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SEPTINTOJI NEDALIA PO SEKMINIŲ.
Lekcija. Rym. VI, 19—23. — Broliai: Žmogišku bū

du sakau, dėl silpnybės jųsų kūno: nes kaipo išdavinė- 
jote j ūsų sąnarius tarnavimui biaurybei ir neteisybei ant 
neteisybės, taipo dabar išduokite savo sąnarius tarnavi
mui teisybei dėl pašventinimo. Nes kada buvote nuodė
mės tarnais, buvote liuosi nuo teisybės. Kokį-gi tada tuo 
laiku turėjote pelną iš anų daiktų, iš kurių dabar gėdi- 
tės! Nes jų galas yra mirtis. O dabar būdami išliuosuotirnuo nusidėjimo, o pastoję Dievo tarnais, turite savo pelną 
ant pašventinimo, o galą — amžinąjį gyvenimą. Nes alga 
už nuodėmę yra mirtis. O Dievo malonė, amžinas gyveni
mas Kristuje Jėzuje, musų Viešpatyje.

Evangelija. Mat. VII, 15—21. — Anuomet tarė Jėzus 
savo mokiniams: Saugokitės netikrų pranašų, kurie pas 
jus ateina avių rūbuose, o viduje yra draskančiais vilkais. 
O iš jų vaisių pažįsite anuos. Ar gi renka iš erškėčių vy
no uogas arba iš usnių fygas! Taip visokis geras medis 
duoda gerą vaisių, o blogas medis duoda blogus vaisius. 
Geras medis negali išduoti blogų vaisių, nei blogas medis 
išduoti gerų vaisių. Visokis medis, kuris neduoda gero 
vaisiaus, bus iškirstas ir į ugnį įmestas. Dėlto iš jų vai
sių pažįsite juos. Nekiekvienas, kuris man sako: Viešpa
tie, Viešpatie! įeis į dangaus karaliją, bet kuris daro va
lią mano Tėvo, kursai yra danguose, tas įeis į dangaus ka
raliją.

r

“16 VAISIŲ JŲ PAŽĮSITE ANUOS”.
Šos dienos Evangelija du syk atkartoja žodžius: “Iš 

vaisių jų pažįsite anuos”. Yra tai paties mūsų Viešpaties 
žodžiai: Jis taip pat klausia: “Argi renka iš erškiečių 
vyno uogas arba iš usnių fygas T”

Tarpe įvairių klausymų kaskart, dabar, tankiau pasi
taiko išgirsti: “Kas tai yra pašaukimas!” Kas yra tie 
vienuoliai, tie broliai, tos vienuolės, tos sesers, apie ku
riuos tiek daug skaitome ir kuriuos kartais matome! Mū
sų pasistengimas šį užklausymą išaiškinti suteiks, taip-pat, 
prirodymą jog mūsų Bažnyčia yra tai Dievo Bažnyčia.

Pirmučiausiai, norinčiam žinoti apie pašaukimą, reik 
atsakyti, jog žodis “pašaukimas” nereiškia vien-tik pa
šaukimo į kunigystę ar vienuoliją. Tas gal ženklyti taip- 
pat pašaukimą būti šventu tėvu ir išauginti, Dievo meilė
je ir baimėje, šventus vaikus. “Pašaukimas” ženklija

įpatingą Dievo šaukimą į mūsų dūšias reikalaujantį idant 
eitumėm taku, kurį Jis mums parinko ar tai būtų vienuo
lijoje ar sviete, tik ne pagal svietą. Tečiaus męs, katalikai 
žodį “pašaukimas” sujungiame, paprastai, su gyvenimu, 
kokį veda kunigai ir vienuoliai, kokio norint jie nebūtų 
vardo ar tikslo. Katalikų Bažnyčioje yra daug įvairių 
vienuolijų, kurias naudinga yra pažinti. Yra Sesers Mo
kytojos; Sesers, kurios pasišvenčia globai ir auklėjimui 
našlaičių, senelių, nusilpnė jusiu jų, išklydėlių, įvairios rų- 
šies ligonių, o net ir raupuolių; Sesers, kurios eina į toli
mas Misijas stabmeldžių tarpe; Sesers, kurias randame 
ant karės lauko; Sesers, kurios savo gyvenimą pašvenčia 
maldai ir pakutai; Sesers, kurios savo globoje tur neišgy
domus ligonius, pamestus kūdikius, kalinius, bepročius, 
mirštančius. Matome taip-pat kilnias draugijas Brolių, 
kurie tolygius daro darbus ligonbūčiuose, mokyklose, pra
monės įstaigose, misijose Afrikos, Azijos ir vandenyno sa
lų. Tą-pat galime pasakyti apie kunigus, pasirįžusius eiti 
pas ligonius pavojingiausiose ligose. Bet męs galėtum ir 
da ką daugiau pasakyti. Ypatingą pasitenkinimą mūsų 
protams ir širdims atrastum, beskaitydami mūsų Vienuo
lijų istorijas ir surašytus gyvenimus atskirų jųjų narių. 
Gyvenimai tų įžimių asmenų, su jų kilniomis sielomis ir 
darbais, užinteresuotų mus daugiau nei romansai. Męs 
galėtumėm sakmes sekti apie tąs didžias dūšias, apie jųjų 
kilnumą ir nusižeminimą, jų uolumą ir pasišventimą, jų 
paklusnumą, neturtą ir širdies tyrumą, jų padėjimą viso 
savo gyvenimo Dievo tarnavimui iki kankynių ir mirties. 
Skaitykime jųjų gyvenimus taip rūpestingai, kad užklau- 
susiems netik aiškų atsakymą galėtumėm suteikti, bet taip 
gi pridurti: “ Iš tokių vaisių, kaip šie, yra žinoma Katali
kų Bažnyčia ’ ’. S.

#####
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GIRDĖTI LIETUVOJE. (

Vyskupų Ingresai. Jo Ekscelencija Seinų vyskupas 
Antanas Karosas atvažiuos į Seinus 29 (16) d. birželio se- 
redoje, šv. Petro ir Povylo apaštalų dienoje.

— Jo Ekscelencija Žemaičių vyskupas Kasparas Gir
tautas atliks iškilmingų ingresų į Žemaičių vyskupijos 
Katedros bažnyčių pirmų dienų Sekminių, 6 (19) d. bir
želio.

Nemakščiai (Raseinių pav.). Gegužės 2 d. per čia 
perėjo didelis, gal kokių 30 šeimynų būrys, taip va
dinamų pereselencų į garsųjį Adakavo dvarų. Perėjo 
su gyvuliais ir visokiais padarais ir praeidami jie pake
lyje, turbūt netyčiomis pagriebė porų besiganančių ūki
ninkų karvių. Laimė, tie ūkininkai greitai pajutę, pasi
vijo jau sutemus į Adakavu ir pasiėmę keletu sargybinių 
iš Nemakščių, atsiėmė savo karves, o kaltininkus apraižę 
ir nuvarę į Reseinius.

Naumiestis (Suvalkų gub.). Gegužės mėn. 13 (26) 
miesto iždininkas Valerijonas Lapušinski’s paėmęs iš iždo 
apie 1500 rublių ir raktus nuo geležinės spintos pabėgo 
užsienin.

Rasta spintoje tik 1 r. 55 k.
Mūrytojo Panemunio, Panevėžio pav., apielinkėj gy

ventojai kuone visi latviškai kalba. Matyt, anie yra iš
tautėję lietuviai, apie kų jų tikrai lietuviškos pravardės 
liudija, k. a. Matulis, Milšiunas, Jaronis, Kriščiūnas, 
Abražiunas, Žemaitis ir kiti. Jie lietuviškai visiškai nemo
ka ir su paniekinimu žiūri į lietuvius, nors ir patįs jokia 
latviška civilizacija neblizga. Yra čion dviklesė minis
terijos mokykla, kurioje mokoma lietuviškos ir latviškos 
kalbos. Šioje mokykloje mokslas plačiai pareinamas, taip 
kad baigusieji mokslų gali lengvai išlaikyti kvotimus į mo 
kytojų seminarijų. Šiemet baigė mokslų 19 mokinių, tarp 
jų yra 7 lietuviai. Gaila tiktai, kad iš lietuvių tiktai vie
nas teketina pastoti į Panevėžio seminarijų.

Baigusieji vienkieses valsčiaus mokyklas mokiniai 
priimami į antrų kliasų M. Panemunio dviklesės mokyklos 
be kvotimų, kurioje turi mokyties 2 metus iki pabaigos 
joje mokslo. “Liet. Žin.“

Naumiestis (Suv. gub.). Jau 5 mėnesiai, kaip susi
tvėrė Naumiestyje “Blaivybės“ skyrius, bet darbų dar ne 
matyti. Musų “Blaivybė“ snaudžia, o žmonės štai kų 
daro. Gegužės 10 d. n. st. buvo jomarkas. Vienas ūki
ninkas pardavė karvę, o jo kaimynas nupirko. Bet ant 
galo reikia magaryčių. Pirkikas sako: “Dėkiva po 12 
kap. ant butelio“. Bet pardavikas nesutinka, atsisako. Ta 
da pirkikas sako: “Atiduok man pinigus, o atsiimk kar
vę“. Ir kaip tarė, taip padarė: turėjo jam atiduoti pini
gus ir neėmė karvės tik todėl, kad ant magaryčių nedėjo.

Antanavo valsč (Marijamp. pav.). Nuoi vasario mėn. 
atsidarė 2 mokyklos. «

Viena Skučiškės, bet dabar esti pas K. Vaišnį Pliop- 
lių kaime. Mokytojas lietuvis Juozas Kundrotas algos 420 
r. Mokinių apie 30. ’

Antra mokykla Kazlų—Rudoje V/2 versto nuo sto

ties. Mokytojas lietuvis Petras Matulevičius; algos 410 r. 
Mokinių nedaug 5—10. Mat žmonės sako, kad jei imsim 
vaikus mokyklon leist, tai vyriausybė gali naujus mokes
nius prasimanyti. Neišmanėliai!

Vižonos (Ukm. pav.). Gegužės 3 d. po 32 laipsnių 
karščio, kad ištiko lytus, su ledais, žaibais ir perkūnija. 
Vanduo ėjo sulig tvorų; prigėrė nemaža gyvulių — kiau
lių ir avelių; vanduo bulves iš dirvų išnešė, ir kitas sėklas. 
Kunigiškių, Veželių sodžių labai rugius išmušė, reikė at- 
art.

Papilėj yra jau keli metai vartotojų smulkių daiktų 
krautuvė. Ji šįmet gegužės pradžioj atidarė drabužių sky
rių: parsiduoda vilnoniai ir marškoniai audeklai ir kito
kį daiktai. Tarnautojai kol kas geri ir krautuvei darbas 
sekasi.

Naumiestis (Voverių kaim. Liestnistvos valsčiaus). Iš 
numirusių prisikėlė. Gegužės 3 (16) d. Voverių kaimo 
ūkininkas Vincas Vilniškaitis, su savo broliu Jonu iš Smil 
gių kaimo ir Urbantų kaimo ūkininku Martišium, parva
žiavo iš Naumiesčio namon. Svečius paguldė kluone.

Bet vydurnaktį abudu broliai V. užpuolė ant ūkinin
ko M., kad tas atiduotų pinigus. Bet ant nelaimės, einant 
gultų, jisai visus pas save buvusius, apie 70 rub., pinigus 
pakišo po pamatų. Nežmoniškai žmogų sudaužę, ir kaip 
sako jie, visai negyvų, pasinėrę per pažastis nuvilko į ne
tolimus brūzgus ir įmetę į kokių ten grabę, patįs parėję 
namon atsigulė.

Bet tuom laiku numirėlis, atsipeikėjęs, vargais ne- 
galiais nurėpliojo pas kaimynų. Greitu laiku atkaustėjo 
policija ir suėmus mušikus išvežė Naumiesčio akademi- 
jon pasimokyti. “Liet. Ūkinin.“

“Kooperatorius“. “Žemdarbio“ redakcija pradėjo 
leisti prie savo laikraščio priedų, vardu “Kooperatorius“, 
paskirtų išimtinai kooperacijos reikalams svarstyti ir aiš
kinti. Pirm asai to taip naudingo ir reikalingo lietuviams 
laikraštėlio numeris išėjo su “Žem.“ No. 9—10 (gegužės 
17 d.).

Potvinys. šeštadienį, gegužės 22 d., toksai smarkus 
lietus buvo Vilniuje, kad daugelį gatvių, kaip antai, Škap- 
lerinę, Didžiųjų, Aušros Vartų, Vilniaus (palei Žaliųjį 
Tiltų) ir kitas visai užtvenkė. Užliejo keliolikų sankro
vų ir gyvenimų, kur buvo žemai. Vienam būste tai vos 
neprigėrė 7 metų vaikas. Išgelbėta be žado. Kitur gaisri
ninkai turėjo iš būstų vandenį išpumpuoti. Palei Žaliųjį 
Tiltų vanduo parbloškė žemėn vienų žydų ir ėmė jį nešti 
upės linkun, vos išgrėbė jį tramvajaus vagonėlio konduk
torius.

Kunigo teismas. Geg. 4 d. buvęs Plungės klebonas 
(dabar Viekšnių) kun. Jarulaitis buvo teisiamas pas že
miečių viršininkų už priėmimų dvejų stačiatikių: tėvo ir 
sūnaus. Kun. Jarulaitis nubaustas viršininko 35 rubliais. 
Jisai padavė apeliacijų; girdėti kad padavęs apeliacijų ir 
antstolis; mat, jam pabauda pasirodžiusi perrtiaža.

Jurbarkas, Res. ap. Jurbarkiečiai labai džiaugias, ga
vę valdžios patvirtinimų įsteigti Jurbarke 4-kiesę miesto 
mokyklų Girdėties, kad komitetui triūsiant ir namai iki 
rudenio tai mokyklai bus pastatyti.



Birželio (June) 30, Met. II. No. 26. DRAUGAS 473

Pasiskubinkite! ‘‘Vien.” praneša, kad žadama par
duoti Valstiečhj Bankui Kazylų dvaras (prie pat Kriuky 
miestelio, Šiaulių ap.). Žemės 221 dešimtinė, žemė labai 
gera. Jo savininkas p. Keizerlingas nori po 200 rub. de
šimtinei. Apie pusę pinigų valstiečių Banke.

Parduoda dvarą. Narkevičius parduoda Dimaičių 
dvarą (Telšių ap.). dideliais ir mažais sklypais, su trio- 
bėsiais ir be triobėsių. Galima pirkti su Banko pagalba.

Žemės tvarkymas Kauno gub. Šiemetai prie žemės 
tvarkomųjų komisijų Kauno gub. darbuojasi 5 agrono
mai ir 105 matininkai. Išskaityta, jog jie gali užbaigti 
skirstyti visą Kauno guberniją per 20 metų. Daugiausiai 
ikišiol išskirstyta Reseinių apskrityje, mažiausia — Uk
mergės. Sulig greitumo skirstyties į vienasėdžius — per
nai Kauno gub. buvo Rusijoje šešta, po Simbirsko, Sara
tovo, Samaros, Kievos ir Vitebsko gub. Šiemetai gi jau 
Kauno gub. užima trečią vietą valstybėje.

Vydžiai išdegė. Gegužės 25 d. Vydžių miestą (Kauno 
gub.) ištiko ugnelė. Sudegė daugiau kaip 50 namų. Nuos
tolių labai daug.

Spirakiai, Pan. apsk. Spirakiečiai, matyt, nesitikėjo, 
kad jiems tokia laimė ištiks, — kad nereikalaudami užmo 
kesnio, mokįs valdžia jų vaikus, duos knygas, suolus, sam
dys mokyklą, mokės mokytojui algą ir t.t.; vienu žodžiu 
— tik duok vaiką, ir atlikta. Žmonėms, pripratusiems 
matyti vien tik apgaulius, ir čia negalėjo kitaip rodyties 
Pradėjus klebonui kalėdą rinkti, žmonės nusiminė, kad 
reikės duoti ir mokyklai aukos.

Iki Velykų pilna mokykla vaikų karštai mokinosi; 
paleizdamas vasarą atsilsėti, mokytojas prižadėjo atei
nančią žiemą dar anksčiaus atvažiuoti ir taip-pat be už- 
mokesnio mokyti jų vaikelius. Dabar spirakiečiai tik 
džiaugties gali.

Spirakiečių pavyzdžiu labai galėtų pasinaudoti ir ki
ti žodžiai, kurie yra paženklinti mokyklų žemėlapyje, 
kaip va: Bernatonjs, Pakadžiupė, Gailiūnai ir Plūkiai. 
Manant duoti prašymai su valsčiaus nutarimais, laikas 
būtų pasirūpinti.

Užpaliai, Ukm. aps. Gegužės 9 d. viename sodžiuje 
buvo surengta šeimyniškas lietuvių vakarėlis; žmonių iš 
aplinkinių sodžių prisirinko nemaža. Buvo vaidinta Smals
čio komedija “Nutrūko”, pasakyta “monologas”, padai
nuota ir pašokta.

Tas vakarėlis labai malonų įspūdį padarė į visus. La
bai būtų geistina, kad ir kiti sodžiai sektų tą gerą pa
vyzdį, ir kad vieton biaurių pasilinksminimų, taisytų to
kius vakarėlius su puikiais, žadinančiais tautinę dvasią 
vaidinimais, kurie paniekina žemas, o paugština doros 
mintis.

Teeinie pirmyn šviesoje ir doroje mūsų jaunuomenė!
Lietuvių vakaras. Liepos pradžioje per visuotinąjį 

Liet. Mokslo Draugijos narių suvažiavimą bus vaidinta 
O. Švenko keturių veiksmių komedija “Inteligentai, arba 
Parinkti žmonės”. Pelnas iš šio vakaro skiriamas L. Moks 
lo ir Dailės Draugijų namų statymo naudai.

Bikūnai, Ežerenų aps. Nuo kitų susipratusių aplin
kinių kaimų, neatsilieka ir Bikūnai. Vienuose sodžiuose 
sutaisoma puikus vakarai su padoriais pasilinksminimais

ir dainomis, bet kituose mėgiama ir išsigerti. Vis dėlto 
šviesa ir čia platinas.

Kruonįs, Trakų apskr. Kruoniu apylinkėje smarkiai 
pradėjo siausti šiltinės liga. Ji jau gerą skaičių žmonių 
paguldė į žemę. Griauna ir didelius ir mažus.

Tverečius, Švenčionių apskr. Gegužės 3 dieną buvo 
apie Tverečių smarkus lietus su ledais. Lietus taip buvo 
smarkus ir skaudus, kad išplaudė daugelyje vietų pasėtą
jį vasarojų. Ledai-gi, vištos kiaušinio didumo, vietomis 
beveik visai išmušė rugius, iš kurių vargu beg bus kas: 
gal reikės ir atsėti vasarojum. Čepelinių sodžiuje vieno 
ūkininko ledai užmušė 8 avis, Perašiūnuose gi užmušė le
dai apie 100 žąsiukų.

Lietus su ledais, kaip sako patįs ūkininkai, lijęs po
rą valandų. Išvakariais buvęs lietus, o ledai ištirpę tik 
vos ant rytojaus. Tverečiaus apylinkėje esą užmušta iš
viso apie 20 avių ir daugybė naminių paukščių. Nuosto
liai dideli. “Viltis”.

IŠ LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE.

CAMBRIDGE, MASS.
Jau praėjo pora savaičių, kaip niekas nepadavė jo

kios žinios iš Cambridge’io. Tai-gi pabandysiu vėl šį-tą 
pranešti.

Cambridge’io lietuviai nesnaudžia. Visuomenės gy
venimas čia virte verda Geg. 23 d. prasidėjo pas mus “fė
rai” bažnyčios naudai. Kasdieną dalyvavo apie 200 žmo
nių. Fėrai užsibaigė 30 d. gegužio su muzika, prakalbo
mis ir dainomis. Visi lietuviai labai dėkingi už gražias 
prakalbas savo klebonui, J. Krasnickui, pp. L. Borisui iš 
Newton-Upper Falls ir Juozapui Degučiui, taip-pat vie
tiniam chorui už padainavimą keleto lietuviškų dainų. 
Tą dieną buvo užkviesta daugiau kalbėtojų, bet jauni
mas, nenorėdamas praleisti geros progos smagiai pašokti 
(Amerikos jaunimas visur toks pat! Red.) meldė klebo
no, kad tolesnės prakalbos butų atidėtos kitai dienai. Mel
dimas tapo išklausytas.

Gryno pelno nuo fėrų buvo bemaž 500 dol. o dar daug 
daiktų atliko kitam kartui.

Gegužio 29 d. devintą valandą išryto toje bažnyčioje, 
kur lietuviai laiko savo pamaldas, buvo didelė iškilmė. 
Lietuvaitė Morta Paulauskiutė, protestonė, tą dieną išsi
žadėjo herezijos ir paėmė šliubą su Ignu Jankausku. To
se ceremonijose ypatingai didelį įspūdį padarė ant žmo
nių ta valanda, kuomet priimąs katalikų tikėjimą deda 
rankas ant evangelijos ir drauge su kunigu kalba “Tikiu 
į Dievą Tėvą” ir “Tėve Musų”.

Birž. 19 d. dar dvi gražios panelės: Agota ir Kristi
na Dimitriutės (maskolaitės) priėmė katalikų tikėjimą. 
Dabar visi Dimitrių namai (išskyrus tėvą) yra Rymo ka
talikais. Šventoji Dvasia, sudrutink atėjusius ant teisiojo 
kelio savo malone!

No. 23 “Draugo” buvo pagarsinta, kad Lietuvos Sū
nų draugijos komitetas parengė prakalbas ir kad kalbė
tojais tapo užkviesti pp. Gegužis, Michelsonas, Bagočius 
ir D-ras Matulaitis. Tie kalbėtojai pasėjo nesutikimo 
diegus netik tarp minėtosios draugijos narių, bet jų pra-
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kalbų atbalsis atsiliepė ant visų Cambridge’io lietuvių. 
Neaiškinant daug, kai-kurie tos draugijos seni ir geri 
draugai atsisakė prie jos priklausyti ir išsižadėjo savo įmo 
kėjimų.

Viename balandžio mėnesio “Draugo” numeryje bu
vo patalpinta, kad kun. J. Krasnickui teko sunki dalis 
Cambridge’yje. Žinoma, tverti parapijų — tai sunkus dar
bas. Bet kas žino, kas yra energija, sujungta su man
dagumu — tas žino, kaip reikia darbų atlikti. Tuomet 
“Drauge” buvo pagarsinta, jog kun. Krasn. trumpu lai
ku surinko kelis tūkstančius dolerių ir apipirko žemę ant 
kampo AVindsor ir Webster Avės. Dabar vėl surinko 2 
tūkst. dol., taip kad buvo galima pradėti statyti bažnyčių. 
Birž. 14 d. tapo padarytas kontraktas. Statys mokyklų, 
svetainę ir bažnyčių. Viskas sykiu atsieis 40.000 dol. Dar 
bas jau pradėtas. Nuo panedėlio (20 d. šio mėnesio) jau 
kasa skiepų. Gruod. 1 d. viskas būsiu pabaigta. Broliai 
Cambridgiečiai! Visi petis į petį. Turėsime amžinų gar
bę ! Cambridgietis.

STURMERVILLE, PA.

Pas mus atsiliko dar negirdėta naujiena. Četvergo 
vakare (16 d. šio mėn.) apie aštuntų valandų Matijošius 
Toluba norėjo savo skiepe uždegti žiburius. Taigi pasiė
męs lempukę, ėjo įsukti jų į “socket’ų”, bet pakeliuje pa
sitiko jį Antanas Dabulevičius ir atėmė lemputę, sakyda
mas : ‘ ‘ Duok, męs įsuksime. ’ ’ Skiepe lemputę paėmė Mati- 
jošiaus brolis Petras Toluba ir pradėjo sukti. Kad drū
čiau prisukus, Petras dar paėmė vienų ranka už “ Soc
ket’o” (blekutės). Kuomet elektriką susidūrė, Petras 
pajuto, kad negali atitraukti rankų nuo lemputės. Tuo
met suriko: “Stumkit mane!” Pribėgęs Juozas Dabule
vičius nustūmė jį, bet nelaimingas Petras jau nieko nebe
kalbėjo ir jau pradėjo dribti. Tadą vyrai, kų buvo tame 
skiepe (buvo susirinkę išnešti iš jo geresnius daiktus, kad 
kas neišvogtų nakčia, nes skiepas buvo išardytas — tai
sė tuomet namus), pagriebė jį ir išnešė laukan. Pašauk
tas tuojau daktaras Fleming pradėjo trinti vaistais ir pa
sirodė, kad krūtinė plaka smarkiau. Tada daktaras pasa
kė, kad dar gal atgis. Bet už valandos nelaimingasis nus
tojo kvėpuoti.

Taip pabaigė gyvenimų Petras Toluba, sulaukęs vos 
29 metus amžiaus. Buvo jis vyras sumaningas, mėgo 
skaitymų ir kitus prie to ragindavo; taip-pat vaidindavo 
teatruose ir priklausė prie šv. Kazimiero bažnyčios Pitts- 
tone giesmininkų ratelio. Priklausė taip-pat prie Simano 
Daukanto draugijos. Paliko dideliame nubudime brolius: 
Matijošių ir Jonų, taip-pat brolienę Marę Tolubienę ir 
savo brolio vaikus: Adelę, Onų, Teodorų, Aldonų, Vytautų 
ir Gedeminų, ir kitus gimines ir pažįstamus.

Nabašnikas paėjo iš Suvalkų gub., Seinų pavieto, 
Metelių parapijos, kaimo Barčių. Lietuvoje paliko dar 
gyvus tėvus ir tris brolius, kurių vienas yra kunigu: An
tanų, Andrių ir Marčių, taip-pat keturias seseris: Jievų, 
Franciškų, Rožę ir Onų.

Nabašnikas atvažiavo į Amerikų laimės ieškoti 26 d. 
bal. 1906 m. ir pragyvenęs čia 4 metus, atrado tų laimę 
sieroje žemelėje...

Iškilmingos laidotuvės atsiliko 19 d. birželio. Jose 
dalyvavo labai daug pažįstamų ir draugų, taip-pat Sima
no Daukanto draugija. Kas nori artesnių žinių, tegul ra
šo pas: M. Toluba, 1139 Wyoming Avė., Pittston, Pa.

Brolis.

BEATTY, PA.
Smagumų—smagu pasidalinti su “Draugo” draugais 

kokia malonesne naujiena, tokia-gi žinute be abejo bus 
pranešimas, jog štai ant katalikiškos (o galima drųsiai ti
kėti, jog ir tautiškos) dirvos atsiranda naujas darbinin
kas, kuriuomi yra Augulių Mikas, nes štai birželio 25 die
nų jisai būsiųs šventintas kunigu. Kas-gi daugiau gar
biam tautiečiui linkėti, kai atsakyti taip kilniam pašau
kimui. Te visagalis stiprina jaunų darbininkų!

