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DEVINTOJI NEDALIA PO SEKMINIŲ.

Lekcija. I Kor. X, 6—13. — Broliai: Negeiskime pik
tų daiktų, kaipo ir anie geidė. Nei nebūkite dievaičių pa
veikslų garbintojais, kaipo nekurie iš jų buvo: Kaipo yra 
parašyta: Sėdosi žmonės valgyti ir gerti, ir kėlės šokinėti. 
Nei neprisileiskime paleistuvysčių, kaipo nekurie iš jų 
paleistuvavo, ir prapuolė vienoj dienoj dvidešimti trįs 
tūkstančiai. Nei negundinkime Kristaus, kaipo nekurie 
iš jų gundino, ir nuo žalčių pražuvo. Nei nemurmėkite, 
kaipo nekurie iš jų murmėjo, ir nuo žudytojo prapuolė. 
O tie visi daiktai jiems nusidavė paveiksle, o yra parašy
ta mums apdraudimui, ant kurių atėjo amžių pabaiga. 
Dėlto kas sakosi, kad stovi, tesisaugoja, kad neparpultų. 
Tegul jus neapima pagundinimas, tiktai toks, kurs yra 
žmogiškas. Bet Dievas yra teisingas, kuris jūsų gundinti 
daugiau neleis, bet dar nuo pagundinimo padarys išven
gimų, kad galėtumite ištesėti.

Evangelija. Luk. XIX, 41—47. Anuomet, kad prisi
artino Jėzus, išvydęs miestų, verkė jo, tardamas: O kad ir 
tu pažintumei, o tai toje tavo dienoje, kas ant ramybės 
tau, bet dabar yra uždengti daiktai nuo tavo akių. Nes 
ateis ant tavęs dienos, ir apkas tave tavo priešai pylimu, 
ir apguls, ir iš visų šalių suspaus tave, ir išvers tave ir ta
vo sūnus ant žemės, o nepaliks tavyje akmens ant akmens 
dėlto, kad nepažinai laiko tavo aplankymo. O įėjęs į baž
nyčių pradėjo išvarinėti parduodančius ir perkančius ano
je, sakydamas jiems: Parašyta yra, kad mano namai, yra 
maldos namai, o jus padarėte anuos lindyne razbaininkų. 
Ir mokė kasdienų bažnyčioje.

“MANO NAMAI YRA MALDOS NAMAI.“

“Mano namai yra maldos namai“ sako Mūsų Vieš
pats Jėzus Kristus šios dienos evangelijoje.

Kas-gi yra malda? Malda yra garbinimas, dėkojimas, 
prašymas, užtarymas. Męs į Dievo namus einame, pirmiau
siai, kad Mūsų viešpatį pagarbinti. Jisai, viso pasaulio, 
aniuolų, žmonių ir visų daiktų Sutvėrėjas, tuose namuose 
gyvena. Be Jo tveriančios galybės męs nebūtumėm svie
to išvydę; be Jo palaikančios rankos, męs liautumės gy
venę; be Jo gaivinančios malonės męs visai nesugebėtu- 
mėm melsties. Už kiekvienų labų męs Jam kalti esame: 
kiekviena žemiška meilė, kad ir labai gili ir ištikima yra

tik paveikslas ir šešėlis tos meilės, kokia jis mus myli; vi
sa žemiška galybė tik Jo galybę primena, kuris yra Augš- 
čiausis Valdonas, karalių Karalius, Visagalįs, Nesutver
tas ir Amžinasis Dievas. Teisingai, tad, privalome lenk
tis prieš Jį giliame nusižeminime kada įžengiame į Jo mal
dos namus; ir, prieš parodymų kitų savo reikalavimų, pir
miausiai privalome išreikšti savo tikėjimų į Jo tikrų esy- 
biškų bažnyčioje buvimų, nužeminta pagarba. Męs turi
me džiaugties jog, kartais, galime būti Jojo namuose ir 
su Juomi gyventi, kaip gyvena aniuolai Jo dangiškuose 
rūmuose, vien iš džiaugsmo Jį lankydami ir Jo laimės ir 
šviesos spinduliais besigėrėdami. Veik paskui seka kita 
maldos priedermė—dėkingumas arba padėkos malda. Ar 
gana tankiai męs atmintyje turime šitų maldos privalumų? 
Jei, prieš meldimų naujų malonių, męs už apturėtas dova
nas pirmiau Dievui padėkotum, tikrai ir naujas greičiau 
apturėtum. Męs žinome, kaip svietas veizi į nedėkingų 
žmogų ir kaip nedėkingystė giliai kiekvienų įžeidžia. Sau- 
gokimėsi tad, idant savo nedėkingyste Dievo Širdies ne- 
įžeistum. Atsiminkime Dievo geradarybes link mus Jo 
maldos namuose. Yra tai gražus paprotys peržvelgti Die
vo akyvaizdoje ilgų malonių ir džiaugsmų eilę ir iš savo 
pilnų dėkingyste širdžių lieti padėkos maldų į Dievo Širdį.

Paskui męs privalome perstatyti Dievui savo reika
lus, savo vargus ir troškimus^ Yra tai prašymo malda. 
Ko tik reikalaujame, su pasitikėjimu melskime pas Jį vis- 
kų žinantį ir maloniausį. Prašykime pas savo Tėvų, Ku
ris yra danguose, kasdieninės duonos ir kasdieninės pa- 
jiegos; visur ir visada privalome Jam sakyti: Buk valia 
Tavo! Jo šventuose namuose maldos nedrįskime prie Jo 
kreipties dvasios puikybėje, jieškodami savymeilės pa
tenkinimo, tartum geriausiai žinodami, kas yra mums rei
kalinga, bet rūpestį apie mus palikime Jam, Kuris apie 
mus rūpinasi; savo reikalus atidenkime maldoje, o atsa
kymų ant savo maldos palikime augštesnei Dievo Išmin
čiai ir tolesniam Jo regėjimui.

Ant galo, Dievo namuose neužmirškime melsties už 
Katalikų Bažnyčių ant viso svieto ir už tuos visus, kurie 
nėra jos avininke. Išreikškime jųjų reikalus priešai sos
tų Viešpaties, kuris visus mus sutvėrė ir visus mus atpir
ko. Savymeilę į šalį padėkim; mylėkime savo artymų, kai
po patys save ir užtarkime maldomis artymų, kaip norime,
kad kiti mus prie Dievo užtartų./

Ar tokia malda neįgytų visko, ko tik reikalaujame, 
pas šviesybės ir meilės Viešpatį. 8.
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Adakavas (Reseinių ap.). 21, 22 ir 23 gegužės buvo 
didelis lietus su ledais ir perkūnija. Ledai tečiaus dide
lių nuostolių nepadarė, nes buvo nedideli. Perkūnija gi 
daug išmušė gyvulių ir daug suskaldė medžių. Niekas ne
atmena tokio perkūno, kaip šiuosmet. — Vasarojus ii- ru
giai pas mus atrodo labai puikus. Žmoneliai tikisi turėti 
duonelės, jei tik Dievas sergės nuo baisių lietų su ledais.

Lankeliškiai (Vilkaviškio ap.). Daug yra čia labai 
nemandagiai apsieinančių jaunikaičių, o net ir merginų— 
girtuokliauja ir pliauškia, bernai ir mušasi. Buvau čia per 
Sekmines ir labai nesmagų išnešiau įspūdį. Gėda jauni
mui.

Seinai. (Triukšmingas susirinkimas. Tariamasis len
kų bešališkumas.) Birželio mėn. 18 (5) d. buvo Seinų 
miesto gyventojų lietuvių ir lenkų susirinkimas pasitar
ti apie J. E. Vyskupo Karoso pasitikimų. Kaip lietuviai, 
taip ir lenkai padavė vyriausybei prašymą leisti iškilmin
gai pasitikti Vyskupų: pastatyti iškilmingus vartus, pa
sveikinti prakalbant ir 1.1. Pasaulinė vlriausybė leido 
su sąlyga, jei abi tauti kartu dalyvaus pasitikime. Buvu
sieji pas viršininką lenkai delegatai sutiko ant to, nes ne
buvo jokio reikalo skirstyties vienai tautai nuo kitos sa
vo Ganytoją pasitinkant. Lenkai inteligentai sumanė pa
daryti tam tikslui didesnį susirinkimą. Pranešė apie tai 
lietuviams, o iš savo pusės sukvietė visus, kų tik galėjo. 
Taigi ir prisirinko pilna “Katalikų Sąjungos” salė viso
kių luomų ir visokių pašaukimų žmonių, daugiausia mo
terų. Juokai ėmė, žiūrint į tą margą minia. Nepilname
tės mergaitės ir vaikai buvo kviečiami ir leidžiami susirin- 
kiman su sprendžiamuoju balsu. Lietuvių gi atėjo ne
daug : žmonės jau paaugę, suprantu dalyką, bemaž vieni 
vyrai.

Atidarius posėdį ir paaiškinus D-rui Urbonui, kaip 
norima vyskupą priimti, kad tarp kito ko išrinktieji žmo
nės pasveikįsią vyskupą, prakalbėdami į jį, tuojaus vie
na moteriškė sušuko: “o kaip kalbės, ar lenkiškai, ar lie
tuviškai?” Salėje prasidėjo judėjimas. Lenkai balsu 
pradėjo šaukti, kad vien tik lenkiškai būtų kalbama, lie
tuviškai nereikia. Tada esąs susirinkime apskričio virši
ninkas paaiškino, kad ir lietuviai turi dalyvauti Vyskupo 
pasitikime, nes Seinų gyventojai katalikai susideda iš len
kų ir lietuvių; kitaip visai negalėsiąs leisti pasitikti iš
kilmingai. Vėl kilo triukšmas. Dalis lenkų apleido salę 
iš piktumo. Likusieji nepaliaudami šaukė, kad nereikia 
lietuviškai, pridėdami dar lietuviams visokių “gražių” 
žodžių, išmislų ir pravardžiavimų. Dr. Urbonas bandė 
aiškinti susirinkusiems, jog Seinuose yra ketvirta dalis 
gyventojų lietuvių. Rėmėsi jisai daugiausiai žiniomis, pa
imtomis iš kalėdojimo surašo, prieš porą metų daryto. 
Lietuviai, anot jo, turi taip-pat teisę pasitikti. Kun. Vai
lokaitis paaiškino susirinkimui, kad p. daktaro paduoto
sios skaitlinės nėra visai tikros. Šių metų kalėdojimas 
parodė, kad lietuvių nedaug mažiaus yra, kaip pusė. Ka

lėdojimo žinios šiame atsitikime nėra tokios, kuriomis ga
lima būtų remties, norint pasakyti, kiek lietuvių ir kiek 
lenkų turėtų būti išrinkta pasitikimui. Gana to, kad lie
tuvių skaičius Seinuose yra didelis ir nereikėtų jų skriaus 
ti. Kun. Vailokaičio kalba buvo keletą kartų pertraukia
ma triukšmingu riksmu: “nereikia nieko lietuviškai...” 
Susirinkimo pirmininkas p. Bolądž viešai pripažino, jog 
kun. Vail. sako tiesą. Bandė apraminti susirinkimą, bet 
veltui. Riksmai ir pravardžiavimai vis didinosi vietoje 
mažėti. Tuomet pirmininkas uždarė posėdį, pamatęs, jog 
nieko negali išeiti iš tokio susirinkimo, kuriame dalyvau
ja ne žmonės, bet sukurstytoji minia. Dar prieš uždary
damas pasakė: “Gėda mums, lenkams, prieš svetimtau
čius už tokį pasielgimą. . . ” — Lietuviai gi per visą susi
rinkimą elgėsi kuoramiausiai. Nors biauriai koliojami, 
neatsakė tuo pačiu lenkams.

Kurtuvėnai (Šiaulių ap.). Daug vargo ir triūso turė
jo kun. Šufinskas ir keletas kitų asmenų kol valstiečių 
bankas išklausė jų prašymo ir atidavė Garžduose seną 
bažnytėlę ir 33 sieksnius žemės troboms. Dabar gali nors 
kelioliką kartų per metus atvažiuoti čia kunigas ir atlai
kyti pamaldas. Bet būtinai reikia skubinties pataisyti 
tąją bažnytėlę ir pastatyti reikalingas trobas, kad ban
kas, ko gera, vėl neatimtų tosios žemės.

Pilviškiai (Marijamp. ap.). Birželio 5 d. Pilviškiuose 
buvo vietinio “Žiburio” skyriaus narių susirinkimas. Da
lyvavo apie 120 asmenų, tarp kurių buvo ir keli žymesni 
svečiai iš kitur.

Pagal tos dienos programą pirmučiausia buvo nepa
prastos, tam tyčia išrinktos revizijos, išdėstyti visoki pa
stebėjimai apie skyriaus veikimą per visą jo gyvavimo 
laiką. Iš tų pastebėjimų buvo matyti, kad skyriaus daug 
kas gera nuveikta, bet kaip-has nors nutarta, tečiau ap
leista neišpildyta. Tokie skyriaus silpnybių pastebėji
mai bus jam tolimesniame gyvenime labai naudingi, nes 
kas savo silpnybes pats mato ir jas taiso, žengia vis smar
kiau prie gero.

Toliau buvo gana plačiai kalbama apie Marijampolės 
ūkio parodą.

Susirinkimas pripažino ją naudinga ir nutarė parė
mimui parodos paaukoti 25 rub. ir 100 r. paskolinti.

Po to buvo da kalbama apie ateinantį “Žagrės” drau
gijos susirinkimą ir apie pačią “Žagrę”. Visų kalbėtojų 
nuomonės buvo “Žagrei” prielankios, jos naudingumas 
kalbėtojų išrodytas gana aiškiais faktais. Laikytis 
“Žagrės”, ją remti, prie jos dėties kalbėtoji buvo šauk
ta, bet drauge statyti reikalavimus ir valdybai ir darbi
ninkams, kad būtų kuoapsukriausia, su apsižiurėjimu 
viskas vedama, už apsileidimus ir neapsižiūrėjimus nedo
vanoti, tylomis nepraleisti.

