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PENKIOLIKTOJI NEDĖLIA PO SEKMINIŲ. 

Lekcija. — Gal. V. 25, VI, 10. — Broliai: Je i dva
sia gyvename, dvasia ir vaikščiokime. Nesidarykime no
rinčiais tuščios garbės, vieni kitus kabinėdami, vieni ki
tiems pavydėdami. O jei žmogus butu a t ras tas kokiame 
nusidėjime, jus, kurie esate dvasiški, tokj pamokykite 
romumo dvasioje, dabodamas pats save, idant ii' tu ne
būtum gundytas . Nešiokite viens kito naštas, o teip išpil 
dysite Kristaus įstatymą. Nes jeigu žmogus mano, kad jis 
yra kuo nor int i , kuomet jisai nėra nieku, pats save ap 
gauna. 0 kiekvienas tegul savo darbą ištiria, o teip tik
tai pats savyje turės ga rbe : o ne ki tame. Nes kiekvienas 
nešios savo naštą. O tegul duoda tas, kursai yra mokina
mas Žodžiu, tam, kursai jį mokina, iš visokio tur to . Ne
klyski te : Dievas nesiduos iš savęs juokties. Nes ką žmo
gus pasės, tą ir piaus. Nes kas sėja ant savo kimo, iš kū
no ir piaus pagedimą : o kas sėja an t dvasios, iš dvasios ir 
piaus amžiną gyvenimą. 0 gerfti darydami, nenustokime: 
nes savo laike piausime nenustodami. Todėl, kolei turime 
laiką, gerai darykime visiems, o daugiausiai tikėjimo na 
alininkams. 

Evangeli ja . — buk. VII, 11—16. — Anuomet ėjo 
Jėzus miestan, kursai vadinasi Naim, ir ėjo su juo jo mo
kintiniai ir apsti minia. O kad prisiart ino prie miesto 
vartą, šit išnešė numirėlį, vienatinį jo motinos sūnų, o ši
toji buvo naš lė ; ir didė miesto minia su ja. Kurią pamatęs 
Viešpats pasigailėjo jos ir ta rė j a i : Neverk! Ir prisiartino 
ir palytėjo morus (o anie, kurie nešė, sustojo), ir t a r ė : 
Jaunika i t i , sakau tau, kelkis, [r atsisėdo tas, kurs buvo 
numiręs, ir pradėjo ka lbė t i : ir at idavė jį jo motinai. Ir 
paėmė visus baimė ir garbino Dievą, t a rdami : J o g didis 
pranašas kėlėsi t a rp mušu ir jog Dievas aplankė savo tau
ta. Ir pasklydo apie jį šita kalba po visą lydi] žemę ir 
po visą apygardos kraštą. 

AMERIKOS GĖLĖ. 

Anrtadienyje šios savaitės turime šventę, didžiosios 
Amerikos globėjos, šventos panelės Rožės iš Lima, Ameri 
kietės. J i gimė pietinėje Amerikoje, valstijoje Peru, mies-
te Lima 158b m., ten gyveno ir mirė 24 d. rugpiuėio 
1617 m. 

Šventoji Rožė y ra vienintelė kanonizuota šventoji iš 
Amerikos, nors yra ir daugiau vardą šv. Kongregacijos 
a tydai pavestų, kaip tai Indijonės panelės Katarinos Te 
kakwitha, pavadintos lelija Mobaukų giminės; gerb. Jono 

* 
Nepomuceno Neumann'o, Philadelphijos Vyskupo; ir kan
kint iniu misijonorių, žuvusiu nuo žiaurių Indijonų. 

Be abejonės y ra ir daugiau šventų vyrų ir moterų 
šioje šalyje, apie kuriuos, rodžias, jei viską žinotumėm, iš 
atžvilgio į nepaprastus jų gyvenime dalykus, užsipeh ytų 
būti kanonizuotais. Teeiaus reik įsidėmėti, jog šventybė 
neprigul nuo nepaprastų darbų ar malonių. Didis Dievo 
tarnas, t ikras šventasis gal jūsų kaiminystėje būti, gal 
prie jųs gyventi , kantr ia i nešant sunkų kryžių, per mal
dą ir meile nuolat vienybėje su Dievu. "Viešpat ie , kh/usė 
kartą J ė/aus viens rašto žinovas, ką darydamas a p t i r ė -
siu amžiną gyven imą /" Jėzus jam t a r ė : "{s t a tyme kas 
yra parašyta, kaip skaitai V" Ana a t sakė : "Mylės i Vieš
patį Dievą tavo iš visos šjrdies tavo ir iš visos dūšios 1avo 
ir iš visų jiegų tavo ir iš visos minties tavo, o art imą tavo, 
kaipo pats s ave" . Tarė jam Jėzus : " G e r a i atsakei, tai 
daryk o gyvės i . " Kas-gi šventu daro, jei ne Dievo ir ar
timo meilė iki augšėiausiam laipsniui pakel ta? Jokis luo
mas ar gyvenimo padėjimas tos meilės neapriboja. Maža
me miestelyje, prastame dailydės name toji meilė tobu
liausiu luidu klestėjo ir apsireiškė tobuliausiais da r i a i s . 
Jėzaus, Marijos ir Juozapo gyvenimas Nazarethe žmo
nėms atrodė paprastu, kasdieniniu visų gyvenimu. Tą 
reik įsidėmėti. Darbininkas, sunkiai bedirbadams, tt 'vas 
ir motina savo vaikų auginimu besirūpindamu, sene iai, 
uždirbti negalėdami ir savo duonos nuo kitų be laukduni , 
gal turėti kartais pagundą savo likimu skųst ies; bet j i n n s 
reik tik Dievo ir ar t imo meilės, o kiekvienas jų širdies 
tvinktelėsimas, kiekvienas atsidusimas eis amžinasties iž-
dan, džhlgjs Dievą ir aniuolus, pins pergalėjimo vaiciką 
danguje. H. 

PADEKAVONĖS. 
siuomi pranešu visiems draugams ir draugėms S L. 

R.-—K. A., jog aš gavau $150.00 posmertinės už savo vy
rą, 17 kp. YYilkes-Ba rre narį, už ką ištariu širdingą ahų . 

Viktor i ja Lesevičienė. 

