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PIRMOJI NEDĖLIA PO SEKMINIŲ. 

Lekcija. Rym. XI, 33 86. - O! gilybė išminties 
turtu ir Dievo pažinties; kaip neapimami jo Bprendimai 
ir neištiriami jo keliai! Nes kas pažino Viešpaties min 
ii.' arba kas buvo jam patarėju? Arba kas jam pirma da
vė, o bus jam atiduota? Nes iš jo, ir per jį ir jame yra 
viskas. Jam garbė ant amžių. Amen. 

Evangelija. Mat. XXVIII, L8 20. Anuomel sakė 
Jėzus sa\o mokintiniams: Duota yra man visokia galy
bė danguje ir aut žemės. Eidami tada mokykite visas 
gimines, krikštydami anuos vardan Tėvo, ir Sūnaus ir 
šventosios Dvasios. Mokydami anuos užlaikyti vis, ką 
tiktai Įsakiau jums. 0 štai aš su .jumis esu per visas 
dienas iki svieto pabaigos. 

DIDŽIOJI PASLAPTIS. 

Šiandien susilaukėme to sekmadienio, kuriame ypa 
tingu būdu yra primenama garbingoji paslaptis, nors 
Išažnyčia ir taip nesiliauja kiekvieną sekmadieni ir kiek 
vieną dieną jos minėjus kad pajudini i meilę ir maldin 
guma. prie jos savo vaikeliu- Turime čia mintyje gar-
bingiausiaja. ir didžiausiąją Švenčiausios Trejybės pas
laptį. Trijų Dieviškųjų Asmenų Viename Amžiname Die
ve, Tėve, Sūnuje ir Šventoje Dvasioje "Garbė būk Dievui 
Tėvui ir Sūnui ir Dvasiai Šventai; kaipo buvo iš pradžios 
dabar ir visados ir per amžių amžius!" . . . Šiuo didžiuo 
ju vardu Trejybės Dievo mes tapome apkrikštyti, val
dau Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Dvasios Šventosios, Šiuo 
vardu ir dabar mes žegnojamės. šiuo vardu Bažnyčios 
kunigai šiandien šaukia: "Palaiminta tebūnie šventa, t ve 
rianti ir valdanti viskuom. šventa ir neperskiriama Trejy
bė dabar ir visados ir per nepabaigtus amžių amžius. Tris 
yra, kurie liūdymą duoda danguje: Tėvas, Žodis ir Dva 
sia Šventoji : ir tie Tris yra Vienu. Šventas, šventas Šveii 
tas yra Viešpats Dievas galybių. Pilnas yra dangus ir 
žemė TaVO garbės". Ta yra didelė paslaptis, kurios mes 
suprasti negalime, bei ar mus tai turėtu nustebinti? Mes 
net ir patja savęs negalime suprasti, tūkstančiai daiktu 
šiame regimame sviete yra mums paslaptimis: gyvybė ir 
mirtis yra taip pat paslaptis. Kaip daug daugiau am/i 
nasis. be pradžios ir be pabaigos visagalintis ir viską /i 
n antis Dievas neturėtų būti paslapčia mums dabar ir vi

sados? Kuomi-gi daugiau turėti] būti mums Jis, N( pa
baigtasis, jei ne gražiausia ir garbingiausia paslapčia mū
sų apribotam protui.' Dievas nebūtu Dievu, jei mos Jį su
prasti galėtum. Per visus amžiui tas bus mūsų džiaugs
mu eiti kas kart »iili;ui ir giliau Dievo pažintyje ir Jo mei
lėje, žinant leėiaus, jog Jis yra neišsemiamas, neapribo
tas, ir kad męs Jojo meilėje ir pažintyje niekad galo ne-
prieisim ir niekad laimės neprastosim. Neapsakomas >sti 
džiaugsmas net ir ant žemės, suprantant, jog mes esame 
sutvėrimai, tarnai, prieteliai ir vaikai tos garbingos, nepa
baigtos ir protu neapimamos Treyjbės. prieš kurią Aniuo-
lai uždengia sparnais savo veidus. -Jis mus myli, tas Tre
jybėje Dievas; .lis rūpinasi apie mus; Jis niekad nenori 
mūsų palikti ar apleisti. Niekad ir męs Jo neapleisiitie, 
niekad apie Jj neabejokime, visuomet Jj išpažinkime, Ji 
garbinkime ir Jam tarnaukime. Kad viską tą atlikti galė
tumėm, melskime Jo malonės. Tankiai kalbėkime šita to 
sekmadienio Mišių maldą: "Visagalis amžinasis Dieve, 
kuris davei mums Tavo tarnams malonę per tikro tikėji
mo išpažinimą, amžinosios Trejybės pažinti garbę ir galy
bėje Majestoto garbinti Vienybę, meldžiame, idant to ti
kėjimo tvirtybe, nuo visu priešynibiu būtumime apginti. 
Per mūsų VieSpatj -Jėzų Kristn, Tavo Sūriu, kuris gyvena 
ir karaliauja su Tavimi, vienybėje Dvasios Šventosios. 
Dirvas, per amžių amžius. Amen". 

SEIMO DELEGATAMS. 

6 Susiv. Ii. R. K. A. kuopa praneša būsiantiems Sei
mo delegatams, jog: 25-tai Susiv. Liet. R. K. A. Seimas 
atsibus Plymouth'e, Pa., ant Majestie salės 7, 8 ir 9 d. 
birželio. Sj metą sukaks 25 metai, kaip susivienijin na 
gyvuoja, gavo jis pradžia Plymouth'e per jtekmę a. a. 
kun. Burbos. Seimas prasidės su iškilmingomis mišiomis 
atlaikytomis vielinėj lietuviu bažnyeioje 0 vai. išryto. Po 
Mišių delegatai k\ieėiami atlankyti a. a. Kun. Burbos, Fu 
si v. jkurėjo kapa. Pirma dien' vakare ant; tos pačios tk> 
lės "Aušros" draugystės giedoriai padainuos gražias lie
tuviškas daineles, o antrą dien' Ims gražus teatras, M t 
('armel "io lošiku suloštas. 

Godotini Delegatai, pribuvę i Plymoulirn, galės sus
toti Rley Rote! anl Main St., arba, kas norės, pas lietuvius 
bisnierius: Augusta Višniauska, 8 Main St., Frank Zden, 
2 Main St., ir P Zeka. 30 Main St. 

Vietinės kuopos sekretorius. 
A. Urbonaviče. 
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE. 

Šiauliai. Kovo 27 d. "Varpo" bute buvo vaidinta 
Vaižganto "Nepadėjus nėr ko kasti". Vaidinimas pasise
kė. Žmonių susirinko ne perdaug; jei bŪtt) buvę lokiai, 
daugiau, žinoma, būti) susirinkę. 

Balandžio 3 d. i>. Mandsbergis skaitė iš pareitųjų me-
(n "Vilties" referatą, apie teatrą; p-lė Pliuškytė deklama 
vu Yaiėaiėio eiles. Anl galo buvo rodyta gyvieji paveiks 
lai. Žmonių susirinko nelabai daug, matyt, dėlto pat. 

Šiauliai, Ginkonuose ir Gubernijoje gr. Zubovas savo 
lėšomis u/ la iko mokyklas, kuriose mokytojauja l ie t inia i 
ir moko lietuviškai. \ Zubovo mokyklas priima ne tik jo 
dvaru darbininku, bei Ir ūkininku, vaikus. Už mokslą ne
reikia mokėti. 

Pž 7 varstų nuo Šiaulių Kairiu sodžiuje pereitą rude 
nj vyriausybė [steigė ministerine mokykla, kurioje moky
tojauja išėjęs Panevėžio mokytoju seminarija lietuvis mo 
kytojaa p. Salys. Artimoje nuo šiauliu Sutkūnu valsčiaus 
mokykloje mokytojauja lietuvis p. dasėnas, ilga laika 
Kusi joje gyvenęs. 

Galima tlkėties, šios mokyklos žymiai prisidės prie 
žmonių apšvietimo šiauliu apylinkėje. Tik pačiuose Šiau 
liuose visose valdžios mokyklose mokytojauja rusai, visas 
mokslas vien rusu kalba išpi ldomas. Nors keturios pane
lės (Pl iuškytė, Adamaviėaitė, St.asiutė ir Jokubėna i tė ) , 
išėjusios šiemet pro^imna/i ja , prakt ikuoja , kad likus mo
kytojomis, bet nei vienos, žinoma, neskirs mieste mokyti 
lietuviškai. Tik vienoje šv. Juoaapo draugijos mokykloje 
išgirsta vaikai tėvų kalbą. 

Panevėžys. Po nuėstą vaikščioja 5 kynai, kurie už
siima dantų gydymu, Kad išraunama dantis , tai papras 
tas dalykas, bet kad iš sopančių dantų kirmėles ištraukia, 
tai jau apgavimas, nes lopančiuose dantyse jokiu kirmė
lių nėra. 

Apskri ta i , pas nežinomus praėjūnus uėkuomet negali
ma gydyties. 

Antašava. Pan. apsk. šios parapijos nk. Pauliukas, 
vos (i deš. žemės te turėdamas ir iš jos išmisti negalėdamas, 
apleido žemę ir apsiėmė tarnaut i pas Vabalninko klebo 
ną. Pa tarnavęs ten kiek laiko, išvažiavo Vilniun ir gavo 
vietą pas kažkokj grapa. Betarnaudamas, susitaupė gero
kai pinigu, Sąžiningai tarnaudamas likosi grapo raylimuo 
ju tarnu, 1 it mirdamas grapas paliko jam gerokai tur
to. Dabar, 1909 metais Pauliukas turtingas sugrfžo namo 
iš Vilniaus. 

Šiaulių apskr. apie Žagare Sodiečių Bankas pirko iš 
ruso dvar in inko Nariskino apie 20 tūkstančių dešimtiniu 
Žemės. Vienas bežemis sodietis norėjo pirkti iš banko ke
lias dešimtines tos žemės, be! Bankas griežtai atsisakė par 
duoti . Matyt , laukia ateiviu iš Rus i jo s . . . 

" Rygos Garsas". 
A. A D-ras A. Levenauskis. Balandžio i d. pasimirė 

savo dvare BalČese, Stulgių par., Raseinių apa., daktaras 

A. Levenauskis turėdamas amžiaus apie (><)—65 m. Sirgo 
lUnkiaj ir ilgai. Palaidotas Stulgiuose. Tai buvo žmogus 
mėgstąs netik žmonių gydymą, bet ir apšvietimą netur
tingųjų vargšų. 

Panevėžys. Kovo 'Jo d. buvo " A i d o " draugi jos me
tinis nariu susirinkimas. 1909 m. draugi ja surengė du va 
karu, iš kuriu gryno pelno gauta 44 rb. 4: kap. Iš viso 
1!) 9 m. jeigu buvo 295 rb. 87 kp. (iš jų 10!) r. 82 kp. buvo 
lik.; nuo 1908 m.), o išleista 202 rb. 59 kap., liko kasoj !M) 
rb. 28 kap. 

Vilkija (Kauno gub.) . Laidotuvės be degtinės. Kovo 
27 (bal. i) d.) pasimirė Vilkijoje a. a. Teofilė Marmienė, 
motina kun. Marinos, žinomojo lietuviams kaipo blaivy
bės platintojo ir vedėjo gyvuojančios blaivininku draugi
jos. Per visą šermenų laiką degtinės, tiesa, niekas nema
tė nei d ū k o ; užtat per visą stalai buvo apkraut i Įvairiau 
šiais valgiais. Panedeli 2!) d. kovo buvo iškilmingas laido
j imas velionės kūno. Pasakius vietiniam ki n. vikarui sa
vo pamokslą, pasiprašė balso ir velionės sunūs Myko
las Marma, Dorpato universiteto studentas, kuris iškil
mingoje kalboje tuom savo paskutiniu atsisveikinimu ant 
tiek pravirgdino visus žmones, jogei, rodos, nesirado to
kio, kad butų neverkęs. 

Dusetai (Zarasų ap., Kauno g.). Kovo 21 d. Dusetų 
dviklesėje mokykloje buvo pirmasis 50-ios blaivininkų 
susirinkimas. Išrinkta va ldyba : pirmininkas kun. St. 
Stakėlė, r inkikas Kaz. Kuveikis, raštvedis kun. St. Ko-
zumas ir toliau išr inkta visi kandidatai ir revizija. 

Rengiama visuotinas blaivininkų susirinkimas, nes 
jau yra susirašiusių apie keletą i imtų blaivininkų. Norima 
statyt i butas, kuriame galėtų susirinkti , t ik pinigų stoka. 
Iš blaivininkų renkasi kuopelė mėgėjų artintų, norima pa
daryt i vakaras . 

"L ie t . Ūk iu . " 
Kaune steigiama Antroji Savitarpinė Kredito Drau

gija. Prašymas su geromis rekomendacijomis iš guber
natoriaus jau nuėjės ministerijom Pasitikima, kad bus 
užtvirtinta. Tarp inicijatorių yra T. Z. Žilinskis, A. Pet
raitis, S. Banaitis, Vokietaitis, Račkauskas ir dar keletas 
vietinių lietuvių. 

Naujas latvių sumanymas linų verpino pramonėje. 
Netoli Rygos, Skriverų miestelyje suruošė atviai verpimo 
mašiną 80 iki 100 arklių spėkų, Toji' mašinoje, kuri ' 'Du
k a t a s " vardu, verps iš kar to 400 špulių, ii ketina šią va 
sąrą suverpt i U000 pūdų linų. Artimesni ūkininkai nerei
kalaus už niekus savo linu pardavinėti , o galės duoti tai 
mašinai verpti. Jei seksis jai , tai ketina u/megsti tiesus 
ryšius su užsienio firmomis ir joms pardavinėti savo iš 
dirbinius. " D u k a t o " mašina iš kiekvieno atžvilgio užsi
tarnauja rėmimo. Pradėjus Rusijoje litu s verpti , nebe
reiks jų gabenti užsieniu neapdirbtų, o ėiii-pat mūsų ūki
ninkai pradės imti parduodami juos didesnius kaip iki 
šiol pinigus. 

Vabalninku (Pan. pav.) monopolyj nuo 1897 m. iki 
1909 m. pabaigos pragerta apie 230 tūkstančių arba po 
17.700 rubliu kasmet. 

