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ŠEŠTA NEDĖLIA PO VELYKŲ. 
Lekcija. I IVtr., IV., 7—11. Mylimiausieji: Bukite 

išmintingi ir jauskite maldose. O pinu viso turėkite vie
ni prie kitu tarp savęs nepaliaujančia meilę, nes meilė už
dengia daugybę nusidėjimu. Bukite sveriu priėmingi 
tarp savęs be murmėjimo: Kiekvienas kaipo gavo malonę, 
parodydami aną vienas kitam, kaipo geri tuleropos Dievo 
malonės užveizdėtojai. Jei kas kalba, kaipo Dievo žo
džius; jei kas tarnauja, kaipo pagal pagalėjimo, kurį duo
da Dievas — idant visuose daiktuose butų Dievas pagar
bintas per Jėzy Kristų, inusų Viešpatį. 

Evangelija. Jon. XV, 26 27, XVI. 1 4. Anuomet 
tarė -Jėzus aavo mokiniams: 0 kad ateis Palinkamintojas, 
kuri aš jums atsiusiu nuo Tėvo, tiesos Dvasią, kuri nuo 
Tėvo paeina, aini apie mane duos liudijimą. Ir jus 
liudysite, nes su manim esate nuo pradžios. Tai jums 
pasakiau, idant nepasipiktintumite. Atskirs jus iš su 
surinkimu, o ateina valanda, jog kiekvienas, kuris jus už 
muša, tarsis Dievui tarnavimą darąs. Ir tai jums pada
rys, jog nepažįsta Tėvo nei manęs. Bei tai pasakiau jums. 
idant kad ateis valanda a tmintumite ant to, jog aš jums 
pasakiau. 

"Sursum corda"! *) 

Artimąjį ketver tą apvaikšėiosinie didelę šventę [žen
gimo i dangų Viešpaties mūsų .Jėzaus Kristaus. Toji 
šventė privalo būti ypatingo mūsų džiaugsmo ir vilties 
diena, nes kur Viešpats nuėjo, ten eis ir Jo tarnai -lis 
nuėjo j dangų, j savo garbėa namai nešdamas aid rankų, 
kojų ir šono, ženklus karčios Savo kančios, idant amžinai 
garsinti , kaip labai .lis mus numylėjo, ir kaip didele kaina 
a tp i rko mūsų prasikaltusias dūšias. Šeštiniu Mišiose yra 
si. gildai mus pamokinanti malda : " 'Suteik, Tavęs meldžia
me, Visagalįa Dieve, ydant , kaipo męs tikime i Tavo vie 
natini Sūnų mušu Viešpatį šiandien į dangų įžengusį, taip 
ir męs širdžia ir minėia ten įžengtuniem ir su .luomi nuo 
lat gyventumem : per tą gi mušu Viešpatį J ė ių Kristų 
Tavo Sūnų" . Kaip atsimainyti! mūsų gyvenimas ant 
žemės, jei tik męs įprasi um gyventi šios trumpos maldelės 
dvasioje. Dabar, pertankiai , daleidžiam save prislogyti 
prie žemės visokiems liglaikiniems rupešėiants ir va rgams; 
susierziname nemandagiu pasielgimu ar neatsargiu žo 
džiu ; iš vienos pusės nubosta mums gyventi ant žemės, 
0 iš kitos vėl, paskęstame tusėiose svieto linksmybėse. 
Dievas šaukia i mus. ydant pakeltum savo akis nuo pra 
nykstančių, žemišku daiktų prie amžinųjų ir prie links 
mybių, kurios amžinai tesės. Ar apsimoka mums čionai 
taip labai rūpinties ir varginties, jei mušu išbandymo lai 
kas taip yra t rumpas, ir jei viskas, ką ant žemės darome 
ar kenčiama dėl dangiškojo mūsų Tėvo, padidjs mūsų gar
bę danguje 1 Yra galima ir ant žemės esanl gyventi aa 
vo šird/.ia danguje, kaip to pas Dievą prašome Mišių mal 
doje " y d a n t ir mes ten širdžia ir minėia galėtum įženg 

t i ir su Juomi amžinai gyvent i ' ' . Kaip didelę vertę, 
grožybę ir laimę aptur i , tokiu būdu, ii- prasčiausias ant že
mės gyvenimas ir kaip, su juomi sulyginus, išnyksta tušėia 
svieto paroda! Priešingai kaip žmogaus gyvenimas pasi
daro tyras, romus ir skaistus, kuomet yra užslėptas su 
Kris tumi Dievuje. Męs, istikro, labai esame neišmintin
gi, jei savo mintis pašvenčiama svieto tuštybei ir žmonių 
garbei, kurie vargiai kada nors paniislija apie Dievą, ar
ba atsižiūrime į pasielgimą žmonių, kurie apie unžinumą 
nepaiso; labai neišmintingi esame, jei j ieškom e panašiu 
žmonių draugystės , jei jų darbus pamegdžiojanie, o užpa
kalyje paliekame žavinančia, dangaus laimę ir garbingą 
išmintį Aukščiausiojo Dievo. Kaip apgailestauja mus 
Aniuolai Sargai ii1 kokioje paniekoje laiko mus šėtonai, re 
gedami kaip męs, dėl tokiu nieku, galime užmiršti Dievą 
ir dangų! Meskime šalin niekniekius, o tvirtai siekime 
palaiminimu ir džiaugsmo pažadėtojo aoižinuirio; gyven
kime visuomet su Viešpačiu, kuris mus a tp i rko Savo kry
žiumi ir kančia, ir kuris mus numylėjo amžina meilė. S. 

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE. II 

=4) 

*") augštyn širdis. 

"Vilniaus Žinių" h. reduktorius I'. Vileišiu patrauk
tas teisman už atspaudinimą " V . Ž . " No. 106, 19(>7 m. Ži
nutės " I š Paprūsės gyvenimo" . Meto redaktot ius P. Vi
leišis įdavė teismui ir tos korespondeneijos tar amą auto
rių, pasirašiusį K—lis. Tai yra apskri tai imant retas at
sitikimas, o lietuviu laikrašti joj pirmutinis, kad redakto
rius išduotu korespondentą be jo sutikimo. 

"Liet. fkin." 

Konfiskavo "Šaltinį". Konfiskuota " Š a l t i n į " No. 12 
už įžengiamajj straipsnį "Žemės reikalai Lietuvoje" , kur 
buvo išpeikta viriausybės varomas Lietuvos kolonizavi
mas rusais ir raginami lietuviai stengties išlaikyti žemę 
savo rankose. Kedaktorius kun. Vailokaitis pa t rauktas 
teisman. 

Užsienio liet. laikraščių cenzūra, [kilio] lietuviu lai
kraščiai, kurie Leidžiasi užsieniuose, ėjo per Vai'šavos cen
zūrą, dabar jau jie siunčiami staėiai Vilniun, k ir peržiūri 
juos vietinė cenzūra. 

"Rambyno" draugija. Prūsų lietuvių būeėlis sutvė
rė tam tikrą draugiją nupirkt i padavimais garsiajam 
Rambyno kalnui. To kalno dalis priklauso dabar Prū
su seimo atstovui d rui Gaigalaičiui. Susitvėr įsios drau
gijos vardas " Kambynas" . Draugijos nariai (tikrie
ji) moka 1 <>(> markiu metams. Draugijos iž( ininkas d. 
Grigą: Tilžė, Jagerstrasse, No. 4. 

Spaudinių paroda Peterburge. Balandžio 1 d. vieti
nio ūkio dalyku tarybos būste Peterburge, kaip praneša 
" b ' i e č " , a ts idarė 2-oji spaudiniu paroda, vyriausiosios 
spaudos dalyku valdybos laisoma. Bus išstayti visi perijo-
dini.-ii ir neprrijodiniai leidiniai, išėjusieji Kuojoje 1909 
metais. 
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Vyriausioji spaudos dalyku valdyba pasiekė tai pa
rodai įdomiu žinių apie knygų leidimą 1909 m. išviso per 
tini metais išėjo 2b,b:J8 veikalai, 101,466,906 egsempl. Kny
gų išėjo 45 kalbomis. Daugiausiai knygų išėjo rusu kalba: 
20,696 knygos, 82.b40.042 egz., kuriu vertė inkainota 25.-
903.102 rubliais 70 k. Paskui eina knygos lenki] kalba: 1. 
906 knygos, 4,882,170 egi. tekainuotos 1.023.304 rub. 40 
kaip. Toliau eina: vokiečių kalba — 75b knygos, 1,609,-
8f>4 egi. (.'{87.288 r. 45 luųO, latviu (52b k u. 1,1)48,284 
egS. (4;*:*.r>78 r. 66 k. ) , žydu - 601 k»., 1,777,162 egs. 
(:?8:j.,S(>4 r. 10 k.), totorių — :*8;} kn., 1,757,800 egi . (278,-
476 rM) ingauniu—365 kn., 1,107,895 egs. (207.408 r. 50 k.) 
armėnų—190 kn. 318,600 egi . (98.083 r. 50 k.), lietuvių— 
155 knygos, 437,712 egz. inkainotos 99.866 rb. 20 kaip., 
s e n a - s l a v i š k a i 1 2 b kn., 429,673 egz., prancūzu 113 kn., 
439,782 egs., grasinu—108 kn., 205,691 egs. ir 1.1. Arabu 
kalba išleista 57 knygos, bei egzempliorių skaičius dido
kas—692,650. Kirgizu kalba išėjo 21 knyga, 118.0"0 egs. 

Taip tatai lietuviai išleistųjų pernai knygų skaiėiumi 
stovi devintoje vietoje Rusijos tautu tarpe (paskui rūsy, 
lenkų, vokiečių, latviu, žydų, totorių, ingauniu ir armė
nu) . Egzempliorių gi skaičiumi ir išleistųjų knygų inkai 
nojiniŲ—lietuviai užima aštuntą vietą (aukšėiau kaip ar
mėnai) . Dvasiško turinio knygų nuofiim.. lietuviai išleido 
daugiausiai (iš 155 knygų—125 dvas.) . " V . " 

Iš tos tai priežasties Vilniaus "L ie tuvos Žinios", ne
padoriai kovojančios prieš kunigija, ir katalikų tikėjimą, 
daro No. 2b sekantį pasistebėjimą : 

" S k v e r b t e skverbiasi galvon sulyginimas mūsų da
bart inės svietiškės ir kunigines jaunosios inteligentijos. 
Rodos, abidvi iš to paties molio sutvertos, bet kaip 
toli viena nuo kitos dabar skiriasi. Jauniej i kunigai ir 
klėrikai kiek įmanydami stengiasi dirbti, žinoma, savo pa
kraipoj . Nebereikšta 1009 m. išėjo Didžiojoj Lietuvoj 
125 knygos tikybinio turinio iš 155 viso lietuvių kalba 
knygų skaiėiaus. O svietiškės jaunosios inteligentijos 
kur pereitų metu darbai? Argi toksai sulyginimas netu
rėtu priversti raudonu užkaisti ne vieną jauną mūsų svie-
tiškį inteligentą? Pasit ikime, kad snūdulio laikai praeis 
ir vėl męs pamatysime savo jaunuomenę nau
dingu visuomenės darbu užimtą. Reikalinga tuo-
tarpu tolydžių jaunuomenę žadinti prie tokio darbo, " r e i 
kalingas, anot " A u š r i n ė s " , kiekvienoj organizacijoj svei
katos b r a n d u o l y s " ? 

Sviekšna (Kauno gub.). Nelaimė. Vilkenų dvaro 
malūnininko bernai vežė malkas iš miško. J važiavus į 
klaną (balą) , arkliai nebegalėjo iš traukti vežimo. Tuomet 
mėgino bernai tą vežimą pečiais pakelti . Pakėlus veži
mą, arkliai truktelėjo, vežimas a tkr i to atgal ir vieną 18 
metu vaikiną nuspaudė amžinai, an t ras dar truputį liko 
gyvas. 