Minersville, Pa. 
Augusto 16 d. 15110. 

(larbi Redakci ja ! 
siuomi laiškeliu pranešu jums, jog konsti tucijas, ku

rias man išsiuntei; ekspresu COD, atsiėmiau ir pinigus už
mokėjau. Niekad nemislinau, kad tiek daug darbo ta ip 
greil atliksite, viską gerai ir pigiai, už ką širdingai J u m s 
aeiu. Meldžiu šį laiškelį patalpinti la ikraštyje . 

Su pagarba 
S. Tarcila. 
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE. 

Kalvar i ja (Suv. g.) l i epos 9 (22) d, Suvalkų ap
skričio teismas nagrinėjo gana garsia Dzūkijoje bylą apie 
užmušimą ant kelio palei Simną naklies laike vasario (> 
(19) d. perei ta metų ūkininko Macevičiaus iš Buktininkų 
k. Simno gm. Kaltinami buvo tame u/mušime pagal 1454 
p. kr. kod. ( turėję su u/muštuoju kaimyniškus vaidus) to 
pa t kaimo nkin. J . Judzontaviėe, JŲ tarnas Ali'. Kimniškis 
(Simonaviče) 18 m. kaipo u/.mušikai, ir pirmojo (J . 
Judz . ) motina Ona Judzentaviėieuė (našlė) , kaipo anuo 
dviejų pr igundytoja . (iynė J . Judzintavie ių Suvalkų adv., 
Staniševskis, Simniškutį — teismo kandida tas Smekalov 
ir Oną Judzent . atstovas A Bulota. Byla tesėsi puse die
nos; l iudytoju buvo daugiau 30, J . ludzintaviėius nuteis
tas G m. 8 mėn. katorgos, Simniškutis, kaipo nepilnametis, 
4 met. kalėjimo, o O. dudzinta \ iėienė išteisinta ir paliuo-
suota. 

Paka rk l ė (Eirogalos v., Kauno g.) Birželio 27 d. L. 
Mokslo Draugijos naudai Imvo surengta vakaras . Vaidi
no "Veln ias ne b o b a " ir "Nea lmezgamas m a z g a s " paskui 
buvo dainos. Viskas nusisekė gerai. Žmonių susirinko ne
daug, nes buvo blogi keliai ii- oras. Artimeardeji-gi nela
bai ėjo, vieni nenorėdami mažinti savo "š lėkt i škos gar
b ė s " (mat, " k l a p s k i i s " vakaras ) , o kiti bevelydami tuos 
pinigus pragerti. 

Adutiškis (Švenė. pav.) . Šiemet mušu apielinkėj nors 
retai , bet ne paprastai lankos perkunas-dievait is . J a u 4 
piemenukus užmušė, (i kluonus sudegino; Trakelių kaime 
4 gyvenamus namus sudegino; Vuosiunuo.se ir Kuklioniuo 
se 2 karves užmušė ir 1.1. Gegužės 1 d. buvo baisi audra 
su ledais: keleto kaimu taip baisiai rugius išmušė, jog pa 
siliko žmonės be kąsnio duonos. 

Mušu apielinkėj nuo gegužės 1 d. iki birželio 15 d. 
beveik nebuvo nei lašo lietaus. Vasarojų taip išdegino, 
jog vargiai ir pasitaisys. Kūgiai neblogai užaugo. 

" L i e t . Uk in . " 
Panevėžys. Teko man šįmet pirmą sykį pavažinėti po 

Panevėžio apskr. Valstiečiai Panevėžio apskr. daugiausiai 
gyvena pasiturinčiai, nes čia žemė nebloga. Apšvietimas 
stovi ne paskutiniame laipsnyje; retai kur rasime tokiu 
sodžių, kad kas-nors nelaikytų laikraščio; į vienasėdijas 
sodžiai skirstos noriai, o žinoma, išsidaliję nebesigaili, nes 
kur kas lengviau gyvena, negu sodžiuj. Pikėiausis priešas 
vietinių gyventojų yra, naminis a lus ; net ne tur t ingas ūki
n inkas kar ta is paskutinę kapeiką atiduoda ant apynių, [r 
kiek ėia to alaus išgeria! Oeria vyrai, giria moterjs, nuo 
vyrų ir moterų nesilieka ir jų vaikeliai. Kas pavojingiau
sia, kad vaikelio, dar neišvydusio šio svieto, kūnas jau yra 
užnuodytas alkoholiu, čia didžiausia kal tybė yra motinu. 
Jeigu jau vyrai nebegali apseiti be alaus, tai nors jus, 
motinos ir mergaitės, paliaukit gerti svaiginančius gera 

^ lus (a lų! ) . Motinoms reikės a tsakyt i prieš Dievą už savo 
vaikelius, o mergaitės būdamos apsvaigusios nuo alaus, 
tankiai pamina po kojų savo didžiausį turtą nekaltybės 
vainikėlį. 

Vietinėje žemės tvarkomojoj komisijoj visi valdinin
kai moka lietuviškai kalbėti . Tur in t kokį r ors reikalą 
mūsų volstiečiui toj komisijoj, nėra jokios bėdas, nes kuo-
puikiausiai gali susikalbėti ir išdėstyti savo reikalus lie
tuviškai. Užklausus man. vieno komisijos valdininko, iš-
kur j is išmoko lietuviškai kalbėti, a tsakė, k id vietiniai 
žmonės, ateinantįs su reikalais, temoką kalbėti vien lietu
viškai ir jis turėjęs išmokti tą kalbą. 

Tauragė vRcs. pav.) . J a u ir mūsų inteligentams pra
deda kvepėti mūsų motina Lietuva: pagrįžęs iš Dorpato 
universiteto penkto kurso s tudentas gydyto,;ns lietuvys 
Pasvalio parapijos Jonas Tomkunas parvažiavo Tauragėn 
pasiviešėtu t a rp savųjų lietuvių, kad juos pažinti ir su jais 
susipažinti ir' pamatyt i , kokiose jie sąlygose gyvena. Po 
priv izėjimu gydytojo Paulavičiaus nori dar tarp jų pa-
sidar. uoli. Nežinau., kaip jam pat iks mūsų žmonės, t ik 
tą galiu paminėti, kad jis pirmas iš gydytojų aplankė 
mūsų kraštą, kame žmonės t rokšta , kad kadanors t a rp jų 
apsigyventų lietuvys gydytojas . 