Vabalninkai (Fanev. ap.). Gegužės 23 d. buvo čia lie
tuvių vakaras. Vaidinta “Genavaitė” ir vienaveiksmis 

- veikalėlis “Kvailą supras, aklą pažįs”. Viskas, sakau tie
są, nusisekė kuogeriausia. Vakaro surengime daug pa
sidarbavo vietinis klebonas kun. Miežinis, o taipogi kun.
Kemėšis ir studentas Struoga. “Šalt.”

Vilniaus seminarija. Pirmą dieną Sekminių (birž. 
6 d.) Šv. Jurgio baž. Jo Eks. Mogyliavo pavyskupis Ciep-
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lak’as įšventė į subdiakonus: Julijoną Kozaką (liet.), tik 
ką baigusį Petr. Kun. Ak. su Šv. T. Magistro laipsniu ir 
baigusius Viln. kun. sem.: Bobrovskį, Janovičių, Kude- 
revskį, Mikalojų Mickievičių (liet.), Oidziejevskį, Pov. 
Sienkevičių, Stasiūną (liet.), Šcerbickį; iš III kurso: Zen
kevičių, Pavlovičių, Piekarskį, Čibirą (liet.) ; kitiems gi 
III kurso ir II kursui suteikė IV maž. šventimus.

Trečią dieną Sekm. (8 birž.) Katedroje įšventė į di- 
jakonus: J. Kozaką Š. T. M. ir viršiau pažymėtus baigu
sius sem.; prie tų Sinusą (liet.), Filmanovičių į subd. ir 
pern. baig. Romeckį ir Rodzką; iš III kurso: Pavlovičių, 
Malinovskį ir Giedrį (liet.). Į subdiakonus gi III kurso: 
Bielavskį (liet.) Drumstą, Kuksevičių, Kuštą, Hrynevickį, 
Jakovanį (liet.), Lipinskį, Laurinovičių, Mališevskį, Pac- 
kevičių, Ščemirskį (mok. liet.) ir Želudzevičių.

Anykščiai, Ukm. ap. Už 3-jų varstų nuo Anykščių 
užmušta miške neturtingas žydas. Jis keliavo namo, pa
likęs savo kromelį sodžiuje, beeinant jam per mišką, už
klupo keletas žmogžudžių; sudaužė galvą, ką radę atė
mę, pabėgo. Tų žmogžudžių dabar vietinė policija stropiai 
ieško. Jis paliko pačią ir mažus vaikelius.

Binekainiai išdegė. Birželio 7 d. išdegė veik visas 
nemažas Binekainių miestelis, Lydos ap. Sudegė 30 gy
venamųjų namų ir daug visokių trobesių, o vis tai patįs 
gerieji ir didieji namai. • Visos gerosios miestelio sankro
vos supleškėjo ugnelėje. Sudegė pamišusi mergina Drze- 
veckaitė, 17 metų. Kai-kurių ūkininkų sudegė karvės, 
arkliai ir ypač daug kiaulių Daržai, medžiai, da
gi šuliniai — visa pelenais virto. Ugnelė ištiko iš ryto ir 
į pusantros valandos vk& dūmais nuėjo. Kad tik vėjas 
būtų priešingon pusėn, būtų sudegusi ir bažnyčia, nes na
mai, iš kurių ugnelė prasidėjo, stovėjo visai netoli bažny
čios. Įsiutusi ugnelė apsimalšino tik Plevinskio trobesių 
pasiekusi; kad dar toliau būtų persimetusi — .supleškė
tų ir tie Binekainių likučiai, kur dar užsiliko. “Viltis”.

Rygoje Birželio 7 d. 12 vai. po trumpos ligos, pasimi
rė Juozas Kulikauskis, Rygos lietuvių artistas, pragyve
nęs vos tik 38 metus amžiaus.

Beširdė mirtis, lig koks žvėris išplėšė iš būrio myli
mų draugų iš glėbio nelaimingos šeimynos ir sudraskė jį.

Ta bejausmė mirtis padarė nelaimingais nabašniko 
mylimąją šeimyną: žmoną ir dvejetą kūdikių-našlaičių, 
kurių nubudimą ir aprašyti negalima.

Taip-gi nemažą nuostolį turi nebetekę nabašninko ir 
Rygos lietuvių artistai, su kuriais jis jau lošė šeštus me
tus. Nors ir nelabai nabasninkas ant scenos teatsižymė- 
jo, kaipo artistas, bet labai buvo darbštus scenai ir artis
tų mylimas.

Paskutinį kartą lošė jis balandžio 25 d. Mintaujoje 
“Genovaitę”, Mauro rolę, kurią jis labai puikiai atliko.

Nabasninkas buvo taipgi labai mylimas savo draugų, 
nes jis kiekvienam buvo meilus ir lipšnus.

“Rygos Naun.”

KSAV. VANAGĖLIO FQNDAS.
Pirmiau buvo ,
Jonas Raudonaitis

80,00
1.00

$81,00

J. E. ANTANAS KAROSAS, SEINŲ VYSKUPAS. 
(Pasaulinio žmogaus kelios apie jį mintys.)

Seinų Vyskupu tapo paskirtas J. E. Vyskupas Karo
sas, kuris pradėjo išleidinėti Kaune pirmą laikraštį — 
“Nedėldienio Skaitymą”.

Antanas Karosas baigė gimnaziją, bene, Šauliuose. 
Kuomet jo būta 4-oje klesoje, Šaulius aplankė ministe- 
ris Tolstojus. A. Karosukas padarė ant ministerio didelį 
įspūdį savo nepaprastu ^gabumu lotynų ir graikų kalbose, 
taip, kad nors buvo tik 4-oje klesoje, bet ant egzamino* 
prieš ministerį išrodė, kad jau žinąs V ir VI klesų kursus. 
Kuomet ministeris juomi užsiinteresavo, tai gimnazijos 
direktorius parodė ir jo paišinius, nes šitame atžvilgyje 
Karosukas buvo pirmuoju mokiniu. Ministeris patarė, 
kad jei Karosukas įstos universitetan, tai gausiąs kokią 
ten stipendiją. Karosukas iš tų prižadų tečiaus nesinau
dojo, bet įstojo Dvasiškojon Kauno Seminarijon. Iš tre
čio kurso Seminarijos tapo nusiųstas Petrapilės Akade
mijom

Tai-gi ir dabar jis yra klesiškųjų kalbų ir literatūros- 
žinovas, ypatingas visokių šakų dailės mylėtojas, o la
biausiai paišymo, architektūros ir stilių.

Myli ramumą, yra kantrus ir vis meldžiasi, kad ant 
žemės ateitų Dievo Karalystė. Nori, kad ta Karalystė atei 
tų ir priešinasi kliūtims tvenkiančiomis jos atėjimą; bet tą 
daro pasyviškai ir akimis tik melzdamas žmonių, prieš
taraujančių teisybei, tartum sakydamas: “Duokit kelią 
šviesai, teisybei, Dievo Karalystei!” Ir tuomi labai tan
kiai pergali žmones. Jei žmonės jo nesupranta, tai jis 
laukia kol nesusipras; bet jeigu kliudo, tai jis, išpradžių, 
nors mažą padaro plyšelį ir praleidžia nors mažą spindu
lių pluoštelį, kad akįs apsiprastų.

Taip, štai, sustatydamas Kauno Vyskupijos Rubricelę 
(Bažnytinį Kalendorių) vienuose metuose įvedė, lietuviš- 
kuose varduose, vienui-vieną tik naują raidę — v, vietoje 
w; antruose metuose išmetė lenkišką kietąją 1, o įdėjo 
paprastąją 1 ir t.t.; ant galo išmetė sz ir cz, o parašė š, č; 
bet tas viskas ėjo metais.

Lietuvišką kalbą jis moka labai gerai. Būdamas pro
fesoriumi Kauno Seminarijos išguldinėjo Homiletiką ir 
lietuvių kalbą; šią pastarąją išguldinėjo labai rūpestingai, 
turėjo ir dabar da turįs rankraštyje savo lietuviškąjį kal
bamokslį.

Kaip tik spauda buvo leista, tuojau išleido ir atspau-
dino — “Panelės Švč. gyvenimas, — iš priežasties 50 me-*
tų jubilejaus apgarsinto dogmato “Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švč.” Taipogi atspaudino “Mažą Katekizmą” tri
jų Vyskupysčių.

Per 13 metų būdamas prie a.a. Vyskūpo Paliulionio 
Žemaičių Vyskupijos sekretoriumi, jis atsižymėjo ypatin
gu mokėjimu vesti Vyskūpo Kanceleriją. Jis taip vis 
mokėjo trumpais sakiniais ir nedideliu eilių skaitliumi 
gudriai išplaukti tarpe Scillios ir Charibdos ar tai su pa
sauline valdžia ar tarpe dvasiškijos, jog Vysk. Paliulionis 
jį labai brangino.

J. E. Vyskupas Karosas yra gimęs nuo Anykščių, sū
nus ūkininko; savo luomą ir dabar myli. Jis nori, kad tarp 
tų žmonelių ateitų karalystė Dievo, kad tie žmonelės my-
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lėtus, kad būtų šviesus, kad būtų nepavargę. Nori, kad 
visi, kurie nuo jo priguli, rūpintųsi labu tų žmonelių. Jis 
myli visus dorus, visokių luomų, žmones, bet tankiausiai 
kalba apie dvasiškų, doriškų, medžiagiškų savo avelių, la
biausiai nuvargusių, pakėlimų. Nori, kad žmonės būtų 
blaivus. Pasikalbėjimuose labiau mėgsta kalbas, kurios 
neužgauna kitų. Gali kalbėti apie dailę abelnų politikų, 
pramonę tarp žmonių, filozofijų, literatūrų, mokslų ir t.t.; 
žodžiu, Seinų Vyskupystė turi tinkamų a. a. Vyskupui 
Baranauskui įpėdinį. X.

Ifi LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE.

CLEVELAND, OI11O.
Gerbiamasai Tėvas Kazimieras laikė misijų Cleve- 

lande nuo 26 birželio ir 4 liepos. Bažnyčia buvo perpil
dyta klausytojais graudžių pamokslų. Darže prie baž
nyčios kita tiek stovėjo ir girdėjo labai aiškiai Tėvo Ka
zimiero pamokslus. Daug paklydėlių sugrįžo prie dory
bės. Visi, kas tik norėjo, priėjo prie Sakramentų. Bet 
saliūninkų nebuvo matyt, norint jų saliūnai buvo tušti 
laike misijų. Buvo girdėt saliūninkų tauzijimas prieš 
Gerbiamų Tėvų Kazimierų, bet tas nieko nevodijo gerai 
pasekmei. Gerbiamiejie kunigai: Ignotas Abromaitis ir 
Steponas Čepanonis išbuvo per visų misijų; nuo pra
džios iki pabaigai gelbėjo dvasiškai Tėvų Kazimierų.

H. F. J.
DETROIT, MICH.

Detroite yra daug lietuvių apsileidusių, bet yra ne
mažai ir darbščių. Štai negalima apsieit nepagyrus lietu
vių giesmininkų šv. Jurgio lietuviškos parapijos. Jie su
rengė balių įtaisymui savo bažnytėlėj geresnių vargonų. 
Kaip giesmininkai taip ir giesmininkės visi uoliai darba
vosi, kad tiktai atsiekus savo tikslų. Ir teisybė, sako ne
mažai uždirbę, galės įsitaisyti geresnius vargonus.

Birželio 28 d. buvo vestuvės Kazimiero Sitkausko su 
Marijona Vėlyviute ant 1095 Jos. Campau. Viskas atsi
buvo labai padoriai, be girtuokliavimo ir kitokių niekada- 
rybių. Vestuvėse buvo taipgi Kun. K. Valaitis. Dalyva
vusieji vestuvėse apdovanojo jaunavedžius kas kuo tik 
galėjo. Ilgiausių metų jaunai porai! Garbė tokiems lie
tuviams !

Miestas didelis, švarus ir dar kasmet vis didinasi.
Darbai eina neblogai, taupiam nesunku užsidirbti ke

letu centų ateičiai. Pirmiaus apsigyvenę lietuviai, turi 
nusipirkę savus namus ir pinigų pilnas kišenes. Verteivybe 
mažai kas lietuvių užsiėma, dar nėra nei vienos lietuviš
kos sankrovos. Saliūnų lietuviškų tai iki valiai. Dirbtu
vių yra Detroite įvairių, girdėjau, kad nekuriu dirbtuvių 
bosais esu lietuviai, bet nekalbų lietuviškai, vadinu save 
anglikais ar kitokiais. Vaikinų yra taipgi gražus pulke
lis, daugelis jų veda sau svetimtautes, persiima svetim
taučių dvasia, užmiršta tėvų kalbų ir tampa ar anglikais, 
ar lenkais. Jųjų vaikai daugiausiai visai nebemoka lie
tuviškai šnekėti. Gėda tokiems lietuviams!

Detroito lietuviai turi savo parapijų ir bažnytėlę. 
Prie bažnytėlės yra apie pora suviršum šimtų liotų par
davimui. Vieta puiki. Būtų labai gražu, kad lietuviai ne
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praleistų geros progos, o ėmę nusipirktų tuos lotus; prie 
savos bažnytėlės puikioj vietoj, būtų smagu gyventi. Taip 
padarius pasidarytų lietuviška kolionijėlė su sava bažny
čia ir kunigu. J. Valančiunas.