Alunta (Ukmergės apsk.). Atsirado. Prieš Kalėdas 
pražuvo bernait is Kd. Ba r tku i iš lTntali</iu sodžiaus. Nie
kas nežinojo, kur jis galėjęs būti. Dabar a t ras ta jo lavo 
nas Virinčio upėje, Policija tyrinėja, ar čia nėra u/muši 
ino. Nabašninkas mėgęs gerai išsigerti. 

Plungė (Telšių apsk.). Gaisras. Kovo 22 d. (*. k.) 
iš ryto gaisras greitu laiku sunaikinęs apie 20 triobi, ta rp 
jų yra ir monopolis. Nuostoliu padary ta į 20 tūkst . m b . 

Prienai (Suv. gub.) . Per Panelės Sopulingosios atlai
dus ėjo iš Prienų namo keli Pakuonio parapijos va kinai 
gerai išsigėrę. Eidami viduriu kelio, nenorėjo praleist va
žiavusio paskui žmogaus; tas užsispyrė pro juos prasilenk
ti, bet vaikinai nutvėrė už arkliu ir vienas perdūrė oeiliu 
arklį, o kitas smarkiai perpjovė žmogui ranką. Žmogelis 
susimetęs atgal , atlėkęs į Prienus, pasiėmė žemsargj ir 
pasiviję du ištvirkėliu tuoj suėmė ii- nugabeno j šaltąją. 
Gėda pakuoniškiams! 

4' Šaltinis.'' 
Joniškis, Viln. gub. .Joniškio j a rap i ja — neperseniai 

buvo kaip ir vien lietuviu parapija . Ilgainiui ant dvaru 
ats irado atėjūnu, kurie sudarė apie ketvirtą dalį parapi
jos. J ie tai ii* dvarai lenkų kalbą įvedė tokion madon, 
kad šiendien ūkininkai, t a rp savęs lietuviškai tebekalbė
dami, vaikus jau lenkiškai kalbina, ir pasidarė netik per-
nelig uoliais, bet tiesiog baisiais " l e n k a i s " patri jotais . 
Dar prieš trejetą metu viskas buvo ramu, visi gyveno san
taikoje. Nuo kažinkuriu laiku kunigai, šalę lenkišku, 
sakydavo lietuviškus pamokslus; gerai pamokytas l ietu-* 
viii choras giedodavo lietuviškai, ar lenkiškai, užvesta 
eilia, pakarčiui, o kai-kada, kaip tai buvo prie kun. Kuz
minsko, ir vien tik lietuviškai. Bet atsiranda ta t ik ra 
Lietuvos nelaimė lenkiškoji endecija, tasai lenku pab-
lūdimas viską ant savo kurpalio perdirbti . Ir štai, belau
kiant -I. M. Vyskupo Etoppo atvažiuojant , dvarininko Za-
jączkovvski'o agentas, arendorius Ivonauskas p r ideda 
chorą tvirkint i . Giesmininkui Žičkui t ikram lietuviui, kurs 
visados džiaugdavos lietuviu giesmėmis, Vilniaus Kalva
rijas einant, Iv. duoda .'J rublius. "Negiedok, sako, tai ir 
iš ZajączkoNvski'o gaus i " . Kiti giesmininkai geria už 
kažinkeno piningus, o likusius po 18 kap. t a rp savęs dal i 
jasi. Kai-kurie, negavę, ranka pamojo, tik Masaučins ne
gavęs kitiems pasiskundė. I r ėmė choras nebegiedot . Su
sidarė kitas choras, dar geresnis, kurs ir lotiniškai, ne
tik lietuviškai ir lenkiškai, pagiedodavo; jame ir iki šiai 
dienai tebedalyvauja paties Žiėkaus duktė . Bet p n d e d a 
iš [Inturkės parapijos važinėties Šimėnas, vakar tepasida
ręs " l e n k u " ; anksčiausia a tvykdamas lietuviams giedoti 
paskirtomis dienomis, ima klykti, dam padeda tokiepat 
" l e n k a i " : Žičkus, dabar nuolat nebeblaivus, ii" Masau
eins, ir darosi netvarka, kuri štai treti metai tęsiasi ir vis 
biauresnė darosi. Tie tr įs " l e n k a i " ir dar dvylika to
kiu pat " l e n k u " lietuviškai nebeleidžia nė'žodžio i š ; a r t i : 
nei kunigui iš sakyklos, nei chorui bažnyčioje, nei per 
procesijas. Per IV, Kazimierą Ivonauskis kurs tė neduo
ti karūnų procesijai, per kurią lietuviai turėjo giedoti ; 
stovėdamas už Žiekaus, vis jį kumšėjo, kurs tydamas 
' k r /yc / .c ie"! t. y. darykie netvarką. Iš giesmininku, kad 
ir einančių prie komunijos, " l e n k a i " t raukia lietuviškas 
knygas, laužo šventus paveikslėlius, baugina cboią iš-
mušią, iškarsią, drabužius supiaustysią. Sumuša Mykolą 
Klimašauską iš deteniškiu, llgevičiu Ignotą iš Bindžiukiu 
Klimaeauskaitė ir kitas moteris giesmininkes. Kitiems 
graso. Kunigai, tai matydami, bėga, galvas susiėmę. 

http://82.b40.042
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kaip tai Malėtu senelis, o dvarininkas Z., kaip pabludęs 
visur lakioja, atvirai kurstydamas) "naikinkite, naikin 
kits l i e t uv iu s " ! Komisijai atvažiavus, Xając/.ko\vski's 
viešai kurstė žmones aut Šventoriaus sakydamas: "Išmuš 
kits tuos l i e t u v i u s " ! Žmonėms grįžtant iš komisijos, Za-
jączkovvski's, pasivydama būrius, šaukė: MNepasiduokite, 
rėkite, kaip ligi šiol rėkė le! h' per keturesdešimtį r ėk i t e " . 
Sukurs tyt i , sukvailinti žmonės taip ir padarė. Kilo net
varka, kunigai išbėgiojo. Dabar nei šiokiu, nei tokiu ne 
bėra nei pamokslu, nei giedojimu. Kuo-gi vis tai pasi 
baigs'.' O Zajączkovvski's puldinėja visur. Pasiekia net 
valsčių i prašo ir staršinos, kad padėtu apgalėti lietuvius. 
Bet staršina atsisako, nenorįs kišties i svetimos parapijos 
reikalus. Kursto žmones prieš kunigus. 'Tiems pradedant 
abejoti, kas gi bus, kai visai kunigo neteksime, a t sako : 
" Z \Varsza\vy \vam przy\viozę". 

Pone ZajaezkoM'ski, juk tai vadinasi į s ta tymuose: 
kurs tymu vienos tautos prieš kitą, juk už tai bausmė ski 
r i a m a ! . . . Prirodymu visiti tu prikaištu, kuriuos darome 
Zająezko\vski'ui, kaipo parapijos neramintojui , ėia nede-
danie : tai padarysime teisme, jei p. Zająezkovvski's to pa 
norės. 

PETRAS ARMINAS. 

Kovo 18 d. suėjo 25 metai nuo dienos mirimo garsaus 
mūsų dainiaus ii- Lietuvos mylėtojo, Petro Armino. Pet
ras Arminas gimė hekniškiu kaime, Vilkaviškio apskr., 
Suvalkų gub., rugsėjo l(i dieną 1853 metais. Mokslus bai 
gė Veiveriu mokytoju seminarijoje. 

1871 metais be skat iko prie dūšios Petras Arminas 
pradėjo Alvite, Suv. gub., sunku pradedamosios mokyk 
los mokytojo darbą. Po kiek metu buvo perkeltas i Nau
miestį prie dviklesės miesto mokyklos, o iš ton 1877 metais 
liko paskir tas prirengiamosios klesos mokytoju prie M a 
rijampolės gimnazijos. 

č ia prasidėjo jo platus, pilnas tėvynės meilės gyveni
mas. J o butas buvo lietuviu jaunuomenės susirinkimu 
vieta, kurios širdyje, drauge su kitais tuo laiku buvusiais 
lietuviais mokytojais prie gimnazijos, sėjo pirmuosius pro
seni)] kalbos ir tėvynės meilės grūdus . Petras Arminas bu 
vo meilus, turėjo širdingą veido išvaizdi), taip kad mokėjo 
visuomet pr i t raukt i prie savęs jaunuomenę, kurio žodžiai 
didelę darė j ją intekmę. 

Neužsibaigė jo visuomeninis darbas vien tik žodžiais. 
Savo žmonos ii- draugu paskat intas , jis pradėjo versti ei 
lėmis iš svetimu kalbu lietuviškojon [vairias pasakėles, 
kurios jaunuomenei labai patiko. Iš jo vertimų pirmąją 
vietą užima: " P i a s t u d u k t ė " , " K a i m o mokyk la" , " T r i s 
B u d r i a i " ir kiti smulkesnieji vertimai. Savo raštus P. Ar
minas išspauzdino " A u š r o j e " , leidžiamajame Tilžėje lai 
kraštyje. 

P. Armino darbai tėvynės naudai nepatiko artimiau 
siajai jo vyresnybei, gimnazijos direktoriui . Direktorius 
įvairiais būdais jį skaudė ir skundė augštesniajai vai 
džiai. Visi šie nesmagumai ardė ir ta ip jau silpna, Artai 
no sveikatą, (lalu gale liko visai a t s ta ty tas nuo vietos. 
TM smūgis visai pakir to jo pajėgas : mušėsi kraujas per 

burną ir išsirišo neišgydoma liga džiova. h' kovo 18 d. 
188.") m., aprūpin tas Šv. Sakramentais , užbaigė ;rumpą sa 
vo gyvenimą, nes pergyveno vos :12 metu. 

Palaidotas liko ant Marijampolės kapu, kur jam pas-
tatytas paminklas su šiuo parašu-. 

\ įsngenti, prie šito kapo atėjęs, 
Atmink kad ėia ilsisi mūsų geradėjas, 
Kurs Dievą ir brolius savo mylėjo 
Ir meilę viengenčiu tarpe ju sėjo. 
Paliko jis gražu mums atminimą 
Kiekvienas už paveikslą jį tegul ima. 

" V i l t i s " . 

18 LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE 

BOSTON, MASS. 

Pastaruose " L i e t u v o s " numeruose BostOUO saeijalis-
lai suskato girties savo darbais neva nuveiktais lietuviu 
kultūros ir dailės pakėlimui. Kiek, girdi, teatral išku 
veikalu esame sulošė, kiek prakalbu surengę. Iš ko męs 
tnatome, kokia yra socijalistu nuovaka apie dailę, kuo
met net savo agi ta tyviskas prakalbas irgi prie dailės pris
kaitė. Ir iš tiesu, kaip prakalbos taip ir teatras pas juos 
vien agitacijos įrankiais pavirsta. Kaip prakalbose, 
taip ii" ant scenos socijalistaims rūpi vien tikėjimo nieki
nimas ir kunigu šmeižimas. Tam tikslui jie nesidriovi 
kartais net sceniškoj0 veikalo autoriaus mintį t'alšuoti. Ir 
taip, jeigu teatral iškame veikale bus paminėtus "ponas" ' 
arba " ž y d a s " su prikišimu jiems kokios nedorybės, tai so-
cijalistai ant scenos poną ir žydą perkeis ant kuni
go. Pastaruoju laiku Bostone lošdami " M i n d a u g į " , 
taip pat ižkraipydami autoriaus mintį, socijalistai išnieki 
nu kryžių ir t r iukšmingu ranku plojimu iš viškė savo 
džiaugsiu;), kuomet stabmeldis Mindaugis ištarė burnoji
mo žodžius " p r a k e i k t a s k ryž ius" . Ar ne aišku, kas rūpi 
Bostono socijalistams.' J iems nerūpi lietuviu dailė, rei 
kul tūra abelnai bet rūpi jiem vien prieštikybinė agitacija. 
• Ink nekitokiam tikslui jie naudojasi ii' paėia I ctuviu kal
ba, rašydami lietuviškai knygas, išlei/dami laikraščius. 
J iems lyginai nerūpi lietuviu l i teratūra bet platinimas so-
eiįali/.mo ir bedievystės larpe lietuviu, o pati kalba tai 
agitacijos priemonė ir daugiau niekas. Lieiuva tad ir 
lietuvystė, ištiesti, socijalistams tiek galvoje, kiek mums 
visiems rūpi pernykšt is sniegas. Juk Postone gyvena so 
cijalistas su slapyvardžiu " I k s a s " , pragarsėj >s savo ne-
patrijotiškurnu " K e l e i v i o " skiltyse. Iyrekas . 

