Lewiston, Me. 13.00
n ii Rumford, Me. 4.00 .80
ii ii Waterbury, Conn. 91 k. 72.00 9.80
ii it Luzerne, Pa. 74.50 5.50
n n Gilberton, Pa. 10.50 .90 3.00
ti a Worcester, Mass. 98 k. 2.50 .50
a ii Bayonne, N. J. 22.50 2.50 50
i i n Brockton, Mass. 14.00
it a Wilburton, Okla. 9.00 .70
a n Philadelphia, Pa. P. Rag. 2.50 .10
“ 14 Old Forge, Pa. 17.50 3.30
a i i Sheboygan, Wis. 2.50 .50
ii ii Du Bois, Pa. 11.00 1.60
n a Mahanoy Plane, Pa. 7.00
11 ii Homestead, Pa. 37.00 6.70 1.00
n a Easton, Pa. 4.50 .80
a a Chieago, Iii. 101 k. 49.00 2.20
a i i So. Boston, Mass. 95 k. 16.00 1.50
a a Forest City, Pa. 51.00 7.60
n a Sugar Notch, Pa. 16.50 1.60 3.00
n n Ilaverhill, Mass. 16.50 2.50
a i i Duąuesne, Pa. 3.50 .70
a n Union City, Conn. 11.50 1.60 .50
a a Curtis Bay, Md. 28.00 4.10 59
n a Lawrence, Mass. 97 k. 35.00
a a Hazleton, Pa. 20.50 2.60
n a Chieago, III. 16 k. 39.50 4.10
a n Chieago, III 100 k. 9 50 1 30
a 11 Grand Rapids, Mieli. 8.50 1.60 .50
a a Worce8ter, Mass. 25.50 3.90
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t i 15 Brooklyn, N. Y. 42 k 85.00 5.40 7.004 4 44 Rochester, N. Y. 11.00 2.004 4 44 So. Boston, Mase. 21 k. 54.00 5.00 1.504 4 ” Waterbury, Conn. 11 k. 126.00 15.40 5.004 4 44 Girardville, Pa. 1.504 4 44 Shenandoah, Pa. 40 k. 177.004 4 44 Port Chester, N. Y. 23.50
4 4 “ Baltimore, Md. 198.50 14.004 4 44 Connerton, Pa. 6.50 .554 4 44 Scranton, Pa. 30 k. 50.00 9.204 4 44 Paterson, N. J. 28,50 2.304 4 44 Northampton, Mass. 11.50 2.30 2.004 4 44 Shamokin, Pa. 12 k. 19.50 3.004 4 44 Plymouth, Pa. 40.50 5.004 4 4 4 Gilberton, Pa. 1.00 .10
4 4 4 4 Braddock, Pa. 14.00 2.804 4 Newton Upper Falls, Mass. 2.50
4 4 44 Shamokin, Pa. 53 k. 8.50 1.70
4 4 44 Philadelphia, Pa. 20 k. 29.50 3.704 4 41 Swoyers, Pa. 30.00 14.004 4 44 Brooklyn, N. Y. 56 k. 17.00 3.404 4 44 Wilkes-Barre, Pa. 120.00 18.80 2.004 4 44 Shenandoah, Pa. 4 k. 18.00 3.70 .504 4 44 Mc Kees Rocks, Pa. 7.00 .704 4 44 Edwardsville, Pa. 84.00 4.504 4 44 Chieago, III. 85 k. 186.00 12.804 4 44 Cleveland, Ohio. 50 k. 6.504 4 44 Eynon, Pa. 9.504 4 44 Valparaiso, Ind. 4.504 4 44 Elizabeth, N. J. 3 k. 18.50 3.704'4 44 Elizabeth, N. J. 66 k. 44.00 6.304 4 “ Shaft, Pa. 11.50 2.004 4 44 Chieago, III. 99 k. 66.00 5.104 4 44 Chieago, III. 15 k. 76.00 7.50 .4 4 16 Pittsburg, Pa. 4.50 .604 4 44 St. Clair, Pa. 1.504 4 44 Hastings, Pa. 2.004 4 44 So. Bethleham, Pa. 2.50 .50 2.004 4 44 Cumbola, Pa. 8.00 1.604 4 44 Meriden, Conn. 7.50 .754 4 44 Maspeth, N. Y. 6.00 .604 4 44 Cleveland, Ohio. 89 k. 48.504 4 44 Kensington, III. 11.50 .804 4 17 Tamaąua, Pa. 9.50 1.90 .504 4 44 Oregon City, Oregon. 4.00 .804 4 44 Galitzin, Pa. 12.004 4 * 4 Exeter Boro, Pa. 7.00 1.30 2.004 4 44 Minersville, Pa. 27 k. 18.00 .80
4 4 44 Aliquippa, Pa. 2.50 .104 4 44 Bayonne N. J. (P. S.) 2.004 4 19 Minersville, Pa. 24 k. 58.50 11.70 2.50
4 4 44 Hudson, Pa. 8.004 4 21 Cleveland, Ohio. 9 k. 3.50
4 4 24 M t. Carmel, Pa. 23.00
4 4 44 Mahanoy City, Pa. 94.50 19.50
4 4 44 Girardville, Pa. M. M. 2.50 .10
4 4 25 Galup, N. Mex. 1.50 .15
4 4 44 Cumbola, Pa. 1.00 .20
4 4 44 Ashley, Pa. 8.50