HANOVER (RHONE), PA.
Darbai gerai eina, žmonės uždirba neprastai, kurie 

tik nori ir netingi dirbti.
Girtybė ir kortoms lošimas viešpatauja daugiaus ne

gu aplinkiniuose miesčiukuose.^
Dvidešimts aštuntų dienų birželio atsibuvo vestuvės 

pas vienų kaimynų, ant kurių susirinko nemažas būrelis 
lietuvių. Bet ne visi buvo laimingais. Juozas Kupinavi- 
čius, garsus gyventojas to miesčiuko eidamas iš vestuvių 
namo penktų valandų ryte, t. y. 29 d. birželio sutiko vie
nų rusniakų. Rusniakas, nežinia iš kokios priežasties, 
drožė jam su peiliu į šonų ir teip baisiai perpiovė, kad su
žeistasis dideliame pavojuje ir vargiai išliks gyvu. J. 
Kumpinevičius buvo įkaušęs. Tai kų girtybė daro! Ar 
negeriau būtų jų metus, tai ir tokių nelaimių neatsitiktų 
Laikas būtų susiprasti!... Ten buvęs.

BROCKTON, MASS.

Liepos antrų dienų atsibuvo jaunuomenės pasilinks
minimo vakaras—piknikas. Svieto* buvo daugybė. Be abe
jonės, kad ir pelnas iš to pikniko buvo nemažas, nors tik
rai negalima pasakyti kiek. Piknikas buvo linksmas. Pir
miaus gana puikiai pagriežė lietuviška “Montello ban
da”, paskiau ypatingai šokiams grajino iki galui, taipgi 
neblogai, vietinė lietuvių orkiestra. Svieteliai nuo pra
džios iki galo linksminosi sau ramiai, gražiame sutikime 
ir viskuo užganėdinti. Manau sau, kad ir mūsų tautiečiai 
moka ramiai ir padoriai užsilaikyti, kai nėra smarkuolių 
romybės čTrdytojų. Geistina, kad kiti piknikai, kurie ne
užilgo vėlei bu&Hfūrengti, taip pat laimingai įvyktų, kaip 
šitasai.

Šiuo žygiu noriu pranešti vienų atsitikimų, kuris ga
li kitus padaryti atsargesniais apsiėjimuose su draugais. 
Dalykas tame: Ketvirtų dienų liepos du ištikimiausiu 
draugu pasiliko namieje; vienas miegojo, antrasis, netu
rėdamas kų veikti, grajino ant vargonėlių. Tuo tarpu, pir
majam draugui tebemiegant, išpuolė iš kišenės rišulys pi
nigų, kuriuos išvydęs pastarasis pasiėmė 15 dol. ir žadina 
jį, vadindamas eiti kurnors pasivaikščioti, bet tam nesu
tikus, jis vienas sau linksmai su pavogtais pinigais išdū
mė pro duris. Kada atbudo iš miego pirmasis draugas ir 
pamatė, kad trūksta 15 dol., pradėjo jų jieškoti, kas var
gais—negalais ir pasisakė surasti pas savo draugužį. 
Užklausus kam jis tuos pinigus paėmė, aiškinosi vargšas, 
kad jojo draugas esųs nebėdinas, turįs bankoj pinigų, o 
jam esu smagu pasidalyti su draugo arba nors ir brolio 
pinigais, paskiaus gi pragerti su kitais žmonėmis.

Tai kokie laikai atėjo, kad nei brolis broliui, nei drau 
gas draugui nebegali užsitikėti. Brocktonietis.

9

VVANAMIE, PA.
Žmogus nežino, kadų sutiks jį mirtis. Štai Pranas 

Stankevičius, grįždamas drauge su savo broliu praeitą

Jfkf *
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pėtnyčia (8 d. šio mėnesio) nuo ežero Lilly, kur žuvavo, 
užtiko ant kelio barškamąją kirmėlę (rattlesnake). Kir
mėlė buvo pabėgusi, bet Stank. pasivijo ją ir primušęs, 
bandė nuplauti barškučius, kurią kirmėlė turėjo devynis. 
Tuotarpu kirmėlė atsigai valioj o ir įkando Stankevičiui 
du sykiu tarp pirštą dešinėn rankon.

Pradžioje buvo manoma, kad nebus nieko, bet kuo
met ranka pradėjo tinti, Stankevičiui prisiėjo ieškoti gy
dytoją pagelbos. Vėlai vakare nuvežė jį į Nanticoke’o 
ligonbutį, kur ant rytojaus jis ir numirė.

Nabašninkas buvo senas kavalierius; turėjo 58 me
tus amžiaus; išgyveno Amerikoje 18 metą. Paėjo iš Suvai
ką gub., Vilkaviškio parapijos, Teiberią kaimo. Lietuvo
je paliko seserį Magdaleną, Amerikoje du broliu: Motieją 
ir Juozapą.

Dieną prieš tat angliakasykloje tapo apdegintas gazo 
Florijonas Karlonas, amžiaus 22 metų. Sako, kad nelaimei 
buvo kalta pati kompanija. Nelaimingasis paėjo iš Suval
kų gub., Leipunų parap., Kazilų kaimo.

Gydytojai, kurie bandė išgelbėti Stankevičių ir Kar- 
loną nuo mirties, sakė, kad abiejom aukom užkenkęs ne
mažai alkoholis. Vadinasi, jeigu vienas ir kitas nebūtų 
buvę pripratę gerti alų ir degtinę, juos butų buvę galima 
atgriebti. Taspats.

P1TTSTON, PA.

Visi Delaware and Hudson kompanijos brokeriai su
stojo dirbę. Kadą pradės išnaujo dirbti, niekas nežino. 
Daug lietuvių, ypač kurie gyvena Inkermane liko be dar
bo. Kitų kompanijų kasyklose dirba ir-gi silpnai.

Viena jauna mergaitė (jos vardą užtyliu dėlei neno
rėjimo daryti gėdą tėvams) pateko kalėjiman. Savo tė
vams ir kaimynams ji sakydavosi, kad mokinasi drapa
nas siūti — tuo tarpu ji švaistydavosi po Wilkes-Barre ir 
Scranton’ą ir vogdavo pinigus ir brangius daiktus iš na
mų. Drąsios butą mergaitės! Vogdavo ne naktimis, bet 
dieną. Wilkes-Barre policija ieškojo vagilkos pusę metų, 
bet vis negalėjo susekti. Galop praeitą subatą (9 d. šio 
mėnesio) du detektyvu pamatė įtartąją mergaitę sėdant į 
Georgetown’o karą. Įlipo ir jie į tą patį karą. Privažia
vus prie Meade St., jinai norėjo pasitaisyti plaukus. Tada 
detektyvai pamatė jos delne diemantinį žiedą ir suėmė 
ją. Ant žiedo buvo išrėžtos pradinės litaros vardo ir pa
vardės vieno gerai žinomo Wilkes-Barre pramonininko. 
Policijoje sakėsi, buk žiedą radusi, bet prispirta prie sie
nos, pripažino, kad pavogė. Paskui prisipažino, prie kitų 
vagysčių. Sako, kad paskutiniais keliais mėnesiais jinai 
vienuose Wilkes-Barre’iuose yra pavogusi nemažiau, kaip 
2000 dol. Pittstone ji neturėjo gero vardo, nors mėgdavo 
prisiplakti prie visų. Rėdydavosi labai gražiai ir visados 
sakydavosi, buk drapanas, skrybėlės ir kitus parėdalus 
gaunanti nuo giminių iš New Yorko.

Tos nelaimingos mergaitės likimas patvirtina seną 
priežodį, jog ąsotis tik iki laikui tenešioja vandenį.

Bažnyčia jau pabaigta. Pasilieka tik išlieti iš šono ta
kus.

Visi nekantriai laukia parapijos ekskursijos, kuri at
siliks į Lake Carey 4 d. rugpiučio.

Reporteris.

WORCESTER, MASS.
Liepos 3 d. šš. Petro ir Povilo draugija parengė pik

niką ant M. H. Wliitney farmos. Diena buvo gana graži, 
žmonelių prisirinko pusėtinas būrelis, visi gražiai linksmi
nosi, nekurie net padainavo keletą tautišką dainelią. Ant 
galo bet nekurie susivaidijo ir susimušė. Mat atėjo ten 
miesto farmos lietuviai darbininkai ir susivaidijo su 
miesčionimis. J. V. ir J. M. norėjo peštukus perskirti, bet 
negalėjo nieko padaryti su įpykusiais farmeriais. Nekurią 
buvo pramuštos galvos ir gydytojai turėjo susiūti. Lietu
viai, supraskite nedailu esą tokiais darbais pasirodyti sve
timtaučiams. - Juk ir teip jau esame visą paniekinti. Lai
kas susiprasti ir mesti tuos netikusius papročius.

J. Salduko duktė ištekėjo už yankės. Negražu, tėve
liai, kad nemokinate dukrelių ir leidžiate jąs už protesto- 
nų. Patys neva esate gerDkatalikai ir prigulite prie S. L. 
R. K. A., o vaikų nekėravojate. Tai jau antra lietuvaitė 
už yankės ištekėjo.

Darbai eina gerai, oras šiltas ir neturime lietaus.
J. Uškeviče.

Liepos mėnuo keletą naujų porelių sujungė; štai 4 
d. net penkios vestuvės:

Vincas Kasparas su Monika Zijanskiute,
Antanas Nevulis su Alena Takarauskiute,
Martinas Leonavičia su Magde Kersokiute>
Juozas Arminaitis su Katrina Žemaičiute,
Jonas Aleksandravičius su Leone LanauskiUte.
Beto dar Julius Kulėsa su Jule Frankauskiute ims

šliūbą lenkų bažnyčioje. Reikia atminti, kad čia vestuvės 
kelema lietuviškai, ar kitaip sakant kuo -daugiau girtuok
lių ir peštynių ir sudaužytų stotką, juo garsingesnės ves
tuvės. Paprastai vestuvėms vienos dienos neužtenka. Ir 
vėla vestuves, taip garsias, kelti, tai juk ir rūmo reikia, 
dėlto tam tikslui parsamdoma salės, arba tuščios krautu
vės (štorai). Vietiniai laikraščiai pašiepdami lietuvius, 
praneša, kad visi tušti “štorai” jau apimti lietuvių ves
tuvėmis. Taip, čia lietuviai girtuokliavimu ir peštynėmis 
kelia savo vardą. Yiai gyvuoja Worcester’io girtuokliai 
ir peštukai. “Draugo” žinnėšys.

Holy Cross College (Šventojo Kryžiaus kolegija). 
Šitoji mokykla pragarsėjo netik New—England’e

(Naujoje Anglijoje), ale jos vardas gerai žinomas įvai
riuose Valstijų kraštuose. Garsi jijė kaipo mokykla, 
žinoma šauniais žaidėjais svidiniu (base bąli), bet ypač 
malonu pastebėti, kad mokykla palieka taip malonų įspū
dį savo auklėtiniuose, kad tie ir jąją pabaigę negali jos 
užmiršti. Tasai neužmiršimas apsireiškia įvairiais būdais: 
ar tai tuo, kad jąją medžiagiškai šelpia, ar tai tuo, kad 
gina savojo auklėtnamio vardą, ar tai abelnu rūpinimosi 
kas su mokykla ir josios auklėtiniais surišta, kaip va: at
silankymu į iškilmes ir žaidimus, užsiinteresavimu mo
kyklos tobulinimu, bet labiausia kas pastebėtina, tai kad 
baigusieji šiąją kolegiją be formališkos draugijos, gyvena
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artimiausioje draugijoje. Jau mokykla gali pasigirti 
skaitlingu apšviestuolių būriu, kurių vardai plačiai žino
mi, kaipo mokslo vyrų, vyskupų, ar užimančių augštas 
vietas piliečių, garsių daktarų ir advokatų. Nežiūrint į 
tokį luomų skirtumą, juos neatleidžia dvasiški mokyk
los ir tikybos ryšiai — ir jie turi įvairius susirinkimus, 
viešus jaunystės taip-pat moksladraugių iškilmingesnių- 
jų gyvenimo valandų paminėjimus. Tąją vienybę, žino
ma, iš dalies palaiko sugabus mokyklos vedimas, o teip- 
jau tųjų sueigų vaisiai, nors nemaž prisideda ir mokinių 
leidžiamasis mėnesinis laikraštis (in 80 suvirš 100 pusią- 
piy). Laikraštis talpina įvairios rųšies straipsnius, pa
prastai rimtus, filozofiškus, nes dažniausia paskutinųjų 
kursų (taigi filiozofijos) mokiniai rašo; tečiaus nestokuoja 
eilučių ir reguliariškai vedamoji mokyklos kronika uži
ma nemaža vietos.

Balandžio 23 d. būta mokslo metų užbaigos. Į tąją 
iškilmę atsilankė vyskupas T. Beaven, Massachusetts’o 
valstijos gubernatorius E. T. Draper, majoras J. Logan 
ir apie 2,000 svečių. Tuomet tai gabiausiems mokiniams 
tapo išdalintos dovanos, ir baigusiems mokyklą suteikti 
diplomai. Prie tos iškilmės taip-jau tapo pasakyta kelios 
prakalbos gabesnių mokinių ir gubernatoriaus kurių bent 
svarbiausiais pluoštais “Draugas1’ su savo skaitytojais 
pasidalįs šitame numeryje. Šitą kolegiją atlankė taip- 
pat ir Rooseveltas. Žinių aplink Holy Cross College žiū
rėk “Draugas” vol. I p. 240. Jonelis.

GUBERNATORIAUS KALBA Į HOLY CROSS AUKLĖ- 
TINIUS.

Su dideliu smagumu aš jus šiandien atlankau, bet 
su didelėmis pastangomis dėlei taip skaitlingų mano prie
dermių. Vakar buvau Massachusetts’o žemės dirbimo 
mokykloje, kame lauko apdirbimas mokinama, šiandien- 
gi štai esu šičia prieš baigiančiąja klesą, prirengtą sutikti 
pasaulį — vieni kunigystėje, kiti kitokiuose pašaukimuo
se. Bet kokį bent luomą apsirinktumite, vis dėlto nega
lėsite įtikti visiems žmonėms.

Mūsų pratėviai susitikdavo su indieeiais ir buvo pri
versti ginti savo gyvybės ir nuosavybės, ir toji aplinkybė 
išmokino juos vienybės ir parodė jiems kelią, keip rei- 

^kia gaminti sau vaistą ir gelbėties rfiio mirties.
Vėliaus karas už nepriklausomybę trilikos jaunų 

valstijų su didžiausia pasaulyje valstija — ir tuomet tik 
pasitikėjimas vienas kitam ir vienybė laimėjo nepriklau
somybę toms valstijoms.

Turime apsčiai gyventojų įvairių rasų ir tikybų, bet 
visi dirba išvien. Po revoliucijai pakįla klausimas ‘ ap
link valstijos galybę. Tautiškoji valdžia per 100 metų 
nedirba iš vien su valstijomis. Vis-gi dar musų turėta 
gabios valdžios, kuri atlieka savo darbą gana atsakomai. 
Sitieji nesusipratimai tarp federalinės valdžios ir valstijos 
pakilo dėlto, kad valdžia nevelijo paskyrioms valstijoms 
atsiskirti. Kįla civiliškasai karas, kurį valdžia laimi.

Ispaniškoji karė — tai kolonizacijos klausimas. Per 
40 pastarųjų metų vaidus vis kėlė klausimas aplink val
stijų teises, bet jau šiandien męs susitinkame su skirti
nais klausimais. Mūsų dienų ateiviai tai jau ne kaip jus

»

arba mano tėvai, ale tai typai žmonių, neturinčių suprati
mo aplink pilietybę.

Klausimai, kurie patiks jus, nebus tokie sunkus, kaip 
kitados, ale vis-gi painus. Jus tapote gerai prirengti 
juos išrišti.

Aš nesibijau už ateitį, vis-gi perstatau problemas, 
kurios jus ir mus visus patiks, ir meldžiu būti dorais ir 
teisingais, o Dievas apsaugos musų respubliką.

Iš Amerikos.
M

Nevalumas priežasčia persiskyrimo.
Washihgton, D. C. Tūlai Newman’ienei teismas pri

pažino teisę persiskirti su vyru. Persiskyrimo (divorce) 
priežasčia buvo vyro nešvarumas, nes niekuomet nesimau- 
dydavo, retai plaukus tešukuodayo ir t.t. Teismas nutei
sė Newman’ą mokėti atsiskyrusiai pačiai $60,00 ant mė
nesio jos užlaikymui.

Cyklonas sugriovė miestelį.
St. Paul, Minu. 6 d. liepos smarkus cyklonas perlėkė 

per rytinę dalį Minnesotos ir Šiaur. Dakotą, pridarydamas 
visur nemažai jeibių. Taip miestelis Benson šiaurinėj 
Dakotoj beveik visas sugriautas ir jo gyventojai kenčia 
didelį vargą.

Sudegė kūdikio lavonas.
Pittsburg, Pa. 7 d. liepos išryto buvo šioks atsitiki

mas: numirė tūlo Kronievskio trejų metų kūdikis. Aptai
sę lavonėlį įdėjo į grabuką ir apstatė jį degančiomis žva
kėmis. Du vyresniuoju broliu pristatyta žvakes prižiūrėti. 
Bet vaikai iš nuobodumo ėmė ir užmigo ir pabudo tik, 
kuomet jų drabužiai užsidegė. Ant jų riksmo atbėgo tė
vai ir spėjo dar juos išgelbėti, bet grabukas su lavonėliu 
ir visi rakandai tame kambaryje sudegė. Pašaukti ugne- 
gesiai greit ugnelę užgesino.

18 sužeista tramvajui susikūlus.
I

Zanesviile, Ohio. 5 d. liepos atsitiko didelė nelaimė 
ant Southeastern Ohio gelžkelio, kuomet prisigrūdęs grįž- 
t ančių iš parko tramvajus staiga iššoko iš relių ir nusi- 
vertė nuo pylimo. Nors nei vienas keleivių nenustojo gy
vasties bet 18 asmenų sunkiai sužeista, vienas jų bene 
tik mirsiąs.

Seniausia ženota pora.
Canyon City, Colo., gyvena kibą seniausia ženočių 

pora ant svieto, nes jie vedę 1820 metuose, taigi pergyve
no sykiu 90 metų. Vyras turi 110 m., jo žmona keturiais 
metais jaunesnė už jį. Senukai neatsimena savo metų, 
patirta tai iš jų šliūbo metrikų. Jųjų pra-anukė turi jau 
38 metus amžiaus.

Nubaustas už žiaurų apsiėjimą.
\Vashington, I). C. Bepročių dažiūrėtojas Burrows 

mušė ir spardė vieną sumišėlį už tai, kad šis negalėjo grei
tai paeiti. Žiaurų Burrows su nelaiminguoju ligoniu pa
sielgimą pamatė įstaigos daktaras Ilaugh ir tuoj dažiū- 
rėtoją apskundė teismui. Teismas nuteisė Burrows še
šiems mėnesiams kalėjimo.
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Šaudo nigerius.
Augustoje, Ga., kilusioje rasinėje kovoje baltiejie už

mušė tris nigerius. Charlestown’e, Mo., lynčiuota nigerį 
už baltos moteriškės įžeidimą.

Geriau mirtis negu kriukiai.
Paterson, N. J. Bijodamas niekad jau negalėsiąs vaikš 

čioti be kriukių, 20 metų vaikinas, vardu Ernest Arienta, 
ėmė ir nusišovė.

Balandžio mėnesyje Arienta važiavęs gatve ant dvi
račio. Staiga užvažiavęs ant jo automobilius, sulaužyda
mas jam abi koji, kurių kaulai negalėjo gerai suaugti.

Žemės drebėjimas.
Washington, D. C. Georgetown’o universiteto obser

vatorijos seismografas pažepklino smarkų žemės drebė
jimą kokią 1500 mylių atstu nuo to miesto. Kol kas te- 
Čiaus nežinoma, kur žemelė nerimsta.

Paliko milijonus mylimajai.
Tūla moteriškė iš Coeur d’Alene City, Ida., netikėtai 

tapo milijoniere. Dvidešimts metų atgal išleido ji savo 
numylėtinį į Australiją, o ilgai jo nesulaukus ištekėjo už 
kito. Tuotarpu gi jos sužiedotiniui pasisekė Australijo
je, surinko 7 mil. dolerių, kuriuos ir paliko įnirdamas sa
vo senajai sweetheart.

Sugriovė neunijonistų pliatformę.
Charleroi, Pa., 5 d. liepos mainierių unijos ex-prezi- 

dentas Jonas Mitchell’is laikė prakalbą. Vietinė unijos ša
ka išanksto rengėsi prie tos iškilmės ir pastatė gražią kal
bėtojui pliatformę. Bet dienoje prakalbų dažinojo, jog 
du pliaformę stačiusių dailydžių buvę neunijonistai. Ap- 
vaikščiojimo komitetas nusprendė, geriaus esą Mitchell’io 
visai negirdėti, negu pavelyti jam užlipti ant pliatfor- 
mės, neunijonistų pastatytės. O kad nedaug beliko laiko 
iki paskirtos prakalbom valandos, tai ant greitųjų su
krusta statyti kitą pliaformę. Pašaukta keliolika unijo- 
nistų dailydžių, kurie į trumpą laiką išardė senąją ir ki
toje vietoje pastatė naują pliatformę.

Erelis norėjo vaiką pavogti.
Chester, Pa. Bežeidžiant trijų metų Pauliui savo tėvų 

kieme staiga nusileido ant jo neišpasakytai didelis erelis 
ir pagriebęs jį už šlebukės norėjo nuskristi. Vaiko bet 
būta riebaus ir sunkaus, taip kad erelis teįstengė pakelti 
jį tik dvi pėdi nuo žemės. Ant Pauliaus klyksmo išbėgo 
jo motina ir nutvėrus lazdą tolei godų paukštį daužė, kol 
jis nepaleido jos kūdikio, pirm gerai neapdraskęs ir spar
nais, besigindamas nuo lazdos, neapdaužęs.

Tiltas sugriuvo.
Lasalle, 111. Žinios iš Utica, III., praneša, jog per kokį 

ten apvaikščiojimą sugriuvęs tiltas ir 200 susirinkusių ant 
jo žmonių įpuolė į upę. Vienas jų, 60 metų senelis prigė
rė, du sunkiai susižeidė, kiti-gi laimingai išsigelbėjo, tik
ką labai išsigando.*

Užmušė tėvą.
Hill City, Kan. Pabėgęs iš bepročių namo tūlas Plant 

sugrįžo namo ir radęs tėvą miegantį, nukirto jam galvą. 
Papildęs tokią baisią žmogžudystę ramiai atsigulė ir už
migo. Sako, dešimts metų atgal jis užmušęs savo vyres

nįjį brolį. Daktarai tuomet išradę jį nepilno proto ir nuo 
to laiko jis buvo uždarytas bepročių namuose.

GAISRAI.

— Patersenf^e, N. J., sudegė pabrika Manhattan Rib- 
bon kompanijos. Aukų žmonėse nėra, o medžiagiški nuo
stoliai siekia į du šimtu penkiasdešimts tūkstančių dole
rių.

— Montreal, Canada. 5 d. šio mėnesio Arnprior, On- 
tario, sudegė namų statymui medžiagos net už 5 milijonus 
dolerių.

— Philadelphia, Pa. Sudegė čia keturių augštų namas 
ant Front ir Noble gatvių. Nuodėguliuose rasta apdegu
sį lavoną paralitiko Decker. Menama jį rukius pypkę ir 
nuo pypkės namą užsidegus.

Vardai aukojusių ant senosios Kražių bažnyčios, Raseinių 
pavieto, Kauno gub.,

Aukas rinko Jonas Vaitkus, Worcester’yje, Mass.
Po dolerį aukojo: Ant. Šimanskis, Bron. Bovinskas, 

Juoz. Bobinas, Juoz. Sutkus, K. Selin, St. Čekanauckas, 
Wm. Chestney, Juoz. Čuvitis, Jon. Leščauskas, Mot. Kau- 
ba, M. Zicus, Mrs. Mary Portland, John Magowan, Mon. 
Sutulienė, Juoz. Jakubauckas, Petr. Lamputis, St. Bane- 
viče, Ona Kupstienė, W. Kalekut, Kaz. Šapaviče, Jon. 
Lukšas, Jon. Palubicki, Ant. Polubicki, P. Lozoraitis, J. 
Sauper, Juoz. Traupis, Juoz. Vaitkus, S. Zigunis, Ant. 
Samono, Pov. Tautkeviče, L. Jocus, Juoz. Radzeviče, Ch. 
Grigaitis, Jon. Miecasta, Juoz. Štuznikis, Pet. Milauckas, 
Juoz. Draugius, Vikt. Gražulis, C. Romunas, A. Avieta, 
Mrs. Mary McPortland.

Po 50c.: Pet. Viską, Juoz. Onaitis, Jul. Sultz, Sim. 
Grinkeviče, T. Migauckas, Pijus Samuolis, Mat. Jeskevi- 
če, K. Mikušis, Mot. Lesauckas, K. Volaguzit, Mik. Raze- 
mauckas, Al. Dalevauzit, A. Joašes, Juoz. Piegaga, Juoz. 
Advoka, M. Briutus, John Mulvey 75c. John Loneflin, 
Vk. Pasikiutė, Ant. Brazdžiūnas, Jon. Čižuvinskas, Ona 
Polubickiutė 52, Jul. Bomagavičius, Juoz? Čepiliauckas, 
Kaz. Visockis, St. Sloza, Jon. Spirkovicz 40c., Pol. Ze- 
kas, Just. V atkus, B. Pocvinka, Pr. Gnikus, Juoz. Bun- 
kis 75c., Pet. Karsokas, Mot. Schuka, M. Kuftus, S. Sču- 
ka, St. Lietuvnikas, Agota Monušaitė, M. Jozaseviče, Ant. 
Krieiutė, M. Calas, M. Peliauckiutė, Magd. Avietienė, K. 
Babavičienė, Al. Bencevičienė, Pranė Savinska.

Po 25c.: Jurg. Žukauckas, VI. Stulgaitis, Jurg. Kara
liūnas 30c., Pet. Matuseviče, And. Žiurenis, Al. Valekas 
30c., Pet. Jeskeviče 45c., Jurg. Jukstieris, Jok. Vaitule- 
vicz, Pet. Vaškeleviče, Bron. Kamarauckas, Juoz. Matu
laitis, St. Radzeviče, Fr. McTigue, James Flynn, T. Cuva- 
nan, John Woods, Kat. Curzon, Patrick AVoods, Patrick 
Brennan, Joseph Woods, P. Matusaitis, J. Dirginčius, Pet. 
Lubinas, B. Grabas, M. Gekliakalė, B. Deumantas, Ant. 
Sabakas, Ant. Vrftgda, Juoz. Vitastas, Sim. Kurelaitis, 
V. Leonaviče, Jon. Viedė, V. Grigalius, Jon. Ramonas, J. 
Zimatorius, P. Landžius.

Jonas Bulvičius $2., Jonas Vaitkus 2,00, Frank Ra- 
zunas 1,50, Adomas Bartoška 1,50.

\ r Viso: $69,13



.

510

’A «,»tV**- ■•«' - 'TT*. ' » •” '■ ib^'- .>

■ ■■—■..........

D R A U a A S Liepos (July) 14, 1910, Met. H. No. 28.

=

. •*? -

-

DRAUGAS
KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS. 

PAŠVĘSTAS AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
" ’ RF.TKAT.AMa

Eina kas savaite ii Wilkes-Barre, Pa.■sfiak .
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Kaina: metams $2.00, pusmečiui $1.00, trims mene
siams 50 centu. Europoje ir kitur $3.00
Adresas:

"DRAUGAS“,
314 E. Market Str. Wilkes-Barre, Pa.