Ryga. Lietuvių Dailės Paroda išrodo daug gražiau 
ir turtingiau neg Vilniuje, Pirmą dieną atsilankė j 120 
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IŠ LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE. žmonių. Antros dienos sulaukus policija paliepė nukabin
ti S tabrausko "' Kankint ine" , sako, kad tai politiškas pa
veikslas esąs ir kad be jokios abejonės tas " e r e l i s " nori 
merginą sulesti. Kabinasi ir prie vėliavos. Rodos prisieis 
nuimti. Abelnai rodos vokiečiai boikotuos, kad parodą 
įrengėme Kenino— latvio gimnasijoje. 

" Liet. Žinios." 
Kunigu permainos Žemaičiu vyskupijoje. Kun. De-

l eek is , S k a p i š k i o k l e b o n a s , p a s k i r t a s Abe l ių d ž i a k o n u ; 
kun. Švoiniekis, Šventybrasčio fil., perkeltas į Palėvenė 
lės fili j a . 

Kunigų permainos Seinų vyskupijoje. Kun. Grinke
vičius, šventažerio kam., ir kun. Šmulkštys, Lazdijų kam., 
sumainyti vietomis. 

Ceikinė, svenč. apskr. Balandžio 6, 7 ir 8 buvo Ceiki-
nėje rekolekcijos. Žmonių per visas tris dienas buvo pil
na bažnyčia. 

Verbų, sekmadieni keli sulenkėję lietuviai norėjo gie
doti bažnyčioje lenkiškai, bei kadangi raflsų bažnyčioje 
visos pridedamosios pamaldos atliekama tik lietuviškai, 
nes parapija grynai lietuviška, lenkų visai nėra, lai ku
nigas neleido jiems lenkiškai giedoti. 

Kriokalaukis, Kai. ap. Nors negalima pasakyti , kad 
mušu parapijoje daug būtų girtuoklių, bet vis dėlto ^e 
rianeiuju yra . Kol šventadieniais buvo u /dary ta smuklės, 
girtuokliavimas buvo kiek sumažėjęs, bei dabar nežinia 
kodėl, valdžiai paliepus, vėl atidaryta. Reikėtų pasirū
pinti, kad vėl šventadieniais jas uždarytų. Mėgstą iš* 
gerti, žinoma, džiaugiasi, gavę proga, pagirtuokliaut!, bei 
blaivybės šalininkams reikėtų nesnausti ir rūpinties, kad 
valsčiaus sueiga nu ta r tu šventadieniais smukles u /da ry t i . 

K. Jasiukaitis t ikrai pradėjo rašyti rusiškai. Be mū
sų paminėto ( " V . " No. AO) veikalėlio " N a bu lva r i e" , til 
pusio Gorkijo " Z n a n i j e " , net rukus atspauzdis pora jo 
dalykų "Nov i j žurnal dla v^siech". Neseniai gj Jasiu
kaitis parašė rusu kalba nauja veikalą "Malenka.ja ženš-
ė i n a " ( "Mažu tė moter iškė ' 'V Tai praneša iš jo paties 
laišku Vaidilutė " L . Ž»H No. Hi) jame. 

Gryva. Paskutiniu laiku Gryvos lietuviai nustojo 
bijot Lietuvio vardo. Pažadinimui jaunuomenės iš tautiš
ko miego — pradėta rengti vakarai su dainomis, aid ku 
riu gryviečiai linksmai ir naudingai praleidžia laiką. Ne 
žiūrint to. kad mėsiede buvo pataisytas vakarėlis, ir vol 
gegužės 2 diena Subbato mėgėjų būrelis vaidjs Gužučio 
dramą " P o n a s ir Mužikai" . Gryvos bažnyčios ehoras [>;i 
dainuos keletą leituviškų dainelių. 

Vakarą taisyti leidimas jau gauta, 
Apšvietimas pas mus po t ruput i platinasi. Nors pa

rapija mažutė, vos pusketvir to tūkstančio gyventojų, bet 
lietuviškų laikraščių pareina j 50 egs. " V i l t i e s " -r) egz., 
" Š a l t i n i o " 22, " L . I k . " 10, " S p i n d u l i o " 4, "Žaradar 
b i o " 1. " G a r n i o " 1; iš užsienin: " B i r u l ė s " (i, " S a u l ė s " 
2 ir " K a t a l i k o " I egJS. Yra viltis, kad toliau laikraščių 
skai tymas da r kibiau issiplatjs. Iš jaunuomenės danu 
jau yra gerokai apsišvietusių, kurie rūpinasi tamsesniuo 
sius šviesti. Dieve jiems padėk! " V i l t i s " . 

1)1'KYKĄ, PA. 

Čia buvo toks atsit itkimas. Pereita vasarą jiuzė 
Skr ipkiutė buvo užsakyta Pittstono lietuviu bažnyčioje 
su Juozu Arbaėausku. Pittstono klebonui geri žmojiės 
pranešė, kad Arbačauskas yra paėmęs lliubą Minorsvi-
llėje su kita mergina, kuri po trijų mėnesiu išvažiavo j 
Lietuvą. Išleidęs pačią i užmari, Arbačauskas atsitikau 
kė j Pittston.-i, kur apsimetė nevedusiu. Atsirado žmo
nių, ką pažinojo jj dar Minersvillėje ir matė jį imant šliu-
b.i. Tiems jis sakėsi jo pati jau esanti po žeme (numiru
si) , o kunigui tiesiok melavo: aš, girdi, Minersvillėje nie
kados nebuvau ir su nieku šliubo neėmiau. Bet kunigas 
surašė telegramą ir liepė nusiusti jį pas kun. d. Dumčių i 
Minersville, Pa. Tame telegrame buvo paklausta, ar 
Juozas Arbačauskas yra ėmęs šlhtbą su kuo norints pirm 
ketverių metu. Atsakytu, kad laip. Tuomet Arbačaue-
kas dedasi atsakymą sau j kišenių, o merginą vežasi i 
Sturmervil lę pas lenkų kunigą A. Baranovskj. Lenkas 
moka t ruput j l ietuviškai, tai-gi nežiūri, kad Arbačaus t a s 
ir Skr ipkiutė nėra jo parapijonais, neklausia apie klintis 

jam užtenka to, kad abudu buvo u/sakyt i Pittstono 
bažnyčioje. Tai-gi drąsiai suriša porą moterystės ry
š i u . . . paima pinigus ir išleidžia jaunavedžius namuolei 
kaip vyrą ir pačią. 

Nuo tos valandos praėjo septyni mėnesiai. Tik štai 
dabar atvažiavo iš Lietuvos pirmoji ir t ikroji Arbačaus-
ko pati. Kas iš to visko išeis, pamatysime netrukus . Mer
ginos, nesiduokite suvilioti bent kokiam vyrui, o pa.si ei 
dę vyrai nedrįskite pageidauti daugiau, kaip vienos n o -
ters, nes galite patekt i kalėjimam A. K. 

BROOKLYN, N. Y. 
Gegužės 21 d. išryto bus šventintas kunigu diakonas 

Silvestras Remeika. J šią taip brangią iškilme keta jri-
būti diakono broliai ir aplinkiniai kunigai • draugai , tik 
gimdytojai neturės tos laimės išvysti. įšventinimą šute ks 
.1. M. Brooklyno vyskupas, tigų, vaisingų metų nauja m-
j a m d a r b i n i n k u i . Jonelis 

NKYVAKK, N. J . 
Istorijoje šios bažnytėlės atmintini šieji metai. I 'ar 

taip neseniai iškilmingąsias š. Mišias at laikė kun. Jaka i 
tis, štai vėlei gegužės 22 d. turėsime laime išvysti, k?ip 
k u n. s . Remeika at laikys savo pirmąsias š. Mišias Šven
čiausios Trejybės bažnytėlėje. Tikimės jau dabar sideri
nės audros nebusią ir visi galėsime atsigerėti taip tini o 
niu reginiu .apturėti sau maloniu ir maldomis celebrantui 
šust [prinimą. 

N. ADAMS. MASS. 
Liet iniu ėia irai šešios šeimynos. Iš viso lietuviu 

su nevedusiais bus apie 25 asmenis, .lokiu draugijų i p-
sama. Lietuviai čionai gražiai gyvena, pusėtinai užsilaiko, 
gyvena sutikime, j<-i tik išskyrus viena šeimvna. kuri u lo 
draugiško gyvenimo išskiriama dėl įtartino juodvieju gy. 
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veninio, Lietuviai eia visi dirba fabrikuose. Uždarbis 
neblogiausias. Pastaromis dienomis kuo. Jakaitis iš Clin-
ton 'o , Mass. išklausė velykinės. 

Šitasai kraš tas tai šauniausiasai Massaohusetts 'o vai 
stijos kampas. Smagus šileliai, kalneliai bei marginantie
ji juos šalt iniai ir upeliai puošia gamtą. Teipos-gi netoli 
nuo eia augšėiausiasai Mass tso valst. kalnas Greylock, 
šalia kurio Providenee sesers įkūrė ligonbutj vardu Grey 
loek Kęst. Jonelis . 

GRAND BAPIDS, MICH, 
(Jegužės 4 diena atsit iko nelaimė: t ramvajus užmušė 

Peliksą Sidorą, lietuvį, paeinanti iš Kauno gubernijos. 
Užmuštasis buvo geras vyras, t ik vieną blogumą turėjo, 
rodos, ir nelaimę padarė, mylėjo išsigerti. Paliko pačią 
ir vaikus. 

Lietuviai eia gerai užsilaiko; girtuokliavimu, ir muš
tynių negirdėt. Tik, rodos, yrs kelios moteris kurios my
li t r auk t i ge r t i snapsą su aluėiu, kada nėra vyru namie. 
Tas tat jau blogai. 

Darbai eina gerai, tik užmokestis nedidelė, bet ir pra
gyvenimas nebrangus. " D r a u g o " Agentas . 

SORANTON, PA. 

Diena 2."> Balandžio mėnesio buvo iškilmingos laido
tuvės a. a. Marijonos Bieliauckienės, \rd/,eviėiutės iš tė 
vu. Apeigos, kadangi mušu bažnydia uždaryta, atsibuvo 
Slavoku bažnyčioje ant Throop. Kūnas palaidotas lietu 
viškose kapinėse. Vyras ir vaikučiai labui raudojo, 
vyras raudojo moteries, o vaikuėiai - motinėlės gerosios. 
Nabašninkė paėjo iš Vilniaus gub., prigulėjo prie Sus. ij. 
It. K. A. :{<> kuopos. Seranton, Pa. A. a. .los dūšia i ! 

ŠUose dienose karštl igės aukomis puolė: Helena Vi-
tunskiutė, D metu amžiaus, ir Julia Maciejauckiutė, 12 
mėnesiu. Tėvams didelis nusiminimas 

Moterystei! pas tarame laike įstojo šie asmenis : 
. turais Marcinkevičius su dievą Visookiute. 
Ju rg i s Bielskis su Uršule Januškevič iūte , 
Vincentas Visgirdą su Ona .lanaviėaite, 
Antanas Baltrušait is su Petronėle Rugieniute, abudu 

iš Griškabūdžio par. paeina. Sliubas buvo su iv. Mišioms 
ir pamokslu. 

Juozas S i r iabas jaunikis 22 metu su Rozalija Klem 
baUCkiene, du kart našle, 68 metu. 

Laike iliubo abu jaunavedliu graudžiai verkė, lindi 
ninkai- gi, kuriu, tuomet buvo daugybė, stebėjosi iš tokios 
poros. Telaimina jiems Dievas! 

" T ė v y n ė " , organas tautieėiu Sus., nenori tikėti, kad 
Sus. L, A. pirmininkas, p. Jfcivatkauckas viešai skelbė m-
liūnu reikalingumą ir klausytojus ragino tas pasilinksmi
nimo vietas lankyti. Jo kalba "Naujuose Metuos.'" gir-
dėjo laisvamaniai ii' pats Šliupas ' ' A u d y t o r i u m ' ' sa'eį.'. 

\)v. Šliupas nesidrovi savo kalbose niekinti Kkėjimn, 
užginti Dievo esybe, šmeižti kunigija, bet neišdrįsta nei 
žodžio pasakyti prieš girtybe. Tas mokytas VVTBH r.ino, 
kad saliūninkai tai galybė, ir kad kelti ranka prieš ta 
galybe, tai vistiek, ką nustoti demagogo autoriteto. Gir 

tuokliaukite, paleistuvaukite, tai mūsų rojus — Laisva
manių obalsis. 

Dveji metai atgal rudenio miglotą pavakar į mūsų klebo 
nas įlipo į s t r i tka r į ; ant kilos ker tės įsėdo ])'• šl iupas. 
Pris igrudus pilnam st rit kariui, stovėjome ant, platl'or-
mės. Išgirdau tokį pašnekesį; 

Kunige! Nors mūsų nuomonės daugelyje dalyku 
skiriasi, bet, atsižvelgus į lietuviu mirkimą Artybėje , tu
rėtume dirbti išvien. 

Dak ta re ! Tamstos žodžiai pradžiugino mane, aš 
tą dirvą seniai a r inė ju : jeigu tamista nedėldienyje atei
tum į bažnyčią, tai girdėtum, kaip gir tybė peikiama ii1 ii-
rodinėjams biauri, o blaivybė puiki ir graži. 

Kunige! Lietiniai perdaug geria. 
Dakta re ! Taigi dirbkime išvien. Pasakyk vieną-ki-

tą karštą kalbą prieš gir tybe. 
— Kunige! Prieš gir tybę, gm, gm, aha ! 

Dakta re ! Pas lietuvius daugel vaiku gema prieš 
laiką arba negyvi, bene dėl motinu girtybės, o gal dėl ko
kios kitos priežasties? 

— Kunige ! Gm, gm, — gal, gal. 
Nuo to atsit ikimo praslinko dveji metai. Dr. Šliupas 

nedrįso nei vieno žodelio patar t i , kad gir tybė lai lietuvio 
liga, naikinanti organizmą. Oi tie mūsų gl)bėjai , globė
j a i ! Nuo ju mus. Dieve, gelbėk, nuo priešu mes patįs at
siginsime. Ab. 