$2, 821,00 265,50 60,00

“ “ Chieago, 111. 99 k. 2.64
16 Kensington, III. 8.75

Viso: $25.34

III Skyriaus Ineiga.
Vas. 10 Westville, Iii. 5 56

12 Gilberton, Pa. 3.42
15 Shamokin, Pa. 12 k. 2.25

44 16 Chieago, III. 15 k. i 1.02
44 14 Hazleton, Pa. 9.30
“ 16 Kensington, III. 10.23

Viso: 41.78
VISO VASARIO MĖNESYJE PRIBUVO.

Bertaininės 2821,00
Tautiškų centų 265,50
Vaikų Skyriaus 60,00
II “ 25,34
III “ 41,78

Kartu $3,213,62
VASARIO MĖNESIO IŠEIGA.

Vas. 9 Harry L. Jonės, Mahanoy City, Pa. 2.00 
“ “ Agnieškai Šule už a. a. Motiejų Šulcą

12 kuop. Shamokin, Pa. 150.00
“ “K. Krušinskui alga nog 23X11-09 iki

23-1-10. ’ 50.00
“ 12 K. Krušinskui alga už 23-XI iki 23-

XII—09. 50.00
“ “K. Krušinskui už krasą, ekspresus

ir t. t. 3.00
“ li Kun. J. Halaburdai už a.a. Emiliją

Surskienę, 9 kuop. Cleveland, Ohio. 150,00
“ << “Draugo” spaustuvei už druka:

Vaikam pakvitavonių knygelių, 500
Vaikam paliudijimų, 1000 aplikacijų
1500 deklaracijų 66.00

“ 21 Juliai Svidras už a.a. Joną Svidrą
109 kuopos, Centralia, III. 150.00

“ “ Jonui Vieraičiui 9.00
44 22 Kun. S. Pautieniui už a.a. Antatoą

Bukšnį, 39 kuop. Mahanoy Plane, Pa. 150.00
44 26 K. Krušinskui alga nog 23—I iki

23—11—10. 50.00
44 44 Motiejui Launikaičiui už a. a. jo

dukterį Albiną, Vaikų Skyriaus, 57 
kuop. Exeter Boro, Pa. 50.00

Vasario mėnesyje pribuvo:
išėjo

Viso: $880,00

$3,213,62
880,00

Iki I Kovo liekti $2,333,62
Pasarga 830.00 atsijima iš bertaininio ir 50.00 iš Vai

ki? skyriaus.
28 d. Vasario pas kasierių randasi $2.333.62

II Skyriaus Ineiga. Pribuvimai Kovo mėn.
23.00Kovo 1 Allegheny, Pa.

14 Sugar Notch, Pa. .78 2 Lawrence, Mass. 52 k. 14.00 4.00
15 Brooklyn, N. Y. 42 k. 8.40 10 Portage, Pa. 86 k. 12.00 2.60
44 Rochester, N. Y. 2.10 44 S. Boston, Mass. 21 k. 1.00 .10
44 Northampton, Mass. .99 44 New Philadelphia, Pa. 35.50 5.90
“ Wilkes-Barre, Pa. 1.68 44 Shamokin, Pa. 12 k. 4.50 .20



Gegužio (May) 12, 1910, Met. II. No. 19. DRAUGAS 371

(( Donorą, Pa. 88 nauja. 18.00 .80<< AVaterbury, Conn. 91 27.00 1.704 4 “ “ 71 16.50
4 4 Wanamie (trum. $2.20) 35.00
15 Brooklyn, N. Y. 56 2.00
16 Duryea, Pa. 77.50 9.10
18 Duryea, Pa. 1.00 .20< < Curtis Bay, Md. 1.00 .20
22 Pittston, Pa. 130.50 23.80
< i Portage, Pa. 4.50

4 4 Edwardsville, Pa. .50
4 4 New Canaan, Conn. 2.00 .10
29 AVaterbury, Conn. 91 5.00 .10
4 4 Philadelphia, Pa. 5 1.00

Viso: $411.50 44.80

5.00

9.00

Pas G. Laibinį pribuvo:
Nog 1 d. Liepos iki 31 d. Gruodžio 1909 m:
Liepos mėnesyje pribuvo : 2,249,22
Rugpjūčio. 82,81
Rugsėjo. 32,83
Spalio. 1886,05
Lapkričio. 158,90
Gruodžio. , 82,59
Nog C. Radzevičiaus 2,898,37
Ženklelių auksinių 187 po 1.25 233,75

paauksuotų 158 po 75c. 118,50
Sidabrinių 222 po 75c. 166.50

II Skyriaus įneiga.
Kovo 2 iš Sugar Notch, Pa. .50

III Skyriaus įneiga.
Kovo 10 iš Portage, Pa. 1.00
Kovo 16 iš Duryea, Pa. 2.12

Viso pas G. Laibinį pribuvo: $7,909,52
Apart viršminėtos sumos
G. Laibinis turi iš šių kuopi;:
23 Kuopos už Sausį 1910 11,50
76 “ “ “ 1910 1,20
79 “ “ Spalį 1909 4.00
52 “ “ “ 1909 1.00

Viso: $3,12

Viso Kovo mėnesyje pribuvo:
Bertaininės 411.50
Tautiškų centų 44,80
Vaikų Skyriaus 9,00

II .50
III 3,12

Nuo Vasario likę Bertaininių 1991,09
T. C. 265,50
V. S. 10,00
II 11 25,34

III “ 41,78

Kartu pribuvo: $2802,54

Kovo mėn. Išeiga.
Kovo 14 Pranui Suopui už a. a. Marę Urba- 

navyčiutę, 11 kuopos, AVaterbury,
Conn. 150,00

Kovo 15 Juozui Kupstui už a.a. Marę Kups-
tienę, I kuop. Eduardsville, Pa. 150,00

Viso: $300,00
P. S. šios dvi posmertinės išmokėta ant 

duplikatų, kurios buvo likę nemokėta
G. Laibinio.

Viso Kovo m. pribuvo 2802,54
Išėjo 300,00

Viso labo: $7,927,22
ir už keletą desėtki; ženklelių pinigus priėmęs o ženkle
lių neišsiuntė.

Pas Chas. Radzevyčia yra: 182,26
Bankose iki 1909 pabaigos $18,659.48

K. K rusins kas.

< <

Iki 1 dienai Balandžio lieka pas Kasierių

V. Staknevyčių 2502,54
tai suma dalijas sekančiai:
Bertaininės: 2102,50
Tautiškų centų 310,30
Vaikų Skyriaus 19,09
IT Skyriaus 25,84
III Skyriaus 44,90

$2,502,54

Kasierius Kun. V. Staknevyčius.
Sekretorius K. Krušinskas.

Sekr. S. L. R. K. A.

DRAUGO” AGENTAI:
St. Stanevičius, 3206 Auburn Avė.,
Antanas Kasparavičius, 27 E. 23rd str., 
Juozas Maličauckas,
Kazimieras Skripstunas,
Antanas Gudaitis,
V. Leskevičius 
Mikas Cibulskas,
.T. žemaitis,
T. Kizievič,
M. Karbauckas,
L. dvagždys,
J. Mikutaitis,
A. Radzevič,
A. Klimavičaitė,
A. Pocius,
M. Dūda,
K. Strumskis, 