Po didelės kaitros ii' perkūnijos kaip p r idė jo lietus 
lyti pirm švento Antano tai re ta diena pralėk žia nel i jus: 
apie šv. Petrą taip J u r a buvo pakilusi, kad kit i vandeniu 
sielius išvarė Prusuosna ; daugybė šieną ir dobilus supūdė. 
Vasarojus ankstybas ir vėlyvasis puikiai išrodo, vidutinįjį 
kaip kame kaitros pagadino, ypač miežius. Daržai pasi
taisė. " V i e n y b ė . " 

Kražiai (Reseinių ap.). Rugpiufiio mėnesio pradžioje 
ligšiol uždarytoje bažnyčioje vėl prasidės pamaldos. Pir
mas pamaldas at la ikys J . K. Žemaičių v y s k u p e Girtautas. 

Stakliškės (Traku apskr . ) . Gir tuoklystė pas mus labai 
išsiplatinusi: nėra tos šventos dienos, kad girtuokliai ne-
šnkautų po a ludes ; labai dažnai net ir kraujas liejamas, 
š ta i pereitą sekmadienį, 11 Liepos, vakare vienas vaikinas 
taip labai sumušta, kad jei dar nemirs, tai gerai pagulės : 
galvoje aštuonios žaizdos ir veidas perpiair;as, kaktoje 
matyt, net smegenjs. Vaikinas buvo labai iš tvirkęs ir 
girtuoklis, mėgo mušt ines : jisai pirmutinis prisikabinda
vo j nekaltą žmogų, bet ii' pats klupo. 

Hutų geistina ėia sutvert i blaivybės draugiją, girdėte 
daug norinėių draugystės , bet nėra kam rimtai užsiimti 
tuo dalyku. 

Viekšniai (Šiaulių apsk.) . Birželio 27 ir liepos 4 dieną 
buvo ėia dvi gegužini miške, kurias ugnegesiu draugijos 
vardu surengė rusai valdininkai. Bufetas buvo su svai-
ginanėiais gėralais, taigi ir girtų net ruko. Labiausia at
sižymėjo antroj i gegužinė. Valdininkai nusigėrę pradėjo 
ta rp savęs bart is ir galų gale žemiečiu viršininkas susimu
šė su akei tos kontrolierium. Mūsų vals t iečiuos nevertė
tų lankyti panašios gegužinės. 

Gardine nuo rugsėjo 14 d. atsiveria Ceirtralinė aku* 
šerių l'eldšerių mokykla, '1 metų kurso. Už mokslą mokasi 
50 r. metams, 5 mokinėms yra visas užlaikymas nuo vyr iau 
sybės. J mokyklą priima 1(> metų pabaigusias mergeles 
su -l klesų merg. gimn. liudijimu. Pirmučiausia priimamos 
busią valstiečių dukter į • Vilniaus, Kauno ir Gardino gub. 
Dabar yra pačioj Vilniaus gub. 21 neužimta akušerių vie
ta, algos joms mokama po 4(50 r. metams. — I r lietuvai
tėms vertėtų pabandyt i ton mokyklon įstoti. Be to pri-

http://Vuosiunuo.se
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mename, jog ir Vilniuj y ra Feldšeriu mokykla, kur labai 
nedaug lietuviu. "L ie t , Žinios ." 

Šventvagystė Vilniuje. Liepos 14 d, vakare šv. Jokū-
ho bažnyčioje nežinomu piktadar iu pavogta pinigai iš tri
jų skarbouu. Kiek ten pinigu buvo — neapskai tyta . Vagi-
giliai inėjo bažnyčion per varpinyeią. varpu virvėmis. 

Vabalninkas, Panevėžio apskr. Birželiu 29 d. buvo pir
mosios Mišios kun. A. Vaitiekūno, t iražu pamokslą apie 
kunigo priedermes pasakė kun. M. Karosas. Kun. A. V. 
bene vienas i.š pirmųjų Lietuvos kunigu per savo primici-
jus surengė blaivu pokilį j nebuvo jokiu svaiginančiu ,̂t'-
ra lu ; gražus pavy/.dis Vabalninkėnams. Tai nujau/darni, 
taip-pat patyrė kun. A. V. da r seminarijoje esant nttopel 
ims abst ineneijos platinime (ten buvo pinuti pijonieriu-
iui), Vabalninko parapijos abstinentai per savo delega
tus sveikino kun. A. V. iuteikdami jam adresą (daugiau 
kaip .su 100 parašui ir dovanas. Per pietus pasakyta ke 
lėtas prakalbu, ( 'boras iš 60 žmonių linksmino dainelė
mis .susirinkusius iki pat nakties. Kun. A. Vaitiekūnas, 
rodydamas pilnosios blaivybės pavyzdį, geriausiai atidė 
kojo savo gimtinei parapijai už išauginimą. J u k Vabal-
ninkėnams naminis alus —- tai blėdis, apsieinanti kasmet 
j 100.000 r. itą prie progos prirodysiu) ir vedanti į išsi
gimimą. 

Taigi ačiū kun. A. V. ! 
" R y g o s G a r s o " redaktorium pakviesta b. mūsų lai 

kraičio bendradarbis p. Adolfas Vėgėlė. J is jau apsigy
veno Rygoje, Jo vedamas ūkio laikraštis H Ž e m d i r b y s ' ' 
eisiąs Ir toliau, tik ke t inama j is perkelti taip pat iš Vil
niaus Rygon. " R . ( L " eis ir toliau toje-pat pakraipoj*1, tik 
manoma kiek reformuoti jo išvaizdą ir intalpą. 

Ėriškiai , Kauno gub. MŪSŲ sodžius ver tas pagyrimo 
už supra t ime savo tėvynės reikalu. Kiek man teko ma
ty t ir girdėt, nei vienas sodžius nedavė tiek aukų Tautos 
Namams Vilniuje, kiek Kriškiai. Čia kiekviena mergaitė 
ir vaikinas kiek galėdamas aukojo. Ketai jau koks atsi
rado tamsuolis ir užsimerkėlis, kuris gailėjosi kapeikos 
tokiam svarbiam reikalui. Tebūnie ėriškieėiai pavyzdžiu 
kit iems l ie tuviams! 

