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ŠEŠTOJI NEDĖLIA PO SEKMINIŲ. 

Lekcija. U-ym. VI, 3 — 11. Broliai: Ar nežinote, jog 
kurie tik csiitiH1 npkr ikš ty t i J ė i u į e Kristuje, esame ap 
kr ikš tyt i jo mirtyje. Nes esame palaidoti drauge su juo 
per krikštą mireiop; idant kaipo Kristus kėlėsi iš nunti 
rusiu per garbę Tėvo, taipo ir męs idant naujame gyveni
me vaikšėiotumime. Nes jei stojomės jskiepyti ant jo 
mirties prilyginimo, lygiai ir prisikėlimo busime. Tai ži
nodami, jog mušu senas žmogus yra drauge nukryžiavo 
tas, idant nusidėjimo kūnas hutu sugaišintas ir tolinus ne-
tarnautumimo nusidėjimui- Nes kas numirė, yra nutei 
siutas nuo nuodėmės. O jeigu su Kristum numirėm<\ ti 
kimo, jog drauge t a i p o g i gyvensime su Kristumi, žino
dami, jog 1\ristus kėlėsi iš numirusiu, daugiau nemiršta, 
mirtis daugiau* ant jo neviešpataus. Nes jeigu numirė 
nuodėmei, vieną kartą numirė, o jog yra gyvas, Diovujo 
y ra gyvas. Taipo ir jus manykite, jog esate ištikro nu
mirė nuodėmei, o gyvi Dievuje, Kristuje Jėzuje, mūsų 
Viešpatyje* • 

Evangeli ja. Mork. VIII, 1 <). Anuomet, kad buvo 
di<lė minia, e neturėjo ką valgyti, suvadinęs savo moki 
i ius, tarė jiems Jėzus : Gaila man minios, nes štai tris die
nas j;iu pasilieku su manim, o neturi ką valgyti. O jei pa 
leisiu juos a lkanus j jų namus, pails ant kelio, nes kai-
kurie jųjų atėjo ištolo. Ir a tsakė jam jo mokiniai : Iš Kin
kas galės anuos pasotinti duona ėia, girioje? Ir klausė j u : 
Kiek tur i te duonų? Kurie pasakė : Septynetą. Ir liepė 
miniai Sėetles ant žemės. O ėmės septynetą duonų, daryda 
mas dėkojimą, laužė ii" davė savo mokiniams, idant padėtų 
j iems; ir padėjo miniai! Turėjo ir žuvelių maž ką ir anas 
palaimino ir liepė padėti jiems. Ir valgė ir buvo pasotin
ti ir surinko, kas liko trupučių septynias pintines. O bu 
vo tu, kurie valgė, apie ketur is tfikstanėius, ir paleido 
iuos. 

DĖKINGUMAS 

šios dienos evangelijoje randame trumpy išsireiškimą 
ar lakini , kurio iš atžvilgio j didelį stebuklą papenėjimo 
septyniomis duonomis ir keliomis žuvimis keturių tūks
tančių Žmonių, i eivikėtų mums praleisti. Sakinys yra 
šis : " I r ėmės septynias duonas ir žuvis ir padėkavojęs, 
laužė" ir davė mokintiniams savo, o mokintiniai davė žmo-
n ė m s ' \ Taip. *' padėka vojęs". J is , visu daiktu Viešpats 
padėk&vojo Savam Ir mūsų Dangiškam Tėvui, pirma negu 
daleido išalkusiai miniai dalyvaut i s tebukl ingame valgy 
je. Taip pamokina dis mus \ i<:s . kad prieš priėmimą kas 
dieninio savo valgio Dievui dėkavo tum; kad tuomi dėkin
gumu išprašytum pat Dievą palaiminimo savo maistui ir 
atvirai išpažintum, jog /iską i<uv Dievo aptii t im, i'- kad 
neužmirštam To, kuris kasdien mūsų gyvenimą maloniai 
aprūpina. Ai' bet šis gražus paprotys yra taip-pa1 kas 
dien mūsų visu u/ laikomas. ' Ar kiekviename katalikiš
kame name matome namiškius, prieš valgį prie stalo SUS 
lojant, su guodone persilegnojanl ir atkalbant dievotai 
tokią, kaip ši, maldele: '* Palaimink. Viešpatie, mus ir ląs 
Tavo dovanas, kurias priimsime iš Tavo duosnumo, \M'V 

-Ie/u Kristų, mūsų Viešpatį, A m e n " . Toks ištikro, turė tų 
būti mūsų papro tys ; mūsų bernaičiai ir mergaitės, nuo 
mažumės, privalo to paproėio laikyties. Tas yra, tiesa, 
papročiu visose vienuolijose, bet turė tu būti, t&ip-pat, pa
pročiu ir kiekviename krikščioniškame name. Toeiau, ar 
neats iranda šiandien katalikų, kurie užmiršta .ir apleidžia 
net ii* persižegnojimą sėsdami prie valgio? Neužkenks 
nei vienam iš mūsų apsiskaityti t ruput i su savo sąžine ta
me dalyke- Ar aš, ir tu ir kils pasimeldžiame prieš kiek
vieną valgį? Ar tą atl iekame dievotai ir r imla i t Ar ne
sigėdijame kada prie stalo persižegnoti? Ar n lapleidžiam 
kada persižegnojimo iš atžvilgio į žmones? P įžvolgkimo, 
bet, da toliau ir giliau. Ar stebuklingajai valais, evange
lijoje aprašytas , nebuvo paveikslu da didesniojo pokilio, 
kurį Jėzus mums parengė Šventinusiame Sakramente Sa
vo kūno ir kraujo? Męs jį vadiname Eucharisi i ja arba lie 
tuviškai padėkavonės sak ramentu ; jis yra ,)okilis taip 
gausus ir taip tur t ingas dieviškame ir dangiškame valgy
je, jog aniuolai veizi j mus su šventu pavydu ir visi šven
tieji džiaugiasi su mumis, kurie tame pokilyje dalyvau
jame. Koki tad mūsų dėkingumo apsi re iškimu prie pro
gos tų taip įstabių ir džiaugsmingų pokilių .' Ki ip ilgą lai
ka męs pasiliekame su mūsų Dieviškuoju Sveuu , kada Jį 
priimame? Ką mes Jam aukojam ir ką sakome? Perkra
u k i m e rūpestingai šiuose dalykuose savo sąžinę, lygiai 
kaip ir klausyme padėkos prie kasdieninio valgio. Priai-
žadėk ime mūsų Viešpačiui, jog iiuo šios dienos męs Jam 
dėkavosime taip už kūniškąjį maistą, kaip ir- UŽ dangišką
jį mūsų dūšių valgi. Po priėmimui šv. Komunijos nesis-
kubinikime daugiau taip greit iš bažnyčios eiti, bot dievo
tai ir meiliai su mūsų Viešpačiu tesėkime. J] garbinkime. 
Jo melskime ir Jam " d o k ą v o k i m e " . S. 

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE. 

Smilgiai (Panev. ap.) . Geguiės 6 d. seno kai. ėionai 
ant Šeduvos gatvės ištiko gaisras. Nukentėjo b*5 šeimy-
11 ii, kurie pasiliko visai be pastogės ir maisto, nes nesus
pėjo išgelbėti. Priežastis gaisro t ikrai nežinoma, bet, 
kaip sako. būk (ai padegę maži vaikai, kurie žaidę su deg
tukais daržinėje, nes ten ir p radę j 0 pirma defifti-

Veisėjai (Seinų aps.) . (iegužės 14 d. degtinės inkau-
ši's B. Z. kėsinosi aut klebono gyvast ies; nieko nepadarė, 
lik langus išmušė. Kalt ininkas suimtas. 

Vilkaviškis, Pas mus šiemet visi javai , kaip žieminiai, 
taip ir vasariniai iš pat pavasario puikiai atrodė, bet da 
bar dėlei šalto ir sauso oro sumenkėjo. 

Kurkl ia i (Aukm. ap.) Nunuodymai . Bal. 23 d. s. k. 
apsinuodyjo blynais RepeČkų šeimyna: du Ž IOROS tuojau 
! muile. (\\>. serga, o duktė-mergina tai dak aras sakes, 
' a d t ieko Pebūsia, nors toji mažiau uŽnuodytį blynų ra-
ravusi ' Užnuodyti buvo miltai, kurie stovėję kamaroje 
prie langelio: i uodai per langeli indėti. Priežastis — tai 
brolių neapykanta dėlei ūkio dalybų. Kalt ninkas ker-
• ' -a^, brolis St.. suimtas. 



Birželio ( June) 2!}, Mot- II. No. 25. D B A U (J A S 457 

Žemaičių Kalvarija (Telšių ap.). Birželio 30 d. trįs 
" S a u l ė s " mokiniai nubėgo į Vardovos apę maudyt ies. An 
tanas Gustis, 17 m. amž. mokinys, norėdamas pasirodyti 
savo mitrumu įsibėgėjęs šoko vandenin ir daugiau nepa
sirodė. Likusieji draugai ėmė rėkti . Subėgę žmonės mo
kinį iš traukė jau negyvą. 

Vadokliai . (Auk, ap. s- Balandžio 2!) d. (s. st.) ap-
laukė šį mieste!] gaisras. Pradėjo degti iš elgetnamio, kur, 
sako, senis elgeta užkrėtė pypke (gurbel iu) . 8 šeimynos 
liko visai be pastogės. Per gaisrą ats irado nemaža beSir 
džių vagiu, kurie prisivogė visokiu nelaimingu padegėliu 
daiktų, ypaė buvo vagiamos žydu sankrovininkų prekės. 

Naujas laikraštis . Kunigas Vincentas Dvaranauskas 
Beinu Seminari jos profesorius, gavo leidimą leisti Seinuo
se naujo laikrašti " A r t o j a u s š a l t i n i s " . 

Antašavas (Ps»ev. Sp.), PlS mus labai sausuma, dau 
giau kaip mėnuo nebuvo lietaus. Pirmiau pasėti javai 
sudygo, o pasėti paskiau ir nedygsta. Bet pirmiau pasė
tiems pakenkė šalnos. 

Je igu ilgiau bus tokia sausuma, tai vasarojui gresia 
pavojus. "Salt." 

Biržai- J a u pernai buvo " L . H . " rašyta, jog Drusei 
kiu sodžius nuo grapo nupirko karčema vietę mokyklai 
s tatyt i , šiais metais prieš Velykas nutarė magazino sie
nas (grūdus pardavė) dovanoti mokyklai. Sulaukę nuo 
valdžios pašalpos ketina magaziną parduoti . 0 mokyklą iš 
plytų mūryt i . Nuo paveizdingo Astraviečių valsėiaus su 
Druseikiu sodžiumi pasielgimo galėtu kiti valsėiai ir so
džiai pasimokyti. Beveik prie kiekvieno sodžiaus yra kar 
ėiamavietės. Kodėl neperkate. ' 

Gražiškiai (Vilkav. ap.) . Oeguiės 8 d. per at laidus 
Įkaušę vietiniai vaikinai apmušė keletą iš toliau a tvyku 
siu žmonių. Labiausia tame atsižymėjo Silsuodžių P. ir 
Oškabalių S. 

Žemaitkiemis, (Ukmergės pav., Kauno g u b j - Turbūt 
sunku butu a t ras t i kur toksai tamsus kampelis, kaip čia. 
Žmonės laikrašėių bijo skai tyt i , O sykiu ant to ir skatiko 
gailisi, Mokykla Žemaitkiemyje vos tik viena, ir j tą maža 
kas teleidžia vaikus mokytis, nes mat mokytojas lietuvis 
ir mokina šį-tą lietuviškai - tai to ir bijosi mušu žmone 
liai; sako jie, buk netoli nueisi su ta lietuviška kalba. UŽ 
tat gir tuokliavimas ėia gerai bujoja. Šventadieniais visos 
smuklės užsikimšę. Tankiai pasigėręs degtinės pareina iš 
miestelio vienas, kitas apdaužytas , apdraskytas , sukru 
v i n t a s . . . š ta i pirmomis balandžio m. dienomis begerda 
mi degtinę taip susimušė, jog vyrelj iš sod. I<Y. Mitulą pri 
mušė, kad už keleto dienu pasimirė. . . Nors tuos kal t inir 
kus policija suėmė ir pasodino kalėjimam bet tai kasgi 
Ar ne verėiau dar likusiems ir palinkusiems prie degtinės 
mesti jąją gerus? 

Papilėj (Šiaulių apskr.) gegužės !> d. "Saulės" drau 
gijos naudai buvo vakaras. Vaidino "Mūsų (Jeras i s" ir 
" K u r č i a s Žentas" . Buvo dar deklemaeijos ii* choras Tirk
šlių vargonininko vedamas. Viskas atl ikta gan gerai Dar 
dudu orkestras, šokiai krasa, Visi susirinkusia pilnai pa 
sotinti. Gaila, kad publikos atėjo permala, tik 66 bilėtai 
parduota, Mat tenai-pat Fermos sodžiuj stačiatikiai bu 
vo lioteriją surengę, kur daugumas ir nut raukė. 

Biržai (Kauno gulu) . Nors Biržų miestelyje y ra 4 
augštesnio mokslo gydytojai ir keletas i'eldšerių, bet ran
da čion sau vieta, nei ir šundaktar ia i , kurie turi užtekti
nai prakt ikos ir plėšia už " s a v o v a i s t u s " gana augštą kai 
;ią. 

[ 'atariame biržieSiams pasisaugoti tokiu g e n d ė j ų . 

Skuodas (Telšių pav.) . Balandžio 29 ir :\i) d. \ ė l buvo 
lieitacija valstiečių tur to dėl mokesčių už žemę. I ieitavo-
jo kunig. Oginskio valdininkai. Iš pirkikų — žydai visai 
nieko nepirko, o žmonės nors ir pirko, bet labai mažai, — 
daugiausiai atsipirko tie patįs, kieno t u r t a i . 