šaulys,
T. BartoSeviče,
J. Puselninkas,
V. Bielauskas,
M. Urbanaviče,
J. Antanaitis,
P. Bukantis,
Juoz. Matuliaviče 
A. Baranauckas, 
Jos. Valentinaviče, 
J. Versiackas, 
Tgnas Makalojus, 
Jos. Robynsky,
M. Vaicenavičius, 
M. šlapikevičius 
P. Būgnelis.
Jurgis Grigutis, 
Mat. Čeponis,
Juzė Rakauckaitė, 
8. 8. Petrulis, 
.Tonas Ignotas

P. O.
Box 73,
P. O.

573 Canfield Avė., 
126 S. Pear st.,

Box 167,
52 G. st.,

171—5th st.
1438 Western avė.,

194 New York avė.,
321 Kensington avė., 

10806 Wabash avė.,
51 W. 25th st.
2323 West 23rd PI. 

168 Beakon str.,
4417 Marshfield avė., 

722 Wa8hington avė.,
468 Northampton st., 

Box 33,
Box 22,

96 Centre st.,
1657 Tioga st., 

1214 Railroad st., 
1114 Cedar Avė., 

65 Davidson st.,
1028 8. 2nd st.,

163 First st.,
2 River st.

Silver Creek P. O.
454 Main str.,

38 Kedorr str.,
21 Pleasant str.,

1015—8th str.,
3312 S. Hslstead st. 

46—22nd str., 8. 8.

Chicago, UI. 
Bayonne, N. J. 
Forest City, Pa. 

Sugar Notch, Pa. 
Silver Creek, Pa. 

Middleport, Pa. 
Detroit, Mich. 

Shenandoah, Pa. 
MinerBville, Pa. 

So. Boston, Mass. 
So. Boston, Mass 

Allegheny, Pa. 
Newark, N. J.

Chicago, III.
Chicago, III.
Chicago, III.
Chicago, III. 

Brighton, Mass.
Chicago, UI. 

Braddock, Pa. 
Easton, Pa. 

Thomas, W. Va.
Swoyers, Pa. 

Kingston, Pa. 
Sbamokin, Pa. 
Shamokin, Pa. 
Scranton, Pa. 
Lowell. Mass. 

Philadelphia, Pa.
Elirabeth, N. J. 

W. Lynn, Mass.
New Philadelphia, Pa. 

Edvrardsville, Pa. 
Wilkes Barre, Pa. 

New Britian, Conn. 
Waukegan, TU.

Chicago. TU. 
Pittsburgh. Pa.

JUOZAS SUKIS, *
Geriausias fotografistas visoje apielinkėje.

Norinčius priėma mokytis ant fotografo. Visi lie- !i! 
tuviai privalo traukti savo paveikslus pas viengentį. ’ '

9 WILLIAM ST. PITTSTON, PA.

i ti t
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KATRIUTE.
TRIVEIKSMIS DRAMOS PAVEIKSLĖLIS IŠ LIAU

DIES GYVENIMO.

Lenkiškai parašė KARVATOVA.
Vertė A. VĖGĖLĖ.

Eiles sudėjo A. ŽALVARNIS.

ASMENS.
Jokūbas, ūkininkas.
Katriutė, jo duktė.
Stasys, Jokūbo kaimynas, ūkininkas. 
Jonas, jo sūnus.
Rožė.
Darata, senutė našlė , , . ,
Pranas našlaitis abudu gyvena pas Jokūbą.
Ickus.
Valstiečiai ir valstietės. Muzikantai.

Viskas dedasi sodžiuje.

VEIKSMAS I.
Jokūbo grįčia: ant sienų šventųjų paveikslai, laikro

dis, ties langu stalas, pora suolelių, kertėje indauja. De
šinėje pusėje langas, kairėj gi pusėj ir per vidurį durįs.

SCENA I.
Darata ir Rožė. (įeina pro vidurines durįs.)

Darata. O ką, Rožyte, graži Katriutė?
Rožė. Pasipuošė šiandien, tai ir graži.
Darata. Graži, nes gera! Ar nežinai, Rožyte, kad 

dorybė žiba žmogaus veide? Puikus rūbai niekis: pa
puošk kelmą, vis tečiaus kelmu liks; uždėk oškai aukso 
karūną, visgi ji neužgiedos, tik sumikens.

Rožė. Teisybę sakai Darata, bet rūbai vis puošia, 
todėl ir Katriutė labiau dabar puošiasi, nes nori patikti 
Jonukui, pagalios ir taip ji mėgsta dabinties.

