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PENKTOJI NEDALIA PO SEKMINIŲ.
Lekcija. I Petr., III, 8—15. — Mylimiausieji: bukite
visi vieno numanymo, viens kitą paguostančiais, brolybę
mylinčiais, gailestingais, kukliais, nusižeminančiais; neatiduodančiais piktuoju už piktą arba keikimu už keiksmą;
bet atpenč, laiminančiais — nes tam esate pavadinti, idant
gautumite palaiminimą per tėvainystę. Nes kas nori my
lėti gyvenimą ir regėti geras dienas, tegul sustabdo savo
liežuvį nuo pikto, ir jo burna tegul nekalba vyliaus. Tegul
atsitolins nuo pikto, o tegul daro gerą; tegul ieško romybės ir paskui ją keka; neš Viešpaties akįs ant teisųjų, o jo
ausįs jų maldoms; bet Viešpaties veidas piktai daran
tiems. Ir kas yra, kurs jums piktai darytų, jei gero sekiotojais busite! Bet ir jei ką kenčiate dėl teisybės —
palaiminti. O nesibijokite jų gązdinimų nei neišsigąski
te. Bet švęskite Viešpatį Kristų jūsų širdyse, visados bū
dami pasirengę užganėdinti kiekvieną ieškantį nuo jūsų
atsakymo apie tą viltį, kuri yra jumyse.

Evangelija. Mat. V, 20—24. — Anuomet tarė Jėzus
savo mokiniams: Jei nebus jūsų teisybė didesnė neg rašto
mokytojų ir parizėjų, neįeisite į dangaus karalystę. Gir
dėjote, jog yra parašyta seniemis: Neužmušk. 0 kas už
muš, bus kaltas teismo. O aš sakau jums, jog kiekvienas
kursai rustinasi, kaltas bus teismo. O kas sakytų savo
broliui raka, kaltas, bus sueigos. O kas sakytų: beproti!
bus kaltas pragaro ugnies. Jei tad duodi tavo dovaną
prie aukuro, o tenai atsiminsi, jog tavo brolis turi ką prieš
tave, palik tenai tavo dovaną prie altoriaus, o eik pirmiau
susitaikinti su tavo broliu, o tada atėjęs atiduosi tavo do
vaną.

KRIKŠČIONIŠKOJI TEISYBE.
.
•
I
Kuomet šiame Saldžiausios Jėzaus Širdies mėnesyje
su meile ir nusistebėjimu apmąstinėjame apie tos Širdies
įpatybes, kaip apžavinti sustojame ties šaltiniu sąjausmo
ir meilės, kokį tur ta Švenčiausioji Širdis į mus nusidėjė
lius. Jėzus Kristus mus numylėjo, nors męs buvome ir
esame nusidėjėliais; dėlei mus toji Širdis buvo ragotine
perverta; dėl mus Ji krauju apsiliejo ir mirė, dėl mus ir
amžinoje garbėje ji da meilėje plaka. Jos gailestingumas
yra neaprybotas, jos kantrybė neišsemiama, jos meilė am
žina. Kokio sąjausmo ir meilės ji mus mokina kaslink artymo, kuris kartais mus vargina ir skriaudžia! Šios dienos
evangelija paaiškina mums apie Dievo valią tame svarbia
me dalyke: “Jei jūsų teisybė nebus didesnė už rašto mo
kintojų ir Farizėjų, neįeisite į dangaus karalystę. Girdė
jote jog pasakyta yra seniems: Neužmušk. O kas užmuš,
kaltas bus sūdo. O aš sakau jums, jog kiekvienas, kuris
rustinasi ant savo brolio, kaltas bus sūdo. 0 kas sakytų
broliui savo raka, kaltas bus sumanios. O kas sakytu, be
protis, kaltas bus pragaro ugnies.“ Koki tai smarkus ir
rūstus žodžiai išeina iš burnos To, Kurio Širdis dega ug
nies meile dėl nusidėjėlių žmonių. Kaip kitaip galėtumėm
išaiškinti tuos žodžius, jei ne skausmu Jėzaus Širdies, ku
rį atjaučia regint tuos pačius žmones, kuriuos numylėjo
ir kaltes atleido, dasileidžiant piktų mislių ir žodžių ir
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darbų prieš kitus, taip-pat kaip ir jie, mirčia Jėzaus at
pirktus!
Argi tai maža nedorybė, apturėjus atleidimą savo kai
tės pas Dievą, neatleisti artymui kokio norint prasikaltimo
priešai mus! Pamąstykime, ką ženklina tasai prašymas,
kurį męs Maldoje Viešpaties kasdien ištariame: “Ir at
leisk mums kaltes mūsų, kaip ir męs atleidžiame saviems
kaltiems”. Ar męs norėtumėm, kad visuomet Dievas mus
paimtų ant žodžio! Ar norėtumėm, kad Dievas su mumis
taip darytų, kaip męs pasielgiame su savo artymu! Kad
mums atkeršintų, kad mus neklausytų, kad mus vargintų,
kaip męs darome savo artymui!
Pažvelgkime į mylinčiąją Jėzaus Širdį. Jis nesykį
atleidžia ir atleizdamas, neparodo nuobodumo. Kas įsta
besnio, Jis mus myli iki atidavimui Savo gyvasties už
mus.
Melskime tad Saldžiausios Jėzaus Širdies, kad mums
suteiktų dalelę Savo neapsakomos meilės ir sąjausmo ki
tiems ir padarykime du labai praktišku pasiryžimu: pir
mą, sulaikykime, prie Dievo malonės, savo liežuvius ir
niekad šiurkščiai ir nemeiliai apie artymą nekalbėkime an
trą, suvaldykime savo mintis ir širdis, nes tenai yra blo
go šaknis- Mūsų širdyse apturėta nuoskauda rusi, širdyse
pagieža ima degti, kad atiduoti, prie progos, artymui už
žodį ar darbą, kuris mus įžeidė; tas kerštas tūno širdyje,
rasi, nuo daug jau metų. •
Palyginkime savo širdį, tokiame nelemtame padėji
me, su Saldžiausia Jėzaus Širdžia, kuri numylėjo mus, ne
laimingus nusidėjėlius, amžina meile. Ji laukia, kad ga
lėtų mus pagelbėti, mus išgydyti, mus išganyti, o nepas
merkti. Taip ir męs darykime savo artymui.
S.

b

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

Perlojus (Trakų ap.). Dar tik 4 metai, kai atidaryta
mūsų sena bažnytėlė ir yra kunigas, bet permainos jau
didelės. Pirma perlojiečiai buvo pirmi prie muštynių,
pirma nežinojo, kas tai yra laikraštis, o dabar dauguma
jau skaito naudingas knygas ,laikraščius ir šviečiasi, muš
tynių nėra.
Gera būtų dar, kad ir monopolių perlojiečiai uždary
tų.
Sasnava (Marijampolės ap.). Per šeštines susirinkusi
valkatų gauja Sasnavoje susimušė. Vienam A. S. peiliu
perdurtas kaklas; kitas taipogi baisiai sumuštas. Jo gyvy
bė pavojuje.
Seinai. Dvi “Šaltinio“ byli. “Šaltinio“ redaktorius,
kun. J. Vailokaitis, patrauktas net du kartu teisman. Vie
ną bylą turi už apysakaitę “Audros auka“, tilpusią šių
metų “Šaltinio“ No. 7 ir 9, antrą gi bylą už straipsnį
“Žemės reikalai Lietuvoje“, indėtą “Šalt.“ No. 12. Abie
juose atsitikimuose kaltinamas už platinimą žinių, kelian
čių žmones prieš valdžią. Bus tai jau keturios “Šaltinio“
bylos drauge su anksčiaus buvusiomis.
Seinai. Nupirktas ir vietiniems žmonėms dalimis par
duodamas Jonaraisčio dvaras, Seinų parapijoje. Dvarą
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parceliuoja p. Helmanas, žmogus jau nuo senai užsiimąs
dvarų skirstymo reikalais. Girdėti, būk dvarą norėję
nupirkti lenkai, išdalinimui pargabentiems iš Lenkijos
gilumos lenkams.
Nicas (Kuršo gub.). Pastaruoju laiku šioje apylinkė
je priviso daug vagių ir plėšikų. Nors policijai pasisekė
du suimti, bet, matyti, jų esama daugiau, nes vogimai nesi
liauja. Kovo 31 naktį apvogtas keleivis, nakvojęs Pucės
karčemoje, pavogta 150 rub. Tą pačią naktį Nicos dvaro
daržininkui pavogta 6 vištos.
Dar turiu priminti, kad nicieČiai perdaug girtuo
kliauja, nes vietinis monopolis per metus iš jų surenka
apie 20 tūkst. rub., o aludė dar daugiaus. Prigėrę jie turi
negražų inprotį užtikti keleivius, ypač “leišius” lietu
vius. Nesenai buvo užpuolę kaleivius, vežančius prekes iš
Liepojaus į Kretingą, ir reikalavo iš jų “magaryčių” bet
labai apsigavo, nes su keleiviais važiavo du pasienio ka
reiviu, kurie užstojo keleivius ir reikalavimus “magary
čių” gerai apdaužė su šaudyklių kulkomis, net ir vaito pa
dėjėjas 3 kartus gavo į krutinę, nors ir savo medalį buvo
prisidėjęs.
“Šalt.”
Vilniaus gubernatorius išsiuntinėjo žemiečių viršinin
kams ir policijos valdininkams aplinkraštį, kur nurodo,
jog katalikų kunigai stengiasi kliudyti maišytiems vinčiams (katalikų su stačiatikiais), kad tuo patraukus dau
giau stačiatikių katalikybėn; gubernatorius įsako aiškinti
visus, jog vinčai katalikų su stačiatikiais yra teisėti ir kad
stačiatikiai, norį susižieduoti su katalikais, neprivalo sa
vo tikėjimo mainyti; o jei katalikų kunigai^nenorės vinčiaus duoti — galima tai atlikti cerkvėje, vis bus viena
ir lygiai teisėta.
Kunigų permainos Žemaičių seminarijoje. Kun. Jan
kauskas, Elernos klebonas, perkeltas Rokiškin klebonu;
kun. Valutis, Upninkų fil., paskirtas Elernos klebonu;
kun. Gogelis, Anykščių kamend., paskirtas Upninkų fili
jon; kun. Urbonas, Garždų kamend., paskirtas Jokūba
vo filijon; kun. Eidimtas palieka ant vietos Moniškyje.
Dusetos, Ežerėnų apsk. Balandžio 25 d. pas kunigą
altaristą Stakelę buvo blaivininkų susirinkimas. Iš sa
kyklos buvo apskelbta, kad ateitų tik “bl. dr. skyriaus”
taryba pasikalbėtų apie savo veikimą, bet prisirinko daug
ir šiaip jau žmonių. Per tą susirinkimą nutarta paduoti
prašymas gubernatoriui, kad leistų Dusetose du sykiu
įrengti lietuvių vakarus: vieną prieš Sekmines gegužės
30 d., o kitą—antrą dieną Sekminių, birželio 7 d.
Per ateinantį susirinkimą nutarta svarstyti klausi
mas apie pastatymą namų susirinkimams, vakarams ir k.
reikalams atlikti.
Galop buvo daroma repeticija “Genovaitės”. Kaip
matyti, artistai-mėgėjai galės gerai savo roles atlikti —
kiekvienas ją moka atmintinai, mažai bereikalinga ir suf
lerio pagalba.
Kunigų permainos Vilniaus vyskupijoje. Kun. Vin
cas Bobinas (lietuvis) iš Butrimonių perkeltas Suehon
Wolion kamendoriumi; kun. Kan. Valadzko, Aušros Var
tų klebonas, skiriamas konsistorijos Moterystės apgynėju
vieton kun. prof. Tamulevičiaus, kuris atsisakė dėlei ne
sveikatos.
“Viltis”.

Nelaimė. Kauno gub. Ukm. apskr., Maulių sodžiuje
sudegė 7 ūkininkai. Neivienas neiko negalėjo išnešti, nei
gyvulių išvaryti, nes didelei sausumai esant, visi triobesiai staiga užsidegė.
Užsikrėtė su degtukais.
Panevėžys (Kauno gub.). Dabar Gegužinės pamal
dos atsilieka viena diena lenkiškai, kita—lietuviškai. Seniau-gi būdavo vien lenkiškai.
Taujėnai (Kauno gub., Ukmergės apskr.). Nors čia
nėra Blaivybės Draugijos skyriaus, bet su girtuoklyste
kovojama. Teip antai, kunigaikštis Radvilas, sužinojęs,
kad jo nuomininkas Viesas pardavinėja alų ir degtinę, be
jokio teismo išvarė žydą iš savo namų per 24 valandas.
Tokios priemonės smagesnės, negu kad kunigas kas
šventa diena bara girtuoklius.
Radviliškis (Šiaulių pav.).
Radviliškio vartotojų
draugijos sankrova per praėjusius metus padarė nemažą
— apie 10 tūkstančių rublių — apyvartą, vienok turėjo
200 suviršum rublių nuostolio. Todėl nekurie sąnariai
suvisu iš draugijos atsitraukė. Visuotiniame metiniame
susirinkime buvo užmota panaikinti draugiją. Tarp prie
žasČių, davusių nuostolį visųsvarbiausia — tai neatsakan
tis sankrovos vedėjas. Prie to daug nesuprantančių žmo
nių tebeina pas žydus pirkti, nes ten gauna pusskatikių
pigiaus, nežiūrėdami, kad prekės prastesnės. Bet daug
žmonių perka krikščioniškose sankrovėlėse, kurių Radvi
liškyje namažai yra, o visos šiaip-taip gyvuoja.
Pasvalys (Fanev- pav.). Parapijonįs kas metais
pakelia tranksmą bažnyčioje didžioje subatoje po paš
ventimo vandenio.
Nes kiekvienas puola, kad pirmas
pasemtų vadenio. Vieni kitiems pila vandenį už kaklų,
ant galvų ir juokiasi visi nevien prie kubilo, bet ir nuo ša
lies žiūrėdami. Ypač tai gerai mato giesmininkai nuo
viškų, kurie taipgi nesigaili juokų. Dar nemažai ir indų
sudaužo. Labai didį liūdnumą padaro žmogui, negirdė
jusiam nei jokioj bažnyčioj tokio alaso. Bet yra taipgi
daug parapijonų, suprantančių, kur jie yra, užtaigi labai
markatnuoja tokiais pasielgimais kitų.
Vižuonos (Ukmergės pav.). Vižuonų miestelyje šį
met jau antras gaisras: 27 vasario sudegė žydo siuvėjo na
mai, dabar vėl 13 balandžio sudegė vienas rūmas ir dveji
ūkininkų tvartai. Butu ir daugiau sudegę, jeigu nebūtų
atvažiavusi pagalba iš Vižuonų dvaro. Vižuonų ūkininkai
dideliai apsileidę. Kasmet surenka bendrų pinigų liki 200
rublių ir nesusitaria įsitaisyti sau Ugnei gesinti mašinos,
bet tuos pinigus apverčia kokiems linksmesniems daly
kams, alui ir degtinei.
Šėta (Ukm. p.). Kaplių sodžiaus ūkininkai bepradėję
buvo rupinties apie valdiškos mokyklos atidarymą pas sa
ve. Pačiame kaimo viduryje yra piečius dešimtinės didu
mo, priklausąs visam sodžiui, — tai galėtų būti vieta mo
kyklos namams ir puikiam daržui. Neseniai buvo Šėtoje
valsčiaus sueiga. Tarp ko kito buvo pakeltas klausimas
apie valdiškos mokyklos isteigimą Žemuosiuose Kapliuo
se. Bet keli Kaplių ūkininkai pasipriešino tam, nesutiko
daržo ketinamai steigti mokyklai atiduoti, taip šiuo kartu
ir pasibaigė mokyklos klausimas.
Laukuva. Gegužės pradžioje iškrito labai smarkus le
dai. Dar ant rytojaus galima buvo ledus grėbliu stumti.
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Vienų langų miestelyje išdaužė už 30 rb. Be to nuostolių
daug pridaryta vasarojui ir rugiams. Degučių kaime trijų
ūkininkų.ledai taip nukirto rugius, kad jie paliko be duo
nelės.
Lenkimai (Kauno gub.). Lenkimų seniūnija šį pava
sarį sulaukė gero seniūno p. Kazimiero Budrėkio. Yra tai
žmogus augštos doros, blaivininkas ir išmintingas, mėgsta
skaityti laikraščius ir geras knygeles. Dieve duok! kad p.
Budrėkis išvestu iš mados visokius kyšius ir “magary
čias”, eitu teisybės keliu ir sąžiningai pildydamas savo
priedermes, užsipelnytų gilios pagarbos.
Biržai (Pan. pav.). Biržuose neseniai tapo įsteigtas
ūkės ratelis. Antrą dieną Velykų buvo pirmasis visuoti
nas to ratelio susirinkimas. Buvo išrinkta valdyba: pir
mininku išrinktas p. S. Ordinčius, geras ūkės žinovas, pa
galbininku gr. Č. Komorauskas; iždininku p. J. Sprindys
ir kiti sąnariai. Biržų ratelis apima du valsčių: Biržų ir
Gulbinų; mokestis metinis sąnariams 50 kap. Ratelis gali
daug gero atnešti musų ūkininkams, labiausiai išeinant į
vienkiemius; reikia tiktai, kad ūkininkai prisidėtu prie to
ratelio.
/‘Vienybė”
Iš LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE.

BOSTON, MASS.
Bostone esama draugystės D. L. K. Vytauto. Vardas
garbingas, reikėtų laukti tolyginių ir darbų. Tečiaus apie
tautiškus tos draugystės darbus neišgirsi nieko, atvirkš
čiai, esmi girdėjęs apie jos tokius dalykus, kokius vien
laisvamaniai galėtų pagirti. Kaip štai. Kuomet lietu
viai—katalikai apvaikščiojo pašventinimą savo bažnyčios,
tai Vytauto draugystė netik ką neprisidėjo prie savo bro
lių džiaugsmo, bet parsitraukė iš Providence kalbėtoją—
“niezaležninką”, kursai dergė savo prakalboje katalikų
bažnyčią, kaip mokėjo. O pliovoti mokėjo gerai, nes lavi
nosi iš laisvamanių “raštų”. Gi mūsų “vytautiniąi” ran
komis tik plojo, tik plojo. Jie išsiilgo to kalbėtojo ir da
bar, kaip tuojaus pamatysime.
Šįmet visos draugystės Bostono ir apylenkės nutarė
iškilmingai apvaikščioti Žalgirio mūšį, kurio Vytautas yra
didvyriu. Prie tos progos nutarta rinkti aukas mokslo ir
dailės veikalams. Gal manote, kad pirmeiviškoji D. L.
K. Vytauto draugystė pirmutinė parėmė tą sumanymą.
Aišku juk, kad taip priderėjo būti. Atsitiko visai kitaip.
D. L. K. Vytauto draugystė pirmutinė nutarė iškilmėje
nedalyvauti. Kodėl T Girdi, nesama užkviesto nei vieno pa
žangesnio kalbėtojaus (vadinasi, nėra užkviestas “nezalcžninkas
* ” • iš Providenee).
•
Tokiu būdu išeina: Vytauto draugystė yra priešinga
Vytauto šventei; pirmeiviškoji draugystė priešinga moks
lui ir dailei; tautiškoji draugystė priešinga tautiškam dar
bui. Iš ko išvedimas yra toks: Tie, kurie save vadina
“šviesuoliais” ištiesų yra tamsesniais už tamsiausią nak
tį.
1
Negana to, tieji mūsų šviesuoliai savo tamsiu darbu
nesidriovi
#
, • »net
• • laikraščiuose
r*
* girties (žiur. “Keleiv.”N. 23).
Juk tokio darbo tikrai net didžiausias laisvamanis nepa
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girtų. Jei man netikite, tyčia tokio laisvamanio užklaus
kite. Bet jeigu mūsų didvyris Vytautas galėtų kelties iš
karsto, be abejo, mūsų “vytautiniams” pasakytų: vyru
čiai, arba išsižadėkite mano vardo, arba elgkities, kaip to
kio garbingo vardo nešiotojams pritinka.
Draugelis.
PITTSBURG, PA.

Geg. 30 d. pietinėje miesto dalyje, kur daugiausiai lie
tuvių gyvenama, tapo įrengtas suvienytomis visų drau
gijų iegomis apvaakščiojimas paminėjimui 500-metinių
sukaktuvių mūšio ties Žalgiriu. Toj’ tautiškoj, kiekvie
no lietuvio širdžiai brangioj, iškilmėj’ dalyvavo daug lie
tuvių iš Pittsburg’o ir iš apielinkės. Erdva Birmingham
Turner svetainė vos vos galėjo sutalpinti visus atsilankusius. Tai buvo tikrai tautiška iškilmė, žadinanti, plė
tojanti, ugdanti tautišką lietuvių sąmonę. Toj’ iškilmėj’
galėjo rasti sau peną, kaip laisvamanys, taip ir katali
kas. Ir blogiausių norų žmogus nieko negalėjo užtėmyti
partivisko, užgaunančio nei p. J. Pikučio ir kun. J. Misiaus prakalbose, nei p. J. Grajaucko vedamo choro dai
nose. Partiviškai propagandai, regis, nereikėjo čia kil
ties, tečiaus mūsų cicilikučiai neiškentė. Mačiau žmogutį
iš .pupų nevarytiną dalyjanti žmonėms velionę supelėju
sią “Žariją”- Bet tai mažmožis. Dėdė sučiupęs karžygį
už pakarpos išvedė laukan ir vėl viskas buvo ramu...
Ir vėl žmogus galėjai gereties jaunutėmis, tiesa, bet daug
žadančiomis lietuvių spėkomis, apsireiškusiomis puikiai
padainuotose dainose, gabiai suloštoj gan sunkioj trage
dijoj, kokia yra “Pilėnų Kunigaikštis”. Būtų labai lin
kėtina ir geistina, idant Pittsburg’o ir apielinkių teatro ir
dainų mėgėjai susispiestų krūvon ir tankiau palavintų sa
vo gabumus. Iš dalyvavusių “Pilėnų kunigaigštyj” neapsi
riksiu pavadinęs gabiais lošikais, p. Agotą Sutkaičiutę
(Rėdą) M. Andzelevičiutę (Laimutė), B. Mališaucką (Mer
gis) ir J. Grajaucką (Bernardas). Tik daugiaus mankštymosi ir praktikos!
Apvaikščiojimą, vienu žodžiu, galima pavadinti vis
pusiškai pavykusiu. Pelnas yra skyriamas Mokslo drau
gijos namam Vilniuje. Kiek to pelno liko, neteko pa
tirti nuo apvaikščiojimo įrengėjų, bet drįstu tikėti, jog
tos iškilmės aidas, nešinąs keletą šimtukų dolerių, nus
kambės Tėvynėn ir pasakys jai, jog jos vaikai, nors ją
(Tėvynę) apleido, bet jos nepamiršo ir nepamirš.
Gineitis.
ROCIIESTER, N. Y.

Pabaiga gegužės ir pradžia birželio mėn. pas mus at
sižymėjo nepaprastu šalčiu, o nuolatiniai lietus užkenkė
ūkio darbams. — Darbai mūsų mieste eina gana ge
rai, ir nors kasdien’ pribūna iš kitur nemažai lietu
vių, tai vis dėlto darbą lengvai gauna. Pribuvę čia iš
mainų atsižada mainų ant visados, ba mato, jog be pavo
jaus dirbdamas, gali uždirbti nuo $1.75 iki $2.50 dienai.
Ypač vasaros laiku darbai eina gerai ir lengva kiekvienam
gauti darbą kokį tik nori.
Roehesteryje yra nemažai lietuvių ir turi savo biznie
rius: keturius saliūninkus, kelis groserninkus, o Juozas
Rickis laiko hotelį po No. 781 Clifford avė. — Parapijos
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FOREST CITY, PA.
reikalai geriausioje tvarkoje ačių darbštumui mūsų jau
no klebono, kun. Juozo Kasakaičio. Statoma bažnytėlė at
Turėjome dailius atlaidus musų bažnyčios patrono, šv.
rodo puikiai, apie rudenį bus užbaigta. Dieve duok svei Antano. Atsilankė sekantieji kunigai: A. Kaupas iš Pittskiems sulaukti josios pašventinimo.
Skripstynas. tono, A. Šaulinskas iš Plymoųth’o, V. Vizgirda iš WilkesStatomoji šv. Jurgio lietuviu bažnyčia gana sparčiai Barre ir J. Inčiura iš Wanamie; taip-pat iškilmėje dalyva
kyla augštyn ir 26 d. šio mėnesio 3% vai. po pietų bus iš vo vietinis lenkų kunigas Hryezka. Prieš sumų buvo pro
cesija su šv. Sakramentu, kuriai vadovavo gražus būrelis
kilmingas pašventinimas kampinio akmens.
jaunų mergaičių, apsitaisusių baltomis drapanomis. Visa
Kun. Juoz. Kasakaitis.
procesija priminė tėvynę—Lietuvų ir ne vienam išspaudė
ašaras iš akių.
WESTVILLE, ILL.
Reikia pagirti vietinį klebonų už jo darbštumų, taipPirmose dienose Birželio J. M. vyskupas M. E. Dunn,
D. D., aplankė ŠŠ. Petro ir Povilo lietuvių bažnyčių ir su pat ir žmones, nes jie tų dienų nėjo į darbų, velydami ati
teikė Dirmavonės sakramentų 130 suviršum asmenų. Vie duoti garbę savo globėjui, kursai yra danguje.
tiniai lietuviai priėmė J. M. vyskupų su didžia iškilme,
Svečias.
kokios dar tas miestelis nebuvo turėjęs. Vyskupas buvo
labai tuomi priėmimu užganėdintas ir patėmijo, jog lie
CHICAGO, ILL.
tuviai, by tik atsakančiai pasidarbuotų, gali atsižymėti
akyse kitataučių ir parodyti savo prasilavinimų ir vadovau
Susivienijimo L. A. XXV Seimas prasidėjo čia 5 d.
ti viešame miestelio gyvenime, kadangi ir dabar jau miesto Birželio iškilminga paroda. Apart vietinių Susiv. kuopų
gaspadorius, šeši aldermonai ir 5 iš šešių policmonų yra lie dalyvavo joje taip-pat daug parapijinių draugijų. Paro
tuviai. Patarė teipogi, kad tvirtai laikytųsi vienybės, ka da pasibaigė First Regiment Armory salėje, kur buvo
talikystės ir tautiškumo ir kad santarmiai gyvendami su parengtos prakalbos. Įžimiausiu kalbėtoju, kaip parodos
silauktų atsakantesnio dievnamio.
rengimo komitetas perstatė, turėjo būti d-ras J. Šliupas.
Per vyskupo atsilankymų bažnytėlė buvo prideran Ir jis buvo. Prieš pasirodymų da d-ro Šliupo, keli kalbė
čiai papuošta. Pagelbon pribuvo kunigai: Aleksandra tojai ragina visus kad tik prisirašytų prie Susiv., čia, girdi
Skrypko, klebonas šv. Kryžiaus parapijos, Chicago, III., ir neatsižiuriraa į tikėjimų, čia kiekvienam, anot jų, aiški
F. B. Serafinas, Visų Šventųjų parapijos, Chicago, klebo nauda ir tautai labas. J. Šliupas kalbėjo apie viskų ir
nas. Pastarasis pasakė graudingų pamokslų.
apie niekų, tik ne apie Susivienijimų, ant kurio jis buvo
Ten buvęs.
kviestas. To viešo vyro kalbos atsižymi savo skystumu ir
netaktingumu. Ar galima išsvajoti sau didesnį netaktingumų, kaip jajuokti į akis katalikiškasias draugijas, pri
MINERSVILLE, PA.
sidėjusias prie pakėlimo Susiv. L. A. parodos ir esančias,
Nuo 20 d. iki 28 d. gegužės mėn. buvo pas mus misija. čia jau-pat prieš akis kalbėtojo salėje, pasityčioti iš jųjų
Tėvas Kazimieras labai didelį įspūdį padarė ant savo klau konstitucijos ir pastatyti jas žemiau už kitas lietuvių drau
sytojų. Daug girtuoklių pametė gėrę, daug nesutinkan gijas? Šliupas tų padarė: pašiepė katalikiškųjų draugijų
čių šeimynų susitaikė — ir jose dabar viešpatauja švento vardus ir pasityčiojo savo ignorantišku būdu iš jųjų, pa
ji romybė. Ačiū Tėvui Kazimierui ir kun. A. Staniuky- laikančių tikėjimų, konstitucijų. Kiti Susiv. L. A. nariai
nui už to misijonoriaus partraukimų.
ir susirinkę cicilikai plojo rankomis. Kas turi akis, iš šio
Geg. 30 d. turėjom parapijos balių. Žmonių prisirin atsitikimo gali lengvai spręsti, kur Susiv. L. A. viršaičiai
ko pusėtinai.
lietuvius veda. Nors jie sako, kad jie nepaiso tikėjimo tų,
Pas mus oras vėsus ir tankiai palįja.
kurie prisirašo prie jųjų Susivienijimo, bet iš jųjų pasiel
gimo ir net kvietimo kalbėtojų, kurie viešai tikėjimų der
Minersvillietis.
gia, matome, kokių jie užima pozicijų link tkėjimo. Tas
privalo būti persergėjimu netik katalikiškoms draugi
WILKES-BARRE, PA.
joms, kad nesiskubintų su dalyvavimu Susiv. L. A. paro
Birželio 11d. pasimirė jauna moteriškė, Ona Čekavi- dose, bet turėtų atidaryti akis ir tiems tikintiems katali
čienė, 27 metų amžiaus. Sirgo apie trįs savaites šiltine. kams, kurie prie Susiv. priguli, kad dėl laukiamojo pel
Gimus Lankeliškių parapijoje, Starapolės pav., Suvalkų no neparduotų savo tikėjimo ir neišeitų į laisvamanius ir
gub. Palaidota Birž- 14 d. Amžinų atilsį!
bedievius.
K. A. Stačiokas.
Šiuo laiku visi brėkeriai smarkiai dirba.
Trįs liėtuvių draugijos: šv. Mykolo, šv. Jurgio ir Lie
NEDALIA SANS SOUCI PARKE.
tuvos Sūnų rengia piknikų, kurio pelnas skiriamas stato
Kožnų nedėlios popietę Oppenheimo padidinta orkiesmosios bažnyčios naudai. Piknikas su ekskursija Liepos
tra duoda bažnytinės muzikos koncertų, įnėjimas visados
5 d. į Carey Lake.
Šitas piknikas bus didžiausias, nes visa parapija da uždykų. Ta pati orkiestra griežia kas dien’, popiet ir
vakare. Smagi vieta laiko perleidimui. Ikvaliai suolų ir
lyvaus. . * • '
stalų ir visokių pasilinksminimų.
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Iš Amerikos.

dami namie, galės klausyti teipgi per telefonų, operos ir
koncertų. Geras sumanymas.

Lokomotyvos užmušti.
Ilaverstraw, N. Y., 9 d. birželio. Trįs gedėtojai, kunigužis ir vežėjas tapo lokomotyvos ant vietos užmušti.
Nelaimingieji grįžo nuo kapinių; užvažiavus jiems ant
gelžkelio, netikėtai užbėgo ant jų vežimo lokomotyvą, vi
sus ant vietos užmušdama.

Hotelis už $10.000.000.
New York’e keli turtuoliai stato nepaprasto didumo
hotelį net už dešimts milijonų dolerių.

Bankieriai nubausti.
Pittsburg, Pa. E. H. Jennings, prezidentas Columbia
National bankos, nubaustas už visokias šulerystes 500 do
lerių ir dviem mėnesiais kalėjimo, gi F. A. Griffin, buvęs
tos pačios bankos prezidentu, nubaustas 500 dolerių ir ke
turiais mėnesiais kalėjimo.

Vagįs laimėjo.
Mollen, Wis. 7 d. birželio nesusekti vagįs užpuolė Meredith Mercantile kompanijos ofisų, sudraskė bankų su
dynamitų ir pavogė $20.000.
Kaimyniškame miestelyje Merrillan, spėjama, tie pa
tįs niekadėjai apvogė pačtų, išnešdami $1000 vertės k ra
sos ženklelių ir $150 gatavais pinigais.

Katastrofa Kanadoje.
Montreal, Que., 13 d. birželio. Apie 30 ypatų žuvo
baisioje katastrofoje, kuomet Sprinkler sistemos rezervoTramvajaus užmuštas.
Rochester, N. Y. Tūlas Herbert N. Funnell ant vietos aro ramsčiai ant “Heraldo” namų stogo neišlaikė viso
užmuštas ir apie dvidešimts asmenų sunkiau ar lengviau svarumo. Metalas ir vanduo, sverianti 35 tonus, su ap
sužeisti Seneca Falls’e tramvajui iš relių iššokus ir apsi kurtinančiu traškėjimu puolė per kelis namų augštus, ko
lei nepasiekė skiepo. Nelaimės padidinimui tuoj kilo gaiš
vertus. Keli sužeistųjų nebepagysių.
ras, ir kurie išliko vandens nenuplauti, tuos ugnelė ant
Graustino sužeisti.
smert iškepė arba sunkiai apdegino. Daugelį tečiaus iš
Pony, Mont. 7 d. birželio Ennis ’e lošta base-ball gemį. gelbėta su pagelba kopėčių.
Jo pažiūrėtų susirinko didelė minia. Lošiui baigianties
GAISRAI.
užėjo perkūnija, griaustinis trenkė į žiūrėtojų tarpų ir
Denver, Colo. 9 d. birželio supleškėjo šitame mieste
parbloškė penkias moteris ir keturis vyrus, visus skau
džiai apsvilindamas. Sunkiai sužeista tūla Buck ’ienė. Per sierinės rūgšties įstaiga Western Chemical Manufacturing
kūnas sudraskęs jos drabužius, nuplėšęs ir toli numetęs jos kompanijos. Kompanijos prezidentas tvirtina, gaisrų ki
korsetų ir avalynę ir visų kūnų apdeginęs. Moteriškė il lus nuo padegimo. Mat tos kompanijos darbininkai senai
gų valandų gulėjo be sąmonės; manyta, jog nebeatgaivįs. nesutinka su savo darbdaviais taigi spėjama, jog atkeršijo
Pasisekė tečiaus atgaivinti ir nepaisant sunkių žaizdų pas jiems padegimu.
Du ugnegesiai kone užtroško nuo sieros dūmų ir sun
veiksianti.
kiai apdegė. Medžiagiška blėdis sieksianti į $225.000.
Randavoj a žemę.
Marąuette, Mich. Apie pusė milijono akerių geležies
Hahns Peak, Colo., 10 d. birželio. Pakilusi ugnelė pra
ir girios žemės pavietuose Baraga, Dickinson ir Iron parandavojo Olivers Iron Mining kompanija, iš ko, žinoma, rijo visus šio miestelio namus, palikdama jų vietoje vien
pelenų krūvas. Tik teismo namus išgelbėta. Nelaimingi
turės nemažų pelnų.
gyventojai liko be pastogės. Medžiagiška blėdis dar neapYukono auksas.
Dawson, Yukon Territory. Laivas <<Schwatka”, plau rokuota.
\
kiantis iš Tanana į Seattle, atvežė už $900.000 aukso. Se
Wakefield, Mich. Sudegė čia hotelis Dominer ir pen
kantis laivas atvešiųs aukso už 1 milijonų dolerių.
ki namai. Gaisre rado mirtį vienas asmuo. Nuostolių apie
Sučėdijo $19.000.
$50.000.
Trenton’e, N. J., gyvena 90 senelis, Walter J. Ferry.
I
Jis nuo 20 metų amžiaus nei sykį nesiskutė nei plaukų
NEDALIA SANS SOUCI PARKE. •
kirpo pas barzdaskutį, kuomi sučėdino $19.000.
Kožnų nedėlios popietę Opponheimo padidinta orkiesAtsisveikino ir nusižudė.
tra duoda bažnytinės muzikos koncertų, įnėjimas visados
Hackensack, N. J., 10 d. birželio. 73 m. seneliui nusibo uždykų. Ta pati orkiestra griežia kas dien’, popiet ir
do gyventi, nes nesutiko su sūnumi ir marčia. Taigi sū vakare. Smagi vieta laiko perleidimui, lkvaliai suolų ir
nui nesant namie pasirįžo užbaigti savo vargingų gyveni stalų ir visokių pasilinksminimų.
mų. Pašaukęs marčių, padėkojo jai už visų gerų, kuomet
nors jam padarytų, palinkėjo jai ilgo amžiaus ir atsisvei
KSAV. VANAGĖLIO FONDAS.
kinęs nusišovė. Pribuvusi pagelba rado jį nebegyvų.
Kun. J. J. Jakaitis........................................ $10-00
Nepaprasta gazieta.
Pirmiau buvo................................................... 50.00
Chicagoje susitvėrė milijoninė kompanija uždėjimui
$60.00
nepaprastos gazietos, kurios vardas bus “Telephone HePenkiosdešimts dolerių (95 rublių 25 kap.) jau iš
rald”. Prenumeratos kaina — 5c. dienai. Josios prenume
ratoriai gaus visokias žinias telefonu. Vakarais gi, sėdė siųsti gerbiamam raštininkui.
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Žinios iš visur.

Iš darbo lauko.

Vokietija.
12 d. birželio smarki audra, kokios nei seniausi žmo
nės neatmena, aplankė Berlyną. Perkūnas trenkė į tarpą
ekskursijonistų, pasikavojusiu nuo lietaus tuščioje darži
nėje, ir ant vietos užmušė šešis ir 17 sunkiai, o 80 lengviau
sužeidė. Be to, telefono ir telegrafo vielos sutraukytos ir
kitokios pragaišties pridaryta.
Gi žinios iš Kolionijos praneša, jog visa Ahr Valiey,
Eifel’io linijoje po vandeniu, upei Ahr iš krantų išėjus.
Žmonių žuvę ne mažiau, kaip 150, o kiek naminių gyvu
lių prigėrė ir kiek kitokio turto vanduo nunešė!
Tokios tai žinios apie praeito nedėldienio perkūniją
gauta iš Berlyno ir Kolionijos.

Philadelphia, Pa., 9 d. birželio. Dailydžių straikas jau
pasibaigė. Kompanija pasirašė ant dumetinio kontrakto,
sulyg kurio mokės iš lauko dirbantiems dailydėms 50c.
valandai, vietoje seniau mokamų 45 centų, ir viduje dir
bantiems 38c. vietoje 35c. valandai. Pastariemsiems kom
panija sulygo už metų, tai yra birželio mėnesyje 1911 m.,
uždėti po 3c. valandai. Tuomet jie gaus po 41 centą va
landai.

Vokietijos karalius Vilhelmas II reikalauja nuo reich
stago (vokiečių parliamentas) paskirti jojo ypatiškiems reikalams 2.000.000 markių daugiaus, nes, girdi,
viskas teip pabrangę, jog jis negalįs atsakančiai gyventi
tik su... $3.250.000 metams. Manoma parliamentą paskirsiant jam $5.000.000 metinės algos už viešpatavimą.
Anglija.
Bradford’e pasimirė Sir Francis Seymour Haden, gar
sus tepliorius, įsteigėjas ir prezidentas Royal Society of
Painter Etchers draugystės.
Francis Seymour Haden gimė 1818 m. 1847 m. vedė
amerikietę Dasha Delano Whistler. Jis garsus ne vien
savo paveikslais, bet ir raštais apie dailę.

Toledo, Ohio, 10 d. birželio. Nesusitaikius kompanijai
su darbininkais sulyg algų, 3,000 angliakasių pavietuose
Stark, Carroll ir Tuscarawas išėjo ant straiko.

Philadelphia, Pa., 10 d. birželio. Harrimano gelžkeliai
apsteliavo pas Baldwin Locomotive Works 85 lokomoty
vas pasažieriniams trūkiams, vertės apie $1.125.000. Lokomotyvos turi būti gatavos ne vėliau gruodžio mėnesio. Tai
gi keliolika tūkstančių darbininkų dirbs dieną ir naktį.

New York’e rengiasi straikuoti nuo 20 iki 30 tūk
stančių ploščių siuvėjų. Straiką suorganizuos ir paskirs
laiką tam tikras komitetas keletos asmenų, kurio prezi
dentu yra Albertas Block.

Fall River, Mass., 12 d. birželio. M. C. D. Borden, sa
vininkas Fall River Iron Works įstaigų, žada uždaryti sa
vo fabrikus. Manoma, jį seksiant ir nekurias kompani
jas, kurios jei nevisai uždarys savo fabrikus, tai bent sumažįs darbininkų skaitlių.

Vengrija.
9 d. ^birželio Budapešte vokietys aviatorius Frey darė
Greensburg, Pa., 12 d. birželio. Keystone Coal Co. šafbandymus su savo lakiojamąja mašina. Pakilęs gana augš- te netoliese Herminie straikuojantiejie angliakasiai sukėlė
tai negalėjo josios suvaldyti ir krito į tarpą žiūrėtojų, su- riaušes. Pašaukti tvarkdariai pradėjo šaudyti ir vieną
žeizdamas šešias moteris, dvi jų mirtinai. Pats aviatorius mirtinai nušovė, o kelis gana sunkiai sužeidė.
nei nesusižeidė.
Korėja.
Ottawa, Ont., Kanada, 9 d. birželio. Vickers Sons &
Šiaurinėje Korėjoje organizuojama suokilį prieš Ja Maxim firma padarė kontraktą su valdžia pabudavojimui
poniją. Korėjiečiai neužganėdinti Japonijos valdžia ir laivų statymo ir pataisymo įstaigos už $2.500.000. Nemažai
būtinai nori atgauti savistovystę.
vyrų gaus darbą prie tos budavonės.
Kanada.
SUSIRINKIMAS.
Kanados gubernatorium paskirtas kunigaikštis ConFederacija Katalikiškų Draugijų Suvienytose Valsti
naught, nabašninko karaliaus Edvardo VII brolis. Tai
pirmą syk’ karališkos šeimynos narys paskirtas genera- jose suorganizavo savo skyrių Luzernės paviete. To sky
liškuoju gubernatorium. Šis faktas aiškiai parodąs, jog riaus nariai laikys susirinkimą 18 d. šio mėnesio 8 vai. va
kare, po No. 27 W. Market St., Wilkes-Barre, Pa., salėje
Kanados svarba žymiai kįla.
ant Thiess apdraudimo ofiso.
Taigi šiuomi pranešu Katalikiškų Draugijų Faderacijos nariams Luzernės paviete, jog kiekvienas privalo
GARBĖ GALINČIUI.
ateiti ant to susirinkimo.
P. A- Quin, Jr.
Sekretoriaus pagelb.
Triūsia Tautos apšvietoje prakilnus mokslinčiai.
Josios asmenų drūtume atstovaun’ galinčiai.
r
Turim daug mokytų vyrų, žinoms jųjų protas.
BSDAKCIJOS ATSAKYME
Tarpe avietinių drūtorių randasi Kundrotas.
P. Saul., *Waterbury, Conn. — Dainos apie “arielkėLai savuosius net ir kitus mokslinčiai mokina;
lę” nedėsime laikraštin.
Spėką lietuvių drūtorių lai Kundrotas gina.
Kun. — Tis — “Atsargiai” atėjo per vėlai. Talpinti
Pranas.
šioje valandoje būtų neparanku. Ačiū už gerus norus.
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kraipymus ir skriaudžiančius katalikiškų visuomenę dar
bus.
Šiaip jau musų darbas bus vien kultūriškas. Į Susi
vienijimo reikalus redakcija nesikiš. Tie reikalai bus ap
rūpinami Centro Valdybos ir tam tyčia išrinktos komisi
jos.

Kiną kas savaite iš Wilkss-Karrs, Pa.

“ Kataliko” No. 23 tilpo purvini p. A. Zaboro laiške
liai su labai nemandagiais redakcijos prierašais. Nemato
me jokio reikalo ant tokių raštelių atsakinėti. Paaiškina
Adresas:
me tiktai žingeidingiems skaitytojams sekančius dalykus.
”D K A U O A 8“,
P- Zaboras dirbo prie “Draugo” ne kaipo redakto
>14 1. Marke t Itr.
Wilkes-Karre, Pa.
rius, bet kaipo redaktoriaus padėjėjas. Tapo nuo vietos
atstatytas ne už ka kitų, kaip tik už per artimų susipaži
Raštui ir korespondencijas reikia siųsti pas:
nimų su Bakehum ir savo priedermių neatlikinėjimų. Juo
REV. A. KAUPAS,
kų laikraštukas buvo sumanytas ne kunigų, bet paties p.
64 Churoh Street,
Pittston, Pa.
Zaboro. Tam pačiam p. Zaborui buvo duota užtektinai
Su vilais reikalais reikia kreipties šitokiu antrašu: laiko išeiti iš “Draugo” spaustuvės buisto pirm apsirgsiant jo žmonai. Bet jis nenorėjo to padaryti. Jam ėjo
“D R A U Q A S ”
apie sukėlimų skandalo. “Draugo” leidėjų šitame atsiti
JOHN S. LOPATTO, Manr<er,
kime negalima kaltinti. Kiekvienas kitas laikraštis pa
>14 Kast Market Street,
Wilkes-Karre, Pa.
našiose sųlygose butų pasielgęs su savo neatsakomu dar
bininku taip, kaip pasielgė “Draugas” su p. Z.

Kama: metams >2.00, pusmetini >1.00, trims mene
siams 10 esntu. Europoje ir kitur >1.00
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A T YDAI.

Primename visiems “DRAUGO” skaitytojams, ku
rių prenumerata jau pasibaigė, kad laikas jų atnaujinti,
šitaip buiime priversti sulaikyti laikraštį.
Kas prisius mums prenumeratų už visus metus išaugšto, t&s gaus uždykų gražių knygų vertės 1 dol.
Neapturėjęs nors vieno “Draugo” numerio, nelauk
trijų mėnesių, bet tuoj aus duokie žinių “Draugo” admi
nistracijai“DRAUGO” Administracija.
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NUO REDAKCIJOS.

“Draugas” pasiliko Susivienijimo Lietuvių Rymo
Katalikų Amerikoje organu.
Reiškia tatai, jog musų laikraštis nuo šios dienos pra
deda tarnauti dručiausios Amerikos lietuvių katalikų or
ganizacijos reikalams.
Reiškia tatai dar kitų daiktų — būtent, kad “Drau
gas”, tapęs Susivienijimo organu, prisiima ant savęs prie*
dermę vesti Amerikos lietuvius katalikus į vienybę, drutinti jų katalikiškųjų dvasių ir tobulinti jų medžiagiškų
ir dvasiškų gerovę.
Tai-gi nuo šio numerio atsisakome nuo tolesnių ginčų
su laikraščiais ir atskiriais asmenimis.
Jei kovosime
prieš ką, tai vien prieš klaidingas nuomones, faktų iš

‘.J

■i

XXV Seimas Sus. L. R. K. Amerikoje.
Palikdami smulkmenas valdiškam protokolui, paduo
dame aplamus patėmijimus apie jubilėjinį Susivienijimo
seimų.
Seimas atsiliko Plymouth, Pa. Tęsėsi ištisas tris die
nas. Prasidėjo 9 vai. išryto 7 d. šio mėnesio iškilmingomis
šv. mišiomis lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje (po jų tuo
jau atiduota garbė a. a. kun. A. Burbai prie jo kapo ant
kapinių) ir pasibaigė vėlai vakare (netoli 11 valandos)
9 d. Pirmoji sesija atsiliko salėje Majestie, kitos — p.
Zdanavičiaus svetainėje.
Į seimo vedėjus diduma balsų (45 prieš 29, kuriuos
gavo kun. F. B. Serafinas) tapo išrinktas K. Vaškevičius
iš Newark, N. J. Kiti seimo viršaičiai M. Kadzievskis iš
Chicago pirmuoju sekretorium, kun. A. Jurgutis iš Allegheny, Pa. — antruoju sekretorium; A. Višniauskas iš
Plymouth, Pa. — maršalka.
Presos komisijon pateko: kun. A. Kaupas iš Pittston,
Pa., ir p. S. A. Pileckas iš Chicago.
Komisija knygas peržiūrėti susidėjo iš pp. K. Radze
vičiaus, K. Valukonio ir L. Šeporaičio.
Komisija mandatams peržiūrėti: M. Tulaba, A. Gu
daitis, J. Liaukus.
Komisija nuvažiuoti pas buvusį kasierių Laibinį ir
atimti nuo jo bankų knygutes ir kitus dokumenfus: K.
Valukonis ir P. Mikalauskas.
Prisiųsta keliolika telegramų (tarp jų nuo Marijam
polės “Žiburio”) ir pasveikinančių laiškų (jų skaičiuje
iš Lietuvių Mokslo Draugijos Vilniuje).
Buvusiam Susi v. sekretoriui Juozui Kasulaičiui ir ki
tiems ligoniams ir paliegėliams pripažinta pusė mirtinės.
Pašalpos išmokės centro komitetas.

Naujas delegatas p. K. Kučinskas paaukoja 1 dol. iš
leidimui mokslo knygų.
Viso turinčių balsus asmenų seime buvo 82. Kunigų
seime dalyvavo 16. Delegatai suvažiavo iš tolimų vietų:
Chicago’s, Cleveland’o, Baltimorės, New Yorko, Naujosios
Anglijos ir kitų.
Štai svarbesni seimo nuveikti darbai: Organu paimtas
“Draugas”, nes už pigiausių kainų (24^2 centų ant me
tų nuo vieno egzemplioriaus) apsiėmė tarnauti Susivieni
jimui. “Katalikas” norėjo 40 centų.
Nusiųstas pasveikinimo telegramas šv. Tėvui Ryman.
Buvusiojo kasieriaus G. Laibinio knygos atrasta ne
tvarkoje. Trūksta daugelis bilų ir čekių. Bankų knygučių
p. Laibinis neduoda. Išrinkta komisija peržiūrėti ir sut
varkyti Susiv. knygas: J. Vasiliauckas (Baltimore, Md.)
Vladas Stankevičius (Rochester, N. Y.) ir M. Kadzievskis
(Chicago). Komisija turės suvesti sųskaitas ir parodyti
tikrų Susiv. kasos stovį į vienų metų laikų.
“Žvaigždei” pripažinta užmokėti $578.10 — tų pačių
sumų, kurių atrado komisija (Stankevičius ir Vieraitis).
Už nurodymų klaidos tos pačios komisijos senesniame ra
porte kun. V. Vizgirdai delegatai padėkojo rankų ploji
mu ir atsistojimu.
Senas kasierius, K. Radzevičius, pareikalavo, kad jam
Susiv. apart tų $138.06, kurie yra pas jį pasilikę, užmokė
tų dar 770.74 už kasieriavimų per aštuonerius metus. Rei
kalavimas tapo atmestas.
Besitęsiant seimui per ilgai, trečia dienų seimo nutar
ta išryto pabaigti visuszreikalus tų pačių dienų, kad ir
prisieitų paskutinę sesijų laikyti iki vidurnaktų.
Pirm svarstant kuopų įnešimus nutarta rinkti centro
valdybų.
Į Susiv. prezidentus renkami J. Riktoraitis iš Waterbury, Conn., ir K. Vaškevičius iš Newark, N. J.
Riktoraitis gauna 45 balsus, Vaškevičius 37.
Tokiu budu J. Riktoraitis apšauktas Susiv. preziden
tu; K. Vaškevičius — vice-prezidentu.
Į sekretorius kandiduoja: K. Krušinskas iš Brooklyn,
N. Y., L. Šeporaitis iš Pittston’ Pa. ir M. Milukas iš Philadelphijos
Krušinskas gauna 38 balsus, Šeporaitis 36, Milukas 7.
Krušinskas pasilieka sekretorium.
Į kasierius atsiranda penki kandidatai: K. Radzevi
čius iš Shenandoah, Pa. A. Danisevičius iš Mahanoy City,
Pa., K. Marcinkevičius iš Chicago, S. Paukštis iš Edwardsville, Pa. ir A. Višniauskas iš Plymouth, Pa.
Danisevičius gauna 39 balsus, Pųukštys 17, Radzevi
čius 12, Višniauskas 9 ir Marcinkevičius 6.
Danisevičius liekasi kasierium.
Į kasos globėjus pastatyti sekantieji kandidatai: Juo
zas Vasiliauskas iš Baltimore, Md., J. Vieraitis iš Worcester, Mass., M. Kadzevskis iš Chicago ir V. Stankevičius
(Stanley) iš Rochester, N. Y.
Vasiliauckas apšauktas kasos globėju. Antras globė
jas renkamas iš likusių trijų kandidatų. Skaitant balsus
atrasta trįs kvitelės su Stankevičiaus (vieton Stanley)
vardu. Tie trįs balsai atmesti. Sekretorius suskaito bal
sus. Kadzievskis ir Stanley (Stankevičius) gauna po 34
balsus, Vieraitis — 7. Seimo vedėjo nusprendimus Kadziev
•
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skis apšauktas antru kasos globėju. Čia kįla trukšmas,
kurį nutildo vien pertrauka.
Po pertraukos eina tolesni rinkimai. Kun. M. Pankauskas iš Forest City, Pa., išrinktas dvasišku vadovu.
Į augščiausiųjį teismų patenka: Juozas Šalčius iš Cleveland, O., J. M. Tananeviče iš Chicago, S A. Pileckas,
Juozas Laukaitis, Juozas Lauraitis.
Knygium paliktas kun. V. Vizgirda.
Kuopų protestus, skiriamus į organų, sutvarkyti iš
rinkta komisija iš V. Stanley, M. Miluko ir Mat. Tulabos.
Naujų konstitucijų sutaisyti išrinkti: VI. Stanley, V.
Stankevičius, M. Kadzevskis, J. Liaukus ir kun. J. Mi
gius. Konstitucijos projektas turi pereiti pirmiau per or
ganų.
Tolesni nutarimai:
Organo leidėjai turi užsistatyti 10 tukst. dol. “Surety
bond”, — kasierius 25 tukst. dol. tokios pat kaucijos.
Kuopų įnešimų svarstymas prasidėjo tik pusiau devin
tų valandų vakare. Nutarta užmokėti keletu mažesnių
sųskaitų. Kiti svarbesni nutarimai.
“Draugas” bus pradėtas siuntinėti Susiv. nariams
nuo 1 d. liepos mėn.
Organas neprivalo talpinti protestų pavienių narių
be žinios vietinės kuopos.
Neatlikusieji velykinės išpažinties turi būti išmesti iš
Susiv.
Klebonai ne-delegatai negali turėti balso seimuose.
Narių skyriai pasilieka iki kolei tie patįs.
Artinasi 11 valanda vakare. Delegatai skubinasi na
mo, taip kad rinkti vietų ateinančiam seimui nepasilieka
nei pusės atstovų.
Kandiduoja Forest City, Pa., Baltimore, Minersville,
Ilomestead ir Pittsburg. Diduma balsų nuspręsta ateinan
tį seimų laikyti Baltimorėje.
11:50 vakare naujas dvasiškas vadovas kun. M. Pankauskas kalba Tėve musų, Sveika Marija ir Garbė buk
Dievui.
Seimas užsibaigia, ir likusieji delegatai per didžiausį
lietų skubinasi pagauti tramvajų.

SEIMO ATBALSIAI.
XXV Seimas S. L. R. K. A. pasiuntė per savo atsto
vus (kun. A. Kaupų ir p. S. A. Pileckų) sekantį telegra
mų šv. Tėvui į Rymų:
“Cardinal Merry dėl Vai,
Rome, Italy.
Lithuanian Roman Catholic Alliance of America,
now at convention Plymouth, Pa., pay humble homage to Uis Holiness, Pius X., ant ask Uis blessing.
Rev. A. Kaupas,
S. A. Pileckas.”
(Lietuviškai: Kardinolui Merry dėl Vai, Ryme, Ita
lijoje.
Susivienijimas Lietuvių Rymo Katalikų Ameri
koje savo seime, laikomame Plymouth, Pa., atiduo
da garbę šv. Tėvui Pijui X ir meldžia jo palaimi
nimo.
Kun. A. Kaupas.
S. A. Pileckas.)
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Atsakymas atėjo ant kun. A. Kaupo rankų per Apaš daug pasinaudotų. Tokios įstaigos atitrauktų daugumą
tališkąjį Delegatą Washingtone. Atsakymas skamba ši nuo girtuokliavimo ir šiaip blogų užsiėmimų.
Ant galo kiekvienas doras katalikas privalo skaity
taip :
“Apostolic Delegation, United States of Ameri ti ir platinti katalikiškus laikraščius. Kiekvienoje kata
ca, No. 5555, 1811 Baltimore St., Washington, D. likiškoje šeimynoje turėtų rastis katalikiškas laikraštis,
nes tai pigiausia doros mokykla mūsų augantiems vaiku
C., June 10, 1910.
čiams.
Rev. and dear Sir,
Argi negėda mums, lietuviams katalikams, kad vos
Uis Iloliness, the Pope, has been pleased to hear
that the Lithuanian Catholic Alliance is holding tik du katalikišku laikraščiu teturime Amerikoje, bet ir
its congress and while he accepts with pleasure the tuos nelabai palaikome, o tuo tarpu skaičius lietuviškų
homage of their filiai devotion, grants to the mem- valnamaniškų laikraščių kur kas viršija. Ar tai ne mū
sų pačių apsileidimas!
bers of the said Alliance his papai blessing.
Katalikiški laikraščiai yra labai naudingi. Paimkime
I take tliis occasion to offer you my own good
“Draugą” ir “Žvaigždę”, kiek ten galima rasti naudin
wishes
D. Falconio,
gų straipsnių ir pamokinimų. O labiausiai “Draugas”,
Apost. Deleg.
kuris yra vienatinis spindulys šviesos mums, lietuviams
Rev. Anthony B. Kaupas,
katalikams Amerikoje. Jis talpina Lekcijas, Evangelijas
St. Casimir’s Church,
su trumpais paaiškinimais. Pie to labai naudingos Re
Pittston, Pa.
dakcijos Pastabos, kurios rūpinasi paaiškinti ir parodyti
(Lietuviškai:
Jo Šventenybė, popiežius, su dideliu džiaugsmu teisybę visokiems neteisingiems užsipuldinėjimams, ant
išgirdo, kad Lietuvių Katalikų Susivienijimas laiko katalikų tikėjimo. Šitas laikraštis turėtų rastis kiekvenaseimą ir, priimdamas su užsiganėdinimu išreiški me name, nes kokią sėklą pasėsime savo vaikų prote ge
mus sūniško prisirišimo, suteikia Susivienijimo na rais pavyzdžiais, raštu ar žodžiu, toks bus ir vaisius. To
kie laikraščiai mums lietuviams turėtų rūpėti kuolabiauriams savo popiežišką palaiminimą.
Prie šios progos aš pats išreiškiu jums mano ge sia.
Bet jeigu naminių katalikiškų laikraščių neužtenka,
rus linkėjimus.
D. Falconio,
Apašt. Deleg.) tai galima parsitraukti iš Lietuvos, nes ten yra gana gerų
katalikiškų laikraščių. Kaip tai “Draugija”, “Vieny
bė”, “Viltis”, “Šaltinis” ir daug kitų.
PLATINKIME KATALIKIŠKUS LAIKRAŠČIUS.
Ką-gi tai reiškia šeimyniškiui, o tuo labiaus pavieniui,
Tankiai prisieina skaityti skundus mūsų laikraščiuose tie du ar daugiaus doleriu ant metų, kuriuos ir taip iš
kad tokiame ir tokiame mieste lietuviai neskaito laikraš leidžiama, kad ne ant gėrimo, tai šiaip ant kitokių tam
čių, o jeigu ir skaito, tai visai mažai. Teipogi tikyboje ir panašių dalykų.
tautystėje visai atšalę* vientik girtuokliauja ir pešasi.
Taigi, Broliai katalikai, visi išvieno pradėkime rū
Tokių skundų beveik kožname laikraštyje galima patė- pintis platinimu lietuviškų katalikiškų laikraščių. Imki
myti. Bet užbėgimui tų nenaudingų papročių nėra nuro me pavyzdį Švento Tėvo Piuso X, kuris taip uoliai rūpi
domi jokie pritarimai. Taigi ar nebus geras vaistas to nasi apie katalikų spaudą. Stengkimės, kad nė vienas lie
visoko Platinimas Katalikiškų Laikraščių, o kokiu būdu tuvio kataliko namas nebūtų be katalikiško laikraščio, o
butų geriaus platinti, bus galima nurodyti žemiaus.
neužilgo išvysime gerus vaisius to švento darbo. P. B. A.
Pirmoje vietoje turėtų rūpintis platinimu katalikiš
kų laikraščių mūsų kunigija, nes jie yra pirmiausiais prie
KATALIKŲ MERGINŲ KOLEGIJOS.
žmonių. Jie gali daug tame nuveikti. Čia nesakau, kad
kunigai užsiimtų laikraščių agentūra. Ne, pakaks, jeigu
Antvyskupis Farley karštai sujudino reikalingą krikš
jie laikas nuo laiko patars žmonėms per pamokslus ir čionišką Mokslą po visą savo dieceziją ir stengiasi auklėti
šiaip susirinkimuose (kaip kad nekurie kunigai daro). visus New Yorko katalikus. Vėlyviausias tėmytinas at
Tas atneštų gerą vaisių. Ar nebūtų gerai, jeigu kiekvie sitikimas šioje linkmėje yra jojo nusprendimas, idant
nas klebonas prisiartinus Naujiems Metams patartų savo Gailestingumo Seserįs, kurių jis pats yra dvasišku vado
parapijonams, kad užsiraštyų katalikišką laikraštį ant vu, iškeltų ateinantį rudenį Akademiją Mount St. Vincent
ateinančių metų. Bet toks patarimas yra naudingas vi on-IIudson iki merginų kolegijos po čarteriu New Yorko
sados ir beabėjo daug daugiaus gali atnešti naudos, negu valstijos.
Švento Juozapo seserjs po Brooklyno vys
šiaip paprasto žmogaus.
kupo Mc Donnell, teipgi rengia kolegiją iš gražiai pareng
Antroje vietoje turėtų rūpinties bažnytinės draugi tosios mokyklos Brentwood’e, Long Island. Šiedvi sykiu
jos. Kiekviena bažnytinė draugija galėtų turėti sau už su St. Angelo’s, New Rochelle ir St. Elizabeth’s, arti New
organą vieną katalikišką laikraštį, nes tokiu būdu rū York’o, mokyklomis suteiks New Yorkui, kurs turi, gal
pintųsi apšvietimu savo narių, o taipo-gi laikraštis pigiaus ateinantis surašąs parodys, daugiau, nei tris milijęnus ka
atsieitų. Be to, prie kožnos parapijos bažnytinės drau talikų, su daugybe visokių mokyklų, katedrų, bažnyčių,
gijos turėtų susijungti krūvon ir įrengti knygynėlį prie koplyčių ir įvairių prieglaudos namų, šias keturias seseparapijos, kuriame šventadieniais ir šiaip vakarais galė rių kolegijas. Garbė pirmam Amerikos miestui, pasirū
tų susiėję paskaityti laikraščius ir geras knygas, o tuomi pinusiam moterių katalikių augštesnių mokslu.
F. A.
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DAR APIE GYVENTOJŲ SUSKAITYMĄ
Jungtinių Amerikos Valstybių gyventojų surašąs, pa
gal Kongreso nutarimo, jau pasibaigė gegužio 15 dienų.
Girdžiama vienok, kad daugelis gyventojų, nežinia
dėlko, likosi neužrašytais ir pertat nepriskaitytais prie
abelno skaitliaus. Jei Tamstos enumeratorius neužrašė,
arba jei Tamsta žinote šeimynas dar neužrašytas, tuojaus
apie tai malonėkite pranešti Cenzo biurui.
Palikti neužrašytais pavienius arba čielas šeimynas —
tai reiškia nuskriausti Jungtinių Amerikos Valstybių gy
ventojų skaitlių, nuskriaust skaitlių gyventojų miestuose,
valstybėse ir pavietuose, kuriuose Tamsta gyvenat, tai
reiškia nuskriaust skaitlių gyventojų atskiros tautos ar
ba luomo, kuriam Tamsta priklausote. Kitais žodžiais sa
kant: kiek dusių liko neužrašytų, ant tiek bus mažesnis
gyventojų skaitlius Tamstos valstybėj; mieste arba pavie
te, kuriame gyvenate, tautoj ir luome, kuriam priklauso
te.
Jungtinių Amerikos Valstybių Cenzo biuras nori ži
noti teisybę, tikrų gyventojų skaitlių.
Žemiaus paduodama klausimai, ant kurių reikia at
sakyti apleistiems, kad tilptų šiųmetinių gyventojų surašan.
Tamsta gali šį patį popieros sklypelį iš laikraščio iš
kirpti ir, surašęs atsakymus, pasiųtsi Cenzo biurui. Arba
pats gali tuos pačius klausimus ir atsakymus ant atskyros popieros parašyti ir teippat tuojau pasiųsti Cenzo
biurui.
Siųzdamas tuos klausimus su atsakymais, ant koperto, užuot krasos ženklelio (markės) ant kampo (iš deši
nės pusės viršuj parašyk teip: Official Business, Bureau
of the Census. Jei parašyti tuos žodžius, prie laiško nerei
kės lipyti krasos ženklelis ir laiškas nueis paskirton vie
ton.)
Šitai ant kokių klausimų reikia atsakyti tiems kurių
enumeratorius nėra užrašęs:
Vardas pravardė (Full Name) ........................................
Antrašas (Street Adress) ...............................................
Kokioj giminystėj esi su namų šeimyninku (Relation to
head of family) ........................ ....................... .............
Kiek turi metų (Age lašt birthday).................................
Ar vedęs, ar ne (Single or Married) ..............................
Gal našlys............ ar persiskyręs (Widowed............
Divorced) .......................................................................
Kiek metų kaip esi vedęs (No. years present marriage)...
Kiek vaikų turėjai (Mother of how many children).......
Ar vyras, ar moteris (Color or raee mail or female).........
Baltas (White)
Kur esi gimęs (Plaee of birth)........................................
Kokios esi tautos (Native language)................................
Kur tėvas gimęs (Father’s birthplace)..............................
Kokios jis tautos (Father’s native language).................
Kur motina yra gimus (Mother’s birthplace).................
Kokios ji tautos (Mother’s native language)...................
Ar esi Jungt- Valst. piliečiu (Citizen of United States)...
Kada atkeliavęs į Jungtines Valst. (If not, year of Corning
to U. S.)...........................................................................
Ar turi antrąsias popieras( Naturalized).........................
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Ar turi pirmąsias popieras (First Papers).......................
Ar moki angliškai kalbėt (Speak English).....................
Jei ne, tai kaip (If not, language spoken).......................
OCCUPATION...................................................................
Ar esi darbdaviu (Employer)............................................
Ar darbininku (Employee).................................................
Ar dirbi pats ant savęs (Working on own account).......
Ar dirbai balandžio 15 d. š. m. (Employed April 15).......
Kiek sanvaičių nedirbai 1909 m. (No. weeks unemployed
1909) ........................................... .....................................
Ar moki skaityt (Able to read)........................................
Ir rašyt (To write)............................................................
Ar lankei mokyklų po rugsėjo 1 d. 1909 m. (Attended
school since Sept. 1 1909).................................................
Ar gyveni savam name, ar samdai (Home owned or rented) ...................................................................................
Jei savame, ar turi užtraukęs morgičių
(Fire or mortaged) ...................................................................................

Patėmijimai (Remarks) .....................................................
Ant šitų visų klausimų privalo atsakyti kiekvienas
skyrium: senas ir jaunas, didis ir mažas, ir tuos atsaky
mus pasiųst savo distrikto supervizoriui.
Teip, duokime sau, visi tie, kurie gyvena mieste Chicago arba paviete Cook, gali siųsti savo tuos atsakymus
sekančiu antrašu:
Willard E. Hotchkiss, Supervisor of the Census,
406 Raud McNally bldg., Chicago, III.
Jei nežinai savo Cenzo supervizoriaus antrašo, pa
klausk laišknešio — jis pasakys. Jei ir teip negalėsi pa
tirti antrašo, tai tuos klausimus su atsakymais siųsk tiesiok:
United States Census Bureau,

Washington, D. C.
J. P. Varkala (Sp. Ag).

SVARBU ŽINOTI.
Grand Rapids Mich., susitvėrė draugija su tikslu ka
talikiškų kolionistų, norinčių apsigyventi Grand Rapids
diecezijoje. Draugystė užsimezgė pora mėnesių atgal po
vadovyste Jo Mylistos vyskupo Richter, kurs yra josios
prezidentu; kasierium išrinktas p. W. Cartier, turtingas
Ludington, Mich., miesto gyventojas, sekretoriais gi pas
kirti vietiniai kunigai. Vedimu lietuviško draugystės rei
kalų skyriaus paskirtas šš. Petro ir Povilo lietuvių para
pijos klebonas, kun. V. Matulaitis, prie kurio ir reikia
kreipties interesuojantiems tuo dalyku lietuviams. Drau
gystės sekretoriai suteiks žinias kiek ir kokiose vietose
yra žemės ant pardavimo, taipogi kokia jos prekė. Tas sučėdys žmonėms, keliaujantiems į nežinomas vietas, daug
vargo ir iškaščių, taipogi atgįs juos nuo išnaudojimo nesųžiniškų agentų (land agents). Draugystės siekiu yra
taipgi aprūpinti ir dvasiškai katalikus kolionistus. Patir
ta, jog daugelis katalikų, išsiblaškę pavieniais tarp sve
timtaučių ir svetimtikių, pražūva savo tautai ir tikėjimui.
Taigi draugystės siekiu yra apgyvendint juos kuopomis,
arba kolionijoms, kad ikvaliai būtų drūti, užlaikytų tau
tystę, tikėjimų ir kad galėtų turėti savo vaikams katali
kiškas mokyklas.
V
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Imant į atyda, jog Michigano valstijoje žemė daug pi
gesnė, negu, pav., Marilando ar kitose valstijose, dėlei di
delių dar neužgyventų jos plotų, iš kitos vėl pusės žinant
jog Michiganas geografiškai guli rubežiuose vaisių linijos
(fruit beit) ir jog jo vaisiai ėmė pirmutinę dovanų per
nai vaisių parodoje, Chicagoje, męs galėsime suprast šios
žinios naudingumų lietuviams, norintiems nusipirkti farmų. Taigi meldžiu godotinos “Draugo” Redakcijos pa
talpinti ištisai šitų žinutę savo garbingame laikraštyje.
Su guodone
Kun. V. Matulaitis.
KODtL NEINI IŠPAŽINTIES?

Parašė kun. Aloyzius J. Warol, J. Dr. . .
vertė kun. V. D.

(Tųsa).
— Žiūrėk, koks gali patikti kunigus likimas, neišvengtinas nekartų, — klausant išpažinties. Jvezdami sa
va valia išpažintį, būtų lyg ir susitarę ant savo galvos!
Turėjai skaityti apie< šv. Jonų Nepomukų, Pragos karalie
nės nuodėmklausį, kaip jis dėl išpažinties paslapties išlai
kymo turėjo mirti ir neapsakomai daug nukentėti. Kara
lius Vaclovas pažvelginėjo savo moterį esant neištikima,
nors šeip ji buvo nepeiktino elgimosi. Negalėdamas ki
taip prirodyti jos pasileidimo, norėjo apie tat įsitikint per
jos nuodėmklausį. Maldavo, žadėjo apdovanosiųs, grūmo
jo. Šventasai vyras su rūstumu pasipriešino nuodėmin
giems karaliaus geidavimams. Manė budelis, kad kanki
nimais išgausiųs nors vienų žodį. Kunigas viskų išturėjo,
gyvastį palydėjo, bet išpažinties paslaptį išlaikė. Už ke
lių šimtų metų po jo mirčiai norėta šventojo kankino kū
nų perdėti į naujų grabų. Rasta sųnariai sutrūnijusieji,
veidas numukęs, bet pražiodinus jį, pasirodė, kad liežuvio
esama teip sveiko, kaip gyvo. Po šiai dienai galima ma
tyti Pragos katedroje, apdarytas į auksinį relikvijorių.
Pasiskaityk apie tatai plačiau šventųjų gyvenimuose. Tai
šitokių smagumų galėjo tikrai laukti kunigai, jei būtų jie
panorėję prasimanyti išpažintį! Nesunku buvo tat pra
matyti. Ir kas-gi su nuovoka ir tyčiomis daro savo nenau
dai ir prapulčiai!
d) O rasi kunigai, neturėdami kų veikti teip sau, iš
nuobodumo prasimanė žaislų, truputį, tiesa, įkirų ir jiems
patiems kartais nesmagų! Ačiū už tokį žaislų! Žaislų,
kurisai pačius kunigus nemenkai užgėdina. Panorėjo lošti
įstatymdarius. Sumanė įstatymų sunkų, užsidėjo sau ir
kitiems jungų nemalonų ir nedėkingų. Juk galėjo pra
matyti, kad jiems patiems atsieis po tuo jungu savo spran
dus palenkti, nors jau dėl paties pavyzdžio. Kam-gi prieš
save įstatų nukalė! Juo sunkiau suprasti tų kunigų neišmintį, kad galėjo kitiems išpažintį įsakyti, o pačius sa
ve nuo to paliuosuoti. Na ar negalėjo! Buvo įstatymų
leidėjais, o šitasai nėra po įstatymo valdžia, bet virš įsta
tymo. Tai kam balsavo už tai, kas juosius pačius užgėdi
na ir nužemina! Tik tųsyk butų galima čia juos pažvelginėti, jei jie patįs neitų išpažinties. Bet ar-gi męs kuni
gai šalinamės nuo išpažinties! Ar-gi vyskupai, o net ir
patsai Šventasai Tėvas, neklaupia su nusižeminimu prieš
paprastųjį kunigų ir neišsipažįsta jam savo silpnybių, pra
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šydamas išrišimo! Darome tatai ir net tankiau, nė kaip
mūsų priešai mano, o darome ne dėlto, kad paklausius se
novės kunigų nevykusių kokių ten prasimanymų, bet kad
pasidavus Dievo valiai, kuri ir mums kunigams tųjį įsta
tymų uždėjo.
Pereikime dabar prie antrojo mūsų tvirtinimo pos
mo. Pirma jau buvau pasakęs, kad kunigai ne tik kų
nebūtų norėję balsuoti už išpažinties įvedimų, bet net
2) nė nebūtų galėję jos įvykinti, t. y. sauvališkai žmo
nėms antmesti. Paklausi, na, o kas jiems būtų kliudęs!
Pirmiausia, parodyk man: kokiu būdu galėjo kunigai sa
vo sumanymų įvykinti ir į praktikų įvesti! Gal pasaky
si, kad tai be abejonės taip buvo, kaip ir dabar daroma.
Kad leidus kokį įstatų arba įvezdinus paprotį, tai
tam susidaro komitetas, susidedųs iš sumanytojų ir kitų
prakilnesnių asmenų. Komitetas sumano, kad sušaukus
viešų susivažiavimų, apsvarsčius ir nutarus balsų daugu
ma. Pasiuntiniai susivažiuoja paskirtoj’ vietoj’, tariasi,
svarsto ir nutaria. Teip, sakysi, buvo ir su išpažintimi,
kuomet ji šiame pasaulyje pasirodė. Turėjo turbūt atsi
rasti koks uolus Dievo tarnas, kuris sumanė, kad įvedus
išpažintį. Bet kaip čia tasai sumanymas įvykdžius ir
įtikrinus draugus? Gal per laikraščius, paduodant viešai
apsvarstytų to svarbaus klausymo! Bet laikraščių tuomet
nebūta. Tai gal’ išsiuntinėjus laiškus pas dvasiškus į vi
sas pasaulio puses? Per pasiuntinius, kaip sakoma, vilkas
netunka. Reikia sutraukti kunigai iš Europos ir iš ana
pus marių. Reikia visuotinio seimo ir jame išvieno išpa
žintį nutarti. O kaip tuos kunigus iš viso pasaulio su
traukus? Ar tai teip lengva? Atvažiuos vienas, ar kitas,
— o likusieji pasakys: “duok mums kelionei... Pavaduok
mus parapijoje... O kokia man nauda bus iš to žygio? Ar
tai tam turiu tų vargų imtis, kad sau pačiam ypų nusivi
jus? O vienok reikėjo visiems kunigams iš viso pasaulio
susirinkti, visiems liepti balsuoti ir nutarti, nes kitaip—
sunku išaiškinti: iškur atsirado išpažintis visame pasau
lyje, visos šalyse, pas visokio pašaukimo ir užsiėmimo žmo
nes? Kas jų paskleidė ir praplatino? Ar-gi anasai visuoti
nis kunigų susivažiavimas ? Bet kur jisai įvyko, kada, ku
rioj’ šalyje, pas kokių tautų? Juk neesame Indijonais,
kurie apie savo istorijų nieko nerašė. Pas mus, krikščio
nis, nuo pradžios visi veikalai, bent svarbesnieji, yra su
rašyti. Istorija juos seka ir pažymi. Visų kunigų susiva
žiavimas, kad įvedus išpažintį, ar-gi tai ne svarbus atsiti
kimas, apeinantis kiekvienų žmogų? O vienok jokis isto
rikas nė pasaulinis, nė dvasiškis niekados ir niekam apie
tai nemini. Gal istorikai užrašė, bet raštai pragaišo! Jei
ir būtų pragaišę vienur, tai būtų likę kitur. Ant galo tu
rime gana gudrių iršviesių kamantinėtojų ir žvalgų tarpe
Bažnyčios ir išpažinties neprietelių. Per ištisus amžius
stengėsi jie susekti kiekvienų katalikų žingsnį ir visokius
net labiausiai neįtikėtinus užmėtinėjimus prieš juos da
rė. Nesidrovėdavo melo ir prasimanymo. Jie tai savo
įnirtime jau seniai būtų viskų suradę ir iškasę. Bet ar kų
surado? Kokia to pasekmė? Ta, kad kunigų seimas iš
pažinties nenutarė, nes nė to seimo įvykimas, nė visų ku
nigų nutarimas buvo kuone negalimas daiktas. Išpažinties
nutarimo nebuvo, nes nė seimo visai nebuvo. Kad butų bu
vęs kur, tai istorija nebūtų nutylėjus, o vienok apie tai
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tyli. Teciaus išpažintis iš kur nors išdygo. Iškur! Be
abejo ne iš kunigų sauvališkų gaivų, bet iš Kristaus kry
žiaus medžio.
Nikodemas: Tai gal’ teip buvo, kaip ir dabar mato
me. Nusistos koksai paprotys vienoj’ vietoj’, tai jį sau
kitoj vietoj prisisavina ir gyveniman įveda. Ir teip pa
plinta visur. Galėjo ir išpažintį įvesti pas save koks ku
nigas, ar vyskupas, o susiedai tuo sumanymu pasinaudojo.
Missijonorius: Pritariu tau, kad kiekvienas praktingas ir malonus išradimas randa daug pasekėjų. Bet ar iš
pažintis prie tokių priguli! Atmink sau, ką tau prieš tai
kalbėjau. Ar kunigai būtų norėję ją pas save įvesti! An
tra, ne apie vienus kunigus čia einasi. Apsvarstyk žmonių
pasipriešinimą. Tai antroji, svarbioji nepergaliamoji kliu
tis. Išpažintis, tiesa, yra Dievo gailestingumo ranka, pa
duota parpuolusiam. Jei vienok atsimįsime žmogaus kie
tą prigimimą, tai reikia sutikti su tuo, kad nuodėmių pa
sisakymas, prisipažinimas prie kaltės, atlikimas sunkios
nekartą atgailos, reikalauja didelio pasišventimo, nusiže
minimo, atsižadėjimo savęs.Liūdyti pačiam prieš save kaip
to reikalauja išpažintis, pačiam save pasmerkti, — tai dau
giau nei mūsų priešo nusižeminimas, puolančio mums f
kojas ir maldaujančio atleidimo. Kaip-gi patys kunigai,
niekeno neliepiami, savo valia būtų galėję ančdėti žmo
nėms teip įkirią naštą! Ar-gi visuomenė teisingai nebūtų
tam pasipriešinus! Ar-gi nebūtų pakėlusi balso prieš to
kią kunigų sauvalių ir priespaudą! Kas tada pasiduotų su
nusižeminimu po atgailos tribunolo valdžia, jei būtų įsitikrinęs, kad išpažintis, tai tik sauvalingas kunigų prasi
manymas! Tokio protesto aidas butų atsimušęs ir į isto
rijos lapus, būtų atėjęs ir iki mūsų. O tuo tarpu ne tik
prasčiokėliai, bet ir šviesus žmonės, mokslo vyrai, kuni
gaikščiai, vainikuotosios galvos, kaip tik Bažnyčia atsira
do, be murmėjimo lenkiasi ir su gailesčiu mušasi krūtinėn
patikėdami savo sąžinę kunigų vedimui. Kodėl tai daro!
Dėlto, kad yra įsitikrinę, jog išpažintis ne nuo kunigų pa
eina, bet iš dangaus, yra Dievo paliepimu, išsigelbėjimo
lenta, kurią pats Kristus metė šin pasaulin, skęstančiai
nuodėmėse dūšiai.
Nikodemas: Viskas tat protui tinka. Tečiaus sakoma,
būk išpažintis buvo įsakyta kokio tai popiežiaus, ar visuo
tinės sueigos.
Missijonorius: Toji nuobodžių pasaka yra ir mums
kunigams gerai žinoma. Pirm išgirsiant, kaip tai tikrai
buvo, paklausyk vieno paprasto palyginimo, kuris net po
tavo pastoge gali atsitikti. Tavo mažasai sūnelis, kaip vi
sada su vaikais, biaurisi vandeniu ir retai prausiasi. Tatai
žinodamas, ką-gi darai! Pats jam paliepi ir pridaboji
idant nors kas rytas gerai išsipraustų. Ar prieš tavo palie
pimą kūdikis jau niekados nesiprausdavo. Prausti praus
davosi, bet nevisados nereguliariškai.
(Tol. b’jg).

KATRI UTE.
TRIVEIKSMIS DRAMOS PAVEIKSLĖLIS IŠ LIAU
DIES GYVENIMO.
Lenkiškai parašė KARVATOVA.
Vertė
A. VĖGĖLĖ.
Eiles sudėjo A. ŽALVARNIS.

(Seka)
SCENA VIII.

Jokūbas ir Stasys (įeina iš kairės pusės midaus puo
dukais nešini.)
Jokūbas. Gerk, Stasy, mažai tu šiandein geri, o midus
juk puikus!
Stasys. Geriu nemažai, kūmutėli, bet daugiau džiau
giasi mano širdis, kad iš Jono su Katriute bus pora, oi
puiki pora!
Jokūbas. Kas tiesa, tai tiesa, — gerą turės pačią.
Negiriu jos dėlto, kad tai mano duktė, bet reikia teisybę
pripažinti už jos darbštumą, apsukrumą, dorą, rūpinimąsi
tėvų ir pavargėliais.
Stasys. Taigi, taigi, bet ir mano sūnus darbštus ir
taupnus.
Jokūbas. Ačiū Dievui už tai; bent nekęs vargo. Dir
bai tu dėl Jono, aš dėl savo Katriutės; abiejų rankų dar
bo vaisiai bus suvienyti. Jei jau taip atvirai kalbame, tai
prisipažįsiu, kad duosiu Katriutei keturias karvutes,
penkioms lovoms patalines ir tūkstantėlį. AĮan numirus,
gal ir daugiau, parduosiu ūkį, nes kam paskiau jis.
Stasys (į šalį). Puiku, puiku, turtingas bus Jonas.
Gerai jieškojo! (Balsiai) Darbštus buvai, Jokūbe, tatgi ir
Dievas palaimino tau.
SCENA IX.
Tie patįs ir Katriutė.
Katriutė (įbėga iš kairės pusės uždususi). Tai links
mai, tėtušėli, šokame, net nuvargau...
Jokūbas. Gerai, mano vaikeli, visuomet būk taip
linksma kaip dabar.
Katriutė. Visos mergaitės linksmos, vaikinai dainuo
ja ir šoka, tik Rožė kažko nusiminusi, o Pranuko tai ir
išviso nematyti niekur.
Jokūbas. Pranukas turbūt sergą... vertėtų sujieškoti jis. Vesk jį šokti.
Katriutė. Nusiųsiu Joną pajieškoti jo.
Stasys. O Jonas ar linksmai šoka!
Katriutė (liūdnai). Šalinasi nuo mūsų, mažai šoka,
dažnai eina sodan, nežinau, ar. serga... gal jam galvą
sopa!....
Stasys. Užsiplepėjau čia su jumis; reikia eiti pažiūrė
ti Jono (išeina).
SCENA X.

Jokūbas ir Katriutė, paskiau Darata.
Jokūbas. Pasakyk man, dukrele, atvirai, ar laiminga
PAJIE6K0JIMAS.
Pajieškau Pranciškaus Balsieriaus iš krajaus Lauku tau ši dienelė!
Katriutė. Oi laiminga! nes karštai myliu Joną ir ži
vos parakvijos (Kauno Rėdybos). Apie 13 metų gyvena
jau Amerike, New Yorko steite.
nau, kad jau jis bus mano.
Petronėlė Bielskienė (sesuo)
Jokūbas. O šiandien rytą buvai liūdna!
Toliaus bus.
Box 569
Westville, III,
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Senuose laikuose gyveno garsus filozofas Ksantus, pas
kurį buvo labai protingas ir gudrus tarnas Ezopas.
Ksantus liepė Ezopui nueiti pirtin ir pažiūrėti, ar
daug žmonių ten maudosi; mat norėjo išsimaudyti, jeigu
pirtis nebūty žmonių prigrūsta.
Eidamas pirtin, Ezopas sutiko vieną pažįstamą val
dininką, Ksantaus bičiulį, kuris jo paklausė:
— Kur taip žengi?
— Nežinau, — atsakė Ezopas.
Valdininkas, manydamas, kad Ezopas iš jo tyčiojasi,
liepė nuvesti jį kalėjiman. Kuomet jį vedė ir teisėjas no
rėjo jį kalėjiman uždaryti, jis tarė:
— Gerbiamasai, teisėjau! ar-gi aš netiesą sakiau, kad
nežinau, kur einu?... Ištikrųjų aš visai nežinojau, kad
man reiks kalėjiman eiti!...
Teisėjas, girdėdamas tokį jo gudrų pasiteisinimą, lie
pė jį paleisti.
Ezopas nuėjo tiesiog pirtin, bet, pamatęs ten daugybę
žmonių, atsisėdo arti pirties ir žiurėjo, kaip kas-kart ųauji žmonės ėjo pirtin maudyties.
Arti pirties durų gulėjo akmuo, ant kurio beveik visi
einantieji žmonės parklupo, sudaužė sau kojas. Atsitikus
tokiai nelaimei, visi einantieji spiaudė ant akmens ir bai
siai ji keikė; tik vienas, antgalo, sumušęs koją, pasilenkė,
paėmė akmenį ir be keiksmo padėjo jį toliau prie sienos.
Sugrįžęs namo, Ezopas pasakė savo ponui, kad tik vie
ną žmogų pirtyj berado.
Ksantus su Ezopu nuėjo pirtin, bet, pamatęs ten galy
bę žmonių, pasiklausė savo tarno, kodėl jis jam sumelavo,
sakydamas, kad tik vienas žmogus pirtyj besimaudo.
— Ar matai, pone, tą akmenį, kuris dabar guli ten pa
dėtas? — aiškino Ezopas, — pirmiau jis gulėjo ant tako,
arti durų, ir visi, einantieji pirtin, susikūlė į jį savo kojas;
kiekvienas jausdamas skaudulį, spiaudė ir keikė akmenį,
ir tik vos vienas iš besimaudančių, susikūlęs koją, be keiks
mo ir spiaudimo prašalino jį iš kelio!... Štai tik šitas pas
tarasis, pagal mano manymo, yra žmogumi!... tik jam
vienam tinka žmogaus vardas!... Kitų visų negaliu žmo
nėmis pavadinti.
Ksav. Vanagėlis.

Kurmis jį įleido. Atsitūpė ežys pačiame vidury uolos
ir visai nemanė iš jos išeiti. Nesmagu buvo kurmiui gy
venti su tokiu kaimynu, nes ežio adatos badė jo šonus, ir
jis nebegalėjo nė apsisukti savo uoloje. Todėl kurmis pa
sakė ežiui: .
— Aš leidau tave savo uolon tiktai trumpam laikui;
dabar jau keliauk sveikas kitur, nes man tavo ylos šonus
subadė. O, kaip skauda!
Ežys jam atsakė:
— Te išeina tas, kam skauda; man čia labai gerai, ir aš
visai iš čia neišeisiu.
Ksav. Vanagėlis.

STEBUKLINGAS GYDYTOJAS.
’Į ....... '
1
• , •
Buvo vienas turtingas žmogus, kurs neturėjo nei pa
čios nei vaikų, nei jokių giminių. Visi jo tarnai — vežė
jas, virėja ir kiti — buvo svetimi žmonės. Ponas turėjo
namie beždžionę, kuri savo juokingais šokinėjimais daž
nai jį prajuokindavo.
Kartą šitas ponas sunkiai susirgo: jo gerklėje išaugo
didelė skaudi votis; ligonis negalėjo nei gerti, nei valgy
ti, nei kalbėti. Jis gulėjo lovoje dideliai nuliūdęs. Niekas
nesitikėjo, kad ligonis pasveiktų; visi sakė, kad jis jau
mirs.
Tuomi pasinaudojo nedori pono tarnai ir tarnaitės;
jie pradėjo vogti turtą savo duondavio; kiekvienas ėmė
sau, kas jam patiko: vienas drapanas, kitas namų rakan
dus, trečias pinigus ir t.t.
Beždžionė, matydama tokį visų tarnų pasielgimą, pra
dėjo ieškoti tokio daikto, kuris jai patiktų. Ant spintos,
popierinėje dėžėje, ji rado trikampę pono skrybėlę, o ant
sienos kabantį kardą. Neilgai mąsčiusi, ji užsimovė ant
galvos skrybėlę ir pasikabino sau per petį kardą, taip pa
sipuošusi, ji kelis syk mandagiai linktelėjo savo ponui.
Ligonis, pamatęs beždžionę, pradėjo smarkiai juokties; jam besijuokiant ūmai trūko votis gerklėje, ir jis už
kelių dienų pasveiko.
Tuo tarpu atėjo gydytojas ligonio aplankytų, sužino
jęs, kaip beždžionė poną išgydė, jis tarė juokais:
Jūsų beždžionė puikiai gydo; ji — stebuklingas dak
taras !
Tarnai gi visi, dideliai nusiminę, sunešė atgal pavog
tus daiktus.
Ksav. Vanagėlis,

EŽYS IR KURMIS.

*.

r

1

Ežys, atėjęs pas kurmį, tarė jam:
— Leisk man, mielas kurmeli, savo uoloj’ pavėšėti, no
rėčiau pas tave truputi sušilti.
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Ar rengiesi kur važiuoti?

A. UZUMECKIS,

Jei teip, tai ateik pas mane

Lietuvis Oratorius ir laliamavotojas.
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Viską išpildo geriau ir pigiau negu svetimtautis.
Persamdo karietas vestuvėms, krikštinoms ir t.t.
Priima lavonus ir Iš kitų miestų.
Reikale kreipkitės pas savo tautietį.
324 WHARTON, ST.
PHILADELPHIA, PA.
TELEFONAI:
Bell Lombard 27—39 A.
Kajetone Main 42—18 D.

nusipirkti

naują siutą.
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Mano siutai siuvami geru kriaučių; perka juos
kiekvienas, kurs nori gražiai pasirediti. Mane vi
te si gerai pažista, kadangi mano krautuvėje kiek
M vienas pilnai būna užganėdintas. Ir Jus, kurie
skaitysite ši pagarsinimą, ateikite persitikrinti,
o pamatysite, juog pas mane geresnis ta voras ir
IKI
žemesnes kainos. Nerasite vyro, kuris negalėtu
■«
pasirinkti siuto pagal savo skoni mano krautuvėje.
R
Tik ateikite.
\
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T4MIKYTE LIETUVIAI!

<i

O

Kelionė per jūres.
Tūkstančiai tūkstančių mūsų tautie
<>
čių keliauja į prigimtą šalį ir iš tenai atgal į Ameriką, o visi
t►
t ► labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas:
<>
O
O
$
3 N. MAIN STR., WILKZ8-BAKRE, PA.
v
*
O kodėl f
Nes turi gerą prižiūrėjimą, parankią kelionė,
i kad tartum kaip ir pačios kompanijos būtų pirkę laivakortes.
& Siuntimas pinigų greičiausias ir pigiausias pasaulyj.
< f

JONĄ NEMETH’A,

Louis Rosenthal,

DR. I.

MENDELSOHN,

Lenkiškas Gydytojas.

ANT KIRBY’S KRAUTUVES,

PRIĖMIMO VALANDOS: 8-10 iŠ ryto. S-4 po piet, 7-8 vakare.

s SOUTH-MAIN ST., 7

50 South Washington St.

Wilkes-Barre, Pa.

Peoples telephone 1585.

-Wilkes-Barre, Pa.

BeU telephone 756.

Swalm Hardware Co.,

i«l

h h,h h:

W.

No. 21 North Oentre Street,
POTTSVILLK, PA.

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

Išpardavimas Vargonu.
55 Vargonai.

JUOZAS SUKIS,
Geriausias fotografistas visoje apielinkėje.
*
Norinčius priėma mokytis ant fotografo. Visi lie
tuviai privalo traukti savo paveikslus pas viengentj.

Visi vargonai yra geriausiam padėjime ir taps par
duoti pirmam j am pirkėjui už žemiausia kaina

nuo $10.00, $15.00 ir $20.00.
Męs turime turėti daugiau vietos, todėl taip nu
žemintos kainos. Męs parduodam už pinigus, bet
kas link išligu, tai galime sutikti.
Tuojaus ateikite ir išsirinkite.

9 WILLIAM ST.

,

5

PITTSTON, PA.

F A B I O L K,
Garsi

LUDWIG & CO.,

tas

Kaina

kardinolo

1

egzempliorių,

doleris.

AVisemano

apysaka.

Imantiems

nuleidžiamas

didelis

Vertė

daugiau,

kaip

Vytau
vieną

nuošimtis.

IŠDIRBĖJAI PIANU.

| 50 South Main St,

Gaunama

Wilkes-Barre, Pa.

RBV. V. VARNAGIRIS,
312 S. 4th St.,
BROOKLYN, N. Y.

Tautieti! Jei reikia Tau staryti nauji namai, ar tai
syti eeni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak
terius-MIKAS SLAP1KEVI0IUS, New Philadelphia Pa.
Nauja Knyga—Biblija—aiba žv. Kaštas išleistas
KUN. S. PAUTIENTAUS.

Tik vienas šitas šventaraštis yra katalikiškas.
Kaštuoja $2.00 ir llc. persiuntimui
Adresas: REV. S. PAUTIKNIUB,
GIKAItDVILLB, PA.

pas:

»

UETUVISKA8 DZIEG0RMEI8TERIS.

Parduodu tikro aukso laikrodeliua, gvarantuojamus
25 metams. Lenčiugeliua ir gražius žiedus. Armonikas ir
visokius mazikališkuB instrumentus, albumus su muzika,
akuliorius, revolverius, britvas, pocket books vyrams ir
moterims Visokias knygas, rąžančius, Škaplierius, kryženriei Kaledasleidžiu už pusę prekės ir įkitus miestus siunANTANAS PUTIRSKAS,

144 W. Markst Strest,

Sorunton, Pu.

!
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LIETUVIŲ ADVOKATAS

JONAS S. LOPATTO
47 46 49 Biuttt Building,

Wilkis-B&rr«, Pa.

..

Pas jį galima gauti visokių torielkų, bliūdų, stiklų,

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

puodų, liampų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų.

Yra iš ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti.
Naujas Telefonas 1005.

Sanai Telefonas SOS.

DR-AS ALBERTAS KAUFMAN,

102—104 S. MAIN ST.,

WTLKES-BARRE, PA.

—: OTDYTOJAB U LIETUVOS.
Specij&listas nuo visokiu ligų.
Gydo net labiauaei užsisenejusias chroniškas vyru, moterų ir kūdikiu
ligas. Galima susikalbėti, lietuviAkai, lenkiškai, rusiškai ir vokiškai.

61 N. Washington St.,

Wilkes-Barre, Pa.

Wilf^es-Barre Deposit & Sacings :;

— BANK,

44

DRAUGO”

71 PUBLIC SQUARE, WILKES-BARRE, PA.
KAPITOLAS $160.000. PERVIRŠIS $376.000.
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ryto iki 3 popietų, subatomis nuo 9—12 vidurdienyje.
Galima susikalbėti lenkiškai.
us’g&K

SPAUSTUVE

Kjw/§:®sSr§l§g Basssess

JOSI*!*'*

DR. ALFRED J. WENNER,
77 South Washington Str.
Wilkes-Barre, Pa.

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE-

3 13 Giįui Ui GI Gi Gi Gi Gi Lt

ęSr5P8V'g'\

= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA =

{VAIKIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

Union Ticket Agency
Scaiaisia Lietnviszta Bank Scrantone ir Visoje Aplinkinėje
Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų
Siunčia Pinigus kas dien in viaas dalis svieto; taip-gi perka ir išmaino vi
sokius pinigui. Išdirba visokius dokumentus Amerikos ir Lietuvos teismuos
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-toa ii ryto iki 9- vai. vak.
Nede oje: nuo 10-tos ii ryto iki 6-tai valandai vakare.

SPAUD INA
PIGIAI

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

UŽKVIETIMUS IK KITOKIUS DARBUS

Taip-gi tarime savo krautuvėje daugybę visokiu maldaknygių
ir svietišku knygų visokiose kalbose
::
TELEFONAI: Naujas SOS - Bell 662

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

RAIDES statomos DIDELE-NAUJAUSIOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”
ADRESUOKITE

<6

DRAUGAS”

314 E. Market St.

Wilkes-Barre, Pa.

VIENATINI LIETUVI1KA DIDELE KEAUTUVB
Geriausių armonikų, skripkų, klernatų, koncertinis
trubų ir daugybė visokių muzikaliikų instrumentų.
Puikiausių dziegorčlių, lenciūgėlių, visokių gražių
žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų, gerų britvų, druka
voj amų mažinukių, albumų, revolverių, kričių, rąžan
čių, ikaplerių, guminių literų, iatorijų, dainų, pana
kų ir visokių maldaknygių. Gražių popierų gromatų ražyinni tuzinų už 25e., 5 tuzinai ui $1.00. Dailių atidaromų ai
toriukų ir pavinčiavonių siuntiniui j Lietuvą. Atsiųsk saro tikrų
adresų ir už 5c. markų, o apturėsi No. 3 Katalicgą su 450 pavei
kalų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Al gvarantuoju, kad mano
tavoras pirmos kliasos o prekės pigesnės kaip kitur; orderius iisiunčiu greitai j .visus Amerikos, Kanados ir Anglijos k raitus
Kviečiu visus atlankyti su visokiais pirkiniais ir orderiais pas
K. VILMWI0H,
Brooklyn, M. T.
OriBd lt.,
it. D«*. D.
111 Orsad
lt..