Jonelis.

DONORĄ, PA.
Šitoji naujokyne skurste—skurdo neturėdama dva

siško vadovo, u-gi dabar štai turi ir šaunų klebonų ir vė
la gausi dvasiškoji linksmybė laukia: mat kunigas M. 
Augulis liepos 4 d. vietinėje lietuvių bažnytėlėje atlaiky
siąs savo pirmąsias iškilmingiausias šv. Mišias. Koks-gi tai 
skaistus reginys, kad štai Augščiausiojo tarnas sudeda 
pirmąjį kartų Kristaus aukavimųsi už žmoniją ir žmonelei, 
tie vargingieji, siunčia savo maldas prie sosto Augščiau
siojo, kad Jisai nuolat laikytų globoje savo tarnų; tos-gi 
maldos, tos galingosios jungiasi padangių erdvėse į ste
buklingų harmonijų ir siunčia palaiminimų pasauliui... 
— Kun. M. Augulis gimnazijos mokslus ėjo Mintaujos 
gimnazijoje, seminarijų Kauno beveik baigė, negalėda
mas iškęsti joje, ypač tuosyk, viešpataujančio lenkiškai— 
biurokratiško raugo pasišalino į laisvesnę šalį, kame galė
tų pašvęsti savo spėkas išmėtytiems po visų respublikų 
nuvargintiems tautiečiams. Bris.

WORCESTER, MASS.
Birželio 20 d. Kun. V. Bukaveckas sujungė moterys- 

tėn Čeraškų Antanų su Mitauskų Agota. Tųdviejų pa
vyzdį seks Andrius Bunikis ir Izabelė Dulbiutė.

Reporteris.

MT. CARMEL, PA.
Šiame mėnesyje mūsų parapijoje buvo du pažymėti

nu atsitikimu.
Pirmose dienose š. m., t. y. nuo 30 d. gegužio iki 6 d. 

birž., parapijonai grūste grudomės į savo bažnytėlę 
ant graudžių ir patraukiančių prie Dievo pamokslų Gar
baus Tėvo Kazimiero. Ypač užbaigos Misijų niekad ne
galime užmiršti, nėsa mūsų prižadėjimai, taip garsiai ir 
iškilmingai tuosyk ištarti, tarytum smegsi žaizdose Nu
kryžiuotojo. Švento Kryžiaus ir pirmiau rodos nesigėdijo
me (po tuo vardu ši parapija yra užsimezgusi), — vienok 
nuo paminėtinų ilgam laikui šių Misijų, — Šv. Kryžiaus 
dvi metini šventi ir 6 d. Birželio, bus mums didelei bran
gios, kaipo apdovanotos visatiniais atlaidais.

Devynioliktoje-gi dienoje Š. mėn. v£l buvo labai gra-
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žu mūsų bažnyčioje, kada regėjome būrį bernaičių ir mer
gaičių baltai apsirengusių, yt dvasiukių, priimančių Anio- 
liškų duonų, t. y. pirmųjų Šv. Komunijų. Paskui 7 vai. va
kare tiegi vaikučiai ir visi jų draugai mokiniai lietuviš
kos mokyklos — sykiu 150 ypatėlių — parapijos salėje pa
rodė gerb. savo tėvučiams (ir kitiem, kas norėjo) sekan
čius tautiškos įtalpos dalykus:

1. Tautiškas Hymnas.................................... Choras.
2. Ačiū, Ačiū............................................Deklamacija.
3. a) Linksminkimės..................................... Daina.

b) Čigonas ir Lietuvis.................................Pasaka.
c) Pasėjau Sode Žilvytį........................... Daina.

4. Gegužės Skola......................................... Pasaka.
5. Lietuvio Giesmė.................................Deklamacija.
6. a) Dobile Dobilėli..................................... Daina.

b) Lietuvos Dainos.......................... Daklamacija.
. c) Ateis Pavasarėlis.................................... Daina.

7. Rūtų Vainikas ................................  Deklamacija.
8. Šmėklų Susitikimas................................  Dialogas.
9. Atminimo Žiedas................  Deklamacija.
10 Tegyvuoj’ Mus Tauta.............................. Choras.
Publika teip buvo užinteresuota mokinių veikalu, kad

dvi valandi išrodė per trumpu laiku...
Garbė ir pagyrimas lai būna už tai Globėjoms ir Mo

kytojoms anų vaikelių, t. y. šv. Kazimiero Seserims.
Parapijonas.

NEWARK, N. J.
Birželio 13 d. apšvietos draugija “Žiburėlis”, laikė 

atminimų 3-jų metų gyvavimo. Programas buvo gana 
įvairus: apyskaita iš turto ir veikimo; prakalbos, dainos 
ir dekliamacijos.

1. Susirinkimų atidarė “Žib.” dr-jos pirmininkas J. 
Bradūnas, paaiškindamas susirinkimo tikslų.

2. Padainavo vietinis choras: “Sukruskime broliai”.
3. “Žib.” sek. J. Nevulis pranešė apie veikimų “Žib.” 

draugijos. Iš pranešimo pasirodė, kad narių mažai turi, 
nes tik 60, pinigų kasoje 50 dol., vakarus pasiskaitymui, 
pasišnekėjimui ir diskusijom turėjo kas ketvergas; 9 va
karus surengė viešus: su perstatymais, dainom, dekliama- 
cijom ir vienų su diskusijomis.

4. Knygius A. Biskys išdavė atskaitų iš literatiško 
“Žib.” turto: “Žib.” knygyne knygų yra 400 egzemplio
rių, daugiausia moksliško ir istoriško turinio; laikraščiai 
“Žib.” pareina šie: (iš Lietuvos) “Draugija”, “Viltis”, 
“Šaltinis”, “Rygos Garsas” ir “Vienybė”; (Amerikoje 
spauzdinti) “Draugas”, “žvaigždė”, ir “Katalikas”. Po 
atskaitai knygius ilgokoj kalboj aiškino naudingumų 
skaitymo knygų ir laikraščių.

5. Deklamavo M. Radzevičiūtė “Cit neverkie Lietu
va” (iš “Draugo” No. 6.) gerai.

6. Kalbėjo A. Staknevičius: kokių skriaudų turi ne
mokanti skaityti, rašyti ir skaitliuoti, ir naudingumų pa
mokinančių pasilinksminimų.

7. Dekliamavo O. Nevuliutė “Tėvynė”. Dekliamacija 
nusisekė.

8. Kalbėjo S. Pranis, apie tėvynės meilę ir kaip grei
tai Amerikos lietuviai užmiršta apie tėvynę.

9. Kalbėjo vietinis klebonas Kun. V. Stakne vyčius 
apie mokslo naudingumų ir kų nuveikė olandai per mokslų 
kalbėjo labai aiškiai, taip kad ir be mažiausio mokslo ga
lėjo suprasti, už kų publika labai dėkojo rankų plojimu.

10. Dainuota “Kur bėga Šešupė” ir “Loja šunes ant 
kiemo”.

11. Kalbėjo J. Daukšys, apie blaivybės naudingumų, 
alkoholio kenksmingumų.

12. Užbaigta su dainomis: “Lai gyvuoja Lietuva”. 
Publikai reikalaujant padainuota virš programo, “Kur 
namas mūs”. Dainos nusisekė labai gerai, už kų garbė 
vietiniam vargoninkui A. Radzevičiui. Ačiū ir vakaro 
surengėjams. Geistina butų kuotankiausia toki vakarai 
turėti. Publika pagyrimo verta už gražų užsilaikymų.

Ringys.

AVANAMIE, PA.
23 dienų birželio atsiskyrė su šiuo pasauliu Viktorija 

Stalevyčienė iš Lee—Mine,' Pa. Priežastis mirties — vidu
rių liga. Kas stebėtina — buvo visai ant pažiūros sveika, 
tvirta moteriškė, vienok neveizint į tų, turėjo umu laiku 
apleisti mus. Mirtis a. a. Viktorijos tebūna pasarga 
visoms moterims, kad pasisaugotų sunkių darbų gyveni
me. Nedėlioję po piet’ 26 d. Birželio buvo iškilmingai pa
laidota ant parapijos kapinių. Šermenyse dalyvavo kun. 
A. Šaulinskas iš Plymouth, Pa., ir F. Novakowski iš Nan- 
ticoke. Panedėlio ryt 27 d. birželio atsibuvo iškilmingos 
pamaldos už dūšių a. a. Viktorijos AVanamės bažnyčioje.. 
Dideliame nuliudime pasiliko Amerikoje vyras Kazimie
ras Stalevyče, sūnus Jonas, dukters: Julija ir Antanina. 
Lietuvoje: tėvas Andrius, pamotė Morta ir broliai: Petras 
Adomas, Vincas ir Antanas.

Tebūna lengva Viktorijai Amerikos žemelė!
* Augštaitis.

IIOMESTEAD, PA.
Netikėtai užkliuvęs šitan miestelin, einu vienų vakarų 

gatve pro lietuvių bažnyčių ir net nusistebėjau, kaip žmo- 
neliai tik grūdasi, tik grūdasi bažnytelėn. Žia sakau, 
kas gi čia tuos žmoneles taip veja! Na ir kaip bematai 
ir aš atsiradau eilėje grudančiujųsių bažnyčion. Vos-vos 
gavęs kamputyj vietų, nes bažnytėlė buvo kimšte prikimš
ta žmonelių, laukiau, kas čia bus. Neilgai trūkus sakykloj 
pasirodė kapucino rūbais apsirėdęs vienuolis. Tai buvo 
Tėvas Kazimieras, apie kurio išganingas misijas buvau jau 
skaitęs laikraščiuose. Aiškiai supratau kas sutraukė tiek 
žmonelių bažnyčion — tai Tėvo Kazimiero misijos, tai jo 
iškalbingi pamokslai, kurių keletas ir man teko išgirsti. 
Tėvo Kazimiero pamokslai palietė labiausiai įvairiausias 
tarpe lietuvių ydas, kaip antai: girtuoklybę, josios blogas 
pasekmes, blogų raštų skaitymų ir t.t. ir t.t. Pasekmės tų 
pamokslų, matyti, buvo nemažos, nes klausyklos apstotos 
net keliomis žmonių eilėmis, kurie pažinę savo prasikalti
mų troško Sakramente metavonės karčiomis ašaromis nu
mazgoti nuodėmėmis suteptas sielas. Tik gaila, kad mažai 
buvo nuodemkliausių, todėl visi gavo sušilti.
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Apart Tėvo Kazimiero ir vietinio klebono kun. Čepa- 
nonio buvo dar šie klebonai: Kun. Misius iš Donoros, kun. 
Jurgutis iš Pittsburgo ir kun. Halaburda iš Cleveland, O.

Misijos prasidėjo birž. 15 vakare ir tęsėsi net per vi
są savaitę, nes pasibaigė tik birž. 23 d. * Praeivis.

WILKES-BARRB, PA.* •

AVilkes-Barre’o lietuvių inteligentų būrelis iš lengvo 
bet vis tik didinasi. Šiais metais pabaigė augštesniąją 
mokslainę (High School) du lietuviu, čia gimusiu: Pra
nas Aleksaitis ir Vincas Ažiukas. Abudu gerai mokinosi 
ir žada toliau da eiti mokslan.

Pereitą nedėldienį Wilkes-Bariečiai per savo para
pijinį susirinkimą vienbalsiai išreiškė savo pasibiaurėji- 
mą Zaboro darbams ir paniekinimą Chicagos ‘ ‘ Katalikui ’ ’ 
ir tiems laikraščiams, kurie tuos Zaboro purvus atkarto
jo paskui “Kataliką”. Įnešimas užprotestuoti prieš Za
boro melagystes: “Męs žinome savo kunigą nuo 6 metų 
ir pažinome Zaborą per kelis tik mėnesius! Nepavelysime 
tokiam valkatai šmeižti neteisingai savo kunigo! turime 
viešai užprotestuoti!” triukšmingai visų priimtas ir pa
vesta parapijos trustisam parapijos varde parašyti pro
testą prieš Zaborą ir papeikimą “Katalikui”. Parapijos 
protestas turi būti nusiųstas į ‘ ‘ Kataliką ’ ’.

Kunigas Vizgirda, nesitikėdamas nuo savo parapijo
nų tokio sąjausmo, susigraudino... Be abejonės Kunigas 
bus dėkingas savo parapijonams. Pagirtinas tai katalikų 
darbas. Reporteris.

Da kartą primename aplinkinių lietuviams, kad męs, 
Wilkesbariečiai statomosios bažnyčios naudai surengėme 
puikų pikniką ir didžiausią ekskursiją į Carey Lake lie
pos 5 d. t. y. ateinantį utarninką.

Traukiniai iš Wilkes-Barre’s išeis 8 ir 9:30 išryto ir 
stos visose pakeliuj stacijose. Visus užprašome maloniai 
atsilankyti. Trijų Draugijų komitetai.

PITTSTON, PA.
Nelaimė eina po nelaimės. Praeitą četvergą (birž. 23 

d.) palaidojome Jurgį Gustą, 26 metų amžiaus. Nabašnin- 
kas paėjo iš Eržvilko parapijos, Kauno gub. paliko jau
ną pačią su trejetą vaikučių. Bedirbant angliakasyklose 
pagavo jį šūvis ir paguldė ant vietos. Nabašnikas prigu
lėjo prie šv. Petro ir Povilo draugijos ir tapo iškilmingai 
palaidotas ant lietuvių kapinių.

Birž. 24 d. angliasyklose tapo užmuštas ant vietos 
(akmuo užgriuvo ant jo) Juozas šaukščius, paeinąs iš 
Vidgirių kaimo, Keturvalakių parapijos. Turėjo 32 metus 
amžiaus. Pirm to išgyveno Škotijoje, netoli Glasgow, 
septyneris metus (kur ir vedė), paskui Pittstone Seseris 
metus. Paliko pačią ir ketvertą vaikučių.

A. A. jiems!

NEDELDIENIS SANS SOUCI PARKE.
Kiekvieną nedėldienį popietų šią vasarą Oppenheimo 

padidinta orkiestra grieš bažnytinės muzikės koncertą 
Sana Souci Parke. Ineiga kiekvienam uždyką. Ikvalei 
suolų, stalų ir smagaus pavėsio.

Iš Amerikos.
Nusinuodijo alumi.

Tūlas Bacon su pačia iš Bedford, West Chester pa
viete, pasidaliję išgėrė alaus bonką. Bacon’ienė tuojaus 
pasimirė, o jos vyro gyvastis didžiausiame pavojuje.

Koroneris bando patirti, iš kur aluje nuodai atsirado.
Brangus rinkimai.

Juozas C. Sibley iš Franklin, Pa., išrinktas pasiunti
niu į Kongresą, prisipažino išleidęs rinkimams $40,698. 
Tik viename paviete jo agitatoriai paėmė $17,000. Sibley 
pergalėjo savo oponentą 689 balsais, bet už kiekvieną sū
riai permokėjo. Republikonų lygos vadas gavo $4,0000, 
agitatoriai — nuo $150 iki $1.000. Laikraščiams už ap
skelbimus užmokėjo $6000. Mat Sibley yra prieteliu žibalo 
trusto, kuriam reikalingas šalininkas kongrese, užtai nei 
kaštų nesigailėjo.

Pardavė pačią už $1.00.
Syracuse, N. Y. Pirklys Joss pardavė savo pačią, su 

kuria pergyveno 19 metų, klerkai Rogers už vieną dolerį. 
Pastarasis nuo senei jau buvo pas Joss’us ant burdo ir 
įsimylėjęs į savo darbdavo pačią, nupirko ją sau.

Pastorių dvikova bažnyčioje.
Lexington, Ky. Pastoriai Robert Vanower ir Is. Perry 

susiginčijo už ką tai prie altoriaus baptistų bažnyčioje ir 
pradėjo vienas' kitą kumščiomis vaišinti. Peštukų pers
kirtų pasiskubino Perry’ės brolis sulaikydamas Vanower 
rankas. Tuo pasinaudojęs pryceris Perry, išsitraukęs pei
lį, perpiovė savo priešo gerklę, paguldydamas jį ant vie
tos. Bažnytužėje'kilo panika. Pastorių ir jo brolį suareš
tuota.

Pasiutęs gaidys užmušė moteriškę.
Bryn Mawr, Pa. Pasiutęs gaidys užpuolė vieną mote

riškę ir skaudžiai sukapojo jos veidą ir rankas. Už poios 
savaičių moteriškė pasiuto ir mirė baisiose konvulsijose.

Brangiausias žemės sklypelis.
Brockton, Mass. Paplatinimui gatvės šio miesto val

džia paėmė nuo Rynaldsono sklypelį žemės, 16 kvadrati
nių colių, ir norėjo užmokėti jam po $50 už colį. Navinin
kas tečiaus ant tiek nesutiko ir apskundė miestą, reika
laudamas $36.000, tai yra po $2,250 už kiekvieną paimtos 
nuo jo žemės colį. Nežinia, kaip teismas nuspręs

Pavogė vaiką.
New York City. “Juodosios Rankos” nariai pavogė 

trijų metų Mykolą Scimeca, plačiai žinomo daktaro Sci 
meca sūnų, ir reikalauja $1000 už jo sugrąžinimą. Tėvas 
pasibengęs užmokėti reikalaujamą sumą

Milijonai naujoms budavonėms.
Washington, D. C. Kongresas patvirtino bill’ių, pa

akinantį $19,288,500 pastatymui naujų budavonių ir $3,- 
095,000 užbaigimui pradėtųjų. Iš tų pinigų pusė milijo
no skiriama pastatymui antros krasos stoties Chicagoje.

Lynčiavo niger}.
Rusk, Texas, miestelio gyventojai sudegino nigerį 

Johnson už užmušimą baltos moteriškės.
Enumeratorius nubaustas.

Grand Rapids, Mich. Cenzo užveizdėtojas Jonas L. 
Boer patrauktas teisman ir laukia jį sunki bausmė už po-

,

t
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litikos varymą surašinėjant gyventojus. Jis, mat, liep
davo jo valdžiai pavestiems enumeratoriams dalyti žmo
nėms pliakatus, skelbiančius senatoriaus Burrows kandi
datūrą. Boer nesigina, tik aiškina, jog buvęs augštesniųjų 
ypatų priverstas teip daryti.

šaudė į oralaivį.
Bowen, Ky. Du aviatoriai leidosi į kelionę balionu. 

Perlėkę 550 mylių pasiekė Kentucky Kalnus. Ten sutiko 
juos revolverių kulipkos, kurios teip pažeidė oralaivį, jog 
aviatoriai, nebegalėdami toliaus lėkti, turėjo nusileisti. Į 
balioną šaudė kalniečiai.

$1.000.000 universitetui.
Ithaca, N. Y. Milijonierius G. Smitli mirdamas pasky

rė milijoną dolerių Cornell universitetui šitame mieste. Už 
nuošimčius studentai mokysis senobinių ir naujų kalbų, li
teratūros, filiozofijos, istorijos ir politiškos ekonomijos.

37 užmušti trūkiui susikūlus.
City of Mexico, 24 d. birželio. Baisi nelaimė atsitiko 

ant Manzanillo gelžkelio, kuomet atsiliuosavę keturi trau
kinio vagonai su neišpasakytu greitumu nusirito pakalnėn 
ir susidaužė į šipulius. Vagonuose buvo apie 150 keleivių, 
kurių 37 tapo ant vietos užmušti, o keliosdešimt sunkiai 
sužeista.

Mašinistą ir konduktorių suareštuota iki kol neištirs, 
keno kaltė.

Malūninkų konvencija.
Minneapolis, Minn. Apie 1000 malūninkų iš Suv. Val

stijų ir Kanados susirinko ant konvencijos Maliūninkų 
Tautiškos Federacijos. Tikimasi pasiuntinių iš Anglijos, 
Škocijos ir Airijos.

Baudžia gyvojo tavoro pirklius.
Pranas Grillo iš New Yorko ir Pranas Rosenthal iš 

Newark’o, N. J., nuteisti 10 metų kalėjimo už vyliojimą o 
paskui pardavimą jaunų mergaičių į paleistuvystės na
mus.

Išvogė prekių už $92.000.
New York, N. Y. Išduotos skaitlinės New York Truck 

Owners draugijos parodo, jog per tris pastaruosius mėne
sius pavogta iš vagonų visokių prekių už $92.000.

Nuošimčiai už elektrą.
Chicagos miestas gavo nuo Edison elektrikos kompa

nijos $325.313 nuošimčių už pereitus metus, pasibaigusius 
31 d. gegužio. Kompanija per vienus metus turėjusi įnei- 
gos 10 milijonų, aštuonis šimtus, dvidešimts keturis tūk
stančius, keturis šimtus ir septyniasdešimts dolerių ($10.- 
824.470), nuo kurios tai sumos miestas gavo tik trečią nuo
šimtį.

Pavojus Kalifornijai.
Washington, D. C. 26 d. birželio. Prezidentas Taft pa

siuntė Kongresui notą, prašydama spaskirti $1.000.000 
sudrūtinimui Kolorado upės krantų, kuri, tankiai patvin- 
dama, daug blėdies padaro Kalifornijos valstijai.

GAISRAI.
— Charleroi, Pa., 26 d. birželio. Sudegė 23 arkliai 

Charleroi anglies kompanijos. Jųjų sargas miegojęs, kuo 
met gaisras pakilo ir led išsigelbėjo gyvas.

— Brooklyne, N. Y., sudegė medžio sandėlys Cross, 
Austin & Ireland Lumber kompanijos. Nuostoliai sieksią 
į $250.000.

— New Yorke kilo gaisras šaudančios medžiagos (fire 
works) sankrovoje ant Warren gatvės. Ugnelė teip greit 
apsiplėtė, jog ne visi ten dirbusiejie galėjo išsigelbėti. 
Ugnelę apveikus stokavę trijų asmenų. Blėdies padaryta 
už $55,000.

— Seneca Falls, N. Y., 26 d. birželio. Trįs asmens 
nustojo gyvasties, o keletas sunkiai tegalėjo išsigelbėti iš 
gaisro, sunaikinusio Seneca hotelį, vertės $40.000.

— La Crosse, Wis., 26 d. birželio. Pereitos subatos 
naktį sudegė ekskursijos laivas ant Mississippi upės, ant 
kurio buvo 1,500 pasilinksminimo ieškotojų. Pasidėkavo- 
jant tečiaus kapitono, ir jo pagelbininkų šaltam kraujui, 
beveik visus išgelbėta, ba iš teip didelio skaičiaus keleivių, 
tik 3 ypatos težuvo.

— 26 d. birželio tapo ugnelės prarytas Poughkeepsie 
laivas vertės apie $125.000.

Visokios žinios.
Miestelyje Trau, Dalmacijoje, sunkiai susirgo suvir- 

šum trįs šimtai asmenų, o trįs tuojaus mirė, atsigėrę van
dens iš versmės.

Nelaimė atsitiko laike pamaldų procesijos. Diena bu
vo labai karšta ir maldininkai viens per kitą grūdosi prie 
šaltinio. Bet kiekvienas, led spėjęs troškulį užgesinti, pa
juto baisų vidurių skaudėjimą. Kunigai pasiskubino ligo
niams į pagelbą. Ligonbučiai prikimšti.

Iki šiol nepatirta priežasties šaltinio vandens nuo
dingumo.

Ilgai jieškojus ant galo pasisekė policijai sugauti 
penkis žmogžudžius, kurie nuo keletos mėnesių gązdino 
žmones Pezuengos apielinkėje, Portugalijoje, žmogžu
džiai užpuldavo keleivius, atimdavo nuo jų pinigus ir bran 
gesnius daiktus, o apvogtuosius įmezdavo į bedugnę.

Suimti prisipažino prie kalčių ir nurodė bedugnę,
kurioje rasta nemažai lavonų niekadėjų aukų.« ■

Pran mzijoje, ant stoties Villepreux užvažiavo eks
presinis trūkis, bėgantis į Granville, ant stovinčio tavo- 
rinio traukinio. Susidūrime žuvo 19 asmenų, o 30 gana 
sunkiai sužeista.

Po nelaimei pasirodžiusi ugnelė pavertė susikūlusį 
trūkį pelenu krūva.

Antra šių dienų nelaime Prancūzijoje yra paskendi
mas laivo “La Roehelle” netoliese Airijos pakraščių. De
šimts žmonių prigėrė.

Maskolijos caras perskaitė vokiškame laikraštyje, 
jog ištremtiejie maskolių raštininkai, Gorkij ir Andriejev, 
nusipirko Curtiss’o aeroplianą ir mokinasi lakioti, su mie- 
rių nulėkti į Maskoliją ir mesti sprogstančios medžiagos 
ant caro rūmų, jų sudraskymui.

Nuo tos valandos caras nebeturi ramybės, ypač, jog 
baronas Renne, aeronautikos (oru lakiojimo) autoritetas 
Maskolijoje, pripažino už galimą tokį atkeršijimo carui 
už visas jo skriaudas padonams būdą.

Caras įsakė Stolypinui apdirbti tiesas, kurios valdy
tų padangių erdves.
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REDAKCIJOS PASTABOS.
49

Grįžtame prie pertraukos eilės pastabų apie priežas
tis pragyvenimo pabrangimo. Matėme, kad prof. Nor
ton kaltina už tatai auksų, kurio pastarais 13 metų pri
kasta tiek daug, kad jo kaina arba, kitaip tariant, perka
moji vertybė turėjo nupulti. Antra vertus, prof. Patten 
visiškai išteisina auksų ir visų bėdų suverčia ant pačių 
žmonių: nemokate, girdi, gyventi, nustojote taupti, susi- 
grudote po miestus, nesusieinate daugiau su ūkininkais; 
jūsų moters nebemoka namų darbo, ir t.t.

Šiandien susipažinkime ru Giddings’o nuomone. 
Franklin II. Giddings yra vienas žymiausiųjų Amerikos 
socijologų ir užima socijologijos kresę Kolumbijos univer
sitete (New Yorke) — tai gi jo nuomonės visuomenės gy
venimo srityje privalo turėti atsakomų svarbų.

' $ *

Aptariamame čia straipsnyje (“An old-fashioned 
tlieory of prices”, Independent, March 3, 1910) prof. Gid
dings nebando būti rimtu. Be ko jis gardžiai pasijuokia 
iš tų “keistų senelių”, klasiškųjų ekonomistų: Malthus’o, 
Ričardo ir Mill’io, ir iš jų “pasenusių teorijų”. Tų teorijų 
esu, negalima taikyti prie Amerikos.

Kokios tai teorijos?
Jos žinomos kiekvienam apšviestesniam žmogui. Mal- 

thus mokino, kad žmonės ant žemės dauginasi greičiau, ne
kaip maistas (užsilaikymo šaltiniai). Ričardo skelbė, kad 
daiktų kainos sukinėjasi aplink “normalinę kainų”, ku
rių apsprendžia našumas ne kasyklų, ūkio žemės, fabrikų 
ir išdirbimo įrankių, apskritai imant, bet našumas ma
žiausiai pelno nešančių kasyklų, žemės, fabrikų ir išdir
bimo įrankių. Mill’io teorija (besimažinančių įėmimų ų- 
statymas) mokina, kad kiekvienas žemės kųsnelis neša 
vis mažiau ir mažiau pelno, vadinasi į jį reikia dėti dau
giau darbo ir kapitolo, bet rezultatai vis mažesni ir ma
žesni.

Štai taikinant šitas teorijas prie Amerikos, Malthus 
išaiškintų dabartinį brangumų Amerikoje labai prastu 
budu. Jis pasakytų: jus, amerikiečiai, dauginotės labai 
greitai, bet daiktai, reikalingi jūsų pramitimui nesidaugi- 
no taip greitai, taip kad sulygintiniai jus turite šioje va
landoje mažiau maisto, nekaip turėjo jūsų tėvai ir tėvu
kai. Todėl ir nesistebėkite, kad dabar mokate už valgo
muosius daiktus daugiau, nekaip .mokėjote seniau.

Bet kas yra tas maistas? — klausia Giddings per ame 
rikiečio—kritiko lupas. — Maistas tai juk mėsa, javai ir 
daržovės. Ar gi galvijai ir kiaulės, kviečiai ir kukuruza, 
bulvės ir bastučiai nesidaugina taip greitai, kaip ir žmo
nės? Ar gi ir tie daiktai nesidaugina greičiau, kaip jų 
užsilaikymo šaltiniai? Argi ir šaltinių šaltiniai nesidau
gina greičiau, kaip ir šių šaltinių šaltiniai?... Bet sako 
faktai. Metant teorijas šalin statistika rodo, jog žmonės 
eina greičiau prie savažudybės, ne prie dauginimos. Pran
cūzijoje daugiau žmonių miršta kasmet, nekaip gema. O 
ir pačioje Amerikoje garsiai kalbama apie “rasės sava- 
žudybę” (race suicide). Faktai rodo, kad reikalingi žmo
nių pragyvenimui daiktai dauginasi smarkiau, nekaip pa
tįs žmonės. Malthus’o teorija nieko neišaiškina.

Ričardo teorija ir-gi neteisinga. Kainas stato ne tas, 
kurisai daiktus išdirba, bet tas, kurs juos suvartoja (ne 
producentas, bet konsumentas). Męs patįs pasirenkame 
sau, kų norime, ir patįs išsidirbame sau gyvenimo normų 
(Standard of living). Perkame sau reikalingus daiktus nuo 
to, kurs pristato juos mums pigiausiai, o pristato jis mums 
ne tokius daiktus, kokius jis turi, bet tokius, kokių męs 
patįs norime. Pradžia išeina ne nuo to, kurs daiktus iš
dirba, bet nuo to, kurs jų reikalauja. Žodžiu, kainas aps
prendžia ne pigiausias isdirbimas, bet pigiausias naudin
gumas (žmonės perka tik tokius daiktus, kurie yra jiems 
reikalingi ir naudingi; tokius daiktus visados pirks ten, 
kur gauR juos pigiausiai; antra vertus ir pigiausieji daik
tai, kurie tečiau duotoje valandoje nėra pageidaujami, 
neras pirkėjo). Iš to kas išeina? — Tšeina, kad jeigu da
bar Amerikoje valgomieji daiktai taip brangus, tai dėlto, 
kad tokių daiktų patįs žmonės reikalauja ir yra pasirengę,
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kad ir skųsdamiesi, mokėti už juos brangiau, by tik juos 
turėti. Brangumui kalti konsumentai, ne producentai.

Mill’io teoriją sumuša faktai. Amerikoje yra taip: 
jeigu žemė nustoja derėti kviečius, ant jos sėja kukurū
zas, kuomet kukuruzos nustoja augti, ant jos sodina buro
kus, ir parduoda juos į cukraus dirbtuves. Be to, moks
las, naujos mašinos, irigacija ir kiti pagerinimai padaro tą 
Stebuklą, kad apleistų ir nualintų farmų vienas akras ga
li nešti 60 bušelių kviečių.

Apsidirbęs tokiu budu su klasiškais ekonomistais ir 
davęs jiems dar daugiau, kaip pusantro puslapio pasitei
sinti, Giddings duoda pusiau sarkastišką, pusiau apgai
lestaujantį pamokinimą amerikiečiams, iš kurio skaityto
jas lengvai numanys, ką new-yorkinis profesorius kaltina 
už augštas kainas. Perpasakojam tą pamokinimą savais 
žodžiais.

Atvažiavome (męs amerikiečiai) į šitą žemę iš svetur. 
Radome joje mažai gyventojų. Tie gyventojai (indiečiai) 
pasirodė mums žemesnė, da-gi laukinė rasė. Tuos “lauki
nius” iššaudėme arba įstatymais sumažinome jų skaičių 
taip, kad jų beveik nežymu. Tadą galėjome augti, ir plė- 
toties ir eiti nuosaviais civilizacijos keliais. Bet velijome 
atsitraukti iš svetur (iš Afrikos) kitokią rasę, kurią nie
kinome ir kurią pavergėme (negrus). Kada iš to kilo na
minė karė, pradėjome gelbėties nuo prapulties tokiais ne
tikusiais budais, kaip išleidinėjimu popierinių pinigų ir 
pagimdymu daugybės ekonominių privilegijų. Tuo pa
čiu tarpu pavelijome naikinti gamtos spėkas. Kurių ne
spėjome išnaikinti, atidavėme monopolistui. Nestatome sa
vo namų taip stipriai ir saugiai, kaip europiečiai. Rezul
tate ugnis sudegina musų nuosavybę kas met už 215,- 
084,700 dolerių. Kas dešimtį metų turime finansinę pani
ką, bet nebandome pataisyti nei popierinių pinigų nei ban
kų systemos. Darome tame atžvilgyje visai kitaip, kaip 
europiečiai.. .Per tris šimtus metų buvome kaimene lau
kinių asilų. Kitose šalyse, kituose amžiuose buvo pana
šios asilų kaimenės, bet nei viena nėra padarusi tiek pra
gaišties tokiu trumpu laiku, kaip amerikiečiai...

Taip kalba apie savo tautiečius prof. Giddings.

KATALIKŲ KUNIGAI IR LAKSTYMAS ORE.

Žmonėms visados rūpėjo išrasti būdą lekioti ore. Se
novės Graikijoje vaikščiojo pasaka apie Daidalą ir jo sū
nų Ikarą, kurie pasidirbinę sau sparnus pasikėlę augštai 
į orą. Bet sparnai buvę plunksnų ir priklijuoti prie pečių 
su vašku. Ikaras pasikėlęs per augštai — ir saulės spin
duliai sutirpinę vašką, sparnai nupuolę ir nelaimingas 
orininkas (dabar pasakytumime: aeronautas) nukritęs že
myn ir užsimušęs.

Gal šita pasaka, o gal ir noras pabandyti, kaip tai 
žmogus jaučiasi augštai ore, paskatino vienuolį Elmerą, iš 
benediktinų vienuolyno Malmesburyje, Anglijoje, prasi
manyti būti paukščiu.! Buvo tai XI-me šimtmetyje. Prisi
rišo jis sparnus prie rankų ir kojų, užlipo ant bokšto Mel- 
mesburyje ir pasileido lėkti. Palėkęs varsnas, tapo su
suktas vėjo, krito ant žemės ir nusilaužė abidvi koji. Bū
damas šlubų Elmeras pasakodavęs, buk jis nebūtų puolęs 
žemyn, jei butų prisirišęs dar uodegą. Taip bent aprašo

visą atsitikimą to paties zokono vienuolis Viliamas, gyve
nęs tame pačiame šimtmetyje.

Sekančiame šimtmetyje vokietys kunigas vardu Lam- 
precht parašė poemą “ Alexanderlied”, kurioje karžy
gys bando lėkti ore. Jisai pririša prie geležinės sėdynės 
šešiolika prijaukintų grifų (dideliij paukščių) ir iškelia 
ant ilgo pagalio kąsnį mėsos. Paukščiai bando pasiekti 
mėsą ir keliasi į viršų, keldami sykiu ir sėdynę su žmo
gum, tas-gi sukinėdamas pagalį tai į vieną, tai į kitą pu
sę, verčia paukščius lėkti ten, kur jis pats nori. Origina
liška svajonė!

Garsus pranciškonas Roger Bacon (g. 1214, mirė 
1294 m.) savo veikale “De Secretis Artis et Naturae Ope- 
ribus” rašo, kad galima lekioti ore: reikią pasidaryti tik 
mašiną, į kurią įsisėdęs žmogus galėtų su svirties pagelba 
judinti sparnus ir lakstyti ore, kaip paukštis. Pats Ba
con bandė pasidirbinti tokią mašiną — bet nepasisekus 
pasikelti augštyn vieną ir kitą sykį, pametė aeronautiką. 
Po trijų šimtmečių koks tai kunigas Mohr (1575—1625), 
gyvenęs Wuertemburge, gavo vardą “lakiojančio vienuo
lio” už tatai, kad bandė skraidyti ore.

Tečiau pirmutiniu tikru orininku reikia pavadinti 
vyskupą Faustų Veranzio, kursai 1617 m. nusileido nuo 
bokšto su parašiutu. Jis buvo vyskupu Vengrijos komi- 
tate Csanat ir atsižymėjo neromia dvasia. Kito kunigo, ku 
riam pasisekė palekioti ore, vardas buvo Desforges. Jisai 
darė pasekmingus bandymus 1772 m. miestelyje Estam- 
pes, Prancūzijoje.

Žinoma, lakstymas ore negalėjo būti pasekmingas iki 
oralaivio (baliono) išradimui. Pirmutiniai žmonės, kurie 
pasikėlė oran su oralaiviu, buvo broliai Montgolfieriai, bet 
daugelį metų prieš juos kunigai minėjo savo raštuose apie 
indus, pripildytus dujomis, lengvesnėmis už orą. Vienuo
lis Albertas Saksonietis (XVI-me šimtmetyje), jėzuitai 
Gasparas Scbott (1608—1666), Athanasius Kircher (1602- 
1680), Lana (1631—1687), ypač šis pastarasis savo “Pro- 
dronoje” aprašo oralaivius, su kuriais galima pasikelti 
augštyn.

Prisiskaitęs tokių aprašymų koks tai jaunas brazilie
tis Laurentas de Gusmao (buvęs broliuku pas jėzuitus) 
prasimanė savo oralaivį ir meldė karaliaus Jono V, kad 

• suteiktų privilegiją lakstyti su tokiu oralaiviu tik jam 
vienam. Karalius suteikė tokį “patentą” ir užgynė nau- 
doties broliuko išradimu po mirties bausme. Pačiam de
Gusmao nepasisekė lakstyti ore.

Avignone (Prancūzijoje) aštuonioliktame šimtmetyje 
gyveno mokytas dominikonas, Juozapas Galien, kursai 
užsiiminėjo aeronautika. Montgolfier’ai pasipažino su juo, 
ir be abejo, toji pažintis daug prisidėjo prie pasisekimų 
garsiuose bandymuose.

Buvo daugiau pasaulinhj kunigų ir vienuolių, prisi
dėjusių prie išrišimo klausimo, kaip galima lakstyti ore. 
Tatai viskas tik parodo, jog katalikų bažnyčia visados 
ėjo ranka rankon su laiko dvasia ir interesavosi lygiai 
mokslu, kaip ir pasauliniai žmonės.

/



480 DRAUGAS Birželio (June) 30, 1910, Met. II. No. 26.

REIKALUOSE SĄRYŠIO LIETUVIŲ PAŠELPINIŲ 
DRAUGIJŲ AMERIKOJE.

(Prisiųsta).
Centro Komiteto pranešimas.

Centro Komitetas prižada pats dirbti Sąryšio naudai 
ir kviečia visas draugijas talkon prie darbo. Meldžia taip- 
pat laikraščių, kad atidarytų savo skiltis geresniam ap
kalbėjimui S. L. P. D. reikalų.

1. Meldžiame lietuviškų laikraščių perspauzdinti mu
sų atsišaukimą į visuomenę, taip-pat įstatus S. L. P. D. 
(dėlei vietos stokos “Draugas” negali to padaryti. Red.).

2. S. L. P. D. įstatai turi viešai būti apkalbėti iki 15 
d. rugpjūčio. Iki tai dienai draugijos privalo padaryti 
savo patėmijimus, pataisymus ir pridečkus. Po tos die
nos įstatai eis per visutinį balsavimą. Balsavimas turi už
sibaigti 15 d. lapkričio mėn. Naujoji konstitucija, už
tvirtina visutiniu balsavimu, įeis galybėn nuo naujų — 
1911 — metų. Nuo tos dienos Centro komitetas pradės 
elgties saly g naujais įstatais.

3. Tuo pačiu laiku draugijos, kurios priklauso prie S.
L. P. D., privalo iki 1 d. rugpjūčio perstatyti po tris kan
didatus į sąryšio centro komiteto narius. Vėliau, gavusie
ji daugiausiai balsų (vadinasi trįs daugiausiai gavusieji) 
bus paleisti per visutinį balsavimą — ir tokiu budu iš
rinktoji vyriausybė užims savo vietas nuo 1 d. sausio 
1911 m.

4. Tuo pačiu laiku bus renkamas ir organas. Kiekvie
na draugija gali statyti tris laikraščius. Trįs daugiausiai 
balsų gavusieji pereis per visutinį balsavimą žinoma, (jei 
apsiims būti organu). Balsavimai bus slapti.

5. Dabar pasidarė jau išlaidos, kurių pridengimui 
meldžiame draugijų, priklausančių prie S. L. P. D., kad 
prisiųstu centro kasieriui A. Bernotai, 45 Ward st., Wor- 
cester, Mass., po vieną tik dolerį. Atskaita tilps viename 
arba kitame laikraštyje — kaip draugijos norės.

6. Jeigu kam neaišku kas norints apie "S. L. P. D., tas 
lai kreipiasi prie centro komiteto, o jisai pasirupįs išaiš
kinti. *

Adresai :
Pirmininkas : A. Viznis, 165 Columbus avė. Bridgeport, 

Conn.
Padėjėjas: A. A. Aponaitis, P. O. B. 117, Westville, III. 
Raštininkas: T. Kazlauskas, 177 Ashman st. New Haven,

Conn.
Kasierius: A. Bernotą, 45 Ward st., Worcester, Mass. 
Kasos globėjai: A. Greivis, P. O. B. 39, Kast Haven, Conn.

J. Žvingila, 1711 E. Matheny avė. Springfield, III.
čia eina komiteto parašai.

Red. prierašas. Šitą atsiliepimą talpiname sutrum
pinę. Patėmijimus apie Sąryšį atidedame tolesniam laikui.

NBDĖLDIENIS SANS SOUCI PARKE.
Kiekvieną nedėldienį popietų šią vasarą Oppenheimo 

padidinta orkiestra grieš bažnytinės muzikės koncertą 
Sana Souci Parke. Ineiga kiekvienam uždyką. Ikvalei 
suolų, stalų ir smagaus pavėsio.

NUO ADMINISTRACIJOS.
A. Zaboras “Katalike” daug priburniojo ant “Drau

go” leidėjų. Jisai giriasi, kad būk “Draugo” leidėjai 
pakvietę jį “Draugą” redaguoti ir jis redagavęs per 6 
mėnesius; kad jam nebuvo mokama atsakančiai alga, ir 
stengdamasis apginti “Kataliko” Redakcijos nedorą pa
sielgimą, užginčija, kad “Ka-kas” reikalavo išduoti 
“Draugo” sekretus. Apie kitus Zaboro besanžiningus 
pliovojimus ant savo geradarių—kunigų, kurie jį nuo 
streeto paėmė, priglaudė ir davė jam gerą duoną ir pro
gą žmoniškai gyventi, nerašysime nes kiekvienas pigiai 
supras, kad tai pliki burniojimai.

Ant tų melagingų prikaišiojimų šiuotarpu pasakysi
me tik tiek:

“Draugo” leidėjai nekvietė A. Zaborą už redaktorių 
ir jisai nebuvo pas mus redaktorium. Patsai-gi Zaboras 
nuolatos laišką po laiško rašinėjo į mūsų Redakciją pra
šydamas darbo ir prisižadėdamas būti geru darbininku ir 
net “kataliku”. Kiekviename laiške skundėsi esąs be 
darbo ir badas gręsiąs. I

Pasigailėjome — davėme darbą: adresus prižiūrėti, 
žinias perrašinėti, korektas taisyti ir t.t. Teisingai, pada
rėme jam mielaširdystę. Toliaus, jisai meluoja tvirtin
damas, kad buvęs per 6 mėnesius “Draugo” darbininku. 
Iš jo paties laiškų padėtų tame pačiame “Kataliko” nu
meryje, galima persitikrinti, kad jis dirbo prie “Draugo” 
nuo Gruodžio 15 d. 1909 m. iki Balandžio 15 d. 1910 m., 
viso tik 4 mėnesius. Be sąžinės meluoja, būk alga nebu
vus jam reguliariškai išmokama. Savo algą jisai išim
davo pirma laiko po kelis dolerius. Štai datos pinigij
ėmimo:

1909 m. Gruodžio 31 d............................................16,00
1910 m. Sausio 6d................................................ 14,00
Sausio 10 d........................................................... 1,00
Sausio 17 d...........................................................  5,00
Sausio 19 d............................................................. 7,00
Sausio 27 d........................................................... 5,00
Vasario 1 d.......................................................... 4,55
Vasario 2 d........................................................ 28,45
Vasario 17 d............................................................7,00
Vasario 18 d..........................................................20,00
Kovo 1 d. algos....................................................22,00
Kovo 14 d. į algą................................................3,00
Kovo 26 d. į algą................................................7,00
Balandžio 2 d. į algą.............t..........................................................40,00
Po kelis dorelius yra išėmęs ............................24,69

Sykiu $204.69
Tokiu būdu jisai yra paėmęs už keturis mėnesius 

$204,69. Už mėnesį buvo sulygta $50.00. Kiekvienam va
lia ateiti į Redakciją ir persitikrinti, kad męs tiesą ra
šome ir kad viršui paduotos skaitlinės ir datos paties A. 
Zaboro ranka yra knygose užrašytos.

A. Zaboras tapo paliuosuotas ne staiga ir ne be prie
žasties. Visų pirma persergėjome jį, kad paliautų gir
tuokliavęs ir žiūrėtų pavesto jam darbo. Bet persergėtas 
da aršiau ėmė daryti. Persigėręs brutališkai apsieidavo 
su kitais mūsų darbininkais, kurie mums pasakė, kad ne-
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gali ilgiau būti, jei Zaboras bus! Darbo nežiūrėjo.... 
Galutinai buvome priversti atsakyti jam vietą. Balandžio 
2 d. buvo pasakyta jam formališkai, kad nuo Balandžio 
15 d. jis paliuosuojama ir kad tuo tarpu pasijieškotų ki
tur sau darbą. Bal. 15 d. jisai pasisakė — gerumu neiš
eisiąs, jei jam nebus užmokėta už cielą mėnesį. Męs jam 
užmokėjome už keturis čielus mėnesius, tatai nesupranta
mas ir neteisingas jo reikalavimas. Vienok męs sutikome 
ir tą jo reikalavimą išpildyti. “Draugo” redaktorius pa
skolino A. Zaborui, “ypatiškiems reikalams” $90.00. Pa
sakėme tat, kad reikalaujančią sumą gali atsiskaityti iš 
tų $90.00, ką yra kaltas “Draugo” redaktoriui, ir kad 
išsikraustytų iš Redakcijos, nes Redakcijoje turėjo apsi
gyventi kitas darbininkas, kuris buvo atvažiavęs ir ku
riam buvo pavesta prižiūrėti spaustuvės reikalai. Zabo- 
ras-gi štai ką atrašė: “Iš tos skolos namanau sau at
siskaityti. Išeiti neišeisiu, lauksiu, kol išmesite, lai būna 
kas tūri būt. Jeigu norite galime eiti teisman, aš esmių 
prisirengęs. Pagaliaus neina man apie išlošimą, bet apie 
skandalo sukėlimą “Draugo” leidėjams. Su pagarba,

A. Zaboras”.
Laukėme kelias savaites, prašėme, kad gražumu su 

mumis atsiskirtų, bet Zaboras sėdėjo mūsų namuose, grą- 
sino mums atkeršyti, šmeižė saliunuose “Draugo” leidė
jus ir didžiavosi, kad jisai būsiąs kol norėsiąs ir niekas 
negalįs jį išmest... Neturėdami ką daryti, priversti bu
vome šauktis konštabelio pagelbos, kad tokį nekultūrin
gą sutvėrimą išvestų iš mūsų namo.

Nuo Bal. 15 d. ligi Birželio 4 d. elgėsi nežmoniškai ir 
tyčia mums blėdį darė. Du kartu duris vedančias į dirb
tuvę nakties laike išdaužė, valkiodavosi naktimis į užra
kintus kambarius, į kuriuos jis neturėjo nosies kišti. Tai 
kriminališki darbai! Už gazą nieko nemokėjo, bet ne tik 
ką gazu virdavo valgius, bet tyčia degindavo gazą, kad 
mums pridaryti daugiau blėdies. Sugadino kėdę ir stalą 
ir sunku visas jo piktadarystes išskaityti. Tai matyk, ma 
lonus tautieti, koki darbai žmogaus, baigusio gimnaziją 
inteligento, ir kaip jisai atsidėkavoja savo geradariams! 
Męs jam mokėjome kas mėnesį $50 algos, prie to davėme 
gyvenimui keturis didelius kambarius už kuriuos galima 
gauti apie $20.00 mėnesinės randos. Per visą buvimo lai
ką degino mūsų anglius ir gazą, šitie daigtai turėjo būti 
jo apmokami, tečiaus męs ir to nesigailėjome, nieko ne
sakėme. Turėdamas iš “Draugo” kas mėn. $50 gyvais 
pinigais, ir ruimus, ir šilumą, ir kurą, ir šviesą, A. Zabo
ras nesidriovi skelbti, kad esąs nuskriaustas ir badu 
mirštąs!? Kur čia teisybė? Štai per keturis mėn. paėmė 
nuo “Draugo” $204,69. Iš “Draugo” redaktoriaus $90,00 
Nuo Tgno Žiogelio išsiviliojo, žadėdamas atiduoti — tur
būt po smert — $30,00, gyvais pinigais pasidaro $324.69. 
Milkmanas su bila $8.00 ieško pono Zaboro. Daugeliui 
biznierių liko kaltas po kelis dol. Todėl reikia teisingai 
stebėties, kad tiek pinigų teip trumpame laike pravalgęs 
da ant svieto gyvena; kitam seniai būtų galas atėjęs! Per 
keturis mėnesius suvalgyti apie pusketvirto šimto dol. ir 
badu mirti gali tik tokie ponai, kaip A. Zaboras.

A. Zaboras pridarė blėdies “Draugo” leidėjams ant 
pusantro šimto dorelių ir męs nebūtumėm už tai skundė

si, jei patsai Zaboras nebūtų mus iššaukęs savo šmeiži
mais.

Pagaliaus A. Zaboras bando išteisinti “Kataliko” 
Redakcijos nedorą darbą, tvirtindamas, kad jisai prie 
“Draugo” nedirbęs nuo Bal. 15 d., kad pats pasisiūlęs 
“Katalikui” už agentą ir “Ka-ko” atsakymą paėmęs sa
vo rankomis. Tiesa, nuo Bal. 15 d. Zaboras prie “Drau
go” nedirbo, bet jisai “Draugo” Redakcijoje po No. 
314 E. Market st. gyveno net iki Birželio 4 d. O “Katali
ko” Radakcija rašė į jį Balandžio 21 d. šiuo adresu: 344 
E. Market st., todėl pačtnešys per dvi dieni su tuo atvi
ru laiškeliu Zaboro ieškojo, kas tik norėjo jį skaitė.

Kad “Kataliko” Redakcija Zaboro maldavo išduoti 
kokius ten “Draugo” Redakcijos dokumentus ir stengė
si jį papirkti pigiu būdu - siūlydama už išdavėjystę agen
to knygelę, aišku tatai iš šių štai “Kataliko” Redakcijos 
žodžių į A. Zaborą: “Malonėkite, Tamsta, mums pirma 
prisiųsti kokius bent dokumentus, tuokart męs tegalėsi
me Tamstai išsiųsti pakvitavonių knygelę ir apgarsinimų 
kainas. Su pagarba “Kataliko” Redakcija.”

Tatai reiškia Tamista, būk Judošiu — išdavėju! iš, 
duok pirma kokius bent dokumentus, o tuomet tik, kaipo 
atlyginimą, tegausi pakvitavonių knygelę, kuri Redakci
jai nieko nekaštuoja.

“Kataliko” Radakcija garsindama Zaboro melagys
tes, kuriose kiekvienas lengvai patėmija autoriaus kerštą 
ir norą viešai apšmeižti “Draugo” leidėjus, nepatikrinus, 
ar yra nors šimtoji dalis teisybės, ji veidmainingai tvir
tina, kad tatai tiesa ir tai šventa tiesa, ką rašo Zaboras. 
Ir nieko nelaukdama apdrėbė kunigus savo purvais, ku
riuose iki ausų pasinėrę tunoja. “Kataliko” Redakto
rius atsimena, kad kitus šmeižimus savo piktų darbų ne- 
išteisįsi. Neteisingai ir be sąžinės šmeiždamas kunigus 
užsitrauksite, ponai panieką visų katalikų. Kas skaitė 
“Kataliko” prierašus prie Zaboro laiškų, tam aišku, kad 
“K-ko” redaktorius nustojęs netik tikėjimo, doros, bet 
ir paprasto žmogiškumo jausmo. O kaipo toki žmonės, 
prisidengę popierine skraiste ant kurios išrašyta veidmai
ningai “Katalikas”, daro didelę pragaištį katalikystei. 
Todėl, gerbiamieji broliai katalikai, saugokitės Chicagos 
“Kataliko”, nes jisai Katalikų priešas.

Administracija.

REDAKCIJAI PRISIŲSTI LAIŠKAI.
Worcester, Mass

Birželio 21, 1910.

Gerbiamoji Redakcija!
Meldžiu patalpinti pasiaiškinimo dėlei šį mano laiš

kelį.
Autorius korespondencijos iš Worcester, tūpusios 

“Draugo” No. 23, po slaptyvarde “Lengvapėdis”, pra
neša tarp ko kito keletą žinučių apie mane. Neturėčiau 
nieko prieš p. “L.” pranešimą, jei jo žodžiai sutiktų su 
teisybe, jei neprieštarautų pats sau, jei autorius remtųsi 
ant tikrų faktų, o ne ant tuščių paskalų.

P. “L.” besaugodamas kitus nuo suklydimo, nepas
tebi, kaip pats suklysta. Jokios augštesnės mokyklos ne
esu baigusi, kaip tai rašė p. “L.” — esu baigusi tik vidų-
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rinę mokyklą “Classical High School“. — Kas link “triū
sia lingvistikos srįtyje ’ ’, tai ir grynas išmistas p. “ L. “ nes 
Gene vos universitete tokio fakulteto visiškai nėra (kaip 
tai: filologijos fakulteto nėra? Red.). Kame mato, p. “L.“ 
tuos*“pagyrimus“, jai pats tuojaus mano siekyje mato 
didelį pavojų dėl manęs? — nes “galiu visai suklysti“.

Toliau, kame p. “L.“ mato mano perdaug didelės va
lios apsireiškimą? Kaip suprasti daug reiškiantį nedasa- 
kytą sakinį “jei atminti josios būdas?“

Ką p. “L.“ mato mano būde taip ypatingo, jogei 
skelbia apie jį laikraštyje? Lai praneša p. “L.,“ kame aš 
esu suklydus, ar doroje ar tikėjime. Ar p. “L.“ niekuo
met nesuklydo, nes “errare ėst humanum“. Te nusiima 
p. “L.“ maską “Lenvapėdžio“, nes nėra ko slapstytis 
nuo teisybės, ir tegul savo žodžius jisai patvirtina darody- 
mais. Jei to nepadarys, tad aš reikalauju jų atšaukimo.

Su pagarba
Madelaine Avietieniutė.

Redakcijos Prierašas. Talpindami šitą atsiliepimą, tu
rime paminti, jog p. Lengvapėdis “Draugo“ No. 23 rašė 
ne apie Avietieniutę, bet apie Avieciutę.

ABELNA ATSKAITA VADOVĖLIŲ FONDO. 
Ieigos 1909 m.

Birželio mėn.
Sa. Bostone nuo prakalbų.............................. 186,02
Lawrence, Mass..................................................50,00
Haverhill, Mass................................................. 13,92
Lowell, Mass........................................................22,00

Liepos mėn:
Brooklyn, N. Y........................................................... 50,00

Phil. Richmond, Pa........................................... 28,65
Elizabeth Port, N. J.........................................  19,20
Newark, N. J.................................................... 38,67
Paterson, N. J............................... -.................. 22,00
Nashua, N. H.................................................... 44,30

Rugpjūčio mėn.:
Waterbury, Conn.............................................  40,00
New Haven, Conn............................................. 14,30

Rugsėjo mėn.:
Athol, Mass........................................................... 8,00
Boston, Mass....................................................  48,41
New Britain, Conn...............................................32,70
Union City, Conn.................................................15,86
Meriden, Conn..................................................... 13,50
Hartford, Conn................................................. 17,00
Plymouth, Pa.................................................... 52,90
Pittston, Pa......................................   33,57

Spalio mėn.:
Forest City, Pa.................................................... 17,65
Wanamie, Pa....................................................... 21,60
Cambridge, Mass...................................................9,11
Brighton, Mass.................................................... 12,41
Chicago, III..............................     128,50
Krikštynose pas Krūgerlį Bostone..................... 2,50

S. L. R. K. A. iš tautiškų centų.....................  300,00
Philad’a, Pa. Dr-ė šv. Mar. ir Mag...................... 3,00
Philad’a, Pa. Dr. šv. Juozapato.........................5,00
Brooklyn, N. Y. Sim. Daukanto.........................3,00
Newark, N. J. šv. Mykolo..................................3,00
Newark, N. J. Liet. Pol. Kliūbo....................... 3,00
Newark, N. J. šv. Juozapo..................................5,00
Waterbury, Conn. šv. Juozapo.........................10,00
Unioų City, Conn. šv. Jurgio............................ 5,00
So. Boston, Mass. šv. Kazim............................... 12,06
So. Boston, Mass. Liet. Dukt.................... .......... 5,00

Lapkričio mėn.:
Harrison, N. J. D. L. K. Rimgaudo..................10,00
Paterson, N. J. šv. Kazim.................................... 5,00
Newark, N. J. šv. Jurgio......................................5,00
Amsterdam, N. Y. nuo prakalbų....................... 83,00
Manchester, N. H................................................ 45,00

Gruodžio mėn.:
Passaic, N. J. Dr-ė šv. Jurgio............................ 5,00
Newton Upper Falls, Mass. prak........................18,65
Newark, N. J. Jaunuomen. Kliūbo................... 5,00
Chicago, III. Nuo apvaikščiojimo..................... 46,00

Ieigos 1910 m.
Sausio mėn.: Waterbury, Conn. Dr-ė moterių.........5,00
Sausio mėn.: Chicago, III. Susiv. visų dr-čių.........62,02
Kovo mėn.: Montello, Mass. nuo prakalbų............ 21,80
Balandžio mėn.: Worcester, Mass. nuo prakalbų.... 6.50

Viso įeigų nuo pat pradžių $1615,80
Išeigos nuo pat pradžių:

Spauda statistikos blankų, laiškų, kvitų, plakatų ir
t.t. 68,20

Gabriui paskolinta ant Geografijos 950,00
Už salę 7,00
Markės siuntinėjant stat. blankas 5,24
Siuntinėjimas pinigų 5,00
SLRKA. neišmokėjo čekį 300,00
Baudos už SLRKA. tuščią čekį 2,25

Sykiu $1337,69 
Įeigų buvo $1615,80

Lieka $278,11
Expresas sugrąžino nuo perviršiaus 2250 frankų siųs

tų Gabriui 11,25

Viso ižde lieka $289,36
Išduodamas šią atskaitą, ištariu širdingą ačių Ame

rikos lietuviškai visuomenei už pasitikėjimą ant manęs ir 
tuomi suteiktą man progą patarnaut visuomenei ir su 
šiuomi užbaigiu savo darbą, pagal patarimą sumanytojo 
šio fondo ir sykiu.lietuvių Am. ateivystės jubilėjaus, kn. 
J. Žilinsko, likusius pinigus, taigi tuos $289,36 perduodu 
Lietuvių Mokslo Draugijai Vilniun, kuri rūpinsis tolesniu 
vadovėlių leidimu. SLA. dar kaltas $100, kuriuos XXIV 
seimas paskyrė iš tautiškų centų, o centralinė valdyba iki 
šiol dėlei kokių tai nesusipratimų ne išmokėjo, teipgi S.
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L. R. K. A., kurio iždininkas teipgi neišmokėjo, teipgi 
skaitosi kaltu $300, nes paskirta auka yra savasčia tos 
įstaigos, kuriai buvo skirta ir jos savintis niekas kitas ne
gali. Todėl meldžiu abiejų Susivienijimų, neišmokėtus iki 
šiol Vadovėlių Fondui pinigus, pasiųst Lietuvių Mokslo 
Draugijai, teipgi tai draugijai malonės siųst aukas ir tie, 
kurie dar norės Vadovėlių Fondui paaukauti, nes aš 
skaitau savo darbų užbaigtu ir daugiau Vad. Fondo iždi
ninku save neskaitau ir tuomi savo pareigas užbaigiu.

Su pabarba Jums tarnavęs
P. čeplikas.

P. S. Iš Newark, N. J., rodosi nuo Draugystės, Pa
langos Juzės, yra atsiųstas Money Orderis ant $5. Bet, 
kad Money Orderis yra išrašytas vardan kn. J. Žilinsko, 
kurio dabar Amerikoj nėra, tai paštas jo neišmoka. Bu
vome rašę p. A. Zatinui, kurio vardas yra ant Money Or
derio, idant išpirktų kitų ant mano vardo, bet atsakymo 
negauta ir tas Money Orderis guli neišmokėtas. Melsčiau 
tos Draugystės, idant atsišauktų ir tų Money Orderį ap
mainytų, idant aš gaučiau pinigus ir sykiu galėčiau pa
siųsti Vilniun. P. Č.

AUKOS ŠV. KAZIMIERO SESERŲ VIENUOLIJAI IŠ 
VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJOS, CHICAGO, ILL.

Iš Kensington, III.
Stambesnės aukos: Ostrowski Szczepan 15,00; Vol- 

bekas Atnanas 5,00; Strumpyla Kazimieras 4,00; Malke
vičius Andrius 2,00; Ražėnas Juozas 1,25; Ratkevičius An
tanas 1,25; Ratkevičienė Saliomė 1,25; Kazakevičius Ig
nas 1,25; Lievgaudas Antanas 2,00; Norkus Ciprijonas 
2,00; Andruškevičius Romanas 2,00; Gedvilas Povilas 2,00 
Šedvilas Pranas 2,00; Daugintis Ignacas 2,00; Klimayičius 
Kazys 2,00; Jurevičius Konstan. 2,00.

Po $1.00 aukojo:
Zavadzkis J., Daukšis B., Vitkevičius S., Miknevičius

S., Simaitis J., Simkevičius V., Simkevičius B., Nezelskis
S., Daubaras M., Niedvarienė K., Bučius A., Jusius A., 
Janulionis A., Gricius T., Jusius J., Rasimavičius K., Va
lentas J., Griciunas J., Pivariunas L., Griedas G., Čepulis
K., Merkelevičia V., Švagždys S., Grigaravičia J., Lato- 
nas A., Niedvaras K., Skrobutėnas J., Pivariunas P., Vun- 
deris S., Marazas J., Širvinskas N., Sipavičius D., Jukto- 
nis A., Sipavičius K., Valevičius J., Tarvainienė K., Paukš
tis J., Dedutis J., Litukus K., Sakavičia J., Garliauskas J., 
Kundrotas V., Cerna V., Meškauckas K., Kilda S., Valys 
J., Jnaušauckas J., Makarauckas J, Lipskis J., Radavičia 
B., Žinka A., Talalas I., Maskaliunas J., Levickis A., Jog- 
minas F., Šakis J., Petkevičius A., Januška J., Kancevi- 
čia J., Bagdonas J., Rubšys J., Gadliauckas J., adeikis A., 
Žukauskas J., Žilinskas J., Valentas S., Normatnas V., 
Drazdauskas S., Šatkauskas P., Drakickas J., Sabaliauc- 
kas P., Šarkiunas R., Vežis J., Lučauskis J., Kraunevičius 
J., Skuturna V., Vencius V., Senkus L., Valančienė K., 
Berbutas P., Kerpauskis J., Jurevičia J., Stumbras K., 
Budria K., Montrimas S., Leščauskis B., Sakys P., Burins- 
kis B., Rimkevičius J., Staselis J., Trakas K., Zobiela J.,

Petravičia V., Šimkienė E., Mockus J., Mitkus J., Dobro
volskis J., Pučkorius J., Mockus J., Brencius P., Brencius 
J., Pocevičia S., Urbonas A., Mikutis J., Dima A., Mickus 
J., Kaminskas P., Bubele A., Smilingis P., Bubelis J., Bu- 
belienė M., Jokubauskis P., Vilnius A., Deivikas J., Rum
butis K., Kleinienė R., Bučinskas V., Jonikis P., Sutkus K., 
Visemberkis P., Gruzdys K., Jankus J., Petreikis J., Sa- 
baliauskis J., Nagevičia M., Senauckis J., Šūsnys A., Kun- 
dienė B., Mačiulskis F., Avunderis P., Pekus J., Vilnius 
J., Vasiliauckas K., Mažerimas V., Mušickis, A., Bakis K., 
Vaičiulis J., Sandaras A., Sandaras K., Martinavičia J., 
Abromavičia J., Čiuldis J., Šimkus J., Daravičius L., Uoz- 
girdas P., Pocius A., Lekavičia P., Grybas J., Bacevičia 
A., Tiškevičia A., Viskonta V., Čapas J., Paulauskis J., 
Rimkus A., Ruikis S., Kizėkas A., Poškus S., Mockus J., 
Bernotas F., Gedminas A., Stasevičia F. M., Šerkauskas
J. , Eismontas V., Vaičiulis K., Raila A., Karpeikis V., Ur
bonas A., Toleikis V., Šatkauskis P., Butkus K., Žukaus- 
kis P., Jasius V., Petrauskis V., Jonkus P., Leksa J., Šir- 
vids R., Mažeika T., Rekašius P., Mikučauskis S., Reko- 
šius L., Paulauskis A., Joneckis K., Mačiutaitis P., Zelec- 
kis I., Globis J., Norušas K., Šermenauskis S., Martinavi
čia J., Norušas A., Norušienė J., Letkus J., Ignatavičius 
V., Kuzovinis P., Vilkas C., Baranauskis V., Cesnauskis
K. , Česnauskis F., Leliuga S., Raucius J., Bieliauskis J., 
Norvilas J., Kleinas K., Lukošius K., Tarvidas L., Remei- 
kis A., Šimkus V., Steponavičia A., Dumša J., Mažeika Z., 
Vilimas J., Augė J., Ružnis J., Jaselionis P., Šunta A., Ar- 
lauskis P., Jurevičia J., Puidokas A., Poldavičia P., Sun
kus A., Lioteka J., Greviškis J., Šaučiunas J. Maslauskis 
A., Zirzdinas M. Ausiejus P., Zekis J., Viskonts V., Grė
dus P., Žukauskis V., Doviat A., Lukaševičius F., Valat
ka, K., Medrikis A., Kniukšta P., Stanys J., Kniukšta L., 
Tamelis J., Dypčo M., Žilis J., Talalas A., Galalis K., Pui
šys J., Vanagas P., Čeponis A., Vanagas A., Masionis K., 
Vanagas K., Valevičius J., Jankauskas T., Petkevičius D., 
Tutlys D., Gaubys P., Striokas K., Radzevičia S., Tele- 
nis L., Šidlauskis A., Pašakarnis K., Norvaišas B., Genys 
J., Šimutis J., Každeilevičia A., Jesbutis L., Tiškevičia I., 
Jonkus D. Smeulkesnių aukų $179,60. Sykiu $490,60.

Iš West Pullman, IU.
Stambesnės aukos: Žigulis Antanas 3,00; Žiogas Ka

zimieras 5,00; Vainauskis Antanas 5,00; Anužis Aleksas 
2,00; Šimkus Bernardas 2,00; Kariauckas Paulius 2,00; 
Stumbras Vincas 1,50; Kreivys Martynas 2,00; Raucius 
Pranas 2,00; Kiaupus Pranas 2,00; Konstantinavičia Jo
nas 1,50; Vizgirdienė Zofija 2,00.

Po $1,00 aukojo:
Bagdanavičius P„ Kiupelis J., Žigulis J., Žukas A., 

Žukas J., Jakštus I., Griškevičia A., Girčius J., Sereika 
J., Bunkys A., Kaliečius K., Andriejauskaitė V., Vičiulis
L. , Raišopis P., Devenas P., Vilutis J., Jočys M., Vaitiekus 
A., Želnis K., Karalius K., Rimkus M., Zalba J., Tiškevičia 
V., Mičius J., Latvėnas J., Paliulionis J., Runkaitis J., 
Galminas A., Adomavičia J., Eidimtas P., Rimkevičia A., 
Kiuberis M., Tamšys S., Dargužis A., Vaitkevičius J., Žą
sytis T., Nausieda A., Eidimtas S., Venckus A., Sedys A., 
Repšus M., Puškorius P., Calkunas M., Zideckis J., Kons-
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tantinavičius V., Dvelis A., Cibulinskis D., Podzingis P., 
Sorkys M., Juškauckas B., Gaubys L., Kinčėnas J., Gal- 
dėkas L., J ur jonas A., Zubė A., Varapnickis S., Kiubelis
M., Montvidas K., Malkauskis M., Kiaurakis D., Pučko- 
rius D., Kairys J., Pūkas K., Kupčiūnas M., Stungis M., 
Čiurbulis M., Ciurbulis B., Kiaupas K., Zubė A., Sadaus- 
kis A., Žilevičia J., Oliuderis V., Norkus V., Kubilius M., 
Skributenas Jier., Skributėnas Jut., Pašilis K., Drungilie- 
nė B., Jankauskis J., Rimkus P., JuškeviČia B., Stankus 
L, Timinskis V., Vaitkus A., Zikavičius T., Gindvilas P., 
Riekus J., Montvidas S., Kvederis I., Druginas J., Meš
kauskienė Z., Gotautas S., Mukas V., Strazdas J., Tauta- 
vičia T., adeikis P., Badaukis K., Greviškis P., Genys K., 
Dobilas J., Narbutas J., Tautavičia K., Tautavičia V., 
Rimkus J., Kuliešius V., Verkis A., Ruika J., Polijanskas 
J., Senkus V., Eicius J., Alekna J., Kancevičia K., Kance- 
vičaitė J., Kaubrys P., Keitis B., Nagevičia J., Krikščiu
kas J., Krasauckis A., Serafinas J., Šliužas A., Serafinas
S., Konstantinavičia P. Smulkesnių aukų $17,90. Sy
kių : $169,90.

Iš Harvey, III.
Pilypas Jonas 2,00. Po vienų dolerį aukojo: Daknis 

P., Butkus J., Domakas L., Bieliauskas A., Domakas V., 
Vilašius I., Vikus J., Bernotas S., Ružėnas K., Vienažinis 
A., Milašius P., Petraitis J., Beinorius J., Striogis K., Pet
kus J., Leonavičius J. Smulkesnių aukų $4,75. Viso $22,75.

Iš Dolton, III.
Po $1.00 aukojo: Krizevičia J., Norušas S., Viršilas 

P., Saudarga J., Gudas P., Varpiotas K., Einikis P., Sa- 
vič V., Jančevski J., Grakauskis V., Barysas J., Rimkus 
P., Prestaliauskis K., Gudas A., Rumbutis J., Smulkesnių
aukų: $2,00. Viso $17,00.

Sykiu: Iš Kensington, III $490,60
Iš West Pullman, III. 169,90
Iš Harvey, III. 22,75
Iš Dolton, III. 17,00

Visų Šv. parap. viso: $700,25

Kun. Jurgutis 5,00
Kun. M. Kriauciunas 10,00

Laike Misijos Brooklyn’e Seserų Vienuolijai padarė 
aukas šie kunigai:

Kun. V. Varnagiris $20,00
Kun. J. Židanavičius 35,00
Kun. F. Wilemowski 10,00
Kun. A. Jurka 10,00
Kun. V. Staknevičius 7,00
Kun. B. žindžius 5,00
Kun. N. Petkus 5,00
Kun. A. Kuodis 5,00
Kun. M. Šedvydis 3,00

Viso: $100,00
Pinigai buvo įduoti kun. J. Židanavičiui, kuris man 

juos prisiuntė. Ačiū aukotojams!
Kun. A. Staniukynas.

4557 S. Wood st. Chieago, UI.

Birželio (June) 30, 1910, Met. II. No. 26.

“NUSTOJUS TAU GERTI DINGS SMŪKLIAUS 
JUOKAI.“

Žmogus, kurs girtybėj’ sau laimės ieškos,
Toks proto, doros ir sveikatos nustos,
Šeimynoj’ nelaimių apsčiai pridarys;
Ramybę gan greit iš namų išvarys.

Smūkliorius visuomet jį linksmas sutiks,
Jei dar pas jį suksis nors vienas skatiks, 
Tuojau jį maloniai prie skomės sodįs, 
Visokių gėrimų prieš jį sustatys.

Tars, “brolau, ramus būk, gerk kiek tau patink. 
“Jei bargo prireiktų, če gausi, atmink.
“Tu visad man skolų uoliai atlikai,
“Nors pats be skatiko nekartų likai.

“O pati su vaikais prispausti badu, 
“Nudriskę, sušalę, net pažvelgt’ skaudu,
“Be doro pastogio kaip prider žmonėms, 
“Ieškojo sau maisto tarp to, kas šunienas

“Paskiriama būna šykštuolių žmonių,
“Kurie neragauja gėrimų skanių.—
“Nors jųjų namuose ir yr’ patogu,
“Bet jie nesupranta, kaip smuklėj smagu.

“Užtai, brolužėli, gerk, neabejok,
“O apie rytojų visai negalvok.
“Juk žmogus nežino, ar rytų išvys,
“Kam dar čia sau drausti, ko geidžia skilvys.

Ir taip jis klampina tavę griekuose,
O tavo šeimynų bėdoj’, varguose.
Tyčiojas prieg tam da, it kipšas koksai,
Kad tavo namuose vien bėdos—vargai.

Jis tave, tavuosius taip ilgai pašieps,
Kol uždarbį tavo stiklelyj’ prigriebs.
Tau gerti nustojus dings smūkliaus juokai, 
Išnyks vargai, bėdos; pagerės laikai.

Pranas.

I daktaras: — Drauge, kaip einasi tavo ligoniui?
II daktaras: — Ačiū. Pavojus jau praėjo, galės gy

venti, jei tik neužmuš ji apopleksija, pamačius mano bilų 
už gydymų. ..........

— Jeigu pildysite mano patarimus, galite sulaukti 
75 metų.

— Bet, daktare, aš jau turiu 80 metų.

PAJIEdKOJIMAS.
Pajieškau Pranciškaus Balsieriaus iš krajaus Lauku

vos parakvijos (Kauno Rėdybos). Apie 13 metų gyvena 
jau Amerike, New Yorko steite.

Petronėlė Bielskienė (sesuo)
Box 569 Westville, III.
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HIAr rengiesi kur važiuoti?
Jei teip, tai ateik pas mane' * •

nusipirkti

naują siutą.
Mano siutai siuvami geru kriaučių; perka juos 

kiekvienas, kurs nori gražiai pasirediti. Mane vi
si gerai pažista, kadangi mano krautuvėje kiek
vienas pilnai būna užganėdintas. Ir Jus, kurie 
skaitysite ši pagarsinimą, ateikite persitikrinti, 
o pamatysite, juog pas mane geresnis ta voras ir 
žemesnes kainos. Nerasite vyro, kuris negalėtu 
pasirinkti siuto pagal savo skoni mano krautuvėje.

Tik ateikite.

Louis Rosenthal,
ANT KIRBY’S KRAUTUVES,

SOUTH MAIN ST.,Wilkes-Barre, Pa.

!§
g

J
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Išpardavimas Vargonų.
55 Vargonai. ,

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

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.

LUDWIG & CO.,
IŠDIRBĖJAI PIANU.

50 South Main St, Wilkes-Barre, Pa.

Tautieti! Jei reikia Tau stalyti nauji namai, ar tai
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak 
terius MIKAS SLAPIKEVIČIUS, New Philadelphia Pa.

Nauja Knyga—Biblija—aibašv. Raštas išleistas 
KUN. S. PAUTIENIAUS.

Tik vienas šitas šventaraštis yra katalikiškas. 
Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntimui 
Adresas: REV. 8. PAUTIENIUB,

GIRARDVILLE, PA.

A. UZUMECKIS,
Lietuvis Graborius ir Balzamavotojas.

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

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

324 WHABTON, ST. PHTLADELPHIA, PA. 
TELEFONAI:

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

| TAMIKYTE LIETUVIAI!
ifĮ Kelionė per jūres. Tūkstančiai tūkstančių mūsų tautie
tį čių keliauja į prigimtą šalį ir iš tenai atgal į Ameriką, o visi

labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas:

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

O kodėl f Nes turi gerą prižiūrėjimą^ parankią kelionė, 
kad tartum kaip ir pačios kompanijos būtų pirkę laivakortes. 
Siuntimas pinigų greičiausias ir pigiausias pasaulyj.

DB. I. W. MENDELSOHN,
Lenkiškas Gydytojas.

PRIĖMIMO VALANDOS: 8—10 ii ryto, 3—4 po piet, 7—8 vakare.
50 South Washington St. Wilkes-Barre, Pa.

Peoples telephone 1585. Bell telephone 756.

Swalm Hardware Co
No. 21 North Centre Street, 

POTTSVILLE, PA
Įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas^ 

plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai.
los.

JUOZAS SUKIS,
Geriausias fotografistas visoje apieliukėje.

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

9 WILLIAM ST. PITTSTON, PA.

1 ! lt lt
!

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

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

Gaunama pas: 4
REV. V. VARNA GIRI S,

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

LIETUVIŠKAS DZIEGORMEISTERIS.
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarantuojamus 

25 metams. Lenčiugelius ir gražius žiedus. Armonikas ir 
visokius muzikališkus instrumentus, albumus su muzika, 
akuliorius, revolvefius, britvas, pocket books vyrams ir 
moterims. Visokias knygas, rąžančius, škaplierius, kryže- 
nrieŠ Kaledasleidžiu už pusę prekės ir jkitus miestus siun-

ANTANA8 PUTTRSKAS,
144 W. Market Street, Scranton, Pa.
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OFFICE NEW PHONE 37. RE8IDENCE 1100.

LIETUVIŲ ADVOKATAS

JONAS S. LOPATTO
<7-48-0 Barneli Building, Wilkei-Barre, Pa. ..
Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namus lai kreipiasi.

Naujaa Telefonai 1006. Senai Telefonai S6t.
DR-AS ALBERTAS KAUFMAN,

—: OIDYTOjAl U LIHTUVOB.
Specijalistas nuo visokiu ligų.

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

61 M. Waahington St., Wilkss-Barre, Pa.

S&7 ^7 ^7

44

DRAUGO”

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

puodų, liampų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų. 

Yra iš ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti. w

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

I Wilfyes-Barre Deposit & Savings

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

Moka 3-čių nuošimtį nuo sudėtų joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo*O ryto iki 3 popietų, su- 

batomis nuo 9—12 vidurdienyje.
Galima susikalbėti lenkiškai.

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE- 
= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA
{VAIRIŲ įvairiausius darbus

:K»as®WSXKlwa®giSKRiaBl«Igg®B® yggjttifrMittiaitfSJSglM □□□

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

Wilkea-Barre, Pa.
□□no

ST

[encyUnion Ticket
Seniausia Lietuviuką Banka Scraateae ir Visoje Aplinkinėje

SPAUDINI
PIGIAI

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

K0N1TITU0IJA8, PLAKATUS, TIKIETU8,

RAIDES statomos didele-naujau- 
SIOJO PATENTO-MASINA “LINOTYPE”

Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų 
Siunčia Pinigus kas dien In visas dalis svieto; tai p-gi perks tr Išmaino vi

nokins pinigus. Išdirba visokius dokumentus Amerikos ir Lietuvos teismuos
Ofisas atidarytas kss disn nuo 8-tos iš ryto Iki 1- vai. vsk.
Nede oje: nuo 10-tos Iš ryto Iki 5-tai valandai vakare.

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

Taip-gl turimo savo krautuvėje daugybe visokiu maldaknygių 
ir svietišku knygų visokiose kalbose

TELEFONAI. Naujas 808 - Bell M2

ADRESUOKITE

“DRAUGAS”
314 E Markei St- Wilke.-B.rre, Pa.

TAUTIETI! Jei „ori.tiki. CLIFFORD HOTELI,
puikaus šalto alaus, tai užeik in

JUOZAS RICK1S, SAVININKAS.
781 Clifford Avė., kampas Henry St., Rochester, N. Y.

TELEFONAS HOME 5672-X.
IŠ kitur pribuvusiem Broliams Lietuviams suteikiu naudingus patarimus.
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