Darata. Nors Katriutė ir apdriskusi vaikščiotų, vis
gi Jonas privalo žinoti, kad po tais nudriskusiais skarma
lais slepiasi brangus turtas! Klysti, Rožyte, Katriutė 
nemėgsta dabinties: jos rūbai visuomet prasti, bet tyri, 
kaip jos sąžinė. Šiandieniniai rūbai, tai tėvo dovana 
vienintelei mylimajai dukrelei Katriutei dėlei jos sutar
tuvių.

Rožė. Darata, sena esi ir prityrusi, pasakyk gi man 
atvirai, ar Jonas tikrai myli Katriutę?

Darata. Matau, turi kažkokią mintį galvoje. Manai, 
kad jos nemyli? O kodėl gi ne? Gera, graži ir turtin
ga ji mergaitė. ..

Rožė. Turtinga... teisybė, bet yra ir už ją gražes
nės! (Į šalį) Veidrodis seklyčioje sako: “Rožyte, tu esi 
gražesnė! ’ ’

Darata. Nežinau, ar tupi ant kurio nors stogo kar
velis gražesnis už Katriutę!

Rožė. Sekmadienyj šokant vaikinai tiek prikalba 
man ausysna pagyrų, kad visą savaitę turiu tai atminti. 
Brangi Daratėle, tik nesakyk niekam to, kad aš... (juo
kiasi) gražiausia iš viso sodžiaus mergaičių.

Darata. Kaip tu didžiuojies savo gražumu! Pana
šius niekus tik ir gali priplepėti tau vaikinai. Kuomet ta
vo, Rožyte, sutvirtės smegenįs, tuomet geniau patiksi 
man, nes šiandien man, senai ir prityrusiai moteriškei, vi
sai ne į širdį kalbi!

Rožė. (įžeista). Oho!
Darata. Atskiriu žolyną nuo piktažolės; žolyną įdė

siu stiklinėn ir pastatysiu ant stalo, kaipo papuošalą, pikt 
žolę gi... numesiu kertėn! (į šalį) Tai užvažiavau, bet ir
ji graži mergaitė.

Rožė. (piktai) Labai gaila, Daratėle, kad neįtikau 
tau, o gal ir tai būtų išėję man naudai?!

Darata. Kodėl ne!... Nepyk; dar nieko nepakorė 
nei nepasmaugė! Neniekink nuvytusios šakelės, nes kai 
nebus šviežios, išsitrauksi ir ją iš kertės.

Rožė. (rūsčiai) Nuvytusių lapų ir šiaip jau senų 
daiktų nemėgstu, tuojau išmetu dilgynėn!

Toliaus bus.

Namai ant pardavimo.
Su biznium: groserne, ir bučerne ir visais intaisy- 

rnais.
Arklys, vežimas ir karieta. Yra prie vietos štebelys. 

Parduodu pigiai iš priežasties važiavimo į Lietuvą.
Jeigu kas nusipirks, tai nesigailės nes labai gražioje 

vietoje, apgyventoje Lietuvių, arti Liet. Bažnyčios ir 
parko: Jeigu kas norėtų pirkti, meldžiu atvažiuoti pa
žiūrėti, arba atsišaukti per laišką šiuo adresu:

J. Bujauckas 85 Warwick st., Newark, N. J.
Reikalingas dūdorius, galįs gerai mokyti chorą ir mo

kąs lietuvišką, lenkišką ir anglišką — kalbas. Mėnesinė 
alga $45. Kreipkitės šiuo adresu:

Rev. J. Kasakaitis Box 588, Preeland, Pa.
BALTAS BILIETAS.

Visiems pasitraukusiems iš po Rusijos valdžios nuo 
kariūmėnės (liosų) arba kantungos, apsiimu išrūpinti 
baltą bilietą, be jokios koliekystės ar ko kitko, bet tei
singu keliu. Iš kalno pinigų- nereikalauju, tik gavęs 
nuo manęs bilietą, užmokės suderėtus pinigus. Tiktai rei
kalauju, kad suderėtų pinigų sumą sudėtų pas teisingą 
žmogų, kol negaus nuo manęs bilietus. Norintieji viršmi- 
netą bilietą gauti, lai atsišaukia pas mane sekančiu ant
rašu, įdėjęs už 2c. štampą dėl atsakymo.

Jonas Pokutinskas Box 103 ELCO, PA.
PARSIDUODA FARMĄ.

98 akrai, išdirbtos, derlingos žemės 60 akrų, girios 
19 akrų, susidedančios iš gerų pušų ir aržuolų. Girią ver
ta 2.500 dol. Per vidurį farmos bėga upelis. Yra malū
nas, varomas garu ir vandeniu, galima jaje malti viso
kius grudus. Puikus dėl gyvenimo namas, susidedantis 
iŠ 18 kambarių, tvartai, 4 karvės, 3 arkliai, 3 plaunamos 
mašinos, 3 kalaveiterei, 3 žagrės, mašina dėl sėjimo, 3 
vežimai, ir šiaip vėsoki padarai ukininkystei reikalingi.

Pinigų turi turėti 3.000 dol., likusius ant lengvo iš
mokėjimo per 13 metų.

Gera proga leituviams su didele Šeimyna.
Kreipkitės pas advokatą J. S. Lopatto,

48 Bennet Bld. • , Wilkes-Barre, Pa.
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ADRESAI CENTRO VYRIAUSYBES SUSIV. LIET 
RYMO-KAT. AMERIKOJE:

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

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

KAZYS KRUŠINSKAS sektorius,
457 — 17th St., Brooklyn, N. J. 

RE V. V. STAKNEVIČIUS, iždininkas,
207 Adams Str. Newark, N. J

Globėjai kasos:
JONAS VIERAITIS.

107 So. Ilarding St., Worcester, Mass
KAZYS VAšKEVYČIA,

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

190 So. Meade St., Wilkes-Barre, Ph

KUN. V. STAKNEVIČIA dvasiškas vadovas,
207 Adams St., Newark, N. .1

F A B I O L E,
Garsi kardinolo Wisemano apysaka. Vertė Vytau 

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

Gaunama pas:
REV. V. VARNAGIRIS,

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

Tautieti! Jei reikia Tau statyti nauji namai, artai 
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak 
terius MIKAS SLAP1KEVIČIUS, New Philadelphia Pa

Nauja Knyga^-Biblija—aiba šv. Raštas išleistas 
KUN. S. PAUTIENIAUS.

l ik vienas šitas šventaraštis yra katalikiškas.
Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntimui 
Adresas: REV. S. PAUTIENIUS,

GIRARDVILLE, PA.

LIETUVIŠKA* 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, kryže- 
ories Kaledasleidžiu už pusę prekės ir įkitus miestus siun

ANTANAS PUTIRSKAS,
144 W. Marke t Street, Scranton, Pa

A. & J. H U R WI T Z,
----- BANKIERIAI. -----

42 East Market Street,------- WILKE*-BARRE, PA.
Parduodu laivakortes ant visokių linijų ir siūnčiu 

pinigus į visas passulio dalys. Atlieku daViernastis su 
maskolijos valdžia ir kitokius reikalus. Lietuviai kreip 
s’tės prie manęs, o husite užganedįti.

F. J. Gillis,
Pas jį galima gauti visokių torielkų, bliūdų, stiklų,

puodų, liampų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų. 
Yra iš ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti.

S

102—104 S. MAIN ST., WILKES-BARRE, PA.

Wil^es-Barre Deposit & Savings |
BANK,

71 PUBLIC SQUARE, WILKES-BARRE, PA.
KAPITOLAS $150.000. PERVIRŠIS $375.000. 

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų joje pinigu.
Banka atdara kasdien nuo 9 ryto iki 3 popietų, su- 

batomis nuo 9—12 vidurdienyje.
Galima susikalbėti lenkiškai.

A. UZUMECKIS,
Lietuvis Graborius ir B&lzamavotojas.

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

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

324 WHART0N, ST. PHILADELPHIA, PA. 
TELEFONAI:

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

TĖMIKYTE LIETUVIAI!
< r Kelionė per jūres. Tūkstančiai tūkstančių mūsų tautie- 
j [ čių keliauja į prigimtą šalį ir iš tenai atgal į Ameriką, o visi

labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas:

JONĄ NEMETH’A,
t 3 N. MAIN STR., WILKES-BARRE, PA.
$ O kodėl! Nes turi gerą prižiūrėjimą, parankią kelionė, 
x 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 iŠ ryto, 3—4 po piet, 7-8 vakare.
50 South Washington St. Wilkes-Barre, Pa.

« Peoples telephone 1585. Bell telephone 756.

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

POTT1VILLE, PA.
Įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas, dūdos, 

plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai.
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OFFICE NEW PHONE 37. RESIDENCE 1100.
LIETUVIŲ ADVOKATAS

JONAS S. LOPATTO
47-43-49 Bennett Buildingr Wilkes-Barre, Pa. ..
Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namus lai kreipiasi.

Naujas Telefonas 1005. Senas Telefonas 059.
DR-AS ALBERTAS KAUFMAN,

—: GYDYTOJAS Ii LIETUVOS.
Specij&lista* nuo visokiu ligų.

Gydo net labiausei užsisenejusias chroniškas vyru, moterų ir kūdikiu 
ligas. Galima susikalbėti, lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir vokiškai.

| 51 N. Washin<ton It., Wtlkea-Barre, Pa.

Dr. A. L. Graičunas
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų, n« 

aplenkiu ir paslaptinių. Atsižaukantiems ’l kitur suteikiu 
sąžiningus patarimus per lailkue.

TILITOMAI: Tards — Sltt.

MIS So. KALSTED ST., CHICAUO, ILL

jt’ttin l« «TH HrH rKT«Yg|fgIRSIHTa WiBlWMfttfi«rg'gI« [k Mhir k m k<k KĮK'rttK
B
1 DR. ALFRED 1. VVENNER,
k 77 South Washington Str.

Wilke«-Barre, Pa.
WMgtlfiT«lEMAS JHfklK kiK k kj .

DRAUGO”

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA r_

Į V AIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

S PA 11 D INA 
PIGIAI

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

DRAUGIJOS!
H. R. Morgan

laiko dirbtuve
viaokiu jums rekalingu
daiktu, kaip tai: KEPURIŲ, KOKARDŲ, ŠAR. 

PU, VĖLIAVŲ ir tt.
Adresuokite:

R. H. MORGAN,
1S N. Main St., Shenandoah, Pa.

#

Union Ticket Agency
Seniaasia Lietuviszka Banlta Scrantene ir Visoje,Aplinkinėje

Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų
Siunčia Pinigus kaa dien in visas dalis svieto; taip-gi perka ir išmaino ve 

okias pinigus. Išdirba visokius Dokumentus Amerikos ir Lietuvos teismu o
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-toe iš ryto iki 9- vai. vade.
Nede oje: nuo 10-toe iš ryto iki 6-tai valandai vakare.

ADOLF BLAU, Union Ticket Agency,
203 Lackawanna Avė., - Scranton, Pa

Taip-gi turime savo krautuvėje daugybę viaokiu maldaknygių 
ir svietišku knygų visokiose kalbose

TELEFONAI: Naujas 308 - Bell 662

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAU- 
SIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”

ADRESUOKITE

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

VIKNATINli LIBTUVIAKA DIDELI KJLAUTUV* 
Geriausių armonikų, sk ripkų, klernatų, koncertini v 
trubų ir daugybė visokių muzikaliikų instrumentų. 
Puikiausių dziegorėlių, lenciūgėlių, visokių gražių 
žiedų, Iaketų, špilkų, kolčikų, gerų britvų, druka- 
vojamų mašinukių, albumų, revolverių, kritių, rąžan
čių, žkaplerių, guminių literų, istorijų, dainų, paaa- 
kų ir visokių maldaknygių. Gražių popierų groma 

tų ražymui tuzinų už 25c., 5 tuzinai už |1.00. Dailių atidaromų ai 
toriukų ir pavinčiavonių siuntimui j Lietuvą. Atsiųsk savo tikrą 
adresą ir už 5c. markų, o apturėsi No. 3 K stilingą su 450 pa vai 
kalų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Al gvarantuoju, kad maae 
ta voras pirmos kliasos o prekės pigesnės kaip kitur; orderius i* 
siunčiu greitai j .visus Amerikos, Kanados ir Anglijos kraštus 
Kviečiu visus atlankyti si. visokiais pirkiniais ir orderiais pas 

K. VILI1WIOH,
111 Orini lt., lt. Da>. D.111 Oršai lt., Brooklyn, N. T.