NEAVARK, N. J . 
P.al. 21 d. čionai palaidotas -Jokūbas Savielius. Nn-

bašninkas buvo geras katal ikas, žmogus dorus ir miela* 
širdingas dėl biednuju. 

Darbai pas mus eina pusėt inai ; t'aundrėse dirba smar-
kiai, tik skrybelninkai prasčiau. Vietinis. 

ST. PA V U MINN. 
Mūsų tautietis, Ju rg i s Jonai t is , pabaigė St. Paul Se 

mina rija ir geguifo 1 d. apturėjo kunigystės š\ ent inimus. 
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BAYONNB, N. J. 
Bal. l«") d. pasimirė iičionai Kunigai B. Poznalskis. 

Nabaininkas ką tik buvo pabaigei Newarko Seminariją. 
Verbų subatoje jŠventytas, pirmąją Velykų dieną atlai
kė pirmąsias šv. Mišias. Mirė nuo gaSO. Eidamas gulti 
neužsuko drūtai gato kranu; daug gaao priėjo ir rytmetį 
rado ką tik gjvą, Nors da apie 40 valandų gyvavo, bei 
žado oeatgavo. Kun. B. Posnalskis biednų tėvu sūnus • 
tėvai seniai pasimirė, j mokslus leido j j jo sesuo, kuri 
per kiauras dienas ir naktis vargo ir dirbo, kad tik pr:i-
simaitinus ir Įleidus broli j kunigus. Pradirbo savo svei 
kalą, neteko vienos akies besiūdama, pasiliko ubage it 
štai ta viltis, kuriai visą save pašventė, užgesta. Liūdna ir 
gaila buvo nebtekus jauno kunigėlio, s t ropaus darbiniu 
ko Kristaus vynyne, bet sopulingesnis buvo regėjimas, 
malant jo be sveikatos, sunykusią, alpslanėią seselę! 

Palaidotas IS d. Neua rko kapinyne. Palaidojimai) 
pribuvo visi Nevvarko Seminarijos profesoriai ir klieri
kai. Bayonnielis. 

UNION (MTV, GONN. 
Meldžiu U. " D r a u g o " Rėdysi ės Jusu gerbianuune lai

kraštyje paUalpinti šias naujienėles iš mūsų miestelio. 
Oras pas mus gražus, gamta žiemos rudą apdangalą 

pakeitė žaliu, sodai žydi, oras nuo žiedu kvepi, visur ma
lonu, juda gyvuoja, nes tai puikiausi* metų laikas — ge
gužio m . . . ( iamta darbuojas , kad išdavus maistą, mūsų 
kūnui reikalingą, dirbame ii- męs, vargdienėliai, kad j j 
apdengus ir užganėdinus, (iuino dirbtuvėse ii* plieno lie-
jinyėiose darbai gerai eina. Bet yra svietelio ir be darbo, 
o nemaža tokiu, ką, nenorėdami dirbti , zulinasi per die
nas apie smukles. 

Taėiaus mūsų draugi jos : šv. Praneiškaus ir 68 S. L. 
H. K. A. kuopa mažai terodo gyvumo. Visi klausinėja 
kada ir kokį gaus laikraštį- O paklausti kokio norėtu. ' 
a tsako — " D r a u g ę " arba " Ž v a i g ž d ę " , o apie "Ka ta l i 
k ą " tai ir kalbėti nebenori, nes " K a t a l i k a s " ir jo sėbrai 
šiais metais mūsų Susivienijimą nuskr iaudė nuolatinėmis 
melagystėmis ant sąnariu, o per tai ir ant tu r to I Tokiu 
" K a t a l i k u " mums nereikia! 

J isai tik kata l ikas ištolo, bet arčiaus prisižiūrėjus vi 
tai kitaip išrodo. Kas-gi jame talpinama'/ šmeižimai ku
nigų, neteisus užsipuldinėjimai ant tu, kurie daugiausiai 
yra prisidarbavę dėl Susivienijimo labo, arzinimas vienos 
organizacijos nariu. - - tai ir viskas. Taigi už tokius 
" K a t a l i k o " nuopelnus, dėl mūsų organizacijos, męs ir tu 
rime atmokėti jam šįmet. 

Kun. Milukas, Kun. Kaupas ir kili yra daugiausiai 
pasidarbavę dėl Sus -tuo. Nėra kolionijos, kur kun. M i 
lukas nebūtu turėjęs prakalbą dėl Susivienijimo labo; va 
žinėjo, kalbino prisirašyti , steigė kuopas, ir Susivieniji 
in;is žymiai augo. <> ką-gi gero padarė p. Tanane\ iv"'us ! 
- A Skriaudą. Ir jisai juodina veikliausius mūsų darbi-
nihkusf! Turėkime kantrybę netoli seimas: a ts ikraly 
sime nuo savęs viešu priešu. Petras Brastauskas. 

A S ;|47 

CAMBRIDGE, MASS. 

Šio miestelio lietuviai - katalikai pastaraisiais lai
kai gavę veiklu vadovą, ėmė smarkiai darbuotis s a / o la
bui. 

Balandžio 17 d. Cambridgėi lietuviai nu tarė pasista
tydinti sau gražią plytų bažnytėlę, prekiuosanėią apie 
trisdešimts tūkstančiu dol. Pasitikima, kad ta suma grei
tu laiku susirinks, nes dori katalikai paskutinį skatiką 
aukauja ant Dievo namo, be kurio mums ii' skurdu ir il
gu. Tuo pačiti žygiu vienbalsiai nutartai kad kiekvienas 
parapijonas, vyriškis ar merginos, šiais metais išsimokėtu 
ant naujos bažnyėios po dešimtinę. 

Cambridgės lietuviams įkyrėjo sieilikai. 
Bal. 17 d. Apšvietos sieiliku kuopa surengė prakal

bas. Kalbėtojais buvo K. Bagoėius ir A. Antonov. Kai 
tik pasirodęs ant piiat formės A. Antonov " d r a u g i š k a i " 
pasveikino publiką : " K o teip šiendien visi pasišiaušė, gal 
kad kunigai palieptu jums naikyti visus stačiatikius, tai 
tuojaus eitumėt ir naikytumėl ". ' Visi žmonės sukliko 
vienu balsu: " t u pats esi pasišiaušėlis — iš tavo plauku 
ant gat.'os ir barzdos matyt, kad šl iupas pargabeno tave 
iš Az i jo s " ' ! Pasidarė t riukšnuis ii- revoliucijoniei-iiis 
turėjo smukt i kampą, negavęs daugiau kalbėti. 

Po tam bandė kalbėti K. Bagoėius, žadėdamas neuž
gauti, bet įžeista publika ir šitą sieiliką nušvilpė nuo pliat-
formės. Tuomet moteriškė Karokienė apskelbė, kad pri
versti esą kuogreiėiausia užbaigti prakalbas, nes kluusy-
tojai pailsinę kalbėtojus. 

Cambridgės lietuviai pasirodė esą susipratusiais vy
rais, užtatai garbė jiems ! 

Bal. 1!) d. vietiniai lietuviai surengė ferą, dailiau, te
atrą ir prakalbas. Per ištisą dieną žmonių kupina bu
vo. Savo gražiomis ir pamokinančiomis kalbomis: kle
bonas, p. Bielskis ir p. Kimontas ragino prie vienybės ir 
bendro darbavimosi savo tautiečiu labui. 

Dieve mums padėk naudingai darbuot i s ! 
Cambridgietis. 

PRBELAND, PA, 
17 dieną Balandžio šv. Kazimiero bažnyčioj turėjome 

didelę iškilmybę. Kun. Juo . Kasakaitis at laikęs Koeheste-
ryj pirmąsias mišias, paskui atvažiavęs pas savo giminaitį 
Kun. .loną Kasakaitį, sekantį nedeldienį papuošė HUNŲ 
bažnytėlę su tokia pat iškilmybę. Nors ištisą dieną lytus 
pilte pylė, vienok bažnytėlė buvo pilna žmonelių. Kun. 
.luozas Kasakaitis mušu parapijoj gerai yra žmonėms pa
žystamas viešėdamas per vakaeijas pas savo kun. giminai
tį, nedeldieniais sakydavo pamokslus. Žmonės jį labai 
pamylėjo už jo gražius, graudinanėius širdį pamokslus. 

Dėlto gi, norints diena buvo labai nepatogi žmonelės 
krūvomis iš spielinkių kaimeliu p w purvyną brisdami rin
kosi i bažnyčią. Dalyvavo visos vietinės lietuviškos ir 
lenkiškos draugystės . Ypaė puikų darė įspūdį kuomet 7*1*1-
mieijantas apsirengęs bažnytiniais rūbais asisteneijoj ku
nigu, mergaičių Bau. Šv. draugystės baltai apsirėdžiusiu 
su vainiku iš gyvu geliu priešais dviejų nesamu ir kitu 
draugysčių lydimas tarpe muzikos ir varpO balsu ėjo pro 
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uesijonališkai j bažnyėią. Bažnyčioj, puikų ir graudinant] 
pasakė paniuksią Kun. J . Dielininkaitis, l lazletono klebo
nas nei primioijantui išspaudė gail iai ašaras. Po mišių 
suteikė visiems kunigams o paskui žmonėms palaiminime 
Po viskam atgal lydimas mergaičių l'an. sv. Draugystės 
sugryžo i kleboniją kur dvi mergaitės suteikė jam vainiką 
padainavo, l inkėdamos primieijantui viso labo. Vietiniai 
iv, Kazimiero bažnyčios giesmininkai taipgi dailiais bal
seliais, padainavo velydami jam kunopuikiausios kloties. 
P© dairiu mažiukė mergai tė padeklemavojo primieijantui 
gražias eiles. Lai Dievas laimina naujam kunigėliui! 

Ten buvęs. 

ORGHARD LAK B, M U 11. 

Čionai 4 dieną gegužės bus pašventinimas vietinės 
šv. Cįfy, ir Met lenku Seminarijos, kaip j au visiems yra 
žinoma, persikėlusios iš Detroit 'o, Mieli. Iškilmės žad;i 
būti nepaprastos. Šventinimo ceremonijas at liksiąs Po
piežiaus legatas, prie tu žadą atvažiuoti ne! keliolika vys
kupu, daugelis kunigą ir šiaip j au tikinčiąją, daugiausia, 
turbūt , iš užprašytų ypat iškais laiškais seminarijos vy
resnybe s tudentą ir klieriką gimdytoją ar pažįstamą. Ke 
Ii vyskupai pasiliksią paviešėti seminarijoj ilgesniam lai
kui, pakvėpuoti grynu oru, pasigerėti gamtos grožybėmis. 

P. Kalnietis. 

Iš Amerikos. 
Geras įstatymas. 

Morrison, lll., išleistas įsakymas, jog saliūninkai ne
tur i tiesos išmesti iš karčemos pasigėrusį joje žmogą, bet 
tur i j am duoti nakvynę 

Mat, kur žmogus palieka savo turtą, protą ir j iegas, 
ten privalo rast i pasilsį ir išsipagiriojimą, o nebūti išmes
tu, kaip šuo, ant gatvės, jaunesniąją papikt inimui. 

Padūko nuo degtinės. 
VVeleh, W. Va., Jonas Morris, mainierys, per degti

nę proto nustojęs, du mirt inai pašovė, o keletą sunkiai 
sužeidė, pats-gi rado mirtį po t rūkio ratais . 

Naujas gelžkelis Philadelphijoje. 
I larr isburg, l'a., bal. 28 d. lMiiladelphijos iškeltojo 

gelžkelio kompani ja gavo čarterį naujai K) mylią linijai 
l 'hiladelphijoje. Naujas iškeltas gelžkelis eisiąs po N. 
Broad str. ir kaštuos 1.000.000 dolerių. 