C I I K A G O , TLL. 
Sunku būtu surasti t a rp Amerikos lietuviu panašus 

progresiviškumas yvairiose pakraipose, kokiu atsižymi , 
Chicagos Lietuviai. Ypnė pastaruoju laiku tas judėjimas 
apsireiškė taip plaėiose ribose, kad apėmė kone kiekvieną 
kampelį, kone kiekvieną ypatą, nežiūrint amžiaus ir ly-
lies. Jei pavieniai neįstengia įkūnyti sn \o užmanymu, 
žiūrėk, jau keletas, susispietė į kokią draugijėle, varo 
pradėtą darbą pirmyn. Paveisdan, privisimas lietuviški! 
choru, Gaila tik, kad jie teip išsimėtę j draugijėles, vie
toje spiestis į vieną milžinišką pajiegą po vadovyste ge
rai išsilavinusio vadovo, kokiu y ra p. M. Pel rauskas . Toks 
ohoras, užgiedojęs, galėtu didžiausio nutautel io širdį už
degti Tėvynės meilės liepsna. 

Tiesa, turime gana didelį " B i r u t ė s " chorą, kurį veda 
p. Petrauskas, bet kad kiti 12 Obieagos choeij susivienytu 
su " B i r u t ė s " , ko tas choras tuomet nenuve ik tus ! Bet bė
da mūsų tauta i , kad led išsižiot mokantiejei nori būti ar
tistais, kitu vadovais, tautos apaštalais. UHai tokiu pro
fanu pirmynšengos pasekmės apverktinos, nes ju progre
sas ne ant doros pamato remiasi, jie ne idealais, bet tnš-
ėia garbe vadovaujasi. Kas aršiausia-gi, jog tu pseudo-
art istu šalininkai visaip stengiasi " B i r u t ė s " chorui kenk
ti, ka ip aidai atsit iko su gaidomis, p. Pe t rausko pareng
tomis " B i r u t ė s " chorui, o kurios labai negražiu būdu at
sirado pas p. Janušausko choro sąnarius. 

Turime męs ir kitokios rūšies protrresistu - saliū
ninkai ir soeijalistai. Pastariejie visur dienoki, pertai 
apie juos nei nerašysiu. Užtai apie (Miieagos karėemnin-
kus bus visiems žingeidi! paskai tyt i . 

Beveik prie kiekvieno Chieagos saliu uo yra salė, o 
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kad biznis ne kaip eina, tai jų savininkai tuoj sunuino 
suorganizuoti kokią draugijėlę, ir pats lieka jos kasie-
rium. Jeigu sąnariui reikia gauti iš draugystės pinigu, 
tai tur i prie baro gert) nuošimti palikti, liet kad dar di 
dėsni P®lDą turėti, tai metama sukakus, saliuninkaa ka 
sierius pataria draugyste i apvaikščioti metines. Draugys 
t ės nariai sut inka aid tokio gero užmanymo, o sekretorius 
išsiunčia ir kitoms draugystėms uikvietimus dalyvauti 
apvaikščiojime. \ a , ir susirinkęs lietuvių būrys su vė
liavomis ir muzike vaikščioja apie karčemas, kuriose jau 
net apsisukti negalima, taip ištroškusiu prisikimšę. Teko 
girdėti nuo vieno alaus vežiotojo, kad prieš viena tokių 
ap\ a"ikšėiojimų saliūuinkai paėmė nuo jo po oHK) baksų 
alaus, neskaitant, ką ėmė bačkomis. (Ji ant rytojaus po tai 
iškilmei saliūnai buvę " s a u s i " , kolei tas pats vežėjas ir 
vėl jiems alaus nepristatė. Tai tau pat rijot i/.mas, tai pa 
si rodymas svetimtutdiama! o tokius apvaikšėiojimus tu
rime kas antrą nedėldienj. Tai tokie Cbieagoje drau-
gysėių •• j u b i l ė j a i " ! 

Paminėjimui kovos ties Žalgiriu buvo nutarta, išva
žiuoti j t'armas ii- ten gražiai pasilinksminti. Saliūuinkai 
persigando pelno nebūsią ir tuoj pasiskubint) ant drau 
uysėių susirinkimo, Ant pirmojo nieko nepelnė. Nenusto
jo teėiaus vilties ir tolei agitavo, kol draugysčių delegatai 
nenutarė Žalgirio mūšio paminėjimui apvaikščioti Bl'idge 
porto *) karčemas . . . 

Daug panašiu apsireiškimų pas mus girdėt. Bet vis
gi, neatsižvelgiant j visokias kliūtis, mūsų liaudis žengia 
pirmyn, nors pamažu. Korespondentas. 

•;: i Miesto dalis, lietuviais apgyventa. 

SHENANDOAH, PA. 
Tarmalai mūsų parapijoje, prasidėję p<> išėjimui kun. 

Abromaičio, iki šiai dienai nepasibaigia. Kad ne piktos 
valios kurstytojai , tvarka seniai jau būtų Įvesta, nes tu 
rime gera >'' darbštų kleboną. Bet vargas, kad katal ikai 
klauso tokiu, agitatorių, kurių tikslas daryt i nesutiki 
mus tarpe katalikų. Kad ir štai p. S tagaras su savo ga 
zietėle. Tam žmogui Pažnyčios labas neduoda ramumo, 
jis pilnai neapykantos link katalikų Bažnyčios, ir. nebū
damas parapijonu nei kataliku, rodos, neturėti) nosies kiš 
t i j katalikų reikalus, O vienok kiekviename numeryje 
kursto žmones prieš kleboną, j j šmeižia, skelbia neteisėtas 
liuteroniškas komiteto protensijas prie rėdymo parapi jos ; 
t rumpai pasakius, daro sumišimą. Žinoma, žmogus doras 
ir protingas spiauua aid tų šl iuptarnių blevizgojimų, bet 
ar visi turi protą t Diduma lai beprotė minia, aklai Ii 
kinti visokių paklydėlių kurs tymams, o nešinanti savo 
svarbiausių prievolių. 

l'Žpereitą nedėldienj ats i lankė pas mus Areivyskupo 
atstovas, kun. Mnsson ir, a iškindamas Bažnyčios surėdy 
mą, pažymėjo jog parapijos rėdyme visa atsakomybė guli 
ant klebono, klebonas yra galva ir rėdytoju. 

Katalikui naudinga bus susipažinus su tuo pamokini 
imi, todėl meldžiu (J. " D r a u g o " Rėdystės savo prakilnia 
nu1 laikraštyje ji atspausdinti. Zanavykas. 

(Ziilrrk kOTNPOn, ant SM pus i . ) 

LuJfir J. i* t j K A LM& . ' 

ORCHABD LAKE, Mieli. 
Š. š. Cyr, ir .Met. lenkiškoji Seminarija tapo j au pa

švent inta 4 dieną (iegužio. Šventino Šv. Tėvo apaštal š-
kas Delegatas, Anlvyskupis D. Kaleonio iš YVasbiugtoro, 
asisteneijoj 4 vyskupų, daugybės kunigų, vietinių klie
riku, klesiklj (s tudentų) ir šiaip jau svietiškųjų žmonių 
iNors šventinimas buvo 4 d. gegužio, teeiaus .Popiežiaus 
delegatas jau a tvyko antradienyje 8 gegužio apie 5-tą \ a -
landą vakare speeiališkame t ramvajuje . Pa t iko klie *i-
kai ir s tudentai gražioje tvarkoje su seminarijos muzika 
ir at lydėjo j būtą, jam ir Vyskupams atsakančiai prireng
tą. l\> vakarienės priedai būta Popiežiaus delegato atsi
liko vakarėlis SU t rumpa programa. Pasaky ta dvi p ia-
kalbos, viena lotyniškai, ki ta angliškai, išreikšta širdingas 
prisirišimas prie Apaštališkojo sosto ir didis džiaugsmas 
iš priežasties a ts i lankymo taip brangiu svečių. Po to pa
dainuota dvi dainelės, o muzika, surėžė kelius šmotelius. 
Ant galo visi suėjo į koplyčią, ir oia Šv. Tėvo delegatas 
maloniai prakalbėjo j klierikus ir klesikus, kad Katal ikų 
Bažnyčiai yra reikalingi geri dvasiški vadovai—kunigai 
ir kad jaunuomenė besimokinanti Seminarijose stengtųsi 
pasilikti gerais kunigais, mylinčiais Dievą, ir žmones ir 
dorą. Po pašventinimui buvo iškilmingi pietus, kuriuose 
sykiu su kunigais ir klierikais dalyvavo ir Pop. delegatas 
su vyskupais. 

Apie f>-tą valandą vakare Pop. Del. atsisveikino m 
Seminarijos auklėtiniais ir apleido Seminariją. 

Rodos viskas atsibuvo puikiai, ramiai, tečiaus ne le 
nelaimės. Antradienio vakare, t. y. nuo 3 geg. an t 4. p *i-
gėrė ažere (Oreliard Lake) du s tudentai (lenkai) iš f-
tos klesos, besivėžidami vaišia. 

Koks nuliūdimas apėmė visus, išgirdus tą naujiei ą, 
o ypat ingai g imdytojus! Abudu buvo pačiame gražiu &c 
savo amžiaus, tik ką pražydę, už keliolikos dienų turėjo 
baigti klėsas, o dabar jau ant teismo pas Visagalį!— 

Tas atsi t ikimas yra pamokinimu kitiems, kad ant 
vandenio reikia ei uties atsargiau. P. Kalnietis. 

I U D S O N , PA. 

Hudsono mainose 14 d. gegužės atsi t iko nelaimė: tu
vis pagavo Aleksandrą Pilinką ir Yolosevičių, abu lietu
viu. A. Pilinka ant vietos pasimirė, o Volosevieius, skau
džiai sužeistas, guli YYilkes Ibirre ligonbutyje. Velionis 
Pilinka paeina iš Vilniaus gub., Kaniausko* volostles, k ii-
mo Nuočia. U» metų amžiaus. Palaidotas 1<> d. gegužės. 

MAIIAN'OV CITT, PA. 

J vietinę šv. Juozapo parapiją sugrįžo senas klebo
nas, kun. S. PaUtienhlS. J o vieton j ( i irardville paskir tas 
kun. .1. Dumčius is Minersvillės, o į Minersvillę jau nuė
jo kun P. Abromaitis is Maliauoy City. Tokios tai pas 
mus naujienos. 
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Iš Amerikos. 
Globėjas 99 m. senukei. 

l la r r i sburg , Pa., llj gegužės. JetSS Shalleross, iš 
Coatesville, likosi paski r tas apiekūnu Marės Bender ' iu-
tės, iš l lar r isburgo, 99 metu amžinus. J i mat tur in t i UŽ 
kelis tūkstančius savasčių, kuriu negalinti gerai priziu 
reti. 

Lietus su ledais. 
Atlanta , (ia., gegužės 12 ii. Smarkus lietus su ledais, 

kokio nei seniausi . u m u l o s gyventojai oeaisnnena, ap
lankė tą miestą ir jo apielinkę, padarydamas blėdies bent 
Iii keliolika tūkstančiu. Liję tik puse valandos, vienok 
gatvės buvę apklotos ledais per kelis colius. 

Vėlesnės žinios paduoda, jog ledu lietus aplankęs vi 
są šiaurine (Jeorgios dalį. 

Vėjas išverčia trūkį. 
JJenver, Coio., iii d. gegužės. Netoliese stoties Che-

yenne \Veils, (Joio., smarki viesulą nupūtė nuo relių ta-
vorinio t raukinio 9 vagonus ant Union Pacific gelžkelio. 
Blėdis esanti gana žymi. 

Aštuoni prigėrė. 
YYilkes-Barre, l 'a. Pereitą ėelvergą netolimu nuo siu 

miesto kaimeliu jaunuomenė, augštesnės mokyklos moki 
niai ir mokinės, skaitliuje .12, išsirengė pa&ivėžyti dviem 
laiveliais po upę l lunt i i igton i\lilis. 

Vieno laivelio būta kiauro. Kuomet vanduo pradėjo 
į j j sunkties, tai norėta persėsti j kitą. Ant ras laivas ne
išlaikė perdidelio svarumo ir apsivertė, o visi pasilinks 
minimo j ieškotojai įpuolė į vandenį. Kadangi merginos 
nei viena nemokėjo plaukti , ta i visos ir prigėrė. Su jo 
mis rado mirtį ir du vaikinai, norėjusiejie išgelbėti savo 
mylimąsias, ke tu r i jų d rauga i laimingai išplaukė. 

Baisus nuliūdimas nelaimingųjų, tėvams ir giminėms! 

350 ypatų po vienu stogų. 
Gyventojų surašinėtojas Passaic'e, N. J . rado viena 

me name dvyliką šeimynų, kurios, sykiu su savo burdin 
gieriais, padaro 2!>2 žmones. Mažame kambarėlyje mie
gą po 8 H) ypatų, 0 j au apie tu namu švarumą geriau 
esą nekalbėti . 

An t ra s urėdninkas radęs natuus, po kuriu stogu gy
veną, •'{.")() asmenų, Tokiuose namuose tik jau negali būti 
nuobodu. 

$60.000 dovanų. 
Philadelphia, Ta. Ponia Marė Grofifi llorvvitz, iš l'.al 

tini orės, duktė garsaus chirurgo, prol'es. Samueliaus D. 
Gross, padovanojo Jefferton Medieal kolegijai $60.000 
stipendijoms jos tėvo atminimui. 

Parako ekspliozija. 
Logansport, Ind. Ekspliodavo 300 svarų parako, su 

dėto Casparis Stone kompanijos maga/in<\ KennetliV, 
Ind., 7 mylias atstu mm šuo miesto. Nelaimei atsi t ikus 
sužeista 20 miestelio gyventoju, o maga/ iuo dažiūrėtojo. 
Jono Elroy, visai neranda, Spėjama, jotr ekapliosijoa jie 
ga sudraskė jį j šmotelius. 

Apsimoka būti mandagum. 

Boston, .Mass. Neseniai pasimirusi šitame mieste <>na 
Preston Lincoln, milionierė, užrašė $50,000 nursei, kuri 
gerai ją prižiūrėjo I igonbutyje, ir $10.000 bai kos kler
kai už lai. kad visados mandagiai jai pa tarnaudavo. Iš 
to išeina, kad rūpestingumu ir mandagumu, nieko ne
nustojant, daug galima laimėti. 

Užginta spiaudyti. 
Hochester, N. V. šio miesto kovotojai prieš džiovą, 

paskyrė du polieinonu, kurie vaktuos, kad i /gynimas 
spiaudyti ant t ro tuarų , ir soduose, būtu pildomas. Prasi
žengusį prieš tą jsakymą sunkiai liaus. 

Kad tokie užgynimai būti; išleisti visuose miestuose. 