" l i e t - Ūk iu . " 
Mirė a. a. kun. Stanislovas Kindokas, Vaškų kamen-

dorius, 27 metų amžiaus. Per Velykas urnai susirgo proto 
liga ir išvežtas gydyti j Vileiką net rukus pasimirė. 

Seinai. Kunigų permainos. Kun. .1. Rugys, Kapčia
miesčio kameudorius, perkeltas j Puclialus; kun. .J. Ku
tas perkeltas iš Rudaminos i Kapčiamiestj. 

Radviliškis (Šiaulių pav.) . Kun. Sarapui leist? guber
natoriaus įrengti parapijinis knygynas . Iš tos naujienos 
skaitymo mylėtojai labai nudžiugo-

Želva (Ukm. pav.), Želvos ūkės ratelis labai v i k i u s . 
Prirengė smulkios paskolos banką, kurs netrukus pradės 
veikti, a tgabeno, kiek kas norėjo, dirbtinių trąšą, dabar 
taiso ūkės dalykų sankrovą. Visa nelaimė tame, kad 
" a u g š t o j i " lenkų apšvieta daro neperlipamą sieią t a rp 
ponų ir valstiečių. Be aiškaus reikalavimo nei žodžio lie
tuviškai nepratars , nei užklaus. Prašant paaiškinimo at
sako : " nerozumiem ". Prisieina tarpininkaut i kunigui, 
nors ponu daug ir kelias kalbas moka. " V i u i y b ė " . 

Gaisras. Ketvirtadieni, gegužės 13 d., nakt j sudegė 
palei Nerio upę didelis Sužavičiaus odų dirbinio f įbrikas. 
Fabrikas apdraus tas buvo į 45.000 rub. Nuostoliai siekia, 
sako, 69000 rub. 

Puplasiai, Pašvintinio vai. Šiaulių ap. Balandžio 2\ 
d. Vyresnysis Klementas Tamulis, radęs, bekiiant doklėn 
nekultas avižas arkliui, jaunesnį brolj, Peliksų, )rimušė 
ji geležine lazda. Matyti , ji mušė ne užtai, bet turėjo nuo 
seno ant jo pykti ir dabar*, pasitaisęs išanksto lazdą, at
keršijo. 

Dusetos, Bier. ap. .Javų kainos dar labiau nupuolė: 
rugiu pūdui mokama (>0 kaip., miežių 80, žirnių — 70, 
linu pūdui .'J r. 50 k.; kiaušinių kapai -75 kap-

" V y t a u t o m a r š a s " . " B . t h " rašo, kad Rygos A. Ma-
eiiauskio knygynas spauzdina koncertini Rygos kompo
zitoriaus l ie t inio p. Petro Stankevičiaus veikalą " V y 
tauto maršas"- Maršas parašytas Žalgirio sukaktuvėms 
paminėti. Varsa ves i'ilarmonijos orkiestras, kuris šią va
sarą koncertuos Majorenhofe, intraukęs jau buk ii tą mai
šą savo rėpei t na ra n. 

Valkininkai, Trakų apskr, ir pas mus žmonės vis dau 
giau ir daugiau prat inas prie skai tymo laikraščiu, nes ir 
mūsų kunigai nenustodami juos ragina prie to, Oirtuokly-
bė pas mus nesiliauja dar. Daugiausiai išgeriama per vals 
Siaus teisinus: jei kas bilojas del 2 rub., tai kol ji os gau
na, prageria 10 r. 

Kart ina, Teisių a p. Kun. dekanas Vincentas Jarulai-
'i- ir Ko. nupirko iš grapo Plioterio didelį Aleksandravo 
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dvarą. Kaštai su ta r ta padirbt i birželio 22 d., bet dvaras 
j au perimtas. 

Norį pirkt i privalo kreipties į Viekšnius į kuu. Ja ru -
laitj. 

Žemė gera ir nebrangi . 
Aksodys, Darbėnų pa r- Gegužės 5 d. ūkiu. Petrauskio 

tarnai tė , nuėjus j tvartą, pamatė ki tam tvar te , už sienos, 
piemenaitę 12 m., bekurstančią ugnį. Ta ta rna i tė tuojau 
pašaukė žmones ii- jie užgesė j au užsidegusį mėšlą. Už
klausus piem., kam ėia ji kūrusi ugnį, j i atsakė, pat i ne
žinanti kam. Nuvesta pas urėdninką pasisakė, ją. prašos 
tai padaryt i vaikinas 8,, 18 m., visiems žinomas girtuok
lis. .Jis pažadėjęs už tai parnešti ja i iš Prūsų geltonus ba
telius ir dar ten ką. Vaikinas suimta. 

Baisus dalykai pas mus daros i ! Darbėnų jaunimas vi
sai i š tv i rkęs : gir tuokliauja, paleistuvauja ir ko ten jie 
nebepridirba! Neveltu Darbėnų aplinkiniai vadina ' ' pa 
mazgų s t a t i ne" . ' ' V i l t i s " . 

I* LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE. 

STrUVMKUVIIiLU, PA. 

Netikėta mirtim numirė ėia Petras Tulaba- (Vtvergo 
\ a kare, Ui d. šio mėnesio, bandė jis įsukti skiepe elektri-
kine lemputę, bet kažinkaip užgavo už vielos ir spėjęs 
dar surikti " g e l b ė k i t e ' ' ! ir kri to ant žemės negyvas. Dak 
tarai negalėjo jo atgaivint i . 

Nabašninkas buvo nevedęs, 29 metu amžiaus, ir gy
veno pas savo brolį, Matijošių. Paliko keturias seseris, du 
bi'oliu Amerikoje ir tr is Lietuvoje ( ta rp ju Antaną, kurs 
yra Marijavitų kunigu) . 

PITTSTON, PA. 

Žinomą dirbėją nesvaiginanėių gėrimų, Antaną Mi-
kuliėių, ištiko nelaimė. Vakare 16 d. jisai grįžo namo iš 
\Vyomingo, kuomet \Vest Pittstono karas užvažiavo ant 
arkite ir nuvažiavo jam koją. Atjojęs raitas poliemonas 
nušovė arklį. Mikuliėius išėjo gyvas ir sveikas. 

Angliakasiai sugrįžo darban* 

B K11 NUO PORT, CONN. 

Šioji lietuviu naujokinė neskaitlinga ; paprastai šne 
karna, esą į šimtą šeimynų. Viso labo aplink keturis 
šimtus asmeny. Tie i>;itjs pakrikę p<> viaą miestą Ir pa-
puolę po įtekme plačios anienkiiniznio bangos. Jau čia 
galima rasti ne tik ištautėjusią jaunuomenę, kuri su pa 
nieką žiuri į tai, kas lietuviška, ale net t a rp senių randa 
si, kurie nepaiso savo prigimtos kalbos. 

Lietuvių mažas būrelis, dėlto ir parapiją už
laikyti sunku. Kunigai ėia nuolat mainosi. Bu
vo kuri. Plaušinis, Paukšt is , dabar ėia klebonu 
Kun. L. Vaitis, ale jau ir tas šiottiis dienomis apleidžiąs 
parapiją, nes viena, kad jis (šneka esąs gimęs Vilniaus 
g u b ) save skaito lenku ir lietuviškai gerai šnekėti nega
lįs, antra-gi, kad nors parapijos žemės daug ir gražioje 
vietoje, ir yra savo bažnytėlė, ale esama nema/a skolų, u/ 
kurias ir procentui atmokėti sunku. Tai-gi kun. Biudv. 

Vaitis meldės vyskupo duoti j am lenkišką parapi ją nes 
lenkiškoji kalba jam esanti pr igimta ir liuosai ją, ą galįs 
vartoti . Reikia pripažinti , kad Kun- L. Vaitis, kol čia 
buvo, stengėsi kiek galėdamas savo pareigas, kaipo kuni
go, pildyti ir lenkystės anaiptol neskverbė t a rp vietinių 
tautiečių. Išbuvo čia du metu suviršum, nežiūrint į dėl jo 
sunkias aplinkybes, ypač medžiagiškas. 

Birželio 15 d. Petras Civiliškas iš VYoreestu' ėmė 
šhubą su Matilda Bazgeliute. Jaunie j i gyvęs VVorceste-
ryje- Matilda tai vietinė giesmininkė. Į jos v e s t u m pri
buvo daugybė žmonių ir bažnytėlėje neužteko sėdynių. 

Jonelis. 

AMKTHRDAM, N. Y. 
ėia yra nemažas lietuvių būrelis. Mūsų lietuviai ga

na susipratę, gyvena t a rp savęs sutikime ir t u r ė d i m i sa
vo krautuvininkus , noriai pas juos perka. Pas svetimtau-
ėius retai kuris teina. 

Mano nuomone, Amsterdamo lietuviai teip gražiai už
silaiko aėių rūpestingumui mūsų gerbiamo klebono, Kun. 
.). Židanavičiaus, kuris kiekvieną šventadienį savo grau
dingais pamokslais ragina klausytojus prie apšvietos, su
siprat imo ir mylėti vienas kitą. 

Ne visi teėiaus gyvena sulyg klebono patar imu, ką 
parodys šis atsi t ikimas. 

12 d. birželio vienas liet u vys norėjo pasilinksminti su 
savo burdingirr ia is , o kad nepasigėrus negalima būti links 
mu, tai subatos vakare nusipirko snapso ir bačkutę alaus 
ii' davai maukti- Gerai įkaušę pradėjo neva dainuoti . 
Besilinksminant už ką tai susivaidijo, na, ir prasidėjo 
muštynės. Kad stuboje buvo mažai vietos, tai kovotojai 
išaigriovė laukan. Ant ju riksmų subėgo minia žmonių 
ir visi stebėjosi lietuvių žvėriškumui Nepatiko n i vie
nam, jau pragarsėjusiam, peštukui, kurs , kaip žvėris, puo
lė ant arčiau stovinčiu nekaltų žmonių ir pradėjo juos 
kumšėia vaišinti. Pasiskubinta pašaukti policija. Kar-
žygis vienok išsigando valdžios atstovų ir jbėgęs j stubą, 
pasikavojo po lova. Poliemonai teeiaus greit jį surado ir 
uždarė šaltojoje iki teismui. 14 d. š. m. buvo teismis, peš
tuką nuteista užmokėti skundėjams $15.00- Pasir( dė kad 
tie $15.00 dar neuždirbti, o negalint užsimokėti, turėjo 
grįžti į cypę. 

Matote, broliai, kai]) kelių pijokeliu blogas pasielgi
mas daro gėdą visai tautai , nes svetimtaučiai laiko visus 
lietuvius pijokais. Tą malęs. 

WTT,KES-MKIY1<; PA. 
Perintą savaitę piktadariai padėjo sprogstančios me

džiagos po JuoiO Ožebaniovskio, lenko, saliūnu ant N. 
Meade str. Medžiaga sprogdama išdraskė visą namo fron
tą; nukapojo galus grindų ir lubų. Trenksmas b u / o toks 
baisus, kad aplinkiniu stubu langai išbirėjo. Iš žmonių 
niekas nenukentėjo, nors daug išgąsčio buvo. 

VYilkes-Barre'o lietuviai surengė puikią ekskursiją j 
Lake Carey Liepos 5 d. Lake Tarey tai puikiai sia pa
silinksminimui vieta vasaros karščiuose. 

Traukiniai išeina aut 8 ir 0:30 išryto- Iš Lake Care? 
išeis ant 7 [30 vakare. Taigi ik valiai bus laiko per d ien ' 
prisilinksmint i. Lietuvis. 

file:///Vyomingo
file:///Vest


Birželio ( Jnne) 83, M et- I I . No. 25. 1) H A 

SUGARNOTGH, PA. 
Utarninko naktį sudegė lenkų bažnyčia. Sugar 

Notch klebOHU .yra kun. Drejeris. Nuo ko užsidegė — ne
žinia, l ' gms pasirodė apie 1 valandą naktį . Nuostolio 
padary ta ant $30,000, Bažnyčia buvo apsaugota. 

Šiais metais Sugar Notch 'es lietuviai a ts iskyrė nuo 
VYilkes-Barre'o parapijos ir prisirašė prie lenkų Sugar-
N'oteh'ės parapijos. Lenkų bažnyčia buvo ir maža ir pras
ta. Lenkai gavę lietuvius už baėką alaus ant grei tuju ren
gėsi s ta tydint i naują bažnyčią- Štai ir atsi t iko, kad ta 
palaikė bažnytėlė išnyksta nuo žemės veido! Na, kam 
sekasi, tai s e k a s i . . . . O lietuviai turės dabar pas ta tyt i 
lenkams bažnyėią. Sugarniečiai , s u s i p r a s i t e esą lietu 
viais. Lietuvis. 

SO. BOSTON, MASS. 

Ola buvo toks atsi t ikimas. Geg. 16 d. viena mergina, 
įsimylėjusi j lietuvį .luozapą Manelį, norėjo pereiti iš žy
du tikėjimo į katal iku, o paskui ištekėti už savo jaunikio-
Išgirdę apie tai žydai, davė telegramą iš New Yorko, kad 
policija suimtu porą. Bet policija nežinojo, kur ieškoti. 
Tuomet ats irado J . Adomavičius, kurs užvedė policiją į 
No. 101 Silvester St., kur mergina ir jaunikis gyveno. Mer 
gina buvo suimta dviem valandom prieš krikštą. Baskui 
p. Starinskienė išėmė ją iš policijos ir nuvedė tuojau į šv. 
Petro bažnyčią So. Bostone, kur atisiliko kr ikšto eeremo 
nijos. Nauja katal ikė gavo Bronislavos vardą. Baskui ge
ri vyrai, ypač broliai Replikai, išėmė ir Manelį, kursai 
paleistas iš kalėjimo tuojau paėmė šliubą su Bronislava. 
•Jauna pora g y v e n i didžiausioje meilėje ir sutikime-

P. Star inskas. 

GI K ARI) VILI/H, PA. 

Mūsų mylimasai klebonas kun. A. Dumčius šitą su 
batą birželio 25 d., sėda į laivą, plaukiantį per didmarį 
Lietuvos linkon. Tėvynėje viešės apie du mėnesiu. »Jo 
vietą užims ką-tik iš Lietuvos atvažiavęs gerb kun. V. 
Dvaranauskas, Seinų Seminarijos profesoriui. Linkime 
laimingos kelionės ir greito pargrįžimo. Parapi jonas. 

Iš Amerikos. 
Jaunas aviatorius užsimušė. 

San Franciao, 17 d. birželio. Mokydamos lakioti pa
dangėse, 17 metu Rttgeniuj Spcyer iš šito miesto nukr i to 
iš 50 pėdu augštumos ir teip sunkiai susižeidė, jog į kelias 
\; i landas pasimirė. 

Daugpatis bėdoje. 
Riehmond, Va., 16 d. birželio. Pastorins oigerii) krikš

čionių kongregacijos Scufflctovvn'e, netoliese Kiebmon 
do, nežinia kur pabėgo palikęs $500 kaucijos. Išsigando, 
mat, nabagas septynių savo prisiegų, kurios, lyg susita
rę, toopat laiku a tvyko pas jį paviešėti. Koks-gi kiekvie 
uos buvo nusistebėjimas, kuomet persit ikrino, jog tas vy
ras ne ja i vienai priguli . 

(J A S 459 

Kad vogti, tai daug. 
\Vashington, D- C Federališkas Suv. Valstijų teisinas 

perkrat inėjo Bartono ,1. Miller provą, kurs , būdamas F i r s t 
Cooperative Building Association, Georgetovvn'e iždinin
ku prisisavino $1.600.000 draugijos pinigų. Užklaustas, 
kodėl taip daug pavogė, begėdiškai a t s akė : " t a d j au 
vogti, tai daug, kad būtu už ką bausmę kęs t i " . Na ir tu
rės, ko norėjo, ba teismas pripažino jį kaltu vagystės. 

Šoko bažnyčioje. 
St. Louis, Mo. Tūlas \Villiam Byers, gelžke io dar

bininkas, klausydamas pamaldų bažnyčioje, staiga iššo
kęs iš suolo pradėjo šokti džigą. Borą vyru pagriebę jį 
už ,i py kak lės išmetė laukan ir a t idavė policijai. S ta ty tas 
prieš teisėją už dievnamio paniekinimą, Byers aiškinosi, 
jog jam ilgai besėdint, kojos nutirpę, tai šokęs, kad k ra li
jo cirkuliaciją sugrąžinus. 

Pagimdė 4 vaikučius. 
Bliiladelpliia, Ba., 16 d. birželio. Nekuri (•olmn'ienė, 

36 m. amžiaus pagimdė ketur is kūdikius, i\u berniuku ir 
dvi mergatti . Vienas vaikiukas tuoj mirė, bet Hkusiejie 
yra sveiki. Cohen'ai turi trejetą vyresnių vaikį . 

Numirė garsus a rk i tek tas . 
Topeka, Kan., numirė po operacijai garsus M'kitek-

tas F. H. Lesoher iš Chieagos. Sulyg Lesehero plianu 
pagraž in ta i Suv. Valstijų sostapilis, YVasIiingtoms. «lis 
nupiešė plianus svarbesniu budavonių ir pasilinks ninimo 
pledi) Chioagoje; teipgi sulyg nabašninko plianą s tatys 
muzėjų Marshal Field 'o vardu. 

Subankrut i jo didelė firma. 
Minneapolis, Minu., subankrut i jo firma, North Star 

Shoe Co., lavinant i dideles avalynės pabrikas. Sul ankru-
tijusios firmos skolos perviršija milijoną doleriu, o jos 
tu r t as vos siekia 600.000 dolerių. 

Lietus užkenkė javams. 
Raleigh, N. C , 17 d. birželio. Žinios iš medvilnės ir 

tabokos sričių šiaurinėje Karolinoje praneša apie iideles 
jeibes lietaus padary tas javams, ypaČ-gi medvilne ir ta
bokai. Daugelyje vietų javai esą su visu išplauti. 

Reikalauja $100.000 atlyginimo. 
St. Louis, M o. The St Louis College of Physicians and 

Surgeons institucija apskundė tr is ypa tas už apjuoi in imą 
kuom, girdi, užkenkė jos užsilaikymui, ir reikalauja 100 
tūkstančių dolerių atlyginimo. Apskųst iejie prigulėjo prie 
komitės ištyrimui apšvietimo vertės toje kolegijoje, ku
rią milijonierius Carnegie prižadėjo sušelpti, je igu ant to 
užsitarnauja. 

Komitės nariai, teėiaus apskelbė, tą instituciją ne-
u/s i tarnaujant Carnegie parėmimo. 

Ketur i maišt ininkai pr igėrė. 
Bhiladelpliia, Ba., 17 d. birželio. Bri tanijos laivui 

" l l i g b l a n d Monareh'',, keliaujančiams į Aucklaud Nau
joji Zelandija, plaukiant Schuylkill npe, septyni kyaieeiai 
laivininkai šoko į vandeni norėdami pabėgti . Keturi pri
gėrė, o tr is išlikusius suimta. 

Ilgas amžius. 
Scranlon 'e , Ba., 17 d. birželio numirė tūlas James 

Johnson, nigeris, 106 m. amžifvus. »Iis buvo gimęs vergys
tėje ir kariavo civiliškoje karėje išvien su unijonistois. 
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$100.000 atlyginimo. 
\Yashington, i). C, 17 d. birže\io. EtiŠardas Parr, mui

lo deputatas New Yorke, kuris padėjo randui ištirti cu
kraus kompanijų apgavystes ir ai gaut i du milijonų do
leriu, gaus šimtą tūkstančiu dolerių aO y ginimo u/ savo 
pasidarbavimą. 

Nori paimti lotą an t kapinių už skola. 
Riehmond, Va., subaukrut i jo pirklys Bvirdette. Sko 

lintojni nebeturėdami ką nuo jo paimti, išpirko va rautą 
ant jo loto an t kapinių. liet pavieto teismas nusprendė, 
jog; to loto niekas negali at imti nuo Burdet te 'o u/, sko 
las, nes prie tokios nuosavybės gabalo /ėmės amžinam 
pasilsiui - kiekvienas turi pilną tiesą. Apeliacijom *eis 
niiis ši nusprendimą patvir t ino. 

Išvijo japoniečius. 
Darrington, Waih. Gauja baltu darbininku - apie 

100 vyru, pr ivertė visus japonieėius, dirbusius United 
States Lumber Go. įstaigoje, apleisti miestą. Minia, davu 
si japonieėiams ikvaliai laiko pasimti savo mantą, paly
dėjo juos iki stoties ir Begrįžo namo, kolei ištremtiejie ne 
s( įto j t rūki ir išvažiavo j Keattle, \Vasli. 

Linčiavo nigerį. 
Star City, Ark. |niršusi govėda atėmė nuo policijos 

i igerį llunter ii* pakorė, Nigeris tik l<ą buvo suareštuotas 
UŽ jnejimą i baltos moteriškės kambarj , rasi, visai be blo
go mierio. 

Nušovė 3 vyrus bažnyčioje. 
Oanton, Ohio. Apsiginklavęs dviem revolveriais ir 

durklu, p ik tadarys Nunamaker nuėjo j Pažnyčią Ijouis-
ville, netoli Canton 'o , kur buvo susirinkę apie 200 žino. 
mg, ir grasino nušauti tūlą Joną Pepą iš Allianee, ()., už
tai, jog pora metu atgal IVpa jkišęs j j j kalėjimą už va 
gyste. Keletas vyru norėjo pikta<larj nuginkluot i ; tuo 
met jis šovė j juos, paguldydamas ant vietos Tepą ir dar 
du vyiu. Pašaukta polieija led atėmė žmogžudį iš žmonių 
rankų, kurie būtinai norėjo jį linčiuoti. 

Bandė sugriauti kalėjimą. 
Plat tsburg, N. Y. Ciintou State kalėjimo prasikaltė

liai Donnemore nepasekmingai bandė išlėkdinti į ovą ka 
įėjimą. Dynamito sprogimas mažai teėiaus pragaišties 
tepadarė- Keletoa kalinių norėta tokiu būdu pabėgti. 

Trūkis nusirito į ežerą. 
Winnipeg, Man., Kanada. Tavorinis traukinys Ca 

nadian Pacific gelžkelio įvažiavo į ežerą Superior neto 
liese Cakhvell, 200 myliu ats tu nuo Port Ar thur , Maši 
nistas, pečkurys ir brėkšmomis prigėrė. 

Vergapirklis nuteistas, 
l la r r i sburg , Pa. lb' d. birželio. Nekoksai Tcrmin nu 

teistas vienuolikai mėnesiu kalėjimo už pardavime, savo 
kelių dienų pačios į baltąją, vergiją. 

Audros aukos. 
Nevv York, N. Y , 19 d. birželio. Subatoje popiet u a p 

lankė šį miestą smarki audra . Nerokuojant , kiek medžią 
giskOB blėdies pr idary ta namams, žuvo dar 10 asmenų. 

"Juodos Rankos" kerštas. 
Butler, Pa., I!) d. birželio. Du broliu Stano gavo laiš 

ką nuo plėšiku gaujos, vadinamos Juodąja Kanka, ku
riuo tie niekadėjai reikalavo $600.00 po bausme užmuši

mo. Stanai grasinimų nepasibijojo ir pinigų nurodytojo 
vietoje nepadėjo, už ką ir buvo užpulti savo tautiečių— 
italijonų. Vienas brolis sužeistas dur tuvu tarp petyje, 
antram-gi pasisekė pabėgti, nors revolveriu kulipkos švilp 
damos paskui j j lėkė. 

Vienas užpuoliku, James Pasųuale, suimtas. Tikima
si, jį išduosiant ir kitus savo draugus-

Sužeistasis Stano pasveiksiąs. 
Didelė prigavystė. 

N'ew York V suaareš tuota tr is nar ius bevielinio tele
grafo įsteigėju kompanijos. J ie apskųsti papildyme dide
lės prigavystės. Štai kame dalykas. Tos kompan.jos ka
pitalas $-100.000, o jos savininkai visur skelbė turį 100 mi
lijonu dolerių ir pardavinėjo padirbtas akcijas, prigauda-
mi lengvatikius ant šimtų tūkstančių dolerių. Teip vie
nas milijonierių pirko akcijų už dešimts, kitas už penkis 
milijonus dolerių, t ikėdamies didelių dividendų. 

Girios dega. 
EI Paso, Tex. Ateina žinios iš (Jarea, Meksikas, jog 

provincijose Ojo ir Mamanal dega girios plotis apie 20 
kvadrat inių myliu. Sunaikinta keletą anglies ir vario ka
syklų ii' gresia aplinkiniems miesčiukams. Pastarųjų gy
ventojai nežino nei kur pasidėti-

\Yinnipeg, Man., Kanada, j šiaurę nuo Fort A'illiam 
siaučia girių gaisras. Ikišiol išdegė už milijom suvir
simi geriausios girios. 

Iš darbo lauko. 
\'e\v York 'e suareštuota tr is narius bevielh io tele-

panijos, šust raiką vusiu pereitą savaite, sugrįžo prie dar
bo. Kompanija neišpildė jų reikalavimų trumpesnių dar
bo valandų ii' didesnio užmokesčio, bet sutiko išklausyti 
darbininkų delegatu ir sykiu su jais ap ta r t i darbo išly
gas. Tikimasi darbininkų padėjimą pasigerįsiant. 

I/it tie Kork, Ark., 16 d. birželio. Vienuolika šimtų 
mašinistij s traikieriu Missouri Pacifie-lron Mount i ln gelž-
kelių a tmetė kompanijos propoziciją užbaigti straiką., ku
ris t raukiasi nuo 2 d- gegužės, kolei kompanija neišpildys 
visu jų reikalavimu. 

b'oehester, N. Y. Keli šimtai straikuojančių darbinin
ku sukėlė riaušes prieš Lyeeum teatrą. Du policine nu ban
dė minią išvaikyti ir tapo skaudžiai jos sumušti. Nusto
jęs kantrybės vienas poliemonų šovė ir pataikė i vieną 
slraikierį . 

Pašaukti kareiviai sukilėlius išvaikė. 

Reading, Pa., 17 d. birželio. Į sakyta uždaryt i dešim
čiai dienu, pradedant nuo 24 d. liepos, Reading R. H- kom
panijos dideles lokomotyvu dirbtuves šitame mieste dėlei 
kokiu ten jose pataisymų. L500 vyrų neteks d a r l o . 

Montrcal, Kanada. Perstatytojai gelžkelių kondukto
rių ir mašinistų draugijų rengiasi apšaukti straiką L5 
tūkstančiu nariu tųdviejų draugijų, tarnaujančių an t 
Grand Trunk ir Central Pacific gelžkelių, Kanadoje, jei-
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gų kompanijų direktoriai neišpildys jų reikalavime. Sio-
mis dienomis direktoriai apgarsisią savo nutarimą, kuris, 
manoma, būsiąs ne su lyg darbininkų noro. 

Riehmond, Imi., 18 d. birželio. Sulyg naujai dirbami] 
plianų Suv. Valstijų Plieno kbrporaoįja išleisianti suvir-
suni $5.000,000 padidinimui savo nuosavybės Garey'e, 
ln<l. 

Kort Smitb, Ark. Antp i lo susitaikė anglies kompani
jos su st raiką vusiais savo darbininkais . Nuo šio panedėlio 
valstijų Oklahoma ir Arkansas tnainose pradės dirbti. 

Žinios iš visur. 
Potviniai Europoje . 

Pastaromis savaitėmis gausus lietus daug blędies pri
dirbo kaikui ioms Kuropos viešpatijoms. Apie upės Ahr, 
Vokietijoje, patvinimą rašėme pereitame " D r a u g o " nu
mery jo, tik aukų žmonėse ir medžiagišku nuostoliu būta 
kelis syk ' daugiau, nei kad buvome padavę, nes daugelis 
kaimu su žmonėmis ir visa jųjų garybe plaute nuplauti , 
teip kad jų nei ženklo neliko. 

Vengrijoje žuvę apie 800 asmenų ir keletas kaimu nu 
nešta. 

Serbijoje daug blėdies padarė upė Moravia. Pora 
miesteliu esą užlieti- Daugelis paplautų tianiii sugriuvę, 
paskandidami juose užsilikusius įmones. Prigėrę į 40 as 
menu. 

Belgijoje namažai jeibių pr idarė lietus žemesnėse vie
tose. Nunešė daug tiltu, kelis kaimelius išdraskė ir daug 
gy\u l ių prigirdė. Apie aukas žmonėse nerašoma. 

Šveicarijoje teipgi daugelis upių patvino. Medžiagiš
ką l)lėdj apskaitoma i du milijonu ir 500 tūkstančių dole
rių (2.0(10.(100). žmonių prigėrę 20. 

Šių tvanu priežastis yra ta, kad daug lyjant, sniegas 
smarkiai t irpo ant Alpu kalnų. 

Indijos vice-karalius. 
Šiomis dienomis Anglijos karalius Ju rg i s V paskyrė 

Bir ( 'baries I lardinge Indijos viee-karaliumi j vietą lordo 
Alinto, kuris pats atsisakė nuo taip augšto urėdo. 

Naujas vice-karalius turi 59 m- amžiaus ir y ra vienu 
geriausių diplomatų. 

Žemės drebėjimas Ispanijoje. 
16 d. birželio jautėsi smarkus žemės sudrebėjimas Al 

merijoje ir Andalūzijoje. Daugelis namu pažeista. Žino 
n ės iš proto ėjo nuo išgąsėio. 

Suv. Valstijos pe rka salas. 
Senor Abreu, savininkas salų ( 'auto, arti A/orinių sa 

I u. Buropos pakraštyje, nusiuntė Portugalijos valdžiai for 
mališką prašymą pavelyti jam parduoti tas salas Suvm 
nytoms Valstijoms, (iivitu laiku Portugali jos parliamen 
tas svarstysiąs tą klausimą' 

Je igu Suv. Valstijoms ištikto pasisektu nupirk t i salas 
CantO, tai jos turėtu art i Kuropos anglies stot j , kas labai 
susibadytu laike karės Suv. Valstijų su Kuropos viešpatį 
joms. 

Išmokės Liberijos skolas. 
Suvienytu Valstijų s< kretorius Knox rengia milijono 

doleriu paskolą išmokėjunui skolų mažos nigerių. rejmb-
likos Liberijos ant rytinio Afrikos kranto, kuri visiškai 
si ibankrutijo. 

Tarybos tame dalyke einą užganėdinančiai. Anglijos, 
Vokietijos ir Prancūzijos piniguočiai sutiko užmokėii Li
berijos skolas. 

MOKSLAS T I K Ė J I M O IR DOROS PAVEIKSLUOSE 
No. 2. 

Žemės skri tulys. 
(Darodymai, jog Dievas y ra Sutvertoji! viso pasaulio.) 

Parašė Juozapas Žielelis. 

Garsus astronomas, kunigas Atanazas Kircherii tu
rėjo gerą draugą, kurs netikėjo j Dievo esybę. Idant pa
rodyti draugui jo paklydimą, kun. Kireberis šitai kj su
manė. 

Artinanties paprastai draugo atsi lankymo valandai, 
kun. astronomas pastatė kambario kertėje didelį, gpažų 
globusą, arba žemės skritulio paveikslą, pats gi, prie stalo 
atsisėdęs, uoliai dirbo. Netrukus atėjo laukiamas sve-
eias, o patėmijęs kertėje globusą, užklausė. 

O ėia kas, keno jis ii- kas jį teip gražiai pad rbo? 
Astronomas visai rimtai jam a t sakė : 

Niekas jo nedirbo, jis pats pasidarė ir ėion dasiga-
vo. 

- J Ų S juokiatės iš manės, — patėmijo draugas . 
- Nei kiek, — atrėžė astronomas, visai iš Jų j ne-

šidinu. Sakau -Jum, jog globus pats iš savės pasidarė ir 
s tebuklingai šioje kertėje atsirado. 

Toks kunige astronomo a tsakymas užrūstino jo dran
gą, kurs gerai suprato astronomą šposus kreėiant. Kur . 
Kircheris, ta proga pasinadojęs, t a r ė : 

— Tamista manai būsiant beprotyste tikėti , jog tas 
globus pats pasidarė. Tai kaip-gi tamsta turėdamas svei
ką protą daleidi, jog tas t ikras skri tulis — mfisu : emė, 
ta saulė, mėnuo, žvaigždės, visas pasaulis, visa gamta - -
kaip, klausiu, gali daleisti viską pasidarius iš nieko ir sa
vąja jiega užsi laikant! . . . 

Astronomo draugas daugiai] nebeklaus inėje Susigė
dęs atsisveikino su kunigu iš išėjo. 

( Vaqenita \ liek in ex.) 

KSAV. VANAGĖLIO FONDAS. 
Kun. K. V. Serafinas $10.00 
Kun. A. Staniukynas 5-00 
Kun. T. Žilinskas 5.00 
Pirmiau buvo >0.00 

Viso: $10.00 

NEDŪKDIKNIS SANS SOUCI 'PARKU. 
Kiekvieną nedėldieuj popietų šią vasarą 0})penlieimo 

padidinta orkiestra grieš bažnytinės muzikės kon »ertą 
Saus Souei Parke* [neigs kiekvienam uždyką. I k valei 
suolu, stalų ir smagaus pavėsio. 
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DRAUGAS 
KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS 

PAŠVĘSTAS AMERIKOS LI&TUVIŲ KATALIKŲ 
REIKALAMS 

Eina kas savaite iš Wilkes-Barre, Pa. 

Kaina: metami $2.00, pusmečiui $1.00, trims mėne
siams 10 centu. Europoje ir kitur $8.00 
Adresas: 

" D R A U G Ą S", 
114 K. Market Str. Wilkes-Barre, Pa. 

Kaštus ir korespondencijas reikia siusti pas: 
RBV. A. KAUPAS, 

64 Ohuroh Street, Pittston, Pa. 

Su visais reikalais reikia kreipties iitokiu antrašu; 
" D R A U O A S" 

JOHN S. LOPATTO, Mant*er. 
914 Kast Market Street, Wilkes-Barre, Pa. 

^ D R A U G Ą S" 
(THE FR1END) 

W E E K I J Y , publiahud at 314 K. Market 8t. VVilke* 
Barre, Pa. 

Subsoription: $2.00 a year, $1.00 six months, 50 
oeuts three months. 

ttate* of Advertising on Applieation. 

SKAITYTOJŲ ATYDAI. 
Primename visiems "DRAUGO" skaitytojams, ku

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

Kas prisius mums prenumerata už visus metus iš-
augšto, tas gaus uždyką gražią knygą vertės 1 dol. 

Neapturėjęs nors vieno "Draugo" numerio, nelauk 
trijų mėnesių, bet tuoj aus duokie žinią " D r a u g o " admi
nistracijai-

"DRAUOO" Administracija. 

REDAKCIJOS PASTABOS. 

S. h. A. sugražino referendumą rinkimuose j centro 
valdybą. Reiškia tatai, kad soeijalistai vėl paėmė viršų 
toje organizacijoje. 

Klausimas: dėlko taip pasidarė/ Kas tam kaltas? Ir 
apskritai imant dėlko organizacijose, kuriose dvasiš 
kija neturi balso, pradeda įsivyruoti soeijalistai?... 

Atsakymas ant to trumpas: dėlto, kad žmonės ne 
gali apsieti be vadovo. Prigimtais katalikų vadovais yra 
kunigai. -Jeigu tad katalikai nustoja klausyti kunigų, tai 
pasiduoda įtekmei bažnyčios ir tikėjimo priešų. Kiek 
vienam žinoma, jog S- L. A. nepalyginamai didesnė dalis 
narių yra katalikai, bet kaip tik toji organizaeija aline 
tė kunigų įtekme, tai josios valdymu pradėjo varžytie.s 

tarp savęs laisvamaniai — buržujai ir soeijalistai. Juk 
pastarais melais S. L. A. vyriausybėje nematėme, nei vieno 
kataliko! Seimus veda, įstatymus daro, viršininkauja ar
ki laisvamaniai arba soeijalistai. Užperniai .iocijalistai 
buvo laimėje, perniai prakišo, šįmet vėl paeini viršų. . . 

Męs tani neikiek nesistebiame: soeijalistai apsukres
ni n/ paprastus laisvamanius kurių laisvamanybė remiasi 
vien ant priešingumo katalikų bažnyčiai. Soeijalistai vi
sur įlys, visur ardys, mokės pasigarsinti; soeijalistai ateis 
ten, kur kiti tingės, nenorės arba nedrįs eiti; kuopų su
sirinkimuose soeijalistai visados dalyvaus, kuomet ki
tiems nariams užteks nusiusti savo mokestį per kitą žino
mų, o "ką jųs padarysite — man nega lvo ję" . . . . Ir dabar 
stebėkis, kad jie ima viršų! 

liet organizacijos branduolys yra katalikai ir jie kan
triai žiūrės į tąsynes už katalikų valdymą tarp partijų, 
kurioms pats kataliko vardas yra atkarus. Jie kantriai 
neš ant savo sprando surija I istų jungą, mokės po 60 cen
tų ant metų (tiek nutaria šių metų seime) už organą, ku
riame jų bažnyčia bus išjuokiama, o tikėjhnan iškraipo
mas. Na, ką padarysi: kas ko ieško, tą ir r anda . . . 

Mihvaukee's soeijalistas Viktoras Berger )asakė ne
seniai, kad soeijalistai, apsidirbę su senomis politiškomis 
partijomis, stos j kovą su katalikų bažnyčia. Jeigu visi 
katalikai butų tokiais, kokiais yra lietuviai, tai kovoti 
visai nereiktų, nes mūsų broliai patįs savo no pu renkasi 
vadovais soeijalistus ir patįs atsiduoda į jų rankas. 

Antra vertus, tas pat pavojus gresia is S. Ii. R. K. A. 
Laisvamaniams ir socijalistanis yra gardus kątfus vienas 
Susivienijimas, bet nebūtų pro šalį ir kitas Susivienijimas. 
-Ink S- \J. K. K. A. yra tokių narių, kurie vadina save ka
talikais dėl visokių priežasčių, tik ne dėlto, kad mylėtų 
katalikų tikėjimą, — ir nuo tokių tai draugų gfesia orga
nizacijai pavojus. Ačiū Dievui ligišiol apsisaugojome 
nuo pragaišties - bet tolosniame laike reikia būti atsar
giais. 

"Draugas" , kaipo S. L. H. K. A. organas, uoliai sto
vės ant sargybos, perserginės prieš pavojų ir V3s Sus. na
rius prie tikro katalikiško susipratimo. 

Prancūzijos valdžia, yra priešinga katalikų bažnyčiai, 
bet jeigu papuola į kokias nemalonias paines, tai bando 
suversti visą bėdą ant tos pačios bažnyčios. "Sesuo Kan-
dida" (Candide) yra paskučiausiu įrankių, išnaudojimu 
prieš katalikų bažnyčią. Apie tą "seserį" žinoma tik tiek 
kad pirm aštuoniolikos metų jinai (jos tikras vardas Fo-
rėsteriutė) buvo ištiesų kažinkokiame vienuolyne, bet iš 
tenai pati išėjo arba tapo išvaryta. Teeiau jos butą gud
rios. .Jinai įstengė patraukti savo pusėn tokius įtekmin
gus vyrus, kaip prezidentai Loubet, Casimir—Ilerier, Wal 
deck- Rousseau ir k. Forestier'iutė įsteigė "Ormesson'o 
vienuoles" neva šelpti pavargėlius ir atlikinėti kitokius 
labdariškus darbus ir jai uoliai padėjo pranei zų valdžia 

ta pati valdžia, kuri tikrąsias seseris- -vienuoles per
sekiojo ir varė laukan. "Sesuo Kandida" sūri iko 25 mi
lijonus frankų, bet labdariškienis darbams išleido tik vie
ną milijoną. Išėjo skandalas, kuriame "Sesers-" sekreto
rius nusižudė, o jos banko prezidentas paliego nežinia kur. 
Iki tam laikui valdžia ją visados gynė ir ją šelpė, bet — 
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išėjus skandalui jos išsižadėjo, da-gi pr imetė ją kata 
likų bažnyčiai, prie kurios j inai nepriklausė jau 18 melu. 

Ar-gi taip olgties padoru? 

Pirm trijų mėnesių savaitrašt is "L i to r a ry Diges t " 
patalpino kokio tai Ii. Lpeer 'o straipsnelį, kuriame tapo 
labai išjuodinta Pietų Amerikos kunigija ir ka ta l iku baž
nyčia. Tame raštelyje buvo pasakyta ir apie popiežiaus 
kažinkokią eneykliką, kurioje buk buvę labai išpeikti Pie 
tu Amerikos kunigai . Katalikų laikraščiai neužtylėjo 
(ypač uAmerica") ir pareikalavo nuo nesąžiningo šmei-
/ėjo prirodymų, liet sunku rasti pr i rodymus melagin
goms žinioms. P. Speer 'ui , kursai — reikia žinoti — yra 
sekretorium presbytorijonų misijų svetimose Šalyse, pri
siėjo nutil t i . Ypač j am atsiėjo riestai su ana eneykliką, 
kurią Leonas XI I I buk rašęs SantiagO (Chile) antvysku 
pini.. Tokios eneyklikos niekur nerasta, nors " L i t o r a i y 
Diges t" redaktor ius buvo pasamdęs net tam tyčia Žmogų, 
kad peržiūrėtų ir išvartytų visus Leono XIII dokumentus, 

(Jalop uolus presbyteri jonas a t rado d o k u m e n t ą . . , 
bet savo draugo ir bendradarbio pilnoji' įvairiu Šmeižimų 
knygoje : "Geograpby ol' Protestant Missions" (autorium 
yra p. Beaoh, — sekretorius protostonų misijinės draugi
jos " S t u d o n t Voluntoor .Movement", kurios vadovu y ra 
tas pats p. Speer) . Toje knygoje ' ' e n e y k l i k ą " atspair . 
dinta, bet nepaduota šaltinio, iš kurio buvo paimta- J i 
t iesiok y r-a prasimanyta- P. Speer vėliau pradėjo skelb 
ti, kad gavęs ją nuo Pietų Amerikos Misijonorių (pratęs-
tonu) Draugijos iš Londono. Bet toji draugi ja popie 
žiaus laišką gavo ne iš Rymo nei iš kitokio katal ikiškojo 
ša I tiino, bet kaip sakosi, sėmėsi žinią apie jį iš Ohilės dien
raščio ' ' L a - L e i " . Tai siuntinėjimas nuo Anno prie Kait'o, 
ir toks darbas tik patvir t ina, jog p. Speer vien melavo — 
ir daugiau nieko. 

Mūsų laikraščiuose daug visokių neteisybių prieš baž
nyčia ir knnigus. Bet męs tylime, nepaisyydami j pasek
mes, neatsižiurėdami į ta t , kad daugelis žmonių priima 
spauzdintą žodį už tyrą tiesą. 

Protestuokime ir inęs, verskime šmeižėjus atšankinę 
t i melus! 

RUSINAI APIE LIETUVIUS. 

Lietuvai dar esant nepriklausomai kunigaikšti jai , di
deli josios plotai buvo užgyventi i r slavų tautomis, taip 
vadinamais : gudais, rusinais, mažarusiais arba ukrainie
čiais. Rusinu laikraštis ' ' N a š a Ni \va" , išeinantis Vilnių 
je , No. 12 ta lp ina straipsnį aplink ketvirtąją lietuvių dai
lės parodą, iš kurio galime šiek-tiek sužinoti ir aplink pa
čią parodą ir kaip artimieji kaimynai į ją žiūri. Tai-gi štai 
tas s t ra ipsnis :— 

"Pradž io j e šito mėnesio Vilniuje surengta ketvirtoji 
lietuvių dailės paroda. Toji paroda užima (i ruiminingus 
kambarius ir pada l in t i į dvi da l i : viena talpina lietuvių 
ar t is tų tvarinius, ka ip ve : paveikslus ir skap tuko išdirbi
n ius ; antroji-gi dalis tai tautos išdirbiniai, tai-gi - juos
tos, audimai, visokie iš medžio išdirbiniai su gražiais iš
pjaustytais marginiais. 

Artistų skyrius talpino daugiau, nei šimtą paveikslų, 
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iš kurių labiausia atsižymėjo Čiurlionio savotiškumu ir 
Žmuidzinavičiaus ( "Dzūkų Ka ime l i s " ir " A n t k a p o " ) 
tikrai taut iška dvasia. Tuodu Žmuidzinavičiaus paveiks
lu skleidžia lietuvių tautos dvasia, ir maloniai p r i l raukia 
akį. Kiti-gi paveikslai gražiai išrodo, aie galėtų būti ir 
bent kokioje t a r p taut iško j e parodoje, nes savyje nieko 
lietuviško netur i . 

Pačioje Lietuvos širdyje — Žemaitijoje y r a įprotis, 
kad kožnas kaimietis pasistato kryžių, a rba koplytėlę su 
įvairiais išpjaustytais šventųjų paveikslais ; tiesu, tieji 
šventieji kar ta is turi perdidelę galvą, koją arba ranką, 
ale sykiu su įvairiais papuošalais, kurių žemaitis savo kop 
lytėlei nesigaili, išreiškia savotiškumą, ypat ingumu, savo 
" s t i l i ų " . Tasai stilius, tai — ilgą metų tautos dvasios 
darbas ir jisai tolymesniame išsiplėtojime artistiškosios 
dailos užims žymią vietą, nes tai — apsireiškimas tautos 
kultūros. Tuom-gi ta rpu aplink art istų paveikslus ir 
skaptinins IV lietuvių dailės parodos galima pasakyt i , 
kad tai t iktai apsireiškimas tarptaut iškosios eivilhaeijos. 

Tautiškojo skyriaus pirmąją vietą užima kryčių rė
žiniai, kurie su kitais to skyriaus daiktais aiškiai išreiškia 
lietuviškąjį tautiškąjį stilių. Taipjau įdomus Žiurstai, juos 
tos ir visokį audiniai, kuriems, nežiūrint į painų darbą, 
taip atidavusios Liet m o s mergelės, ir kurie taipo-gi at-
šviečia tautišką skonį. 

Abelnai lietuvių taut iškas atgi j imas sparčiai, dide
liais šuoliais eina pirmyn. Lietuviai uoliai t t iųsiasi 
tautiškoje dirvoje ir per tr isdešimts metų taut iškojo at
gijimo nuveikė begalo daug, ir męs baltgudžiai daug 
ko galime pasimokinti , pirm visoko-gi — meilės visko, kas 
savo, kas tautiško. Antai No. 28. " V i l t i s " padavė suma
nymą pastatydint i tautiškąjį namą Vilniuje, k amo būtų 
galima sutalpinti visokie r inkimai ir prisiglaustų organi
zacijos. Penkiolika asmenų pažadėjo sumesti kabinetai 
:{75 rubl. ir per dvi dieni smulkiųjų aukų sur ingta 'JO rub. 
05 kap., nes kiekvienas lietuvis, tur tuol is ar varguolis, 
aukoja aid viešų dalykų kiek išgal i ; duoda rubliais, bet 
dažniau kapeikomis, ir iš tų kapeikų pasidaro tūks t inč ia i . 
Lietuviai neskaitlingi, ale ką gali vienybė parodo štai kad 
ir lietuviškoji laikrašt i ja . Iš viso dabar išeina 43 lietu
viški la ikraščiai : Rusijoje 16, Vokietijoje 8, Anglijoje 2, 
Amerikoje 17. 

Taip, ko galėtume pasimokinti nuo lietuvių, ale mums 
stoka tokios meilės prigimtos šalies, kokią tur i mūsų ne
atmenamų laikų kaimynai, stoka mums vienybės, o labiau
sia tautiško susipratimo, kurisai jau bujoja t a rp l ietuvių"-

Matėme, kaip } mus žiuri baltgudžiai, ale po teisybei 
tai męs neužsipelnome tokių pagyr imų: tiesa, tur imo darb 
ščių vyrų, kurie dirba vyriškai , ale kiek tai apsileidėlių, 
kiek tai yra tokių, kuriems tėvynės laimės ar va rg i i , jos 
la ikraš t i ja i ir raštininkų paturėj imas, pagaliaus A-iskas, 
kas yra tautiška, yra , ta ip sakant , sausu žodžiu arba, anot 
P. Vaičaičio, "nekuš ina v isa i" . Kun. J . Jakaitis. 

NBDifLDIBNIS 8AN8 BOU01 PARKE. 
Kiekvieną nedėldionį popietų šią vasarą Oppenheimo 

pad id in t i orkiestra grieš bažnytinės muzikės koueertą 
Sana Souei Parke- Tneiga kiekvienam uždyką. 1 i valei 
suolų, stalų ir smagaus pavėsio. 
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POLITIŠKA PERŽVALGA. 
TURKIJA. 

Maištas Albanijoje (sukėlė jj senosios tvarkos šalinin
kui) prigesintas, bei neuusmelktas. Tuo tarpu valdžia 
užimta Kretos klausiniu. Mat Kretos parliamente tapo 
at imtas halsas mahomctinienis atstovams už tatai , kad 
jie nenorėjo sudėti pilnos priesaikos graiku karaliui. Ma-
hometiniai teisinasi tuo, kad graikų karalius nėra pripa
žintas »Kret0S kara l ium; jam esanti pavesta vien salos ad
ministracija. Iš to kila didelis neužsigauėdinimas ypaė 
ta rp paeinančiu nuo arabu mahomet inių. Naujoji vy
resnybė labai juos daboja • a t idaro laiškus, šnipinėja ir 
1.1., nes bijosi, kad jie nepakeltu maišto ir nesugrąžini u 
senosios tvarkos. 

BELGIJA. 
Pralaimėjimas antiklerikalų šiųmečiuose rinkimuose 

Į parliamentą labai nuliūdino liberalus ir soeijalistus. Mat. 
bažnyčios priešai niekados nesitikėjo taip lengvai laimėli 
rinkimuose, kaip šįmet, ir niekuomet neagitavo ir nekurs
tė taip smarkiai, kaip pastaruose rinkimuose- Dabai- vėl 
reikės laukti kiaurus ketverius metus. Bet ir tuomet ka 
žiu a!' laimės, ypaė kad dabar t inė valdžia barnio daryt i 
reformas ii' tuo be abejo pa t rauks prie savęs žmones. 

ISPANIJA. 
Ministeriu pirmininkas Canalejas (liberalas) išgavo 

nuo karaliatlfl apl inkrašt i , kuriame pažadėta sumažini i 
vienuoliu ir vienuolynu skaičius Ispanijoje. Suerzino tatai 
katalikus. Laikraštis " Kl P n i v e r s o " parodo skaitlinėmis, 
jog sulygintiniai Ispanijoje yra mažiau vienuoliu, nekaip 
Prancūzijoje, Belgijoje, Anglijoje ii' Irlandijoje- Spėjama, 
kad ( 'analejas 'o ministerija neužsilaikysianti ilgai. 

ŠVEICARIJA. 
P a s ė l i o kantone buvo balsavimai apie atskyrimą baž 

nyčios nuo valstijos, l 'ž atskyrimą balsavo 7,413, prieš 
— 1,086. Pusė valstiečiu visai nebalsavo. Bažnyčioms pa
siliko visos jų nuosavybės ir jų užlaikymui jos gali uždė
ti mokesčius ant savo narių. Valstija nuo ateinančiu, 1!)11 
m., bažnyčių užlaikymui nieko neduos. Basel ' io kantone 
labai mažai katalikų. 

RUSIJA. 
Durna diduma balsu nutarė paimli Finlandijos nuka

lus j savo rankas- Vadinasi, durna nori, kad ji galėta pat 
virt inti arba atmesti visus rMnlandijos seimo nutarimus. 
P o b a l s a v i m o •' t i k ru jų . r u s u " v n d o v j t s s u i i k o s : " G a l a a 
Kinlandijai!" Suomiam labai nesmagu, .kad jų liuosybė 
vis daugiau hr daugiau esti varioms. Tikima, kad netoli 
Inoje Bteityje Kinlandija nustos savyvaldos. 

Valdžia neleido j Maskoliją žinomo Nevv Yorko iiu-
pressario Oskaro l lammers te in 'o , dėlto kad jis yra žydas, 
liet greičiau neleido dėlto, kad bijojosi, kad jis nepavylio-
tu Amerikon operų giesmininke ir Imlctninkių. 

Žydus pradėjo varyti iš vietų, kuriose uždrausi a 
jiems gyventi, Ypatingai šiurkščiai apsieita su žydais Kie-
ve ir Smolenske. Krėsta net namus, beieškant Mozės išpa 
žintojus. 

PROTOKOLAS. 

Lietuvių redaktorių bei leidėjų (laikraštininkų) suvažia
vimo, atsibuvusio Brooklyn, N. Y., 17 ir 18 Kovo m., 

1910 metų. Visi posėdžiai buvo laikomi P 
Draugelio svetainėje, 73 Grand St. 

PIRMAS POSuDIS-
Susirinkimą a t idarė "Vienybės L ie tuvn inkų" redak

torius, p. 3, O. Sirvydas 11 v. iš ryto, 17 Kovo; t rumpu 
prakalba pasveikinęs susivažiavusius laikraščių atstovus 
ir paragi&CS rimtai imties užmanyto darbo, pakv etė pla-
ėiaus paaiškinti artimiausiuosius suvažiavimo siekius "Ka 
t a l i k o " atstovus, kaipo suvažiavimo užn.apytojus. " K a 
t a l i k o " redaktor ius p. P. Brandukas keliuose žodžiuose 
papasakojo, jog suvažiavimo siekis - - pakelti nmsų lai
kraštiją doriškai bei medžiagiškai ir įvesti j ją p« geidau
jamą tvarką. 

j nešta ir priimta išrinkti prezidium. Nuta r ia prozi-
dium išrinkti visiems suvažiavimo posėdžiams. Tuojaus 
viešu balsavimu i š r ink ta : tvarkos vedėjas " Daibir i i kų 
Vi l t i e s" redaktor ius leidėjas p. V- Sliakys, jo pagelbi-
ninkas — " K a t a l i k o " redaktorius , p. P. Brandukas ; se
kre tor ia i : "Laisvosios Mint ies" redaktorius p. V. K. Rač
kauskas ir " T ė v y n ė s " redaktor ius , p. V. S. J o k į b y n a s ; 
spaudos komitetas "Laisvosios Mint ies" Bendrovės at
stovas D-ras A. Šliupas ir abu suvažiavimo sek n toriu. 

Prieš pradėsiant ką-nors tar t i pa t ėmyta : visokie Įne
šimai ar tai nuo laikraščių, neturinčių suvažiavime savo 
atstovų, ar šiaip nuo pašalinių ypatų, lygiai ir visokios 
rųšies korespondencija turi būti sekrelorių sutvail<oma ir 
pirmininko pagelbininko perskaitoma susirinkimui-

Per t rauka ant pusantros valandos. 

ANTKAS POSĖDIS. 
Posėdj a t idarė susivažiavimo pirmininkas j). V. Slia

kys 2 vai. 30 min. 17 Kovo. 
Pas sekretorius užsiregistravo sekančių laikraščių at

s tovai : " L i e t u v o s " redaktorius , p. J . Šernas, ir leulėjas p. 
A. (Hszeuskis; "Vienybės L ie tuvninkų" redaktorius p- .1. 
Sirvydas, ir leidėjas p. J. .1. Paukš t i s ; " T ė v y n ė s " redak
torius p. V. S. J o k u b y n a s ; " K o v o s " adminis t ra lor ius p. 
.1. Gr inius ; " D r a u g o " redaktorius ir leidėjų atstovas kun. 
A. Kaupas ; " K a t a l i k o " redaktorius p- P. Brandukas , ir 
leidėjas p. d. Tananeviče; " K e l e i v i o " redaktor ias p. S. 
Miehelsonas; "Darb in inkų Vi l t ies" redaktor ius •-- leidė
jas p. V. s l i akys ; "Laisvosioi Min t ies" redak tor ia i p. V. 
K. Pačkauskas , ir Bendrovės atstovas D-ras J . šliupas-

1 V r s k j i it ,v t a s u i p i r m o j o p o s o r i ž i o p r o t o k o l a s p r i i m t a . 
be patėmijimų. 

Prieš svarstysiant dalykus pagal suvažiavimo progra
mą, vienbalsiai priimta " D r a u g o " redaktoriaus, kuu. A. 
Kaupo pas taba : suvažiavimas yra. sušauktas ir laikomas 
bendrų lietuviškos visuomenės reikalų dėlei, tad niekas 
iš susirinkusiųjų atstovų neprivalo panaudoti nei paties 
MIvažiavimo nei pavienių atstovų ypatų išjuokimui ir jžei-
mui ar tai laikraštyje, ar kilokiais keliais. 

Pirmsėdžio pagelbininkas perskaito korespondenci
j a s : L laiškai nuo zecerių, dirbančių prie " K o v o s " , " P r o 
greso" , " K e l e i v i o " , ir " T ė v y n ė s " ; Zeceriai reikalauja 
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t rumpesnio darbo laiko, geresnio at lyginimo už darbą, tin
klinio švarumo spaustuvėse ir 1.1. Laiškai at idėti ir svars
tyti tuokart , kuomet bus patogiausia pagal programą. 

2. Laiškas nuo K- S. Baranausko kalbos klausime: ati
dėta iki laikui, kuomet bus svarstoma laikraščių kalbos 
k l;i usimas. 

Svars tymai pagal programą. 
1. Apskelbimai. 

1. Paėmus atidžion tai, kaiA daugelis dabar esančių 
mūsų laikrašėiuose apgarsinimu taukiausiai paeina nuo 
* cieisingų vertelgysčių ir stačiop nuo prigavingų institu 
u ju , nu ta r t a išrinkti komisiją, kuri turės apsvarstyt i ap
vaisinimų klausimą ir savo nutar imus prisiųsti visoms re
dakcijoms, beto komisija t iuės sutaisyti sąrašą apgarsini
mu, kurie neprivalo būti t lipinami laikrašėiuose. Keikia 
paimli atydžion ir tai, kad ir dabar jau , nors komisijos 
nieko nėra nuveikta, reikia prašalinti iš mūsų laikraščių 
apgarsinimus piršlybos, įvairių medikališkų ir kitokiu 
aiškiai neteisingų firmų, ja igu su panašiomis įstaigomis 
išleistuvės turi padariusios kont raktus , tai, šiems pasibai
gus, nebedaryt i naujų. 

Pasitaikius kokiai nors išleistuvei gali apgiirsinimą 
ne iš tos vietos, kur eina laikraštis, ir kilus abejonei kas 
link apgarsinimo teisingumo, apie norinėią garsi uties rit
mą teikia pasiteirauti art.imiausoje nuo anos firmos išleis
tu vėj e. 

Apgarsinimams peržiūrėti komisiją: D-ras J. šliupas, 
kum Kaupas, p. J . Tananeviče, p. S. Miebelsonas ir p. J . 
J . I 'aukštis. 

Vi apgarsinimus kainos klausimas: leidėjai nega 
Ii įvesti vienodos kainos už apgarsinimus dėlei daugelio 
priežasčių, vienok patar t ina , kad žemiausia kaina už 1 co
lį ai t metų (sulyg savaitinių laikraščių^ butų $10.00. Vie
ta i; garsinimams a r priešakinė ar užpakalinė laikraščio 
dalis — tai redaktor ių bei leidėjų privatinis dalykas. 
2. Agentai . 

Neimti agentu be kaucijos, ar be tam t ikros rekometi 
daeijos. Kauci ja : nemažiaus $40.000. Tas lyti naujai prii
mamus agen tus ; senieji pasilieka ant tų pačių išlygų, an1 
kokių jie buvo iki šiol. Apie agentus, nuskriaudusius ir 
prigavusius kurią nors išleistuvių, pranešama yra kitoms 
išleistuvėms-

Nuošimtis agentams pasilieka po senovei. 
3. Knygų kainos. 
Kadangi knygos nors ir vienos kokios išleistuvės ne 

visų išleistuvių bei agentu tėra vienodai pardavinėjamos, 
tad nu ta r t a talpinti ant knygų viršeliu kainos. 
4. Rašytojai — Bendradarbiai. 

Laikraščiams yra svarbu turėt i didesniuose lietuvių 
apgyventuose miestuose Amerikoje savo teisingus ir da
lyką suprantančius korespendeii tus-rcporteriusj tokie ko
respondentai butų apmokami ir jų korespondencijos tu 
retų būti teisingos, pranešančios t ik ta i faktus ir šiaip bė 
gančias žinias iš lietuvių gyvenimo be tam t ikru nuosaviii 
komentarių, ar pamokinimų, tas žinias redakcijos turėtų 
tiesą ta ip sunaudoti , ka ip joms a t rodytų parankiausia ir 
geriausia. 

Apsvarsčius sj klausimą, rasta j is jkunyt inu. Kadangi 
korespendentų-reporter ių u / la ikymui reikalingi pinigai. 

tad nutar ta leidėjams susirišti į krūvą ir suorganizuoti . 
5. Leidėjų sąjunga 

vardu Lietuvių Spaudos Draugija Amerikoje. 
Li thuanian Press Association o.t! America. 

Tokia organizacija turės pagelbėti laikraščiams rim
tai žengti* (nors ir ne vienais keliais) prie vieno t iks lo : 
žmonių švietimo ir informavimo skai tytojų sulyg mūsų 
gyveninio ir viešu reikalų. Įstoję j Draugiją l a ikn ščių 
atstovai turės prisilaikyti šių ir busiančių suvažiavimų nu 
tarimų-

J Draugiją įstoti sutiko sekant ie leidėjai be jokių pa
sargų : 

" L i e t u v o s " p. A. Olszevvski, 
" K a t a l i k o " p. J . Tananeviče, 
"Vien . L ie tuvn inkų" p. J . d. Paukštis, 
" D a r b . Vi l t ies" p.' V. Slinkys, 
*• Keleivio" išleistuvės atsovas, p- S. Miebelsonas. 
Su vilčia, jog sutiks Bendrijos ir organizacijos, ku

lių laikraščiai suvažiavime yra a tsovaujami: 
"Laisvosios Mint ies" B-ės atstovai D-ras J . Šliupas ir 

V. K. Račkauskas, 
" D r a u g o " Bendrijos atstovas kun. Kaupas, 
" K o v o s " (L. S. S. A.) atstovas p. d. Orinius ir 
" T ė v y n ė s " (S. L. A.) atstovas p. V- S .Jolubynas. 

Mokestis: $25 įstojimo ir $5.00 kas mėnuo. Pasirodžius 
reikalui, leidėjai gali pakelti mėnesinę mokestj. 

Ažuot čarterio pirmais metais visi laikraščių bei re
dakcijų atstovai atsistojo ir savo garbės žodžiu prižadėjo 
laikyt ies tos Draugijos bent metus laiko, kol nepasirodys 
jos veiklumo pasekmės-

Išrinkta Draugijos va ldyba: pirmsėdis p. A. 01szews-
kis, jo pagelbininkas p. .1. d. Paukštis, iždininkas p. J . Ta
naneviče n* sekretorius kun. A- Kaupas. Je i " D r a u ? ą " 
leidžianti Bendrija neprisidėtų prie Draugijos, tai jo, kai
po Dr-jos sekretoriaus, vietą užims kandidatas , d-ras d. 
S l i u Į K I S . 

5. Išleistuvės privalo sumokėti pinigus į Draugiją iki 
1 Gegužės 1010 metų. 

Prie Draugijos užkviesti sekančius la ikraščius : " S a u 
Ie" , " Ž v a i g ž d ę " , " D a g į " ir " D i l g e l e s " su "Žmonių kny
g y n u " . Tą atl iks Draugijos sekretorius kun. A. Kaupas-

Protokolą su pirmsėdžio parašais atspausdint i ii iš
siuntinėti visoms, čia ir ESuropOJe esančioms, lietuvišk mis 
redakcijoms ir visiems, suvažiavime dalyvavusiems lai
kraščiu atstovams. Atspausdint i turės suvažiavimo se
kretoriai . 
6. Zecerių atsišaukimas. 

Apsvarsčius augščiaus paminėtąjį zecerių atsiliepi
mą, rasta jis ne pilnai pri imtinas, nėsa Amerikos zecerių 
unija nepriims lietuvių zecerių paduodamų išlygų, nors 
jos ir lygintus su anos unijos išlygomis ir butų pučių 
spaustuvininkų pripažintos ir paduotos- — Dalis, ku r oje 
kalbama apie tinkamą spaustuvių užlaikymą, švarumą, 
šviesą ir t- p. — pripažinta teisinga ir atidžion paimtina. 

7. p. 3. J . Paukštis praneša, kad kanakokie prigavi
kai pardavinėja lietuviškų organizacijų ir laikraščių nd-
resus [vairioms neteisingoms vertelgystės firmoms, kiHos 
siunčia tais adresais savo apgarsinimus laikraščių skaity
tojams ir organizacijų sąnariams. Nu ta r t a stengties su-
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sekti tuos pardavinėtojus ir sužinoti apie budus, kuriais 
išgauta adresai. Tuo tarpu gi pranešti per laikraščius 
skaitytojams, jog adresai yra pardavinėjami be redakcijų 
ir išleistuvių, žinios; podraug persergėti skaitytojus, kad 
apgarsinimai tais adresais yra siuntinėjami nuo neteisiu 
gu firmų. 

Nutarus sekantį posėdį atidaryti ant 10 vai. iš ryto 
18 Kovo posėdis tapo uždarytas-

TRUCUAS POS&DIS. 
Posėdį atidarė suvažiavimo pirmsėdis p. V. šliakys. 
Sekretorius perskaitė pereito posėdžio protokolų, kū

lis priimta su pataisymu, ėia-pat aut vietos padarytu. 
Prieš pradėsinnt svarstyti dalykus pagal programą, 

nutarta suteikti patariamąjį balsą posėdyje dalyvaujan 
tiems svečiams—literatams. 
II Redaktorių Skyrius. 

1. Etika- Visų. suvažiavime dalyvavusiųjų vienbalsiai 
pripažinta, kad etiškoji Amerikos lietuvių laikraščių da
lis yra nupuolusi ir kad ji reikia pakelti. Apkalbėjus da
lykų plačiau, padaryta sekanti uutarymai: 

a) Laikraščių tikslas lavinti visuomenę, o ne asmenis 
ki užsipuldinėjimai ar tai ant pavienių asmenų, ar tai ant 
organizacijų: tatai iš laikraščių turi būti prašalinti įvai-
rių-jvairiausios rųšies raštai, kuriuose šmeižiama asmenįs, 
kurstoma vieni prieš kitus, bereikalingai u/sipuldinėjama 
ant organizacijų ir jų atstovų, ar viršininkų. 

b) Iki sekančiam suvažiavimui nesikišti j reikalus or
ganizacijų, kurios turi savo organus. 

o) Kuopų protestai, kurių teisingumas yra taip nea
bejotinas, kad redakcija gali tai prirodyti, bus talpinami, 
atmetus tas protestų dalis, kuriose rastųsi nešvarus išsi
reiškimai, ar nemandagus užsipuldinėjimai ant ypatų be 
patikėtinų faktų nurodymo; tokius protestus redakcijos 
gali netalpinti ištisai užtektų paminėjus juos redakei 
jos daromoje organizacijų gyvumo bei veiklumo peržval
goje. Kilus bent kokiai obejonei kaslink protestu teisin
gumo — jie neprivalo pasirodyti laikraštyje. 

d) Abelnai kova laikraščių už jsitikinimus ir Idėjas 
privalo būti vedama švariais ir etiškais budais. 

Pertrauka ant pusantros valandos. 
KETVIRTAS POStiDIS-

Posėdį atidarė ') vai. suvažiavimo pirmininkas p. V. 
Šliakys. Sekretoriaus perskaitytasai pereito posėdžio pro 
tokolas priimta be patėmijimų. Perskaityta telegramas iš 
"Saulės" redakcijos, kuri praneša, jog dėlei daugelio dar
bų negalėjusi prisiųsti suvažiaviman savo atstovų. 
NUTARIMAI. 

2. Korespondencijos- Kadangi korespondencijų, klau
simas apkalbėta antrame posėdyje (žiūrėk I. No. 4), nu
tarta pereiti prie sekančio iš eilės programo klnusimo. 

.'{. Pseudonimai A. a. — Korespondencijos turėtu būti 
paduodamos i laikraščius OS pseudonimų, su tikrais auto 
rių-korespondentų parašais. Pseudonimus jleisti tiktai 
išimtinuose atsitikimuose, kuomet, sulyg redakcijos su 
pratimo, negalima jų išvengti-

b. Jei butų prisiunčiami protestai, ar koresponden 
cijos, užgaunamuos ypata.s, ar jstaigas, tai tokios korės 
pondencijos nuoraše pasiunčiama u/gautiemsiems ir pa

reikalaujame nuo jų paaiškinimo, ar pasiteisinimo. Sulau
kus atsakymo, talpinama korespondencija podraug su 
kaltinamojo, ar užgautojo pasiteisinimu. Nesulaukus at
sakymo dviejų savaičių, talpinti korespondenciją galima, 

e. - Pseudonimus gali vartoti Lietuvių Spiudos Drau 
gijos užlaikomi Korespondentai-Jieporteriai, ir šiaip re
dakcijai gerai pažįstami bendradarbiai bei išlikimi žmo
nės. 

H. a. - Atsakymai ir pasiteisinimai korespondencijo
mis užgautų asmenų turi tilpti tame laikrašty, e, kuriame 
užgaunantis raštas yra patilpęs; nesą žmoniškumas bei 
mandagumas reikaluja to, kad nuskriaustasis galėtų pa
siteisinti lame laikraštyje, kuriame likosi nusl-riaustas. 

b. —»Jei koks laikraštis nepriimtų panašaus pasiteisi
nimo autorius prirūdys, kad ištikrųjų jo raštai likosi at
mestas-

e. — Patilpus užgaunančiai korespondencijai kuria
me nors laikraštyje, nepriklausančiame j Liet- Spaudos 
Dr-giją, ir to laikraščio redakcijai atmetus užgautojo pa
siaiškinimą, prigulinti į L. S. 1). redakcija gali priimti pa
siaiškinimą ir patalpinti jį savo laikraštyje, j n 2 sekan
čiuose numeriuose ano laikraščio nepatilpo pasiaiškini
mas, ar redakcijos atsakymas, kad bus patalpintas. 

C, — Esant mūsų tarpe "rašytojams", kuri*; vartoda
mi kelis pseudonimus keliuose laikraščiuose vienas, patįs 
rašydami viename laikraštyje po vienu pseudonimu, ki
tame laikraštyje (tas-pats rašytojas) po kitu pseudonimu 
kritikuoja savo rašytą straipsnį aname laikraštyje, — nu
tarta sužinoti apie tokius, prašalinti iš bendradarbių tar
po ir įvardyti viešai. 

I). Satyra yra naudinga ir reikalinga, bei ji privalo 
laikyties padorumo rybų. Satyra gali pasilikti mūsų lai
kraščiuose, tik jos nereikia panaudoti šmeižimai ypatų ir 
nereikia vesti ja partyviškai, nes jos užduotis rodyti ir 
gydyti visuomenės žaizdas švarios ir etiškos pajuokos ke
liu. 

4. Perspaudinėjimas korespondencijų ir straipsnių iš 
kitų laikraščių- Perspausdinant bile raštą iš k tų laikraš
čių, visados reikia nurodyti iš kur perspausdinta. 

5. Rašyba. 
a. Radybos klausimo nėra galima galutinai apkalbėti, 

nesą tai filologų dalykas. Kol mūsų kalbos žinovai ir ty
rinėtojai Europoje išdirbs mums pilnai ir visatinai priim
tiną rašybą, čia rupinties įvesti bent iš dalies vienodumą 
rašyboje, Patartina visiems prisilaikyti kol ka* Kriaušai-
čio rašybos. 

b. Rašybos tyrumo bei vienuodumo klausime atsi
kreipti į tuos mūsų laikrašCius, kurie yra jau nepakenčia
mi dėlei jų vartojamos kalbos. 

e. Svetimi žodžiai ir vardai (vietų, miešti}, žmonių) 
turi būti rašoma taip, kaip rašoma kalboje, iš kurios jie 
yra kilę, arba imti juos iš šaltinių. 

d. Moksliškąją terminologiją reikėtų priimti tarptau-
fiška ir kuomažiausiai kalti naujų žodžių, kas jneša į kal
ba ir rašybą nereikalingą balastą. Draugijinis lerminologi 
jos sutvarkymui išrinkta komisija: D-ras J. Šliupas, J. O. 
Sirvydas, ,1. šernas, V. K. Račkauskas ir P. Braidukas; ko 
misija gali pasikviesti sau bendradarbius-pagžibininkus. 

i 
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(i. Bendradarbiai ir 7. Sąjunga — apkalbėta. 11 posė
dy jo žiūrėk I 4. 

S. Tautystė. Tautos plėtojimos ir taut iškumas prisi
deda prie abelnos kul tūros pakėlimo. Suvažiavimas nesi-
gėri apsireiškiančiais mušu periodiškoje spaudoje užsi 
puldinėjimais aut tautystės idealo. Ne šovinizmas, bet 
tautystė , pakeldama aukštyn mūsų tautą, tuo pat priside
da prie visuotino kul tūros plėtojimos. Suvažiavimas kvie
čia dalyvauja uėiu posėdyje redaktor ius stoti ant t a utis 
kos papėdės. 

!)• Kalbėtojai. Nemažą dalį kul tūr inio darbo atlieka 
agi tatoriai kalbėtojai. Laikraščiu užduotis y ra r inkli 
medžiagą kalbėtojams ir abelnai tobulint i panašu žmonių 
lavinimo būdą. 

10. Stat ist ikos klausimas. Laikrašėiai turi pranešti 
savo skai tytojams apie tai, kuomet bus daromas Suv. Vals 
tiju gyventoju surašąs ir paaiškinti , kad lietuviams yra 
suteikta tam t ikra rubr ika, kurioje lietuviai ir privalo pa
siduoti lietuviais. 

11. Pakelta klausimas apie lietuvišką banką išpirki
mui Lietuvoje parduodamu dvaru ir šiaip žemės ploti}. 
Nutar ta išrinkti komisiją, kuri sužinotu ar ir ant kokiu 
pamatu butu galima suorganizuoti panašu banką; tam 
tikslui komisija turės susinešti su Amerikos ir Lietuvos 
advokatais ir susipažinti su įstatymais apie bankus. Komi
sija a p r i n k t a : D-ras ,). Šliupas, p. J . (irinius i r p. A. 01-
szeu'skis. Pakol nebus pilnu inl'ormaeiju, negalima tą klau 
sima gvildenti laikraščiuose. 

12. Dienraštis . Neatsižvelgiant j tai, kad dienraštis 
butu pageidaujama, Amerikos lietuviams, suvažiavusieji 
nesiima galutinai aptar t i šį klausimą. Nutar ta rinkti me
džiagą idant iki sekančiam laikrašt ininku suvažiavimui 
sužinoti, ai- dienraščio užmanymas randa prilarimą pas 
žmonės ir kiek butu galima tikėties skaitytoju dienraš-
ėiui. 

Tam tikslui kiekviename laikraštyje per metus laiko 
bus talpinami apgarsinimu skyriuje tam tikri kuponėliai 
iškirpimui; ant tu kuponėlių bus paženklinta vieta para 
šui ir antrašui . Pri tariantiej i užmanymui leisti dienraštį 
ir prižadantieji jį užsirašyti, pasirašę ant kuponėlio 
prisius jį tai redakcijai, iš kurios laikrašėio iškirpta ku
ponas. .Metams sukakus galima bus sutvarkyt i tuos ku
ponus ir butu matoma, ar dienraštis turė tu užtektinai 
skaitytojų, idant galėtu užsilaikyti. Gabitiną dienraščio 
klausimo apkalbėjimą atidėta iki sekanėiam suvažiavi
mui, kuriam laiką ir vietą 1 !> 1 1 metais vasarą, paskirs 
Liet. Sp. Dr. Komitetas arba Valdyba. 

Posėdis ir suvažiavimas uždaryta 7:80 vai. vakare 
Kovo 18, 1010 m. 

Suvažiavimo pirmsėdis : V. J . š l iakys. 

Suvažiavimo sekretorius, I. V. b'aėkauskas. 

Suvažiavimo sekretorius, II. V. S. Jokubynas . 

Red. prierašas. Patėmijimai apie šitą protokolą pa

sirodys " D r a u g e " vėliau. 
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NAUDINGAS SKAITYMAS. 

Ne\v Yorke išeina kas savaitė laikraštis , tur įs M2 pusi, 
v a r d u : "Amer ica , a Catholic lteview of the week" . At
sieina metams 3 doJ. Leidėjai ir redaktor ia i — tėvai jė
zuitai. Nors tas savai trašt is t ik an t r i metai, ka ip eina, 
teėiau jau spėjo pagarsėt i , kaipo vienas geriausiųjų lai
kraščiu anglų kalba einančių; net protestonai v a d i n i jį 
" e x e e l l e n t " . 

Žinodamas, jog nevienas lietuvis skaito angliškus lai 
kraičius ( tankiai nevertus nei ska i ty t i ) , manau reikalin
gu daiktu paragint i tokius lietuvius, kad jie vieton imti 
į rankas įvairius šlamštus velyk užsirašytų "Amer ica" -
Tenai sužinos daug da ik tų : iš dabar t ies ir praeities, iš 
mokslo dirvos, ir t.t. 

To laikraščio leidėjai, norėdami sušelpti besimoki
na nėi.i jaunuomenę, prižadėjo vaikinams, kurie sur inks 
vakaeijų laike atsakomą skaiėių naujų prenumerator ių , 
mokslą u/dyką sekančiuose universitetuose ir kolegijo
se.: 

(mokslas ir užlaikymas) 

Georgetown University, YVashington, I). C. 
Creighton University, Omaha, Neb. 
St. J o h n ' s Cniversity, Collegeville, Minu. 
Notre Daine University, Notre Dame, lud. 
Moly Cross Collogo, \Voreostcr, Mass. 
Benedictine College, Savannah, Ca. 
Iloly Trini ty College, Dalias, Tex. 
Saered lleart College, Denver, Oolo. 
Seton I lai I College, So. Orange, N. J . 
St. Bonaventūre ' l College, Allegheny, N. Y-
St. Miehael 's College, Burlington, Yl. 
St. \ iateurs College, Bourbonnais, 111. 
St. Yineent 's College, Beaty, Pa. 
St. Charles College, Bllicott, Md. 
St, Ann 's Academy, New York, N. Y. 
St J o h n ' s Prepara tory Sehool, Denvers, Mass. 
Boston College, Boston, Mass-, tik už mokslą 
St Mary's University, Galveston, Te*., tik už mokslą. 
Christian Brothers College, .Menij)his, Tenn. tik už mokslą 
Layola Brothers College Baltimore, Md., t ik už mokslu 
St. J o h n ' s Brothers College, Brooklyn, N. Y. tik už mokslą 

Tai gi kas iš jaunų lietuvių norėtų uždyką įgyti mok
slą, tegul apsiima platinti " A m e r i c a " , o už pasidarbavi
mą galės gauti mokslą vienoji' iš viršui išvardintųjų n o -
kyklu. Keikia rašyti šitokiu adresu. 

Ageney l tureau, 
The Ameriea Press, 

93 YVashington Scpiare, VV. 
\ew York, N. Y. 

Ne-teologas 

Parsiduoda biznis. 
Parsiduoda salifinas ir lietelis iš 10 kambarjų, labai 

gerame padėjime. Didelis biznis eina. Norintiejie p i r i t i 
teatsišaukia pas savininką. 

Mike Ostrovvski, 
Union St., Taylor, Pa. 

(VII—10.) 
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Kritika ir Bibliografija. 
" D r a u g i j a " , No. 39 ir No. 40. 
Iš mokslu rasto, tilpusiu šituose dviejuose paskuti 

niuose numeriuose pirmybės palmė be abejo priklauso IV. 
l)-o straipsniui "S i s tas apie darvinizmą ir p. Avižonio 
pr inc ipus" . Šitas straipsnis skaitosi su tuo didesniu žiu 
geidimui, kad jo autorius yra dar j aunas universiteto 
s tudentas . P. D. tu r i dovan i : giliai siekti j klausimo dug 
na ir aiškiai išreikšti savo mintis. Mušu " p i r m e i v i a i " , ku
rie netingi knisties po visokiu persenėjusiu laisvamaniu 
veikalėlius, su didele nauda sau galėtu perskaityti šita 
raštelį. 

Apie ta patį rašo d-ras S. ttultė savo "Daba r t i n i ame 
Mokslo Stovyje Involiucijos Klaus ime" (straipsnis dar 
nepabaigtas) — tik ne polemiški] būdu. 

Iš filosofišku straipsniu verti paminėjimo i M. Vait
kaus "Dievo buvimo p r i p a r o d y m a i " ir kun. A. Dambraus 
k o : " T r i s didieji Dievo žodž ia i" (versta iš kalbos Espe
ran to) . Bet užtai labai lengvai skaitosi J« Oerueio " G a r 
benio ir jo giminių nuomonės" , š i to ilgo rašto autoriui 
Dievas davė didelę dovaną — kad tik suteikti) gražią svei 
katą ir ilgą amžių. 

Kazys Puida apgailestauja poeto J o v a r o : sunaikinęs 
savo talentą, iš poeto pavirtęs agitacijinių eilių rašytoju.. ' 
(Straipsnis i " . J o v a r a s " ) . 

Šituose numeriuose skai tytojas ras daugiau gerų 
straipsniu ir žiupsnį gražiu eilių (A. Jakš to , M. (iustai 
ėio, Juodvarnio). "Draugija" iš visu pusiu verta užsira-
šymo ir palaikymo. 

Politiškoji Ekonomija. Kas ji yra ir ko mokina. Pa 
^al D -ra .1. B. Morehleronskį ir ki tus sutaiso ir išleido V. 
K. Račkauskas, " K o v o s " spaustuvėje, Pliiladelpbia, Pa. 

Politiškoji ekonomija yra mokslas apie savytarpius 
santykius žmonių: ūkio dirvoje, vadinasi, politiškoji 
ekonomija tyrinėja, kaip žmonės tu r tus gamina, juos iš 
dirbinėja, išdalija ir suvartoja . Aišku kad politiškaijai 
ekonomijai norisi ištirt i , kokią rolę visuomenės gyvenime 
vaidina žemė, maisto gaminimas, daiktu išdirbinėjimas, iš 
dirbimo įrankiai, komunikacija ir kitokie budai paskirs 
tymo daiktu ta rp žmonių. 

Nereikia sakyti , kad tie klausimai yra labai painus 
ir kad mokslo vyrai bandė išrišti juos įvairiais budais. 
Tokiu būdu ats irado politiškosios ekonomijos įvairios me 
todos (klasiškoji, istoriškoji, psyehologiškoji ir 1.1.) ir 
įvairios mokyklos (liberalu, soeijalistų, solidaristu ir t . t . ) . 
Kiekvienos politiškosios ekonomijos vadovėlis prasideda 
nuo išaiškinimo tu tai įvairiu metodų ir mokyklų. Teėiau 
p. Račkauskas tą svarbu skyrių visai apleido su dide
le nuoskauda savo veikalėliui. 

P. K. yra regimai socijalistas, da-gi iš marksistu rų 
sies. To'dėl jo nuomone ūkis yra kova su gamta (p. 5) , 
kuomet kova su gandą apsireiškia vien tik pirminiame 
ūkyje, o dabart inėse sąlygose vaidinę tik mažą rolę. Dabar j 
civilizuotose šalyse žmonės greiėiau išnaudoja gamtos spė Ei 
kas savo siekiams, nekaip kovoja su gamta. " 

Dėlto tai knygutėje kalbama apie vertybės pridėčką 
(p. 77 ir kit.)i neprimokė j ima. darbin inkams ir ki tus daly
kus, nešiojančius kitose mokyklose kitokius vardus. 

Knygutę galima perskaityt i , ypač kad j i nedidelė (84 
pusi.)) bet abejotina, ar skai tytojas kad ir vid itinės inte
ligentijos išneš iš jos pilną ir aiškų supratimą, apie tai , 
kas y ra politiškoji ekonomija. Mūsų nuomone, tokios kny
gutės tik daugiau painioja ir be to painų klausimą, o ma
žo mokslo žmonėms tik maišo galvą. Mokslo populiariza-
\ imas y ra geras da ik tas — bet de ja ! mokslininkai skun
džiasi, kad populiarizuotojai dažnai daugiau užkenkia 
mokslui, nekaip jam padeda platinties t a r p žmonių- Šitą 
tai mokslininkų pasargą reikia atsiminti , skai tant p. II. 
" Politiškąją ekonomi ją" . 

R E D A K C I J O S ATSAKYMĄ, 

P. Star inskui , So. Boston, Mass. Tiktai dalį korespon
dencijos t et alpiname. Už gerus velijimus katal ikų lai 
kraičiams ir lietuviškoms seserims labai aeiu. j draugijų 
reikalus nesikišame. Jeigu anos draugijos tamstą nus
kriaudė, tai j uk tamsta gali ieškoti teisybės įeisme. Męs 
neesame teisėjais ir nežinome, kaip ten ištiesų buvo. 

Talpindami tamstos pasiskundimą, galė.umiuie tik 
suerzinti draugi jas ii" pagimdyti bereikalingus gi' čus. 

Meldžiame daugiau žinių 

DU DARBININKU-

Vienas darbininkas apsiėmė pernešti iš vienos vietos 
į kitą krūvą akmenų, ta rp kurių buvo ir didelis akmuo. 
Darbininkas nejudino pastarojo akmens, t ik gabeno ma
žuosius. Sunkiai nusidirbo jis, tąsydamas akmenis per 
kiaurą dieną ir, kuomet atėjo paeiliui nešti didelį, jis ne
begalėjo jokiu būdu jo iš vietos pajudint i . Taip i f liko 
akmuo ant vietos neperneštas.. Darbininkas-gi negavo da
lies suderėtu pinigų, nes darbo savo neužbaigė; 

Kitas darbininkas turėjo padaryt i tokį-pat darbą. J i s 
pradėjo nuo didžiausio akmens. Daug jis priAargo, pakol 
jį pernešė. Atlikęs sunkiausią dalį savo darbo, jis tvėrėsi 
prie mažųjų akmenų. Saulei besileidžiant, jis pabaigė sa
vo darbą ir gavo visus suderėtus pinigus. 

Ksav. Vaaagėlis . 

P A J I E Š K O J I M A 3 . 
Pajieškau Pranciškaus Balsieriaus iš k r a . aus Lauku

vos parakvijos (Kauno Rėdybos) . Apie 1!} rretų gyvena 
jau Amerika, New Yorko steite. 

Petronėlė Bielskienė (sesuo) 
Box 569 "VVestville, Tll. 

JUOZAS RICKIS, SAViNiKAS. 
178 Clifford Ave., kampas Henry St., RocheBter, N. Y. 
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| Ar rengiesi kur važiuoti? | 
Jei teip, tai ateik pas mane ;«j 

H] 
nusipirkti 

naują siutą. 
Mano siutai siuvami #eru kriaučių; perka juos | 

kiekvienas, kurs nori Kražiai pasirediti. Mane vi- 1 
I Į si ^erai pažįsta, kadangi mano krautuvėje* kiek-

1 vienas pilnai būna užganėdintas. Ir Jus, kurie | 
| | skaitysite ši pagarsinimu, ateikite persitikrinti, j 

O pamatysite, juog pas mane geresnis tavoras ir I 
žemesnes kainos. Nerasite vyro, kuris negalėtu ji 
pasirinkti siuto pagal savo skoni mano krautuvėje, j 

Tik ateikite. 
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Louis Rosenthal, 
ANT KIRBY'S KRAUTUVES, 

SOUTH MA1N ST., 
Wilkes-B arre. Pa. 

«: 
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1 Išpardavimas Vargonų, f 
I 55 Vargonai. | 

Visi vargonai yra geriausiam padėjime ir taps par- 8 
duoti pirmam jam pirkėjui už žemiausia kaina ^ 

nuo $10.00, $15.00 ir $20.00. *| 
Męs turime turėti daugiau vietos, todėl taip nu- % 

žemintos kainos. Mos parduodam už pinigus, bet <s 
kas link išligu, tai galime sutikti. £ 

£ Tuojaus ateikite ii- išsirinkite. 

| LUDWIG & CO., 
IŠDIRBĖJAI PIANU. 

i 5 0 S o u t h M a i n S t , W i l k e s - B a r r e , P a . g 

Tautieti! Jei reikia Tau statyti nauji uamoi, ar tai
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogerinusiai kontrn k 
terius MIKAS SLAI'IK BV1CHI8, New Pliiladelphia l\t 

Nauja Knyc;n—Biblinį- -aiba r:v. Raštas isleLtas 
KUN. S. PAUTIŠNIAUS. 

Tik vienus šitas šventnraštis yrn katalikiškas. 
Kaštuoja $2.00 ir 15o. persiuntimui 
Atfrotas: RKV. s PAUTIENIUS, 

GIRARDVILLE, PA 

j A. U Z U M E C K I S , 
Lietuvis Graborius ir Balzamavo to jas. 

Visk?} iSpildo geriau ir pigiau negu svetimtautis. 
Persamdo karietas vestuvėms, krikštinoms ir t.t. 

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

324 WHARTON, ST. PHILADELPHIA, PA. 
TELEFONAI: 

Bell Lombard 27—39 A. Koystone Malu 42—18 D. 

TĖMIKYTE LIETUVIAI! % 
Kelionė por jūres. Tūkstančiai tūkstančių mūsų tnutie-

v\ų keliauja j prigimtą, šalį ir iš tonai atgal į Ameriką, <l visi 
£ labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas: 

JONĄ NEMETH'A, 
3 N. MAIN STR., WILKEB-BARRE, PA. | 

\į O kodėl f Nes turi gerą prižiūrėjimą, parankią kelionė, j į 
» kad tartum kaip ir pačios kompanijos butų pirkę laivak jrtes. i \ 
j Siuntimas pinigu greičiausias ir pigiausias pasaulyj. II 

DR. I. W. MENDELSOHN, 
Lenkiškas Gydytojas. 

I'IUKMIMO VALANDOS: 8- 1(1 iš ryto, !t-4 popiet, 7-8 vakare. 
50 South Washington St. Wilkes-Barre, Pa. 

Peoples telephone 1585. Bell telephone 756. 

SwaHm Hardware Co.f 
No. 21 North Centre Btreet, 

POTTSVILLE, PA. 
[vairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas, dūdos, 

platterii, trankiai, sportiniai ir naminiai daiktai. 
m z. J: -am. mrr.iam 

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

N o r i n č i u s p r i ė m a m o k y t i s a n t f o t o g r a f o . Visi l ie-
uv ia i p r i v a l o t r a u k t i s a v o p a v e i k s l u s p a s v i e n g e n t į . 

9 V / J L L I A M S T . P I T T S T O N , P A . 

1 . I* 

fas 
•gz 

F A B I O L Ė, 
Garsi kardinolo Wisomano apysaka. Vertė Vylau-
Kaina 1 doleris. įmautiems daugiau, kaip vienį 

emplioriu, nuleidžiamas dideliB nuošimtis. 
Gaunama pas: 

RSV. V. VARNAOIRIS, 
312 S. 4th St., BROOKLYN, N. Y. 

LIETUVIŠKAS DZIEOORMEIBTERIS. 
Parduodu tikro nukso laikrodėlius, gvarantuojamut 

25 metami. Lenciūgėlius ir gražius žiedus. Armonikas ir 
visokius muzikališkus instrumentus, albumus su muzika, 
akuliorius, revolverius, britvas, poeket books vyrams ir 
moterims Visokias knygas, rąžančius, škaplierius, kryže-
nrieS Kaledasleidžiu u/, puse prekės ir įkilus miesUB siun-

ANTANAS PUTIRSKAS, 
144 W. Mfl.rket Street, Scranton, Pa. 
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OFFICE NEW PHONE 37. RE8IDENCE 1100. 
LIETUVIŲ ADVOKATAS 

J O N A S S. L O P A T T O 
47.48-40 BtnntU Buildinf, Wilkts-Barrt, Pa. .. 
Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namas lai kreipiasi. 

Nuujat Tslefonas 1006. I m u TeUfonas «8t. 
DR-AS ALBERTAS KAUFMAN, 

— : GYDYTOJAS IS L I B T U V 0 8 . :— 
Specijnlistas nuo visokiu ligų. 

Gydo net lablauaei užsieenejusias chroniškas vyru, motoru ir kūdikiu 
litras. Galima susikalbėti, lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir vokiškai. 

51 M. Washinfton lt., Wilk«s-Barre, Pa. 
&W%MMIM '8'aa'§aaaa'»,a -%%W%Q/%' &&%W&&WMW&W<W&'& 
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DRAUGO" 
m i 

S P A U S T U V E 

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA 

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS 

S P A I D 1 N A 
P I G I A I 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

RAIDĖS STATOMOS DIDELE-NAUJAU-
SIOJO PATENTO MAŠINA "LINOTYPE" 

ADRESUOKITE —P> 

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

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

puodų, liampų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų. 

Yra iš ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti. 

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

Wilkes-Barre Deposit & Savings 
BANK 

71 PUBLIC SQUARE, WILKES-BARRE, PA. 
I KAPITOLAS $150.000. PERVIRŠIS $37K000. 
$ Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų joje pinigų. 
S Banką atdara kasdien mio 9 ryto iki 3 popietų, su 
$ batomis nuo 9—12 vidurdienyje. 
$ Galima susikalbėti lenkiškai. 

i 5 
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DR. ALFRED J. VVENNER, 
i 

77 South Washington Str. 

Wilkes-Barre, Pa. 

Union Ticket Agemcy 
Seniausia LietMviszka Banką Scraatone ir Visoje Apliikiueje 

Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų 
Siunčia Pinigus kas dien In visas dalis svieto; talp-gi parka ir išmaino vi 

šokius pinigu*. ISdirba visokius dokumentus Amerikos ir Lietuvos .eismuos 
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-toe II ryto iki 9- vai. vak. 
N ode oje: nuo 10-tos ii ryto iki 5-tat valandai vakare. 

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

Talp-gl turime savo krautuvėje daugybe visokiu maldaknygi t 
ir svietišku knygų visokiose kalbose :: :: ' :: : 

TELEFONAI: Naujas 808 - Bell 662 

I 
K m m 

ATSPAUDINOME 

Trumpą Katekizmą. 
Kas turi vaikus ir nori išmokyti juos Katalikų Tikė

jimo tit'si.i. tenusiperka tą katekiima. Kainuoja 10 ooniu-
Perkupfiiams nuleidžiant• proeentą. Adresuokite: 

"DRAUGAS" 
314 E . Market St. , W i l k e s Barre, P » 