Laiškanešis prasikalto. 
(J. M. Byers, Sunbury ' s laiškanešis, keletą dieną at 

gal suareštuotas už laišką vogimą, teismo pripažintas kal
iu ir bus sunkiai nubaustas . 

Pupos—nuodytojos. 
San Jose, Cal. 18 Normai mokyklos mokiniu sunkiai 

serga nuo ptomainos nuodą, buvusiu pupose (beans) , ku 
rias mokinės t;i dieną valgę. 

i 
Vikrus vagilius. 

Nors lik 1-1 metu Liudvikas Conalum pasirodė labai 

vikru, nes reikėjo net penkią poliemoną jo suart;šlavimui 
Wilkes-Barre' iuose, l'a., už tankias vagystes. 

Vaikižtis kelis syk ' buvęs pasitaisymo nam tose, te-
ėiaus pasisekdavo jam iš ten išbėgti. 

Halley'o kometa. 
EI Paso, Tox. Ateina žinios nuo Mormoną kolioniją, 

Meksike, apie nupuolimą didelio meteoro neva tui iš Ha
lley'o kometos uodegos. 

Meteoras plyšęs, o jo iisimėtusioi dalįs daugelyje vie
tą girias uždegę. 

Kova su kaliniais. 
Canan City, Colo. Iš pavieto kalėjimo pabėgo keis

tas aršiausios rūšies kalinią. Kalėjimo sargai leidosi vy
tis. Pavijus, prasidėjo baisi kova, kadangi kaliniai gy
nėsi. Užmušus sargams du ir sunkiai sužeidus tr is kalinius, 
likusiejei pasidavė. 

Degtinė užmušė vaiką. 
Norristown, Pa., 28 d. balandžio. Šešerią mėty l l a r r y 

Lambert nusinuodijo alkoholiu. Vaikas, suradęs degti
nės kvorta, patolei gėrė, kolei sąmonės nenustojo. Sąmo
nės neatgavęs ir pasimirė. 

Suareštuoti. 
ttpringi'ied, 111. Gyventoją surašinėtojai skundžiasi, 

jog a ts i randa tokią, kurie nenori ant ją klausimi} atsaky
ti. Springfield 'e suareštuoti t r is tokią užsispyrėliu. Teis 
juos pavieto teismas, o bausmė bus sunki. 

Taigi patar iame lietuviams teisingai an t visų klausi
mą atsakyt i , jeigu nenori te po teismus tąsyties ir bausmę 
kęsti. 

Už $24.269.531 anglies. 
Eleno, Nev., 30 d. balandžio. Valstijos taksą r licensu 

agento, J . K. Ilaley rapor tas apie Nevados mainu produk
ciją 1909 metais parodo, mainas padarius didelį žingsnį 
pirmyn. Anglies, girdi, išimta pustrečio sykio liek, kaip 
1908 metais, t> jos vertė buvus $24.269.531, tai y ta dvigu
bai, negu 1908 m. 

"Ramybės namai". 
\Vasliington, 1). (<., iškilmingai a t idary t i " r a m y b ė s 

nama i " , įsteigti kaš tu 21 valstijos. Tiejie namai būsią 
ta rp taut in iu biuru apsvars tymui politiškąją respubliką 
reikalą. 

Ant a t idarymo iškilmės buvę : prezidetnas Tur't, karės 
sekretorius Etoot, kardinolas (Jibbons, vyskupas l l a rd ing , 
direktorius Barret t , milijonierius A. Carnegie, Meksikos 
ambasadorius ir daug įžymią ypatų. 

Visas miestelis išsigandęs. 
Malone, N. Y. Tankiai a ts ikar to jant i gaišiai Moers 

miestelyje, Clinton'o paviete, išgązdino jo gyventojus. 
Nekurtose miesto dalyse savininkai per n a k t ' valctuoja sa
vo gerovę. Net apdraudimo kompanijos ir Clinton'o pa
vieto šerifas bandė pat i r t i tankią gaisrą priežastį. Te-
ėmus tas jiems nepasisekė, nes gyventojai , bijodami at
keršijimo, prieš nieką neliūdija. 

Gaisrai. * 
St. Louis, M o. Iš nežinomos priežasties pakilusi ug

nelė Anheuser Bušeli bravore, šitame mieste, padarė blė-
dies ant 1680,000. 600 tuksiančių bonku alaus lunaikin-
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t;i, 0 milijonai kamščiu, degdami, teip rūko, kad net ug-
negesiai troško ir negalėjo ilgai gaisra apveikti. Alus bė
gęs gatve valandą laiko. 

Manehesteryje, N, II., sudegė Odd Pellows namai, 
$50.000 vertės. Svarba tečiaus ne jų Budegime, bei kad 
tame gaisre nustojo gyvasties tu namu sargas ir jojo žmo
na. 

Žinios iš Sami Point, Ida., praneša apie didelį gaisrą, 
sunaikinusi l lumbird Lumber kompanijos sankrovą. Nuos
toliai siekia $800.000. 

Montreal, Kanada, 2!) d. balandžio. Dvylika nusto
jo gyvasties, o dvidešimts su viršum sunkiai sužeisti gaiš 
re, kuris pavertė Kossmore hotelį ir beveik pusę Cormvall 
miestelio rūkstančiu griuvėsiu krūva . Miestelio ugnege-
šiai, turėjo su dynami tu keletą namu sugriaut i , kad sulai 
kyti ugnelę nuo plėtojimosi. 

Nors gyvasties nustojusiu skaičių paduota 12, tečiaus 
iki šiam laikui pat i r ta , jog bus daugiau žmonių aukų. 

Ant italu garlaivio " Franeesea Ciampa" , važiuojam-
ėio iš New Orleaną, Liusijanos valstijos,"j Etotterdamą, pa 
kilo gaisras, kurio per penkias dienas negalėjo apveikti . 
Laivas sustojoj Norfolk, Va., uoste. Nuostolių būsią apie 
$115.000. 

Ford City, Pa. 2 d. gegužės. Šią nakt supleškėjo dirb 
tuvė PittsbUTg Plate Class kompanijos šitame miestelyje. 
Medžiagiška Medis sieksianti j $1.500.000 ir 3.000 iš 5.000 
miesčiuko gyventoju neteko darbo. 

Visokios žinios. 
Paryžius, Prancūzija. Šiomis dienomis pasimirė ėia 

garsus Norvegijos rašt ininkas Bjoernsterne Bjoernson. 
Lapkričio mėnesyje pereitu metu pribuvo jis Paryžiun 
j ieškotų, sveikatos pas speeijalistus. Išpradžiu Paryžiaus 
daktarai pagelbėjo, tečiaus neilgam. Jau nuo Vasario mė
nesio š. m. nesitikėta j j pasveiksiant. 

Bjoernstcrne Bjoernson yūnė i«-'?2 m. Oes terda l ' e ; 
mokinosi Kristianijoj. 

Vienas Norvegijos laivu gavo [sakymą parvežti poe 
to lavoną j Kristianiją, kur bus pakavotas. 

Vietoria, B. C. Suviršum šimtas japonieeiu užmušta 
nusiverėiant ledynui nuo Sunagese kalno. Visas kaimas 
Nissimoyamura ir jo apieliid<ė po sniegu, I o' p^dų gilu
mo. 

Paryžius, 1 d. gegužės. Japonijos randas skolina nuo 
brolio Rotsebildu +90.000.000 ant 4 nuošimėio. Pkolą su 
grąžjs 11)20 metuose. 

Caraeas, Venesuela. Juan Vincente Gomei kongreso 
išrinktas Venesuelos prezidentu ketveriems metams. 

Kingston. Jamaiea, gegužės 1 d. Nord A.lexis, buvęs 
Hait i 'es prezidentu, numirė šįryt, 10-tą valandą, t rumpai 
pasirgęs. Kingstone gyveno nuo 1908 metu revoliucijos 
ir turėjo nemažai nuosavysėiu. 

Nioaragua savitarpinė kova nesiliauja. 2000 kartuvių 
po vadovyste geriausių pulkavedžių, kokius tik preziden
tas Madriz turėjo, pasiusti j Bluelields. Sukilėliu vadas 
Ivstrada u/ėmęs tvirtą pozieiją ii1 žada nepasiduoli val
džios šalininkams. 

Albanijoje verda kova. 100.000 albanieėiu kaujasi su 
Turkijos kareivija. Telegramos iš Salonikų paduoda tūks-
tanėius užmuštu, ypač moterų, vaiku ir seniu. 

Albanieėiai buvo užėmę Katėanik pereigą, iš kur šau 
(lydami nemažai turku išžudė. Teėiaus pastariemsienis 
po keliu užpuolimu pasisekė sukilėlius apveikti ir , ie tu-
rėjo pasi t raukti , palikdami 3000 užmuštu ir keliolika 
I ūkstauėiu SUŽeistU. 

Paskutinės žinios praneša albanieėius užėmus miestą 
Ipek. lpek arba Pelė guli europeiškoje Turkijoje, Kosovo 
\ ilajele. 

Peterburgo mažturčių ir savitarpiečių draugijų įgalioti
niai, atsi lankė pas Dūmos atstovus A. Bulotą ir P. Ivunį ir 
teiravosi, kaip ėia geriau įvykdinus Peterburge tokį komi-
sijini kontorą, kurs tarpininkautu gabenime iš Lietuvos 
visokiu išdirbiniu ir valgomu daiktu, o po draug stengtų
si aprūpint i Lietuvoj veikiančias vartotojų draugi jas ir 
a tskirus krau tuvninkus visokiais fabriku išdirbiniais sta-
ėiai iš pirmųjų rankų, apsieinant be tarpininkų. Reika
lingas tam dalykui lėšas galima būtu paimti n->rs ir 
draugijų pinigus suvartojus. Patar ta buvo tą dalyką 
geriau apgalvoti Ir ant pirmo laiko atidengti nors krau
tuvę, kuri pardavinėtu Lietuvos produktus , ypač valgo
muosius daiktus . " L . "0." 

Maskolijos laikraščiai vyriausybės nubausti kovo mė
nesį ant 13 tūkst . .'{00 rb. į -12 kart u. Daili suma. 

Peterburgo du al'ieieriu norėjo apiplėšti vieną turt in
gą sankrovininką, kuris turėjo su savim daug brang u ak
menų ir auksinių žiedu. J ie pasikvietė jį pas sav>, bet 
apiplėšti nepasisekė. Policija abudu apicieru suėmė. 

Žmonių švietimo ministerija, Rusijoje, mano perdirb
ti dabar t ines aštuonių kietų gimnazijas. Sulyg ministeri
jos sumanymo, būsią tik (i-šiu Ulesu gimnazijos, bet i jas 
galėsią pastoti tik baigusioje! miesto (i-šiu klesu mokyklą. 

Maskolijos senatas nutarė, kad kataliku pai apijų 
prabašėiai būtinai prenumeruotu vietines "(Jubernski ja 
Viedomoski" . 

Pati. rengdamos išvažiuoti ant ilgu vakaeiju, k ausia 
vyro: 

Kaip duosi sau rodą visame teip ilgai 1 
— Nesibijok, viskas bus g i ra i . 

Ir neilgu tau bus bė manęs, nebūsi n e l a i m i n g i 0 . . . 
Gink Dieve! Pūsiu linksmas. 

— T e i p ? . . . I l t n . . . Tokiu būdu niekur jau neva 
žinosiu. 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 

Iš {>. U. K. Balevičiaus raštelio ("Lietuva", No. 16.) 
matyti, jog tarp Chicagos lietuvių nėra noro apvaikščioti 
500 metų sukaktuvių kovos tirs <irunwaldu visien.s išvien. 
Kaip rodosi, nesutikimo kaulu yra laukiamas pelnas iš 
iškilmės. Pradžioje tas pelnas buvo skiriamas atspaudi-
nimui knygos apie minėtiną mūšį ties (jlrunvvaldu, bet pas
kui norai pasidalijo: katalikai nutarė pavesti jį pastaty
mui našlaičiams prieglaudos po seserų—vienuoli! globa, 
bei tautiečiai (tokiu vardu pavadinti ne-bainytiuįų drau
gijų nariaij tokiam nutarimui griežtai pasipriešino. Tau
tiečiai bandė taikyties su katalikais ir buvo išsižadėję 
knygos apie istoriškąją atsitikima ties Grumvaldu ir pris
toję ant "siratuku namo", tik pareikalavo kad sesers— 
vienuolės neturėtu jokios prižiuros ant tojo "n j iao" , P. 
Balevičius labai karštai šaukia, kad Chioagos lietuviai at
mesi u knyga ir prieglaudą, bet visą pelną paskirių tautos 
namams, kuriuos neseniai sumanė pastatyti Vilniuje Lie
tuvių Mokslo Draugija ir Dailės Draugija. 

Jeigu visi ant to nepristotu, tai nereikią nei apvaikš-
ėiojimo, nes jame privalą dalyvauti arba visi lietuviai ar
ba nei vienas. 

Tokia tai istorija, kurią užbaigs patįs Chieagiečiai be 
svetimos pagelbos. Nepažįstant arčiau savytarpinių san
tykiu tarp Chicagos lietuviu, sunku spręsti, kas kaltesnis: 
katalikai ar tautiečiai. Bet iš p. B. atsiliepimo matyti 
vienas negeistinas dalykas — būtent neapykanta seserų— 
vienuolių ir tų vienuolių nepažinojimas. Kaip rodosi, ji
sai nei 1 ikrai nežino, ar lietuvės seserįs yra jau, ar jų dar 
nėra, nes vienoje vietoje rašo, būk seserų "da r neturime" 
o n eilučių žemiau sako, " jog mušą seserys (kurias tu
rime ir kurias žadame tureli") ir t.t. Kadan-gi p. Bal. 
kalba tautiečių vardu, tai turime teisę nurodyti, jog už 
nesusipratimus tarp Cbieagieėiu priderėtu kaitinti la
biau tautiečius, nekaip katalikus. 

Męs nepažįstame Thieagos seserų mokytoju, bet pro
testuojame prieš j). B. kai-kuriuos sakinius, kuriuose, kaip 
regisi, žiūrėta ne tiek tiesos, kiek sukėlimo neapykantos 
ir faktu iškraipymo. P. Balevičius neturėjo jokios teisės 
rašyti žemiau paduotųjų žodžių: 

"Lietuviai ehieagieeiai. . . . ne visi n o i i . . . . iš
rankioti iš lietuvių kišenės tūkstančius dolerių, 
pastatyti ta " š imtuku ' ' namą ir jį užrašyti airių 
vyskupui, t. y. išplėšti iš aJkano lietuvio burnos 
kąsni duonos ir kišti jį sočiam svetimtaučiui ai
riui " 

Tie žodžiai: "ne visi nori" ne lik parodo tautiečiu 
nesupratimą, bet dar skaudžiai užgauna katalikus. Jeigu 
"ne visi" reiškia "tautiečiai", lai p. B. atstovauja juos 
labai nelemtai, nes tie "ne visi" nedavė p. B, jokio įgalio
jimo sakyti jų vardu, buk airių vyskupas plėš iš alkano 
lietuvio burnos kąsnį duonos ir kiš jį į savo setą pilvą. 
Katalikai žino, jog nupirktą už jų pinigus duoną valgys 
ne vyskupas, bet tie palis lietuviai našlaičiai, kuriuos p. 
I', vadina "siratukais". 

\ e kap kit, tik šitoji aplinkybė verčia mus atkartoti 
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p. B. lodžius, taikomus prie seserų mokytoju, bei kurie 
unkii part i jai , kurią jis a t s tovauju: 

Būti) t;ii juokingu, jeigu nebūtu teip liūd
nu, bet tui tik vienas iš žiedeliu šiandieninės 
mušu... (tautiečiu taktikos "Dr." Red.) 

Istiesu liūdna išgirsti nuo "'buvusiojo valdiškųjų mo
kyklų mokytojo ir mokytojo auklėtojo mažamečių pra 
sižengelių išreiškimą "g i l aus pers i t ikr in imo" , buk se
seris mokytojos nėra jokiomis pedagogėmis ir neturi 
apie tai nors elementariško suprat imo. Rytinėse valstijose 
seserų mokyklos stovi augšėiau, nekaip "va ld i škos ios" . 

ButU galima p. Balevieiui parodyti laktais, jog tau 
tieėiai, kuriems meilesnė yra "Lietuva" ir kitokių beti-
kybiniu ir prieštikybiniu pakraipų Laikraščiai savo vaikus 
siunčia ne i valdiškąsias, bet į seserų mokyklas, ues to
kiose mokyklose vaikai pasimokina daugiau, nekaip ki
tokiose, d a g i priedams pamokina s a v o . . . tėvus. 

r amar in iame krašte (Naujoji Anglija, Ne\v York, 
Pennsylvania ir 1.1.) valdiškai yra pripažinta, jog proto 
ir doros lavinimas augšėiausiai stovi seserų mokyklose. 
Neabejojame, kad taip yra ii" Chioagoje. Mūsiškės Sv. Ka 
zimieto sesers (kurioms dabar yra statomas vienuolynas 
Chicagoje) mokinosi ir ligšiol mokinasi pedagogijos. Bent 
dvi seseri išbuvo po t rejus metus Šveicarijoje, besimokin
dami savo profesijas pas geriausias tenykšėias seseris--
mokytojas ; dar dvejus metus praleido Serantono vienuo 
lyne, kuriaime jas supažindino su mokinimo metodomis 
Amerikoje. Tai-gi p. B. neturėjo jokios teisės drėbti 
joms j akis paniekinimo žodžius: neesate jokiomis pėda 
gOgėmis ii' apie vaikų mokinimą neturi te nei elementori
ui!) supra t imo! Pirm parašysiant šitokius pažeminimo 
žodžius, p. Balevieiui pravert ėjo nuvažiuoti j M t. ( 'ar 
mel, Pa. ir tenai ištirt i , kaip šv. Kazimiero sesers (kitokių 
seserų lietuviai ne tur i ) mokinu lietuvių vuikus. Drįsta 
inc tvirtinti, kad, jeigu butų taip padare*, tui iš po jo 
plunksnos butą Ulėje vien pagyrimo žodžiai. Taigi visu 
širdim prostestuojame prieš tokj nesąžiningą ir uepama-
tuotą paniekinimą. Buvusiojo valdiškųjų mokyklų mo
kytojo neišteisina nei šitokie diplomatijos žodžiai: 

"Č ia nėra noro jas (seseris) pažeminti ar 
užgau t i ; tai visai paprasta tai ne jų darbas 
ir todėl ne jų kaltė, jeigu joms liepia dary t i tą, 
apie ka jos neturi nei mažiausio s u p r a t i m o " . 

Sesers y ra pasirengusios iškentėti visokius persekio
j imus ir paniekinimus. Jos p. Balevieiui dovanos dvy-
gubą pažeminimą ir užgavimą — sakome, dvygubą, nes 
pirmuėiausiai jos tapo išbiaurotos, o paskui joms y ra sa
koma, kad to išbiaurojimo nepataisytų, nes tai... ne p. Ha 
levičiaus k a l t ė . . . nes mat papras ta maišyti seseris su 
d u m b l u | . . . Bet katalikų visuomenė negali tylėti. Todėl 
tos visuomenės vardu " D r a u g a s " protestuoja prieš būvu 
siojo Chieagos pedagogo bereikalingą mūsų seserų pa/e 
minimą ir užgavimą. 

Ar " s i r a t u k ų n a m a s " po ŠV, Kazimiero seserų priežiu 
ra bus jrengtas Chioagoje ar ne, mums šiuo tarpu nerupi. 
Bet męs esame priversti užprotestuoti prieš p. Balevi-
ėiaus apšaukimą, buk sesers, kuriu jisai nėra matęs i akis 
ir su kuriu darbais nėra susipažinęs nei Ifttolo), nemokės 

prižiūrėti tų " s i r a t u k ų " atsakomai. Prancūzijos valdžia 
išvarė iš Braneuzijos beveik visus vienuolius ir visai- vie
nuoles bet nejudino iš vietos seserų, ką prižiūri pavar
gėlius. Dėlko? - Dėlto, kad nežino, ką atsieitų jai dary
li su pavargėliais, jeigu ai mest ų nuo jų tuos aniuoJus— 
pridabotojus, nešiojančius vardą "Pava rgė l ių Seserų" . 
Įveikia abejoti, ar Chieagos " s i r a t u k ų n a m a s " galėtų ap
sieiti be tokių aniuolų - pridabotoji; pagelbės. Kur tau
tiečių Prieglaudos Namai, kur ju mokyklos, kur kitokios 
Įstaigos, reikalaujančios pasišventimo, darbo ir žemiškojo 
uždarbio i šs ižadėj imo?. . . Nėra ju. Agituota per or^ani-
zaeijas, rinkta pinigai bet nėra jų ! 

To lai užtenka seserų darbininkių toje pačioje dir»-
voje apginimui. 

Męs protestuojame viešai prieš pažeminimą šv. Kazi
miero seserų, prieš bandymą padaryt i tas pasišventusias 
tikybos ir tautos dirvoje dirbininkės priežastim nesutiki
mu tarp katalikų ir tos partijos, k nei vadina save neatsa-
komiausiuoju savo prasmei žodžiu, — vadina save " t a u -
t ieėiais". 

B. Balevieiui leista nežinoti daugelio dalykų, bet jam 
niekas neduoda teisės užgaudinėti katal ikus per savo ne
žinojimą. Todėl ir protestuojame prieš jo užgaunanti ir 
seseris ir katal ikus raštelį. 

PASARGA. 
Dėlei nepriklausomu nuo redakeijos priežasėių paža

dėtosios pastabos apie dabart ini reikalingų daiktų bran
gumą pradės rodyties " D r a u g e " vėliau. 

Redakcija. 

"PAŽVALGŲ" KEISTUMAS. 

' T ė v y n ė " N. 16. savo pažvalgoje užsikaria ant tūlo 
p. Ab., kam jis " D r a u g o " N. 12. išniekinęs kokio ten lais
vamanio lavoną ir įvardinęs p. Živatkauską, kaipo gir
tuoklystės skelbėją? "Keikėtų , girdi, didžiausio pasauly
je " d u r n i a u s " , kuris patikėtų teisingumui žodžių lokių 
korespondentų, kaip p. Ab., kurs nesidriovi net įva 'dyt i 
žmogų, kaipo gir tuoklybės skelbėja — viešai, per p r i k a l 
bąs" . Ir tolinus klausia " k a s iš skai tytojų y ra girdėjęs, 
kad gir tuoklybės reikalingumą per prakalbas būtų nors 
kur skelbęs k a l b ė t o j a s " / Šitai aš žemiau pasirašęs (ir 
visa žmonių salė) girdėjau ir šiuomi pranešu " T ė v y n e i " 
šį faktą, kad tas pats p. Živatkauskas gruodžio 12d. 1909 
m. YYilkes-Barre, K. JMilišaueko salėje, po kelis kur tus 
antr ino, kad saliūnų nereikia " k a s a v o t i " , kad darbinin
kas žmogus turįs eiti į saliiiną, nes viešpatystės surėdimas 
net ikęs: darbininką skriaudžią visoki Roekefelleriai, Mor-
ganai, politikieriai, policija ir kunigai, ir visi išnaudoja 
ant kiekvieno ž ingsn io . . . tai kur žmogelis pasidės? Eina 
j saliuną ir, išsigėręs kelis stiklus, randa draugų, si ku
riais pasikalba apie savo b ė d a s " . . . J u k tai viešas pri
pažinimas reikalingumo eiti karėiamon, kad UŠHėjUH bė
das ir a lkohol iam stikle prigirdžius visus savo išnaudoto
j u s ' Ar-gi išmintingas kalbėtojas nemokės pamokyti bė
diną darbininką ir paduoti jam priemones, kaip apsisau
goti nuo išnaudotojų be girtuokliavimo'/ Ir kam cia da 
svietui akis mui ly t i Taigi aš priskaityėiau prie tų di-
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džiausiųjų svieto ' d u r n i ų " tą, kuris užgina fakto t ikru
mą, jo nežinodamas. 

Su laisvamaniais toks da lykas : aš savo ausimis gir
dėjau, kaip laisvamaniai tvir t ina, kad nesą dūšios ir kad 
jiems vis ta pati , kur jų lavoną p a d ė s . . . 

Todėl pasakymas, kad laisvamanio lavonas nusiųstas 
j muilo dirbtuve, mano nuomonė, nėra nuodėme. 

Aš taip p ro t au ju : žmogus yra žmogumi per tai, kad 
turi nemirtingą dūšią. At imk žmogui dūšią, jis nebebus 
žmogus, bet ki tokiu sutvėr imu vadįsis. Tas sutvėrimas, 
kurs neprisipažįsta turįs dūšią, negali vadintis žmogus 
ir toks negali turė t i prėtensijų prie žmogaus vertybės, nei 
reikalauti pagarbos, žmogui prigulinčios. 

Be1 kadangi lietuviškieji laisvamaniai išsižada dū
šios, per tai j ie išsižada žmogaus vertybės ir pagarbos 
žmogui priderančios. Baigiasi t e ip : l ietuviškas laisva
manis ir Dardanelio asilas — tai du broliu. 

J. Dud—ius. 

LIETUVIAI LENKŲ SEMINARIJOJ ORCHARD LAKE, 
MICH. 

Kaip gyvuoja lenkų seminarija j au sukako 25 metai, 
l ' radžia jos gyvavimui buvo sunki, te turėjo t ik ta i kelio
lika mokinių, l iet laikui bėgant taip augo jų skaičius, kad 
dabar y r a drauge su klierikais 3J5. Nepapras ta i pasi
daugino, kada seminari ja persikėlė iš Detroito į Orehard 
Lake, Mich., į vietą mokslo įstaigai daug atsakantesnę, į 
kur priviliojo daugiau gražus seminarijos mūrai , puiki 
vieta, gražus padėjimas, vasaros metu tiesiog žavinantis 
žmogaus širdį ir jausmus. Šioj seminarijoj y r a lietuvių 
nemažas būrelis. Yra ta ipgi lietuvių moksleivių li teratiš
koji draugijėlė vardu šv. Kazimiero, yra ir gražus knygy 
nas lietuviškų knygų. Tikslas draugijėlės — lavinties 
savo kalboje, rašyboje, savo tautos istorijoje, pažinti 
šiek tiek jos l i tera tūrą ir t.t. Susir inkimai esti at l iekami 
kas savaitę nedėldienyje ir tęsias pusantros valandos. 
1'aprastai gramatiką lietuvių kalbos ir istoriją išguldi-
nėja pagal išgalės draugijėlės pirmininkas, kuris renka
mas draugais ant vienų metų. Šįmet pirmininku y ra p. 
l \ Lapelis. Pradžioje mokslo metų (šių) visi draugai iš-
sirašė po vieną gramat iką Damijonaičio ir po vieną isto
riją Lietuvos Maironio. 

Nors mokytojo speeiališko tuose; dalykuose nėra, ta
čiau* visgi galima, jei kas nori, pramokt i lietuviškai ra
šyti, skai tyt i ir abelnai susiprasti su kitais dalykais ly-
tineias mūsų tautos reikalų. Užtai lankymas tokių su
sirinkimų ir prigulėj imas prie minėtos draugijėlės lietu
viams moksleiviams lenkų seminarijos yra didei naudin 
gas ; t iktai gaila, KIMI ne visi prie jos priguli ii" gera pro 
ga ne visi noriai naudojasi . 

(Jeriausiais ir darbščiausiais nariais Iv. Kazimiero li
teratiškosios draugijėlės yra tie, taip vadinami "svet imie 
j i " , kuriuo* galima matyt i ant paveikslėlio. J ie visi 
y ra gimė Lie tuvoj ' išskiriant d raugus O. Luokševičių ir 
V. Nanortą gimusius ir augusius Amerikoj . Tarp tųjų tai 
ir y r a geriausia vienybė ir sutikimas. Dar iŠ lietuvių tar
po čionai randasi ir taip vadinami " s a v i e j i " Amerikoj gi

mę, kurie daug kuo skiriasi nuo pastarųjų. Jie, kaip gir 
dėti, žada sutvert i naują kokią ten kuopą. Vienok tautiš
kumas pas visus nėra užgesęs, pas kiekvieną g} Įima pas
tebėti norą šviesties ir lavinties būdu savo nuomonės ir 
supratimo. Knygynas, kurs y ra geriausiu šaltiniu švie
sos ir susipratimo, pastaraisiais metais žymiai padidėjo. 
Tai ačiū aukotojams ir rūpesčiui ir darbš tumui praeitų 
metų pirmininko draugo M. Kazėno. Nors ii' nemažai 
buvo knygelių, bet buvo netvarkoje, be apdarų Draugas 
.M. Kazėnas a tkreipė į tai savo domą ir ėmęs jas sutvarkė, 
gražiai apdarė, p r idedamai nemaža rūpesčio ir triūso. Ne
seniai vienas kunigas lietuvys paaukavo $10.00 *) už ku
rios parsisiųzdinta iš Lietuvos lietuviškų knygų geriau
sios spaudos. Dabai- knygyne randasi J48 knygelių įvai
raus turinio ir didumo, kuriomis nariai draugi, ėlės gana 
noriai naudojasi. Laikraščiai iš Lietuvos pareina š ie: iš 
Kauno " Draug i j a ' ' ir " V i e n y b ė " , iš Vilniaus " V i l t i s " , 
daugiau "Rygos Garsas", "šaltinis" ir "Vadovas". Iš 
Amerikos š ie : " D r a n g a s " . " Ž v a i g ž d ė " , " K a t a l i k a s " ir 
" L i e t u v a " . Rodos perijodiškosios l i teratūros užtekti
nai. Iš geresniųjų laikraščių daromi kompleti i ii- talpi
nami knygynam Kiti nariai žengia pirmyn ki< k galėda
mi ir iš taut iško miego kila gana nuosekliai. Ateinan
čiais metais baigs mokslą j kunigus darbštus ( r a u g a s J . 
(Jerviekas. 

J o Mylista Kun. Rektor iu i pa ta r ia lietuviams laiky-
ties vienybės, neužmiršti lietuviškosios kalbos, bet ją to
bulinti ir brangint i . J i s pavelijo lošti gale mokslo metų 
Detroite lietuvišką teatrą. Lošimui jau pradėta daryt i 
prakt ikas . Pelnas skiriamas bus padidinimui knygyno. 

X. 

ZBYSZKO. 
(Stanislovas Cyganiewicz, garsus imtyninkas.) 

Suvėjus man ir asmeniškai kalbėjus su p Cyganie-
\viez'iu nebus pro šalį ir mūsų visuomenei jį pažinti. 

Svarbiausias dalykas tame, jog p. Oyganievviez vie
šai prisipažįsta pats paeinąs iš lietuvių. Mat, tėvukai jo, 
taip jis man pasakojo, vadinosi Sygaliai ir dalyvavo maiš
te 1863m. Vieną iš jų Muravjevas pakorė Lokiškiuose, 
Viln. gub., o ki tas brolis išdūmė į Oalieiją ir tenai (Dob-
šye.e) apsigyveno. Galieijokai ar tai tyčia, ar pajuoki
mo dėlei, ar dėl lengvesnio ištarimo jo vardą ftygal pa
keitė Cvgtn , iš kurio ta ta i jo sunūs Mart inas, dabart inio-
jo drūtojo tėvas jau sau pats pakei tė ir išdirbo pravardę 
(\vganiewiez. Tokia tai yra t rumpa jo paties papasakota 
genealogija. 

St. Oyganiewicz'ius, arba kaip jis papras ta i vadina
mas Zbys/.ko yra 29 metų vyras, iš prigimimą begaline 
spėka ir nepapras tu kūno sudėjimu apdovanotas ; y ra tai 
žmogus inteligentas, baigęs gimnazijos klesas ir 3 metus 
išbuvęs Viedniaus ir Krokuvos universitetuose, tiesos kur
suose. Reto galima pr idur t i , kad tai yra giliai t ikintis 
ir prakt ikuojant i s katal ikas , apsiėjime labai malonus ir 

*) Tasai kunigas prašė pavardės negarsinti laikraš
čiuose. 
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savo st iprumu nesididžiuojąs. Kuropoje yra paguldęs 
apie 1000 visokiu drutuolių ir, už tai įgyjos viršenybės 
(ehampionship) titulą, Žengia prie apturėj imo viso pasau
linio tvirtuolio vardo. Amerikoje skait l ius jo palies nu 
veiktųjų perviršyja 300. Nepasitaikė niekur dar jam 
susit ikt i su Žmogum, kurs jį butų parmetęs. Garsiausias 
šiandien imtyninkas lu\ (ioteli jau syki turėjo progą PO-
kuoties su Zbyszko ii* kadangi pirmasis buvo pasižadėjęs 
jį parmesti į paskirtą laiką, tai nepadaręs — pralošė. Da
bar jie abu tariasi prie galutino susirėmimo ir tokiu būdu 
titulo viso pasaulio imtyninko pasisavinimo 30 d. Geg. 
mėn. 

Nežinia koksai galas bus tų pasekmingų imtynių, ka
dangi Zbyszko savo manageriaus Jaok Hermanu yra iš 
naudojamas. Trumpais žodžiais sakant suvaržytas kon
t rak tu turi t a rnaut i žydui. Sulyg 9 mėnesių kon t rak tu 
Zbyszko gauna 60 dol. dieninės algos ir apmokama jojo 
išlaidos; jo-gi mauagerius paima visą derybų sumą, nuo 
tikietų žinoma, nuošimti ir k. Iš to aišku, kad žydui ne
rupi Zbyszko's vardas, arba jo pasisekimas, bet t iktai 
kuo daugiausiai tarno laike susirėmimų jam parengt i . Ne-
vienkart todėl pasitaiko, kad po imtynių vakaro vienoje 
vietoje turi nakėia važiuoti ir s tatyt ies ne prieš vieną, bet 
tankiai du ir tris kitą vakarą kitoje vietoje. 

Mūsų apielinkėso porą syk ėmėsi Serantone ir pasku
tiniu laiku \Yilkes-Parro su Yankee Kogors, New ESng-
lando valstijų ėampijonu, kurs po pralaimėjimui išsitaręs, 
jog Zbyszko tai ne žmogus bet: žvėris. 

K. M. Pankauckas . 

Iš darbo lauko. 
Cineinati, O. gog. 1 d. Atmesdami pasiūlymą 47%o. vai. 

5,000 dailydžių nubalsavo s t raikuot i . i k i šiol dailydės 
gaudavo 45o. valandai, o reikalauja 50 eontų. 70 kon-
trakt ior ių nuošimtis sut inka mokėti po 50e. Tikimasi, jog 
ir likusiojei sutiks išpildyti savo darbininkų reikalavimus, 
ir s t ra ikas greit užsibaigs. 

Sedalia, Mo., gegužės 2 d. Šiandien 10 valandą išryto 
sust re ikavo mašinistai Missouri Paeil'ie golžkelio, reika
laudami 40 eontų valandai. Kompanija duoda jiems 39e. 
Miestelio gyventojai , atsimindami didelį straiką 1885 ir 
1886 m., kuomet daug vargo nukentėjo, bando sutaikint i 
kompaniją su straikieriais . 

Pi t tsburg, Pa., gegužės 2 d. Jonės & Laughlin plieno 
kompanija nuo šiandien pakelia algą su b' nuošimčiu, tai 
yra kompanija išmokės kas mėnuo $15.000 daugiau. 

The Republie. I ron and Steel kompanija teipgi mokė
sianti savo darbininkams (> nuoš, daugiau. 

Nevv Ilaven, Conn. gegužės 1 d. Nevv York, New Ila-
ven & Hartford Railroad kompanijos konduktoriai žada 
tsraikuoti . Utaminke laikys milingą ir paduos kompani 

jai savo reikalavimus - 3 dol. dienai visiems kondukto
riams ir motormonams. Teėiaus nesitiki kompaniją tšpil-
dysiant jų reikalavimus, užtai iš kalno rengiasi prie drai
ko. 

YVilkes-Barre & i lazleton golžkelio ir Lohigh T n u t i o n 
kompanijos liuosnoriai uždėjo 10 (tentų dienai visiems sa
vo darbininkams. Padidintą algą gaus nuo 1 d. gegužės. 
Darbininkai abiejų kompanijų, pilnai užganėdinti . 

Baltimore & Ohio Etailroad kompanija su (i nuoš., o 
Erie Railroad su 2 8 nuoš. pakelė algas savo darbinin
kams. 

Columbus, Ohio. Tik ką užsibaigęs t ramvajų kon
duktor ių s t ra ikas vėl prasidėjo. Mat kompanija nepriė
mus keletos darbininkų, a t s ta ty tų pora savaičių atgal , už
sibaigiant pirman straikui . Konduktoriai ėsą baisiai įnir
šę, ir t ramvajų judėj imas suparaližuotas. 

Peoria, 111. Ginkluoti policmonai saugoja Teluoa Coal 
kompanijos mainas, bijodami 500 straikoirių užpuolimo. 
Straikieriai-gi, apsiginklavo peiliais ir revolveriais, ren
giasi bausti poliemonus už noprileidimą jų prie mainų. 

Terre l l au te , lnd. St ra ikas tebesi traukia. Kompanija 
sutinka pakelti mainieriams algas, bet nenori išpildyti ki
tų jų reikalavimų. 

Altoona, Pa. Laimėję straiką eentralinės Pennsydva-
nijos dis t r ikto mainieriai miniomis grįsta prie darbo. 

Nevv York, 2 d. gegužės. Sustreikavo oia 6,000 duon
kepių. Straikioriai reikalauja algų pakėlimo ir skundžia
si, jog daug duonos kepyklų esą nešvariai užlaikomos; rei
kalauja jie kad miesto sveikatos departemonto urėdnin-
kai jas apžiūrėtų. 

Youngsto\vn, Ohio., 2 d. gegužės. Apie 11,000 plieno 
darbininkų Youngstovvn Sbeet & Tūlai ir Ropubliean Iron 
& Sleel kompanijų susilaukė didesnių algų nuo 6 iki 10 
nuoš. 

Provideneo, Pavvtueket, Nevvport ir Auburn, R bodo 
Island valstijoje, s t ra ikuoja dailydės, reikalaudami dides
nių algų. 

Kaip tai? Tamstos sūnus dar tebemiega, c jau 
pusdieniai? 

Dėl Dievo meilės, nekalbėk tamsta teip balsiai, ba 
dar išbudįsi. Kaip miega, tai nors nieko nekaŠtuojfi! 
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Plačiai žinomas luzerniškiams lietuvis i 1 5 
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Pn. PRANAS BURBA, 
ĮSTEIGA NAUJĄ VIEŠBUTĮ IR KVIEČIA TAUTIEČIUS TEN ATSILANKYTI. 

sft 

I i 
l:i 

i i 

8 Kdvvardsvillės miestelis, Luzernės pavieto, smarkiai kjla, gretit susilygįs su didesniais lVnnsyh anijos 
=& valstijos miestais. Edirardsvillėa gyventoju 1000 metais tebuvo 5,165. Šiandien jų skaičius jmi siekia 10,000. $ 
I B 
m Rdwardsviliečiai atsižymi progresyviškumu. Labiau susipratę valstiečiai smarkiai darbuojasi miestelio aryven- I 

i 
tojų gerovei. 

& 
Reikalingiausiu Edwardavillės miesteliui daiktu buvo turėti gerą viešbutį. Taigi mūsų plačiai žinomas 9 

S 
tautietis, p. Pranas Burba, vienas žymiausiu. Bd"wardsvillės obivatehų, uždėjo puiki) hotelį, idant atsijanku- B i 
siejie Edvrardsvillėj lietuviai turėti] kur užeiti it- keletą valandų smagiai praleisti )į 

i >;-
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NAUJAS HOTELIS JAU ATIDARYTAS. 
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i 
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Matydamas reikalingumą, gerai {taisyto \i<*̂ biJT*;<», p. PRANAS BURBA pertaisė savo nuosavybę po 
N. N. 454 Ir 456 Main street, Edwardsville ii- prašė pavelijimo laikyti viešbuti. Jo prašymą išpildyta, ir da
bar Bdwardsvillė gali pasigirti vienu geriausių hotelių visoje valstijoje. 

Viešbučio namas yrs< 3 augš&ų, mūrinis, labai parankioje vietoje; turi dvidešimts kambariu, puikiai 
{rengtų su elektrikos šviesa ir garo šiluma. 

Pn. Burba nori turėti pirmos kleaos hotelj. Valgis pas jį ims kuopuikiausias, o u/, baro pardavinės vien 
geriausius importuotus vynus, likierius ir cigarus. Patarnavimas mandagiausias. 

Apari Motelio, p. Burbi Įniko daug ir gerų arkliu pasamdymui veselijoms, krikštynoms ir Šermenims. 
Pavieniai ir dviem sėdynėm vežimai gaiims gauti pas pu. liurbą, diena ir naktį u/ neaukšta kainą. 

Pono Burbos botelis jau prirengtas svečiams priimti. Nesigailėta iškašėiu jo prirengimui, užtai p t i 
valėtu turėt i gera, pasisekimą nuo pat pradžios. 

Jei atsi lankysite Kd\vardsvilėj, užeikite persi t ikrinti . Husito užganėdinti visu kuo. 
Įdėti abu telefonai: New 8041, Bell 9294—R. 

Žinia apie įrengimą naujo ir puikiai įtaisyto viešbuėio yru labai svarbi būsianėio S. L. H. K. A. seimo 
delegatams. Kaip žinoma, seimas jitsibus Plymoutho, birželio mėnesyje. Kdw;irdsvillė-gi čia-jau Šate 
Plymoutho. Taigi patarisirae garbiems seimo delegatams apsistoti pas savo tautietį, pn. Praną Burba, kur t i 
rėsitr visokias viiradas ir geft p;isilsį. Atsiminkite ant rašą : 454—456 Main Str., Edvvardsville, Pa. 

Frank Burba's Second Ward HoteL 

E I # 

į 
i 
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i 



356 1) R A U (J A S Gegužio (.May) 5, 1910, Met. II. No. 18. 

PAJIEiKOJIMAI. SENAS ŽMOGUS REIKIA GERBTI. 

P a j i c s k a u s a v o v y r o , .Juozo Sn io l sk io . J a u k e t v e r i 
m e t a i p a m e t ė m a n e su k r ū v a v a i k u . Meldž iu d u o t i m a n 
žinia a p i e j j fjyvą a r n u i n i r u s j . M a n o a d r e s a s : 

Marce l ė Sn io l sk i enė , 12 \Vi sne r st. , \Vest l ' i t t s t o n , Pa . 

Reikalingai dūdorius, galįs gerai mokytischorą ir mo-
kas lietuvišką, lenkišką ir anglišką kalbas. Mėnesinė 
alg« $4;">. Kreipkitės šiuo adresu: 

Rev. J, Kasakaitis Boa 588, Freeland, Pa. 

Namai ant pardavimo. 
Su biznium : groserne, ir buėerne ir visais intaisy-

mais. 
Arklys, vežimas ii* karieta. Yra prie vietos štebelys. 

Parduodu pigiai iš priežasties važiavimo j Lietuva. 
Jeigu kas nusipirks, tai nesigailės nes laitai gražioje 

vietoje, apgyventoje Lietuviu, arti l;iet. Bažnyčios ir 
parko: Jeigu kas norėti) pirkti, meldžiu atvažiuoti pj> 
žiūrėti, arba atsišaukti per laišką šiuo adresu: 

J. Bujauekas 85 \Varwiek st., Ne\vark, N. J, 

1 J U O Z A S Š Ū K I S , 

Geriausias fotografistas visoje apielinkėje. 'j 
Norinčius priėma mokytis ant fotografo. Visi lie- !| 

tuviai privalo traukti savo paveikslus pas viengentį. $ 
9 WILLIAM ST. PITTSTON, PA. "DRAUGO" AGENTAI: 

St. Stanevičius, 3206 Auburn Ave., Chicago, UI. 
Antanai Kasparavičius , 27 E. 23rd str., Bayonne, N. J. 
.Tuozas M aliftauckaa, Korest City, Pa. 
Kazimieras Skripstunaa, P. O. Sugar Notch, Pa. 
Antanas Gudaitis, Box 73, Silvor Creek, Pa. 
V. "Leskevičius P. O. Middleport, Pa. 
Mikas Cibulskas, 573 CanfioM Ave., Detroit, Mich. 
J. Žemaitis, 12fi R. Pear st., Shenandoah, Pa. 
T. Kizievič, Box 167, Minersville, Pa. 
M. Karbauekas, 52 O. st., So. Boston, Mass. 
Ii. Svagždys, 171—5th st. So. Boston, Mass 
J. Mikutaitis, 1438 Western nve., Allegheny, Pa. 
A. Rad/.evi?, 194 New York ave., Nowark, N. J. 
A. Klimavičnitė, 321 Kensington avo., Chicago, 111. 
A. Pocius, 10806 Wabash ave., Chicago, 111. 
M. Buda, 51 W. 25th st. Chicago, Tll. 
K. 8trumskis, 2323 West 23rd PI. Chicago, 111. 

Šaulys, 168 Boakon str., Brighton, Mass. 
J. Bartoševiče, 4417 Marshfield ave., Chicago, Tll. 
J. Puselninkas, 722 Washington ave., Braddock, Pa. 
V. Biolauskas, 4fi8 Northampton st., Enston, Pa. 
M. TJrbanavioe, Box 33, Thomas, W. Va. 
J. Antanaitis, Box 22, Swoyors, Pa. 
P. Bukantis, 06 Centre st., Kingston, Pa. 
Juoz. Matuliavife 1657 Tioga st., Shamokin, Pa. 
A. Baranauckas, 1214 Railroad st., Shamokin, Pa. 
Jos. Valentinavi?n, 1114 Cedar Ave., Scranton, Pa. 
.1. Vorsiackas, 65 Davidson st., Lowell. Mass. 
Tgnas Makalojus, 1028 S. 2nd st., Philadelphia, Pa. 
Jos. Robynsky, 163 First st., Elizabeth, N. J 
M. Vaicenavifius, 2 River st. W. Lynu, Mass 
M. fllapikevičius Silver Creek T'. O. Now Philadelphia, Pa. 
F. Būgnelis. 4 n 4 Main str., Edwardsville, Pa. 
Jurgis Grigutis, 38 Kedorr str., \Vilkes Barre, Pa. 
Mat. Čeponis, 21 Pleasant str., New Britian, Conn. 
Juzė Rakaueknit«'\ 1015 8th str., Waukegan, TU. 
S. S. Petrulis, 3312 S. Hnlstoad st. Chicago, Tll. 
Jonas Ignotas 46 22nd str., S. 8. Pittsburgh, Pa. 

Mūs g miestelyje gyveno visų gerbiamas mokytojas 
Visbara. Huvo tai žmogus dar nesenas, maldingas, blai
vus, geras ir tikras jaunuomenės tėvas. Daug jis geru 
žmonių išauklėjo. 

Vinui karią jo mokiniai, pamatę raišą senutį, prade 
jo iš jo juoklies: "Seni, seni, duok tabokos'"' 

Skaudu buvo senuėiui išjuokimas girdėti) ir nuėjo 
.jis pasiskusti mokytojui. 

.Mokytojas greitai surado kaltininkus i" išaiškino 
jiems kad nepridera iš senu juokties, nes Dievas gali 
smarkiai už tat nubausti ir neduoti senatvės sulaukti. Vai
kai prižadėjo daugiaus taip nebedaryti. 

Neilgai trukus, mokytojas nugirdo, kad jo mokiniai 
vėl išjuokę seną žmoną, klausdami, kur dingę jos dantis. 

Nieko netaręs, mokytojas sunkiai atsiduso ir laukė, 
kas toiiaus bus. 

Atėjo mokytojaus vardadienis. Visa mokykla sveiki
no jj ir linkėjo jam ilgai ir laimingai gyventi. 

"Ne, vaikeliai, aš nenoriu ilgai gyventi!" - tarė 
mokytojas: — "nenoriu senatvės sulaukti, n »s ir mane 
blogi vaikai senatvėje išjuoks, lygiai, kaip j }s neseniai 
išjuokė! seną žmoną !" 

Nusiminė vaikai, girdėdami tokius žodžius, bet nuo 
to laiko niekuomet iš senu žmonių nebesijuok >. 

Ksav. Vanagėlis. 

BALTAS BILIETAS. 
Visiems pasitraukusiems iš po Rusijos valdžios nuo 

kariūmėnės (liosų) arba kantungos, apsiimu išrūpinti 
baltą bilietą, be jokios koliekystės ar ko kitko, bet tei
sinau keliu. Tš kalno pinigų nereikalauju, tik Ravės 
nuo manės bilietą, užmokės suderėtus pinigus. Tiktai rei
kalauju, kad suderėtu pinigų sumą sudėtu pas teisingą 
žmogų, kol negaus nuo manęs bilietus. Norintieji viršmi-
netą bilietą gauti, lai atsišaukia pas mane sekančiu ant
rašu, jdėjes už 2e. štampą dėl atsakymo. 

Jonas Pokutinskas Box 103 ELOO, PA. 

PARSIDUODA FARMĄ. 

98 akrai, išdirbtos, derlingos žemės 60 *,kr\Į, girios 
10 akru, susidedančios iš geru pušų ir aržuolu. Giria ver
ta 2.500 dol. Per vidurj farmos bėga upelis. Yra malū
nas, varomas garu ir vandeniu, galima jaje malti viso
kius grūdus. Puikus dėl gyvenimo namas, susidedantis 
iš 18 kambariu, tvartai, 4 karves, 3 arkliai, 3 piaunamos 
mašinos, 3 kalaveiterei, 3 žagrės, mašina dėl sėjimo, 3 
vežimai, ir šiaip vėsoki padarai ukininkystei reikalingi. 

Pinigu turi turėti 3.000 dol., likusius ant, lengvo iš
mokėjimo per 13 metu. 

Gera proga leituviams su didele šebnyna. 

Kreipkitės pas advokatą J. S. Lopatto, 
48 Bennet Bld. Wilkes-Harre, Pa. | 

file:///Visner
file:///Vest
file:///Varwiek
file:///Vilkes


Gegužio (May) f>, 11)10, Met. 11. No. 18. D R A U G A S 357 

ADRESAI CENTRO VYRIAUSYBĖS SUSIV LIET 
RYMOKAT. AMERIKOJE: 

KUN. S PAUTIENIUS prezidentas 
P. O. Giradville, Pu 

JONAS RIKTERAITIS vice-prea., 
67 James St., YVaterbury, Conn 

KAZYS KRU6INSKAS seretorius, 
457 — 17th St., Brooklyn, N. Y. 

RE V. V. STAKNEVIČIUS, iždininkas, 
207 Adams Str. Newark, N. J. 

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

107 So. Harding St., VVoroester, Mass 
KAZYS VA6KEVY6IA, 

I8fi Jeffer.son ftt., Newark, N. J 
KUN V VIZGIRDA knygius, 

190 So. Meade St., Vvilkes-Rarre. r** 
KUN. V STAKNEVIČIA dvasiškas vadovas, 

207 Adams St., Nevvark. N .1 

F A B I O L A, 
Garsi kardinolo NYisemano apysaka. Verte Vytini 

fas Kaina 1 doleris. Įmautiems daugiau, kaip vi»Min 
•if/emplioriu, nuleidžiamas didelis nuošimtis 

Gaunama pas: 
RE V. V VARNAOIRIS, 

312 S. 4th St, BROOKLYN, N Y 

Tautietil Jei reikia Tau statyti nauji namai, neini 
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrafc 
n-riua MIKAS SLAP1KKVIČIU8, New Philadelphia Pa 

Nauja Knyga—Biblija—aiba šv. Rastas išleistas 
KUN. S. PAUT1ENIAUS 

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

OIRARDVILLE, PA 

LIETUVIUKAS DZIEGORMEISTERI8. 
Parduodu tikro aukso laikrodeliua, gvarantuojaroui 

2f> metams. Lenciūgėlius ir gražius žiedus. Armonikas ir 
visokius mnzikališkuB instrumentus, albumus su muzika, 
akuliorius, revolverius, britvas, pocket books vyrams ir 
moterims Visokias knygas, rąžančius, škaplierius. kryž«* 
orieš Kaledasleidžiu už puse prekės ir jkitus miestus siun 

ANTANAS PUTIR8KAS, 
144 W. Market Street, Scranton, Pa 

A. A J. H U R W I T Z , 
BANKIERIA1. 

42 East Market Street, WILKES BARRE, PA. 
Parduodu laivakortes ant visokiy linijų ir siunčiu 

pinigus į visas pastulio dalys. Atlieku daviernastis su 
maskolijos valdžia ir kitokius reikalus. Lietuviai kreip 
s!tės prie manėt, o busite užganedjti. 

y*wo 

F. J. Gillis, 
Pas j j g a l i m a g a u t i v i sokių t o r i e l k u , b l iūdų , s t i k l u , 

p u o d u , l i an ipu ir v isokių v i r t u v e i r e i k a l i n g u d a i k t u . 

& Yra iš ko p a s i r i n k t i . A t e i k i t e p e r s i t i k r i n t i . 

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

BANK, 
71 PUBLIC SQUARE, WILKES-BARRE, PA 
K A P I T O L A S $150.000. P E R V I R Š I S $375.00C 

Moka 3-čia nuošimtį nuo sudėtų joje pinigų. 
S Ranka atdara kasdien nuo !> ryto iki \\ popieti}, MI-
2 batomis nuo i)—12 vidurdienyje. 
t 

i • • • m i 

A . U Z U M E C K I S , 
Lietuvis Graborius ir Balsamavotojas. 

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

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

324 WHARTON, ST. PHILADELPHIA, PA. 
TELEFONAI: 

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

i 
<> 

i n 
Į 
i 
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TĖMIKYTE LIETUVIAI! 
ii. Kelionė per jūres. Tūkstančiai tūkstančiu mūšy taulio-
JrfcHJ keliauja į prigimtą dalį ir iš tonai atgal į Ameriką, o wsi j | 
Ii 1;IĮtinusiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas 
f JONĄ NEMETH'A, 

3 N. MAIN STR., WILKES BARRE, PA. Z 
\U O kodėl f Nes turi gerą prižiūrėjimą, parankią kelio | e , $ 

kad tartum kaip ir pačios kompanijos būtu pirkę laivakortes. • ; 
Siuntimas pinigu greičiausias ir pigiausias pasaulyj. i ' 

W•> J * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * » * * * * » * * * » * * * * * » • & 

DR. I. W. MENDELSOHN, 
Lenkiškas Gydytojas. * 

PRIKMIMO VALANDOS: H 10 iš ryte. :i \ po piet, 7 - 8 vakare. 

50 South Washington St. Wilkes-Barre, Pa 
Peoples telephone 1585. Bell telephone 756. 

Swalm Hardware Co.f 
No. 21 North Oentre Street, 

POTTSVILLE, PA. 
(vairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas, du los, 

plaateris, Įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai. 
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OFFICE NEW PHONE 37. RESIDENCE 1100. 
LIETUVIŲ ADVOKATAS 

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

arba pirkti namus lai kreipiasi. 

Naujas Telefonas 1006. Senas Telefonas MB. 
DR-AS ALBERTAS KAUFMAN, 

—: GYDYTOJAS 16 LIETUVOS. : — 
Specįjalistas nuo visokiu ligų. 

Gydo iiot labiausei užsisenejnsias e l m m b k a s vyru, moterų Ir kūdikiu 
ligas. Galima susikalbėti, lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir vokiškai. 

SI N. Washington St., Wilk«« Bane, Pa. 

•DRAUGO" 
•I I — I MII I-- . 1 l 

SPAUSTUVE 
1 \ 

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA 

.'VAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS 

I 

SPALI D INA 
P I G I A I 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

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

A D R E S U O K 1TK Į - - -

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

Dr. A. L. Grai aicunas 
l'aHekmiitgai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaiky, Be 

aplenkiu ir paslaptinių. Atsisaukantieius 'S kitur sutoikiu 
sąžiningus patarimui per laiškus 

TBLBFONAS: Y*rds - 3162. 
3312 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL 

DR. ALFRED J. VVENNER, 
88 SOUTH WASHINGTON STR. 

.« « . » | « M,« K W » 5 t K U M H H :K|M K.'»!'«I« M H HMM » "Hl»!» K'H » « « !t M H M M rf)j{'« « 

i! 
ii r-n . VIMNKER, 
n 
H « 
u 
i Wilke8-Barre, Pa. 
» . » . « ! » M H K H « ! « ; « M K,K MiKiK M M » ! » » K K K M\U'it'« H H U H H >; ' 

DRAUGIJOS! 

j H, R. Morgan 
į 
ą laiko dirbtuve 
J visokiu jums rekalingu 
l daiktu, kaip tai: KEPURIŲ, KOKARDŲ. ŠAR-

PU, VĖLIAVŲ ir tt. 
Adresuokite: 

R. H. MORGAN, 
1 3 N. ftlain St., Shenando.ih. Pa. 

. . ^ K : ^ ^ : ! ; ^ ^ * . ^ ^ ^ 

#94*>Oe*M>>Qe^$45>^4^*tt^^ 

I Union Ticket Agencyįį 
į Seniausia Lietoviszka Banką Scrantoiis ii Visoje Aplinkinėje J 

t >.<• mum MMlIMią. \ 
Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų \' 

Siunria FiniRus kas <lien in visas mdis svit to; taip-Ki l>«'ka ir išmaino ve S 
šokius pinigus, h d u b a visokius 1)( kun i tn tu s Anu i į los ii L ie tuvos teismuo ^ 

Ofisas a t idarytas kas dieti nuo H-toe is i yto iki 9- vai. vak. y 

N«le oje: nuo 10-tos if< ryto iki f>-1 ai valiu dal vakare. \ 

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

Taip-gi tur ime savo krautuvėje daugybe visokiu maldai- nygiu 
ir »vieli£ku knygų visokiose, kalbose :: :: :: : :: . 

T E L E F O N A I : Naujas 80:* - Bell 662 

VIENATINE LIBTUVItKA DIDBL* KBAUTUV* 
(ienausių armonikų, skripkų, klernatij, koncertini* 
trubų ir daugybė visokių muzikaliikų instrumentų. 
Puikiausių driegorėlių, leuciugėlių, T šokių gražią 
žiedų, laketų, špilkų, kolčikų, gerų hritvų, druka-
vojauiŲ maiinukių, albumų, revolverių, krizių, ražan 
čių, skaplerių, guminių literų, istorijv, dainų, pasa
kų ir visokių maldaknygių. Gražių j opierų gruma 

tų rašymui tutiną už 25c, 5 tuzinai už $1.00. Dailių atidaromų ai 
toriukų ir pavinriavonių siuntimui į Lietuvą. Atsiusk savo tikri) 
adresą ir už 5c. markę, o apturėsi No. 3 Kataliogą su 450 pavei 
kslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. AŠ gvarantu )ju, kad mano 
tavoras pinuos kliasos o prokės pigesnės kaip kitur; orderius is 
siunčiu greitai į .visus Amerikos, Kanados ir Anglijos kraitu* 
Kviesiu visus atlankyti #\. visokiais pirkiniais ir oideriais pas 

K. VILKl*WIOH, 
11S Orand Mt., St. Dep. D. Brooklyn, N. T. 


