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ANTROJI NEDĖLIA PO SEKMINIŲ. 

Lekcija. I Jon, III., 18—1H. — Mylimiausioji: Nesis
tebėkite, jei jusu svietas neapkenčia. Męs žinome, jog 
esame perkelti iš mirties į gyvenimą, nes mylime brolius. 
Kuris nemyli, pasilieka mirtyje. Kiekvienas, kuris ne
apkenčia savo brolio, y ra žmogžudys. O žinote, jog kiek
vienas žmogžudys neturi amžino gyvenimo, savyje tve
riančiojo. Tame pažinome Dievo meile, jog savo dusią 
paguldė už mus : ir mes tur ime padėti dusias už brolius. 
Kas turėtu šio svieto turtą, o regėtu savo brolj reikalau
jant i , o uždarytu savo vidurius prieš j i , k;iip gi jame lai 
kosi Dievo meilė? Mano sūneliai, nemylėkime žodžiu nei 
liežuviu, bet darbu ir tiesa. 

Evangeli ja , Luk. XIV, 1(5 -24. — Anuomet tarė Jė
zus t 'arizėjams: Vienas žmogus padarė didele vakarienę ir 
pakvietė daug. Ir nusiuntė savo tarną vakarienės va
landoje pasakyti pakviesi iemsiems, idant ateitu, nes jau 
viskas yra surengta. h' pradėjo visi drauge išsi
kalbinėti. Pirmas jam t a r ė : Pirkau uki ir reikia man eiti 
ir apžiūrėti j i : prašau tavęs, turėk mane už iškalbėtą. O 
kitas t a r ė : Pirkau penkis jungus jaučiu ir einu ariu pa
mėgint i : meldžiu tavęs, turėk mane už iškalbėtą. O kitas 
t a r ė : Moterj vedžiau ir dėlto negaliu ateiti . O sugrįžęs 
tanias , pasakė tai savo ponui. Tada užsirūstinęs ūki
ninkus tarė savo tarnui . Mik greitai ant gatvių ir miesto 
takt(i, 0 ubagus, ir luošus, ir aklus, ir raišus įvesk ėionai. 
Ir ta rė t a r n a s : Viešpatie, stojosi, kaip įsakei, o dar yra 
vietos. Ir t a rė Viešpats t a r n u i : Mik ant keliu ir patvorių, 
<> priversk įeiti, idant mano namai butų pilni. O sakau 
jums, jog nei vienas iš anu vyru, kurie buvo pakviesti, ne
ragaus mano vakarienės. 

DEVINTINIS. 

Ketverge po ftv. Traieei pripuola Devintinis, Dievo 
Kūno Šventė. Amerikoje ši šventė yra perkeliama nuo 
ket vergo ant antrosios po Sekminių nedėlios. Devintini 
męs pašvenčiame Nvč. Sakramento garbei. Fra tai šven
tė įpatingo mūsų džiaugsmo ir padėkos, nes męs viduje, 
tarp savęs, turime t ikrai ir teisingai gyvenant] mūsų baž
nyčiose Viešpatį ir Išganytoją Jezu Krislu. Nestebėt ina 
tad, jei Bažnyčia linksmai Saukia; "Giedosriu Viešpačiui, 

kuris man davė gerus daiktus , ir giedosiu vardui Vieš
paties aukščiausiai. Linksminkies Dievui mūsų gelbėtojui, 
giedok garsiai Dievui Jokūbo . J i s papenėjo juosius 
kviečių riebuma, al lel iuja; ir pripildė juos medum iš uo
los, alleliuja, alleliuja, a l le l iuja" . 

Męs, kurie valgomi; tą dangiškąją duoną ir klaupia
mės prieš tą Svč. Sakramentą mūsų altoriuose ir kurie 
jaučiame nežemiškosios ramybės palaiminimą, tur ime tie
są kalbėti su Bažnyčia josios maldose: "V i s y akjs tu r vil
tį Tavyje, Viešpatie, ir Tu jiems duodi valgį savame lai
ke" . . A r g i Viešpats savo lupomis nepasakė: " K ū n a s Ma
no t ikrai yra valgimas ir kraujas Mano t ikrai y ra gvry
mas; kas valgo Mano kūną ir geria Mano kraują, gyvena 
Manyje o Aš j a m e " . Šioje didelėje meilės paslaptyje at
siduoda J i s mums visas su savo kūnu, krauju , dūšia ir 
dievyste net ir mažiausioje Ostijos dalelėje; J is , ištikro, 
yra visas m ilsu. Tai didelė paslaptis. Tikėjimas ir mei
lė nusilenkia prieš ją ir džiaugsmingoji1 pagarboje svei
kina Sakramente esantį Karalių ir savo karštą prie J o 
dievotumą, išreiškia prakilniais himnais ir giesmėmis, iš
kilmingomis procesijomis ir dovanomis iš kvepanėiuju ?ė-
lių. 

Bet ar tai j au ir viskas? O ne. Šios dienos Milių 
maldoje Bažnyčia mus mokina nešti Jėzui augštesnes do
vanas ir reikšti iškilmingesnius meilės ženklus: " O Dievrn, 
sako, kuris šiame įstabiame Sakramente palikai mums Sa
vo kančios paminklą, suteik mums, Tavęs meldžiame, tuip 
gerbti šventas Tavo kimo ir kraujo paslaptis, idant savy
je visuomet jausi umėm Tavo išganymo vaisių." Ta } ra 
didžiausioji garbė, kurią galime užslėptam Sakramente 
mūsų Viešpačiui at iduoti , tai dovana ir pagarba švento 
gyvenimo Jok io gyvenimo, kokį vesti privalo tie, ku *ie 
yra a tp i rkt i kančia, krauju ir mirėia Viešpaties ir ku 'ie 
yra papenėti šiuo didžiu Sakramentu begalinės J o meiUs. 
Ištikro męs šventais turė tumėm būti, nes ir esame pašauk
ti jaisiais tapti , teėiaus taip sakydami neprivalome ni-
prasti jog Dievas mus šaukia prie atlikimo nepaprastu ir 
įstabiu darbų, Bet jei meilė įgyja meilę ir jei įstengiam 
susilyginti su tais, kuriuos mylime, net tarpe žemišku ju 
draugų, argi tad neprivalome meilėje pasikelti, nekur a-
me laipsnyje iki To, kuris yra mūsų geriausias Draugas, 
musn didis Pavyzdis ir mūsų Dangiškasis Valgis? Mels
kime tad pas Jį malonės, idant; taptume Jam panašiais, 
eitume J o keliais ir gyventume galutinai su Juomi , J o 
amžinasties namuose. S. 
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE. 

Marcinkonįs, Trak!) ąpsk. Vakar vakare nežinomi 
žmonos, jau sudulus, įsiprašė Jackevičiaus pirkios prie 
pat Marcinkonių stoties; išsigėrę gerai degtinės, pareika
lavo pinigu; gavę liktai 10 rult., nes daugiau Jackevičių 
neturėta , pradėjo mušti patį Jackevičių, jo žmoną ir duk
terį Ona Tamuleviėienę; primušę pasislėpė, š į ry t žmonių 
ras ta : Jaekovičienė jau nebegyva, Jackevičius ir jo duktė 
sunkiai sužeisti. Pribuvęs kun. Petrulis, suteikė sužeis
tiesiems paskutinius šš . Sakramentus , Atvykusi policija 
su gydyto ju nugabeno .sužeistuosius Gardino ligonbutin. 

Rokiškis. Cia ant Kamajų gatvės didžiai siaučia 
š i l t inė; j au dešimtį vyri), kaip ąžuolu, apgalėjo įnirtis. 
Nuo šiltinės taip-pat niir'e dhr j aunas žmogus Tervydis, 
buvęs valsčiaus teismo pirmininkas, tik ka išrinktas į Ro
kiškio viršaičius, gaHSrminlfcas, žmogus- doras ir teisingas. 
Žmonės nabašniką labai gerbė, J i s tapo iškilmingai su 
muzika palaidotas, dalyvaujant didžiausiai miniai žmonių. 
TėgU būva jam lengva žemelė! 

Dusetos, Kžer. aps. O'i a seredoms esti mugės. Žmonių 
suvažiuoja daug. Atvažiuoja ne tik dusetiškiai, bet ir iš 
Antazavės, (Jžupaliu, Daugailių ir JiSintu par. Grūdai 
j au atpigo. Rugių pūdui mokana 80 kap., žirnių — 60 
kp., avižų — 70 kp., miežių — 1 rbl., kiaušinių kapai 90 
kp., sviesto svarui 80 kp. 

Kunigu permainos Vilniaus vyskupijoje. Merkinės 
kamendorius kun. Ju rg i s Zimkus paskir tas Žaslių kamen 
dor iumi ; Žaslių kam., kun. Nikodimas Yaišutis paskir tas 
laikinai Koscienievičių klebonu; kun. Petras Neverovs 
kis, Sokulkos kam. — laikinai Vasilkovo klebonu. 

Valkininkai, Traku aps. Pas mus per laidotuves, su
sirinkusiems prie ruunirėlio giedant, moterėlės balsu ver
kia, primindamos numirėlio darbus apsiėjimus. Verkia 
ne t iktai tų namų moters, bet ir svetimos. Atsiminusios se
niau mirusius savuosius, pradeda pasakoti sunkų savo izy 
venimą, prašydamos numirėlio apsakyt i tai seniau mirų 
šiems jų giminėms. Ir ta ip bent kelioms išsyk pradėjus 
raudoti , negali giesmininkai nei giedoti. 

Kauno gub. vienasėdžiai. Iki 1907 m., Kauno gub. 
valstiečiu vienaaėdžiu buvo 18,000 -- išviso 274,000 dešimt, 
arba 15,(i nuoš. visos išperkamosios valstiečių žemės. Nuo 
1907 m., kuomet pradėjo darbuoties žemės komisijos: 1907 
190S ir 1909 metais padary ta 5,28.'? vienasėdžius su 78,-
785 dešimt. Be to dar, neištekus matininkų, pasiliko ne-
užsibaigusiu skirstyt ies :{,<M>9 vienasedžiu su 42,228 de 
šimt. žemės. 1!K)7 m. darbavosi tik 7 matininkai , 1908 
25, 1 9 0 9 - jau 72. 

Kruonįs, Traku apsk, Girtuokliavimas čia nėkiek 
nesimažina, nors ir panaikinta t rakt ier ius . Nors monopo 
lis šventadieniais uždarytas, bet degtinės galima gauti 
kiek tik nori pas žydus. Aludės yra dabar dvi, bet grei 
tu laiku dar viena nauja atsiras. " V i l t i s " . 

Vyskupų paskyrimas. Seinų vyskupu t ikra i šv. Tėvo 
paskir tas vyskupas Karosas, Žemaiėių gi - — vyskupas Oir 
tautas . 

Rygoje Sv. Alberto bažnyčioje Didžiosios Subatoa va 
kare, latviams ramiai besimeldžiant, apie 9 /alandą lenkt) 
būrys pradėjo triukšmą kelti. Mat jie norėjo paveržti lat
vių pamaldoms paskirta laika ėmė lenkiškai giedoti. 

Latviai pasipriešino. Lietuviai latviams pr i tarė . Hu
tų gal susimušė, bet, p. Janulevieiui įsikišiu, lenkai apti 
lo. 

P. Tadas Daugirdas, žinomasai mūsų dailininkas ir 
Kauno miesto mu/ėjaus prižiūrėtojas pasistatė sau puikų 
tikslą tverti lietuvių stilių, t ikr iau pasakius, pr i taikint i 
mūsų liaudies išdirbinių ornamentus namų papuošai ir t.t. 
Ketvirtoje Dailės parodoje matome jo išdrožinėtus ir nu
paišytus lietuvių styliuje sienoms apmušti poperrų pa
vyzdėlius ir lenteles sieniniams kalendoriams. Dabar " L . 
Ž . " rašo, kad p. T. Daugi rdas išgražino dailiai lietuvių 
liaudies raštais kun. Maculevičiaus namuose valgomąjį 
kambarį. Tikrai , pirmutinis tai tur-but lietuvių stiliaus 
pr i ta ikymas kambariams papuošti. Pagir t ina ir sekt ina! 

Pamaldos Rygos central iniame kalėjime. Trečią die 
na velykų kunigas (Ironskis at laikė pamaldas ir pasakė 
kaliniams prakilnioje dvasioje pamoksbj. Po to kun. 
(ironskis gausei apdalino kalinius Velyki nais valgiais. 
Visi kaliniai likosi labai užganėdinti tomis kun. Gronskio 
dovanomis. Abelnai sakant , kun. (ironskis t rumpame lai
ke igyjo pas mus daug daugiau simpatijos, negu pirmiau 
buvęs kun. Kenkeviėia, kuris sunkiai buvo prieinamas pa
ra pi jonams. 

Punia (Vilu. gub., Trakų apsk.) . Išėjus Puniškiams 
į vienasėdijas, miesčiukas visai sumažėjo. Neseniai pas 
klido garsas, kad valdžia nori dėlei menko pelno monopolį 
Punioje uždaryti . Tada didesnieji Punios j i r tuokliai su-
rašė prašymą, patįs po juo pasirašė, dar prikalbino kitus 
pasirašyti ir išsiuntė valdžiai, kad ji monopolio nepanai
kintų. 

Kitose parapijose žmonės prašymus si mėia pas val
džią, melždami, kad ne tik monopolius, bei ir aludes už
daryti,!, o Sia prašo, kad nomopolj paliktų. 

Vilkaviškis (Suv. gub.) . Skaudu žiūrėti, kaip Lie
tuvoje visi lengvesnieji darbai svetimtaučiu rankose. 

š ta i pačiame Vilkaviškyje išviso yra suvirs 100 san
krovų, iš kurių tik 2 lietuvių rankose; iš 19 alud/ių m 
t rakt ier iais nei viena nepriguli l ietuviui; iš 1b duonos ke
pėjų tik 2 l i e t in iu ; S mėsiuyčios svetimtaučiams pr igul i ; 
iš 4 laikrodininku tik vienas lietuvis ir t.t. — Taigi lietu
viams lieka lik sunkiausieji darbai . 

Kaimiečiai ir mestelėnai lietuviai dauginusia lanko 
svetimtaučiu sankrovas, duoda šį-tf) padirbti amatninkui 
svetimtaučiui ir t.t. Nors svetimtaučiai visokiais būdais 
stengiasi pa t raukt i lietuvius prie savęs, bet męs turė tume 
nebežiūrėti į jų visokias magaryčias ir jų lipšnumui ne
pasiduoti. Mes tur ime palaikyti savuosius, o ne svetim
taučius. Jeigu lietuviai nepalaikytu svetimtaučiu, tai tie. 
neturėdami ko veikti, turė tų kraustyt ies iš Lietuvos. 

Nėra ta rp mūsų vienybės; o tuo tik ir naudojasi sve
timtaučiai. 

" Rygos Nauj ienos" 
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I š L I E l u V I Š K Ų DIRVŲ AMERIKOJE. 

CHICAGO, 1LL 

Visu šventu parapijoje, Etoselande, buvo apvaikščio
jami nuo 8 iki 10 Gegulės 40-ties valandų atlaidai. Baž
nyčia, rūpesčiu gerbiamo Klebono kun. F . B. Serafino, 
gražiai aliejiniais dažais v idu j ' išpuošta, pilna buvo laike 
pamaldi] mėklinau parapijiečiu, o tarpuose mokyklos vai 
kai budėjo prie Švenčiausiojo bekalbėdami Rožančių. Ka
dangi ir velykinės išpažinties neužilgio laikas baigėsi, dau
gybė pasinaudojo atlaidais, kad savo sąžinės priederme 
a t l ik t i : Dvasiškos pagalbon pribuvo šie kuniga i : A. Sta-
niukynas, Y. Matulaitis, A. Skrypka . A. Kžerskis, J, Ci-
BM, K. Skrypka , S. J , C'epananis, J, Klenauskas ir M. Kru
šas. — Kunigu susirinkime kun. Staniukynui perskaičius 
laišką kun. L)r. Civiliško apie sutvėrimą sąjungos Lietu 
vių Kataliku studentu, einančiu mokslus Kumpos univer
sitetuose, jųjų fondo sušelpimui sudėjo $94.0$ aukų šie 
asmenys: kun. A. Kžerskis, kun. P. Ii. Serafinas, kun. K. 
Skrypka , kun. V. .Matulaitis, kun. S. .1. ėvpananis , kun. A. 
Skrypka , kun. A. Staniukynas , kun. K. Ambrozaitis po 
$10.00 — Kun. M. Krušas, kun. J . Klenauskis po $5.00 
kun. d. Cis $3,00 ir p, A. Pocius $1.00. Viršminėtieji pi
nigai pasilieka iki juju persiuntimui pas kun. A. Staniu
l į >a. X. 

WOECESTBR, MASS. 
Geg. 17 ir 18 d. garsusis drūtuolis Zbyszko lankėsi 

šiame mieste. Pirmąjį vakarą ėmėsi su italijonu Pcrrelli 
ir švedu l a m d i n ' u ; pirmąjį įveikė j l!) minui ų, antrąjį į 
-52 minuti. Iš pat pradžios j;iu matoma buvo, ar tai iš 
ėmėju Budėjimo ar pradžios kovos, kad Zbyszko neilgai 
užt ruks su jiedviem. Su didžiausiu lengvumu juodu 
paršviezdavo ant Žemės, tik dėl juodvieju miklumo ir ap
sukrumo užtruko, kol abudu pečius priplojo prie grindų, 
kaip kad įstatai reikalavo. Penvll i nusi\ ertė nuo scenos 
ir vienu tarpu iš piktumo, užiuot imties, pradėjo pešties. 
Lundin 'as be abejo daug drūtesnis už Perelli, bet toli dar 
jam lig Zbyszko vieko, ka ir jisai pats gerai žinodamas, 
stengėsi tiktai užsilaikyti, kad praėjus paskirtam laikui 
ap turė tu suderėtą dovaną, todėlei jis kritiškuose momen
tuose nušliuoždavo nuo imtynių vietos, kad užžiūrėtojaus 
priverstas grįžti galėtų pasitaisyti ir atsikvėpti . Paga 
liaus Zbyszko taip L u n d i n u i suėmė koją, kad pastarasai 
ar turėjo prisipažinti įveiktu, ar turėjo išsižadėti kojos. . . 
Prisipažinus viešai įveiktu Zbyszko jįjį paleido ir tasai 
šlubuodamas nudūlino nuo scenos. Imtynėms prisižiūrė
jo skaitl inga minia, t a rp kurios daug būta lenki] ir lietu
vių, kurie intuzijazmo nemažai parodė. Trjs šaunus bu
kietai tapo įteikti drutuoliui nuo vietiniu lenkų. 

Antrąjį vakarą Zl.ys/.Uo imtasi su turku Monst a ffa, 
kuriasi visu sudėjimu ir svarą išrodė daug drūtesnių už 
Zbyszką. Zbyszkai parmetus turką vieną sykį, tasai išė 
jo iš kantrybės Ir ėmė mušties. Prižiūrėtojams paliepus 
nustoti jisai \ isai pasišalino nuo scenos. 

Gegužės 38 d. iv. Jurgio draugija apvaikščios iš 
kilmingai vėliavos palventinima. Su iškilmingoms šv. 

iMišioms ir pamokslu esąs užprašytas kun. Jaka i t i s . Po 
piet būsią parengtos p raka lbos : kalbėsią kuri. T. Žilins
kas ir kun. Urbanavičia. 

Vietinis lietuvių parapij inis knygynas neseniai prisi
pirko daugybę knygų. Jonelis. 

PITTSTON, PA. . 

-Jurgis Kazakevičius laiko čia galanterijos ir kitokių 
daiktų krautuvėlę. Ju rg i s yra dideliu mylėtoju usokių 
mokslų ir, žinoma, neniekina nei kiek astronomijos. Todėl, 
pradėjus rodyties Ualley'o kometai, kiekvieną giedrią 
naktį keldavo ankst i ir eidavo žiūrėti j retą viešnią Pate* 
mijo ta ta i mylėtojai . . . svetimų daiktų. Ir štai, kud vie
ną naktį Ju rg i s nuėjo ant kalno gerėties stebėtinu reginiu 
į jo krautuvėle įs i laužė. . . vagjs. Astronomijos my ėtojas 
ant rytojaus a t rado visus daiktus išmėtytus ant grindų. 
Geresni da ik t a i : pančekos, žiedai ir 1.1, buvo išnešti. Pra
gaišties į 30 ' (iol. Policija ieško piktadarių. 

Juozas Arbačauskas, apie kurį buvo rašyta korespon-
denoijoje iš Duryea, Pa., tapo suimtas pas K. Šiugždinį 
ir dabar sėdi VYilkes-Barre kalėjime. Tai tau norėti dviejų 
pačių! Reporteiis. 

EDWARDSViLLE, PA. 

Pas mus lietuviai gana susipratę, mėgsta apšvietimą 
ir tuokiasi į draugi jas . Viena tokių draugijų, ' Kutos 
Kl iubas" , šiomis dienomis turėjo bankietą pono Prano 
Burbos naujame viešbutyje, kuris puikiai buvo papuoš
tas tautiškomis vėliavomis. Bankietą a t idarė kun. V. J . 
Kudyrka, vietinės lietuvių parapijos klebonas, gražiai į 
susirinkusius prakalbėdamas. 

Apar t žymesnių lietuvių iš Wilkes-Barre, Serantų, 
Pittstono, Plymouth 'o , Kingston 'o ir Edwardsvil lės, ant 
bankieto atsi lankė daugelis svetimtaučių iš ap l i ik in ių 
miestu, '^ ' 'P teisdarys Garmau ir kiti. 

' 'Rū tos k l i u b a s " dar neseniai susitveręs ir t i r i 50 
narių, d o prezidentu yra Kun. V. J . Kudyrka , Silves
tras Paukštis — viceprezidentas , kun. d. F. dedlieka — 
sekretorium ir Pranas Burba ~ kasierium. Tokios pui
kios puotos Kdwardsvillės lietuviai da r niekad nebuvo 
turėję. O tai už tai ji ta ip nusisekė, kad vieta buvo at
sakanti ir puotos gaspadoriai žinojo kaip tvarką vesti. 

Jeigu mano balso paklausytų, tai patarčiau gerbia
miems Seimo Sus. L. K. K. A. delegatams apsistoti pono 
Piano Burbos viešbutyje, nes tokios smagios nakvynės 
Plymouth 'e ir su žiburiu j ieškodami nerastų. Gi Kdwards-
villė visai art i Plymoutb 'o tik keles minutas t ramvajų va
žiuoti už 5c, 

Atsiminkite antrašą 4 5 4 - 4 5 6 Main st., Edvvarc sville, 
Pa. 

Darbai pas mus eina gerai. Kas nori dirbti , tus dar
bą lengvai gauna. Edw—tis. 

3TONTRKAL, ( A N A D A . 
Saint—Laurento kolegija. 

Šiomis dienomis apsilankė pas mus pavyskupis Rey 
Ii Quebee City drauge su Ouebeo'o Seminarijos profeso-
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rium kun. Lartie. J u o d u važiavo į Montrealį a t laukyt i 
Lavai ' io universitetą. Pakeliuje siųstojo pas mus ir lai 
kė gražias prakalbas apie meile Dievo, bažnyčios ir tė
vynės. Po prakalbų buvo griežimas studentu orkiestros ir 
dekliamarijos. I\> to s tudentai praneuzai atvaidino gra-
žiai teatrel j . 

Kolegijos viršininkas buvo sakes kad pakels metine 
mokestj už mokslą visa dešimtim doleriu ir mokslo me 
tus prailgini . Bet ant vyskupis paliepė palikti senovės mo
kestį (.106 dol . ) j rilo/ol'ams ir klasikams mokslo metus 
palikti senobinius, o tik komercijos skyrių prailginti . 

Pavasaris ėia linksmas. Medžiai ir kvietkos jau žy
di, 0 paukšteliai savo balseliais padidina gamtos grožybes. 

K. B. 

IŠ KANADOS. 
(Protestas prieš Seserų vardo žemintojus.) 

Matydami neteisingus pranešimus apie Seserų moki 
nimą, protestuojame su visa gale. Protestuojame tuo 
smarkiau, kad esame susipažinę su Seserų mokinimo me
todą. Pas mus, Kanadoje. Seserų mokyklos yra kiekvie 
name miestelyje, o miestuose tai beveik ant kiekvienos gal 
vės. T a i g i turime teise apšviesti tame dalyke tuos, ka 
nepažįsta Seserų nei jų darbų, bet už tai mėgsta apie jas 
daug kalbėti, o kai-kada ir parašyti užgavimo žodžius. 

Tai-gi, ponai žemintojai, tur i te žinoti pirm visko, jog 
jaunos mergaitės, norinėios tapti novieijantėmis, tur i pa
rodyti , jotf yra baigusios augšlesnį mokslą : jei kuri to 
kio mokslo neturi , tai esti mokoma atsakomą laiką — ki
taip jos nepriima į novieijaneių tarpą. Tos novieijantės 
kol tampa Seserims - -mokyto joms dar yra lavinamos ilgą 
laiką savo profesijoje. Ir to negana. Kiekviena Sesuo 
vienuolė, kaip pasišvenėia kokiam darbui , tai to darbu 
laikosi visą savo gyvenimą. Tai-gi, jei kokia Sesuo yra 
pasiftventusi vaikų mokinimui, tai juos ir mokina iki kol 
sveikata pakelia. Nereikia nei sakyti , kad tokiu bud u 
išsitobulina savo pašaukime. Čia tai ir guli visa svarba. 

"Pasau l in ia i mokytojai turi visokius kitus užsiėmi 
m u s " — sako d-ras "NVheaton. — "Chioagoje jie yra mo 
kytojais dėl pelno, iki kol negauna geresnes vietos. Moki
nių pažanga moksle jiems n e r ū p i " . J)-ras \Ylieaton yra 
protestonas — o dėlto taip šneka, [r ištiesų: a r g i jau
na 18, U* arba 80 melų mergina gali geriau užimti moti
nos vietą, negu įsipratinusi ir tam tik atsidavusi vienuo 
lė? 

Tėvai, sakyki te tiesą: kam geriau pasitikėsite ar 
jaunai , neįgudusiu merginai, ar išmint ingai Seserei? Ke 
no globai su didesniu noru pavešit*' savo senute ar duk 
rele — nepratusiai prie savo d t fbo merginai, ar paty 
rūsiai vienuolei? - Tas Seseris mokytojas guodoja ne 
vien katal ikai , bet ir protestonai, ar gi jus jų nepagerbsi 
te? O guodoja jas už tatai , kad jos geriausiai moka jkvėp 
ti savo mokiniams gryną krikščionišką apšvietimą. 

Paklausykite daugiau. Seseris mokina ne tik pra
dinėse mokyklose. Jos veda dar daugybę augštesnių imi 
kyklų : akademijas, kolegijas ir 1.1. Jei kas šito dalyko 
nežino tai jau ne Seserų kaltė. Šitos Seserų mokyklos 

yra valdžios užtvirt intos ir yra laikomos geriausiomis kaip 
Su v. Valstijose, taip ir Kanadoje;. Išduodami tose mo
kyklose laipsniai yra valdžios pripažįstami. Ar-gi val
džia pavelytų laikyti tokias akademijas ir kol 'g i jas , ku
riu mokytojas neturėtų, nei elementorinio supr i t imo apie 
vaikų mokinimą .' - Niekados to nepavelytų, o net ir pra
dines mokyklas uždarytų, jeigu jose mokslas nestovėtų 
augšeiau už tą mokslą, kurį vaikai gauna valdiškose pra
dinėse mokyklose. Baigusioji Seserų mokyklas jaunuo
menė, stodama i augštesnį mokslą, išduoda egzaminą ge
riausiai. Tai kaip-gi sveiko proto žmogus gali tvir t int i , 
buk Seserįs—mokytojos nėra jokiomis pedagogėmis ir 
neturi apie ai nei elementorinio suprat imo? IŠtiesų žmo
gus, tokius nebūt niekius skelbdamas viešai, s tandžia i už
gauna katal ikus ir turėtų taip pat viešai jų atsiprašyti . 

Tai-gi matome, jog Seserų mokyklos stovi augšeiau-
siai. Iš to galime drąsiai išvesti, jog ir mokinimo metodą 
stovi pas jąs augšeiau, nekaip kitokiose mokyklose. Gerų 
Seserų gerus darbus apibrangina Kanados vyremybė. Ka
nados Sesers priklauso prie Anglijos provineijos ir nors 
Anglija yra protestonų šalis, teeinu atiduoda Seserims 
didžiausią pagarba. : jųjų globai paveda visokius prie
glaudų namus, nes žino, jog tokie Damai yra geriausia 
užlaikomi, ir pigiausiai a ts ie ina; žino, jog Sesers dirba 
ne dėl žemiškojo pelno ir užmokesčio; žino, jog jos lau
kia užmokesėio tik kitame gyvenime — danguje. Tos 
geros ir pasišventusios Sesers beveik viską pačios sau 
pasidaro savo rankomis tėplioja paveikslus, siuva, mez
ga ir 1.1. Savo rankų darbą parduoda ir g a u t i s pinigus 
apverčia prieglaudos namų užlaikymui. Todėl nei Ka
nados valdžia nei gyventojai nesibijo kimšti pinigus į " a i 
rių vyskupo sotų pilvą", nes žino, jog perkamas už tuos 
pinigus maistas neis į airių vyskupo pilvą, bet teks vai
kams — našlaičiams. Bet lietuviai bijo. Dėlk<)? — Dėl
to, kad nežino jog vienuolės sunaudoja gautas prieglau
dai aukas ne sau ir ne airių vyskupui, bet tųjų pačių 
namu užlaikymui. Seserįs dirba ne dėl p in ig j . bet dėl 
Dievo garbes ir patęstųjų jų globai gerovės. 

Dėlto tai aš Kanados lietuvių katal ikų v a r i u protes
tuoju prieš bereikalingą ir neužpelnytą Seserų-- vienuo
lių pažeminimą ir nedovanotiną jųjų užgavimą. K. J. B. 

PRANEŠIMAS. 

Pranešu visu žiniai, kad taisau " V a d o v ė l j ' , arba žo
dynėlį fraiieūziškai lietuvišką. Todėl pranešu, kad ne 
dirbtume dviese to palies darbo. Man sumanius juk toj 
kalboj nėra dar j lietuvišką išguldoma, todėl sij paėmiau 
tą darbą ir išguldysiu į lietuvišką kalbą. 

Su paga rba 

J . J . Nienius. 

Velijame gerb. Seimo Delegatams apsistoti pas p. 

Praną liurbą, 454—45(5 Main st. I'khvardsville, Pa. 
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Iš Amerikos. 
Smarki audra. 

Bour Lake, Tex., 22 d. gegužės. Smarki perkūnija 
aplankė Sour Lako ir apielinkę, padarydama daug ble-
diea kerosino laukuose. Žaibas uidegė plieninį rezervua
rą, kuriame tuo laiku buvo 30,000 bačkų žibalo $120.000 
vertės. Viso nuostoliu būsią į $150.000. 

Tai an t ra audra j savaitę laiko. 
Sniegas. 

Albuquerque, N. Mex., 22 d. gegules. Šiaur-vakarinis 
kraštas New Mezico valstijos sniego apklotai. Snieginė 
audra Bmarkiausia siautus FolmomV Bijoma, jog ir 
žmonių aukų būsią. 

Tuo pačiu bi ik u, kaip praneša telegramos, suigę per 
šešias valandas ir Adirondaeks Ncw Yorko valstijoje 
Kalnai baltuoju., kaip žiemą, o ant lygumos prisnigs per 
du coliu. 

Žemės drebėjimas. 
Salt Lake City, l ' tah , 22 d. gegužės. Nedėlioj išryto 

miesto gyventojai buvo išgą/dinti smai'kiu žemės kilnoji
mu. Žemė drebėjo tik 30 sekundų, teėiaus nemažai blė-
dies p a d a r ė : sugriovė senas budavones, visu namu kami
nai nusirito ir langai išbirėjo. Tokiu pat jeibių prida
ryta ir miesteliuose Uingliam ir (Jarfield. 

Tornado. 
pairo, Ind.. 22 d. gegužės. Viesulą (tornado), aplan 

kius ši miestelį, sugriovė keletą namu ir nemažą skaičių 
daržiniu ir išrovė visus medžius. 

Žinios iš Pauls Valley, Okla., praneša, jog 20 d. ge-
uu/ės tornado nušlavė nuo žemės paviršiu du miesteliu: 
McCarty ir Maysville, 15 myliu atstu nuo Pauls Valley. 
Sulyg tu t rumpu žinių Žuvę daug miesteliu gyventoju. 

Kometos aukos. 
Talladeega, Ala., 22 d. gegužės. Pasirodžius šičia 

I la l ley ' jo kometai, visi baisiai išsigando. Išbėgioję iš baž
nyčių žmonės rinkosi ant viešo pleeiaus ir išsižioję žiū
rėjo i dangišką prajovą. Viena mergina ir vyras, išgir
dė apie kometos pasirodymą, ant vietos krito negyvi. 

Pr igėrė kitą gelbėdamas. 
Lakeville, Mass., 22 d. gegužės. Jonas J. Gallagher, 

iš Bostono, norėjo pasivėžyti ant ežero Assamawpsett . Ne
t ikėtai laivelis apsivertė ir Gallagher [puolė i vandenj. 
Ant jo šauksmo gelbėti pasiskubino 18 nu lu Adomas 
Bopp, šiauėius iš Middleboro. Kadangi k ran tas buvo ga-
na toli, tai nelaiminguoju neper|>laukę nei pusės kelio, 
nuėjo ant dugno. 

Šovė į žiurkę, pataikė į moteriškę. 
Pi t t sburg . Pa., 10 d. gegužės. Tūlas Andrevv Gibbs, 

pamatęs kieme didelę žiurkę, norėjo ją nušauti . Žiurkė 
teėiaus išsigelbėjo, o jai paskirta kulipka įstrigo pilve 
Elzbietos Dubinskienės, kuri savo kieme šnekėjosi su kai 
minką. Moteriškę nuvežta ligonbutin, ir jos gyvastis 
pavojuje; Gibbs-gi iš proto ko neina dėlei to liūdno at
sitikimo. 

Vagjs laimėjo. 
Newark, N. ,1., 22 d. gegužės. Samueliu! Vogti su 

pačia drūčiai miegant, vagis daaigavo j ju namą ir paė

mė krepšiuką su visokiomis brangenybėmis vertės $10.-
000 ir $600.00 pinigais. Krepšiukas ir pinigai buvę padc-
li po pagalve. Vogeliai tik dieną patėmijo vagiu atšilai**-
kymą. 

$500 atlyginimo. 
Philadelphia, Pa. Barnum & Bailey eirkaus savinin

kai pasiuntė poliemonų super intendentui $500.00 su įsa-
kymu perduoti tuos pinigus ponei Amandai YVeiss, kaipo 
atligynimą už jos vyro mirtj. Apie poliemoną Weiss, pa
aukojusi savo gyvastj trijų vaikučių išgelbėjimui iš po 
arkliu kojų, PhiladelphijOS cirke, rašėme užpereitame 
" D r a u g o " numeryje. 

Reikėjo $60.000 belos. 
New York, 20 d. gegužės. Didžiausios belos, ba n e : 

60.000 doleriu, pare ikalauta nuo Augusto Sarno, spėjamo 
vado vagiliu žmogžudžiu gaujos po vardu ' ' Juodo j i Ran
k a " . Augusto Sarno suareštuotas Newark 'e , N. J., ir 
kal t inamas bombų mėtyme ir visokiose vagystėse. 

' ' Caruso'' kalėjime. 
Auburn, N. Y. Didelis pasidarė sumišimas Auburn'< 

kalėjime pasklydus žiniai, jog garsus tenoras Caruso at
važiavo ir klerkos llovves užrašytas kaliniu. Kalėjime 
sargai, klerkos ir kiti tarnai grūdosi j Hovves'o ofisą, kad 
pamačius garsu giedorių. Na ir pasirodė, jog naujas ka
linys yra Caruso, tik ne Enrico, bet Alfredo. I r j is esąs 
tenoras ir giedojęs krutančiu paveikslu; teatreliuose 

Turėjo 104 metus. 
New Yorke šiomis dienomis numirė ffuozas Weliers-

tein, 104 m. amžiaus senelis. J o našlė prisiega tur in t i 108 
m., o našlaitis sūnus 80 metu. 

Šuo išgelbėjo visą, šeimyną. 
Washington, 20 d. gegužės. Vėlai naktį pasirodžius 

ugnelei leitenanto Roberto Hendersono namuose, šuo var
du Spot tolei s taugdamas bėgiojo po kambarius , kolei ne
prikėlė miegančiųjų. Prikeltiejie besigelbėdami, užmiršo 
apie ištikimą namų sargą; tik gaisrą užgesinus surado 
pelenuose apdegus] jo kūną. 

Baisus beprotės darbas . 
Springfield, Mass., 20 d. gegužės. Staiga proto nus

tojusi .Jennie Uanpiist, 25 m. amžiaus, papiovė trijų me
tų dukr iuke ir sunkiai pati susižeidus, paleido vanėj van
deni ir šoko j ji su p risi girdymo siekiu. Sugrjžęs vakare 
vyras rado ją dar gyvą, bet jos išgijimas abejotinas. 

Alkoholiaus mėgėjai pergalėjo. 
Denver, Colo. šiomis dienomis atsibuvo Čia balsavi

mai alkoholiniu gėrimu pardavinėjimo klausime, Visos 
abstinentu storonės ir smarki agitacija nuėjo per niek: 
degtinės ir aluėio garbintojai sumušė juos 10,000 balsų 
daugumos. Prieš porą metu abst inentai buvo laimėję. 

Geras gelžkelio rekordas. 
Philadelphia, Pa., 22 d. gegužės. Iš 2!)9,72n\bT>8 pa 

sa/ieriu, keliavusiu lVnnsylvania gelžkeliu per pastaruo
sius dvejus metus lik vienas žuvęs trūkio susikūlime. IDOS 
m. keliavę 141,695,543, o 1909 m. 158,067,118 asmenų. 

GAISRAI. 
Elkhart , Ind., 22 d. gegužės. Didžiausia sviete muzi-

kališkų instrumentų pabriks c. (I. Conn kompanijos gais
ro sunaikinta 22 d. gegužes, išryto. Panaktinis Koy Kd-
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gert y ant sinert sudegė, o medžiagiška blėdia sieksianti 
$1.000.000. 

Ptiea, N. Y. 19 d. gegulė* Smarkiam gaisrui pakilus, 
supleškėjo visus kaimeli! Kausi, kelias mylias atstu nuo 
Tupper Lake Junotion. Didelis popieroa pabrikas, krau
tuvės, gyvenamieji namai, tavoriniai traukiniai, stotis — 
viskas tapo nušluota ugnelės, kuri siautė su baisiu pašė
limu keletą valandų, l'gnagesiai iš Utiea ir kitų aplinki
niu miesteliu, po sunkiai kovai, vos-ne-vos gaisrą apgalė 
jo-

(>tta\va, Ont., 10 d. gegužės. Oarlton Place, 4500 gy
ventoju miesėiukas, 28 mylias atstu nuo Ottawa, paverstas 
pelenu krūva. Gyventojai be pastogės ir kenčia badą. Iš-
visur skubinamasi su pagelba. 

Medžiagiška blėdis apskaitoma j 300.000 dolerių. 

Visokios žinios 

Kovos tarp respublikų Peru ir Eąuador (abidvi Pie
tinėje Amerikoje) tuom tarpu nebus. 

Dviejų dienų kovoje ties Koma, Niearagua, sukilė
lių vadas Kstrada turėjo pasitraukti iš kovos lauko, nus
tojęs 14 savo kareivių užmuštais ir 29 sužeistais. Presi-
dento Madrizo nuostoliu telegramos nepaduoda. Daug 
maištininkų amunicijos ir provmjos teko .Vadri/n ka 
reiviams Bluet'ields'e. 

22 d. gegužės atsibuvo senatorių rinkimai Ispanijoje. 
Išrinkta 17(1 liberalai, 119 konservatistų, 4 .republikonai, 
6 karlistai, 18 neprigulmingų, 22 katalikai ir 9 bepartiji-
niai. 

88 d. šio mėnesio Madride, Ispanija, nepatirtos pra 
vardės anarkistas metė bombą, norėdamas sunaikinti pa 
minklą, pastatytą aukoms žmogžudiško pasikėsinimo ant 
karaliaus Alfonso gyvybės laike jo sutuoktuvių, 31 d. ge 
gūžės 1!NH> m. Bomba, sprogdama, tik patį jos metėją 
tesužeidė. Niekadėjas, patekės į policijos rankas, nusi 
žudė. 

Ateina žinios iš Nankino, Kynu BOStapiles, jog provin
cijoje Kiang Su pradeda virti. Vietiniai gyventojai ker 
pa savo kasas, ženklan n<Mižganėdinimo valdžia. Sako, 
jie kilsią prieš dabartinę valdonų dinastiją ir prieš sve 
timšalius. 

Kuomet Suvienytos Valstijos pabaigi budavoti pra 
dėtus kariškus laivus, tuomet ju laivynas užims antrą vie
tą visų viešpatysčių laivynų eilėje. Anglija, kaip žinoma, 
užima pirmą vietą. 

1908 m. viso labo visos pasaulio paStoa išvežiojo 1H 
milijardų laiškų, beveik f> milijardus atviru laišku. 16 mi 
lijardų visokių spauzdinių, f>:{9 milijonus neapkainolu 

siuntinių, 676 milijonus pačtos perlaidų, drauge su kurio
mis paleista 1(> milijarde rubliu. Kasdien visokiu siunti
niu pasaulio pačtotns atsieina 1091/1> milijono su viršum 
Tarnautojų pasaulio pastose išviso apie 1 milijonas M4 
tnkst. 247 žmonės. "Salt " 

Iš darbo lauko. 
Oficiališkas raportas iš Oary, Ind., pranešu jog Na-

tinola Tube Co., kuri turi dideles pabrikas McKees Porte, 
Pa., ir Poram, Oliio, pabūdavosianti mieste Uar.y didelius 
plieno pabrikus, kuriuose ras darbą 1 f),000—18,000 dar
bininkų. 

New York, N. Y. Straikavusiejie Erie gHžkelio dar
bininkai susitaikė su kompanija. Sulyg ju sutarties nuo 
liepos mėnesio darbininkai gaus didesnes algas. 

22 d. gegužės pasibaigė straikas dvidešimts penkių 
pabrikų International Ta per kompanijos ir 5700 žmonių 
sugrįžo prie darbo, straikavę dešimts savaičių 

Taeoma, Wash., 22 d. gegužės. Keturi darbininkai 
aut vietos tapo užmušti, ekspliodavus keliems parako sva
rams. 

Louisville, Ky., 22 d. gegužės. Nuo 3000 iki 4000 dar
bininkų American Tobacco kompanijos aplaikė algos pa
kėlimą su 10 nuoš. 

Scranton, Va. Laekavvanna gelškelio trukių pečku-
riai, pagrasinę kompanijai straiku, išreikalavo nuo jos 
algų pakėlimą su 12 nuoš. 

SUNKU SUPRASTI. 

Su dideliu nenoru imamės už plunksnos nes esame 
priversti rašyti apie tokius dalykus, kurie geriau būtų 
pasilikę platesnei visuomenei nežinomi. Ve'ėia-gi mus, 
rašyti apie tuos dalykus žmonės, kuriems rūpi ne S. L. 
R. K. A. gerovė, bet jo pinigai ir tosios organizacijos val
dymas. 

Seimas ėia-pat, po šonu — todėl nesistebiame, kad 
tiek daug kurstymu iš visu šalių. Bet jeigu kurstymuose 
griebtasi melų, apjuodinimų ir kitokių nepadorių įrankių, 
klaidinaėių Susiv, narius ,tai tylėti negalima. 

Pirm visko "Žvaigždė", kuri nustojo būti Sus. orga
nu dėlto, kad bandė tarnauti ne Susiv., bet vingio žmogaus 
reikalams, labai šiaušiasi. No. 20 nei iš šio nei iš to kal
tina "Draugo" redaktorių už tatai, kad buk buvęs Pitts-
tono vargonininkas pernykščiame seime vadino "žvaigž
d ę " marijavitu organu.. . Ką tas turi bendri su ateinan
čiu seimu? Be1 dėti tokį neteisingą ir netik įsį atsiliepi
mą, kokiu yra P. Mikalausko rašinėlis (tam pačiame " Ž . " 
DUmeryje), tai tiesiok prasikaltimas. Tento pasakyta, 
kad kun. S. Pautienių* per vienus metus "nugaspadoria-
vo" be mažo biskio visą tūkstantį sąnarių. Toksai tvir
tinimas tai tiesiok mėginimas suversti bėdą ant nieko ne-
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kalto presidento už nepagirtinus darbus, kuriuos yra at 
likę "Žvaigždės" ir "Kataliko" leidėjai su savo adju
tantais. Juk nėra paslapties, kad "žv ." leidėjas bandė 
sutverti Bostone ir aplinkinėse Liet. K. K. Tautos Mylėto
ju draugijai kurioa tikslu buvo atitraukti lietuvius ouo 
Susiv. ir sudaryt i oaują panašią į Susiv. organizacija. Ne
nusisekė. Po Clevelando seimui, kuriame " Ž V . " leidėjas 
pralaimėjo bataliją, tapo bandyta atskelt i Naujosios Ang-
lijos kuopas nuo Susivienijimo, ir t iktai j laiką pa ta ikytas 
įsikišimas kun. Tarno Žilinsko išgelbėjo situaciją. Kursty 
natai prie tos atskalunijoB išėjo iš Philadelphijos. Nenu
sisekus nei toms maehinarijoms, AYaterbury \je tapo UŽ-
mėgstąs Blaivininku Susivienijimas, tar iamas lenktiniu 
kas senosios organizacijos. Naujojo Susivienijimo suma 
nytoju ir dūšia buvo " ž v a i g ž d ė s " leidėjas. Kad tani Su
siv. nerūpėjo blaivybė, aišku kad ii' iš to, jog blaivinin
kams buvo leista ne tik gerti svaiginamus gėrimus, bet 
retkarčiais ir visai pasigerti . 

Pridėkime prie to nuolatini sėjimą neužganėdinimo, 
naudojimos bent kokia proga, bile tik suerzinti Sus. na
rius ir pagimdyti pas juos neužsitikėjims, nei organizaci
jai nei jos vyresnybei, o pamatysime, kad " Ž v a i g ž d ė " pa
darė nemažiau pragaišties Sus. u/ "Katal iką '* . J u k tie 
kurstymai , atkalbinėjimai, kabinėjimaisi prie bent kokio 
mažmožio privalėjo atšaldyti jau ne šimtus, bei tukstan 
ėius nariu prie organizacijos! tr a t š a l d ė . . . O atlikę savo 
darbą kalt ininkai dabar verčia bėdą ant prezidento. Sun 
ku suprasti , kaip galima išdrįsti rašyti panašius dalykus.. . 

NUO "DRAUGO" ADMINISTRACIJOS. 

Visiems katal ikams gerai yra žinoma, kiek gero at
neša gera katalikiška spauda ir kokui prapult i daro prieš 
katalikiški laikrašėiai. Patsai įvestas is Tėvas pasakė, 
kad jis a t iduotu savo paskutini žiedą, kad palaikius kata
likišką spaudii. Ir katal. vyskupai iš širdies ragina, kaip 
kunigus, ta ip ir svietiškuosius visomis išgalėmis platinti 
katalikišką spaudą. Mums Amerikos lietuviams ir t rūko 
katalikiškos spaudos. Kad tą spragą u/kišus pereitais 
metais liet. kunigu pastangomis pradėta leisti ka ta l iku 
dvasioje laikraštis " D r a u g a s " . (Jori katalikai, pasiro
džius " ' D r a u g u i " , nudžiugo ir siunėia geriausius jam ve
lijimus, nes jie supranta reikalingumą ir naudingumą 
" D r a u g o " . Bet kaip geriems žmonėms " D r a u g a s " yra 
džiaugsmu taip netikėliams stojo kaulu gerklėje. Prie 
p*Btarujti veisles męs priskaitome p. -I. Taiianeviėią, lai
kraščio " K a t a l i k a s " leidėją, Tasai Žmogus per savo lai
kraštį nuo pat pradžios skelbia melagingai žinias, būk, 
" D r a u g a s " yra palaikomas Sus-mo pinigais, tokiu bildu 
apvagino ir Centro S. D. U. K. A. komitetą, ir pačius lai
kraščio leidėjus. Nors jau kelis ka r tus viešai pranešėme, 
kad " D r a u g a s " neturi nieko bendro su Centro komitetu, 
vienok ir po šios dienos ' ' K a t a l i k a s " nenustoja 1ą pat] 
prikaišiojęs Sus-mo prezidentui ir " D r a u g o " leidėjams, 
skelbdamas kas kart melagiugesiies paskalas. Taip "Ka
t a l i k o " N. 1!» štai k a rašoma : 

"Iš \\'i!kes Barre, Pa. gauta žinia sekanti 

" D r a u g o " leidėjai ateinančiame XXV seime žadą ne 
ai būtinai savo Laikraštį padary t i Susivienijimo organu, 
kadangi kitaip " D r a u g a s " turės sustoti ėjęs, nes pas lei
d a u s stoka kapitalo. Bet jei kartais jiems nepasisel tu 
" D r a u g ą " padaryt i organu, tai jie stengsis "Draugą . " 
Susivienijimui parduoti , nes to laikraščio jkurimui išleis
ta daug. o naudos dabar nėra jok ios" . 

Tokias tai žinias iš \Yilkes-Barrės skelbia "Ka ta l i 
k a s " , nors męs jam nerašėme. Bet šiai ką rašo "Ka ta l i 
k a s " i mušu darbininką atviru laiškeliu (pos tkar te ) , ku
rį paetnešys per klaidą mums atnešė. Ant tos post kai tės 
taip " K a t a l i k o " redaktor ius rašo: 

April 21, rh ieago , 111. 
A. Zaboras, 

YVilkrs Barre. Ba. 

Gerbiamasis Tamsta :— 
Malonėkite mums pirmiau prisiųsti ką nors Susi

vienijimo reikaluose, kaip sakėte, kokius bent doku
mentus — tuoka r t męs tegalėsime Tamstai išsiųsti 
pakvitavonių knygelę ir apgarsinimu kainas. 

Su pagarba 
"Katal iko" Redakcija. 

Dabar tai pagalvok, malonus tautiet i , kokia doru ir 
katal ikystė " K a t a l i k o " redaktor iaus ir leidėjo. J ie inus 
neteisingiausiai apvagino. J ie rašinėja mūsų darbinin
kams, viliojimais ir prižadais stengiasi juos papirkt i , tad 
išduotų spaustuvei žinias, nors mūsų spaustuvėje nėra jo
kių paslapčių, o tuo labiau jokių Sus-mo dokumentų pas 
mus nėra. ką ii1 minėtasis A. Zaboras gali paliudyti . 

Tananevičia per savo papirktus agen tus : Kadz »vs-
kj. Salduką ir kitus melagingai skelbia, būk " D r a u g a s " 
paliausiąs eiti, arba norima jis Sus mui parduot i — to
kiais lai būdais p. Tananevičia kovoja prieš katalik šką 
laikraštj . ''• jisai nesidrovi girtis kad esąs katalikų už
ta rė jas ! Av tai čia troškimas labo? Juk toks pasigyrimas 
stačiai niekšiškas. Tokiais būdais naudojasi tik t ans ių 
darbų dirbėjai ir masonai, o ne žmonės krikščionis. 

REDAKCIJOS ATSAKYME 

Draugeliui , Vuvuvu, Lietuviui. Dėlei vietos t ruku
mo korespondencijos negalėjo tilpti i šitą numerį. Bus pa
talpintos sekančiame numeryje. 

Marei Viškočkienei, Chicago. Gavojne. Paminėjime 
ateinančiame numeryje. 

P . Lapeliui, [dėsime vėliau, kuomet rasime vietos. 
J . Žald. ir F . V. Abiejų raštelio dėlei vietos stokos 

negalėjome patalpinti šitame numeryje. 
Pn. Zaldokui. "Valparaisie&io Atba l s i s" tilps. k;iip 

bus vietos. Meldžiame teip nesikarščiuoli. 

SANS SOUC1 PARKAS. 
Geriausia pasilsėjimo ir smagaus laiko perleidime vi^-

ta, bus a t idary tas per Memorial Day, 30 d. gegužės, siu 
metų sezonui. Krutant i paveikslai, bolių metimas ir kilo 
kių pasilinksminimu ikvaliai. Nedėlioję [neigs už<\ką. 
Griež Oppenheim pilna prkiestra. Brograma susidės iš 
bažnyt inės muzikos. 
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DRAUGAS 
KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS 

PAŠVĘSTAI AM1RIKOS UBTUVIŲ KATALIKIŲ 
R1IKALAMS 

Eina kas savaite iš Wilkes-Barre, Fa. 

Kaina: metami $2.00, pusmetini $1.00, trims mėne
siams 60 centu. Europoje ir kitur $8.00 
Adresas: 

"D R A U O A B", 
314 R. Market Str. Wilkes-larre, Pa. 

Raitus ir korespondencija* reikia siųsti pas: 

RBV. A. KAUPAS, 
64 Church Street, Pittston, Pa. 

Su visais reikalais reikia kreipties šitokiu antrašu: 
" D R A U G Ą S" 

JOHM S. LOPATTO, Manrger, 

314 East Market Street, Wilkes-Barre, Pa. 

(THl FRIBND) 
WEEKLY, published at 314 E. Market Bt. Wilkes-

Barre, Pa. 
Subscription: $2.00 a year, $1.00 six months, 50 

osnts three months. 
Rates of Advertising on Application. 

SKAITYTOJŲ ATYDAI. 
Primename visiems "DRAUGO" skaitytojams, ku

rių prenumerata jau pasibaigė, kad laikas ją atnaujinti, 
siitaip busime priversti sulaikyti laikraštį. 

Kas prisius mums prenumeratą, už visus metus iš-
augšto, tas gaus uždyka gražia knygą vertės 1 dol. 

Neapturėjęs nors vieno " D r a u g o " numerio, nelauk 
trijų, mėnesiu, bet tuojaus duokie žinią " D r a u g o " admi
nistracijai-

"DRAUGO" Administracija. 

REDAKCIJOS PASTABOS. 

Matėme, jog: prof. Norton'o nuomone, dabartinis 
daiktu brangumas kilo iš nupuolimo jiukso vertybės. Ji 
•ai patari;i apmainyti aukso dolerius "diU'iais", kurių 
vertybė būti; apibranginama ne kokiu nors vietlU metalu, 
bet visais daiktais. Visai kitokios nuomonės prisilaiko 
IVnnsylvanijos universiteto profesorius S. N. Patten. -lis 
tvirtina, kad čia ne auksas kaltas, bet visai kas kit. Pir-
miiėiausiai jis lygina dabartinį miestu gyventoją su jo 
pratėviais. I*nstar.ijn dvidešimtini mėty Amerikos turtai 
be galo pasidaugino, Suorganizuoti išlavintieji darbiniu 
kai gyvena šioje valandoje daug geriau, nekaip pirm pen

kių dešimčių metu. Namai dviejais gyveniniais, šaltas ir 
karštas vanduo, maudykla, klozetas, garo šiluma — juk 
tai įstaigos, kokiu neturėjo viduramžių karaliai! Su val
giais tas pats. Dabai" kiekviena valgomųjų daiktu krau
tuvė užlaiko daiktus, kuriuos retai kas matydavo arba 
ii- visai nematydavo parduotuvėse: pomidorai, bananai, 
apelsinai, žemvuogės, salotai, įvairus pusryčiu valgiai (oat 
meal ir t.t.) ir daugybė konservų yra dabar prieinami 
bent kam. Prasčiausias darbininkas gali pasigaminti sau 
ne tik mėsos ir duonos (kaip būdavo dar ne perseniai), 
bet ii' įvairiu kitu daiktu. Siuvamoji, skalbiamoji ir ki
tokios mašinos sutrumpino šeimininkėms darbo valandas. 
Gatavos drapanos, ėeverykai ir skribelės beveik lyginto 
sulygino įvairiu klesų žmones, taip kad šioje valandoje 
Amerikoje beveik visi nešioji vienodai — dalykas, kurio 
pirm to ir Ilgšio! kitose šalyse nematyti. Paimkime dar 
nauja laikės mokyklas — šviesias, aukštas, šiltas, sveikas 

kuriose vaikai mokinami u/dyką ir kuriose beturčių 
vaikai įgiję tokį pat apšvietimą, kaip ir lobinink į. Neuž
mirškime ir pasilinksminimo vietų: teatrų, judami/ pa
veikslu, parku, ekskursijų, Coney Island'u, Atlantic City'ų 
ir t.t. Tiems pasilinksminimams (įleidžiama nesuskai
tomi milijonai kas met. Pridėkime dar milijonu-! nupir
kimui kalėdiniu dovanu, o pamatysime, kur reiki; ieškoti 
priežasties visokiu daiktų kainu pakilimo augštyn. 

Teėiau — rašo toliau Patton — priežasties eškoma 
kitur kur. Vieni visą bėdą suverčia ant aukso. Patton'o 
nuomone, auksas ėia nieko nekaltas. Bandymas suversti 
visą bėdą ant nekalto metalo yra pavojingas tuo, kad pa
ragina žmones žiūrėti į dabartinį krizį, kaipo į laikina be-
i vaike, kuri galutinai pasibaigs pati savaimi, — kuomet 
yra tai svarbi ir pavojinga visuomenės gyvenimo valan
da, reikalaujanti plataus ir veiklaus programo. 

Kiti, kaip James J, Ilill, tvirtina, kad Amerikos pri
gimtieji turtai eina vis mažyn ir mažyn — iš to ir atsiran
danti vis didesnė ii' didesnė brangenybė, čia yra taiko
ma. .1. S. Alill'io maksima, vadinama besimažinanė.uijų įė-
mimu įstatymu *). Jeigu taip butij ištiesu, tai Ameri
kai prisieitu paskęsti nusiminimo vilnyse: nes kas gali 
būti liūdnesnio, kaip tikrybė, jog kraštas eis vargingyn 
ir vargingyn, kol jo gyventojai galcjp turės išmirti ba
du . ' . . . Bet nusiminimas čia nereikalingas. Jai- dabar 
daugelyje vietų t'armeriai gauna iš savo žemės dus^k dau
giau, nekaip gaudavo pirmiau, nes sėja, mėžia kitaip, ne
kaip pirmiau. Vietomis jie veisia tokius augalus kurie 
nesibijo sausumos ir šalnų. Be to, baisybės nederlingos 
žemės tampa derlingomis, jei balos esti išdžiovinamos, o 
sausos vietos susilaukia vandens (kalbame apie hrigaei-
ją i — o Amerikoje vis daugiau ir daugiau nevaisingųjų 
žemės plotu yra (kaip tai sakoma) "atperkama civiliza
cijai". 

*) Tasai įstatymas skelbia, jog visi gaminantieji tur 
tus daiktai per ilgesni vartojimą, duoda vis mažiau ii' ma 
žiau pelno: mašina gadinasi, kasyklos tuštinasi, žemė ne 
išduoda tiek vaisiu, kiek išduodavo pirmiau, ir t.t. ir t.t. 
Tas įstatymas butu teisingas, jeigu mokslas (išradimai ir 
t.t.) neatsvertu "įėmimu mažinimus". 
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Treti dabartinį persilaužimą aiškina tuo, kad darbi
ninkams nėra mokama atsakoma alga, ir dėlei tos prie-
lasties jie negali nusipirkti reikalingų sau daiktu. Visai 
kitaip butų, jei jų uždarbiai butų augštesni, nes tuomet 
ji(! nejaustų brangumo. Ir šitoks išaiškinimas, Pa t ten 'o 
nuomone, yra klaidingas, nes ant brangumo rūgo j a ne 
tiek vargingi darbininkai , kiek vidutinė klesa, kurios me
tiniai įėmimai svyruoja t a rp 1000 ir 3000 dolerių. Žmones 
rugoja ne u/ tatai , kad neturi už ką nusipirkt i maisto, bet 
už tatai , kad jiems vis sunkiau ir sunkiau pasigaminti iš-
taigų, komforto. 

Prof. Pat ten dabart inį krizį aiškina keturiomis prie
žastimis: (1) kapitalo t rukumu, (2) neatsakoma gyven 
tojų išsiskirstymu, (3) atskir imu producento nuo konsu 
mente (išdirbėjo nuo suvartotojo) ir (4) nauju moteriš
kės padėjimu. 

P r ip ra tę esamo su pirštais badyti milijonininkus ir 
t rūstus ir visai nematome fakto, kad mums t rūks ta kapi
talo. Męs galėtumime suvartot i dusyk tiek kapitalo, jei
gu tik žinotumime, ku r jį gauti . Je igu turėtumime dau
giau kapitalo, nepaisytumime augštų kainų. Bet toji kle
sa, kuri turi 5000 dol. metinių jėmimų, užvedė naują gy 
venimo būda, kuriuo nori gyventi žemesnės klesos, bet 
neišgali. Žodžiu, vidutinė klesa — tasai pirmiau gausus 
kapitalo šaltinis — visai nustojo taupt i . Jeigu darbinin
kai šioje valandoje taupia, tai iš to dar neišeina, kad aukš
tesniosios už juos klesos daro tą-pat. Naujas gyvenimo 
būdas veržia jas praleisti visus lėmimus, taip lygiai, kaip 
ir mažinti savo šeimyną. Maža šeimyna arba bevaikė šei
myna reiškia mažus sutaupimus arba ir jokius SUtaupi-
mus. Galima nei drąsiai sakyti , jog vyras ii- pati, ne
turintieji vaikų, neturi nei pinigų bankoje. 

I'rof. Pa t ton čia pradeda kalbėti apie Philadelphija, 
kurioje gyvena jau LV> metus. To miesto gyventojus jis 
dalija į keturias klesas: papras tus darbininkus (daugiau
siai ateivius) , suorganizuotus darbininkus, imanėius algas 
klerkus ir 1.1., ir pramonininkus (biznierius). Štai prastų 
darbininkų padėjimas esąs persimainęs labai mažai, kuo
met suorganizuotų darbininkų (unijonistu) uždirbančių 
nuo 800 iki 1200 dol. j metus būvis labai, labai esąs pasige
rinęs. Pirmiau jie gyvendavo sugrustoji- miesto dalyje, 
o dabar jau išsikėlė į priemiesčius, kur gyvena ištaigin
gai dviejų gyvenimu nameliuose, kuriais tapo apsta tytos 
miesto aplinkinės. Tuo paėiu tarpu imanėių algas klesų 
ii smulkiųjų savininkų būvis esąs labai sublogėjęs. Tai 
toji klesa, kurios metiniai įėmimai siekia nuo 1000 ligi 
3000 dol. P i rm kelių dešimčių metų buvo tai garbingoji 
gyventojų dalis. Eilės trijų gyvenimų namų senojoje 
miesto dalyje rodo ligšiol, koks buvo tosios klesos gyveni 
rnas. Dabar tuose pačiuose namuose^gyvena po kelias šei
mynas, o senuosius jų valdytojus rasi gal paėmusius kokį 
vieną kambarėlį ir nuomuojančius jį jau nuo nauju savi 
ninku. Kas pasidarė*/ Hrangesnis pragyvenimas ir 

augštesnis gyvenimo būdas atsiliepė skaudžiai ant " g a r 
bingosios" kitados miesto gyventojų dalies. Prisidėjo dar 
kita priežastis namu tarnų klausimas. Tarnai ir tar
naitės dabar ima dvyjrubą užmokestį, o neatlieka nei pu 
sės to darbo, kurį a t l ikdavo seniau. Kezultate, geresni 

tarnai ir tarnai tės nuėjo pas tur t ingesnius žmones, o pas
tur lakai pasiliko pas vidutines klesas. Namų patarnavi
mai pasidarė taip prasti, kad šeimynos su vidutiniais įėmi-
mais velijo parduoti savo baldus ir eiti gyventi k i tur kur, 
o valgyti pigiose restauracijose. 

Dar vienas daiktas . Seniau šeimyna su 1000 dol. me
tinių įėmimų pasidėdavo nemažiau, kaip 100 dol. ateitiai, 
ii' tie su taupt i pinigai pagimdė Philadelphijos pramonija. 
Dabar tokios šeimynos jau netaupia, bet viską išleidžu , iš
ėmus mažą dalelę, už kurią apsaugoja savo ateitį (ap
draudžia savo gyvybę, sveikatą ir t.t. įvairiose apdrau
džiamose kompanijose). Tokiu būdu senas kapitalo šal
tinis išseko, ir dabar kapitalas darosi ne iš taupimo, bet 
iš pelno. Taip tatai , galinga kitados Philadelphijoj( vi
dutinė klesa greitais žingsniais nustoja savų namų ir A'irs-
ta nuomuotojais ir pigių valgyklų lankytojais. Tosios 
klesos šeimynos pasitenkina vienu vaiku, o daugiausia, vi
sai neturi vaikų. Ui kiek laiko toji klesa nustos visai sa
vo įtekmės j miesto gyvenimą. Philadelphijos ateitis pri
klauso nuo to, kokiais taps ir ka darys naujausieji atei
viai i kvakerių sostinę. 

Taigi, Pa t ten 'o nuomone, labiausiai kitados lau 
pianėioji klesa baigia nykti , iš ko t ikriausias kapitalo šal
tinis baigia džiūti ir dėlto pr i t ruko mums atsakomo ka-
piialo. o jeigu neturime iš ko daik tus pirkti , tai ar ste
bėtina, kad skundžiamės ant daiktų b r a n g u m o ? . . . 

Yra dar kita priežastis. Gyventoja) yra išsiskirstę 
neatsakomai po Ameriką. Pramonijos susispietė šiauria-
ryėiuose, kuomet maistas ir neapdirbtoji medžiaga yra 
gaminami už tūkstančių mylių į vakarus arba į pietus. 
Jeigu Philadelphija galima butų nustumti kokiais dvie-
jais tūkstančiais mylių i vakarus, pragyvenimas joje pitsi-
darytų kokia 20 nuošimčių pigesnis. Labai neišmintinga, 
kad visa pramonija grūdasi į didelius miestus vieton da
ly ties po visą kraštą ne daugiau, kaip 100,000 miestais. 
Dabar-gi grūdasi po didelius miestus, per ką namų r a i d a 
kila augštyn be galo ir gula sunkia našta ant žemesniųjų 
ir vidutinių sluogsnių. 

Trečioji priežastis tai toji aplinkybė kad t a r p kon-
sumento ir producento perdaug tarpininku. Seniau fer
meriai atveždavo savo produktus į Philadelphija, ir žmo
nės pirkdavo juos stačiai nuo jų. Dabar-gi farmer ' io ne
bematysi mieste: jo vietą turi paėmę " pedler ia i" , sąk įo-
VOS ir kiti tarpininkai , kurie ieško didesnio arba. mažesnio 
pelno. Tokiu tai būdu produktai yra pabrangę 20—30 
nuošimčių. 

Ketvirtoji priežastis guli naujame moleriškės padėji
me. Seniai! moteriškė pati siūdavo drapanas , megzdavo 
pančekas, kepdavo duoną, darydavo dešras, konservus i r 
t.t. Dabar tą darbą atlieka kas kitas. Iš to išeina, k? d, 
šeimyna, turint i looo dol. metinių [ėmimu, seniau gyven
davo labai ištaigingai, dabai- tokia pat šeimyna, nepi-i 
sidedanl šeimininkei nei t ruputėl io prie turtų padaugini
mo, yra priversta pirkt ies mažiausią daiktą nuo ko kito 
ir todėl kenčia vargą. 

Pabaigoje prof. Patton paduoda vaistus prieš pabran
gimą daiktu. J o nuomone, reikia sureguliuoti protingai 
tarifą, paimti kontroleri monopolius, sumažinti rentą, steig 
ti ko-opereatyviškas sankrovas, platinti techniškąjį moks 
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la ir padvejoti kapitalą. Tuomet už loco dod. galima bu 
sin gyventi taip, kaip dabar gyvenama u i 2000 doL. 

tiesas dt'ti anl popieros ir siunl inėti jas po kuopas, erzin-
1 i, klaidinti Sus. narius !. . . 

Noriai aukojamo įvairiem* t iks lams: (aulos namams 
Vilniuje, kauniškei "Saulei", Marijampolės "Žiburiui", 
fondui vadovėliams kušti ii- 1.1, ir t.i. Beaukodami pla 
tesniems siekiams, kai kada neužmatoma pavieniu asme-
nu, reikalaujančiu pašalpos. Štai rašo mums Ks. Yana-
gėlis, buvusia vedėjas mušu " V a i k u S k y r i a u s " : 

"Kaipo sadarbininkai krikščioniška laikraščiu, 
drįstu pasiskusti, kad pribaustas esu dažnai kentėti 
vargą ir k a r t a i s . . . kada. Be pašalpos negaliu gy
venti, nes čia baisus b r a n d u m a s " . . . 

Ks Vanagėlis gyvena dabar Varšavoje - be jokio už
siėmimo, Sunkus yra padėjimas nebejauno jau žmogaus, 
d a gi apsunkinto nemaža šeimyna. Vanagėlis ne nuo šios 
dienos jau yra žinomas mušu l i teratūroje. J o sudėtas dai
nas gieda plačiai visa tiietuva, j o doriškas pasakaites skai
to visi lietuviai, jo sakmėmis gėrisi Lietuvos vaikeliai. 
Tai-gi pridera visiems lietuviams palengvinti šito užsitar
navusio visuomenei vyro vargus. " D r a u g o " redakci ja 
paaukoja 10 dol. ir a t idaro Ks. Vanagėlio šelpimo fonda^. 
Kas aukos daugiau .' 

Neseniai Amerikos dienraščiai garsino, jog anglikonu 
vyskupas Paret, važiuodamas j K.\mą, gavo nuo kardino
lo Oibbons'o rekomenduojantį laišką i Vatikano viršeny 
b$. Paskui kada vyskupasi nuvažiavo i Rymą t i«* pa 
tis dienraščiai apskelbė, buk Vat ikanas jo nejsiieidęs, da
gi su paaiškinimu, buk " šv . Tėvas ueesas kokiu paveikslu 
ar stovy l a " , kad kas reikalautų važiuoti ištolo jo pa
žiūrėti. Golap tie patįs dienraščiai apskelbė vyskupo Pa 
ret 'o telegramą kardinolui (l ibbons'ui , kurioj. ' vyskupas 
duoda žinia joir dienraščiu skelbimai apie neįleidimą į Va 
tikaną yra gyvi melai. 

Tai d a b a i ir tikėk Amerikos spaudai, ypač jeigu kur 
kalbama apie popiežių ir katalikų bažnyčia!... 

Keturi pernykščio seimo delegatai paleido iš Cleve-
lando atsišaukimą j Susiv. narius. Tame atsišaukime kas 
žodis, tai tiesa. Nežiome, kas prikalbino anuos dėle 
gatus pabusti savo nevykusį atsiliepimą, bei kitiems dėle 
galams aišku, jog anie keturi delegatai paleido sąmonin
gą netiesą. Kun. S. Pautienius nevedė seimo despotiškai. 
Pirmininko plaktukas (da-gi koksJ) tuojau po pirminin
ko išrinkimui tapo padėtas į šalį (jj nuėmė nuo stalo pats 
kun. Pautienius) ir visą seimą ramiai sau gulėjo kampe. 
Pinigus leido ir laiką gaišino ne kun. Paut imiius, bet p 
-I. Tamulevičius. Nei kun. Kudirka nei kun. Staknevičhis 
nedalyvavo nei viename mitinge Ilollenden'o Kotelyje, 
Kun. Pautienius nesiveržė nei į seimo pirmininką nei į 
Busi v, prezidentą, dei anie delegatai dalyvavo ištisą lai 
ką s.ime, lai privalėjo žinoti, jog visi rinkiniai atsiliko 
slaptu balsavimu, ir juose nebuvo jokio veržimos nei prie 
vartos. Taigi, kalbėti neliesą negražu. 

Ir vėl, sunku suprasti , kaip galima Išdrįsti tokias ne 

Nesuprantame taip pat, kokiems galams Pittstono ir 
Duryea 'os kuopos šaukia Pit ts tonan priesseiminj seimą? 
Jei nori prirengti delegatus, kad išmestu kunigus H Susiv. 
tai visos pastangos remiasi ant klaidingo pamato (ant pra
simanymu, siundymų ir melą prieš dvasiškiją) . Je i tas 
priešseiminis susirinkimas yra šaukiamas " K a t a l i k o " in
teresuose ,tai vėl daroma klaida, nes " K a t a l i k a s " netin 
ka į Sus. organus. Sunku suprasti , dėlko yra daroma to
kia aiški klaida ! 

Apie "Katal iką ," , jo s iundymus ir juodus kurs tymus 
parašysime ateinančiame numeryje, tuo tarpu-gi tik pa
minime, jog "Ats i l i ep imas" , po kuriuo yra pasirašę ke
turių Chicagos kuopų viršininkai (žiur. " K a t . " No. 20; 
tai)) pat a tskirus lapelius), yra pilnas ir netiesų ir pikto 
noro. Tas "atsi l iepimas*' , regimai, yra iškeptas ' 'Ka ta l i 
k o " redakcijoje, nes perdaug a t s i d u o d a . . . "Tunanevi -
č i jada" , o anie viršininkai tik parirašė po juo, gal visai 
nežinodami, po kuo rašosi, o gal kas kitas y ra padėjęs jų 
vardus po nevykusiu "a t s i l i ep imu" . 

Tečiau iš rašinėlio atsižinome vieną daiktą, kar io dar 
nebuvome girdėję — būtent , kad Susiv. ketina nupirkt i 
" D r a u g ą " , o " D r a u g o " leidėjai žada parduot i savo or
ganą Susivienijimui. Tai sekretas, kurio nežiiiojo nei 
" D r a u g o " budėjai nei redakcija, ir už kurio a t i lengimą 
p. Tananeviėiui taria širdingą ačiū. Bet drauge liustame. 
Gaila mums Chieagos didvyrio. Tiek pinigu praleisti, tiek 
spėk ii išgaišinti; tiek kraujo susigadinti — ir štai pasku
tinėje valandoje Susiv. ima ir nusiperka nuosavu organą 
ir pasako p. Tan . : gi ž.inokies su savo " K a t a l i k u " ! Ar tai 
tam p. Tan. mėtė šimtus doleriu, tam plėšė kunigu gerą 
vardą, tam platino melus ir siundė vienus prieš kitus, kad 
Susivienijimas išmestu jo laikraštį už tvoros, <> Sara pa
čiam pasakytu kaip anuomet synedrijonas pasakė Juda i 
I sk ar i j o t u i : žinokis s a u ! . . . Neduok dar Dieve, išleistu 
katę iš maišo, kurj imtu ir išdraskytų uoliam Susiv. ardy
tojui akis. Brr!. . . 

P. Tan., nereikia šaukti vilko iš miško. Susiv. dar ga
li pasinaudoti tamstos išperėta žinia, nusipirkti savąjį or-
ganą ir išsižadėti vergauti tamstai. Visaip juk ijali atsi
t ikti ! 

Reikalingas dfldorius, galįs g^rai mokyti oho tą ir mo
kas lietuvišką, lenkišką ir anglišką — kalbas. Mėnesinė 
alga $45. Kreipkitės šiuo adresu : 

Rev. J . Kasakaitis Box 588, Fiveland Pa. 

SANS SOUCI PARKAS. 

Geriausia pasilsėjimo ir smagaus laiko perleidimo vie
ta, bus a t idary tas per Memorial Day, 80 d. gegužės, šin 
metų sezonui. Krutant i paveikslai, Imliu metimas ir kito
kiu pasilinksminimu ik valiai. Nedėlioję įneiga uždyką. 
(triež Oppenheim pilna orkiestra. Programa susidėk is 
bažnytinės muzikos 
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S-L. R. K- A. Reikalai. 
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J U B 1 L Ė J I N I S SEIMAS. 
H 

Pranešu, jog seimas atsiliks šįmet 7, 8 ir 9 birželio jį 
mėnesio, mieste Plymouth, Pa. Gerbiamos kuopos įj 
teiksis išrinkti delegatus savo susirinkimuose ir para- jį. 
syti jiems mandatus su viršininkų parašais ir kuopos į 
antspaudu (pečetim). i 1 

n 

'i 
« 

Delegatai teiksis pribūti iš vakaro 6 birželio; išry-
Pf* to 9 valandą, bus šv. Mišios šv. Kazimiero bažnyčioje; 
I į delegatus prakalbės dvasiškas vadovas, gerb. Kun. 
I V. Staknevičius. Seimą pradėsime 10 valandą. 

Su pagarba 
I Kun. S. Pautienius, 
1 prez. 
B 
u u « :: m :! :< » » » " » " " » " « « " « " ""!« » « »!» « » « " » " « " *» H u H u u 

SEIMO DELEGATAMS. 
ii Susiv. I J. U. K. A. kuopa praneša būsiantiems vv'i 

mo delegatam*, jog: 25-tas Susiv. Liet R. K. A. Seimas 
atsibus Plymouth'e, Pa., an1 Majestic salos 7, .8 ir 9 d. 
birželio. Šį metą sukaks 2f> metai, kaip susivienijimas 
gyvuoja, gavo jis pradžią Plymoutb 'e per įtekmę a. a. 
kuu. Burbos. Seimas prasidės su iškilmingomis mišiomis 
at laikytomis vietinėj lietuviu bažnyčioje 9 vai. išryto. Po 
Mišių delegatai kvieėiami at lankyt i a. a. Kun. Burbos, Su
siv. Įkūrėjo kapą. Pirma d ien ' vakare ant tos pačios sa
lės " A u š r o s " draugystės giedoriai padainuos gražias lie
tuviškas daineles, o antrą d ien ' bus gražus teatras, M t 
Carrael'io lošiku suloštas. 

Godotini Delegatai, pribuvę j Plymouth'ą, galės sus
toti Bley Hotel ant Main st., arba, kas norės, pas lietuvius 
biznierius : Augusta Višuijniską, 8 Main St., Krank Zdon, 
2 Main St.. Ir P, Zeka, 30 Main St. 

Vietinės kuopos sekretorius, 
A. Urbonaviče. 

Raltimore, Md. 10 d. Gegužės, 1910 m. 13-ta kuopa 
Susiv. L. R. K. A. 

Garbi "Draugo" Redakcija: 
Mes viršininkai minėtos kuopos meldžiame jųsų, pa 

talpinti skiltyse gerbiamo laikrašėio " D r a u g o " šitą atsi
šaukimą : 

13-ta kuopta Susiv. L. K'. K. A. turėjo savo nepapras 
tą susirinkimą nedėlioję, 15 d. Gegužės. Susirinkimas bu 
vo sušauktas su niierin pakalbėt apie ateinant) seimą i 
dant nutar i IT paduoti įnešimus, rinkti delegatus, išdalyti 
prisiųstas per Centro sekretorių a tskai tas ir 1.1. Tarp vi 
su kitu nutarimu, likosi perskaityta a tskai ta ir patėmyta, 
kad skaitliu je išeigų nesiranda išmokėta posmertinė mi
rusios Katarinos Yiršiliutės, kurios, prezidentas tvirt ino, 
bfik posmertinė (kuopai nežinant i yra išmokėta p, Ado 
maitienei. 

Dėlto kuopa nu ta rė vienbalsiai reikalauti nuo Cen
tro vyriausybės kad ūmam laike pagarsintų viešai ant šių 
reikalaujamų kuopos nu ta r imų : 

1. Kada ir kaip minėta posmertinė buvo išmokėta? 
2. Dėlko posmertinė išmokėta p. Adomaitienei o ne 

K. Viršilai, kuris yra jgaliotas per sūdą (Administrated 
by Orphans Court) sukolektuot ir išmokėt kam priguli, 
jai priklausančius pinigus.' 

;{. Dėlko prezidentas (ar Centras, nes prezidenlas ra
šė, būk centras taip nutarė) paniekino kuopos vyriausy
be, drauge paliudijimus, patvi r t in tus parašais ir kiuopos 
atspaudą (peėete) , kam priguli posmertinė atmokėti? 

4. Dėlko centro komitetas laužo teises Konstituci
jos, kur yra parašyta kad, mirus broliui ar seserei, nee-
sanl tėvam gyviem, posmertinė mokasi broliams, Benorimi 
ir 1.1., o centro komitetas išmokėjo vienai ypata i (ir tai 
netikrai seserei), kuomet br< lių ir seserų mirusios j ra ke
li? 

Reikalaujame nuo eentro vyriausybės, kad būt atskai
ta viešai per laikrašt i į dvi savaites laiko paaiškinta. Jei 
to nepadarys apskelbsime protestą priešais sau va I ink ą el
gimąsi eentro komiteto ir skriaudimą Susiv. narių 

J . Vasiliauekas, kuop. Pirmsidis . 
J . Lietuvninkas, Haštininkas. 

J . Karalius, Kasierius. 

PAAIŠKINIMAS APIE KATRĖS VIRŠILIUTĖS 
POSMERTINC. 

15)08 m. apie 10 d. Birželio (prieš 23 seimą) gavau 
laišką nuo advokato iš Baltimorės, kad jam pavesta p. 
Adomaitienės Bukolektavoti posmertinę ui a. a. K. Virši-
liute. Tą laišką parodžiau seime (28) Kun. J , V. "iudyr-
kai, tuolaikini ui prezidentui, kuris liepė man pareikalauti , 
kad prisiųstų dokumentus apie myrj. Tą man padarius, 
visa metą nebuvo girdėt apie tai, iki po 24 seimui prezi
dentas gavo metrikus myrio su gerbava marke iš Lietu
ves, nes Katrė Yiršiliutė mirė 23 Bal. 1908 m. Salantuose, 
Lietuvoje. Ant to dokumento pasiremdami liepėme ka-
sieriui išmokėti. Tai buvo Liepos m. 2 d. Rugpjūčio 1909 
gavau laišką no Adomaiėių dėlko teip ilgai nemokėta jos 
posmertinė. Paaiškinus dalykus, nutilo. Bet štai apie 
20 d. Rugsėjo 190!) gaunu kitą ištrauką iš laidotuvių kny
gų ir 13 kuopos laišką išmokėti posmertinė už viršminėtą 
nare jos broliui. Apie tai pranešiau prezidentui, jog j a u 
liepėme išmokėti Adomaiėiam. Tuomet prez. liepė tą 
visk;} palaikyti iki ' se imo. Tuojaus užklausta p. Ado
maiėių ar gavo jau posmertinė ir št ui ką atrašė mal i : 

Baltimore, Md. 21 d. Rugsėjo 1109 in. 

Garbus Taut ie t i ! 
Laišką nuo Tamistos apturėjome, kuriame klausite 

ar gavome čekj nuo kasieriaus, 
("vkį gavome pereitą savaite, o pinigus iš batikos atsiė-

mėm šį panedėlj, už ką ištariame širdingą aėių. 
Pijušas Adomaitis, 

654 W. ( ierman st., 
Baltimore, Md. 
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Nuo to laiko nieko dauginu negirdėjome, ir nuo p, 
Laibinio nėra gautu jokiu Žinia, dėlto norą niekur garsin

ta. Su pagarba 
K. Krušinskas, Sekr. 

VARDAN TEISYBES. 
Pastaruoju laiku " K a t a l i k a s " paėmė sau už amatą 

a takuot i S. L. H, K. A. Centro komitetą, o išdavus atskai
tas ir išreiškus savo mintis man su Prezidentu, " K a i . " 
it įtuzes su visu savo gašlumu išsižiojęs šoka ant mudvie
jų, ir jau, jau rodos kad praris. Kaip va: 19 N. Redakci
ja daro oel " 1 2 - k a " pastaba, kuriose visokiu girdėtu ir 
negirdėtu nesąmonių prirašyta. Prezidentui užmeta iš
linkimą kasieriaus už ,ii užstatymą kaucijos, na ir nie
ko neveikimą. O sekretoriui tai j au ir kar tuves pas
tatė, tik reik užnaryti virve ir viskas bus "ora i l ". Pa
žiūrėkime, ar daug ėia tas ponulis turi teisybės savo 12 
pas taba f! Pirm visko " K a t . " redaktor ius neprigulėjo 
prie Susivienijimo ir ne priguli, apie Susiv. dalykus tiek 
žino, kiek skerdžius apie dangaus platybes, kiša nosį ne 
į savo puodą. Antra , visi tie, ką kelia protestus per " K a 
ta l iką" , neturi mažiausios teisybės, kaip va: 3€ Kuopos 
protestas lilpęs 17 N. " K a t . " , kuriame sako. buk, " A . 
Dulskis pilnai užsimokėjęs, o suspenduotas, J . Žakas ne 
mokėjęs ir nėra suspenduo tu" . 

A. Dulskis suspenduotas už IV bert. 1909 m, (žiūrėk 
atskaitą už IV b. Spalio m. (i N. " D r a u g o " ) o J . Žakas 
suspenduotas už I bert. 1910 m. (žiūrėk I bert. atskaita), 
ir kur teisybė? A r g i gali būt suspenduotu garsinamas 
tas, kuris nemokei už ateinanti bertainj ir iš kur Centro 
Sekr. žinos, kad tas arba anas nemokės? Na, 0 pažiūrė
kime, ar kuopos tie ponai gerai veda knygų tvarką f Pa-
vyzdin Ksaveras Stravinskas, tos kuopos narys, mokėjo 
už IV bert. 1909 m., o kuopos ponai jam liepė mokėt Sau 
syje 1!H0 m. $1.60 už Spali taip pažymėt;i ant deklara
cijos. Tam žmogui ir antrą bert. liepė mokėt 50e, 0 tat . 
ką perdaug paėmė taip ir stovi. Mat kuopai galima ds 
ryti klaidas, bet Centro Sekretoriui anaiptol! Pakart ji 
tttOJaus, jei klaidą padarys. Nepadarius klaidos jau pro
testuoja, o kas but, jei klaida ištiesu but padary ta? 

Toliau 75 kuopa už Sausį irašė 2 nari po 1.10, kurie 
jau išbraukti ,o pinigų neprisiuntė, nors ant dekliaraei 
jos suma įrašyta 38.00, bei kaaierini gavo 36.00. Pagal 
vardus turi būti 37,"20 Parašiau kuopos sekre tor iu i ; tas 
davė žinią, kada atskaita jau buvo spaudoje ir pataisyti 
nebuvo galima. Na. ir rašo tuojaus Prezidentui, jei Sekr. 
neatšauksiąs tos klaidos (kurią kuopa padarė) , jie pa
kalsią " s m a r k u " protestą per laikraščius. Mat. kaip kuo
pa padaro klaidą, tai Centro Sekr. turi jai duot žinią per 
laišką ir t;i klaida pasitaiso ir niekas nieko nežino, o i<i 
Centre Sekr. klaida, tuomet kuopa nereikalauja duot ži 
nios Sekr., bet rašo tUOJaUS " s m a r k i ; " protestą j " K a t a 
liką". Kaip štai 15 kuopa, kur priguli " K a t . " bosas, už 
baiandi prisiuntė p- Kadsevskii (39.85) trisdešimts dėvi 
uis dolerius ir 85c. be vardu. 30 d. b ai., man nesulaukus 
vardų, parašiau laišką, irstai P> d. Gegušio gaunu deklis 
racijas su vardais, be kuopos antspaudus, be sekretoriaus 

nei kito kokio kuopos viršaičio parašo, be jokio paaiškini
mo, ir suma jau ne UI).85 bet (45.20) ketures dešimts pen
ki 20c. Na, ii- Centro Sekretorius, jei nori žinot, kur tie 
5.35 pasidėjo, dėl ko neprisiunt ė, rašyk ir vėl pas poną 
kuopos Sekretorių ir maldauk, kad jo malonybė praneš
tu tau, o jei ne, tai kuopa tuojaus pakels " s m a r k i ; ' ' pro
testą per " K a t a l i k ą " . Tai ta ip daro tas kuopos sekreto
rius - autorius straipsnio " P r o t e s t u o k i m e " tilpusiu " Kala-
t a l i ke" ) kur, kaip minėjau, priguli pats bosas " K a t a l i k o " 
o kuopos sekretorius, ' ' K a t a l i k o " boso bankas klerką, 
kandidatas 25 seime ant Centro Sekretoriaus. Tat šį 
dalyką apreiškiu viešai ir reikalauju 15 kuopos viršai
čiu paaiškinti , kur tie 5.35 dingo ir kad butu prisilpsta 
su parašu kuopos viršaičiu ir kuopos antspaudu, nes pa
gal konstituciją - be antspaudos jokis dokumentas ne
reiškia nieko. 

" K a t . " pataria kuopoms nerinkti manęs toliau Cen
tro Sekretorium. Bet aš pasakau viešai, jei kuopos ir 
Seimo delegatai rinks " K a t a l i k ą " , už organą, aš ne tik 
ką atsisakau nuo tarnystos, kaipo Centro Sekretorius, bet 
ir nuo kuopos Sekretorystos, nes tat butu per didelin pa
žeminimas mano ypatos su " K a t a l i k u " braidžioti po pur
vyną ir žuvis meškerioti, kurias " K a t . " išsikepęs pirš tus 
laižydamas gardžei valgys. 

K. Krušinskas, 

S. L. R. K. A. Sekretoriui;. 

Brooklyn, N. Y. 2 1 - 5 — 1 0 . 

ATSILIEPIMAS f CHICAGOS "ATSILIEPIME". 

Mieli broliai ir seserys L. S. K. K. A.! J u s beveik vi-
si esate gavę slaptus ir a tvirus raštus, kurs tančius mus, 
neapšviestesnius brolius, prieš savo dvasiškuosius, kurie 
saugoja mūsų brangią organizaciją nuo bedieviu ir did
žiausioje dalyje yra prisidėję prie jos sudrūt inimo. Kata-
laliku priešams tarpimas kat ai, organizacijų neduoda ra
mybės. Taip ta ta i Jonas Tananevičia trečias mi tas , 
kaip begėdiškai daro netvarką ir ardo mūsų organizaci
ją. Supran tama taipogi, kad " K a t a l i k o " išleistojas sa
vo prisigerinimais stengiasi išvaryti iš tvarkos mūsų Sus
iną, d ei šuo, sakoma, neužries savo vuodegos, tai kas j am 
nes. ' Taip ir su Tananeviciu. Niekas jį nepagiria, bet 
visi, kaip vilką, ulioja, tai jis pats kožname savo rašyme 
neužmiršta pasigirti , kad jis prakilniausia rašėjas ir tvar
kos darytojas . (*ia turi būti visiems suprantama, kad ,am 
ne su tvarkymas Sus mo rūpi, o t iktai Sus-mo centai. Iš 
pavydo tasai blogas žmogus šmeižia nekal tas ypatas ir 
yra pasiryžęs, jei jam pasisekti; suardyt i mūsų katalikų 
organizacija. 

Mieli broliai ir seserįs, ka ta l ika i ! Susipraskime, kad 
mes savo užsėtus laukus per daug apleidom, piktas žmo
gus piktžolių prisėjo; mūsų " d a r ž e l j " knkalės užkalėjo. 
M ii ii ateitis bus liūdna, jei mes neatsikratysime veidu ai
nio ( l i icagos užtarėjo. Todėl pirmutinis ir reikalingi.m-
sis dalykas išrauti tas laisvamaniškas kukales, kad jų ir 
Šaknų nebeliktų. 
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Tą tatai užduotį turi at l ikt i siu meti) Jubilėj inis Sei
mas. 

Broliai delegatai - Katalikai! Eikime išvien ir pasis-
tengkime apvalyti rautų Sus-mą nuo ardytoju. 

58 kuop. narys A. R. 

"NEBEGERSIU VISAI". 

Baltrus buvo, taip sau nieko, gana gers žmogus, 
l'ačią turėjo patogia ir šešis vaikus. 

Tik nelaimė, kad gir tybė 
Naikino jojo dorybe 
Ir skr iaudė namus. 

Baltruvienė šaukės Dievop maldoms, pasiukais. 
Kantriai kęsdama vargą su mažais vaikais. 

Padėjimas bei geryn nėjo, 
Taip, jog i'odės Dievas norėjo 
Bausti juos vargai*. 

Aplinkybės labai sunkios buvo, kaip regi : 
Tėvas nuolat pasigėręs, šeimyna vargi. 

Galop, Viešpati maloningas, 
Maldas motinos gailingas 
Pr i im' įstabiai. 

Sekmadienyj' Baltruvienė bažnyčion ėjo, 
0 jos vyras girtulėlis namie gulėjo. 

Vaikai, nudriekė, sušalę, 
Kad alkį pravyt į šalį, 
Žaisti pradėjo. 

Vyriausia nuduoda girtą, svyruoja, griūva, 
Jaunesnieji gi broliukai tur juokų krūvą, 

— Sako, va mūsų brolytis 
Jgeb kaip girtas siaistyties, 
Žąsis varinėt. 

— Nuduot girtą, ans atsako, man neparanku, 
\'es neleista gerti snapsą beesant vaiku. 

Bet, kaip i vyrą suaugsiu, 
Degtine, kaip tėtė, mauksiu, 
Būsiu girtuokliu. 

Tėvas, jau prasipagiriojes, uugirst žodžius tuos. 
Regi aišku prakeikimą girtybės darbuos' 

I>ieve, sako, duok tvirtybę 
Man p}imesi i ta biaurybe, 
Ir t a p t i b l a ivu . 

Nuoširdžiai vaikus bučiuoja, glaudžia prie Širdies, 
Prisieg' nebepasigerti daugiau ik mirties. 

Ir žodį tartą dalaiko, 
Dėl meilės Dievo ir vaiko 
Ir savo garbės, 

Baltruvienė iš bažnyčios grįžta skubinai 
Ir sutinka savo vyrą kitokį nūna i : 

Su veidu linksniu ir romu, 
Kalbant] kaž-ką įdomu: 
"Nebegersiu visai"! 

Kad girtybė, pradžia pikto, dingo iš namu. 
Baltrus tapo geru tėvu vaikučiu linksmu. 

Sveikata jo pasitaisė, 
Gerovė namus sutaisė, 
Laimė prasidėj . Pranas. 

K A T R I U T E . 
TRIVEIKSMIS DRAMOS PAVEIKSLĖLIS IŠ LIAU

DIES GYVENIMO. 

Lenkiškai parašė KARVATOVA. 
Vertė A. VĖGĖLĖ. 

Eiles sudėjo A. ŽALVARNIS. 

(Seka) 
Girdėti girdėjau, regėti regėjau— 
o tai taip, o tni taip aguonėlės dygsta. 

Oi \\i karvelėli, meilingas paukšteli, 
Ar girdėjai, ar regėjai, kaip aguonos a u pa t 

(Jirdėti girdėjau, regėti regėjau — 
O tai taip, o tai ta ip aguonėlės auga. 

Oi tu karvelėli, meilingas paukšteli . 
Ar girdėjai, ar regėjai, kaip aguonas ravi? 

Girdėti girdėjau, regėti regėjau— 
O tai taip, o tai taip aguonėles ravi. 

Oi tu karvelėli, meilingas paukšteli, 
Ar girdėjai, ar regėjai, kaip aguonos žydi? 

Girdėti girdėaju, regėti regėjau— 
o tai taip, o tai taip aguonėlės žydi. 

Oi tu karvelėli, meilingas paukšteli , 
Ar girdėjai, ar regėjai, kaip aguonas kreėia? 

Girdėti girdėjau, regėti regėjau 
D tai taip, 0 tai taip aguonėles krečia. 

Oi tu karvelėli, meilingas paukšteli , 
Ar girdėjei, ar ragėjei, kaip aguonas valgo V 

Girdėti girdėjau, regėti regėjau -
O tai taip, 0 tai <;iip aguonėles valgo. 

Jokūbas. Aėiu jums už šokius ir daineles, dabar už 
jusu triūsą pridera užmokesnis. Eikime dabar vakariene 
\ a įgyli. 

Darata. Prašome, prašome (veda visus pro kairia 
šias duris) viską, rodos, taip skaniai sutaisiau, kad. na-
uau, nepapeiksite manės sveteliai. (Visi išeina, muzikanlai 
išlydi .iutis maršą grieždami.) 
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SCENA V. 
i 

Pranas vienas (po valandėlės įeina pro vidurines du 
ris.) 

Pranas. I š ė j o . . . geriau bus man eia be muzikos. Iš 
tolo girdėjau klebėsi ir d a i n a s . . . ir liūdna man buvo, la
bai l iūdna! (Po valandėlės) Mano D'eve. visai ki taip aš 
svajojau. . . (Atsisėda prie stalo ir ranka pr /emia galvą.) 
Katriute , kuomet tu buvai maža mergaitė, iš «;i plisber 
nelis, nesyk] padėjau tau pareiti per perkasus, užlipti aut 
aukšto kalno; drauge eidavonm žolynu jieškoti. Nuvargę 
ilsėjomės ant žolės, tu linksma, (ulbanti yt paukštelis, ;iš 
liūdnas prie tavo kojų. Žiūrėjau — tai i tavo akis, tai į 
rankoje esančius žolynus; tavo ak|a grasesnės bovo už žo
lynus! Katr iute , nesyk] išrovus dilge metei man j veidą, 
kad prajuokinti mane; dilgės tuomet gražiausi buvo man 
žolynai, nes tu man jas davei ! (Po valandėlės.) Kuomet 
tavo tėvas barė mane už k a. nors, tu mam- gynei ir užsto 
j a i . . . Katr iute , ar neikuomet neužklydo tavo galvon min
tis, kad g a l . . . gal nors kiek mane myli.' (NusiminęsV 
Dievuli! šiandien tavo su ta r tuvės ! Tėvas paskyrė tave Jo
nu i ; sakei, kad pati sau jį išsirinkai, kad jį m y l i . . . ma
niau, kad mano širdis plyš toje v a l a n d o j e . . . (Pakį la ir 
vaikščioja) Negaliu šiandien žiūrėti į tėvą .Jokūbą. . . . 
(Susimąstęs) O, aš nedėkingas! J i s mane, našlaitį, pri
glaudė į savo namus, kuomet mirė mano motina, o a š ' 
Kaip aš jam užmoku už jo duoną !. . . .Mirdama motina sa 
kė : " S ū n a u , tu našlaitis ir vargšas pasilieki šiame pašau 
lyje ta rp žmonių, ką tik todėl turėsi, bus iš jų malonės. 
Atmink atsimokėti jiems darbu ir mylėti juos už t a i " . 
(Po valandėlės1) Dovanok, motin, j au nebetrukdysiu tau 
ramybės g r a b e . . . . ir toliau uoliai dirbsiu Jokūbui . (At
sisėda) Tik retkarėiais nueisiu pasiskųsti tiems paukš-
ėiams ir medžiams, kurie taip dažnai matė mane su Kat
riute. Pasakysiu jiems, kad bėdinas esmi, kad nedrįsau 
pasakyt i Katriutei , jog ją m y l ė j a u . . . . m y l i u . . . . .Maž 
paukšteliu ėiulbėjimas užmigdys mane, o gal amžinai už
migdys. . . 

SCENA VI. 
Pranas ir Darata. 

Darata (Įbėga nematydama Prano) . Kur tas Pranas. ' 
Suprantu jo našlaityste, jo skausmą. 

Pranas. Aš eia, Darata. Sakai, kad suprant i mane? 
Darata. Taip, mano sūnau, nes ir aš našlaitė. 
Pranas. Širdingai aėiu tau, kad nesyk j palengvinai 

man našlaityste, nors... nevertas esmi to! 
Darata. Ką tu plepi! Dar nieko nepakorė nei pasmau 

gei! Nėra geresnio vaikino, kaip tu, Pramik I (Atsisėda) 
Kuomet aštuoni metai atgal Jokūbas priėmė mane j savo 
namus, kaipo našle ir ligotą moteriške, amžiną atilsi imi 
no vyrui Martynui mirus, kuomet ligoje prižiūrėjote ma 
Be tu, mano Pranuk. ir Katriutė, išsyk pažinau, kokios 
doros sielos gyvena šioje pastogėje! 

Pranas. Bei nepriskaitykite manės prie ju. 
Darata, žingoidu būtu žinoti, kodėl.' 
Pranas (liūdnai). Nes esmi nedėkingas! Negaliu Bian 

dien džiaugties Katr iutės l a i m e . . . negaliu šiandien žiu 
rėti į tėvą Jokūbą ! 

Darata. Vargšas vaikinas, suprantu t a v < . . . ^ t a i nė
ra nedėkingumas, Pranuk, Dievas paguos t ave ! 

Pranas. Negaliu laukti sau iš Dievo stebuklų, nes ne
vertas esmi to. 

Darata. Viskas J o rankose! Pergalėk save, mano sū
nau. 

Pranas. Veltui, Darata , stengsiuos viską užmiršti. 
Niekas nebeišplėš iš mano širdies Kat r iu tės ! 

Darata. Mylėk ją kaip seserj. 
Pranas. Permažai, Dara ta ; myliu ją kaip aniolą, nes 

nesykį buvo mano sargu, kuomet pikti žmonės t r aukė ma
ne i n o u d ė m ę . . . nekaltas jos veidelis apgyni mane nuo 
visu pagundii. 

Darata. Gerbk ją kaip brangu širdžiai paveikslą, bet 
kreipkies į kitą. Prisižiūrėk lvožei, kokia graži ir links
ma ! 

Pranas. Rožė? . . . Niekuomet! 
Darata. Kodėl? 
Pranas. Rožė nyksta prieš Katr iutės dorybių skais

tumą. Mergaitė tuomet graži, kuomet ji žydi dorybė
mis. 

Toliaus bus. 

New Pbiladolphijoje parsiduoda namas su štebėliu ir 
visais šlubos rakandais . Namas trijų augstu su daugeliu 
kambarių ,tik trįa metai, kaip pasta tytas , atneša $25.00 
mėnesinės raudos. Parsiduoda sykiu geras drrbinis ark
lys, du vežimai, dvejos rogės dviem sėdynėm ii' pakinkiai. 

Pardavimo priežastis savininkas važiuoja į Lietuvą. 
Atsišaukite p a s : 

Joną Ivašką, P. O. Box 65, New Philadel phia, Pa. 

"DRAUGO" AGENTAI: 
St. Stanevičius, 3206 Auburn Ave., Ciicago, 111. 
Antanas Kasparavičiuj 27 E. 23rd str., Bayontie, N. J. 
.luozas MaliSauckas, Forest City, Pa. 
Kazimieras Skripstnnas, P. O. Sugar ^oteh, Pa. 
Antanas (indaitis, Box 73, Silvor Creek, Pa. 
V. Leskevicius P. O. Mideloport, Pa. 
Mikas Cibulskas, 578 Canfietd Ave., Detroit, Mich. 
J. tomaitis, 126 S. Pear st., Shenandoah, Pa. 
T. Kiziovič, Box 167, Minersville, Pa. 
M\ Karbauckas, 81 G. st., So. Boston, Mass. 
L. Svagždys, .171—5th st. So. Boeton, Mass 
.1. Mikutaitis, 1438 Western avo., Allegheny, Pa. 
A. RadzeviP, 194 New York ave., Nebark, N. J. 
A. Kliinnvičaitė, 321 Kensington ave., C įicago, 111. 
A Pocius, 10806 Wahnsh avo., Chicago, 111. 
M. Dūda, SI W. 25th st. Chicago, 111. 
K. Strumskis, 2323 West 23rd PI. Chicago, Tll. 

Anulys, 168 Beakon str., Brighton, Mass. 
J. BartoSevi?o, 4417 Marshfield avo., Chicago, 111. 
J. Pusolninkas, 722 Washington ave., Braddock, Pa. 
V. Biehniskas, 468 Northatnpton st., llaston, Pa. 
Nf. Urbanavičo, Box 33, Thomas, W. Va. 
J. Antamitis, Box 22, Suoyers, Pa. 
P. Bukantis, 96 Centre st., Kingston, Pa. 
Jpoi, Mntulinvieo 16,17 Tioga st., Shamokin, Pa. 
A, BornniMickas, 1214 Railroad st., Shamokin, Pa. 
J< Val.'iitinavičo, 1114 Cedar Avo., Scranton, Pa. 
.T. Versiackas, 65 Davidson st., Lo^voll, Mass. 
Ignas Makalojus, 1028 S. 2nd st., Philadnlphia, Pa. 
Ins. Robynsky, 163 First st., Elizabeth, N. J 
M. VaicenaviPius. 2 River st. W. Lynn, Mass. 
M. ftlapikovicius Silver Creek P. O. New Philad dphia, Pa. 
F. Hugnelis. 4.r>4 Main str., fidwardsville, Pa. 
Mat. Oeponil, 21 Pleasant str., New Bri iin, Conn. 
,Tui4 RnlouickMiti', 1015 8th str., Wan ;ogan, Tll. 
H. S. Petrulis, 3312 S. Halstead st. Cl.i.'ago, 111. 
.Urnas Ignotas 46—22nd str., S. S. Pittsnirgh, Pa. 



Gegučio i.Mavi 26, 1910, Met, U. No. 81 D R A U G A S 405 

ADRESAI CENTRO VYRIAUSYBĖS SU SI V. LIKT. 
RYMO-KAT. AMERIKOJE: 

KUN. S. PAUTIENIUS prezidentas 
P. O. (Jiradvilk, I'H. 

JONAS R1KTERAITIS vice-prez., 
67 James St., VVaterbury, Conn. 

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

REV. V. STAKNEVIČIUS, iždininkas, 
207 Adams Str. Ne\vark, N. J. 

G l o b ė j a i k a s o s : 
JONAS VIERAITIS, 

107 So. Hardinę St., VVdreester, Mass. 
KAZYS VASKEVYCIA, 

184 Jefftrson St., New*rk, N. J. 
KUN. V. VIZGIRDA knygius, 

190 So. hleadc St., VVilkes-Barre, t\>. 
KUN. V. STAKNEVIČIA dvasiškas vadovas, 

207 Adams St., Nowark, N. .1 

F A B I O L Ė, 
Gars i k a r d i n o l o \ Y i s e m a n o a p y s a k a . V o r t ė V y t a u 

tas Kaina 1 doleris. įmautiems daugiau, kaip vieni) 
«£zempliorių, nuleidžiamus didelis nuošimtis. 

(jaunama pas: 
REV. V. VARNAGIRIS, 

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

Tautieti! .Jei reikia Tau st ai \ ti nauji namai, a r ta i 
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak 
terius MIKAS SLAP1KEVIČIUS, New Philadelphia Pu 

r «tarr T\ » 4K3-.ann m a n r a -••.««*._'.a 

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

Tik vienas šitas šventarastis yra katalikiškas. 
Kaštuoja $2.00 iv 15c. persiuntimui 
Adresas: REV. S. PAUTIENIUS, 

OIRARDVILLE, PA. 

LIETUVIŠKAS DZIEGORMEISTERIS. 
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarantuojamui 

25 metams. Lenciūgėlius ir gražius žiedui. Armonikas ir 
visokius muzika! iškus instrumentus, albumus su muzika, 
akuliorius, revolverius, britvas, poeket books vyrams ir 
moterims Visokias knygas, rafaneius, škaplierius, kryže-
orieš Kaledasleidžiu u/ pHS6 prekės ir (kitus miestus siun 

ANTAN/S PUTIRSKAS, 
144 W. Market Stre< t, Scranton, Pa. 

Ww^r*ic*if*fl • . . . . . . . - h .. .. . u 

J U O Z A S S U K I S , 
Geriausias fotografistas visoje apielinkėje. 

N o r i n č i u s p r i ė m ė m o k y t i s ant fo tog ra fo . Visi li<' 
t u v i a i p r i v a l o t r a u k l i s avo p a v e i k s l u s pas v iengen t į , 

9 W I L L I A M S T . P I T T S T O N , P A . -;: 

1 F. J. Gillis, ' 
£ Pas jj galima gauti visokiu torielkų, bliudu, stiklų, 

| \ puodi.i, l i ampų ir v isokiu v i r t u v e i r e i k a l i n g i ; d l i k tu . 
X 
©Yra iš ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti, 

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

^ V ^ V # V V ^ v r . ^ ^ ^ ^ ^ ^ « ^ V ^ t J « & O ^ 0 ^ $ ^ 0 W » f l 0 ^ ^ ^ 

IVilkes-Barre Deposit & Savings f 
$ B A N K, ^^ 
| 71 PUBLIC SQUARE, WILKES-BARRE, PA. 
t KAPITOLAS $150.000. PERVIRŠIS $375.000. 
<| Moka 3-čią, nuošimtį nuo sudėtų joje pinigų. 

B a n k e a t d a r a k a s d i e n n u o 9 r y t o iki •] p o p i e t į , su-
batomis nuo 0—12 vidurdienyje. 

Galima susikalbėti lenkiškai. 

*v .>v. -^v#<^v^*v**>v^#^ • — — I II Ml • • • « . ! 

wv%,/&/&*%^'&ą/®www% w%r%%'®®>&t/%A'/&i9/%/%tytow% e%^t^e 
A. U Z U M E C K I S 

Lietuvis Graborius ir Balzamavo toj as. 
!> 

Viską išpildo goriau ir pigina negu svetimtautin. 
IVrs;ini<lo karietas vestuvėms, krikfitinoms ir t.t. 

Priima lavonus ir iš kitų miestų. 
Reikalo kreipkitės p;is savo tautiotj. 

324 VVHARTON, ST. PHILADELPHIA, PA. 
TELEFONAI: 

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

TĖMIKYTE LIETUVIAI! | 
Kelione per jūres. Tūkstančiai tūkstančių mūsų tautie- \) 

jj? 8iu l(eliauja j prigimtą Sali ir iŠ tenai atgal j Ameriku, o v is i | f 
' labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas: jį 

$ 

6 JN. 1V1A1JN VA'A., WlJL,IVJS»-I5AIU&.Ei, r a . \.< 
0 kodėl 1 Nes turi geni prižiūrėjimą, parankią ke l ionė ,^ 

kad tartum kaip ir parios kompanijos būtų pirkę laivakortos. j i 
Siuntimas pinigų greičiausias ir pigiausias pasaulyj, m 

JONĄ NEMETH'A, 
3 N. MAIN STR., WILKES BARRE, rA. 

DR. I. W. MENDELSOHN, 
Lenkiškas Gydytojas. 

PRIĖMIMO VALANDOS: 8 UMITJ%>,8 t i>opic i ,7 Hval<i.r«. 
J 50 South Washington St. Wilkes-Barro, Pa. 

Peoples telephone 1585. Bell telephone 75(.. 
,••'>••••.<•• • .. • ' • • ' " KMKlflOOOO &00*P kt 0 0 3 * * 

Swalm Hardware Cc>., 
No. 2J North Centre Btreot, 

POTTSVILLE, PA. 
įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai, st iklai dūdos, 

plaisterin, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai 

file:///Yisemano
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OFFICE NEW PHONE 37. RESIDENCE 1100. ^SS*'^.'.'-*^. 

LIETUVIŲ ADVOKATAS 

J O N A S S. L O P A T T O 
47-48-49 Bennett Building, Wilkes-Barre, Pa. . 
Norintieji pasiskolinti pinigų aut pirmo mortgage, 

ftrha pirkti namus lai kreipiasi. 

Kaulas Telefonas 1005. Senas Telefonas 659. 
DR-AS ALBERTAS KAUFIVIAN, 

—: GYDYTOJAS I š L I E T U V O S . : — 
Specijalistas nuo visokiu ligų. 

Gydo net lalii.uiM'i užsisenejusius ohroni <kas vyru, moterų ir kūdikiu 
ligas. Cialima susikalbėti, lietuviškai, lenki ; kni, rusi-kai ir vilkiškai. 

61 N. Washirujton St., Wilkes-Barre, Pa. 

cįp?'cįlp>ęįp?įSįž^p'įįį^Cįįzsįįįžtįjį??(įįįzsįSSr 

DRAUGO" 

SPAUSTUVE 
Į,*I-,T|•*•''" * • •'*•—-•" * ''» ' ui—ai . J W K M — f mm mi<mw « « W « H 

Į NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA 

I 
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS 

S P A U D I N A 
P I G I A I 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

RAIDES STATOMOS DIDELE ••NAUJAU-
SIOJO PATENTO MASINA "LINOTYPE" 

AOkKSUOKITK 

" D R A U G A S " 
314 E. Market St. Wilkes-Barre, Pa. 

George R. McLean, I I 
iš VVilkes-Barre, Pa. 

YRA KANDIDATU 
ANT KONGRESMONO 

nuo demokratu partijos. 
\ „Primary" [rinkimai kandidatu] atsibus subatoje 4 die- 1 

ną Birželio [June] 1910. 

Jis tarnavo miestui kaipo konsulmonas ir pa-
$ vieto kontrolierius ir dalyvavo karėje su Isianija. I 

Dienoje rinkymu meldžiu Gerb. Liotuviu 
>v piliečiu, idant pašelptu savo balsais. 
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DR. ALFRED J. VVENNER, 
77 South Washington Str. 

VVilkes-Barre, Pa. 
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Union Ticket Agency 
SuniiiHsiii l.ietiivis/k;i Bank> Scf«Ht<Hie ir Visoje Aplhkineje 

Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų 
Sium'-ia Pinigus kas dien in viaaa dalis n vieto; taip-gi purka ir išmaino v* 

o k i m pinigu*. Iftdirba visokius Dokumentus Amerikos ir Lietuvos teistinio 
Ofisas atidarytas kas dien nuo H-to* ifc ryto iki 9- vai. vak. 
Nede oje: nuo JO-tos iŠ ryto iki 6-tai valandai vakare. 

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

Taip-gi turime savo krautuvėje daugybę, visokiu maldaknygių 
ir MvietlAku k n y g u v i s o k i o s « k a l b o e e :: :: :: :: :: 

TEIJSFONAI: Naujas 803 - Heli 662 

» VIBNATIN* LIBTUVIiKA DIDKL* KBi.UTtJV*. 
(leriausiy arinoniky, skripky, klernaty, koncertiniu 
truhy ir daugybė viliokių inuzikalisky instrainuoti}. 
I'uikiausiy dziegorėliy, lenciugėliy, visokiv gražiu 
žiedu, lakotu, apilky, kolčiky, gėry br i tv j , druka-
vojainu maiinukiy, albumy, revolveriu, kriiiy, ralan 
iIŲ, skapleriy, gumini y litery, istorijy, daiay, pala
ku ir visokiy maldaknygiy. Gražly popierij groma-

ty rašymui tuziną už 100., 5 tuziuai už $1.00. Dniliy atiduromy ai-
toriuky ir pavuu-iavoniy siuntimui j Lietuva. Atsiysk st.vo tikrą 
adresą ir už 5c. markę, o apturėsi No. S Kataliogą su 450 pavei-
Urtlu ir 1"()() riiokiy uaudingy daikty. Ai gvarantuoju, ksd mano 
t a v o m pirmos kliasos o prekėn pigesnės kaip kitur; orderius ia-
smiii'.ii grcifni į .visus Amerikos, Kanados ir Anglijos kraštus 
Kviečiu vilui atlankyti sti visokiais pirkiniais ir orderia s pas 

K. VILKSWIOH, 
111 araad •%.. l t . Dep D. Brooklyn, K. T. 