Raitus ir korespondencijas reikia siųsti pas:
REV. A. KAUPAS,

64 Church Street, Pittston, Pa.

Su visais reikalais reikia kreipties šitokiu antrašu:
“DRAUGAS“

JOHN S. LOPATTO, Mannger,
314 East Market Street, Wilkes-Barre, Pa.

“V.-d.” kabinasi prie L. Pelėdos ne už parašytas netiesas 
(jų “Klaidoje” nėra), bet užtat kad autorė išdrįso pames
ti senesnių draugų eiles, da-gi išparodė apysakos pavi
dale jų klaidas.-Kitaip tariant, “Klaidos” kritikai kriti
kuoja ne pačią apysaką, bet jos autorės praeitąjį gyveni
mą. Nėra tat ko stebėties, jog apgyniman kaip kritikos 
grynumo, taip ir bereikalingo autorės žeminimo stojo to
kie rimti vyrai, kaip A. Smetona, A. Voldemaras ir kiti.

Socijalistų taktika visur ta pati. Pasakyk jiems tie
są į akis, atsakys koliojimais, prikaišiojimais ir gązdini- 
mais. Prie klaidos neprisipažins net nei — tylėjimu.
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“DRAUGAS19

(THE FRIEND)
WEEKLY, published at 314 E. Market St. Wilkes- 

Barre, Pa.
' Subscription: $2.00 a year, $1.00 six months, 50 cents 

three months.
Kates of Advertising on Application.

SKAITYTOJŲ ATYDAI.
Primename visiems “DRAUGO” skaitytojams, ku

rių prenumerata jau pasibaigė, kad laikas ją atnaujinti, 
kitaip 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 mėnesių, bei tuoj aus duokie žinią “Draugo” admi
nistracijai'

“DRAUGO ’ ’ Administracija.

REDAKCIJOS PASTABOS.

Keistai žiuri į mūsiškius Amerikos laisvamanius Lie
tuvos šviesuoliai. Kuomet pp. Šliupas, Dembskis ir jų 
pasekėjai skelbia save tartum kokiais Prometėjais, nešan
čiais šviesą nuvargintai lietuvių tautai, — Lietuvoje juos 
vadina... “tamsybės apaštalais”. Kas netiki, tegul pai
ma į rankas Vilniaus “Vilties” No. 65. Tenai atras ant 
pirmojo puslapio p. A. Voldemaro straipsnį, įvardintą: 
“Tamsybės apaštalai”. Tame straipsnyje kalbama apie 
Dembskio, atsiprašant, knygą: “Inkvizicija, etc.”

Gerbiamas kritikas nurodo istoriškais faktais, jog p. 
Dembskis ir bliuznija, ir meluoja ir istorijos nepažįsta, 
jog II arba III klesos gimnazistas žino daugiau už “In
kvizicijos” autorių. Pagalios išparodo, kad jeigu inkvi
zicija kam reikalinga, tai tik tokiems “rašytojams”, ko
kiu yra pats Dembskis: — “Sugauti šį paukštį ir pasodin
ti... gimnazijos pirmojon kleson, tegu nors truputį pra
moksta; o nenorės mokyties, botagu įšerti!”

Savo straipsnį p. V. baigia šitokiais vertais atsiminti 
panašiems į Dembskį “švietėjams”:

“Taigi nelinksmai mintis ir jausmus sukelia 
neprašytieji mokslo apgynėjai. Musų jaunutei 
visuomenei nemažas gręsia iš čia pavojus: tam
sybės kultas! Juk tokie mokslo šalininkai bai
sesni už atvirus jo persekiotojus. Męs ligšiol 
perdaug buvom nuolaidus, leizdami vadinties gar 
bingais žmonijoje vardais, kaip kas tik panorė
davo, ir kas gi? Tie vardai pradeda ingavinėti 
jau pažeminimo prasmę. Jau ne vienas pas mus 
pradeda bijoti, kad nepavadintų jo kas kartais 
pirmeiviu, arba pradeda niekinti mokslą, apskri
tai pažindamas jį iš tokių drumstų šaltinių. To 
neturėtų būti. Tai-gi neleiskime tamsybės apaš
talams puošties vogtais rūbais. Reikalaukim pa
rodyti mokslui užuojautą ne gražiais žodžiais, bet 
darbais!”

Tiek Voldemaras. Prie progos reikia priminti jog 
pirmeiviškas “Lietuvos Ūkininkas” Dembskio, atsipra
šant, knygą yra pavadinęs šlamštu, už kurį turi parausti 
popiera>ant kurios jis yra atspaustas. Męs-gi nuo savęs 
priduriame tik tą, ką rašėme pirm kėlių mėnesių — bū
tent, kad mokslas, kokį skelbia Šliupas, Dembskis ir jų 
sėbrai, remiasi ant melo ir prasimanymų. Toksai moks
las tikram mokslui labai kenkia. Pirmojon kleson tokius 
“mokslo vyrus” — pirmojon kleson!
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Lietuvos sočiai-demokratai persikrikštijo. Jie jau 
vadina save “visuomenės demokratais”. Bet kas iš to, 
kad sena taktika neikiek neatsimainė. Paimkime, kad ir 
santykius su Lazdynų Pelėda. Toji raštininkė yra paga
minusi nevieną apysaką. Kitados jinai prigulėjo prie 
“pirmeivių” partijos ir buvo laikoma pagarboje pačių 
socijalistų. Bet nuo “cicilikmečio” (1905 m.) jos nuo
monės taip persimainė, kad jinai porniai parašė ilgą apy
saką vardu: “Klaida1’, kurioje tapo išdėstytos revoliuci
jos blogos pusės.

“Visuomenės demokratams” tatai nepatiko, ir jie pa
siskubino išreikšti savo protestą atsakomu apipurvinimu 
talentuotos autorės. Savo organe “Visuomenėje” trijuo
se paeiliui numeriuose (N. N. 3, 4, 5) tai vienas tai kitas
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Pradėta rinkti aukas šelpimui lietuvių katalikų stu
dentų. Mat po įvairius Europos universitetus yra išsi
sklaidžiusių nemaža lietuvių studentų — dvasiškių ir pa
saulinių — kurie yra karštais katalikais. Tarp jų rasi 
nevieną, atsižymėjusį šiuo-tuo musų raštijoje. Ne nuo 
vieno laukiama didelių nuopelnų mokslui, literatūrai ir 
visuomenei. Tatai netiesa, kad Lietuvos inteligentija su
sideda vien iš laisvamanių, antiklerikalų ir socijalistų. 
Musų mokslininkų ir raštininkų tarpe atrasime ne vieną 
svietiškį kataliką: turime juk Būgą, Voldemarą, Matulio
nį, Samajauską, Pečkauskiutę, Leoną ir kitus! Jų skai
čius pasididins, jei katalikų visuomenė padės universite
tų jaunimui lavinties moksle ir lavinti savo talentus. Varg 
stantį universitetų jaunimą reikia šelpti!

Žinoma, systematiškai šelpti mokslaeivius tegali tain 
tyčia užmegstos draugijos. Bet jos visų sušelpti neįsten
gia. Kauno “Motinėlė” darbuojasi, kiek gali. Amerikos 
“Motinėlė” buvo užsnudusi ir dvejus metus nelaikė sa
vo seimų. Yra viltis, kad šįmet atbus ir pradės rodyti sa
vo gyvybę smarkiau, nekaip pirmaisiais savo gyvenimo 
metais.

Brolius amerikiečius meldžiame siųsti aukas lietu
viams katalikams studentams arba per “Draugo” redak
ciją arba per “Motinėlę”. Tos draugijos sekretorium yra 
kun. A. Kaupas, 64 Church St., Pittston, Pa.

Lietuvių Spaudos Draugijos Amerikoje prezidentas, 
p. A. Olševskis, “Lietuvos” No. 27 išduoda lyg raportą 
apie dienraštį, sumanytąjį laikraštininkų suvažiavime 
(Brooklyne, kovo 17—18 šių metų).

‘ Dienraštis “Lietuvos” formato, keturiais puslapiais
• (t. y. pusė “Lietuvos”), atsieis 160 dolerių ant dienos. 

Kas tas išlaidas uždengs! — Apgarsinimų galima tikėties 
daugių—daugiausiai už 20 dol. kasdien. Likusius 140 
dol. reikės pridengti iš prenumeratos. Bet kad išrinkus tą 
sumą, reikia gauti mažų—mažiausiai 20,000 prenumerato
rių. .

P. Olševskio nuomone, dienraštis negaus daugiau, 
kaip 10,000 skaitytojų, o kad jis galėtų užsilaikyti, jo 
kopija turėtų parsiduoti po 2 centų; metinė gi prenume
rata turėtų būti 5 doleriai. Laikraštininkų suvažiavimas 
yra nutaręs garsinti laikraščiuose ypatingus kuponėliuR, 
kuriuos dienraščio pritarėjai išsikirps ir prisius redakci
jai su savo vardu ir adresu — ir tokiu budu išreikš norą

. užsisakyti dienraštį. Bet — rašo p. Olševskis — kuponė- 
iio neužtenka: reikia, kad drauge su juo ateitų dar 3 dol. 
gyvais pinigais. Už prisiųstus pinigus busiančiojo dien
raščio skaitytojas gaus kvitą nuo redakcijos. Jeigu į me
tus laiko redakcija surinks 10,000 skaitytojų, tada pra
dės leidinėti minėtą dienraštį ir užsimokėjusieji po 3 dol. 
gaus mipėtą dienraštį per 8 mėnesius. Jei į vienus metus 
nesusirinks 10,000 skaitytojų, tai po metų užsimokėjusieji 
sugrąžins redakcijai kvitas, o redakcija prisius jiems už 
įmokėtus pinigus 3 dol. vertės tokių knygų, kokias jie sau 
iš redakcijos kataliogo pasiskirs ir taip bandymas bus už
baigtas.

Padedant į Šalį “ party viškumus ”, “asmeniškumus” 
ir kitokius žodžius, kuriais yra vadinami nieko bendro

neturintieji su visuomenės gerove darbai ir dalykai, beša
liškam skaitytojui iš viršui paduotosios p. Olševskio nuo
monės aišku:

1. Jog lietuviškas dienraštis negali užsilaikyti be 20 
tūkst. tikrų užsisakytojų.

2. Jog tikrais užsisakyto jais busiančiojo dienraščio 
galima skaityti tiktai tuos, ką šalia kuponėlio prisius re
dakcijai dar 3 dol. gyvais pinigais.

3. Jog ir šitie tikrieji dienraščio užsisakytojai nieka
dos negaus atgal savo įmokėtų 3 dol., nes jeigu tų užsisa
kytojų atsiras mažiau, kaip 10,000, tai jie už tuos gyvus 
tris dolerius tegalės išsirinkti sau patinkamas knygas iš 
redakcijos kataliogo, bet gyvų pinigų savo rankose nebe
matys. Vadinasi, jeigu, pav., “Lietuvos” redakcija gaus 
į vienus metus, padėkime, tik 9 tūkstančius dienraščio 
prenumeratorių ir tie prenumeratoriai užsimokės išaugšto 
po 3 dol., tai metų pabaigoje tie 9 tūkstančiai prenumera
torių turės teisę tik išsirinkti iš “Lietuvos” kataliogo 
knygų nedaugiau, kaip už tris dolerius vertybės. Kitaip 
tariant, dienraščio prenumeratoriai nematys nei dienraš
čio nei įmokėtų pinigų, bet užtai p. Olševskis parduos sa
vo “tavoro” už 27 tūkst. dolerių.

Taip tikrai išrodo visas reikalas.
P. Olš. klausia kitų redakcijų nuomonės. “Draugo” 

redakcijos nuomone, dienraštį reikia steigti ištikrųjų, 
pastatyti jį ant ratų ir vežti tol, kol ratai suksis. Bet ne
smagu išgirsti, jog sumanymas galėtų geriausiai būti su
naudotas išpardavimui sukrautų ji; spaustuvėse knygų...

POLITIŠKA PERŽVALGA.

Suvienytosios Valstijos.
Liepos 4 d. mieste lteno, Nevadoje, atsiliko muštynės 

kumštimis Johnsono (negro) su buvusiu visapasauliniu 
čampijonu Jeffries’u (baltu). Johnson pergalėjo, iš ko ki
lo didelis dažiaugsmas juodiemsiems. Iš tos priežasties 
ne vienoje vietoje pasidarė riaušės tarp baltųjų ir juodų
jų. Tose riaušėse tapo užmušta mažiausiai aštuoni negrai. 
Ulvaldioje, Ga., baltieji užmušė tris negrus ir sužeidė 
penkis. Little Rocke tapo užmušta du negru, Omahoje 
vienas. Houstone baltasis papiovė negrą stritkaryje. 
Mounds’e, III., patįs negrai nugalabijo negrą konštabelį, 
kursai bandė malšinti riaušes. Šiaip jau daugelyje vietų 
atsiliko dideli kraujo praliejimai, o kai-kur ligonbučiai 
buvo pilni sužeistųjų.

Patįs bokseriai turėjo nemažą pelną. Jeffries, sako, 
parsivežęs namole apie 250 tūkst. dolerių. Judamų pa
veikslų savininkai turėsią apie milijoną dolerių uždarbio. 
Tečiau daugelyje vietų rodyti paveikslus muštinių tarp 
Johnson’o ir Jeffries ’o tapo užginta. Iš to kilo bylos teis
muose, nes judamų paveikslų trustas sako negalįs pakel
ti nuostolių.

New York’o gubernatorius Hughes norėjo įvesti tie
sioginį skyrimą kandidatų į valdžiavietes. Vadinasi, no
rėjo pervaryti tokį įstatymą, kad patįs žmonės riųktų 
kandidatus, o ne politiškieji kliubai, kaip tai dabar
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daroma. Tečiau legislatura, nors tapo sušaukta tam ty
čia nepaprastan posėdin, sumanymą atmetė. Pagalbon ta
po pašauktas pats Teodoras Rooseveltas, bet ir tas nieko 
negelbėjo.

Ta pati legislatura išdavė įstatymą, kuriuo bus ima
mi mokesčiai nuo paveldėjimų (jei kas gauna kokius tur
tus nuo nabašnikų, turės mokėti atsakomus taksus valsti
jos iždan). Spėjama, kad valstija gaus tokiu keliu nuo 
4 iki 5 milijonų dolerių kasmet.

New Yorke sustraikavo 75 tūkst. dirbančių prie dra
panų siuvimo. Daugelis darbininkų prie geležinkelių ir
gi straikuoja, tarp jų 1,200 kelio taisytojų Delaware & 
Hudson kompanijos (apie Carbondale, Pa.).

Yonkers, N. Y. darbininkai ant stritkarių buvo su- 
straikavę. Taikytoju buvo paskirtas teisėjas Keogh, kur
sai pakėlė darbininkams po 2 centų už valandą.

Liepos 4 d. numirė vyriausias Suv. Valstijų teisėjas 
Mėli vii le Weston Fuller. Jisai gimė 11d. vasario 1833 m. 
Pirm tapsiant vyriausiu teisėju, jisai buvo žinomas, kai
po vienas tvirčiausiųjų demokratų partijos vadovų. Kaipo 
advokatas, atsižymėjo nepaprastais gabumais. Preziden
tas Clevelandas paskyrė jį teisėju 30 d. bal. 1888 m., vie
ton mirusiojo vyriausiojo teisėjo Waite’o. Laike 22 metų 
jo tarnavimo daugelis visuomenę paliečiančių reikalų tapo 
apspręsta augščiausiame teisme, tarp jų tarifa ant Filipi
nų salų ir Danbury skrybėlių reikalas (toje byloje tapo 
nuspręsta, jog darbininkų unijos stovi ant lygaus laipsni 
su trustais, vadinasi Sherman’o prieštrustinis įstatymas 
gali būti pritaikomas ir prie unijų).

Kanada.
Anglijos valdžia nusprendė prailginti vieniems me

tams general-gubernatoriavimą kunigaikščio Grey’o. Po 
metų jo vietą užims kunigaikštis ‘Connaught (skaityk: 
Kanot).

Pot Portage Lumber Company turėjo apie du mili
jonu dolerių nuostolių per lietingumą vienoje tik upės 
Rainy apygardoje.

Perniai Kanados valdžia turėjo 101,501,034 dol. {ėmi
mų. Paprastos išlaidos siekė 79,403,489 dol. Per metus 
vięšoji skola pasidaugino 12,336,068 doleriais. Viešoji 
skola 31 d. kovos šių metų išnešė 336,266,348 dolerius.

Ispanija.
Atsiliko čia rinkimai į parliamentą (Cortes). Libera

lų (palaikytojų dabartinio ministerių pirmininko Cana
lejas’o) išrinkta 221, ministerijos priešininkų 183, iš jų 
105 konservativai ir vienas soeijalistas. Pirmininkas Cana- 
lejas turi tik 38 balsus viršaus, t. y. per mažai, kad galė
tų griebties labai radikalinių atmainų. Šiaip jau nėra vil
ties, kad Canalejas užsilaikys ilgai prie valdžios.

Irlandija.
Naujas Tautiškas universitetas įvedė priverstiną mo- 

*kymą geališkos (scenos airių) kalbos. Kas neišduos egza

mino iš tos kalbos (dabar beveik užmirštos), tas negalės 
gauti diplomo.

TA VYNĄ PAVOJUJE!
Broliai Amerikiečiai!

Juodi, tamsus debesiai apsupo iš visų pusių mūsų tė
vynę—Lietuvą. Iš šiaurės gula ant mūsų rusai iš vakarų 
— vokiečiai, iš pietų — lenkai. Jie nori išplėšti didžiau- / 
šią mūsų turtą — žemę. Tą žemę, kurios kiekviena pėda 
yra aplaistyta krauju ir prakaitu mūsų bočių, prabočių.

Jau tūkstančiai dešimtinių mūsų šventos žemelės pa
teko į burlokų, kacapų rankas, jau šimtai maskoliškų šei
mynų atsidangino Lietuvon.

Vokiečiai, jau iš seno pildydami Bismarko įsakymą: 
“Drang nach Osten!” išlėto, be trukšmo varė savo kolo
nizaciją Lietuvoj per eilę metų, ir męs tik dabar apsižiū
rėjom, kad tuluos valsčiuos Suvalkų gub. vokiečių kolo
nistų jau diduma, jau jie užrėkia kai-kur valsčių sueigose 
lietuvius (žiūr. “Liet. Žin.“ No. 37). To, ko neįstengė ka- 
daisia atsiekti kryžeiviai kardu, šiandien atsiekia vylium 
Bismarko pasekėjai.

N«gana to mūsų “broliai“ — lenkai, matydami mus 
pavojuje esant, šoko mus “gelbėti“ - Jie įsteigė Varšavoj 
kompaniją “Klobski et Co.“ kuri superka Lietuvoj dva
rus ir parceliuodama dalina ne lietuviams (kaip galima 
būtų tikėtis nuo “brolių“), — bet partrauktiems iš Len
kijos mozūrams.

Besivaržant mūsų kaimynams Lietuvos žemę, beže
mis ir mažažemis Lietuvos valstietis žiūri su širdgėla ir 
pavydu į burloką, vokietį ar lenką, — jam gimtoji že
mė užgintas vaisius, nėra kam juomi pasirūpinti, nėr kam 
padėti jam tą žemę įgyti. Nedyvai, kad jisai pats sau be - 
pagelbos paliktas, mato iki šiol vienintelę pagelbą išeivy- 
stėje. Apleisdamas tėvynę, Jis tuom tik palengvina dar
bą mūsų priešams, kurie užplaukdami mūsų šalį iš visų 
pusių suskaldys Lietuvą, ištautįs lietuvių likučius, ir 
tuomet bus po Lietuvai.

Žiauru! Šiurpuliai ima manant apie tai!...
Ant mūsų tėvynės kybo mirties kardas. šiandien 

grasinantis mūsų tautai pavojus yra didesnis, negu pirm 
40 metų, kuomet žiaurioji Maskolių valdžia buvo uždrau
dusi mums spaudą, kuomef norėjo išplėšti mums kalbą.

Kuom taps tauta netekusi territorijos (žemės)?
Tauta be territorijos, tai medis su pakirstomis šak

nimis. Toksai medis turi vėliau ar anksčiau išdžiūti...
Aišku, pavojus grasinantis mūsų tėvynei didis, labai 

didis. Idant prašalint tą pavojų, idant išsklaidyti tuos 
tamsius debesis, kurie apgulė Lietuvą, turime sukoncen
truoti visas iegas, turime stoti visi į eilę be skirtumo pa
žiūrų nuo kairės iki dešinei. Tokiose kritiškose valandose 
tur nutilti savitarpiniai partijų ginčai, tur būt užmiršti 
ypatiški įžeidimai. Visų pastangos turi būti atkreiptos 
prie vieno siekio — nešimo staigios pagelbos mirtim už- 
grasintai tėvynei.

Broliai Amerikiečiai, turime ištiesti pagelbos ranką 
mūsų tėvams, broliams, seserims, likusiems anapus vande
nyno, męs nedaleisime burlokui, mozūrui ar vokui išva
ryti mūsų tėvus, brolius seseris iš Lietuvos pastogės. Męs

••
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ištiesime pagelbos ranką tiems tėvynainiams, kurie jau 
telkiasi į krūvą, idant gelbėti žūnančią tėvynę.

Broliai Amerikiečiai, nemanykite kad aš raginu jus 
dėt aukas, ne, šiuom žyg ’ aukos nereikalingos...

Mums reikalinga akcijinė bendrovė (kompanija) ku
ri užsiimtų dvarų Lietuvoje supirkimu ir jų lietuvių tar
pe paskirstymu. Toji bendrovė turi būti paremta ant 
grynai finansinių, o ne ant filiantropijos pamatų. Toj ben
drovė galės duoti savo darbininkams daug didesnį pelną, 
dividendą, negu kad šiandien jie turėtų talpindami savo 
pinigus vietinėse kitataučių įstaigose (smulkmeniškai iš- 
rodysiu tą kiek vėliau).

Taigi, negaišuodami imkimės darbo. Teoretiškai tas 
klausimas jau baigiamas svarstyti. Netrukus bus apskęįb- 
ti laikraščiuose projektuojami bendrovės įstatai.

Gerbiamoji visuomenė teiksis atsiliepti kur ir kada 
galima bus sušaukti minėtos bendrovės įsteigėjų susiva
žiavimą. Juozas Gabrys.

500 METŲ SUKAKTUVĖS KOVOS TIES ŽALGIRIU.

F r v

Ryto sueis lygiai 500 metų, kaip laukuose ties Žalgi
riu susirėmė 83 tūkstančiai kryžiuočių su dusyk tokia ga
lybe lietuvių, lenkų, rusinu ir totorių. Suvienytoji lenkų 
ir lietuvių kareivija apveikė geležimis apsikausčiusius 
kryžiuočius. Lietuvių ir lenkų pergalė atmainė istorijos 
bėgį vidurio ir rytų Europoje, sugriovė kryžiuočių pila
ntis ir paminė po kojų didžiausius musų tautos priešus.

Kova ties Žalgiriu visapasaulinėje istorijoje turi to
kią svarbą, kaip kova ant Salono laukų 451 m., kuomet 
hunų vadas Attila tapo sumuštas ir krikščionių civilizaci
ja tapo apsaugota nuo nuožmių ateivių iš Azijos, kaip ano
ji minėtoji kova 732 m., kurioje Karalius Martelas sumu
šė arabus ir apgynė vakarų Europą nuo mahometinių jun
go, kaip kova ties Vienna 1683 m., kurioje Jonas Sobies
kis apgynė Europą nuo turkų; kaip kova ties Tsušima, 
kuria tolesnis veržimasis maskolių į tolimus rytus tapo 
sustabdytas.

Taip, jei musų Vytautas nebūtų sutrupinęs ties Žal
giriu kryžiuočių galybės, gal lietuviai butų susilaukę to, 
kas ištiko prusus; gal ir lenkai butų pražuvę vokiečių na
sruose ...

Todėl Ki d. liepos 1410 m. buvo ir yra labai svarbiu 
momentu musų tautos gyvenime. Apvaikščiodami 500 
metų sukaktuvių šito svarbaus momento, turime atsimin
ti, jog apvaikščiojame tikrai to momento didvyrio šven
tę — apvaikščiojame Vytauto šventę...

Kudirkos tautišką hymną vietomis (žiur. “Biržiečių 
dainas”) gieda šitaip: «

“Lietuva, tėvyne! tu Vytauto 
žeme (ne didvyrių žeme) !... ”

Ryto, kur tik bus susirinkimėlis paminėjimui kovos 
ties Žalgiriu, geistina butų, idant tautiškasis hymnas butų 
atgiedotas šitoje tai versijoje. Didis buvo Keistutis, Al
girdas, Gediminas — bet Vytautas visa galva stovi už
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anuos augščiau. Dideli buvo anų didvyrių nuopelnai — 
bet Vytauto nuopelnai daug didesni...

< < Lietuva, tęvyne! tu Vytauto žeme!
Iš praeities sūnus tavo čia stiprybę semia.. . ”♦
Taip norėjo Kudirka. Jisai norėjo, kad lietuviai sem

tų sau stiprybę iš praeities, iš tų didvyriškų darbų kuriuos 
yra nuveikę jų pratėviai. Mintis ir troškimas labai gražus 
ir pageidaujami. Kaip tai smagu butų matyti visus lie
tuvius Vien Vytautais — drąsiais savo tautos apgynėjais 
ir narsiais priešų tramdytojais! Kaip tai butų malonu, kad 
šitoje tautiškoje šventėje lietuviai išreikštų bent norą 
sekti Vytauto pėdomis!...

“Iš praeities sūnus tavo čia stiprybę semia. ..
Iš praeities? Ar vien iš praeities pareina lietuviams 

stiprybė?. . .
Apsistokime, pagalvokime. Ar galime semti stiprybę 

iš tokių daiktų, kurie yra jau seniai palaidoti, per kuriuos 
gyvenimo vilnįs yra persiritusios kuliais ne po kelis, bet 
po keliasdešimts sykių?...

Bet palikime šitą klausimą filosofams. Tegul jie svei
ki sau protauja ir atsakinėja ant jo, kaip jiems patinka. 
Mums tuotarpu ar negeriau butų atsiminti Mickevičiaus 
žodžiai: “Z žywymi naprzod išc?” Ištiesų, gyvename ne 
praeitim, bet dabartim; prieš mus ne praeitis, bet ateitis. 
Nebūkime, kaip anos Krylovo žąsįs, kurios šokėjo girties 
tik tuo, kad jų proseniai išgelbėjo Rymą, bet pačios teko 
tik skauradai. Musų stiprybė ir musų ateitis musų pačių 
rankose. Semkime sau stiprybę ne iš praeities, bet patįs 
iš savęs: stiprinkimės, lavinkimės, atsidėkime vien ant 
savęs, vienykimės, meskime šalin, kas netinka musų rea
liniam gyvenimui, kas mus skaldo, kas verste verčia šnai
ruoti vienus prieš kitus. Nereikia mums ieškoti sustipri
nimo tokiuose daiktuose, kurie jau praėjo ir daugiau ne
grįš. Žiūrėkime drąsiai į akis ateičiai. Jei esame gyva, 
dynamiška*) tauta, rūpinkimės daugiau tokiais daiktais, 
kurie bus, o ne tokiais, kurie jau buvo. Jei Vytautas lai
mėjo ties Žalgiriu, tai iš to neišeina, kad ir męs laimėtn- 
mime. Męs — gyvuojanti karta — atsakome už dabartį 
ir aeitį — bet niekados už praeitį. Tai gi negyvenkime 
praėjusiais daiktais, bet žiūrėkime į tatai, kas yra, kas 
darosi ir kas bus, kas darysis.

500 metų sukaktuvės kovos ties Žalgiriu lai paragina 
tikrą lietuvį darbuoties dabarčiai ir ateičiai, darbuoties 
tikriemsiems tautos reikalams.

Šitoje iškilmėje “Draugo”, redakcija velija, kad lie
tuviai suprastų tikrus savo reikalus ir, supratę, pasijieš- 
kotų geriausių būdų juos atsakomai aprūpinti.

•) Pasakėme: “dynamiška”, nes tas žodis reiškia 
daugiau, nekaip “pirmeiviška”, “progresiviska” — reiš
kia, kad tokia tauta nepastovi ant vietos, bet nuolatos sa
vo gyvenimo formas maino, tobulina. Tarp dynamiškų 
kraštų atsižymi: pagoniškoji Japonija, protestoniškos 
Suv. Valstijos ir katalikiškoji Belgija.

/
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ATSAKYMAS “MADELAINE’I AVIETIENIUTEI”.

Pastaba: Padaviau žinutę aplink Aviečiūtę, augščiau- 
gi išvardytoji bereikalingai prie savęs pritaikė. Jei “Ma- 
delaine Avietieniutė”, tai toji pati p. Avietos duktė (tai
gi Aviečiūtė), tai štai atsakymas:

1. ) Saugoti nuo suklydimo nesaugojau, tik pranešiau 
žinutę.

2. ) Tiesa, kad nebaigė “augštesnės mokyklos”, dėlto 
aš to nei neminėjau; sakiau, kad baigė “ augštesniąją mo
kyklą”, o tas vistiek, kai kad jijė pati sako iš angliško 
“High Scbool”. Ką, ar ne?

3. ) Nesakiau, būk “mačiau pagyrimus”, tuosius pa
gyrimus suteikė mokyklos vyriausybė (štai ir prasmė žo
džių : baigė mokyklą su pagyrimais).

4. ) Taip-jau nesakiau, būk “suklydo”, tik kad “ga
li” suklysti. Suklydimėliai pasitaikė, — ak tas taip leng
va — ir kaipo tik “—ėlems” “Draugo” skiltyse nėra 
vietos, o ir aš patsai tokio žemo tikslo neturėjau. Jei tik
ras reikalas būtų, galima privatiškai pranešti.

5. ) Platesnės žinios aplink: būdą, gerąsias ir blogą
sias puses, pasirodys, rašant biografiją (jei p. A-tė užsi
pelnys) ; paprastos žinutės padavime, — lakoniškumas 
patsai tikrasis. Pagaliaus drąsiam maldavimui pranešti 
suklydimus “doroje ar tikėjime” (tų žodžių nei neminė
jau) jijė pati duoda josios prasmėje cituotu lotynų prie
žodžiu: errare humanum ėst. (Už žodžių eilės pakeitimą 
— tikiuosiu dovanos).

6. ) Nesakiau, nei kad neklydau, nei kad klydau. Tai
gi...

7. ) Asai po teisybei lengvapėdis ir dėl manęs tai jo
kia lerva (“maska”). Tiesa, tai ne pavardė, ale kam ma
no pavardė? Asai j Genevą nevažiuosiu.

8. ) Reikalaujama parodymų (vien dėlto tik tai tuš
čių žodžių kovai ir atsakau), bet kas parodyti? Sakiau 
kad Aviečiūtė važiuos į Genevą, parodymu yra, kad jau 
išvažiavo; sakiau stengsis įsigauti į filologiškąjį fakulte
tą (triųsti lingvistikos srityje) — tatai pasirodys, kai 
nuvažiuos, jei, žinoma, paketinimo neatmainys; sakiau 
“gali suklysti”, nes tai paprastas dalykas su mūsų jau
nuomene, likusia be tėvų priežiūros, ypač jei draugauja
ma su asmenimis, kurie jau suklydę... Suklydųno yra di
dumo laipsniai ir galima “visai suklysti”. Errare huma
num ėst. Ergo... Užteks.

— Taigi: kame “nesutinka su teisybe”? Kame 
“prieštarauja sau”? Lengvapėdis.

PAGALVOKIME.
Plėtojimasis nuodėmių tarp jaunuomenės turi turėti 

priežastį. Laisvamaniai mano, būk prasižengimai jau
nuomenės esą jaunystės kvailumo kaltė. Bet jie (laisva
maniai) pamiršta — gal nenori — uždėti piršto ant tik
rojo rakto ir paspausti, nes žino, jog labai grieš. Balti- 
morės visutinis susirinkimas sako:M * «

Kasdieniniai patyrimai aiškiai mums parodo, kad 
“proto auklėjimas ir rūpinimasis vien tiktai žiniomis, 
kuomet širdis ir jos palinkimai nėra drūtinami religijos

dalykuose yra netikra ypatybe ir netikru tikslu apšvieti
mo; teipgi suteikia kaip tėvams, taip ir vaikams baisiau
sius apsigavimus ateityje ir nelaimingiausias pasekmes vi

I

suomenei. F. A. V.

PREZIDENTAS TREJYBES KOLEGIJOJE.
Nuo papuoštos gėlėmis ir Amerikos vėliavomis sce

nos, prezidentas Taft prakalbėjo į Trejybės Kolegijos stu
dentes, kurios gavo kolegijos laipsnius Washingtono gar
siajame moterų augštesnio lavinimo institute pirmą Bir
želio dieną ir sveikino tas dvidešimts dvi mergini, kurioms 
laipsniai buvo duodami, kaipo užmokesčiai už didį dar
bą ir ženklą visiško, įstatymais paremto progresiviško 
mokslo. Prezidentas sako: “Ar jus būsite mokytojomis 
sviete, ar šios profesijos sąnariais vienuolynuose (kliošto- 
riuose) ar būsite ištekėję už vyrų ir, abelnai imant kuo tik 
tai būsite, ką jus čia dažinojote ir išmokote, tas jums vi
sur bus pagalba ir didele nauda jūsų gyvenime. Jus da
bar pradedate gyventi naujai su ta didžia pirmyneiga, 
kuri uždeda ant jūsų sunkų atsakymą, kad pakeltumėte 
ir vestumėte prie augščiausios tobulybės tą draugiją, tar
pe kurios būsite. Jums iš visos širdies geidžiu geros pa
sekmės ir tikiu, kad baigus tą augštą mokslą, gyvuosite 
laimingai.”

Monsignor Falconio, Apaštališkas Delegatas Ameri
koje suteikė laipsnius dalyvaujant daugybei katalikų dva
siškuos iš Washingtono ir fakultetui katalikų Universite
to Amerikoje. F. A. V.

f 'P-'

;£SShI

. •* — iSJ

- • «

DARBAS NE SOCIJALISTO.
The Catholic Magazine for South Africa, aiskinda- 

mas prakalbą vietinio socijalisto, sako: “Aiškiai Mr. - 
Mann kalbėjo išgirdamas geradarystę senosios gadynės 
bendrovių ir statė jų įstatymus prieš godžią varžytinių 
drąsą, kuri taip labai darko dabartines spėkas. Bet ma
tomai jis pamiršo paminėti vieno mažo, ale svarbaus da
lyko, tai yra, kad tosios bendrovės ryšys buvo katalikiš
kos bažnyčios. Socialistai tankiai nori prikišti mums ir 
bent kokiu būdu išrasti prasižengimą, bet atiduoti garbę 
katalikų bažnyčiai, kad ji užsipelnyja didžių pagyrimų, 
tai ne jųjų politikos rolė. F. A. V.
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PERŽVALGA.
Kad taikos išvyst bernioką,
Kurs žmonėms į akis šoka,
Tariu, jam pobūdžio stoka;
Būt gerai apŠviest bėdžioką.

Beeidama sustoju 
Ir taip sau galvoju,
Koks buvau jaunystėj ašąį, 
Ar-gi taip elgiaus, kaip jisai ?

Regėdamas gerą žmogų,’
Kurs vien veikia kas patogu,
Kitus gin nuog darbų blogų,

Pats sergstasi pikto progų,
Jo darbam stebiuosi, 
Gėrėjuos, džiaugiuosi, 
Perkratęs sąžinę mano,

i Kaip aš iki šiol gyvenau?

z:

Pranas.
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S. L. R.K. A. Reikalai.
Atidai Gerbiamosios Visuomenės S. L. R. K. Amerikoje.

Šiuomi pranešu visiems S. L. R. K. Amerikoje na
riams, kad po atsibuvusio 25 seimo Plymouth’e, Pa., tvar
ka baigiama tvarkyti. Kauciją kasierius ir “Draugo” Co. 
už Organą sudėjo, pagal 25 seimo nutarimą. Nepasiro
džius didesnių reikalų, Centro Viršaičių susirinkimo ne
šaukiau, iki kol bus kas svarbesnio, dėlei išvengimo Su
sivienijimui nereikalingų iškaščių. Jeigu kas turi kokį 
patėmijimą, lytintį labo musų brangaus S. L. R. K. 
Amerikoje, meldžiu maloniai visų gerbiamųjų kuopų, ir 
pavienių, atkreipti mano atidą. O męs dirbsim išvieno, 
kiek mūsų spėkos pakels. Be to, gerbiamieji broliai, mel
džiu visų išvien dirbti, mylėti ir gerbti, kas yra gero, o 
taisyti, kiek galinti, blogą, o jei visi išvien dirbsim, viltis 
yra, kad musų tarpsava meilė ir vienybė prisius gausias 
naudas, ir Susivienijimas augs ir bujos, ir męs būsim visu- 
kuo užganėdinti. Męs patįs, savo pavyzdžiu, ir gražiais 
apsiėjimais, pasistengkim musų Susivienijimui nupinti 
dorybės žiedų vainiką ir apvainikuoti musų gerbiamąjį 
S. L. R. KT A., tarpe lietuviškos visuomenės Amerikoje.

Ko linkiu iš tikros širdies Jums prielankus 
Jonas Riktoraitiš,

S. L. R. K. A. Prezidentas.

SUSIRINKIMAI.
70 kuopos Old Forge, Pa., atsibus 17 d. liepos, 2-tą 

vai. po pietų pas M. Niesmoną, taigi prašau visų draugų 
susirinkti ir užsimokėti už trecią bertainį, kad nereiktų 
po stubas kolektavoti. Sek. St. Malinauckas.

17-ta kuopa S. L. R. K. A. 17 d. liepos, nedėlioję lai
kys mitingą ant salės Jos. Koonco, ant E. Market St., 6 :30 
popiet. Kurie nori prisirašyti į Susiv. ir užsimokėt savo 
bertaininę teateina ant minėto susirinkimo. Komitetas.

49 kp. S. L. R. K. A. Reading, Pa., laikys bertaininį 
susirinkimą 17 d. liepos pas kuopos prezidentą Povilą Šla
piką. Ateikite visi, kad nereiktų po stubas kolektavoti. 
Užkviečia sekretorius . A. Jekučionis.

Kritika ir Bibliografija.
Vinco Kudirkos Raštai. Surinko ir spaudai prirengė 

Juozas Gabrys. Paveikslus darė E. Leovy. Vignetas pie
šė A. Braks. Spaudė v. Mauderode, Tilžėje, MCMIX. 
fteši tomai.

Musų tautos atgijimo istorijoje labai simpatišką vie
tą užima Vincas Kudirka. Savo laiku jisai buvo “Varpo” 
vedėju, parama ir siela. Kaipo poetas, kritikas, visuome
nės gyvenimo kronikos vedėjas^ vertėjas publicistas ir 
t.t. jisai prirašė nemažai savo deja! trumpame gyvenime. 
Tų raštų išėjo ištisi šeši tomai. Prie jų ilgoką biografiją 
yra pridėjęs Juozas Gabrys. Kas mėgsta gražų stylių, 
lengvą kalbą, gilią mintį ir jautrią širdį, tas su pamėgi
mu skaitys vieną, kitą ir tretį kartą Kudirkos raštus. Tie

raštai privalo rasties kiekvieno apsviestesnio lietuvio na
muose.

Popiera patenkanti, stora, raidės stambios, iliustraci
jos vinjetos gražios — viskas tatai primena leidimą de 
luxe. Reikia ištarti ačiū “Tėv. Mylėt. Draugystei” už ši
tų veikalų išleidimą, o p. Gabriui už jų prirengimą spau
dai.

Girtuoklystė—nesveikata. Iš įvairių gydytojų raštų 
sudėjo kun. K. Paltarokas. Perspausta iš “Vienybės” 1910
m. Kaunas, Saliamono Banaičio spaustuvė, 1910. (Katali
kų draugijos “Blaivybės” leidimas No. 2).

Girtybė ir kova prieš ją Lietuvoje. Parašė kun. P. 
Kemėšis. Perspausta iš “Vilties” 1908 m. ir 1909 m. Kau
nas. Saliamono Banaičio spaustuvė. 1910. (Katalikų drau
gijos “Blaivybės” leidinys No. 3).

Vysk. Antano Baranausko (Jurkšto Smalausio): Die
vo Rykštė ir Malonė ir girtuoklių sueiga. Spaudon pri
rengė irprakalbą pridėjo Adomas Jakštas. Kaina 10 kap. 
Kaunas, Saliamono Banaičio spaustuvė 1910. (Švento Ka
zimiero Draugijos leidinys No. 82).

Blaivybės Apaštalas Kun. Teobas Metju (Mathew). 
Blaivininkams dovanėlė. Iš G. Petrovo raštų vertė Bas
lys. Kaina 8 kap. Kaunas, Saliamono Banaičio spaustu
vė, 1910.

Šitos recenzijos rašytojas visuomenės klausimuose 
prisipažįsta esąs linkusiu prie tos pakraipos, kuri yra va
dinama psychologiškąja mokykla. Vadinasi, pripažįsta, 
jog apie daiktų vertybę, jų naudingumą arba kenksmin
gumą sprendžia pati visuomenė instinktyviškai, savo vi
duriniu pajautimu. Visokie užginimai, privertimai, iš
juokimai ir t.t. — jei koks dalykas nėra priešingas visuo
menės nuomonei — mažai naudos teatneša. Pav. visi ži
no, jog varžymas kenkia moterių sveikatai, tečiau reta 
moteriškė tenesivaržo. Visuomenės dvasia to varžymosi 
reikalauja. Taip yra ir su girtybe. Pav. Vokietijoje žmo-* 
nes netik ką nesipriešina gėrimams, bet toks asmuo, kur
sai nieko negeria, ir tai dar principo vardu, jiems išrodo 
ir keistas ir juokingas. Jų nuomone, žmogus vis turi šio 
to išsigerti kompanijoje arba restauracijoje. Amerikoje 
kai-kurios sektos (pav. metodistai) elgiasi visai priešingai 
jos rūpinasi visokiais budais sustabdyti išdirbinėjimą ir 
pardavinėjimą svaiginančių gėrimų. Pas lietuvius ligšiol 
gerti, o kad ir pasigerti arba nugirdyti svečią nėra jokiu 
prasikaltimu arba, jeigu pasibaigia kuo norints, tai juo- • 
kais, kaip anoji dzūkų pasaka: “tai tau dzvi!” Tokiose 
aplinkybėse platinti blaivybę sunku.

Amerikoje patėmyta, jog tose valstijose, kuriose už
ginta pardavinėti svaiginančius gėrimus, girtybė nei 
kiek nesimažina, vadinasi tokiose valstijose girtuokliai ne
nustoja gėrę. Naudą ten turi vien jaunimas, kursai, ne
esant smuklių, neturi progos prisipratinti prie gėrimų.

Pasekmingiausia kova su girtybe yra išdirbimas pa
čiuose žmonėse pajautimo: kad štai gėda man eiti į smuk
lę, gėda pasigerti — turiu priedermę būti blaivininku. Jei
gu tokiu budu išsidirbtų žmonėse blaivybės dvasia, jei 
viešoji opinija prieš svaiginančius gėrimus, tol tasai vie- 
žmonės pradėtų, jausti, kad blaivybė yra nedoru daiktu, 
tuomet girtybė išnyktų savaimi, kaip išnyko pav. dueliai,
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baudžiava, boksininkų garbinimas... Baudžiavos gady
nėje visi manė, kad “taip reikia”, — bet jeigu kas dabar 
norėtų sugrąžinti baudžiavą, tai atrastų visus prieš save. 
Taip yra atsimainusi visuomenės nuomonė, apie šitokią 
ūkio systemą! Panašiai bus ir su girtybe. Kol neišsidirbs 
viešoji opinija prieš svaiginančius gėr|nus, tol tasai vie
šas piktas viešpataus vienvaldžiai. Todėl knygutės apie 
blaivybę turi tą svarbą, kad prisideda prie išdirbinio vi
suomenės nuomonės prieš alkoholį ir jo vartojimą. Viršui 
paminėtosios knygutės vertos praplatinti tarp žmonių, bet 
su viena sąlyga: patįs platintojai turi duoti gerą pavyzdį 
patįs susilaikyti nuo svaiginančių gėrimų.

Allgemeine Litauische Rundschau. Monatsschrift fur 
das gesamte Leben dės litauischen Volkes. Tilsit, Mai 1910 
Nr. 5.

DIDELĖ EKSKURSIJA!!!

Pittstono lietuvių parapija laikys didelę ekskursiją 
į Lake Carey savo bažnyčios naudai Četverge rugpiučio 
(August) 4 dieną. Puiki vieta, aplinkui girios, tyras o- 
ras, daug visokių pramogų. Tikietas į abi pusi: suaugu
siems 75 centai, vaikams 50 centų. Traukiniai išeina 8 ir 
10 vai. išryto. Kviečia Komitetas.

NEDĖLDIENIS SANS SOUCI PARKE.
Kiekvieną nedėldienį popietų šią vasarą Oppenheimo 

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

A* *7 C /v "A* C *A**A'*>v*

KLAIDOS PATAISYMAS.
Straipsnyje “Ar lietuviai išnyks Amerikoje?” (“Drau 

go” No. 27) ant 497 pusi. praleista eilutė. Turi būti teip:
“Bet jeigu tas laiko klausymas tesėtų 100 mėtį, tai 

be abejonės tokiam gražiam laikui verta pasidarbuoti, 
nors ir butume įsitikrinę, kad 100 metų sukakus jau nei 
vieno lietuvio Amerikoje nebeliks. Vienok iš viso ko ma
tyti, kad teip nebus. Akyva butų žinoti, kokių pažiūrų 
buvo pirmieji imigrantai, atvykusiejie čionai pirm 40 me
tų” ir t.t.

(((

• “MOTINĖLĖS SEIMAS.
Metinis “Motinėlės” seimas atsiliks seredoje 10 d. 

rugpiučio, Atlantic City, N. J., Dunlop Kotelyje. Visi na
riai yra kviečiami susirinkiman suvažiuoti.

Kun. A. Kaupas, '
“Mot.” Sekretorius.

Pasarga. “Draugo” No. 27 tas mitingas tapo pagar
sintas atsiliksiąs rugpiučio 3 d. Šiuomi atšaukiu aną pa
garsinimą. Kun. A. Kaupas.

PAIEŠKOJIMAI.
Pajieškau savo vyro Antano Puplauskio, Lūkės par., 

Šiaulių pav., Kauno gub. Kaip nuo manęs atsitraukė iš 
Taunton, Mass., jis buvo nuvažiavęs Chicagon, iš ten Lie
tuvon, iš Lietuvos į Rochester, N. Y. Iš čia dar porą sykių 
važinėjo į Lietuvą. Girdėjau, būk esąs kitą vedęs. Norė
čiau apie jį žinoti, ar nuo jo paties, ar nuo kitų.
Julė Puplauskienė, 702 N. Montello St., Brockton, Mass.

Pajieškau Pranciškaus Balsieriaus iš krajaus Lauku
vos parakvijos (Kauno Rėdybos). Apie 13 metų gyvena 
jau Amerike, New Yorko steite.

Petronėlė Bielskienė (sesuo)
Box 569 Westville, III.

NEDĖLDIENIS SANS SOUCI PARKE. 
Kiekvieną nedėldienį popietų šią vasarą Oppenheimo

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

PIRMUTINE KRAUTUVE
IR IŠDIRBYSTĖ

BAŽNYTINIU DAIGTU

M R YZNYCIA91

PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO,

114 S. Chestnut St., Shenandoah, Pa.

Krautuvėje randasi Bažnytiniai daigtai sekanti:
Žvakės margos vaškinės po 1 svarą 2, 3, 4, 6, 8, ir 14 

svaras po....................................................... 26c.
Žvakės vaškinės rankom margįtos po 2 svar., 4, 6 ir 8 

svaras po............................................................. 50c.
Pakeliais knatai vaškiniai (wax tapers) pakelis 

po ..................................................................... 24c.
Dėl aštuonių dienų pakeliai po............................ 67c.
Anglys už svarą .................................................. 28c.
Aliejus (8 day) už gorčių........................... $1,10
Žvakės vaškinės (Rožė) dėl uždėjimo po 3 ir 4 svarus,

už svarą............................................................... 60c.
Lietinės žvakės vaškinės po 16 svarų ir 18 svaras

po ..................................................................... 22c.
Žvakės Starinavos lietinės 16 sv. ir 18, už svarą 16c.

“ 4 sv. ir 6 susuktos 4 sv. ir 1, sv................16c.
Altoriaus žvakės (extra) sv. po............................37c.
Geltono vaško 1 sv. ir 6, svaras po.................... 30c.
Kodylas prancūziškas po ................................... 55c.

“ “francincense” po................................50c.
Teipgi siuva puikius bažnytinius rūbus, taiso se

nus. Parduoda kielikus, cimborijas, monstrancijas.

Galima gauti lietuviškų maldaknygių, kvietkų, 
draugijoms ženklelių, vėliavas, Šarfas ir t.t.

Kun. L. Levickas, 
Prezidentas.*

sz
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Ar rengiesi kur važiuoti ?
(aJei teip, tai ateik pas mane 

nusipirkti

naują siutą.
Mano siutai siuvami geru kriaučių; perka juos 

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

Tik ateikite.

Louis Rosenthal,
ANT KIRBY’S KRAUTUVES,

SOUTH MAIN ST.,
Wilkes-Barre, Pa.
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Tautieti! Jei reikia Tau statyti nauji namai, artai-t
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak 
terius MIKAS SLAPIKEVIČIUS, New Philadelphia Pa.

Nauja Knyga—Biblija^aiba šv. Raštas išleistas 
KUN. S. PAUTIENIAUS.

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

GIRARDVILLE, PA.

ATSPAUDINOME
Trumpą Katekizmą.

Kas turi vaikus ir nori išmokyti juos Katalikų Tikė
jimo tiesų, tenusiperka tą katekizmą. Kainuoja 10 centų- 
Perkupčiams nuleidžiame procentą. Adresuokite:

“DRAUGAS”
314 E. Market St., Wilkes-Barre, Pa.

Jieško vietos.
Vargonininkas neseniai atvažiavęs iš Lietuvos galin

tis atsakančiai vesti bažnytinį ir tautišką chorus, turin
tis apie savo darbą paliudijimą, paieško vietos prie lietu- 
viškos^bažnyčios. Turi 21 metus amžiaus. Atsišaukti:

O. Rosmanskis, 1654 Wabansia avė., Chicago, III. 
(30—VII—10)

A. UZUMECKIS,
Lietuvis Graborius ir Balzamavotojas.

Viską išpildo geriau ir pigiau negu svetimtautis. 
Persamdo karietas vestuvėms, krikštinoms ir 1.1.

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

324 WHABT0N, ST. PHILADELPHIA, PA. 
TELEFONAI:

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

T4MIKYTE LIETUVIAI! ii
Kelionė per jūres. Tūkstančiai tūkstančių mūsų tautie- 

čių keliauja j prigimtą šalį ir iš tenai atgal į Ameriką, o visi įj 
labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas:

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

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

DR. I. W. MENDELSOHN,
Lenkiškas Gydytojas.

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

Peoples telephone 1585. Bell telephone 756.

Swalm Hardvvare Co.,
No. 21 North Centre Street,

POTTSVILLE, PA.
Įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas, dūdos, 

plasters, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai.

J JUOZAS SUKIS,
Geriausias fotografistas visoje apielinkėje.

Norinčius priėma mokytis ant fotografo. Visi lie
tuviai privalo traukti savo paveikslus pas viengentį, ’ž

9 WTLLIAM ST. PITTSTON, PA. |

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

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

Gaunama pas:
REV. V. VARNAGIRIS,

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

LIETUVIŠKAS DZIEGORMEISTERIS.
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarantuojamus 

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

ANTANAS PUTIRSKAS,
144 W. Market Street, Scr&nton, Pa.
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Maajaa Telefonas 1008. . Benaa Telefonas HS.
DR-AS ALBERTAS KAUFMAN,

—: OTDTTOJA* U LI1HTTOI. 
Specijalistas nuo visokiu ligų.

Gydo net labiausei uisisenejusias chroniikaa vyru, moterų ir kūdikiu 
.ligas, Galima auaikalbeti, lietuviikai, lenkiškai, ruaiikai ir vokiškai.

•1 M. Waskla<toa St., Wllkss-Barrs, Pa.

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

LIETUVIŲ ADVOKATAS

JONAS S. LOPATTO
47-4t-4» Bauatt Baildiag, Wilkaf-Bam, Pa. ..
Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namas lai kreipiasi.

tt DRAUGO”

puodų, liampų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų. 
Yra ii ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti.

102—104 8. MAIN 8T., WILKE8-BARRB, PA.

Wilkes-Barre Deposit & Savings
BANK,

71 PUBLIC 8QUARE, WILKES-BARRE, PA. 
KAPITOLAS $160.000. PERVIRUS $376.000. 

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų joje pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ryto iki 3 popietų, su- 

batomis nuo 9—12 vidurdienyje.
Galima susikalbėti lenkiškai.

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA. DIDŽIAUSIA IR GE-
— RIAUSIA GREITAI ATLIEKĄ —
{▼AIBIŲ {VAIBIAUSIUS DABIUI

DR. ALFRED 1. VVENNER,
77 South Washington Str.

Wilkes-Barre, Pa.

SPAUDINI
PIGIAI

UŽKVIETIMUS IB KITOKIUS DABBŪS 

KONSTITUOIJAS, PLAKATUS, TIKIETUE,

RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAU- 
8IOJO PATENTO-MASINA "LINOTYPE”

Union Ticket Agency
Scalniia Liitaviuka Barta Scruteu ir AplkHa«j«

Agentūra Laivakorčių ant Geriausia Linijų 
Slunlta Pinigas kas dlsa la visas dalis sviete; talp-gi perka ir tlasalao vi 

sėklas stalgus. Išdirba visokius dokumentas Amerikos Ir Lietuves teismuos
Ofisas atidarytas kas dlsa ano B-tos II ryto Iki b- vai. vak.
Neda oje: nuo 10-tee II ryto Iki l-tal valandai vakare.

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

Talg-gl tarimo savo krautuvais daugyba visokiu maldaknygių 
Ir svIeUlku knygų visokiose kalbose ::

TBLBTONAI: Nauja® 101 - Bell Ml

ADRBSUOKITB

<< DRAUGAS”
314 E. Marlcet St Willce*-Barre, Pa.

TAUTIETI! Jei noriiisigart stikle CUFFORD HOTELI,
puikaus laito alaus, tai užeik in —————

JUOZAS RICKIS, SAVĮNfoKAfl,"
781 Clifford Avė., kampas Henry St., Rochester, N. Y.

TELEFONAS HOME 6672-X.
U kitur pribuvusiam Broliams Lietuviams sutelkiu naudingus patarimus.