Valkininkai, T raku ap. MŪSŲ apylinke vis lanko gais
rai. Kukliuose sudegė vieno ūkininko gryėia ii* kloj imas; 
C'ebatorių sodžių šiemet aplankė ugnelė jau šeštą syk i ; 
pirma eebatoriečiai vis dar laimingai apsigynė, bet dabar 
sudegė vieno ūkininko tvar ta i . Spėjama, kad tą sodžių 
kas nors padega. 

Ceikinė, Švenčionių ap. MŪSŲ parapipiją aplankė ne
maloni Žinia: mūsų kleboną, kun. Šoparą, kurj visi para 
pijiečiai, kaip tikrą tėvą, mylėjo, iškelia kitur. (Vikhue 
ėiams net akjs buvo prašvitę, kada jie buvo sulaukę kun. 
Šoparos, o dabar jo nustojo. . . Daug jis pasidarbavo gerui 
mūsų parapi jos ; platino ii' šviesą t a rp žmonių ; ragino skai 
tyti laikrašėius, knygas ir pa t i jas skleidė ta rp savo para 
pijiečių. 

Kretingoje (Telšių a p.) rugpiuėio 12 d. a t idaroma 
vienatinė valstiečiu ūkio gyvuliu ii- arkliu paroda. 

Papilė, Šiaulių apskr. Papilės miestelis, s tovėdamas 
ties geležinkeliu, sparėiai didėja. J a u turi kel. ta lūk-dan 
ėiu gyventoju, keliat dešimtis sankrovų, pramonė plėtojasi-

Žydai tvir ta i verčiasi miškais, tu r i dvi len tp iūvet ; prie 
vieno ir garo malūnas, kuriam neblogai klojasi. Yra dar 
viena Odų dirbtuvė, antrą šiemet ėmė s ta tyt i , j i tepradės 
veikti pavasarj . Mišku naikinimas lyg sumažėjo, rodos, 
dėlto, kad jų maža beliko. Žydai sakosi čia miškus pabai
gę važiuosią j Rusiją, kur jų dar yra, o be to užsiėmimo 
nebūsią. Ir lietuviai ėmė pirkliauti . Niekur ki tur nėra t iek 
daug sankrovų, kaip Papilėje: apie 10, ir visoms neblogai 
sekasi. Aplinkiniai turėtu sekti. Kun. P. (jludauskio per
nai įstr igtas knygynėlis turi nemažą būrelj Lankytoji}. 

" V i l t i s . " 

IS LIETUVIŠKŲ DIEVŲ A M H I K O J E . 

SC KANTO N, PA. 

Liepos 31 dieną Scrantono lietuviai apvaikščiojo su
kaktuves 500 m. kovos ties Žalgiriu. 

Visu pirma tapo iškilmingai, eelebruojant vietiniam 
klebonui kun. Kurui, a t la ikytos pamaldos su as sta už 
vėles kritusiu toje kovoje. Popiet ant 4 :30 St Mary's 
Halėje prasidėjo prakalbos, kurios tęsėsi net iki 7 valan
dos \ i ikaro. J minėtą halę, kuri yra užtektinai didelė, pri
sirinko žmonių sausai—kimšai. Kun. Kuras pers ta ;e susi
rinkusiems klausytojams kalbėtojus ir išrinko tvi .rkada-
rius ir apvaikšėiojimo valdyba, tai yra, pirmininką — Vin 
eą Maėiulaitj ir sekretorių — Ju rg j Švarcą. Kali ėjo šie 
asmenjs: Klier. J . Gervickas, Motiejus Navickas, P . La
pelis, Pbilos. s tudentas , kun. Yierzbauskas (lenkas, bet 
mokantis l ietuviškai) , Juozapas Ardzevičia, pp. 3urnie-
nė, Slalykienė, Yalaviėienė ir patsai pirmininkas V. Ma
čiui ai t is. 

Prakalbos nusisekė gana gerai. Visi kalbėto, ai atli
ko savo užduotį kaip re ik iant : kalbėjo balsiai, aiškiai ir 
nenulolo perdaug nuo savo temos. Pagy rė bočiuj už jų 
karžygiškus darbus, už jų pasišventinimą ir laikymosi vie
nybėje gerovei savo tėvynės, o papeikė dabar t in ius viso
kius laisvamanius už ardymą tos vienybės ir romybės, už-
gauliojant kitų t ikybinius jausmus, p la t inant viens ki to 
neapykantą ir kel iant t a r p romių parapi jonų visokius 
maištus. 

Per pamaldas ir prakalbas rinko aukas apšvietos rei
kalams. Surinko $35,00, bot užsimokėjus $5.00 įž salę, 
liko 30 doj., kurie ir išsiųsta, j Lietuvą. Kalnietis. 

NORWOOD, MASS. 
š i tas nedidelis miestelis, apgyventas įvairiu t au tų 

ta rp kuriu randasi ir lietuvių apie keturis šimtus suvirs. 
Yra lietuviškų d raug i jų : D. \J. K. Keistučio ir HM kuopa 
S. h. Amerikoje, neseniai susitvėrė dr. šv. J u r g i o Karei
viu ir s i kuopa S. L. R. Katalikų Amerikoje, 30 kuopa 
T. M. Draug. ir socijalistų nuautus kuopelė. 7 dieaą Rug
piučio šv. Ju rg io Kareivių draugi ja ir sykiu 81 k. S. L. R. 
K. A. parengė prakalbas. Žmonių prisir inko pilnu svetai
nė. Pirmas kalbėtojas, M. A. Norkūnas iš Lawrence, Mass., 
aiškino apie tautos ir katal ikystės re ikalus ; an t ras k a l b ė ^ 
tojas, Ii. Borysas iš Nevvton Upper Falls, Mass., aiškino 
apie draugijų reikalus ir apie jų naudą. Žmonės užsilai
kė randai nes kalbėtoju kalba visiems patiko, tik priešių-
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giems soeijalistams niekas nepaliko. Jie norėjo net kad 
meduotų svetainės, bėgo pas svetainės savininką, bet nors 
savininkas yra pats soeijalistas, teeiau JŲ balso nepaklau
sė. Po prakalbų socijalistai lydėjo ilgą galą kalbėtojus ir 
u/kabinėjo visaip; prisipažino, kad kataliku nekenčia; 
tnusŲ tėvai buvo pagonis sakė jie —- tai ir męs esame 
pagonjs. Tai mat tokie pas mus socijalistai. 

Lietuvos sunūs. 

OHICAGO, \Lh. 

Rugpiučio 10 diena vakare čia ėmėsi tvirčiausias lie 
tuvis visame Chicago's mieste, |>. Antanas Baladinskas, su 
tvirčiausiu lenku visoje valstijoje 1 Ilinojaus, p. Tom Role-
\ iėium. Nors lenkas gerai moka gintis ir neviena jau yra 
paguldęs, bet su lietuviu jam nebepasisekė taip lengvai. 
Pilną svetainė žmonių, jau ir ant balkonų vietų mažai; 
visi nekantriai laukia pasirodymo ant scenas drutuoliu, 
bet jie dar rengiasi prie teip sunkaus darbo. Ir štai 2 pa
sirodo, išeina ant scenos, vienas stojasi iš dešinės pusės 
seenos, o antras iš kairės; suseina an( vidurio, ir praside
da imtinės. Pasitąsę valandėlę ir štai Juška deda ir ap
veikia Andrukaitį. Publika rankomis ploja, bet šitie dar 
nebuvo tikrieji drutuolai; jinai laukia kitu. Jiedviem 
pabaigus, ėmėsi vanlandėlę du svetimtaučiu, p. Stet'ans-
kis, o antrojo pavardės tai perstat iuėtojas nepasakė. Pub
lika reikalavo, idant pasakytu, kas do vienas, o jis atsi
gręžęs j nebile siena tik tarė: uwha1 .'" — ir nusinešino 
sau, neatsakęs ant klausimo. Jie ėmėsi smarkiai bent pus-
valandj, vienok laiko nebebuvo; jie tapo perskirti, nes 
tikrieji drutuoliai, A. Baladinskas ir T. Rolewiea jau 
buvo pasirengę, Ant galo išėjo ir jie; plojimams ranku 
nebuvo galo. Kiekvienas įsmeigė savo akis j juodu ir lau
kė su nekantrumu pergalės. Drutuoliai imasi, viens kitą 
blaško, jau ir 10 minučių praslinko, o dar nežinia, kuris 
taps pergalėtoju. Taip jiems besiimant, prabėgo ir valan
da ir antra, o nei lietuvis nepergali lenko, nei lenkas lie
tuvio. Tokiu būdu praslinko 2 valandi ii* 7 minutes, o 
vienas antrojo ir nepergalėjo. Publika pradėjo reikalau
ti, idant tuomi ir užbaigtų, nes jau ir rytas, o galo dar ne 
matyti. Tada abudu atsigręžę i žmones, prabylo. P. A. 
Baladinskas, lietinis sakė, jog nemanęs, kad butu teip 
tvirtas p. T. Kolevviez, bet užtat prižadėjo ateityje dar 
susitikti su p. T. Rolewiez'ium. Lenkas Rolewicz, nemokė
damas lietuviškos šnekos, tarė keletą žodžiu publikai an
gliškai, sakydamas, jog daugel yra sutikęs tvirtu imtiniu-
kų, bet tokio, kaip Baladinskas dar nebuvo ragavęs. Tai 
gi ir męs galime gerėties savo drutuoliais ir galime tikė-
ties, jog ateinančiame susitikime lietuvis drutuolis nepa
siduos taip, kaip ii' dabar, nes pastebėtina, jog mūsiškis 
lavinosi tik dvi savaiti, kuomet lenkas imasi beveik kas
dieną ir jau yra pagarsėjęs imtynėse. A. Br. 

FOBBOT CITY, PA. 
^ * Nuo mušu padaugės labai retai kas laikraštin prane

šama, kadangi nieko ypatingo, kas visuomenei galėtų rū
pėti, nepasitaiko. Darbai kaip visada eina vidutiniškai, 
bet greitame laike atidalys dar dvi skyli Mrie's kompa

nija, tai tada galima tikėties net ir puikių laikų darbinin
kams. 

Keli lietuviai grįžo j Lietuvą, tarpe tų Ignas Andriu
kaitis, Kavaliauskas St., Vincas Tamulaits, Joną* Prūsas 
ir tai vienos savaitės tarpe: nekurie iš jų tik pasisvečiuoti 
išvažiavo. 

Paskutiniojo nedėlioję praeito mėnesio mūsų Sv. An
tano bažnyčioje buvo kolekta šv. Tėvo apaštališko delega
to namams. Bet šventadienis pirm tatai mūsų gerbiamas 
klebonas iš sakyklos pranešė, kad jeigu, sako, reikia mums 
čia kolektas rinkti delegato namams, tai tuo labiaus męs 
turime, girdi, paaukoti dalj mūsų tautiškam namui Vilniu
je. Paragino tada kunigėlis, idant biski daugiauM mestų 
negu paprastai ir pažadėjo pasiųsti "Draugo" redakei-
jon. Peč indą. 

(Nuo Red. Tautiškam namui Vilniuje gai ta nuo 
Kini. M. Pankauako smulkesnių $22,00. Ant. Joniais, Jo
kūbas Krečikas po $1.00 ir N. $2.00. Viso $26.00). 

SO. BOSTON, MASS. 

.Malonu pasidalyti su " D r a u g o " skaityojais nors men 
komis tuo tarpu žinutėmis iš šio krašto. 

Bostone, kaip ir kituose Suv. Valstijų miestuose, yra 
nemažai apsigyvenusiu lietuviu. Su priemiesčiais gali
ma būtų suskaityti apie 4000 užaugusių žmonių. South 
Bostone yra lietuvių bažnyčia ir apie 10 lietuvišku drau
gijų su maždaug 2000 sąnarių. Taipgi yra 2 kuopos S. L. 
R, K. A., prie kurių priguli apie 70 sąnarių. 

Likusieji lietuviai apie 2000 nepriguli nei prie kokių 
draugijų; juos galima pavadinti ištautėjusiais, lies ne
skaito jokiu lietuvišku laikraščių, nekalba lietuviškai, at
šalę nuo bažnyčios. Daugelis iš ištautėjusiųjų yra virtu
sių 1 taikais. 

Nesmagu visiems lietuviams, ypatingai mums bosto-
nieėiams, kati taip daug čionykščiu lietuvių neprigi Ii prie 
jokiu draugijų, kad mažai kas teskaito laikraščius, kad 
nesirūpina savo tautiškaisiais reikalais. 

(Jeistina būtų, kad mūsų apšviestesnieji tautiečiai pa
žadintų kitus tamsesnius savo brolius prie skaitymo gerų 
laikraščiu, prie prigulėjimo j geras draugijas, nes dabar 
pradeda viešpatauti tokie laikai, kad visur, visuose pasau
lio kraštuose tveria įvairias draugijas ir spiečiasi j jas, 
kad tokiu būdu pataisius savo būvj, kad išsisaugo, us vi
sokiu nelaimių. 

Dėlto ir lietuviams jau laikas prigulėti prie gerų 
draugijų, nes dirvonai yra platus o darbininkų mažai. Su-
sispietus j draugijas galima daug daugiau nuveikti negu 
dirbant pavieniui. 

Kugpiūčio 10 dieno Bostone buvo Blaivininkų susi
rinkimas. J susirinkimą pribuvo ir guodotinas k įn. P. 
Sau rusa i t is. Tą dieną išryto ir vakare buvo iškilmingos 
pamaldos. Ant vakariniu pamaldų prisirinko nemažai 
žmonių. Kun. Saurusaitis sakė pamokslą; gana plačiai 
išniškino, kaip didžiai kenksmingi yra svaiginantieji gė
rimai visiems žmonėms ir kaip naudinga yra kiekv enam 
žmogui būti blaivu. Tas pamokslas visiems patiko dau
gelis, rodos, susiturės nuo gėrimo tųjų nuodų. Duol; Die
ve 1 South Bostonist is. 
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PLYMOUTII, PA. 

Girtuoklystė visuomet atneša blogas pasekmes. Teip, 
kad tas, kuris su ja draugauja, turėtu atminti, kad ir jis 
neišvengs jų. Tas blogas pasekmes-gi tankiausiai pats 
girtuoklis atjaučia, bet tankiai ir tie, kurie su juomi turi 
ką-nors bendro. Bet kadangi girtuoklio moteris yra jam 
artimiausia, užtai ji daugiausiai ir nukenčia. Plymoutb'e-
gi tokių šeimynų netrūksta. Ypač dabar, kada dirbama 
teip mažai, kad vos-ne-os su gyvasčia ištrūkti tegalima, 
o jei vyras dar girtuokliauja, tai jau moteriškei gyvas pra 
garas. 

Kur-gi ne! Vyras uždirba vos keletą dolerių j dvi sn 
vaiti. O čia namų randa, maistas, kuras, ap s id engimas-— 
žodžiu, reik daug-daugiau pinigų, uegut ką vyras uždir
ba. Šis-gi šelmis, vietoje gludenties, pragena dar ir tuos 
paskutinius. Ir iš tai kyla nesutikimai. 

Ne teip seniai ypatingai viens reginys padarė aut 
numes didelj įspūdį. . . Štai moteris, su kūdikėliu ant ran 
kų vadinas savo vyrų iš karčemos namon. . . Pati, išbalu
si, akys įdubę, apdriskusi, basa, verkia, prašo - "eik, 
.luozuli, namon, eik širdele"; kudikelis-gi it, sakytum, ko 
kis paveikslas, ant kurio matyti visas girtuoklystės nuo 
dėmes, žiuri į savo pasigėrusį tėvą ir teip gailiai striūbau
ja, kad net ir man pradėjo ašaros kristi. . . Bet girtuoklis 
tėvas atsigrįžo, pažiūrėjo, nuspiovė ir vėl prie baro nusi-
plakė.. . Tai tau žmogus! o juk PlymouthV yra daug to
kių. Morkus. 

HOMKSTEAD, PA. 

31 d. liepos m. buvo šv. Petro ir Pauliaus lietuviškos 
parapijos susirinkimas. Tarp kitų reikalų buvo tartasi, 
kad kaip nors sustabdyti dalinimą visokiu apgarsinimų, 
pliakatu, atsišaukimų ir 1.1, priešais bažnyčią. — Parapi 
jonai privedė daugybe priežasčių, kurių dėlei dalinimas 
negeistinas: apteršia bažnyčios kiemą, kliudo žmonėms ap 
leisti bažnyčią, prieg tam visoki bedieviai ir eicilikai, pa
sinaudodami liuosybe, platina išniekinančius šv. mūsų Ti
kėjimą raštus, vienu žodžiu daro betvarkę tarpe ramini 
išsiskirstančių po pamaldų kataliku. 

Apsvarsčius viską, parapija vienu balsu nutarė, kad: 
1, tolesniame laike, skirstanties žmonėms po pamaldi] iš 
bažnyčios, jokiu plakatų, pranešimu, apgarsinimų, ir 1.1, 
nebūtų dalinama; 2, išpildymą to nutarimo tur prižiūrėti 
parapijos komitetas; 3, tame dalyke parapijos komitetas 
reikalui atsitikus, tur šaukties miesto valdžios pagelbos; 
ir 4, šinos nutarimo punktus pagarsinti abiejuose kat;ili 
kiškuose laikraščiuose "Žvaigždėje" ir "Drauge" , jeigu 
gerbiamos redakcijos teiksis priimti i savo skiltis. 

Kun. S. J. Čepananis, klebonas. 

MASPETI1, N. Y. 

Atlaidai ir Orunvaldo apvaikščiojimas. 7 d. šio 
Rugpiučio mėn. atsibuvo Maspeth'o lietuviškoje bažnyčio-
je Atsimainymo Viešpaties iškilmingi atlaidai. Su dva
siška pagelba pribuvo šie lietuviški kunigai: Kun. J. Že-
bris iš New Britain, Oonn., kun. B. Žindžius iš Klizabeth. 
kun. J. {šeštokas iš New Yorko, ir du iš Hrooklyuo: Kun. 

S 

A. Kuodis ir kun. S. Rymeika. Pirmus Mišparus laiko kun. 
Kuodis, paskutinius Mišparus kun. Rymeika, laike kurių 
gražų pamokslą pasakė kun. J. Žebris išaiškindamas ap
linkybes atsimainymo Viešpaties 'lezaus ant kalno Tabor. 

Ant rytojaus po atlaidų, kaip buvo garsinta per pla
katus, atsibuvo iškilmingas apvaikščiojimas jubilėjais ko
vos ties Žalgiriu. Tą apvaikščiojimą pripažino reikalingu 
visi, kaip lenkai, teip ir lietuviai ir visi visur tą jubilėjų 
apvaikščiojo, kaip kas išmanė: lenkai daug vietoue ap
vaikščiojo labai iškilmingai, t. y. su bažnytinėmis apei
gomis, su iškilmingomis parodomis, tautiškais žaislais ir 
triukšmingomis prakalbomis, kurios vienok, kaip ir iš kal
no galima spėti, nebuvo bešališkos ir teisingos, nes lenkai 
savo prakalbose ir savo aprašymuose to istoriško at i t ik i 
mo lenkų ir anglų laikraščiuose visą nuopelną Kryžiokų 
pergalės ties Žalgiriu priskaitė savo lenkų kariummei ir 
savo lenkų karaliui Jagelai, visai užtylėdami apie mūsų 
didvyrį Vytautą. 

Lietuviai tėvynėje Lietuvoje, kaip katalikai teip ir 
laisvamaniai, apvaikščiojime paminėjimo kovos ties Žalgi
riu, visi sutiko viename pukte, t. y., jog jubilėjų reikia 
apvaikščioti skyrium nuo lenkų, nes lenkai perda'ug jau 
daodė lietuviams nuo senų laiku, skliausdami jut s poli
tiškai ir kutluriškai, o ypatingai dabar bažnyčiose. 

Tas tiktai buvo skyrius terp apvaikščiojiinų grynai 
tautiškų- katalikiški! 'u- laisvamanių, jog pirmieji persta
tė tą atsitikimą tikroje istorijos šviesoje, o antrieji (t. y. 
laisvamaniai socialistai) pasinaudojo tuo a p vaikščioji
mu savo partyviškiems tikslams: katilikystės niekinimas. 

Lenkams pradėjus ruošties prie jubilėjaus kovos ties 
Žalgiriu apvaikščiojime, aš žeminus pasirašęs teipogi pri
pažindamas to apvaikščiojime reikalingumą, su keliais 
tautiečiais parašiau atsišaukimą j Hetuvius ir liet aviškai 
draugijas Maspeth'o, Brooklyno, New Yorko ir kii/ų apie-
linkių, užkviezdamas ant 21 d. gruodžio 1009 m. j lietu
višką tautišką namą Brooklyne ant mitingo dėl išsikal
bėjimo, kai]) tą jubilėjų apvaikščioti. Ant to mitingo buvo 
nutarta jubilėjų 500 m. sukaktuvių kovos tie Žalgiriu ap
vaikščioti skyrium nuo lenku ir be didelių išlaidu, be iš
kilmingų parodų. Tolesniam išdirbimui apvaikJeiojimo 
programos, buvo tuokart išrinktas tam tikras komitetas: 
Pirmininku kun. V. Staknevieius, Newarko klebenąs, vi
rė pirmininku J. Sukis (iš soeijalistų partijos), P. Žukaus
kas sekretorium ir P. Dunosa, aptiekorius, kasieri im. Pir
mininkui, kunigui V. Staknevičiui, ar tai iš nebuvimo lai
ko, ar tai iš kokios kitos priežasties, nieko neveikiant, vi
są vadovystę pagriebė į savas rankas minėto komiteto viee 
pirmininkas p. šūkis soeijalistas, kurs ir prirengė tam 
.jubilėjaus apvaikšėiojimui programą soeijalistiš cą, par-
tyviską, t. y. suruošė Brooklyne, Maspeth'e, New Yorke 
ir Jersey City prakalbas, ir ant kalbėtojų pakvietė visus 
žinomus laisvamanius, soeijalistns, agitatorius ir žinoma, 
pirmoje vietoje patį bedievystės apaštalą Dr. Jon > Šliupą, 
kurs savo prakalbose niekino dvasiškiją, lietuviškas šv. 
Kazimiero Seseris, lietuvišką misijonierių Tėvą Kazimie
rą, kapuoinf, ir 1.1. 

Teip dalykams virtus aš, žinoma, nebegalėjau to ko
miteto suruoštame apvaikščiojime dalyvauti, viešai per 
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pamokslus prieš tokį apvaikšeiojimą užprotestavau, ir pri
žadėjau priruošti atsakant] katalikišką apvaikšeiojimą, ir 
tą savo prižadėjimą išpildžiau 8 d. šio Kugpiuein mėnesio. 

Tas jubilėjaus apvaikščiojimas pas mus Maspeth'e at
sibuvo šitokiu bfidu : 

Devintoje valandoje išryto buvo atlaikytos iškilmin
gos Mišios, kurias atlaiko kun. Juozapas Žebris, man su 
kunigu Kuodžiu asistuojant. I'askiaus po Mišių buvo atgie 
<lotas padėkavonės hymnas "Te Deum Laudamus" ui lai
minga pergalėjime tėvynės priešų Kryžioku. Ant galo 
vakare 8 vai. bažnytinėje salėje atsibuvo prakalbos. Kal
bėjo p. Kaz. Krušinskas, Susivienijimo Lietuviu H. K. A. 
sekretorius, kun. J. žebris ir kun. A. Milukas. Atidary
damas prakalbas aš išaiškinau to jubilėjaus apvaikščio
simo svarbumą ir reikalą ir išreiškiau savo papeikimą 
soeijalistams už neatsakančias prakalbas laike to apvaikš-
čiojimo, už pasinaudojimą tuo teip svarbiu paminėjimu 
savo partyviškai agitacijai. 

P. K. Krušinskas labai graliai apsakė plačią istoriją 
kovos ties Žalgiriu ir aid. galo ragino lietuvius iš priežas
ties tos linksmos pergalės paaukauti kiek galint ant tau 
tiško namo Vilniuje ir ant užlaikymo šv. Kazimiero Sese
rų, kurios platins apšvietimą tarp priaugančios lietuvių 
jaunuomenės Amerikoje. 

Kun. J. Žebris savo prakalboje ragino lietuvius prie 
blaivybės, kad lietuviai savo girtuokliavimu ne paturėtų 
vokiškų bravoru ir Rusijoje monopolių. Teipogi priminė, 
jog ir Kryžiokai savo užpuldinėjimais ant Lietuvos, išmo 
kė lietuvius kariauti, išmokė turėties vienybės ir spiesties 
j krūvą j vieną tvirtą viešpatiją. 

Kun. A. Milukas toliaus aiškindamas pradėta kunigo 
Žebrio temą prirodinėjo, jog lietuviams reikalinga yra 
Šviesti savo protas y vairioms mokslo šakomis. Ir mušu 
didis kunigaikštis Vytautas dėlto nuveikė teip didžius 
daiktus, dėlto teip pasekmingai pergalėjo Kryžiuočius, 
jog pirma pats mokinosi, pats švietė savo protą pas tuos 
paėius Kryžiuočius po du kartu būdamas, kaip kariauti 
•kaip valstiją sutvarkyti ir 1.1. Tolesniai garbus kalbėtojas 
aiškino, jog lietuviams reikia klausyti savo dvasišku va
dovų. Kad lietuviai nebūtų klausę savo didžio kimi 
Baikščio Vytauto, nebūtų pergalėję savo priešų ir būtų 
patekę vokiečiams j nelaisvę. Dabar lietuviai nebeturi 
savo didžių kunigaikščių, kurie jiems vadovautų. Lie
tuviški inteligentai tankiausiai nori lietuvius vesti klai 
dingais keliais, todėl lietuviams pasilieka tiktai tikrais, 
ištikimais vadovais tautiškuose, tikėjimiškuose ir moks
liškuose dalykuose vieni kunigai, kuriu užtai išpuola 
klausyti. 

Tarp prakalbų vietinis vargonininkas p. Augustinas 
Žindžius su savo išmokytu elioru padainavo labai gražiai 
kelet.t tautišku dainelių: "Lietuva Tėvynė", "Kur bėga 
Šešupė'', "Aid kalno karklai siūbavo" ir kitas. 
^ Ponas A. K'aeunas parodė labai gražių tautišku p;i 
vmfrslėliu, kaip Lietuvos didžius kunigaikščius, tas vietas 
kur buvo mūšis ties Žalgiriu, Lietuvos svarbiausius mies 
tu.s, pilės ir 1.1. Ypatingai žingeidu buvo visiems lietu
viams pirmą kartą matyti iliustruotą dainą. Tai yra oho* 
rui giedant "Kur- bėga Šešupė, kur Nemunas teka ' ' p. 
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K'aeunas ant kinematografo rodė dainoje minim is vie
tas: Šešupę, Nemuną, liet. kaimą, raibą gegute, seaą ma
tuti1 ir 1.1. 

Kaip prakalboj, teip ir dainos ir paveikslai piblikai 
labai patiko: visi buvo* užganėdinti ir savo džiaugsmą iš
reiškė trukšmingais delnu plojimais. 

Publikos buvo prisirinkusi gan greit pilna bažnytinė 
salė. Matėsi daugybė iš YVilIiamsburgo ir Central 'Brook-
lyno. Aukų tautiškiems reikalams surinkta $M,0£. Pu
sė tų aukų pasiusta ant šv. Kazimiero Seserų vienuolyno 
ir pusė ant tautiško namo j Vilnių. 

Po vieną dolerį paaukavo: Kun. J. Žebris, kun. A. 
Kuodis, kun. N. Petkus, K. Krušinskas, Stefanavičius, Pr. 
Stokis, Domicė Mažonaitė, Leonas Simonavieius, Jonas 
Jocaitis, Kazimieras Brusokas, donas Zelianis, Petre* Gri
galiūnas, Marė Kminskaitė, Juozas flvoba, Jonas Rau
donaitis, Juozas Dambrauskas, Jonas Grebliunas. 

Po 50c. paaukavo: Povilas Urbelis, A. Stakėnrs, Ig
nas Bujokas, -Juozas Dailidonis, Veronika Filipovič, Petras 
Zabielskas, Aleksandras Vokis, Stanislovas Sliautaris, Ona 
Kundrotienė, Konstancija Kuėauskaitė, Antanas Slanke-
viee, Marė Moekevičaitė, Vincenta Vasiliauskienė, Juzepa 
Vitkevičienė. Kun. N. J. Petkus. 

BROCKTON, MASS. 
Subatos vakare, rugp. P* d. Soeijalistai turėjo pasi

linksminimą, kursai tęsėsi nuo 7 valandos iki vidunakčiui. 
Buvo ir prakalbos. Kalbėjo p. Bagoeius ir viešai pasis
kundė, kad vietinis klebonas nedavęs lotų kelti pikniką. 
Bei p. Bagodiui reikėjo pirm to pasiklausti gerai, kam 
lotai priklauso. Jei butų tatai padaręs, tai butų si žino
jęs, jog lotai nepriklauso kunigui nei parapijai, bet tik 
agentui, kursai aplinkinius lotus pardavinėja. Pagalios 
patjs soeijalistai nenorėjo daryti pikniko ties bažnyčia 
(apie lai p. Ii. privalėjo žinoti), nes "Keleivyje" pagar
sino pikniką šitaip : 

"Lietuvių socialistu 17 kuopa, Brockton, Mass. 
parengia ant 13 d. Rugpiučio piknike ir prakal
bas. Prasidės 7:00 vai. vakare ant pievos arti 
lietuviu bažnyčios, ant Aitics St. Įžanga vy*a?ns 
1 oe., Moterims iOe. Kalbės Bagoeius. Visi kvie
čiami atsilankyti." 

Lietuviai paprastai daro piknikus ne ties Ames. bet 
lies YYebstcr gatve -ant lotu, kurie neprieina prie baž
nyčios. 

Bagoeius be reikalo iškėlęs rankas danguosna ir šau
kė, kad Dievas susimylėtu ir užgintų tiems. . . kunigams 
žadinti vargdienius darbininkus. Jisai net pasiskundė 
prieš kunigui: kam, girdi, jie nori išganyti dūšias tokių 
žmonių, kurie nenori, kad jų dūšios butų išganytos!. J. 

Aš klausiu: dėlko p. