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Sveiki XXV Seimo S. L. R. K. A. Delegatai!
GERBIAMIEJI DELEGATAI!

Lygiai 25 metai sukako, kaip Plymouthe užsimezgė organizacija kuri dabar vadinasi Su
sivienijimu Lietuvių Rymo Katalikų Amerikoje. Musų organizaciją įkūrė nabašnikas D. T. 
Bočkauskas, anuomet “Vienybės Lietuvninkų“ redaktorius, o paskesnis “Saulės“ leidėjas. 
Pasitaikė taip, kad 1886 m., apvaikščiojant 500—metines sukaktuves Lietuvos krikšto, p. J. 
šliupas sumanė Susivienijimą Amerikos lietuvių. Sumanymą pagavo Bočkauskas ir sudarė Su- 
suvienijimą lietuviškų katalikiškų draugijų Amerikoje. Kun. Aleksandra Burba, kurs atvy
ko Amerikon 1889 m., tą organizaciją pastatė ant tautiškųjų pamatų ir perdirbo jos vardą į 
Susivienijimą Lietuvių Amerikoje. Kilus vaidams, Mt Carmel, Pa., seimas (1894 m.) pridėjo 
dar žodį “Katalikų“, bet 1897 m. tas žodis iš konstitucijos tapo išmestas be Susiv. narių žinios 
ir seimų nutarimo. Tasai išmetimas atsiėjo musų organizacijai brangiai, nes kilus vėl vaidams 
tarp katalikų ir laisvesniųjų nuomonių narių, seime 1901 m. (Wilkes-Barre, Pa.) Susivieni
jimas skilo į dvi dali. Po trijų metų šnairavimų ir tąsynių, abudu Susivienijimai susitaikė 
gražumu. Nuo tos valandos Sus. L. R. K. A. pradėjo augti ir bujoti — iki kol vėl neprasidėjo 
nesutikimai, kurie, duok Dieve, kad užsibaigtų greitai ir ramiai.

Tokia tai trumpai išpasakota istorija musų brangios organizacijos. Matėme, kad tai 25 
metais Susivienijimas augo ir puolė, vienijosi ir cjalijosi, kad pergyveno įvairias pakraipas 
ir audras, kad buvo ėdamas ir griaužiamas įvairiomis srovėmis. Ir dabar, kad rengiamės ap
vaikščioti jubilėjinį seimą, vėl susirinko juodi debesiai ant musų brangios organizacijos ir vėl 
gręsia vaidais ir suskaldymais į įvairias partijas.

Už tat, gerbiamieji delegatai, iš visos širdies velijame, kad tie debesiai išsiskirstytų, kad 
seimas atsiliktų romybėje ir susiklausyme, kad svarstymuose ir nutarimuose butų atsižiūrima 
į visos organizacijos labą, ne į atskirų asmenų arba partijėlių gerovę. Lai jubilėjinis seimas 
palieka po savim gerą atmintį, lai suvienija nesutinkančius, sustiprina organizaciją ir nu
tildo jos ardytojus!

Tegyvuoja delegatai!!!

Atvažiavusiems ištoliau svečiams “Draugo“ redakcija su mielu noru duos geras patar 
mes ir reikalingus nurodymus. Visi iš širdies yra kviečiami atsilankyti musų spaustuvėje.

Su pagarba

“DRAUGO" Redakcija.
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TREČIOJI NEDALIA PO SEKMINIŲ.
Lekcija. Petr. V, 6—11. — Mylimiausieji: Bukite 

nusižeminę po Dievo galinga ranka, idant jis galėtų iš- 
augštinti jus atlankymo laike. Numesdami visą rūpestį 
ant jo, nes jis rūpinasi jumis. Bukite blaivi ir jauskite, 
nes jūsų neprietelis velnias, kaip kaukiąs levas, vaikščio
ja aplink, ieškodamas ką prarytų. Prieš kurį atsispirkite, 
stiprus tikėjime, žinodami, jog toji pati nelaimė ištinka, 
jūsų broliams, kurie yra sviete. Bet visokios malonės Die
vas, kurs pašaukė mus į Kristaus Jėzaus amžinąją garbę, 
kad kentėjote truputį, jis pats jus patobulins, ir pa
tvirtins ir įstatys. Jam tebūnie garbė ir viešpatavimas 
visados ir visados. Amen.

Evangelija. — Luk. XV, 1—10. Anuomet artinosi 
prie Jėzaus muitininkai ir griešninkai, idant klausytų jo. 
Ir murmėjo parizėjai ir daktarai, tardami, jog šitas pri
ima griešnikus ir valgo su jais. Ir pasakė jiems šitą pa
našumą, tardamas: Kuris žmogus iš jūsų, kuris turi šimtą 
avių, o jeigu pamestų vieną iš jų, ar-gi nepalieka devynių 
dešimčių ir devynių girioje ir neseka paskui anos, kuri 
prapuolė, kol ras ją? O radęs ją, deda ant savo pečių 
džiaugdamos. O parėjęs namo, suvadina prietelius ir kai
mynus, tardamas jiems: Linksminkitės su manim, jog ra
dau mano avį, kuri buvo prapuolusi. Sakau jums, jog 
toks bus džiaugsmas danguje iš vieno nusidėjėlio, 
pakiltą darančio, nei kaip iš devynių dešimčių ir devynių 
teisingųjų, kurie nereikalauja pakutos. Arba kuri mote
riškė, turėdama dešimtį skatikų, jeigu pamestų vieną ska
tiką, ar gi neuždega žvakės ir šluoja grinčią ir ieško atsi
dėjusi, kol randa. O radusi suvadina drauges ir kaimy
nes, tardama: Džiaugkitės su manim, nes radau skatiką, 
kurį buvau pametusi. Taip, sakau jums, bus džiaugsmas 
prieš Dievo aniuolus iš vieno griešniko, pakutą daran-v •
CIO.

BIRŽELIO MANESIS.
Birželio mėnesis yra Bažnyčios pašvęstas Saldžiausiai 

Jėzaus Širdžiai, tai Širdžiai, kuri taip yra pilna meilės 
dėl mūs nusidėjėlių. Kaip maloniai šios dienos Evangelija 
atidaro mums meilės gilybes tos garbingosios Kristaus 
Širdies! — “Muitininkai ir griešninkai artinosi prie Jo, 
tardami: jog tasai priima nusidėjusius ir su anais valgo. 
Ir tarė aniems tą prilyginimą, sakydams.* kursai iš jūsų 
žmogus, kuris tur šimtą avių, o jei pražudytų vieną iš 
anų, ar nepaliekt devynių dešimtų ir devynių ant girios, 
o neeina paskui anos, kuri pražuvo, kolei ją atrastų? Ar
ba kuri moteriškė, turėdama dešimtį pinigėlių, jei pames
tų vieną pinigėlį, ar neuždega žvakės ir nešluoja namus; 
ir neieško labai, kolei atrastų?” O dabar įsidėmėk pas- 
kutii iuosius žodžius: “Taip sakau jums, bus džiaugsmas 
prieš aniuolus Dievo iš vieno griešninko pakutą daran
čio.” Ta yra Jėzaus Širdies meilė dėl mųRų; dėl mus Jis 
eina į girią, tyrą, neatsižiuri į savo nuilsusias, į akmenis 
numuštas kojas, nei į erskiečius sukruvintas, savo ran
kas; noriai nukenčia badą, troškimą, paniekinimą ir pik
tus pasielgimus išklydusios avies, paskui kurią Jis eina,

kad tik ją atrasti, suraminti ir ant savo pečių parnešti 
vėl į avininką, iš kurio per savo nusidėjimus pabėgo. Yra 
tai dalis Jėzaus istorijos; tai Jo Širdies meilė nenuilstanti, 
kantri, pasišvenčianti, atsiduodanti už dūšias, kurias atė
jo išganyti. Bet, toje Širdies Jėzaus istorijoje ir męs tu
rime savo dalį apie kurią šiandien ir pamąstykime. Jei 
Jėzaus Širdis tiek daug dėl mus padarė, ką męs, iš savo 
pusės, privalome daryti? Ištikro, neužtenka tik pasakoti, 
jog męs prie Jo malonės pagalbos niekad daugiau iš Jo 
avininko neišsiskirsime. Ištikro, po tokiai Jo meilei, ne
užtenka mums tik mirtinosios nuodėmės saugotis ir 
gyventi nelaužant Dievo prisakymų svarbiuose dalykuo
se. Širdis, kuri myli Jėzų Kristų, taip kaip Jis privalo 
būti mylėtas, širdis, kuri ištikima yra Tam, kuris atpirko 
mus nuo amžinos mirties Savo mircia ant kryžiaus, širdis, 
kuri matė Jėzaus Širdį pervertą dėl mūsų nuodėmių, ne
atsimokės Jėzui už tai tik maža kokia ir silpna meile! Ne
užtenka pasakyti: “aš nelaužau Dievo prisakymų dide
liuose dalykuose.” Mums taip reik Jėzų mylėti, kad Jo 
neužrūstytum jokiu nusidėjimu: mūsų mintyje tas tik
slas tur nuolatos būti, kad Jo prisakymų nelaužytum nei 
mažame, nei dideliame dalyke. Mažos vagystės, į kurias 
pagunda mus traukia, melagystės, smulkios neteisybės 
link mūsų artymo, smarkus žodžiai, nemandagios mislįs, 
ar tai dalykai verti dūšios už kurią Išganytojas mirė? 
Ai, tokie dalykai gal daugiau tankiai papiktinti mūsų 
artymą, nei kartais, daug sunkesni nusidėjimai; jie tai 
yra maži akstinai, kuriuos męs, nepaisydami, smeigiame 
į Jėzaus galvą; maži, bot skaudus smūgiai, kuriuos už- 
duodame Jo Saldžiausiai Širdžiai. O, kad Jėzus pagelbė
tų mums suprasti tą dalykų svarbumą, ir kad Jis padėtų 
mums mylėti Jo Švč. Širdį dvasioje ir teisybėje.

Uždengė moterų draugiją. Vilniaus gubernatorius 
uždengė Vilniaus Moterų Draugiją už tai, kad ji išleido 
lenkų kalba knygą vardu “Rankvedys pasikalbėjimams 
su motere valstiete”. Gaila, nes tai buvo viena iš veikiau
sių Vilniaus lenkų draugijų.

Vilkaviškis (Suv. g.) Pas Serdokų Senkų per vestu
ves buvo peštynės, vieną revolverio kulka taip sužeidė, 
net į Kauno ligonbutį reikėjo išvežti. Kam nekviestus pri
iminėti į vestuves?

Griškabūdyje (Naumiesčio pav.). Balandžio 18 d. 
buvo toks atsitikimas. Atsivežė žmogus rugių parduot ir 
paliko dabot savo merginą. Atėjo vagįs. Mergina pama
čiusi imant rugius, paklausė, ar nupirkot? — sako — nu
pirkom. Į tą tarpą atėjo javų savininkas, manydamas, kad 
mergina paėmė pinigus, patsai pakylėjo rugius ant pečių, 
ir vagįs matydami, kad savininkai nesupranta, katras pi
nigus paėmęs, girdamiesi gerais katalikais esą nusinešė 
rugius.

Gelažiai (Kauno gub.). Čia žmonės labai serga ir 
miršta raupais, labiausiai dėlto, kad daug žmonių yra nes-
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kiepytų. Serga ir miršta ne tik maži, bet ir dideli, ir net 
seni. Žmonės kalba kad skiepijimas nuo rauplių nelabai 
ir reikalingas — girdi, kad Dievas duos, tai bus sveikas 
ir be čiepijimo.

Kupiškis (Ukmerg. pav.). Šiemet apie Kupiškį daug 
pasiuto šunų, kurie lakstydami po sodžius daug sukan
džiojo šunų ir kitų gyvulių.

Sukandžiotus šunis ar gyvulius žmonės tuojau grie
biasi gydyt pas visokius burtininkus — “daktarus”, ku
rių esama daugybės apie mus. Vieni duoda duoną užkal
bėję, kiti rašo korčiukes, kurias reikia duot, kad suėstų 
sukandžiotieji gyvuliai. Rodos jau reiktų suprasti, kad 
toks gydymas nieko negali pagelbėti.

Bet musų žmonelėms, nei nepasakyk, kad tai nieko 
negelbės toks gydymas. Jie su didžiausia viltim kreipiasi 
prie tų “daktarų“. Ir per tai sukandžiotieji šunįs pusiutę 
išbėga neužmušti ir lakstydami sukandžioja dar daugiau.

Gėda tokiems gydytojams, kurie daro žmonėms dvi
gubą blėdį.

Vižanos (Ukmergės pav.). Šiame miestelyj šiemet 
jau antras gaisras, nuostolio iš to jau turime į 2000 rub
lių. Paminėtinas didelis musų apsileidimas. Miestelis kas
met surenka ligi 200 rub. už žydij ožkas ir karves, ką 
priima į ganyklas. Už tuos pinigus galėtų įsitaisyti ugne- 
gesę mašiną, ką bepraleidžia.

Meliunų sodžiuj (Ukmerg. pav.). bepiaudamu arkliais 
akselį (siečką) du Giedriukai sukišo ir rankas į mašiną — 
vieno rankai pakliuvus į mašinos gerklę kitas griebė už 
rato su peiliais norėdamas mašiną sulaikyti, iš to ir vie
nas ir kitas pasiliko be rankų. Nuvežti Kupiškio ligon- 
butin abu berankiai pagijo. Atsargiau ir išmintingiau su 
mašinomis!

Naumiesčio (Panevėžio pav.) bažnyčioje vis dar te- 
begieda “Šv. Dieve“ su “macnais“ ir “nesmertelnais“: 
klebonas, girdi, draudžiąs “kam, esą, darkyt šventą gies
mę naujais žodžiais; kaip musų tėvai giedojo, taip ir męs 
giedosime“. — Gera yra palaikyti geri tėvų palikimai, 
bet senoviškas “Šv Dieve“ juk nėra geriausias, turime 
jau geresnį. Artymose parapijose (Panevėžio, Spirakių 
ir beveik visoj Lietuvoj jau grynai lietuviškai giedoma.

“Liet. Ukin.“
Pašvitinis (Šiaulių aps.). Nelaimė bažnyčioje. Antroj 

dienoj Velykų, pusiau sumos, kad žmonių buvo pilna baž
nyčia, krito vargonų dūdos. Krizdamos labai sumušo vie
ną merginą ir keletą žmonių lengvai užgavo. Nelaimingoji 
nugabenta pas gydytoją.

Jurbarkas (Kauno gub.) Mirus Leibiui Holmoigiui, 
kurs važinėdamas supirkinėdavo kaulus ir autskarius, at
rasta 300 rub. ir dar senoje skardinėje (blekinėj) 18,000 
rub. ‘ ‘ Rygos Garsas ’ \

Pinigų “fabrikas“. Šiose dienose policija užtiko Su
valkuose netikrų trirublinių ir dešimtrublinių pinigų fab
riką. Tu pinigų “fabrikantai“ — du turkai — suimti.

“Rygos Naujienos“
Lietuvių Dailės Parodą Rygoje per pirmutines 10 die

nų aplankė 1442 žmonės; pagal tautas, iš nupirktųjų (įvai
riomis kalbomis) katalogų sprendžiant maždaug apsilan
kė: - latvių 640, lietuvių 470, vokiečių 120, rūsų 100, lenkų 
69; už įėjimo bilietus ir katalogus paimta 541 r. 5 k., par

duodami daiktai ypač liaudies skyriuje kuone išpirkti. 
Uždraustą Stabrauskio “ Kankintinę “, anot Rygos polici
jos reiškiančią nukankintą Lietuvą, trečią Velykų dieną 
vėl leido rodyti.

Vilniaus įstaigos duodančios moterims uždarbį. Pa
girių gelžkelio valdyba: iš viso turi 2000 valdininkų: tame 
skaičiuje 300 moterų; katalikių 20; nors dabar nebeprii- 
raamo8 katalikės ,tečiaus paskutiniu laiku vienai pasisekė 
gauti vieta. ‘ * Liet. Žinios ’ ’

Kunigų permainos Vilniaus vyskupijoje. Kun. Jurgis 
Zimkus, Merkinės vikaras, perkeltas Žąsliuosna vikaru, 
kun. Nikodimas Vaišutis, Žąslių vikaras, perk. Kosciene- 
vičiuosna laikiniu klebonu, kun. Petras Neverauskas, Sa
kalų vilk., perk. Vosilkavan laik. kelbonu.

Šiauliai (Kauno gub.) Kagano cukrainių pabrike daž
nai pradėjo atsitikti nelaimės. Štai prieš Kalėdas vienam 
žmogui mašina sutriuškino tris pirštus, iš kurių vieną pri
siėjo atplauti. Už tą atplautąjį žmogus tikisi gauti 94 rub. 
su kapeikomis, bet dar ir to tikrai nežinia. 7 balandžio vėl 
vienai merginau labai pritrynė abi ranki.

Kagano pabrike, kaip girdėti, darbininkai labai iš
tvirkę, nes patįs meisteriai juos tvirkina.

Sintautai (Naum. apsk.). Nakčia 4 į 5 gegužio kilo 
čionai didelis gaisras, kuris sunaikino 8 namus; tarpu jų 
4 sankrovos ir 2 aludės. Nuostoliai dideli. Priežastis dar 
neišsiaiškino, ale, turbūt, neatsargumas.

“Šalt.“
Joniškis, Šiaulių ap. Čia norima įsteigti progimnazija 

ar mokykla. Joniškio bajorai tam tikslui paskyrė piečių 
prie Mintaujos gatvės. Bereikia tik pastatyti namai. Joniš 
kėnams atskyrus nors po keletą rubliukų nuo visų išlaidų 
per muges, ir per visokias puotas, galima būtų pastatyti 
namai netik progimnazijai, bet ir gimnazijai. Joniškyje 
būtinai reikia kokios vidurinės mokyklos, nes miestelis di
delis, prie plento, valstiečiai gerai pasituri, mielu noru 
leistų savo vaikus į augštesnę mokyklą, jei tik tokia būtų.

Joniškyje jau yra trįs žemosios mokyklos: valsčiaus 
dviejų klesų, Joniškio mergaičių ir “Saulės“, įsteigta kle
bono Butkevičiaus. Šiosios iškaba duria į akis kiekvie
nam, nors ir silpnai mokančiam lietuviškai rašyti: kas žo
dis tai klaida: “Pašalinė R.—Katalikiškoji 1-n klasse mo
kykla!“ Tokia iškaba tiktų kokiai nors kitai įstaigai, bet 
ne—švietimo. Argi jau nebeatsirado nei vieno lietuvio, 
kurs būtų galėjęs taisykliškai parašyti!

Dar yra kaimuose : Gaščiūnų “Saulės“ mokykla, kun. 
Gaudėšio įsteigta 1909 m. ir Kalnelio valdžios įsteigta. 
Šiemet visos mokyklos buvo pilnų pilniausios.

Paliuosavimas. Balandžio 28 d. iš Vilniaus kalėjimo 
paliuosuota išsėdėjęs 6 savaites baltarusių laikraščio “Na
ša Niva“ redaktorius A. Vlasovas.

Nepaprastas pavasaris. Ir seniausieji žmonės nepa
mena, kuomet balandžio mėnesyje buvę toki karščiai, kaip 
šiais metais. Šiluma jau siekė iki 30 laipsnių. Visi medžiai 
jau žydi, net ir alyvos, kurios labai retai balandyje žydė
davo.

Velijame gerb. Seimo Delegatams apsistoti pas p. 
Praną Burbą, 454—456 Main st. Edwardsville, Pa.
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I& LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE.

BROOKLYN, N. Y.
Čionai buvo nepaprastas judėjimas; į mūsų miestą 

mat, atvyko garsus imtynių “Champion’as” Stanislovas 
Cyganiewicz, paprastai “Zbyszko” vadinamas, idant čio
nai imtynėse savo galybę parodyti. Prieš jį stojo Kara 
Achmet, turkas ir Antanas Kundrotas, žinomas lietuvis 
drūtorius iš Brooklyno. Zbyszko apsiėmė į valandą laiko 
paguldyti juodu abudu.

“Kundrotas imsis su Zbyszko!’’ pasklydo gandras, ir 
tartum elektra sujudino visus lenkus ir lietuvius ,todėl 
18 Gegužio paskirtoje valandoje, į Clermont Rink susirin
ko suviršum šeši tūkstančiai lietuvių ir lenkų ir visi su 
nekantrumu laukė pasirodančių galinčių.

Imtynes pradėjo du neprigulinčiu prie laižybų ir 
nors gerai ėmėsi, tečiaus publikės neužganėdijo, ji laukė 
pasirėdymo savo drūtorių. Galutinai žmonės sujudėjo ir 
ant estrados pasirodė Kara Achmet, 7 pėdų augščio ir mil
žiniško sudėjimo turkas. Publika pasveikino jį rankų plo
jimais, o tuo tarpu ir Zbyszko atėjo. Šitam jau plojimų 
nebuvo pabaigos. Prasidėjo imtynės. Milžinai tai vienas, 
tai kitas buvo ant viršaus ir vienas kito nepajiegė perga
lėti. Galutinai, po 38 minutų laiko, kada abudu drūto- 
riai pašoko ant kojų, Zbyszko nugriebė turką už sprando 
ir metė per savo galvą. Sudrebėjo plaformė, o turkas gu
lėjo augštieninkas ant materaco. Norėjo greitai pasikel
ti, bet Zbyszko, it žaibas, prišoko prie jo ir prispaudė jam 
prie materaco abudu jo pečiu. Pasipylė rankų plojimai, 
klykimai ir visokie šauksmai, kurie tęsėsi bent 5 minutas.

Turkas pergalėtas, bet da liekti lietuvys! Idant 
Zbyszko galėtų atsilsėti, duota 30 min. pertraukos, kurios 
laikė ėmėsi du lenkišku sakalu. Jiems pabaigus atsiliepė 
rankų plojimas ir ant estrados užlipo Antanas Kundrotas, 
o po jo tuojaus atėjo ir Zbyszko. Dabar Zbyszko turėjo 
paguldyti Kundrotą laike 22 minutų. Galinčiai padavė 
vienas kitam ranką ir prasidėjo imtynės. Kundrotas daug 
už Zbyszką smulkesnis ir nepratęs imties, tečiaus parodė, 
kad jam pasiduoti neketina. Kelis sykius išrodė, kad jau 
Zbyszko paguldys, bet tas vis išsisukdavo ir tankiai net 
ant kojų atsistodavo. Kartą Zbyszko pagriebė Kundrotą 
už sprando viena ranka ir pradėjo baisiai spausti, tada 
Kundrotas nustvėrė Zbyszkos kitą ranką ir taip ją su
gniaužė, kad tas, ištraukęs ją, net apžiūrėjo pirštus, ar 
da jie visi sveiki.

Imtynių prižiūrėtojas apgarsino, kad jau tik 2 mi- 
nuti laiko tebeliekti. Zbyszko šoko, kaip liūtas ir išrodė, 
kad Kundrotą sutremps, bet kitaip atsitiko: ir tiedvi mi- 
nuti pasibaigė, o Kundrotas liko nepergalėtas. Zbyszko 
paleidęs Kundrotą ,atsigrįžo į publiką ir lenkiškai prakal
bėjo, kad jam smagu sutikti tokį drūtą lietuvį, tik gaila, 
kad jo seniau nepažino, o paskui, priėjęs prie Kundroto, 
padavė jam meiliai ranką. Vuvuvu.

(“TygodnilcPolski” rašo, būk Zbyszko tyčia nenorė
jo Kundroto paguldyti. .. dėl sau vienam težinomų prie
žasčių. Red.)

BOSTON, MASS.
Bostono lietuviai nesnaudžia. Visuomenės gyvenimas

čia virte verda. Tuoj po velykų tautiškos draugijos su
ruošė fėrus svetainės naudai. Pasisekimas buvo ne kas- 
žin koks. Sako, kad gryno pelno turėję apie tris šimtus 
dolerių, bet tikrų žinių nesama. Dviem savaitėm praslin
kus atsidarė parapijos fėrai. Tiems sekėsi geriau. Gryno 
pelno gavo bemaž tūkstantį dolerių. Kaip pas vienui, taip 
ir pas kitus kas dieną būdavo tai prakalbos tai muzika, 
arba dainos ir dekliamacijos. Fėrai tęsėsi po savaitę

Dabar prasidėjo ruošimasis prie Žalgirio sukaktuvių 
apvaikščiojimo. Atsibuvo visų draugijų komitetų susi
rinkimas. Nutarta apvaikščioti iškilmingai su paroda ir 
prakalbomis. Laukiamoji nauda iš apvaikščiojimo, po 
karštų ginčų, nutarta paskirti Mokslo ir Dailės namams 
Vilniuje. Taip vadinamųjų bažnytinių draugijų atstovai 
rėmė Mokslo namus, o tautiškieji atstovai buvo tautos na
mams priešingi. Ar ne įdomu, kad mūsų tautiečiai buvo 
priešingi tautiškam darbui. Tečiaus perbalsuoti, reikia 
pripažinti, nusileido ir dabar visi vienybėje ir sutikime 
ruošiamės apvaikščioti tą svarbų paminėjimą.

Draugelis .

NEWARK, N. J.
Švč. Trejybės Sekmadienyje kunigas S. P. Remeika 

atlaikė savo pirmąsias š. Mišias. Pamokslą pasakė kun. 
Kuodis iš Brooklyn’o. Prieš mišparus pašventinta Sal
džiausios širdies V. Jėzaus stovyla. Pamokslą pasakė kun. 
Jakaitis. Ir suma ir mišparai buvo su asista.

Tą pačią dieną rinkta delegatai į S. L. R. K. A. Sei
mą. Susyk buvo išrinkta Adomaitis ir K. Vaškevičia, bet 
kad tuodu, ypač Vaške vičia, ėmė burčyti, kad per mažai 
jam paskiriama pinigų, tai taip viskas ir liko ir prisieis 
vėlei rinkti. Mat, Vaškevičia nori, kad ne už tris ale pen
kias sugaišytas dienas jamjam būtų užmokėta, neminint 
kelionės išlaidų. Ir vėla, sakos, seime bile kaip negalima 
pasirodyti, reikia ir drapana geresnė įsitaisyti ir nuvažia
vus į kitą miestą, reikią teipos-gi palikti pinigų. .. Neva 
kai-kurie Cbicago’s smarkuoliai jįjį perša net į. .. prezi
dentus! Ar-gi jau negalima gauti pigesnio prezidento ir 
jau bent-kiek mokytesnio. Is.

WORCESTER, MASS.
Rinkimai į seimą triukšmingai eina. Delegatus nu

tarta siųsti.
“Worcester Telegram” stambiomis raidėmis pažymi, 

kad Zbyszko neįveikė lietuvio Kundroto Brooklyn’e, iš ko 
esą lietuviams ir Kundroto prieteliams nemažas džiaugs
mas. Praeitais metais Woreesteryje Kundrotas perėjo 
Kanados Louis Cyr. Kundrotas lengvai savo pečiais pake
liąs 20 vyrų susyk ir 250 svari; sunkumus su didžiausiu 
lengvumu kilnojąs.

Moterystės Sakramentą priėmė Adomas Sabaitis su 
Petronėle Gacevičiute. Jonelis.

WATERBURY, CONN.
11 Kuopa S. L. R. K. A. parengė prakalbas ir balių 11 

d. gegužio ant parapijos svetainės.
Kalbėtoju buvo gerbiamas kun. Gricius. Jis labai 

palinksmino žmones savo gražia kalba. Ragino visas kuo
pas (kurių yra keturios) laikytis vienybės, gyvent bro-
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liškai, iš ko turėsią didelę naudą, kaip ant sąnarių, taip 
ir ant turto.

Gerbiamo kun. Griciaus kalba labai patiko klausyto
jams, o labiausiai Susivienyjimo sąnariams, išgirdus gra
žiai skambančius žodžius apie savo draugiją.

Po prakalbų buvo balius. Pelno Kuopa turėjo $14,56.
Gerbiamam kalbėtojui vardu kuopos tariu širdingą 

ačių už jo gražų pasišventimą dėl kuopos labo.
11 kuopos prezidentas — Juozas Kazlauekas, 
Vice-prezidentas — M. Abraitis.

DETROIT, MICH.
Pirmą Sekminių dieną Detroite, Mieli, Lineolno sa

lėje buvo lietuviškas vakaras lietuvių studentų Š. Š. Cyr. 
ir Metod. Seminarijos, Orchard Lake, Mich. Nors Det
roite lietuvių neperdaug, tečiaus prisirinko pilna salė. Pro
grama buvo įvairi, labai užimanti, netrumpą ir pamoki
nanti. Vakaras prasidėjo 7 :30 vakare tautiškuoju him
nu: “Lietuva Tėvynė mūsų“, kurį padainavo lietuvių 
studentų choras iš 10 asmenų. Padainavus tautišką him
ną p. P. Lapelis, vadovas vakaro—teatro ir pirmininkas 
lietuvių mokslaeivių Šv. Kaz. lietuviškosios Draugijėlės 
Š. Š. Cyr. ir Meth. seminarijos prakalbėjo į apsilankusius 
tą vakarėlį tautiečius dailia, grynai lietuviška kalba, nu
rodydamas trumpai tautiškuosius mūsų reikalus. Ta kal
ba visiems patiko, ką parodė gausus rankų plojimas. Tą 
kalbą, sutinkant jos autoriui p. P. Lapeliui, prisiunčiu 
“Draugui“ atspaudinti. Tikiu, kad nebus prošalį pa
klausyti ir kitiems gražių žodelių, kokiais teikėsi į mus, 
Detroitiečius, prakalbėti p. Lapelis.

Po kalbos vaidino dviveiksmę Vaišganto komediją: 
“Nepadėjus — nėr ko kasti“. P. J. Gervickas, Kazio 
smuikininko rolėje, P. Vaitonis ir V. Karkauskas rolėse 
vyresniųjų bandininkų, atvaidino puikiai, be patėmytinų 
klaidų. P. Kazėnas, žydo Leibos rolėje, nudavė neblogai, 
tiktai iš pradžios per tykiai kalbėjo, taip, kad net arti ne
buvo galima girdėti, ką šnekėjo; vienok žydiško typo pa
sijudinimus nudavė gana puikiai. Jurgio rolėje — J. Kel
melis pridarė daug juokų ir nebūtų ko užmesti, jei vieto
mis nebūtų per retai kalbėjęs. Kiti likusieji, kaip p. J. 
Valančiunas — šlapšio batsiuvio rolėje ir p. p. D. Luko
ševičius, L. Kavaliauskas, V. Nanortas, rolėse jaunesnių
jų baudininkų, nudavė neblogai, vietomis nekurie net pui
kiai. Po vaidinimui p. V. Vaitonis dekliamavo “Raudą“ 
Margalio, p. V. Karkauskas Maironio “Mylėk, lietuvi, tą 
brangią žemę“ ir ant galo dekliamavo “Budinimą“ J. 
Gervickas. Abi paskutinės dekliamacijos labai patiko 
klausytojams, visf jautėsi lyg užžavėtais. Užtatai p. V. 
Karkauską ir p. J. Gervicką apdovanojo žiūrovai pinigais, 
ir garsiu rankų plojimu.

Po dekliamacijų buvo dainos. Lietuvių studentų 
choras, p. Voronieeki’o, vargoninko, diriguotas, padainavo 
keturiais balsais: “Kur banguoja Nemunėlis“, “Tautinin
kų dainą“ ir “Didi garbė jums“. Po to visko dar skam
bino ant pijano keturioms rankomis ir pagriežė ant pija- 
no ir armoniko kelias lietuviškas polkas. Detroito lietu
viai labai tuo vakaru užganėdinti ir lietuviams studen
tams, Š. S. Cyr. ir Meth. Seminarijos nuoširdžiai dėkavoja 
už jo surengimą. Lietuvis
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SHENANDOAH, PA.
Darbai šiuotarpu eina neblogiausiai, tai žmoneliai 

šeip beteip pragyvena.
Mūsų Šv. Jurgio parapijoje, pradedant nuo 11 d. ge

gužio, atsilankė su misijomis Tėvas Kazimieras, kuris pa
sakė viso 24 yvairaus turinio pamokslus. Misijos pasibai
gė 19 d. gegužės.

Savo pamokslais Tėvas Kazimieras padarė daug nau
dos, nes ne vieną atvedė ant tiesos kelio, ne vieną pakly
dusią dūšią Dievui sugrąžino. Per pamokslus ragino nes
kaityti blogų raštų ir bedieviškų laikraščių, nes jie žmo
gų aršiausia suklaidina. Ragino prie mokslo, apsišvieti
mo, skaitant dorus raštus. Tie pamokslai labai patiko šv. 
Jurgio parapijonams, o pasėta doros sėkla, reikia tikėtis, 
atneš gerą vaisių.

Misijų pabaigoje, 17 d. gegužės prasidėjo 40 vai. at
laidai, ant kurių suvažiavo daug svetimų kunigų: Pan- 
kauskas, Pautienius, Pr. Jakštys, Kudirka, Godrycz, len
kas, ir kiti. Atlaidai pasibaigė drauge su misijomis. Per 
atlaidų dienas buvo neišpasakytai daug žmonių, toli ne 
visi galėjo sutilpti bažnyčioje. Daugybė svieto priėjo iš
pažinties, daugiau nei pusė priėjusiųjų dar tik dabar atli
ko velykinę. Tik gaila, labai gaila, kad parapijos komi
tetas nesusitaiko su klebonu. Kad ne tas klebono su ko
mitetu nesusitaikymas mūsų parapijoje būtų ramu.

Mieli parapijonai! meskit vaidus šalin ir gyvenkite 
sutikime Lietuvaitė.

CAMBRIDGE, MASS.
Pas mus neperseniai buvo pasibaisėtinas atsitikimas: 

socijalistas brolis piovė brolį kataliką! Buvo tai 7 d. ge
gužės, 12 vai. nakčia ant Portland gatvės. Adomas Ječia- 
vičia su savo broliu Konstantu nuvažiavo tą subatvakarį 
į Bostoną išsigert. Mat, mūsų lietuviai ir lietuviški lenke
liai važiuoja į kitus miestus išsigertų, ba Cambridge nėra 
saliūnų. Teip padarė ir broliai Ječiavičiai. Gerai prisi- 
vaišinę grįžo 12 vai. nakties namo. Kaip tankiai su gir
tuokliais atsitinka, broliai bevažiuodami susibarė. Namo 
sugrįžus, Adomas pradėjo baisiai plūsti ant Dievo, kata
likų bažnyčios, kunigų, ant Amerikos ir broliui kumščia 
grąsino. Neapsikęzdamas Konstantas atsakė: “Kam tu 
ant Amerikos rūgoji. Ar negerai buvo, kaip parsivežiau 
į Lietuvą, ten besilankydamas, nemažai pinigų. Motiną 
gražiai palaidojome, seserei daviau pasogą ir tave savo 
kaštu parsivežiau. Pinigų dar liko kiek, tai reiks už mo
tinos dūšią mišias užpirkti“. Užgirdus apie mišias Adomo 
piktumas nebežinojo rubežių. Iš kantrybės išvestas Kons
tantas išmetė brolį už durų, manydamas jį aprimsiant. Bet 
kur tau. Nebetverdamas piktumu Adomas sugrįžo į kam
barį peiliu rankoje ir pradėjo brolį badyti, kalbėdamas: 
“Ar ilgai dar būsi kataliku“. Konstantas, apsipy^s 
kraujais, surikęs “O Jėzau, gelbėkite“, puolė ant lovo.> 
apalpęs. Rasi Adomas būtų ant smert savo brolį papiovęs, 
kad nebūtų pabudęs vienas burdingierių, Peliksas Stanke- 
viče, kuris išgirdo pagelbos šauksmą. Greit šokęs iŠ lo
vos prikėlė namiškius ir pašaukė policiją. Pastaroji už- 
kimšusi žaizdas skudurais, suvyniojus Konstantą į paklo
dę, ant kurios gulėjo, nuvežė jį ligonbutin, o Adomą, su
rakinę geležiniais pančiais, nugabeno kalėjimam
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Šį mėnesį Konstantas laukė atkeliaujant iš Lietuvos* 
savo pačios su dvejetą mažų vaikučių. Nežino, nabagė,' 
kad gali nerasti vyro gyvu.

Tai matote, broliai lietuviai, kokie mūsų eieilikai. O] 
tai dar ne viskas. Paveizdan, vasario mėn. kaista soeija- 
listė Baronaičiutė nusinuodijo gazu. Per Velykas tulasį 
jaunas cicilikas iš Brighton, per daug šyvukės išgėręs,, 
krito ant vietos negyvas. Kitas vėl bepaleistuvaudainas 
užsikrėtė neišgydoma liga ir neseniai mirė be sakramentų.’ 
Tai vis pasekmės cicilikų apšvietimo, tai gausias vaisiai) 
ponų agitatorių: Antonovo, BagoČiaus ir kitų.

Pastaruoju laiku cicilikų agentai landžioja po stubas^., —--------o---------------------- r-----------r, —
ir siūlo žmonėms “Keleivį” ir “Progresą”. Cambridge9/duokime, broliai katalikai! Lai gyvuoja mūsų brangi 
jiems nekaip sekasi, ba mūsų lietuviai gerai žino tokių r ganizacija! Senas narys,
laikraščių vertę ir jų kunigijos šmeižimų ir visokių melą-A?. ** 1WT Wr
gysčių neskaito. Cambridge’iečiai yra tvirti katalikai irįtjJ į Iv Ą___ *1
reikalauja katalikiškų laikraščių. x\jmei*lKOS«

Neseniai Cambridge susitvėrė dvi naujos draugijos:
Lietuvių R. Kat. kliubas, kurio tikslu — apšvietimas, ir • ?’ 
pašelpinė moterų ar merginų draugija po vardu Nekalto '
P. Marijos Prasidėjimo. Prie abiejų draugijų per pirmą 
mitingą prisirašė po kelis desetkus asmenų. Dieve joms 
padėk naudingai darbuotis. Cambridgietis.

ORCHARD LAKE, MICH.
Lietuviškai—tautiškas vakarėlis, rengtas pirmą sy

kį Detroite, Mich. 15 d. gegužio lietuvių studentų iš Š. Š. 
Cyr. ir Meth. Seminarijos, Orchard Lake, Mich., jau atsili
ko. Programa tapo išpildyta su nekuriais pridėjimais, 
Gryno pelno davė 40 dol., kuris paskirtas naudai lietuvių 
mokslaeivių šv. Kazimiero literatiškosios Draugijėlės Š. 
Š. Cyr. ir Meth. Seminarijoj.

Būtų malonu susilaukus rimtos kritikos to lietuviško 
vakarėlio pas lietuviškuosius laikraščius nuo tautiečių ap
silankiusių jame. X.

SCRANTON, PA.
20 d. gegužės atsibuvo laidotuvės su mišiomis a. a. 

Ignoto Randžio, užmušto anglių kasykloje 17 d. gegužės. 
Nabašninkas paėjo iš Vilniaus gub., Amerikoje pergyveno 
tik 9 mėnesius. Prigulėjo prie šv. Jono Krikštytojo drau
gystės, kuri laidotuvėse dalyvavo in corpore. Buvo tai pir
mos šv. Jono draugystėje laidotuvės. Pernai šv. Antano 
draugystė taipogi pirmą narį laidojo, a. a. Juozą Randį, 
jojo vyresnįjį brolį. Tebūna jiems svetima žemelė leng
va! ! '!

Juozas Judickas, valnamaniškų pažiūrų, bučeris, gry
nai subankrutijo, jojo nuosavybę ant “public sale” nu
pirko Žydas.

Motiejus Valentinavičia, laivakorčių agentas ir pini
gų siuntėjas, anais metais pas tūlą kompaniją užsteliavo 
banką (safe). Kada kompanija banką pagal sutarimą 
instaliavo, Valent. nepanorėjo už jąją užmokėti, nei ban- 
kos atgal kompanijai sugrąžinti. Teismai vienok į tą ki
taip žiūrėjo — Superior Court, į kur Valent. apeliavo, pa
liepė už banką užmokėti.

Juozas Žurinskas ir Ona Sideravičiutė ėmė šliubą 
Vyskupo bažnyčioje.

Sus. L. R. K. A. 30 kuopa laikė extra mitingą nedėl-

dienį, 29 gegužės 2 vai. popietų ant St. Mary’s Ilall dėl 
rinkimo seimui delegatų į Plymouth.

Šįmet delegatai turėtų būti labai atsargus laike sei- 
o, nes jau dabar po kuopas laksto visokie lapeliai, aiški

nanti ,kad kunigus išmesti iš Sus. L. K. K. A., nes jie 
skriaudų darą organizacijai. Yra tai darbas bedievių, ku
rie trokšta užvaldyti tą mūsų katalikišką instituciją, kad 
iš mus syvus iščiulptų paskiaus. Kas nenori su kunigais 
sugyventi, teeina prie valnamanių Sus., atviras kelias, męs
savosios neduosime.

Seimo delegatai, iš plunksnų, iš kalbų pažįsime, kuris 
kokios dvasios yra; sergėkimės tat pardavikų, — nepasi-

or-

3 prigėrė.
Cape May, N. J. 27 d. gegužės, išryto prigėrė trįs vy

rai, 60, 30 ir 22 metų amžiaus, visi iš Camden, N. J. Jie va
žiavo iš Camden į Wildwood. Įvažiuojant į Cape May 
prieplauką laivas pakrypo į šoną, ir visi trįs keleiviai įkri
to į vandenį. Kadangi nelaimė atsitiko anksti išryto, tai 
niekas nematė ir pagelbos nebuvo.

Postmasteris bėdoje.
27 d. gegužės atvežė iš Atlantic City į Camden, N. J. 

Jurgį McCausland, krasos užveizdą Narbeth’e, Philadel- 
phijos priemiestis. Suareštuota jį už prisisavinimą $900 
valdžios pinigų; turbūt kelionei į Atlantic City.

$1,000,000 metodistų katedrai.
Washington, D. C. Tūlas Jonas A. Kasson, mirdamas, 

visą savo turtą, apie milijoną dolerių, paskyrė pastaty
mui protes.—metodistų katedros Washington’e.

Nigerį linčiavo.
Montgomery, Ala. Nigeris Jeff Matson keršydamas 

užmušė šerifą Scott Taylor ir pabėgo. Policijai teČiaus pa
sisekė jį surasti girioje. Vedant žmogžudį į kalėjimą su
pykusi minia atėmė jį nuo policijos ir nusivedę prie pir
mutinio medžio pakorė.

Merginos užsimušė.
Columbus, Ohio. Lillian Wright ir Flossie Ilerman ta

po ant vietos užmuštos ir keli jų draugai sunkiai sužeis
ti, įpuolus jų automobiliui į grabę.

Ištekėjo už kyniečio.
Pittsburg, Pa. 23 metų Marė French, iš Toledo, Ohio. 

27 d. gegužės ištekėjo už Yee Foo, kyųiečio, skalbyklos 
savininko Pittsburge. Jau 20 metų, kaip Yee Foo Ame
rikoje. Marė French keletą metų dirbo jo skalbykloje.

Audra.
24 d. gegužės popietų Pennsylvanijos valstijos pavie

tus Luzerne, Schuylkill, net iki Philadelphijai aplankė di
delė audra. Aršiausia ji siautė apie Pottsvillę, Readingą 
ir Philadelphią. Seniausi Pottsvillės gyventojai neatsime
na tokio lietaus. Šioji audra padariusi daugiau blėdies ir 
už tvaną 1850 m., kuomet sunaikinta didelį Tumbling Run 
rezervuarą ir keletą kaimų nunešta.

Nudraskyti stogai, nusiritę kaminai, išplauti gelžke-
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liai ir kitokios jeibės, viso apie milijonu dolerių vertės, — 
tai audros pasekmės Pottsville ’je.

Apie Port Carbon’ų perkūnas užmušė du mainieriu, 
grįžtančia nuo darbo.

Readinge ir Philadelphijoje teipgi nemažai jcibių pri
daryta. Pastarojoje daug naminių gyvulių žuvę, griūvant 
jų tvartams. JAJ3I

Tragedija St. Paul’e.
St. Paul, Minn., 29 d. gegužės. Nekoksai Gibbons, nu

šovęs savo pačių, nuėjo pas Kun. E. J. \Valsh, šv. Augusti
no bažnyčios klebonų. Jam paskambinus, pats klebonas 
atidarė duris. Gibbons išsitraukęs revolverį šovė į jį ir 
ant vietos užmušė.

Gibbons’ų suareštuota, bet jis nesako, kodėl papildė 
dvigumų žmogžudystę.

Senukai trūkio užmušti.
Ravenna, Ohio, 29 d. gegužės. Samuelius Barr su pa

čia, abu 65 m. amžiaus, grįžo nuo kapinių, kur jiedu da
bino gėlėmis kapų vienatinės jų duktės, mirusios pirm 5 
metų.

Nepatėmiję perspėjimo ženklų užvažiavo ant gelž- 
kelio. Tuo pačiu laiku ekspresinis traukinys visu grei
tumu užlėkė ant jų automobiliaus, užmušdamas senukus 
ant vietos.

Pasikorė šaltojoje.
Reading, Pa. Du vyrai begerdami susivaidijo ir pra

dėjo kumščiomis vienas kitų vaišinti. Vienas jų krito ant 
aslos, krauju apsipylęs, o antrųjį nuvedė ant policijos sto
ties ir uždarė šaltojoje. Kiek vėliaus atgabeno ir sužeis- 
tųjį, nes jo žaizda buvo nepavojinga. Pirmasis, iš baimės, 
kad papildė žmogžudystę, ėmė ir pasikorė, kuomet neva 
jo auka ramiai miegojo kitame kambaryje.

Dovanos kolegijoms.
New York, N. Y. Generališkai apšvietimo direktoriai 

paskyrė $700,000 kolegijoms už kokius nors atsižy atėji
mus. Pennsylvanijos valstijoje tik Allegheny College, 
Meadville’je gaus $100.000.

Nelaimė ant gelžkelio.
Wilkes-Barre, Pa., 30 d. gegužės. Viena didžiausių 

gelžkelio nelaimių šitoje apielinkėje atsitiko subatoje, 28 
d. gegužės, tarp 4—5 vai. popietų, kuomet Lehigh Valley’sF
kompanijos traukinio 2 paskutiniai vagonai, pilni pasažie- 
rių iššoko iš relių netoli stoties Stull. Užmušti ant vie
tos du: 8 metų Alfred Epley, iš Beth Run, ir 25 metų Ed
vardas Pollock, iš Courtdale. Sužeista apie 50 asmenų. 
Keli sužeistųjų mirsiu.

GAISRAI.
Niagara Kalis, N. Y. 17 d. gegužės sudegė Ilooker 

Development kompanijos pliantas. Nuostoliai siekia 
$400.000.

Elmyra, N. Y., 27 d. gegužės. Kilęs gaisras sunaikino 
Dean Lumber Co. pliantų, padarydamas blėdies apie $100,- 
090. j “j

Minneapolis, Minn. Pramonijos dalyje prie Tlniversi- 
ty avė. sudegė 5 namai $120.000 vertės.
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Žinios iš visur.
Kolera Peterburge.

Peterburge laukiama nepageidaujama viešnė—kole
ra. Miesto valdžia paskyrė $233.003 kovai su tai baisia 
epidemija.

Moterįs balsuos.
30 d. gegužės valstijos durna Peterburge patvirtino 

įstatymų, sulyg kurio miestų gyventojos ,turinčios nuosa
vybę ar atsakantį mokslų, galės balsuoti lygiai su vyrais 
miesto valdybos rinkimuose.

Išveja žydus.
Priverstinas žydų išsikraustymas iš nekuriu Masko- 

lijos miestų jau prasidėjo. Daugiausia šeimynų išvaryta 
iš Kijevo. Paliktos tik turtingesnės šeimynos.

Maskvoje, sulyg valdžios apskelbto 25 d. gegužės įsa
kymo, tik 190 žydų, pirmos gildės vertelgų, pripažinta 
teisė gyventi tame mieste, kitiems duotas mėnesis laiko iš
sikraustymui.

Žemės nu virtimas.
Šveicarijoje, Berno kantone, kaime Fontenais nusiriz- 

dama nuo kalno žemė pakavojo 5 namus. Pribuvę gelbė
tojai dirba išsijuosę ir jau atkasė 5 lavonus.

Garsus gydytojas pasimirė.
27 d. gegužės Baden-Baden’e, Vokietijoje, numirė šir

dies liga garsus bakteriologas, profesorius Robertas Koeb. 
Dr. Koch gimė Klausthal’e, Hanoverio kunigaikštijoje, 
1843 metais.

Didelis gaisras Japonijoje.
Žinios iš Vietoria, Britiškoji Kolumbia, praneša apie 

baisų gaisrų Siaurinėje Japonijoje. Iš 11,500 namų mies
to Aomori 8,000 ugnelės sunaikinti. Gaisre žuvo 100 žmo
nių. Medžiagiška blėdis sieks į $2.000.000.

Maištas Kynuose.
Pranešama iš Chang Sha, jog miestelyje Vi-Yang ki

lę riaušės. Miestelio vyriausybė ir svetimšaliai pabėgo 
viskų palikdami pašėlusios minios rankose.

22 asmens prigėrė.
Cowes, Sala Wight. 24 d. gegužės Anglijos Kanalę 

susidūrė laivas “Skerryvore” su vokišku laiveliu “J. P.
C. Vinnen”. “Skerryvore” nuskendo su visais savo tar
nais ir keleiviais, skaitliuje 22.

Neišvengiama karė.
Dvi neramios viešpatijėlės Pietinėje Amerikoje, Peru 

ir Ekvador būtinai nori susipešti. Nepaisant Suv. Valsti
jų pastangų užlaikyti santalkų, abi rengiasi prie karės, 
kuri netrukus ir prasidės, jei kokios naujos aplinkybės 
tuodviejų respublikų nesutaikys.

Savitarpinė karė Nicaragua.
Niearagua’je verda savitarpinė karė. Lyg šiolei ko

vota su lygia laime, tai yra, sykį prezidento Madrizo, kitų 
syk ’ generolo Estrados kareiviai mūšį laimėjo. Paskutinės 
tečiaus žinios tvirtina Estrados kariūmėne apveikus vai-I
džios šalininkus. Bet dar negalas.

Reikalingas dūdorius, galįs gerai mokyti chorų ir mo
kus lietuviškų, lenkiškų ir angliškų — kalbas. Mėnesinė 
alga $45. Kreipkitės šiuo adresu:

Rev. J. Kasakaitis Box 588, Freeland, Pa.
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MUSŲ DRAUGAMS IR NEDRAUGAMS.

“Žvaigždė” (No. 21) perspausdino pernykščio seimo 
keturių delegatų atsiliepimų be jokių patėmijimų nei pa
taisymų. Kas tai! Užuojauta ardytojams!...

Labai gaila, kad “Žv.” leidėjo taktika neikiek ne
persimainė. Jeigu ko negalima patraukti prie savęs, pra
sideda gązdinimai, jeigu kas ir gųzdinimų nesibijo, tai pra
sideda užpuldinėjimai, prikaišiojimai pavydo, pažemini
mai tikro ar tik tariamojo savo priešo ir išsiaugštinimai 
paties savęs — tokia tai “Žv.” leidėjo taktikk buvo visa

dos ir pasiliko po šiai dienai. Kun. Milukui niekas nieko 
nepavydi, prieš jį asmeniškai nieko neturi, bet jo taktika 
erzina net artimiausius draugus. Ne kas kit, tik kun. M. 
netaktingi pasielgimai Worcester’io ir Ghicagos seimuose 
atšaldė nuo jo kitus kunigus ir galop privertė juos pa
ieškoti būdų kaip norints nutildyti nenuoramų. Glevelau- 
d’o seime “Žv.” leidėjo galybė nupuolė ir, kaip rodosi, 
daugiau nebegrįš. Praeitame numeryje tapo išrodyta, kų 
kun. M. darė nuo pernykščio seimo. Kadan-gi visos pastan
gos nuėjo vėjais, tai griebtasi vėl Susivienijimo. Ir vėl 
sena giesmė: man pavydi, mano nuopelnų nenori pripa
žinti ir t.t.; mano priešai (!) nieko neverti ir 1.1....

Reiktų nors sykį nustoti giedojus nuobodžių giesmę.
Jos giedotojas tapo net herojiškai aprašytas — ko 

daugiau? Bet kadangi nesųžiningai kurstyojai galėtų 
jaja pasinaudoti artimame seime, todėl ir persergėjame 
visuomenę, kad nesiduotų apsigauti jos žodžiais.

“Katalikas” jau ne nuo šios dienos nori tapti bent 
kokios organizacijos organu. Dėlko, tai žino jisai pats ir 
žinome męs visi. Nuo kelerių metų prisikabino prie S. L. 
R. K. A. Dėlko —tai žino jisai pats, o jei kas to nežino, 
tai pasakome: — dėlto, kad jokiai kitai organizacijai ji
sai, kaipo organas, nebuvo pageidaujamas. Nėra jisai 
pageidaujamas nei S. L. R. K. A. Dėlko — žinome męs 
visi. Bet vis-gi galima griebties įvairių įrankių, galima 
pasinadoti senu obalsiu: divide et impera! (dalyk ir val
dyk!). Lengva suerzinti, lengva draugus padaryti prie
šais — o kur du pešasi, trečias naudojasi... Tai gi “K-s” 
pradėjo erzinti Susiv. narius, pradėjo siundyti vienus 
prieš kitus, pradėjo jiems įkalbinėti nebutniekius ant gry
nai katalikiškų laikraščių, pradėjo niekinti Sus. vyresny
bę, pradėjo net verkti našlių ir našlaičių... Ir dėlko tas 
visas triukšmas? Dėlko erzinimai, šmeižimai, dėlko visi 
kiti nepageidaujami apsireiškimai ?...

— Dėlto, kad “Kat. ” nori įtinai padaryti pats save 
Sus. organu ir atsiimti nuo Sus. tuos didelius iškaščius, 
kuriuos yra padėjęs besiprašydamas organizacijoms už or
ganų.

Netik atsiimti, bet pasiskirti sau atsakomų nuošimtį 
ir galop laikyti Susivienijimų aukso kiaušinius dedančia 
višta... sau, ne kam kitam.

Susivienijimas užsidėtų ant savo sprando sunkų jun
gų, jeigu “Katalikų” apsirinktų sau už organų. Tasai 
laikraštis netarnauja katalikų reikalams. Jo širdžiai ar- 
tesni katalikų bažnyčios priešai. Todėl jame skaitome už
sipuolimus ant katalikiškų kunigų (nei vienas katalikiš
kas laikraštis to nedaro), išniekinimus katalikiškų laikraš
čių (katalikiški laikraščiai privalo eiti išvien), tokis ne
katalikiškas parašymas, kaip ve: būk šv. Kazimiero Se
sers būsiančios vien sunkenybe chicagiečiams, ir t.t. žo
džiu, “Kat.” visai netinka būti organu katalikiškai orga
nizacijai.

Delegatai katalikai nepaisys siundymų Chicagos lai
kraščio ateinančiame seime ir nerinks “Kataliko” Susi
vienijimui už organų.

♦
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P. Bradchulis apskelbė per “Kataliku”, buk lietu
viškųjų parapijų klebonai neturi teisės dalyvauti Susiv. 
seimuose be mandato, nes mat nariai ne-delegatai neturi 
balso organizacijos susirinkimuose: tai mat esą priešinga 
valstybės įstatymams. P. Bradchulis butų geriau pada
ręs, jei butų parodęs, kur, kokiuose ir kada išleistuose 
įstatymuose yra pasakyta, kad narys nedelegatas negali 
turėti balso organizacijos seimuose. Męs klausėme kelių 
advokatų, ar S. L. R. K.A. konstitucija, kuri leidžia daly
vauti klebonams ne-delegatams seimuose, yra priešinga 
įstatymams. Visi atsakė, jog jokio priešingumo čia nė
ra. Vienas jų, p. Ritchie, išdavė net ant rašto savo nuo
monę, kuria jis sumuša p.» Bradchulio nepamatuotą tvir
tinimą. Juk visos didesnės ir mažesnės organizacijos sa
vo seimuose duoda balsą savo prakilnesniems nariams, 
nors jie ir nebūtų delegatais.

Todėl, delegatai, nepaisykite Bradčiulio žodžių nei 
visokių Saldukų gązdinimų. Kunigai klebonai turės pil
ną teisę dalyvauti ateinančiame seime, nes Susiv. konsti
tucija tatai leidžia, o toji konstitucija nėra jokiems įsta
tymams priešinga.

S.L. R. K. A. Reikalai.
[gaurais

JUBILĖJINIS SEIMAS.
Pranešu, jog seimas atsiliks šįmet 7, 8 ir 9 birželio 

mėnesio, mieste Plymouth, Pa. Gerbiamos kuopos » 
teiksis išrinkti delegatus savo susirinkimuose ir para
šyti jiems mandatus su viršininkų parašais ir kuopos 
antspaudu (pečetim).

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

Su pagarba

Kun. S. Pautienius,
prez.

SEIMO DELEGATAMS.
6 Susiv. 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 didelis balius ant Ar- 
mory salės.

Godotini Delegatai, pribuvę į Plymouth’ą, galės sus
toti Eley Hotel ant Main st., arba, kas norės, pas lietuvius
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biznierius: Augustą Višniauską, 8 Main St., Frank Zdon, 
2 Main St., ir P. Zeka, 30 Main St.

Vietinės kuopos sekretorius,
A. Urbonaviče.

AR KLEBONAI NE-DELEGATAI GALI TURŠSTI BAL
SĄ SUS. L. R. K. A. SEIMUOSE ?

Męs gavome nuo p. F. P. Bradchulio atsakymus ant 
kaikurių klausimų, kuriuos S. L. R. K. A. nariai jam yra 
pastatę. Chicagos advokato raštelio, neturėdami vietos, 
netalpiname (kas žingeidingas, gali jį perskaityti “Kat.” 
No. 20) — pažymime tiktai, jog jo nuomone, kunigai ne- 
delegatai negali turėti balso Susiv. seimuose, o konstituci
ja, kuri suteikia teisę klebonams ne-delegatams dalyvauti 
seimuose, yra priešinga valstybių įstatymams.

Visai kitokios nuomonės prisilaiko advokatas George 
J. Ritchie. Štai jo nuomonė, kurią paduodame pirmiau 
angliškai, o paskui lietuviškame vertime:

“The following ąuestion, pertaining to the Lithu- 
anian Roman Catholic Alliance of America answered by 
F. P. Bradchulis, Ksq., in Katalikas, Number 20, has been 
submitted to me for my opinion, *

‘‘ Is the Constitution, which provides that the Pastors 
of parishes, who are members of the Alliance būt not elec- 

ted delegates by the Branches, have equal rigts with the
delegates at the convention, legal and constitutional ?”

The conclusion reached by Mr. Bradchulis was that 
such a provision could not be inserted in any Constitu
tion on account of its being contrary to Law. In this dis- 
cussion of this question he does not cite any authority 
or give any reason for the position he takes, būt simply 
makes the bald statement that the provision above men- 
tioned is illegal.

In my opinion the provision in the Constitution in 
favor of the Pastors is legal and constitutional. It might 
be argued by those offended that such a clause in the 
Constitution is improvident and not desirable. There is 
a remedy however, for this alleged evil and that is to re- 
peal repugnant clause; būt while the provision remains 
unrepealed and part of the Constitution it is legal and 
constitutional and mušt be lived up to by the organiza- 
tion. ♦

Similar provisions in favor of certain members obtain 
in other organizations in this State, and while the consti- 
tutionaly of the šame has never been questioned in any 
proceeding, stUl I feel quite certain that the Courts would 
uphold provision. The clause which gives to a Pastor 
of a Parish of any subordinate Lodge(who is a member of 
the Alliance)the šame rights and privileges as a dūly elec- 
ted delegate at the Convention is what is called “An in- 
ternal rule or regulation” of said Society and would not 
be interfered with by the Courts.

When an organization is incorporated, it is necessa- 
rily given the power to make rules and regulations for 
the Government of its members. Furthermore the Courts 
will not interfere with nor supervise the making or enfor- 
cement of any provision of the Constitution or By-Laws 
of any organization unless the šame is contrary to any
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existing Law or have for its purpose the effecting of any- 
tliing illegal. The provision mentioned above is not con- 
trary of an existing Law and does not produce to effect 
or accomplish anything illegal; conseąuently it would 
seern that sueh a provision is legal and constitutional.

GEORGE J. RITCHIE,
Wilkes-Barre, Pa. Attorney & Counsellor at Law.

(Lietuviškai).
“Ieško mano nuomonės apie sekantį klausimą, palie

čiantį Sus. Liet. R. K. Amer., ant kurio yra atsakęs p. F. 
P. Bradchulis “Kataliko” No. 20:

“Ar Konstitucija, kuri pavelija parapiją klebo
nams, kurie yra Susivienijimo nariais ,bet nėra iš
rinkti kuopą delegatais, turėti lygias teises su de
legatais seimuose, yra legališka ir konstitucijonali- 
nė?”

P. Bradeliulis priėjo prie įsitikimo, jog toks pave
lijimas negalėjo būti įdėtas nei į jokią konstituciją, nes 
jis yra priešingas įstatymams. Šito klausimo svarstyme 
jis nesišaukia jokio autoriteto nei nepaduoda jokios prie
žasties, dėlko jis laikosi tokios nuomonės, bet stačiai daro 
drąsą tvirtinimą, kad viršminėtasai pavelijimas yra nele- 
gališkas.

Mano nuomone pavelijimas klebonams dalyvauti sei
muose su tokiomis pat teisėmis, kaip ir kiti delegatai, yra 
legal iškas ir konstitucijonalinis. Jaučiantiesi užgautais 
gali sakyti, kad šita klauzula yra neišmintinga ir nepagei
daujama. Tečiau prieš tą tariamąjį piktą yra vaistas: iš
mesti nepageidaujamą punktą iš konstitucijos, — bet kol 
punktas nėra išmestas ir stovi konstitucijoje, tol jis yra 
legališkas ir konstitucijonalinis, ir organizacija privalo 
prie jo taikyties.

Panašąs pavelijimai dalyvauti seimuose kai-kuriems 
organizacijos nariams, nebūnant delegatais, randasi ki
tose organizacijose šitoje valstijoje (Pennsylvanijoje) ir 
nors ją konstitucijonališkumas niekados nebuvo užkvies- 
tijonuotas teismuose, tečiau aš esu įsitikinęs, jog teismas 
eitą už tokį pavelijimą. Punktas, kursai duoda klebo
nui kokios nors kuopos (jei klebonas yra Susivienijimo 
nariu) tas pačias teises ir privilegijas, kokias turi pride
rančiai išrinktieji delegatai į seimą, yra taip vadinamoji 
“vidurinė taisyklė arba tvarka” viršminėtosios draugi
jos ir į ją teismas nesikiš.

Kada organizacija tampa inkorporuota, ji gauna ga
lybę daryti įstatus ir tvarką savo narią valdymui. Dėlto 
tai teismas nesikiša nei nežiūri į išleidimą konstitucijos 
punktą nei privertimą tuos punktus pildyti — negut tie 
punktai butą priešingi esantiems įstatymams arba ją 

siekis butą padaryti ką norints nelegališką. Viršminėta
sai punktas nėra priešingas jokiam esančiam įstatymui 
ir neturi už tikslą padaryti ką norints nelegališką; nuo- 
sakaų kaip rodosi, tas punktas yra legališkas ir konstitu
cijonalinis.

GEORGE J. RITCHIE,
Wilke8-Barre, Pa. Advokatas.

Iš to pasirodo, jog ką p. Bradchulis parašė, tai tik 
taip sau parašė; ką pasakė, tai tik taip sau pasakė. Paisy-

i. r.. ji.Jh-’ ..» •*»... j Ji .. . _ . _ . . .
ti į jo žodžius ir tvirtinimus nereikia. Užginti dalyvauti
klebonams seimuose niekas negali iki kol konstitucija ne
bus permainyta.

PRIE CENTRO KNYGŲ PERŽIURAJIMO.
P. J. Vieraičiui labai nepatiko kad kun. Vizgirda jo 

klaidas raporto sutaisyme išrodė. Užtai p. Vieraitis stvė
rėsi negražaus būdo blevizgojimo. Manė viešai apšmei- 
siąs kunigą ir jo būsiąs viršus. Bet prašovei, p. Vieraiti 
pro šalį. Teisybė visuomet triumfuoja, o šmeižikas tik sa
ve žemina. Nors kun. Vizgirda knygą ir nematė, kaip p. 
Vieraits tvirtina, tečiaus jis paduoda daug aiškesnę ats
kaitą. Pažvelgus į knygą peržiūrėjimo komisijos raportą 
juokai ima ir stebiuosi, kad turėdami knygas po nosia, da
rė tokias kapitališkas klaidas. Ale mat, — taip reikalau
ja čigagiečiai, taip ir padarykime! — taip išsitarė p. Vie
raitis, knygas vartydamas. Galop kito knygą peržiūrėto
jo nuomonė apie knygą stovi visai skiriasi nuo p. Vierai- 
čio nuomonės tame pat dalyke. Taigi šiuomi pranešu 
p. Vieraičiui, jog aš statau $100.00 ir tvirtinu, jog p. Vie
raitis padavė netikrą raportą. Aš nesakau, kad p. V. ne
moka rokuoti, tik tvirtinu, kad jis arba nematė, arba ne
norėjo matyti klaidą. Greičiausia nenorėjo matyti, nes 
taip jam iš Chicagos buvo liepta.

Na, p. Vieraiti, labai negražu taip daryti. Kiekvienas 
gali suklysti, bet rimtai manantis savo klaidas pataiso ir 
taria ačią tiems, kurie jąs nurodo. Pas mus tečiaus ki
taip elgiamasi. Teisybė, patarlė sako, jog dešimts mokytu 
nepertikrįs vieno kvailo. Norėčiau, kad p. Vieraitis pa
sakytą, katram turi būti gėda: ar kun. Vizgirdai, kad 
knygą peržiūrėjimo komisijos klaidas nurodė, ar pačiam 
Vieraičiui už neprisipažinimą prie jąją? Nors aš neturė
jau teisės į Susiv. knygas žiūrėti, bet mačiau, kaip judu 
rokavota.

Mano sąžinė verčia mane j ąsą vienpusiškumą visuo
menei parodyti. Su pagarba,

Juozas Kovas.

P. Jonas Vieraitis pasakė daug nemandagią žodžią. 
Aš su tokios rąšies žmonėmis, ką ne protu, o piktumu va
duojasi, ginčą nevedu.

Man rūpi teisybė ir mūsą kataliką Susivienijimo la
bas. Dėlei to tatai užsidaviau sau darbą perkratyti Susi
vienijimo išlaidas pereitais metais. Tiesa, knygą neturė
jau, bet turiu Susivienijimo organą.

Kas metą bertainį buvo skelbiamos sekretoriaus ir 
Kasieriaus urėdiškos atskaitos. Tos atskaitos tai gyvai iš
imtos iš Centro knygą. Kas yra atskaitose, tai tas pats ir 
Centro knygose. Užtai vis ta pati, ar aš bučiau perkrati- 
nėjęs Centro Valdybos knygas, ar jos atskaitas organe 
padėtas. Tomis Centro atskaitoms vaduodamasis išro
džiau komisijos peržiūrėjimui knygą klaidas (Žiūrėk 
“Draugo” N. 20).

Rodos niekas neturėtą pykti už tai, nors mano išrody
mai ir būtą klaidingi. Męs greičiau susekame daigto ver
tybę sulyginę jį su kitu panašiu daigtu. Taip tatai ir ra
portą sutaisyme. Sulygink p. Vieraičio raportą su manuo
ju ir rasi, katras teisingesnis. Bet p. J. Vieraičiui, teisybė
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nerūpėjo. Jisai vietoje pataisęs savo klaidingą raportą 
apšmeižė mane per “Kataliką”. Kad p. Vieraičiui teisy
bė nerūpėjo liudija antrasai komisijos narys p. V. Stan
kevičių, iš Waterbury’o. Jisai išskaitęs “Drauge” mano 
raportą ,kaip pritinka teisiam vyrui, štai ką man rašo:

“Waterbury, Conn.
21 Gegužio 1910 m.

Gerbiamasis Kunigėli!
Perskaitęs dvidešimtąjį “Draugo” numerį nudžiu

gau, jog pataisėt tą mūs raportą, už ką aš kunigėliui labai 
dėkingas. P. Jonas Vieraitis nenorėjo manęs klausyti, jis 
tik klausė Chieagos patarėją ,tatai ir sutaisė tą raportą 
pagal Chieagos norą, o ne pagal teisybės. Aš nenorėjau 
jokios garbės nė pelno, tikt geidžiau atlikti darbą kaip 
priguli. Bet kad Vieraitis nenorėjo klausyti mano perser
gėjimą ypatišką ir per laiškus ,tai, žinoma, raportas klai
dingas išėjo ir dabar abudu nukentėsiva.

Ir da sykį tariu Kunigėliui širdingą ačią už Jąsą 
pasidarbavimą!

Su guodone
V. Stankevičia,

18 John st.,
Waterbury, Conn.”

Gegužio 30 d. p. Stankevičia rašo: “Aš pavedu pir
miau rašytą laišką sunaudot, kaip tinkama.

V. Stankevičia.”
Iš to visko pasirodo didelis p. J. Vieraičio besąžiniš- 

kumas. Ir man nebelieka kas kita daryti, kaip tik pavest 
panašius šmeižikus seimo teismui.

Kun. V. Vizgirda.

REIKALE ORGANO S. L. R. K. A.
Artinanties XXV seimui S. L. R. K. A., vėl kįla agita

cijos kas link organo, ir šmeižimai centro vyriausybės, 
panašiai, kaip ir prieš XXIV seimą.

Kiekvienas narys aiškiai mato, kokią blėdį atnešė tos 
agitacijos laike kelerią metą musą organizacijai ir jeigu 
toms agitacijoms nepadarys galo šis XXV seimas, beabejo- 
nės musą organizacija gali rasties ateityje blogame padė
jime ; tai yra narią skaitlius gali labai sumažėti. Priežas
tis beveik visoms agitacijoms suteikia nuomuojimas or
gano.

Nėra vilties, kad “Katalikui” arba kitam kokiam lai
kraščiui likus organu, vaidai užsibaigtą, nes būvant pro
gai, rasis ir norinčią naudoties jąja, tai yra siulyjanties už 
organą. S. L. A. kolei neturėjo savo organo, tolei ir ten 
agitacijos tankiai atsikartodavo, bet kada įsteigė savo 
organą, S. L. A. pradėjo visai kitaip bujoti. Šiandien ta 
organizacija skaitosi viena didžiausiąją lietuvišką orga
nizaciją, kaip S. L. R. K. A. negali atsakančiai bujoti be 
savo spaustuvės, be savo organo. Nuomuojant organą, kas 
metas lėšoja po keletą tukstantčią dolerią, o kad pridėjus 
prie tą dar kiek įsteigimui savo organo, ar ne butą ge
riau? Beabejonės tąsyk ir organizacija pasididintą. Tą 
aiškiai parodo mums S. L. A.

S. L. R. K. A. atskaitoje centrališkas sekretorius p. K. 
Krušinskas patarė delegatams XXV seimo pasirūpinti 
įsteigti savo spaustuvę ir išleidinėti savo organą. Męs

pilnai jam pritariame, kad delegatai šio XXV seimo pasis
tengtą tą darbą nuveikti. Tada, gal užsibaigtą agitaci
jos ir kitokie nesusipratimai musą organizacijoje ir, tą
syk tik S. L. R. K. A. galės atsakančiai bujoti.

92 kuopos S. L. R. K. A. 
Pirm. F. J. Juškaitis,
Raštin. Juozas Kinčius,

DELEGATAMS ŽINOTINA.
Pereitais metais Seimo pirmuoju sekretoriumi buvo 

M. Kadzevskis. Jis turėjo rūpestingai surašyti seimo pro
tokolą. Bet jis dirba pas Tananevičią. Tatai kuomet Ta- 
nanevičios godulingi norai neišsipildė ir jis su savo “Ka
taliku” tapo atmestas ,tai p. Kadzevskis trenkė visas sei
mo aprašymo popieras, manydamas tuomi pagązdyti Su
sivienijimą.

Perėjus gi karščiui pamatė, kvailystę padaręs. Susi
vienijimo nepagązdįs, o protokolo nepagarsinus sau tik 
padaro gėdą. Užtai davai mušti telegramus ir laiškus 
siuntinėti, kad sugraibius žinias ir pagarsinus protokolą. 
Tokiu būdu pereitą metą seimo protokolas, kaip jis pa
sirodė “Katalike”, yra iš visą šoną apkarpytas ir nepa
duoda pilno seimo aprašymo. Taigi tokią kerštininku 
iš Tananevičiaus štabo šiais metais delegatai neturi rinkti 
į jokius seimo urėdninkus, nes Tananevičiai pralošus, o 
jis tikrai praloš, jis vėla per savo agentus keršydamas 
kels ermyderį ir skandalą. Geriau panašią kerštininką 
prasisaugoti. Chicagietis.

Meldžiu patalpinti į Jūsą gerbiamą laikraštį šiuos 
kelis žodžius, kaipo atsakymą viršaičiams 15, 16, 85 ir 101 
kuopą S. L. R. K. A. ant ją atsiliepimo, kurį išsiuntinėjo 
į kuopas ir pavienius narius S. L. R. K. A. Aš, perskai
tęs tą atsiliepimą, patėmijau kai-kuriuos sumanymus, ne 
tik ką nenaudingus, bet dar ir kenksmingus musą organi
zacijai. Viršminėtą kuopą viršaičiai sako, kad reikia mu
są Susivienijimui geresnės tvarkos. Gali būti, kad mums 
reikia geresnės tvarkos, bet nežinau, dėlko viršminetieji 
viršaičiai nepaaiškina, kas ištikrąją kaltas, kad tarp mu
są viešpatauja betvarkė ir ką daryti, kad tą betvarkę pra
šalinus iš musą tarpo. Jie sako, kad ateinančiame seime, 
kursai atsiliks Plymuoth’e reikią aprinkti “Kataliką” Su
sivienijimo organu, o nuo “Draugo” sergeties kaip nuo 
ugnies. Šitas sumanymas man išrodo visai neaiškus. Aš 
nežinau, ar “Draugas” ištikro yra taip karštas, kaip ug
nis, ir kad jo reikia taip saugoties, kaip ugnies. Kiek kar
tą man teko paimti į rankas “Kataliką” Ir “Draugą” — 
“Draugas” niekados nebuvo karštesnis už “Kataliką”.

Toliau jie sako, kad ją kuopos atsiskirs nuo Susiv., 
jei ateinantis seimas ją reikalavimą neišpildys. Ačiū Die
vui, neturime daug tokią virsaičią, kurie nepaiso visą Su
siv. narią noro, ir bando priversti visus klausyti tiktai sa
vęs.

Na gi, kad taip visą kuopą viršaičiai susiorganizuo
tą po kelias kuopas į vieną ir kiekviena tokia organizaci
ja pradėtą traukti Susivienijimą į savo pusę, tai Susiv. tu
rėtą trukti į kelias dalis ir pražūti...

Jie dar sako, kad ateinančiame seime reikią rinkti vi-
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są naują centro valdybą, o renkant valdybą, nereikia rink
ti kunigų. Šitas sumanymas, mano nuomone, yra gana 
kenksmingas musų Susivienijimui. Tik tėmykime: jeigu 
atimsime kunigui teises būti valdybos pirmininku, tai ku
nigas, kaipo musų organizacijos narys, galės jausties nus
kriaustu ir tuomet gali netylėti, gali pradėti ieškoti teisy
bės ir protestuoti prieš savo skriaudėjus (tuos, kurie jam 
teisę atėmė). Toks-gi teisingas protestas gali atrasti daug 
pritarėjų tarp musų organizacijos narių. Išeitų taip, kad 
tie, kurie atimsime kunigui teises, norėsime, kad taip ir 
pasiliktų ant visados, o kiti nariai norės, kad butų visiems 
teisybė ir lygybė. Tokiu budu pasidarytų dvi priešingos 
pusės, kovojančios vieną prieš kitą, ir vieton atsirasti ge
resnei tvarkai pasidarytų dar didesnė netvarka, nekaip 
turėjome ikišiolei. Mano nuomonė yra šitokia: jai mato
me, kad kas iš musų turi gerą norą dirbti musų organiza
cijos gerovei, tai mums nėra reikalo klausti, kas jis ir 
koks jo amatas — ar jis kunigas ar daktaras — mums už
tenka žinoti, kad jis yra lietuvis, musų brolis. Jeigu didu
ma balsų išrenka jį į centro valdybą Jai turime jam duoti 
kuoplačiausią teisę darbuoties organizacijos labui ir 
paremti jį jo darbuose. Tuomet išrodys, kad dirbame vi
si išvien; tuomet pražydės graži tvarka tarp musų, nes 
nustosime užpuldinėję vieni ant kitų neteisingai.

Andrius Starinskas, 95-os kuopos sekretorius.
r '

PEIKTINAS DARBAS.
Kas buvo pernai per seimą Clevelande, tas turėjo pa

tirti tokius dalykus, kurie praktikuojami tik tarpe tam
suolių jųjų išnaudojimui. Tie dalykai — tai fundijimas 
svaiginančių gėrimų, kad padarius sau delegatą prielan
kesniu, arba gavus jo balsą — už stiklą alaus.. . tai amži
na gėda!

Aš nesistebiu, kad žmogus ištroškęs išsigeria, bet aš 
baisiai šlykščiuosi, kad žmonės turinti pretensijas prie 
inteligentijos nesidrovi tamsesnius savo bYolius be saiko 
girdyti ir apgirdytus siundyti ant sau nepatinkamų ypa
tų.

Tokias tečiaus anomalijas išdarė pernai “Kataliko” 
leidėjas Tananevičia atsivežė pernai dešimtį savo agen
tų, kurie sekiodami paskui delegatų be atvangos įkalbinė
jo jiems balsuoti už “Kataliką”, patsai bosas pakampė
mis siundė delegatus ant kunigų, žadėdamas jiems Sus-me 
urėdus: vienam prezidentystę, kitam sekretorystę, trečiam 
kasierystę ir t.t. Kad darbas geriau pavyktų Tananevičia 
atvėrė savo mašną ir per dvi dieni fundijo beveik visiems 
delegatams pusryčius, pietus ir vakarienę, o gėryme galė
jai maudytis. Tiktai prakilnesnieji delegatai, supratę 
TananeviČiaus fundijimo tikslą, su pasibiaurėjimu nuo jo 
atsitraukė.

Kaikurie valgę ir gėrę iš p. TananeviČiaus vaišingu
mo sakė, kad tai esąs labai bagotas ir svetingas žmogus, 
jam, girdi, keli šimtai, o kad ir tūkstantis esą niekis, byle 
tik “Katalikas“ liktų organu. Buvo ir tokių, kurie ne
suprato, kad už tąs magaryčias turėjo parduoti savo bal
sus. Todėl rezultate pasirodė fiasko, ir tas geros ir vaišin
gos širdies žmogus pasidarė žiaurus kerštininkas, biauru 
buvo klausyti jo keršinimų ir išmetinėjimų!

Toki darbai labai prasti ir jie neturėtų būti toleruo
jami mūsų katalikų organizacijoje. Delegatas.

Iš darbo lauko.

Belleville, III. l*o dviejų mėnesių straiko 2 tūkstan
čiai mainierių St. Clair paviete sugrįžo prie darbo. Kom
panija uždėjo po 3 centus ant tono išimtios anglies.

Albany N. Y. United Traction kompanijos tramvajų 
judėjimas sustabdytas, sustraikavus motormonams ir kon
duktoriams.

Webb City, Mo. 1500 mainierių metė darbą, reikalau
dami didesnių algų ir abelnai geresnių darbo sąlygų, ko
kias jie turėję 1907 metais.

Kansas City, Mo. Dešimts tūkstančių mainierių 14 dis- 
trikto išėjo ant straiko; 2000 jų išvažiavo kitur darbo
jieškotų. Prie tokių aplinkybių kompanija turės nusileis
ti ir, tikimasi, greitu laiku išpildys straikierių reikalavi
mus.

Pittsburg, Pa., 29 d. gegužės. United States Steel kor
poracijos darbininkai džiaugiasi gavę augštesnes algas 
nuo 4—12 nuošimčių.

Topeka, Kans., 29 d. gegužės. Sulyg Cbas. Ilarris, di
rektoriaus State Free Employment biuro, Kansas valstija 
reikalausianti šįmet 20,000 darbininkų javų surinkimui, 
tai yra dviem tūkstančiais daugiau, nei kitais metais.

Susųuehanna Coal ir Kingston Coal kompanijų darbi
ninkai pereitą subatą gavę pėdę, didžiai nusidžiaugė pa- 
tėmiję, kad kompanijos liuosnoriai pakėlė jiems algas su 
G nuošimčiais.

Williamsville, Conn., 29 d. gegužės. The IVilliamsville 
Cotton Manufacturing kompanija uždarė neapribotam lai
kui visus savo fabrikus. 600 darbininkų, netekę darbo, 
liko su savo šeimynomis be duonos kąsnio. Mat, tos fab- 
rikos buvo vienatine šio miestelio uždarbio vieta.

Pereitą utarninką sustraikavo Pennsylvanija Coal 
kompanijos angliakasiai Pittston’e. Pa. Kadangi kompani
ja nenori išpildyti jųjų reikalavimų, tai straikieriai kelia 
riaušes ir neprileidžia prie mainų straiklaužių. Raušėse 
dalyvauja moterįs ir vaikai.

SANS SOUCI PARKAS.
Geriausia pasilsėjimo ir smagaus laiko perleidimo vie

ta, bus atidarytas per Memorial Day, 30 d. gegužės, šių 
metų sezonui. Krutanti paveikslai, bolių metimas ir kito
kių pasilinksminimų ik valiai. Nedėlioję įneiga uždyką. 
Griež Oppenheim pilna orkiestra. Programa susidės ii 
bažnytinės muzikos.
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PONO P. LAPELIO PRAKALBA.
Gerbiamieji Tautiečiai ir gerbiamosios Tautietės!
Žiūrint čia į Tamstas taip skaitlingai susirinkusius, 

taip atydžiai klausančius prakalbų, prieiname prie per
sitikrinimo, kad giliai atjaučiate visas nuoskaudas ir nes
magumus, ant kurių yra pastatyta visa mūsų lietuvių tau
ta, kur nors tiktai ji randasi; kad brangu ir miela Tams
toms atsiminti garsių praeitį; praeitį svarbių valandų gy
venime musų tautos; kad brangu ir miela atsiminus pra
eitį sustoti ant dabarties pažvegti kokiuo einame keliu, 
koks mūsų dlbartinis stovis visuomenės gyvenime ir 
apsvarsytiti tolesnius žingsnius į laimingesnę ateitį mūsų 
pačių, o sykiu ir mūsų nelaimingos Tėvynės; kad minti
mis ir siela skrendate ten toli — toli, kur banguoja Nemu
nėlis, už jūrių marių — į savo numylėtų Tėvynę—Lietu
vą.

Dėlei tos tatai priežasties stovint čionai prieš Tams
tas, veržiasi iš širdies Sušukimas: 1 ‘Nepražuvome”, nes 
męs juk tebesame lietuviais, nes visa širdžia trokštame 
palikti lig paskutinio lašo kraujo lietuviais. Esame lie
tuviais — tai reiškia, esame dalelė tos tautos, kuri turi 
tūkstantinę garsią veikalų praeitį, savo istoriją, tradici
jas, savo kultūrų, tikėjimą ir pagalios kalbą, kurios mums 
mūsų priešai dėlei jos gražumo pavydi ir per ilgus metus 
stengėsi iš mus išplėšti, o nupiršti savąją kalbą ir tą vis
ką, kas tveria atskirų tautą, neprigulmingą nuo kitų tau
tų. Esame lietuviais — tai reiškia, kad visi lietuviai, nors 
išblaškyti po visų žemės kamuolį, tai mūsų broliai, kad jų 
džiaugsmas, tai mūsų džiaugsmas, kad jų nuliūdimas yra 
mūsų nuliūdimu.

Neparmaldaujamas likimas atitraukė mus nuo žag
rės, numylėto amato ar plunksnos ir trenkė tarp svetimų
jų, kaip valtį ant sujudintų vėjais juros bangų be linkmės, 
be vairininko, kuris taikintų laivę prie sausumos, arba že
mės. įgula, triūsiant kiekvienam atskyrai, kiek tesėjo 
spėkų, gelbėjo laivą nuo paskendimo. Prakaitu apsipilda
vo veidas, rankos nulįsdavo darbe, o laivas, nuolat siū
buojantysis į visas šalis, nuolat abejotinai beplaukiodamas 
jūros bangose, gręsė paskandinimu. Bet apsireiškia žmo
gus, žinantis dailę irkliavimo, apsireiškia vairininkas ir 
balsu garsiu šaukia: “Į darbą broliai, kas gyvas ant pa
lūkos*) ir į darbų, į darbą viešą, bendrų, o išgelbėsime lai
vų ir įgulų”.

Vairininku tuo, mieli broliai ir seserįs, yra apšvieta, 
o tuo laivu, ta valčia be vairo, klaidžiojančia po jūrą, yra 
mūsų Tėvynė.

Tauta kuodaugiausiai apsišvietus, arba, kitaip sakant, 
apsipažinus su reikalais ir reikalavimais visuomeniškojo 
gyvenimo yra kuolaimingiausia ir kuoturtingiausia, nes 
kiekvienas jos žingsnis, kurį ji padarys, yra protingas, 
apmąstytas ir nestatantis jokiu būdu savęs ant paojaus ar 
nepasisekimo.

Dar senuose laikuose eilėje pirmeilinių tautų stovėjo 
ir Lietuva; ypatingai buvo garsi Vytautui Didžiajam vieš
pataujant. Laike jo viešpatavimo Lietuvos rubežiai sie-

•) Rusiškas žodis: poklad, bet rodos, lietuviškai 
skamba.

kė net iki pat Maskvos ir nuo Baltųjų jūrų ligi Juodųjų. 
Gerbė jį ir mylėjo netiktai patįs lietuviai, kaipo savo iš
mintingų vadovų, bet vokiečiai, gudai, totoriai ir dar ki
tokios tautos. Gudai vadino Vytautą savo ponu, totoriai 
savo geradėju, nors kelius sykius su jais kirtosi. Patsai 
Rymo Popiežius matydamas didžią galybę Lietuvos ir jo
sios vadovo Vytauto įkalbinėjo jam išvaryti turkus iš Eu
ropos. Čekai patįs savaimi maldauja, kaipo didžiausio jo 

, mylistos, kad jis paimtų juos valdyti į savo rankas. Laike 
jo viešpatavimo Lietuvos vardas skambėjo po visų Euro
pą... Dabar nevienas mintys gali paklausti, kokiu-gi 
būdu Lietuva priėjo prie tosios garbės ir galybės? Atsa
kymas lengvas. Pirma, lietuviai buvo paklusnus savo va
dovui, ėjo ten, kur jis jiems liepė, darė tą, ką liepė, buvo 
pasišventę visa dūšia ir kūnu savo Tėvynės ir tautos la
bui. Antra, vadovas buvo didžio proto, pilnas narsybės 
ir išminties. Jisai užgimęs lietuviu, karštai pamylėjo sa
vo Tėvynę, savo kalbą ir tų viską, kas jam prigimta, kas 
lietuviška. Už savo Tėvynę ir tautos labų reikale net ir 
numirti nesibijo. Nebuvo veidmainiu, netroško pasilikti 
iš lietuvio gudu, vokiečiu ar lenku, kaip kad kiti lietuviai 
didžiūnai mėgdavo daryti; mylėjo teisybę, kitas tautas 
mylėjo ir nemėgino jų nuskriausti. Atsiradus tokiuose 
santikiuose vadovui su savo pavaldiniais ir kaimynais, 
pražydėjo visur sutartis ir vienybė, prekyba, apšvieta ir 
ūkė pasitaisė, žodžiu sakant, gyvenimas kaip reikiant žen
gė savo vaga.

Tečiaus neilgai džiaugėsi Lietuva ta gerove ir garbe.
Lyg tiktai mirė Vytautas Didysis ir didžiuoju Lietu

vos kunigaikščiu paliko Skirgiela, jau Lietuva pradėjo 
silpnėti, nes Vytauto įpėdinis neturėjo geros galvos, tvir
to proto ir narsybės. Kilo bruzdėjimas. Tuo pasinaudo
ję pikti priešai pradėjo veržtiesi į Lietuvą; patįs lietuviai 
kas-kart daugiau šalo Tėvynės meilėje ir šalinosi nuo sa
vo kunigaikščių—vadovų. Ir taip, bėgant laikui, Lietuva, 
mūsų Tėvynė, dėlei karių ir kitokių nesutikimų, poulė vis 
žemyn ir žemyn, spėkų priešo atrėmimui taipgi pradėjo 
nustoti, galop pakliuvo į maskolių nagus 24 diena spalių 
1795 metuose. Nuo to tai laiko Lietuva tapo verge Rusi
jos, verge maskolių, kurie per ilgus metus kankino mus 
visokiais būdais ir priemonėmis, norėdami iš mūs išplėšti 
mūsų,kalbų ,tikėjimų ir tų viską, kas mums priklauso, kas 
mūsų širdžiai brangu ir miela; jie norėjo mus sumaskolin- 
ti ir pavergti po savo jungu ant amžių. Tam tatai tikslui 
buvo mums užginta spauda, nevalia buvo skaityti nei lie
tuviškų laikraščių nei knygų, nevalia buvo tverti jokių 
darugijų ir prie jų prigulėti, nevalia buvo vartoti prigim
tos kalbos raštinėse, mokykloje, ir kitose viešose įstaigo
se ; pagalios buvo mėginę užginti net melsties lietuviškai... 
Baisus rūkas apsiautė visų Lietuvą. Tečiaus lietuviai ne
nusiminė, stojo į kovą su maskoliais už laisvę spaudos, ti
kėjimo ir už kitas tiesas savo tautos. Tūkstančiai mūsų 
broliu žuvo kalėjimuose, ištremime ar katargoje Sibiriu- 
je... Bet štai didžioji Rusijos revoliucija, 30 dienų Balan
džio 1904 metuose, ir mūsų kova laimėta! Maskoliai, ma
tydami, kad nelengva bus lietuvius surusinti ir pavergti 
po savo jungu, sugrąžino lietuviams spaudą, laisvę išpa
žinimo savo katalikiškojo tikėjimo, laisvę tvėrimo draugi-
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jų, steigimo mokyklų. Mūsų Tėvynė lengviau atsiduso, 
nes užtekėjo aušrelė geresnės ateities...

Dabar jau kiekvienas Lietuvoj turi laisvę skaityti lie
tuviškuosius laikraščius ir knygas, valia tverti draugijas 
ir prie jų prigulėti, valia šviestis savo tautos dvasioje. 
Laikraščiai ir knygos mūsų kalboje dygsta, kaip grybai 
po lietaus. Skaičius susipratusių tautiečių auga, mūsų 
kalbos vartojimas pradeda rasti kas kart platesnes ribas, 
(tautas), mūsų tautos teisės pradedama jau šiek-tiek 
branginti. Nors savystoviui darbui kaslink švietimos sa
vęs ir kitų mūsų Tėvynėj dar didžiai yra tebekenkiama, 
tečiaus veltui stengimai sustabdyti sykį pradėtų darbų, 
nes Lietuva gyvuoja ir gyvuos, nes ji turi savus apginė- 
jus. Atjautimas priedermių kaslink savo šalies ir Tėvy
nės apima kaskart platesnes tautos ribas, žvilgteri po 
prastutėles kaimiečių pastoges ir į kuklių darbininko grin- 
telę. Tas jausmas persinešė ir pas mus, išeivius, ir čio
nai su laiku išduos, arba turi išduoti pageidaujamus vai
sius, bet tas privalo prisiartinti kuogreičiausiai. Neužten
ka to, kad Lietuva gyvuoja mūsų širdyse, ji privalo gy
vuoti ir darbe. Kad Lietuva gyvuotų, reikia, idant apie 
tai žinotų pasaulis, kad ja stebėties, jų gerbtų, nes ant 
to ji užsitarnauja, kaipo “žemė Lietuvos didvyrių, kaipo 
tauta, turinti garsių praeitį, garžių, senų kalbų ir kitas 
ypatybes garbės vertos tautos. Kas iš to, jeigu mūsų 
nekurie dainiai ir tautiškieji veikėjei platina garbę lie
tuvių vardo tarp svetimtaučių, kada męs čia, Amerikoje, 
nemokėjome pasirodyti, kaipo lietuviai, kad esame atski
ra ir neprigulminga tauta, o nuolat esame tamsiais akyse 
svetimų tautų, ypatingai amerikonų, gėdžiamės savo kal
bos, namieje nekalbame lietuviškai, neskaitome nei kny
gų, nei laikraščių lietuviškų. Neretai tarp lietuvių čia, 
Amerikoje, atsitinka ir tas, kad nekuriu visai užmiršta 
savo prigimtųjų kalbų, išsižada Tėvynės, nustoja tikėjimo 
ir tampa tikromis išgamomis savo tautai! Kiek iš lietuvių 
tarpo praleidžia visus skatikus, savo sveikatų ir laikų kar- 
čiamose! O tai vis dėlei stokos apšvietos, susipratimo ar 
apsileidimo.

Broliai ir seserįs! jau laikas mums atsikratyti nuo to 
snaudulio, o imtis už darbo. Pirmiausia patįs apsišvieski- 
me. Atsiminkime ir gerai įsidėmėkime tų visais pripažintų 
teisybę, kad apšvieta ir gerovė visos tautos ir Tėvynės 
priklauso nuo apšvietos ir gerovės pavienio asmens. Apsi
šviesti tegalime tiktai skaitydami gerus laikraščius ir kny
gas, kurių pastaraisiais metais, atgavus spaudos laisvę, 
nemažai pasirodė įvairios rųšies, kaip čia, Amerikoje, taip 
ir Lietuvoje, prigulėdami prie gerų draugijų ir dar kito
kiais būdais. Tenebūna tas žodis “apšvieta’’ negyvu žo
džiu, bet veikalu. Nebūkime tuo laivu ,ta valčia be vai
ro, klaidžiojančia po jūrų, kuriai nuolat gręsia susikulimo 
paojus į sukilusias bangas ir mirtis jūrės bedugnėj. Pao- 
jus, sakau, mums lietuviams čion ant laisvos žemės grę
sia baisus, kuriam reikia užbėgti. Girdisi balsas vairinin
ko—to mūsų vado — “kas gyvas ant palubos ir į darbų”, 
nes vilnjs amerikonizmo veržiasi jau į mūsų būtus, dirb
damos kaskart vis didesnes ir didesnes Šukes. Broliai ir 
seserįs! gelbėkime laivų ir įgulų! Ant balso to stokime eilė
je narsiausių darbininkų; su vilčia širdyje, su iškeltu pa- 
dangesna veidu, su tvirtu bendro darbo nusprendimu, ku

ris verstų mus pačius prie apšvietos, prie laimės ir gero
vės mūs pačių, o sykiu ir mūsų nelaimingos Tėvynės.

Reikia atsiminti, kad čia, Amerikoje, yra mums plati 
dirva pasidarbavimui. Mūsų pačių, sulyginant su kito
mis tautomis, labai mažai tėra, o prie to esame išsisklaidę 
po visų Amerikų; mums reikia surinkti spėkas į vienų 
vietų kupetų — tai pirmiausias mūsų uždavinys, kad to
kiu būdu galėtumime vienybėje geriau darbuotis. Šalis 
nuo mūs’ reikalauja nuolatinio triūso ir tai triūso bendro, 
tatai vienykimės, broliai ir seserįs! Vienybė viskų galima
padaryti, nes vienybėje, kaip sako patarlė, yra galybė.*
Numylėkime karštai savo Tėvynę, žemelę savo tėvų ir 
pratėvių apšlakštytų krauju ir šarorais mūsų brolių kovo
je už jos laisvę su jos priešais ir nevidonais; šelpkime jų 
visokiais būdais ir priemonėmis; kada ji šaukiasi prie mū
sų pagalbos iš užjūrio, paduokime jai savo rankų, o tuo- 
padėsime jai greičiau pakilti iš letargiško miego. Atsimin- 
me garsingų Lietuvos praeitį vidurinių amžių, dabartinį 
skurdų ir žengkime pirmyn, o kaip sako mūsų dainius,

Atsibus Tėvynės sūnus 
Didžia praeitį atminę,
Pagimdys vargai galiūnus,
Ugnimi uždegs krūtinę!

Ant galo, suradę sau įkvėpimų garsioje Lietuvos 
praeityje, griebkimės už darbo, nes tiktai triūsu, vienybe 
ir meile tikrai, sakau, sugrųžįsime savo Tėvynei Vytauto 
Didžiojo laikus.

Tegyvuoja mūsų tautos veikėjai! Tegyvuoja laisva, 
apšviesta, neprigulminga Lietuva!

PADĖKA VOJIMAS.
Lietuviai studentai Š. Š. Cyr. ir Meth. Seminarijos, 

Orchard Lake, Mich visiems tiems, kurie prisidėjo prie 
įrengimo lietuviško vakarėlio Detroite, Mich. pirmų Sek
minių dienų (15 Gegužio), taria širdingų ačių. Ypa
tingai* ačiū J. M. Kun. Rektoriui už pavelijimų vaidinti, 
gerbiamajam kun. Kaz. Valaičiui, Detroito šv. Jurgio par. 
Klebonui, p. A. Kaunui už davimų veltui salės ir panelei
O. Šatulaitytei už kasieravimų; taipgi nuoširdžiai ačiū už 
malonų priėmimų vaidintojų ir už kitus patarnavimus p. 
J. Kaušiui, Morkūnui, Balčiūnui, J. Gervickiui ir J. Brcn- 
dzevičiui.
Orchard Lake, Mich.

18 d. Gegužio 1910 m.

SANS SOUCI PARKAS.
Geriausia pasilsėjimo ir smagaus laiko perleidimo vie

ta, bus atidarytas per Memorial Day, 30 d. gegužės, šių 
metų sezonui. Krutanti paveikslai, bolių metimas ir kito 
kių pasilinksminimo ikvaliai. Nedėlioję įneiga uždykų. 
Griež Oppenheim pilna orkiestra. Programa susidės iš 
bažnytinės muzikos.

Velijame gerb. Seimo Delegatams apsistoti pas p. Pra
nų Burbų, 454—456 Main St., Edwardsville, Pa.
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ADRESAI OBBTRO VYRIAUSYBES BUSIT. LEST. 
RYK O-KAT. AMRRIKOJB:

KUN. 8. PAUTIEBIUS prezidentas
P. O. Giradville, Pa.

JOBAS RIKTBRAITIS vice-prei,
67 James St., Waterbury, Conn

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

REV. V. STAKNEVTČIU8, iždininkas,
207 Adams Str. Newark, N. J.

S lobi j ai kasos:
JOBAS VIBBAITIS,

107 So. Harding 8t., Worcester, Mass.
KAZYS VASKBVYOIA,

186 Jefftrson St., Newark, N. J.
KUB. V. VIZGIRDA knygius,

190 So. Meade 8t., Wilkes-Barre, Pa
KUB. V. STAKBBTieiA dvasiškas vadovas,

207 Adams St., Newark, N. J

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

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

Gaunama pas:
BBV. V. VARBAOIBIS,

812 8. 4th St, BROOKLYB, N. Y.

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

Bauja Knyga—Biblija—aiba šv. Raštas išlėktas 
KUN. S. PAUTIBNIAUS

Tik vienas litas iventaraltis yra katalikiškas. 
Kaštuoja 12.00 ir 18c. persiuntimui 
Adresas: RBV. S. PAUTIENIŲ!,

MRARDVILLE, PA.

LIETUVIŠKAS DZIEGORMEISTERIS.
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarantuoj&mus 

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- 
orieš Kaledasleidžiu už pusę prekės ir įkitus miestus siun

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

JUOZAS SUKIS,
Geriausias fotografistas visoje apielinkėje.

Norinčius priėma mokytis ant fotografo. Visi lie
tuviai privalo traukti savo paveikslus pas viengentį.

9 WILLIAM BT. PITTSTOB, PA.

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

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

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

Wil^es-Barre Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC SQUARE, WILKES-BARRE, PA.
KAPIT0LAS $150.000. PERVIRŠIS $375.000. 

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

batomis nuo 9—12 vidurdienyje.
Galima susikalbėti lenkiškai. y-
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UZUMECKIS,
Lietuvis Graborius ir Balsamavotojas.

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

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

324 WHABTON, ST. PHILADELPHIA, PA. 
TELEFONAI:

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

e***************** 
T1MIKYTE LIETUVIAI! 3

Kelionė per jūres. Tūkstančiai tūkstančių mūsų tautie- 
čių keliauja į prigimtą šalį ir iš tenai atgal į Ameriką, o visi V 
labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas:

JONĄ NEMETH’A,
3 N. MAIN STR, WILKE8-BARRE, PA.

O kodėl! Nes turi gerą prižiūrėjimą, parankią kelionė, 
i kad tartum kaip ir pačios kompanijos būtų pirkę laivakortes.

J* Siuntimas pinigų greičiausias ir pigiausias pasaulyj.

DR. I. W. MENDELSOHN,
Lenkiškas Gydytojas.

PRIĖMIMO VALANDO8: 8-10 i» ryto. 3-4 po piet, 7-8 vakare.
50 South Washington St. Wilkes-Barre, Pa.

Peoples telephone 1585. Bell telephone 756.

Swalm Hardware Co.,
Bo. 21 Bortk Centre Street,

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

plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai.
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OFFICE NEW PH0N1 37. RE8IDENCE 1100.
LIETUVIŲ ADVOKATAI

JONAS S. LOPATTO
47-41-49 laimėti luilding, Wilkųi->arrt, Pa. ..
Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namas lai kreipiasi.

Naujas Telefonu 1006. Šonas Telefonas Si*.
DR-AS ALBERTAS KAUFMAN,

—: OIDTTOJAB It LaTOTOI.
Specijalista* nuo visokiu ligų.

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

51 N. Wuhington St., WilkM-BuT«, Pa.
B

DRAUGO”
1 E

SPAUSTUVĖ

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSI A IR GE- 
= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA =
ĮVAIKIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

SPAUD1NA
PIGIAI

UŽKVIBTIMUS IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIBTUS,

RAIDES statomos DIDELE-NAUJAU- 
SIOJO PATENTO-MA§INA “LINOTYPE”

ADRESUOKITE

U DRAUGAS”

314 E. Market St Wilkes-Barre, Pa.

George R. McLean,
iš Wilkes-Barre, Pa.

YRA KANDIDATU
ANT KONGRESMONO

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

ną Birželio [June] 1910.

Jis tarnavo miestui kaipo konsulmonąs ir pa
vieto kontrolierius ir dalyvavo karėje su Ispanija.

Dienoje rinkymu meldžiu Gerb. Lietuviu 
piliečiu, idant pašelptu savo balsais.

SmiSSBSlgiaHBJggEISgB

DR. ALFRED J. WENNER,
77 South Washington Str.

Wilkes-Barre, Pa.
KKEŠM'pt 't n w n

Union Ticket Agency
Sealtnla Lietuviuką lanka Scraatone ir Visoje Apllnkinaja

Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų 
Blunšia Pinigus ko dien ln visas dalis svieto; talp-gi perka ir Ikraainovi-

Rokias pinigas. Išdirba visokias dokumentus Amerikos ir Lietuvos teismuose
Ofisas atidarytas kas dlsn nuo 8-tos 11 ryto iki B- vai. vak.
Nsds oje: nuo 10-toa iŠ ryto iki 6-tai valandai vakare.

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

Talp-gf tūriais savo krautuvėje daugybe visokiu maldaknygių 
ir svietišku knygų visokiose kalbose

TELEFONAI: Naujas 808 - Bell 662

VIBN A. TIKI LIBTUVI1KA DIDKLE KKAUTUVE 
. Geriausių armonikų, skripkų, klernatų, koncertinis

trubų ir daugybė visokių muiikaliikų instrumentų. 
flgREHT Puikiausių dsiogorėlių, lenciūgėlių, visokių gražių
■j|K3E žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų, gerų hritvų, druka 

vojamų mašinukių, albumų, revolverių, križių, rašau 
žiu, Ikaplerių, guminių literų, istorijų, dainų, paša 
kų ir visokių maldaknygių. Gražių popierų grouia 

tų rėdymui tuzinų ui SSe., 6 tuainai už $1.00. Dailių atidaromų al- 
toriukų ir pavinėiavonių siuntimui į Lietuvą. Atsiųsk savo tikrų 
adresų ir už Se. markę, o apturėsi No. 3 Katalingų su 450 pavei
kslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Al gynrantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kliasos o prekės pigesnės kaip kitur; orderius ii 
siunčiu greitai j .visus Amerikos, Kanados Ir Anglijos kraitn* 
Kviečiu visus atlankyti su visokiais pirkiniais ir orderiais pas 

K. VHiX>WIOH,
■t. De». D. Brooklyn, N. T.UI Grandį Et.,