3 užmušti ekspliozijoje. 
Pittsburgh, l'a., 15 d. gegužės. Penkiems katilams 

plyšius pliante Diamond Coal <& Coke kompanijos (Jhew-
tovvnV, \\ ashington 'o paviete, užmušė M vyrus, o (i len
gviau ar sunkiau sužeidė, l 'žmuštiejei : VVilliam Adam-
son. elektrikos inžinierius, 2!) m. amžiaus; Pe t r i s VYalsIi, 
I.) m. ir Kari Bovard, )!4 m. \'isi palieka, paėias ir po vie
ną ar daugiau našlaiėiii. 

Žemės drebėjimas. 
Port Limon, Kosta Kika (Piel inė Amerika) 15 d. ge

gužės. Smarkus žemės sudrebėjimas sunaikino visą San-
tiago miestelį, pakavodamas šimtus jo gyventojų namų 
griuvėsiuose. Nelaimingame Oartago ir ši sykį at jausta 
žemės drebėjimą skaudžiai, nes dar daugiau namu sugriu
vo, o per pasidariusius kapinėse plyšius išsiveržia tokia 
baisi smarvė mm gendaiiėiu aukų lavonų, jo i | užsilikę 
miesto gyventojai trokšta namuose užsidarę. 

Kaimyniškos respublikos ( iuatemala ir Nicaragua 
kiek galėdamos šelpia nelaime ištiktą Tostą H eą. Pana
ma paaukojo 25 tūks tanč iu i doleriu. 

GAISRAI. 
St. Paul, Minu., 16 d. gegužės Valstijose Minnesota 

ir YYiseonsin dega girios. Penki pulkai Minne.votos vals
tijos kareivių pašaukta kovoti su ugnele, km i artinasi 
prie miestelio iiemidji su 5,000 gyventojų ir gresia jam 
sunaikinimu. 500 kvadrat iniu mylių girios ugnelės apim
ta. Aplinkiniai gyventojai, persigandę, nebežino nei kur 
pasidėti. Nuostoliai būsią milžiniški. 

Monterey, Te \ . , lo d. gegužės. Puolęs didelis meteo
ras uždegė eglių girią, o ugnelė greit išsiplėtojo. Šimtai 
vietiniu gyventoju kovoja su gaisru. 

65 metų Margarita Maslerson ir .'{ metu Morris Lea-
\ i t t . jos anūkas ant smer t ' sudegė, gaisrui sunaikinus jų 
namą Philadelphijoje. 

Cleveland, Obio., 1«; d. gegužės. Supleškėjo šiėia di
delis fabrikas meblių Koeh & Įlenkė Kurni /ure kom. 
Du darbininkai <lsą sunkiai sužeisti ir bene mirsią. Nuos 
t o l i a i s i e k s i ; , £ 4 0 0 . 0 0 0 . 
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bevermorc Kalis, Me., 13 d. gegužės. $150.000 bJėdics 
padarė ugnelė sunaikinusi Livermore FaHs Trust ban
ką, kratos ofisą ir keletą artesnių, namu. 

Montgoniery, Ala.. l(i d. gegužės. 36 nigeriai žuvo ir 
21 sunkiai apdegė gaisre, sunaikinusiame miesto kalėji
mą. Mat. vienas kalinys, norėdamas pabėgti, padegė, ma
nydamas, jog sumišimui kilus, pasiseks pabėgti, bei tik 
pats ir 85 jo draugai—-kaliniai pirm laiko mirtį rado. 

Iš 21 apdegusiu keli mirsią. 

Iš darbo lauko. 
Des Motnes, lo\va. lt> d. gegužės. Septyniolika tūks

tančiu mainieriu lo\vos valstijoje, st raiką ve suvirsimi še 
šias savaites, pradėjo jau dirbti . Mat, trylikoje lo\vos pa 
vietų mainu savininkai uždėjo straikieriaras po 2 centu 
ant tono išimtos anglies. 

New Voi-k, N. Y., Iti <i. gegužės. Konduktoriai ii' kiti 
traukiniu tarnautojai gelškeiio Lake Shore, Miohigan 
Southern ir Michigan Central gana didesnes algas. Jie 
rengėsi straikuoti, užtai kompanijos ii- išpildė jų reikala
vime algU pakėlimo. 

Cineinnati, Oliio, Ui d. gegužės. Darbininkai Balti 
more and Ohio Southern gelškeiio susitaikė su kompani
ja ir padarė naują kantraktą , sulyg kurio gaus algų pake 
I imą su 11 20 nuošimčiu. 

Visokios žinios 

Qeorgetown'a, Britiškoji Guiana, l*i d. gegužės ap 
lankė žemės drebėjimas. Jautės i teipgi lengvi /ėmės kil
nojimai ant salų Trinidad ii- Grenada. 

Apie aukas žmonėse ir medžiagišką blėdj nieko ne-
rašotna. 

Respublikos Peru ir Bąuador rengiasi j karę. Iš Li
nui, Peru, pranešama, jog Laivas su artilierijoa regimen-
tu, amunicija, ligonbučiu ir valgomais produktais plau 
kiąs i Tumbez, portas netoliese Bquadoro rubežiu. <ii ra
portai iš Ayavaea tvir t ina, Equador respublika renkant 
ant greitųjų savo kareivius. 

12 d. geguiės VYhiteliaven'e, An^ija, Wellington mai 
nose užsidegė gaias, ulkirjsdamas kelia prie išeigos 187 
angliakasiams. Gelbėtojams pasisekė Ištraukti l gyvus, gi 
liaus i mainas teėiaus negalėjo nusileisti, ba patys būtu 
užtroškę. Kasykla priguli vienam ponui iš Consdale. Ui 
joma. kad iš 137 asmenų nei vienai neišliks gyvu. Benį iki 
šiolei nepasisekė nei vieno daugiau, apart tu keturių, 
dirbusių prie pat išeigos išgelbėti. 

Vilniaus " V i l t i s " rašo, jog neseniai subankrut i jus 
Londone lotogra l'ist ui \Villiain Krisc. (Jreene, išėjo aikš
tėn, kad kinematografą išrado ne pagarsėjęs Edisonus, 
bet tasai fotografas Greene. Ksą prirodymai, kad ,au 
L871 m. Greene buvęs išstatęs lange kinematografo a m-
ratą, Ldisonas gi penkerius metus vėliau padaręs iš 1o 
apara to kopiją, o paskui pradėjęs dirbti neva savo išra
dimą. Tūla amerikiečių draugija , [gijusi Greeno priro
dymus, pardėsianti bylą prieš Kalisoną už apskelbimą 
svelimo išradimo savuoju. 

Chieago, III. Aštuntą dieną gegužės mirė čia. širdies 
liga \Yilliam Ward, buvęs polirmonu kapitonas, maiši iu-
sių garsi; ITay Markei maištą Ohipagoje Į886 metuose, yi-
tai t rumpas to " m a i š t o " aprašymas. 

Apie 1886 m. svetimšaliu darbininkų padėjimas buvo 
nesulyginai blogesnis, nei šiuose laikuose. \ isi ir visaftie 
kame juos išnaudojo. Pavojingiausius pabrikų darbus 
atlikdavo svetimšaliai, o jei būdavo sužeisti arba, ii jai 
dirbdami nesveikose vietose, nustodavo sveikatos, tai 
darbdaviai juos prašalindavo, kaipo nenaudingus, o apie 
atlyginimą už sužeidimus nei nemanydavo. Ne sykj vie
natinis šeimynos maitintojas, netekęs per savininkų oe-
atbojima rankos, kojos ar akių, lieka elgeta visam atmini 
ii' d rauge su paėia ir mažyėiais badu m i r š t a . . . 

Taip dalykams stovint nekurios svetimšaliu gazietos, 
ypaė vokiškos, Cbicagoje pradėjo agituoti prieš tokį sve
timšaliu darbininkų išnaudojimą. Jos viešai reikalavo 
nuo Buv. Valstijų teisdarystės, kad darbdaviai būtu atsa 
komi už savo darbininkų sužeidimus. (5i darbininkai , po 
vadovyste vokiečio-anarkisto, Liudviko Ling, pradėjo or
ganizuotis, darydavo mitingus ir ap tardavo kaip pasek-
mingiau kovoti prieš baisu išnaudojimą. ( nieagos polici
jai tokie mitingai nepatiko. Kaip tik išgirzdavo darbi 
niūkus kur susirinkus, tuojaus ten skubinosi ir vaišinda
mi susirinkusius lazdomis, išvaikydavo juos. Tuomet dar
bininkai užprotestavo ir prieš žiaurų ir noteisotą policijos 
pasielgimą, nes laisvės šalyje mitingai neužginami. Te
ėiaus visi tie protestai nieko negelbėjo, ir policija savaip 
elgėsi. Tada darbininku organizatoriui , Liudvikas Ling, 
netekęs kantrybės, pasirišo poHelitui nubausti. Buvo už-
šauktas susir inkimai ant Ilay Markei (šieno turgavie tė) . 
Darbininkai susirinko skait l ingai. Laikraščiu redal.to
riai ir labiau susipratę darbininkai j juos prakalbėjo, bet 
nei vienas nekurstė jų prieš valdžią. Policija teciaus na 
tė susirinkime maištą. Pulkas policistų po vadovyste 
augšdiau minėtojo \Villiam Ward atvyko ant l lay Markei 
ir papras tu sau būdu lazdomis susirinkusius skirstė. 
Tuomet j polioistų tarpą krito bomba, kurj sprogdama 
apie dešimts jų užmušė. 

Nors Liudvikas Ling ii- visi to susirinkimo kalbėtojai 
buvo nubausti mirtimi, tečiaus nuo to laiko poliemonai 
nebe\ar to ją lazdų, negut nepaprastuose atsitikimuose. 
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SKAITYTOJŲ ATYDAI. 
Primename visiems "DRAUGO" skaitytojams, ku

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

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

Neapturėjęs nors vieno "Draugo" numerio, nelauk 
trijų mėnesiu, bet tuojaus duokie žinią "Draugo" admi
nistracijai-

"DRAUGO" Administracija. 

REDAKCIJOS PASTABOS. 

J. Pease Norton yra profesorium politiškosios ekono 
mijos Yale universitete. Todėl jo balsas ekonominiuose 
klausimuose turi nemaža svarbą. Jo nuomone, dabartį 
nis pašokimas valgomųjų daiktu kainu paeina iš fakto, 
kad pastaraisiais metais tapo prikaitą per daug aukso, 
per ką šito brangiojo metalo vertybė žymiai nupuolė že
myn. Paskutiniu laiku galima iš tono rudos išimti aukso 
už penkis dolerius ir dar turėti pelną. Tai-gi mažiau 
daugiau nuo 1890 m. pradėjo rasties vis daugiau ir dau 
iriau aukso ir nuosekliai, jo perkamoj] vertybė eiti mažyn 
ir mažyn. Rezultate, reikalingųjų daiktų kainos pradėjo 
eiti augštyn, vadinasi tinus patiems daiktams nusipirkti 

reikėjo parodyti vis daugiau ir daugiau aukso, nes pav. 
penkdolerinis aukso pinigas, kurs 1890 m. buvo vertas 5 
dolerius, sekančiais metais bUVO vertas tik 4 dol. 78'/M cen
to, 1898 m. dar mažiau, 1899 m. dar mažiau — kol šioje 
valandoje to pinigo vertybė yra tik ;} dol. 10 centų. Ki
taip tariant tą daiktą, už kurj dabar mokama 5 dol., 
1896 m. buvo galima nupirkti už '{ dol. 10c. Ka bant dar 
aiškiau, jeigu kas 1896 m. būtu padėjęs i banką penkis 
dolerius aut 4 sudedamojo procento ir dabar išimtu savo 
penkine su užaugusiais per 18 meti} procentais, tai nega
lėtu nusipirkti už tuos pinigus daikto, už kurj mais me
tais jam būtu reikėję mokėti tik penkis dolerius, nes auk
so vertybė puola, žemyn l'/j nuoš. kasmet. Iš to išeina, 
kad tie. kn Laiko pinigus bankose ant t ttuoš. per pasku-
tinius 13 metu negavo jokių procentu, da-gi, tiesa kalbant:, 
šioje valandoje turi mažiau pinigų, nekaip turėjo 1890 m., 
nepaisant i tatai, kad skaičius doleriu, įrašytų į bankus 
knygas, yra didesnis. 

Tai-gi, prof. Norton'o nuomonė, didžiausia r, galima 
sakyti, vienatinė priežastis pabrangimo daiktu paskuti
niais metais yra susima/inimas aukso vertybės. Ameriko
je prisideda dar t ris dalykai : banknotai (Amerikoje pa
velyta bankonis išleidinėti popierinius pinigus i, didelės 
sankrovos, kuriose valgomieji daiktai (kiaušiniai, mėsa, 
ŽUV}8 ir t.t.) yra užlaikomi šaltai ilįrą laiką ir aukšti mui
tai aut [veliamųjų iš svetur daiktu (tarifą); truputis kal
tės v ra ir 1 rust u. 

Ką-gi reikia padaryti, kad šitą piktą prast linus? 
Štai Norton'o išvedžiojimai: 
Gerovės pamatu yra tvarka. Niekam nėra gerai, jėi 

nėra gero sutvarkymo. Tai-jzi niekam aegali būti ge* 
rai, jeigu daiktų kainos nėra sutvarkytos vienuoliai ir pa
tekt inai, vadinasi, jeigu daiktų kainos maino*!, kuomet 
žmogaus [ėmimai (uždarbis, alga ir t.t.) pasilieta tie pa
tįs. Neužganėdinimas k ii a ne iš to, kad, pav., mėsa yra 
šioje valandoje daug brangesnė, nekaip pirm kelerių me
tu, bet iš to, kad žmogaus uždarbis nepakelia kainas: jei
gu Žmogus uždirbtų atsakomoje proporcijoje dMigiau, ji
sai nerugotų, Tuo tarpu uždarbiai pasiliko beveik tie 
patįs, bet Šnekant Žmonių kalba "viskas taip pa
brango, taip pabrango!. . . 

Dėlko pabrango! Dėlto, kad pinigai atpigo. Pini-
gai - tai juk auksas, o žemiau ekonomiškai stovinčiuose 
kraštuose dar ir sidabras. 

Jeigu tuodu metalu atpigo, tai ir pinigai atpigo. Nu-
s-'kliai šioje valandoje už tuos pačius pinigus negalima 
nupirkti tiek daiktu, kiek galėjome nupirkti piim kelioli
kos metų, kuomet auksas ir sidabras buvo brangesni. Su
vienyt uju valstijų gyventojai, kurie laiko savo sutauptuo-
sius pinigus batikose pastarąja trylika metu prastojo dau 
giau, kaip tūkstantį milijonų dolerių, dėl to tik \»ieno, kad 
auksas atpigo, štai, jeigu pinigų vertybė nesusemtų ant 
aukso ir kitu metalų vertybės, tai tokių neužpelnytų nuos
toliu nebūtu atsitikę. 

Jeigu tat ne brangiais metalais, tai kokiais daiktais 
pinigų vertybė privalo būti apibranginama? 

šito klausimo išrišime prof. Norton eina nabašniko 
Jevons'o (žinomojo Anglijos ekonomisto) pėdomis. Nor-
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ton 'o nuomone, pinigu vertybę reikia matuoti ne auksu ir 
Be kokiu kilu metalu, liet visais reikalingais da ik ta i s : ja-
\.iis, vilnomis, medvilnėmis, penimais gyvuliais ii 1.1. Vie 
ton dabart inio dolerio reikia pastatyt i " d i l T i u " , kurio 
vertybe normuos valdžios paskirtos komisijos sulyg ja* 
vii ir kitokiu daiktu, be kuriu žmones negali apsieiti, už-
derėjimu arba privisimu. Tokiu būdu pasirodys, kad 
" d i i r i a n s " perkamoji vertybė pasiliks vienoda visuomet 
nes jeigu, pav., vienais metais užderės koks milijonas bu
šeliu kviečiu daugiau, nekaip kitais metais, tai tiek mili
jonu daugiau atsiras nauju " d i l T i u " ; jeigu šalies tur tas 
dauginsis .atsakomai augs ir "dil l lų" Bkaidius, Taip 
latai pinigo " d i l T i a u s " vertybė pasiliks visados vieno 
da, nes jeigu krašto tur tai didinsis, tai valdžia išleis dau
giau pinigų, jeigu ma/įsis ir " d t t l ' i ų " skaičius eis ma 
iyn, bet įmonėms visados užteka tu "diil'ių" nusipirki
mui reikalingų daiktų. 

Apie smulkmenas - vadinasi, apie bankas, bankno
tus, aa&krovaa ir kitas įtsalgas, tttrėsian&ias atsirasti nau
joje pininginėje tvarkoje, nėra reikalo rašyti, nes neapsi-
pažinuaiems su politiškąja ekonomija skaitytojams ir be to 
painus klausimas pasidarys dar painesniu. Pr idera tik 
pažymėti, jog S. N. l 'a t ten 'o , kursai yra politiškosios eko 
nomijos profesorium Penusylvanijos universitete (Phila-
delpliijoje), nuotnonės apie tą patj dalyką yra visai kito
kios. Tos nuomonės bus paduotos ki tame " D r a u g o " nu
meryje. 

Praeita savaitė pasiliks istoriška Amerikos lenkams. 
Tą savaite, Beredoje (geg. 11 d.) tapo atidengti VVashing-
tone Pulaskio ir Kosciuškos paminklai. Iškilmėje dalyva 
VO prezidentas Tnl't, svetimu kraštu atstovai (diplomatai) 
ininisteriai, aiigšeiausiojo teismo nariai, senatoriai, kon 
gresmonai, dalis armijos ir laivyno na, ir lenku drau 
gijos. Maldas prie paminklu atskai tė vyskupas P. Itho-
de ( lenkas) , o t rumpas kalbas la ikė: prie Pulaskio pa
minklo prezidentas Tat't, prie Kosciuškos karės minis 
teris Diekinson. Pasveikinančią telegramą prisiuntė net 
Ivooseveltas iš Berlyno. Dienraščiai buvo pilni ilgų ap
rašymų apie atsitikimą. 

Mums, lietuviams, nemalonus vienas daiktas , būtent 
kuomet pats Kosciuško visados vadindavo save lietuviu. 
»> angliškos enoyklopedijos (pav. Johnson'o) paduoda, 
joji" ir Pulaskis gimė Lietuvoje, dabar visuose dienraš
čiuose abudu karžygiu yra padaryt i lenkais. 

Kazimieras Pulaskis (Pulavvski) gimė senovės Lietu 
vos provincijoje Podolijoje ir save vadindavo ne "po-
l a k ' u " bet " l i t vv in ' u " (dar ligšiol daugelis podoliecių pav 
aidvyskupis Symon. vadina save ne lenkais, bet lietu 
vinis . Jo tėvas buvo galva Laro konfederacijos, kuri 
17bS m, bandė apginti įranoiq tėvynę nuo pražuvimo. Ka 
limieras griebėsi už ginklo ir net kėsinosi išvogti patį ka 
ralių Stanislovą Poniatovskį iš Varšavos. Tėvas ir du 
broliu krito kovoje su priešais, bet Kazimieras spėjo iš 
sprukt i j Turki ja , iš kur atkeliavo i Paryšiu. Ten susipa 
žino su Frankl inu, kursai ir prikalbino jį važiuoti į Ame 
i-iką, km- vVashingtonaa reikalavo gabių ir išlavintų ofi 
cieriu. Al keliavęs į Philadelphiją 1777 m., jis lapo kon-

G A S 383 
Lil 1 , , ' , I I , , 1 , . , ! , , ! i, ! = • _ • 

greao padarytas brigados generolu ir paėmė po savim vi
są yankių kavaleriją. Paskui sudarė "Pulaskio legijo-
ną " ir atsižymėjo keliose kovose. Rudenyje 1771) m. j)i*io 
apgulimo Savaiinos jam buvo pavesta visa prancūzu ir 
amerikiečiu kavalei'ija. Spal. !) d. Pulaskis tapo mirtinai 
sužeislas ir už dviejų dienu numirė ant kariškojo laivo. 
K imas tapo įmestas į mares. 

Apie Kosciušką taip plačiai žinoma, jog- užtenku 
t rumpo paminėjimo. (Jimė Lietuvoje 174(i m. Karės ama
to mokinosi Varsavoje ir Paryžiuje. Į Ameriką a tvyko 
1777 m. ir padėjo nemažus nuopelnus kovoje su Anglija. 
Karei pasibaigus, sugrįžo i Lenkiją, o kuomet įvyko ant
rasis Lenkijos padalijimas, Krokuvoje tapo apšauktas 
d ikta tor ium. Kovoje su maskoliais ir prūsais. Pradžioje 
jam sekėsi, bet ties Maeiejovicais tapo sumuštas maskolių 
ir, apipil tas žaizdomis, pateko j belaisve, (1794 m.), ( ' i m s 
Paulius I paliuosavo jį 1896 m. Iš Peterburgo nuvažiavo 
i Philadelphiją, kur tapo priimtas su dideliu džiaugsmu. 
Paskui gyveno Prancūzijoje ir Šveicarijoje. Nnpoleonns 
jokiu būdu negalėjo įkinkyti jo savo tarnybon. Numirė 
Šveicarijoje 1S17 ui. 

įdomu, kad Kosciuško yra prie šitos progos skelbia
mas lenku ir gimusiu Lenkijoje. Regimai mušu " b r a -
c i a " išsižadėjo savo "mažesniųjų b ro l iu" ir kur tik cuo-
dasi girdėti , stengiasi padaryt i juos t ikrais lenkais. Lie
tuva jiems jau ne senovės savystovė viešpatija, bet t ik 
Lenkijos maža dalelė, apdovanota skambiu " p a g o n i j ) s " 
vardu. 

Dabar tapo a t ras tas naujas kal t in inkas nemalonaus 
prietikio Koosevelto su Vat ikanu. Yra juo, kaip s iko 
Amerikos ambasadorius Ryme — Leishmann, uolus maso
nas. Kaip sako, jis tai įkalbėjos Uooseveltui nepriimti Sv. 
Tėvo mažos salygėlės. Taip ir išeina: kas ki tas kaltas, 
bet ne aš, galingas Afrikos žvėrių medž io to j a s ! . . . 

GANA JAU, GANA! 
Rašyme kai-kuriu lietuviškųjų pavardžių pasitaiko 

keblumas, jąsias paduodami į angliškuosius raštus, labiau
siai gi su raidėmis " š . " ir " ė " . Ligšiol dvejopu būdu 
jiedvi būdavo išreiškiamosios būtent, arba iš angliško 
" s l i " ir " c h " , ar iš lenkiško " s z " ir " e z " . — Keis
tas ypač antrasai būdas rašymo, būtent, kad pašant lietu
višką pravarde į angliškus raštus skolinamas] nuo ,re-
ėiosios tautos rašybą. . . Ar-gi tai ne juokinga? Gana, , au . 
gana SU tokiu rašymu! Pagaliaus vis-gi anglui nepratu
siam sunku sugrabalioti , kad " s z " ir " e z " turi a tsakyti 
garsui š sb, c cb. Dar gal keistesnis garsas išeis, jei 
skaitysime s/, ir oi pagal lietuviškąją dnbartinąją rašybą, 
t. y. ko/n.i raidę ištariant, nes girdėsis garsas maždaug 
" s s / / " ir " c c z z " . 

Daug (langiaus logikos rašant " s h " ir "oli ', nes tuo
syk benl prisitaikoma prie rašybos tos kalbos kuria la
soma. 

Kadangi pas civilizuotas tautas priimta pravardžių 
nedarkyt i , ale tik rašyti tokiomis, kokias k iekvien i (•ui
ta turi . tai yi neišpuola mus lautą nuo tos regulos pa-
liuosuoti. ir rašyti kaip kas užsimanys, ar tai kaipo anglas 
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ar kai kaipo lenkas, ai tai kitos koklost autos sąnarys. 
Tai įii išeina kad lietuviu pavardes su garsais š ir 8, 

ir tai reikia rašyti kaipo lietuviu, būtent tuodvi raidi pa 
likti. Nereikia Imukšt iutis, būk svetimtaučiai neturi 
tu dviejų garsi), nes kaip turi a tsakanėius ženklus pran 
rū/.u pavardėms bei kitu tautu, taip turi arba turės ir dėl 
lietuviškųjų. Štai ana "Cathol io Di rec to ry" turėjo tuo 
du ženklu dėl slaviškųjų pavardžių, butu turėję ir dėl lie
tuviškųjų, nes ten raudame pavardę SkaČek, dar augs 
ėiau ėekiškają pavardę, kuriai dar įvairesnių ženklų pri 
reikėjo. PagaiiaUS jei jau ir neturėtų kuri spaustuvė ai 
sakančio ženklo ant " s " arba " c " (š, č) tai dar ir dėl 
lietuvio ir dėl anglo iiialoniaus bus ir teisingiaUS pati tik
tai " s " arba l < o " be ragučių ant viršaus, negu kad būtų 
jos vietoj einama pasiskolinti pas svetima tautą " s / " ir 
•e/.". Tai-gi gana, jau, gana su savo " s s " ir "cz". 

Trumpiname taipoagi pavardes atmetant galūnes: 
ius, is, as, a, ėia ir l.t.. bet cui bono? Kuomi gerės 
uis, padėkim, Šypalo už. Šipaila, Skrypko u/ Skr ipka. Ta 
uaneviez, (Ms/euski u/ Tananeviėią arba Tananeviėiu 
arba Tananait į ir Olševskį arba Ališauską, Adomavie/ už 
Adomaiti. ' (lana, jau, gana ! . . . Kun. J . J . Jakaitis. 

KALBA PASAKYTA LIET. ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE 
SHENANDOAHRYJ J. M. PHILADELPHIJOS AR-

CIVYSKUPO ATSTOVO, KUN. P. MASSON'O, 
GEGUŽIO 8 DIENĄ 1910 M. 

Mieliausiejie! 

Žinoma man, kad jus klaidingai supranta te Kataliku 
Bažnyčios Įstatymus Amerikoje ir ypat ingai mūsų Phila 
delphijos arkidieeezijoj ' . Pasiustas J, M. IMiiladelpbijos 
Areivyskupo a tvykau šendien pas jus išaiškinti jums tuos 
Įstatymus ir tikrąją juju prasmę išdėstyti. Tie Įstatymai 
nėra mušu gerbiamojo Areivyskupo išrast i ; — yra tai 
Kataliku Bažnyčios Įstatymai. Patsai Areivyskupas ir 
jus ir aš, - visi męs turime būti paklusnus tiems Įstatv 
mams, nes darydami kitoniškai, paliautume buvę katali
kais. .Ius visi žinote gerai, kad Žmogus, norėdamas pri 
gulėti prie kokios nors draugystės, turi pildyti Įstatv 
mus tos draugystės; ju aepitdydamas nustoja būti drau 
gystėa sąnariu. Kataliku Bažnyčia yra lai viena didelė 
draugystė, viena šeimyna, ir dėlto, kad užsilaikitumėm 
Bažnyčios sąnariais, turime pildyti Jos [statymus, nes da 
rydami kitoniškai atsiskiriame nuo -los, t. y. paliaujame 
buvę katalikais. 

Mūsų Viešpats Jėzus Kristus atėjo Į šita pasaulę ir 
uždėjo Kataliku llažnyėia. Viešpats Jėzus patsai buvo 
paklusnus lig mirties ant kryž iaus ; .lis reikalauja, kad 
mes darytumėm teip, kaip -lis pats kad d a r ė ; J is reika
lauja nuo mūsų paklusnumo tai Bažnyčiai, kurią J i s pats 
jsteigė. Jo Mylista Arcivyskupas turi būti paklusnus 
Bažnyčios Įstatymams lygiai, kaip ir jus; jis negali jų per 
mainyti. 

Suprantate labai gerai, kad kiekvienoje šeimynoje 
tėvas privalo būti jos galva, jos rėdyto ju ; vaikai iri visi 
privalo jo klausyti. Tėvas privalo viską valdyt i ; jei 

vaikai valdys tėvą, tai visi sutiksite, kad tokia šeimyna 
yra netikusi ir negali būti laiminga. Teippal lyfiai vi
sa Kataliku Bažnyčia yra viena didelė šeimyna, kurią rė
do šv. Tėvas, Rymo Popiežius; kiekviena vyskupystė yra 
teipgi viena šeimyna, kurią rėdo vyskupas; kiekviuia pa
rapija vra ii «'i viena šeimyna, kuria privalo rėdyti pra-
ba&čius. žinote gerai, kaip liūdna yra, jei Šv. Tėv is, vys
kupas, klebonas neturi tiuosybės rėdyti. Nėra abejonės, 
kad Sv. Tėvas, vyskupai ir klebonai trokšta, kad ju žmo
nėms būtu gerai. 

Atsiminkit jūsų tėvynę po maskolių jungu. Tenai 
jums nevalia buvo bažnyčioj ' melstieB iš lietuvišku mal
daknygių, savo prigimtoj gražioj ka lbo j ; o tai vii dėlto, 
kad Šv. Tėvas, vyskupai ir kunigai buvo suvaržyti gany
me savo avelių, lietuviu, kataliku, rusų valdžia atėmė 
nuo ju prigulinčias jiems teises. Turbū t nepamiršot dar, 
kaip prieš keliolika melu maskolių valdžios siusti tazokai 
Kražiuose kankino jųsų viengenčius girdė juos upėje! f i a 
Amerikoje, Bažnyčia yra liuosa, valdžia nespaudžia J o $ ; 
kaipgi tai būtu liūdna, jei ėia, Amerikoje, patys žmonės 
stengtųsi daryt i , kaip kad daro maskolių valdžia, kėsin
tųsi varžyti Šv. Tėvą. vyskupus ii- kunigus Ka/nyėios rė
dyme. Tuomet čia Bažnyėia būtu kur kas blukesniam 
padėjime, neg Maskolijoj. 

Dabar kalbėsimo apie Kataliku Bažnyėios įslatymus 
mūsų arkivyskupystėje, apie tai, kad prabašėius privalo 
būti galva ir rėdytojas visuose bažnytiniuose dalykuose. 
Kataliku Bažnyčia rūpinasi, kad prabašėius elgtųsi pagal 
teisybės visuose dalykuose. Bažnyčia šv. Įsako vys
kupams, kad jie paskirtais laikais išduotu atskai ta is sa
vo valdymo Šv. Tėvui ; teipogi liepia, kad klebonai kas
met praneštu arcivyskupui apie parapijos stovĮ; terp kito 
ko apie tai, kiek parapija turėjo įeigjy ir išlaidų, fei kle
bonas to nepadarytų, būtu aštriai baudžiamas. Joks *£e-
ras kunigas nepasisavįs nei neišmėtys bereikalo parapi
jos pinigų, dus turi te labai gerq ir labai sąžiniega pra-
bašėiu, kurs tik dėl jūsų labo darbuojas i ; mylėkit, gU0-
dokil j j ir pilnai juo užsitikėkit. 

Jųsų piabašėius išrinks iš parapijonu tarpo du vyru, 
geru kataliku, kaipo parapijos atstovu. Prabašėius du 
syk i metus rodys ir paaiškjs į < - i <_»• 11 ir išlaidų knyg i s man. 
kaipo areivyskupo atstovui ir tiem dviem parapijos ats
tovam. V;si męs, t. y. prabašėius. aš ir tie du parapijos 
atstovu, peržiūrėję knygas, pasirąžome knygose. Man Ir 
dviem parapijos atstovam parapijos įeigų ir išlaidu ro-
kundas peržiūrėjus, prabaščlUS perskaitys juos i>- sakyk
los teipgi du syk į metus. Tokiu būdu kiekvienas para 
pijonas, sveikai manantis, gali pilnai u/sit ikėti p i rapi jos 
pėdu. Parapijos rėdyme viską turi prižiūrėti klebonas. 
Jam nepavelyjus, negali būti daromos jokios koles tos ; ne
galima duobes ant kapiniu kasti ir 1.1. 

Išdėsčiau jums keletą Bažnyčios įstatymų, kūrimus 
turit būti paklusnus, norėdami būti katal ikais . Atsisaky
dami būti jiems paklusniais PALIAUSITE BUVC KATA
LIKAIS. Rsu persitikrinęs, kad jus visi norite ant vi 
sados likti katalikais, būsite tokiais gerais katalikais, 
kaip jųsų broliai l iet iniai Kražiuose ir prižadu jums. kad 
mūsų senelis Arcivyskupas, jųsų uolus ir darbštus prabai -
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čius ir aš pats melsimės, ka< 1 V. Dievas laimintų jus ir 
jusu šeimynas. 

Tliriu viltį, kad galėsiu pranešti J . M. Arkivyskupui, 
kad jus etate lygiai gerais Katalikais, kaip Ir jusu broliai 
šventoj Lietuvoj. 

S. L- R. K. A. Reikalai. 
KNYGŲ PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS RAPORTAS. 

Nuo Chicagos 23 seimo iki Clevelando 24 seimui S. L. R. 
K. A. 

Narių stovis žėdno bertainio. 
III Hertainio LftOS IV liertainio L908 

1 .Skyrius pilnų 4003 l Skyrius pilnu 4842 
Huspend. 624 Suspend. 300 
išbrauk. 148 Iibrauk. 170 

II Skyrius pilnų 8 II Skyrius pilnų 9 
Suspend. Suspond. 
Išbrauk. Išbrauk. 

III Skyrius pilnų 3 III Skyrius pilnų 9 
Suspend. .Suspond. 
Išbrauk. Išbrauk. 

Viso 4779 Viso 4830 

1 Bertainio 1008 n Bortainio L909 
I Skyrius pilnų 4869 I Skyrius pilnų 4435 

Suspond. 446 SuNpend. 340 
Išbrauk. 105 Išbrauk. 260 

II Skyrius pilnų 8 11 Skyrius pilnų H 
Suspend. 2 Suspond. 
Išbrauk. Išbrauk. 2 

III Skyrius pilnų (i III Skyrius pilnų 3 
Suspond. 4 Suspend. 2 
Išbrauk. Išbrauk. i 

Viso »!»;•• V i s o 5055 
Kiek katra, mėnesį naujų narių prisirašė 

Liepos 1908 109 Sau. 1909 101 
Rugp. " 25 Vas. " 139 
Rūgs. •« 1 8 Kov » 61 
Spal. " 91 Bal. " 30 
tapk. " 107 Geg. " l io 
Gruod. ** 30 Ber. *' 21 

Mėnuo Diena Metai Skaič. Išmokėta 
egz. už organe 

Organo 
liirž. 2 1908 896 00 

22 4148 226 25 
Liepos 21 " 4096 223 00 
Rugp. 26 " 4209 230 06 
Rugį. 19 ** 4218 230 62 
Spal. 24 " 4206 229 88 
La p k r. 21 " 4294 235 38 
Gruod. 27 " 4230 231 38 
Sausio 27 1909 4207 229 94 
Vas. 30 " 232 20 
KOVO 23 " 4239 165 70 
Balan. 28 " 4258 233 12 
Gogui. 27 ** 4250 265 62 

Viso labo Bgaoap. 16855.8129,15 

Viso drAUM narių męs radom 5055 
Atskirus Y;iikų skyrių, lieka 4945 
ir 84 seimas priėmė 4945 narius. 
Mokant už t!'l.*i nariui po ?."><•. 
Kun. A. Milukui už Organų $3,708,75 
Kun. A. Milukas paėmęs per metus ,arba nuo 15 dienos geg, 

1908 m. iki geg. dienai l!M)!lm. Viso labo drauge $8.129,15. 
l'er 24 seitiuj reikalavo dar $597,12, 
Taigi vi«0 luitų paėmęs Kun. A. M .+3,720,27 
Drauge ui visus narius, kiek buvo tada Sus me. 
Reikėjo mokėt viso 3,708,75 
Kun. A, M. norėjo gauti 3,726,27 
Tad Kun. A. M. būtų paėmęs pervirš 17,59 

kad kolaą narį skaitliuotume. 

PAAIŠKINIMAS. 
Vedusių bus daugiau nė 530, nes kitose kuopose tik v enos 

moteris priguli, o vyras gal kitoj kuopoj, ir jo moterei nereiktu 
organo, bet to negalima knygose surasti, nes nėr pažimėta ar pa
vienė moteris priguli ar vedus. 

Atmetus vedusias moteris, kuriu radom knygose viso 530 po 
7.V atsimeta viso drauge $3'I7,50 

Viršaus, ka, būtų paėmęs 17,52 

Būtų paėmęs vilam viso draugą $415,02 

Taigi męs išreišluam savo nuomonę S. L. K. K. A. Nariams kad 
Kun. A. Milukas negali gauti daugiaus mokėt nė vieno cento, nes 
jisai ''įnė ui ko/na narį po 75c. kur tik Sus-me buvo. Tuom laik 
DUVO narių da daugiaus. 

Męs paduodame tik trumpa raporto, kaiMįnk Organo, m-s to 
Sus-maa reikalauja. 

Bet męs esam perkratę visas knygas iš panagių ir ant teimo 
parodysim, jeigu reikalas. 

Knygų Peržiūrėjimo komisijos nariai. 
Jonas M. Vieraitis, 
Vincas Stankevičia. 

Talpindami knygų peržiūrėjimo komisijos raporti už 
pernykščius metus, turime patėmyti, kad raportas netei
singas, o patsai paaiškinimas da klaidingesnis. 

Knygų peržiūrėtojai savo darbi) pradeda nuo Liepos 
1 d. 1908 m. taip ir reikia. Bet priėję prie išmokeačty ui 
organą, uolinis dėlko grįsta atgal visu mėnesiu ir prkde* 
du skaitliuoti ae1 nuo gegužio L5 d. 1008, o baigia gegužio 
15d L909 tu., pamiršdami, kad organas buvo siunčiamas 
iki liepos 1 dienai. Taigi už organe, nemokėta yra u) pu
santro m. ir jiedu tvirtina, kad už laikraščio siuntinėjimą 
per pusantro mėnesio kun. Milukas aegaljs nei cento gau
t i . . . Na, vyrai, kur čia sensas:' 

Kadangi Sus-mo metai skaitosi ne nuo £i'g;, lf) d. bet 
nuo seimu, o seimai atsibūdavo pusėje birželio m., tįodėl 
reikia ir dary t i atskai ta SU0 birželio 15 d. O ne nuo ftįBgU-
žio. 

$396.0Q išmokėti lurž. (> d. l!)0s m. klaidingai pris-
kaityti pernykščiams metams, nes ta suma yra susidarius 
a t i t raukiant prie išmokėjimo kas mėnesj po $33. 1907 
ir 1908 m., kaipo kauci ja ; už tatai tie $396.00 priklauso 
užpernykščiams metams, taip lygiai Ir $226.25, išmokėti 
birželio 22 d. 1908 m., priguli užpernykščiams metams, 
nes tai mokestis už organą nuo geg. 15 d. iki birž. 15 d. 
1908 m. 

Štai kiek perėtais metais už organą, išmokėta p 'ade-
danl nuo Birželio 15 d. 1908 m. 

Liepos m 223.00 
Rugpjūčio 230.06! 
Rugsėjo 330.61! 
Spalio 229.8H 
Lapkričio 285.38 
Gruodžio 231.3H 
1909 m. Sausio 229.94 
Vaiario 232.20 
Kovo 165.70 
Balandžio 336,62 
Gegužio 2G5.6'.! 

Viso labo $2.510.40 
Tokiu būdu perėtais metais prieš seimą už negana 
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yra mokėta už vienuolika mėnesiu $2610.40. 
Liko gi nemokėta už pusantro tn., nuo gegužio 15 d 

i Iv i liepos 1 d. 1909 m., ir reikėjo <la išmokėti sulaikytus 
$896.00 kaucijos. 

Kuu. .Milukas reikalavo u/ pusantro mėnesio $?40.46 
ir savo kaucijos $;$!)(>.00 sykiu ^7;W.4(>. 

Organai perėtais metais kaštavo per 12 ir puse mė-
nešiu $3246.68. Atėmus $132.34 už [insc mėnesio, li.-k.i 
3.114.52. Taigi Kuu. Milukas perėtais metais už o"ga-
ną reikalavo už eielus metus, tai yna, už 12 ruėimsiiĮ, 
$3.114.52, o ne $3.726.27, kaip tai klaidingai tvirt ina kny
gų peržiūrėtojai. 

Kuu. Milukas už pernykščius metus reikalavo ^J 114.-
52, o už kiekvieną narį 75o. tokiu būdu reikalautu lik u/ 
1153 narius, skaitant per ištisus metus, o ne už -4!)4f) na 
rius, kaip raporte yra tvir t inama. 

Iš to išeina: 
1.) Kad kun. Milukas reikalauja <la mažiau, negu knygų 

peržiūrėtojai pripažįsta. Todėl reikia jam atmokėti . 
2) Knygų peržiūrėtoju rapor tas didei klaidingas ir 

Centro komitetas negali jo pripažinti už teisingą. 
U) Kad neturintieji suprat imo apie bueligalteriją ne 

apsiimtu peržiūrinėti , nes daro bereikalingus iškaičius. 
4) Kad knygų peržiūrėtojai neturėtu gauti tos augs 

tos sumos, kurią sau pasiskyrė už raporto sutaisymą, ar
ba bent pusiail su manim turėtu pasidalinti , nes aš neina 
žiau už j iedu pas idarbavau perkra t inėdamas pereitu nie 
tu išlaidas. 

KUN. V. VIZGIRDA. 

KLAIDOS ATITAISYMAS. 
Uertaininėje Sus. L. Ii. K. A. atskaitoje, sąnariu sto 

vyje įsispraudė k la ida : 24 kp. praleista, o jos siisp. sąna 
riai prirokuoti prie 2d k p. 

Privalo būti šiteip \ 
28 Kuopa. Pilnų 24. 

Išbrauk. 1 : JuosaS Patašius. 
24 Kuopa. Pilnų lt!). 

Susp. 16; Ju rg i s Snierauekas, duo/as Yarnagi 
ris, Antanas Seilius, Antanas (Jud/.iunas IV b., Ona Uu-
d/unienė IV b., Magdė Seiliuvienė, Marė Penkunienė, Al 
/ė Milašaųekienė IV b., Petras. Abromaitis, IV b., Ona 
Abromaitienė IV b., Magdė Burinskienė, Katrė Kutkiu 
tė, Simas Kuniekis, Petronė Botirienė III b. 09, Juozas 
Sabaliauskas, Petras Kikelevyėia. 

Išbrauk. 5 : Jo&ai Orebliauekas, Marė Brazai 
Siute, Kasys Silkaitis, Marė Orebliauekienė, Simas Ta 
reila III 09 ir I b. 10. 

Worcester, Mass. Gegužės 11—lOm. 
Garbi "Draugo" Redakcija. 

Meldžiu patalpjti šį pranešima. 41 Kuop.'i Sus. L. U. 
K. A. turės savo nepaprasta susirinkimą, 22 diena gegn 
žės 1916 m. Visi nariai privalo būti ant minėto susirin
kimo; ar t inant is seimui turime daug svarbiu reikalu. Sn 
sirinkimas bus Nedelioi (22 geg.) tuojaus po sumai, ant 
bažnytinės salės, 20 YYavrrly St. Su pagarba. 

41 Kuop Sekr. S. Jodauga. 

A S Gegužio (May) .19, l!)lo, Mot. 11. N) . 20. 

AUKOS ŠV. KAZIMIERO SESERŲ VIENUOLIJAI. 

Iš YYestville, III. $17,50 
Iš Chioago, III. Sv. Juozapo par. baž. kolekta $31.30. 
Iš Spr ing Vailey, III., Sv, Onos bažnyėioje kolekta.: 
Po $1.00 auko jo : Matnkail is A., Butkus A., -iaršlai-

t is P., (Vėkus .1., J anke l iūna i -L, Lapinskas V., Marėiu-
kai t is .J . , Brazaitis Ks.. Pal t ikauskis V., M a i t i n k i s Ona, 
Balsienė K, Malaviėe .1., Krasauekas .1., Etusevįče M., 
Meškauekis A., Pat utis K., Grybas M., Leitis d.. Ketina 
kis A., M a t i i s a i ė i n k ė N. , S t u k e v i ė i e n ė O., B a n a i t i s M., 
Rutkauskas d., Paladinskas d., Gotautis x., Urbonas T., 
Visockis P.. Matukaitis A., Ootautis d., N'aviekis J., Ma
žeika S., Urbonienė A., Tacilauckienė A., Stoškiėnė \'., 
Smardakauckienė /., Birgilas d., Naujalis d., Pmnckevi-
ėe p., Gedvilą N., Jucienė K.. Gedbtitas P., Paladinskas 
d., Palukait ienė M., Adomaitis P., Žilinskas A., Švedas 
P., Berautaviėius M., Doėkus S., Jasai t is L., Maši< kas A., 
Overaitis J., Mikutaviče P., Šimkus P., Žalys .1., Armonie-
nė J., Matuseviėe M., Bukantis P., Karpienė A., Šimkienė 
Iv, Milašienė O., Bieliauskienė M., Lydekienė A., I linskas 
d., Bagotaitienė d., Grigaliūnas d., Grigaliūnas A., šešto
kas 1\\, Karpis A., Lukošius d., Matuseviėienė d., /ubavi-
ėe P., Dewey o. 

Po 50 e. aukojo : Pranekeviėe P., Miekeviėius d.. Ab
rakas M., Monkeviėe M., Tamošaitis d.. (Jotautis J., Lie-
tuvnikas J., Mikutaviėe A., Kalulis d., Ivaškeviėe d., ttini 
kienė M., Kairienė O., Pauliukienė ()., Ba?'toše\ iėe F., 
dankaiiekienė M., ( iotautas A., dankauekas M., Merkevi-
ėienė O., Kaeenaviėienė B., domantienė B.. Bernataviče 
M., Šimkus d., ( iotautienė M.. Doėkus 1'., Moser M., Ku
bilius L., Zavodys P., Buzas S., Marozas d., Petronis d., 
J akubauskas P., Peteris P., Petrai t is T., Steponaitis K., 
Žvingilienė M. 

Smulkesnių aukų $32.38. Sykiu £121.88 
Rev. A. Staniukynas. 

PAMKAVON& "Draugui". 
Aėin gerbianiaijai " D r a u g o " redakcijai už teisus už-

stojinius už katalikus. Žodžiai: "Dauge l yra ponu naš
laitėli barti , nėra tėvo, matutės, nėra kam u ž t a i t i " — 
primena mums " D r a n g a " , nes jis vis mus apgina nuo no-
rinėiu būti mūsų ponais. Per redakcijos darbšt imą ir 
teisingumą " D r a u g o " vardas taip gre.il ai kila augštyn 
nelik Suv. Valstijose, bei Kanadoje ir Lietuvoje. Pas mus 
MontreaTyje, žmoneliai džiaugiasi, " D r a u g o " i umeri 
pasitvėre. die netik iš širdies " D r a u g ą " ska i to ' bet 
vaikščioja vieni pas kitus, girdami jį už tatai , kad jis 
duoda teisingas žinias, veda, žmones i šviesą ir plat na lie
tuvišką dvasią gryna lietuviška kalba.. O tie laikraščiai, 
kurie " D r a u g ą " peikia ir jo neapkenėia. tai visai puola 
žemyn mušu apygardoje . Kiti sako, kad " D n u g a s " 
vartoja nesuprantama kalbą,, Bet, broliai, jsiskaityki-
te j " D r a u g o " raštus, pamatysite, kad jo rašyba yra gry
na, graži ir lengvai suprantama. Visos tautos luri lai-
kraičius, kurie eina vien už tiesą. Toki darbą veikia mu-
mis " D r a u g a s " . Aėiu jam už tatai . Lai Dievas 1 limina 
jam jo darbuose ir suteikia gausingai spėkų ilgiausiam 
laikui! F. A. 
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) 
MOKSLAS TIKĖJIMO IR DOROS PAVEIKSLUOSE. 

NO. I 
Šios gadynės filiozofas. 

| |);ii-o(l\inai, $og DieVM yra Sutvertoji! viso pasaulio). 
Parašė JUOZAPAS ŽIEDELIS. 

Neperseniai tūlas vaikinas, baigęs tėvynėje gimna
ziją, nuvyko Paryžiun, l<n<t pastoti i tenykštj universite 
tą. Apsigyvenęs pasaulio sostinėje, greil susipažino su 
mokslą einandia jaunuomene, kuri, pati iš doros kelio iš 
krypus, ji visaip klaidino. f trumpą laiką mūsų jauni 
kaltis visai ištvirko. Užmiršo motinos pamokinimus, už
miršo Dievą. Aršiau <la ! J i s karštai troško, kad Dievo 
visai DebūtU, ii" visiems skelbė, jog žodis ' "D ievas " nieko 
nereiškia. 

Pabaigęs universitetą, sugrįžo mftsu ffilioaofas j ie
vyne. Netoliese jo tėviškės buvo didelis dvaras . To 
dvaro savininkas, iš priežasties kokios ten iškilmės, su
kvietė savo kaimynus ir š irdingus prietelius iš toliau. 
Tarp susirinkusiųjų buvo ir mūsų filiozofas. Garsiai ir 
plaėiai kalbėta apie politiką, mokslą ir paskiausius išra 
dimus, Svečiams besiginčijant, dvi dvarponio dukteri, 
margaitė* L3- 11 metu, nuošaliai atsisėdusios, skajlė. 
Jaunas mušu galvočius prisiartinęs prie judviejų užklau
sė. 

Ar tai romansą panelės taip atydžiai skaitota. ' 
Tamista ! Mes romansu uemėgstava ir neskaitova. 
Argi toje knygoje ne apie meile kalbama. ' 
Teip, apie meile, bei Dievo, o ne žmonių, nes tai 

istorija Dievo numylėtos tautos. 
Kaip matau., tai panelės tikite i Dievo buvimą. 

Užgirdą tokį keistą patėmijimą, mergaitės žvilgterė 
jo viena i kitą ir paraudo, kaip rožės. 

o tamista netiki, kad Dievas yra .' paklausė vie
na, matomai vyresnė. 

— BUVO laikai, kad tikėjau. Be1 nuo laiko apsigy
venimo Paryžiuje ir kad pradėjau mokyties i'iliozofijos, 
matematikos, gamtos istorijos ir politikos, persi t ikrinau, 
kad "Dievas '* , tai tik tuščias nieko nereiškiantis žodis. 

<> ;IŠ, matot tamista. niekad Paryžiuje n'esu buvus, 
niekad ncsimokinaii nei filio/ofijos, nei augštos matema
tikos, nei gamtos istorijos, nei kitokiu mokslu, kuriuos 
tamista moki. Moku vien kateki/mą. Bei jeigu tamis 
1a taip aeyštai mokytas ir sakai Dievo neitą, t;n a- nesi 
teiktum mums pasakyti , iš kur ats irado kiaušinis. ' 

Paskutinius žodžius ištarė panelė gana garsiai, taip, 
jog sveėi;ii juos girdėjo. Tuoj keletas ypatų prisiartino 
prie kalbančiųjų, idant paklausyti ginčų " m o k s l i n č i a u s " 
>u neužaugusiomis panaitėmis. 

•— Teip tamista! paantr ino merga i tė ; meldžiu 
paaiškinti, iškur, jei Dievo nėra, a ts i rado kiaušinis 1 

— Ištikro keistas klausymas, nugi višta jį sudėjo. 
D višta, pasakykite , meldžiamasis, iškur ėmėsi? 

Taigi, kas pirma aid svieto a t s i rado: viŠta ar k iauš in is ' 
rios niekad neišperėjo iš kiaušinio. 

Išteįsybės, nesiprantu gerai, kam panaitei peik a 
lingi ti<' kiaušinei ir tos vištos. Teėiaus, kad tamistos l 
neužgauti atsakysiu, jog višta buvo pirmiau, nei kiaušinis.BjS 

Iš ju.su atsakymo išeina, kad buvo tokia vista, ku
rios neikas neišperėjo iš kiaušinio. 

Na ne, ne, apsirikau. Pirma buvo kiaušinis, ne 
višta. 

O kas tą kiaušini sudėjo? Meldžiu paaiškinai, kai]) 
tas galėjo atsi t ikt i . 

- Na, matote, tas t a i p . . . na ne, dovanokite, tas ne 
te ip . . . nes matote . . . 

Aš matau, pe r t raukė panelė, - kad tamista 
nežinai, kas pirma, višta ai- kiaušinis, ant svieto atsirado. 

Jei taip, lai pasakysiu, kad vista buvo pirmiau nei 
kiaušinis. 

Labai gera i ! Tokiu būdu, suprask tamista, iškur 
ei atsirado pirmoji višta, nuo kurios paeina viso* vištos 
ir kiaušiniai I 

Matau, tamista nenustosi kalbėjus apie \ i š tas ir 
kiaušinius. Bene manai mane esant ju pirkėju? 

O ne, to nemanau. Prašau tik a tsakyt i man, iš
kur atsirado visu vištų motina? 

Kam-gi tas panaitei reikalinga? 
Matau, jog tamista to kiaušinio niekad neišnši, 

tai-gi aš jums paaiškisiu. Tas, kur is davė praci.ią pir
mai vištai ir pirmam kiaušiniui, davė pradžią ir visam 
pasauliui. Mos ji vadiname Dievu. Tamista negali iš
rišti klausimo apie vištą ir kiaušinį, ta i tuom labiau ne-
paaiškisi man. kas visą pasauli sutvėrė. Tečiaus aš ir be 
tamistos žinau ir tikiu, Dievą viską sutverus. 

J aunas bedievis, užsisėdės tokia savo beprotyste, 
daugiau nesiginčijo, bet paėmęs keįpurę, niekam nema
tant, išsprūdo iš viešnagės, lyg lapė, vištos nepadavusi, ir 
niekas daugiau tą dieną jo nematė. 

Iš to pešnekėsio matome, jog-niokantis gerai katekiz
mą kūdikis yra išmintingesnis už universi teto auklėtinj . 
kurs arba nemoka ar gal niekina katekizmą. 

(Filotea S ansualis.) 

KATRI UTE. 
TRIVEIKSMIS DRAMOS PAVEIKSLĖLIS U LIAU

DIES GYVENIMO. 

Lenkiškai parašė KARVATCVA. 
Vertė A. V4GĖLĖ. 

Eiles sudėjo A. ŽALVARNIS. 

(Seka) 
Dara ta . Liežuviu šluoti moki. Pasakysiu tau au

sin (sako Rožei ausin, ta a tšoksta) , k a d . . . k a d . . . ir tu 
susenėsi! Tik tylėk, niekam daugiau nei žodžio! Ateina 
Jokūbo sveėiai, dar kažką galės apie mus pamanyti . (Pa
sitraukia abidvi šalin.i 

SCENA II. 
Tie patis, Jokūbas, Stasys, Katriutė, Jonas, valstie

čiai ir valstietės (įeina iš kairės pusėse. 
Jokūbas (atsistoja tarp valstiečiu, prie jo Stasys, 

' .Katriutė ir Jonas ) . Mano kaimynai, sulaukiau šiandien 
Ididelę paguodą, mano Katr iutės su ta r tuvių! Eikš mano 
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dukrel, (bučiuoja Katriutę i galvą) Ir tu, mano Jonai. 
(Užmauna j iems žiedus). Mylėkities, vaikeliai, ta ip kaip 
ir męs, Katr iute , su tavo motina, mylimąja mano žmona 
Ona, mylėjomės. 

Stasys (bučiuoja Jonij ir Katriute). Telaimina jus 
Dievas! l i e t . . . kas tai y r a? Šiandien, per sutar tuves , 
jusu veidai l i ū d n i ! . . . 

Katriutė. Aš laiminga sieloje (tyliai) myliu Jone l i ! 
Jonas. 0 aš tave, mano Ka t r i u t e ! 
Jokūbas . Žodžiais nepasil inksminsime; Darata, duok 

midaus, a l a u s . . . 
Darata. Kinu, einu. (Išeina kairėn pusėn) . 
Jokūbas. 0 kur Pranas? 
Kat r iu tė . Nematyti jo nuo p:>< ryto. (j Salį) Kodėl 

jis taip liūdna; I 
Jokūbas (į šalj). Vargias Pranas , gjiila man j<>, bė 

ga jis šiandien nuo mūsų, šalinasi mūs. . . baisus sopulys 
varsto jo š i rd j ! Ką ;iš padarysiu f Nuduodu, kad nema
tau to. 

Rožė. Mariau Praną šiandien rytą bažnyčioj, pas 
kinu pamiškėj. (Katr iu te i ) Ar Cinai, kodėl jis Liūdnas 
ir kodėl šiandien taip meldėsi.' 

Katriutė. (Jai jis ką blogs susapnavo, ar ta ip ką 
blogą jaučia. 

Rožė. Cha, rlia, din.! (Tyliai Katr iu te i ) Nes tave 
myli, o tu šiandien apvaiksčioji savo sutar tuves su kitu. 

Katriutė (persigandusi). Tylėk, Košytei t?iu taip tik 
pasirodė. . . 

Rožė. ( ieras tur iu akis. 
Katriutė (i šalį) . Vargšas, vargšas Pranukas! 

SCENA III, 
Tie patjs be Dara tos ir muzikantai , jaunuomenė. 
(Kat r iu tė išeina pašaukti muzikantu ir drauge su 

jais sugrįžta vėl vidun.) 
Jokūbas. Na, muzikantai, užgriežkite dabar , kad 

jaunuomenei būti; linksmiau. 
(Muzikantai grie/ia klumpakojį ; visi šoka poromis. 

Jonas su Katr iute pr išakyje) . 
Jokūbas. Na, vaikeliai, gal dar pašoksite suktinį? 
Visi. Pašoksime! Pašoksime! 
Jokūbas. Muzikantai, ošgriežkite suktinį. 
(Muzikantai griežia sukt inį : visi poromis eina ratu 

aplink sceną, donas su Katr iute prišakyje, ir da inuo ja ' . 
JUS berneliai apgavikai , 
•Ilis nebūsit mūs jaunikiais , 
.lus atjoję vieuasėdiu. 
Kur mergelė graži sėdi, 

Tuojau klausiat tėvulėl io: 
0 kiek duosi mums šimteliu ' 
— Duosiu vieną, da r ir kitą 
Ir žirgelį pskinkytą ! 

(Baigiant šokti įeina Dara ta ) . 
SCENA IV. 

Tie patjs ir Darata (įeina su ąsoėium ir puodukais) 
Jokūbas . Pripilk, Darata, puodukus. (Darata pr ip i 

la puodukus ir vieną ju paduoda Jokilbui.) Sveikas, st.i 
sy, senas kūmai, tegyvuoja mūsų vaikeliai! (Geria; Dars 
ta vėl pripila puodukus ir paduoda) . 

Visi. Tegyvuoja! 

Stasys (geria I. .U j tave, miela Katr iute. 
Katriutė (ger ia) . Sveikas -Joneli! 
Jonas. Tegyvuoja Darata, taip skanų midi, sutaisiu

si. O vakarienė ar gera bus, Darata, a? 

Darata. Oi puiki ! Aviena kepta, paršiukas, žąsie 
na. O kaip visa tai gardžiai su ta isy ta! 

Visi. Tegyvuoja Darata I 

Darata. Ne man garbė, jei gerai pavaikysite, tai 
reikia padėkavoti tėvui Jokūbui . (Visi baigia (nerti). 

Jokūbas. Na, vaikeliai, gal dar ką pirm vakarienės 
pašoksite:' 

Visi. Pašoksime dar agunonėlę. 

Jokūbas. CJžgrieškite muzikantai aguonėle, 
(Muzikantai griežia, visi dainuodami šoka) . 

Oi tu karvelėli, meilingas paukšteli , 
Ar girdėjei, ar regėjai, kaip aguonas sėja? (dusyk) 

Girdėti girdėjau, regėti rejuėjau— 
O tai taip, o tai taip aguonėles sėja. (Uodo ran

komis, kaip sėja aguonas, apsisuka ir ploja delnais) . 
Oi tu karvelėli meilingas paukšteli , 
Ar girdėjai, ar regėjai, kaip aguonos dygSt i .' 

Toliaus bus. 

Namai ant pardavimo. 
Su bisnium: groserne, ir bueerne ir visais intaisy-

mais. 
Arklys, vežimas ir karieta. Yra prie vietos štebelys 

Parduodu pigiai iš priežasties valiavimo į Lietuvą. 
Je igu kas nusipirks, tai nesigailės nes labai gražioje 

vietoje, apgyventoje Lietuviu, ar t i Liet. Bažr yoios ir 
p a r k o : Je igu kas norėtu pirkt i , meldžiu atvažiuoti pa 
žiūrėti, arba atsišaukti per laišką šiuo adresu : 

J. Bujauekas 85 IVaruiek st., Newark, N. J. 

Reikalingai dfidorius, galįs gerai mokyti ehora ir mo
kas lietuvišką, lenkišką ir angliška. — kalbas. Mėnesinė 
alga $45. Kreipkitės Šiuo adresu: 

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

I J U O Z A S S U K I S , 

Geriausias fotografistas visoje apielinkėj*. į 
Norineius priėma mokytis ant fotografo. Visi lie- S 

tuviai privalo t rauk t i savo paveikslus pas viei gentį. K 
9 VVILLIAM ST. PITTSTON, PA. 

PARSIDUODA FARMĄ. 
98 ak ru i , i šd i rb tos , der l ingo* / m i r s <>0 a k r u , g i r t a i 19 akru , 

susidedančioj iš garų pusiu IT arluoly, Giria verta $.801 dol. l'<>r 

vidur] f anuos b ė g i upelis . Yra malūnas , va romas gftTV ir varnlo 
niu, ga l ima .įn.įe malt i visokiu* ar in ius . Pu ikus dėl g y v i n i ui o na 
maa, Busidedantii iš is kambariu, tvartai, 1 karvės, :\ įgrkliai, 'l 
piaunamo* mašinos, :\ kalaveterei, .'t žagrės, mašina dėl įėjimo, 8 
vėlimai, ir šiaip \isoki padarai ukininkystei reikalingi. Pinigu 
turi turėti 3.000 dol., likusius ani lengvo Išmokėjimo per 13 metu 

Gera proga lietuviams su didele šeimyna. Kriepkitet pas ad
vokatą J. S. Lopatto, 48 Bennett Bldg. Wilkes-Barre, Pa 
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ADRESAI CENTRO VYRIAUSYBĖS SUSIV. LIET. 
RYMO-KAT. AMERIKOJE: 

KUN. S. PAUTIENIUS prezidentas 
P. O. Giradvilie, Va 

JONAS RIKT1SRAITIS viceprez., 
67 James St.., Waterbury, (Joun 

KAZYS KRUšINSKAS seretorius, 
457 — 17th St . , B r o o k l y n , N. Y. 

REV. V. STAKNEVIČIUS, iždininkas, 
207 A d a m s S t r . Novvark, N. J . 

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

107 So. Ilardiug St., Woroe8tet, Mass. 
KAZYS VAsKEVYČIA, 

186 Jel'tVrson Si., NcvvarU, N. .1 
KUN. V. VIZGIRDA knygius, 

190 So. Meade St., VVilkea-Barre, .'.. 
KUN. V. STAKNEVIClA dvasiškas vadovas, 

207 Adams St., Newark, N. -I 

F A B I 0 L Ė, 
Garsi kardinolo VYisemano apysaka. Vnrtė Vytau

tą* Kaina. 1 doleris. Įmautiems daugiau, kaip viem< 
"tr/rmpliorii(>, nuleidžiamus didelis nuošimt is. 

Gaunama pas: 
REV. V. VARNAG1RIS, 

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

Tautieti! Jei reikia Tau sūnyti nauji namai, ar tai 
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriauaiai kontrak 
terius MIKAS SLAP1KEVIČUJS, New Philadelphia Pa 

Nauja Knyga—Biblija—aiba šv. Raštas išleLtas 
KUN. S. PAUTIKNIAUS 

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

GIRARDVILLE, PA 

LIETUVIŠKAS DZIEGORMEISTERIS. 
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvurantuojamus 

2$ metama. Lenciūgėlius ir gražius žiedus. Armonikas ir 
visokius muzikališkus instrumentus, albumui su muzika, 
akuliorius, revolverius, britvas, pocket booki vyrams ir 
moterims Visokias knygas, rąžančius, škaplierius, kryže-
orieš Kjiledas'uodžiu už pusę prekės ir įkitus miestus siun 

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

t A . t t ' »9 , -« 

A. & J. H U R W I T Z , 
HANKIKl i lAI 

42 East Market Street, WILKES BARRE, PA. 
P a r d u o d u l a i v a k o r t e s an t v isokiu l in i jų ir s i unč iu 

p i n i g u s j visas Įiasi a l io d a l y s A t l i e k u d a v i e r n a s t i a su 
m a s k o l i j o s va ldž i a ir k i t o k i u s r e i k a l u s L i e t u v i a i k r e i p 
sitėa prie manės, o busite ulganedįti 

-T • J • vJrllllSa I 
ft P a s j j g a l i m a g a u t i v i sokiu l o r i e l k y , bliūdu., s t i k lų , 

X puodų, Liampų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų.. 
S Y r a 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 . 

5 102—104 S. M A I N ST., W I L K E S - B A R R E , P A . 
X 

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

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų joje pinigu. 
Panką atdara kasdien nuo i) ryto iki >\ popietų, su-

X batomis nuo !) 12 vidurdienyje. 
Galima susikalbėti lenkiškai. 

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

j t Viską išpildo geriau ir pigiau negu svetimtautis. 
iVrsamdo karietas vestuvėms, krikštinoms ir 1.1 

Priima lavonus ir is kiti} miestų, 
o Reikale kreipkitės pas savo tautietj . 
| | 324 WHARTON, 8T. PHILADELPHIA, I A. 

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

m **********»*»***;**»***»* »•*»**»»**** »**»*&& 
TĖMIKYTE LIETUVIAI! 

Kelio&ė per jūres. Tūkstančiai tūkstančių mūsų tautie
č i u keliauja į prigimtą salį ir iš tenai atgal į Amerikį, o visi 
* labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas: 
f 
v/ 

>V 

VI/ 

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

O kodėl? Nes turi gerą prižiūrėjimą, parankia kelionė, $ 
tad tartum kaip ir pačios kotupanijos būtų pirkę laivakortes.*; 
Siuntimai pinigu greičiausias ir pigiausias pasaulyj. K 

m « » * * * * » * * » » * * • * » * » * * * * » § » » * » » * » * * » » » * * * * * 

i 

DR. I. W. MENDELSOHN, 
Lenkiškas Gydytojas. 

PRIĖMIMO VALANDOS: 8 L01lryto,4-H popiet, 7 Sval.anv 
50 South Washington St. Wilkes-Barre, Pa. 

Peoples telephone 1585. Bell telephone 75 6. 

Swalm Hardware Co., 
No. 21 North Centre 8treet, 

POTTSVILLE, PA. 
{va i r i aus i ge lež in ia i d a i k t u i , t e p a l a i , s t i k l a s , d ū d o s . 

piaataria, irankifti, sportiniai ir naminiai daiktu 
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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 
47-48-40 Bennett Building, Wilk«s-Barre, Pa. . . 
Norintieji pasiskolinti pinigu ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namus lai kreipiasi. 

Naujas Telefonas 1006. Senas Telefonas 659. 
DR-AS ALBERTAS KAUFMAN, 

— : G Y D Y T O J A 8 18 LIETUVOS. : — 
Specijaliatas nuo visokiu ligų. 

(Jydi» net labiausei uŽHisonojusias chroniškas vyru. motoru ir kūdikiu 
litrus. Calima susikalboti. lietuviškai, lonkiškai, rusiškai ir vokiškai. 

51 N. Washington » t , Wilk§i-l»rr«, Pft. 

DRAUGO » j 

SPAUSTUVE 

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA 

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS 

S P A U IM N A 
P I G I A I 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

RAIDĖS STATOMOS DIDELE NAIUAU-
SIOJO PATENTO MAŠINA "LINOTYPE" 

ADKKSl'OKITE — B 

" D R A U G A S " 
314 E. MarlcetSt. Wilke«-Barr.:, Pa. 

Dr. A. L. Grai aicunas 
Pasekmingai gydau visokias ligas vyru, motery ir vaiky, ne 

aplenkiu ir paslaptinių. Ats isukant iems 'R kitur nuteikiu 
Mifžininfns patarimus per laiškus. 

TELEFONAS: Yards — 3162. 

3312 So. HALSTED ST., CHIOAGC, ILL. 
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77 South "VVashington Str. r» 

Wilkes-Barre, Pa. 
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DR. ALFRED I . VVENNER, 
77 South "VVashington Str. 

Wilkes-Barre, Pa. 
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DRAUGIJOS! 

H. R. Morgan 
laiko dirbtuve 

visokiu jums rekalingu 
daiktu, kaip tai: KEPURIŲ, KOKARDŲ, §AR. 

PU, VĖLIAVŲ ir tt. 
Adresuokite: 

R. H. MORGAN 
1 3 N. Main 5 t . , 

Ii 
Shenandoah, Pa. f • 

5 

Union Ticket Agency 
Seniausia Lietuviszka Banką Scrantone ir Visoje Aplinkinėje 
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Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų 
Siunčia Pintinis kas dlen In visas didis svieto; talp-nri perka ir (įmaino ve 

okius piniarus. ISdlrba visokius Dokumentus Amerikon ir Lietuvos eismuo 
Ofisas atidarytas kas dlen nuo 8-tos is ryto iki 9- vai. vak. 
Node oje: nUO l()-los iš ryto iki f>-tni valandai vakari-. 

ADOLF BLAU, Union Ticket Agency, 
203 Lackavvanna Ave., Scrantoi, Pa X 

Talp-gi turime wivo krautuvėje dautr.vbc visokiu maldaknygių \ 
ir svietišku knygru visokios** kai boso :: :: :: :: :: \ 

TILi rONAI ; Naujas 30.'! - Bali 662 8 

V I E N A T I N * L I E T U V I Š K A D I D E L * K J t A U T U V * 
( i r iaus iu annoniky, skripky, klernaty, koio.ertinis 
truhy ir daugybė viaokiy mu/ikalisky instrumentu. 
Tinkinusiu d/iegorėliy, lenciūgėlių, visokiu gražiy 
/u'ilu, lakotu, spilky, komiku, gėry hr i tv i , druka-
vejamu mašinukių, albumu, revolverių, križij , rąžan
čių, škaplerių, guminių literų, istorijų, dainy, pasą 
ky ir visokių maldaknygių. (Jražių popioru groma-

ty rašymui turiu*, už 2.r)C, !i tur.inai už $1.00. Dailiu atidaromu si-
toniiky ir pavinėiavoniy siuntimui j Lietuva. Atsiusk «aro tikra 
adresą ir ui fa. mnrky, o apturėsi No. 3 Katalioga an 4f)Q pavoi 
kalu ir 1000 visokiy naudin^y įlaikly. Aa gvarantuoju, knd mano 
tavoraa pirmos kliMOS 0 prekes pigesnės kaip kitur: orderius iš 
siuOChl greitai j .visus A mrrikos, Kanados ir Anglijos kraitus 
Kviesiu visus Jtflitnkyti su visokiais pirkiniais ir orderiam pas 

111 (irand l t . 
K. VILKKVVICH, 

• t . Dep. D. Brookiyn, N. T. 


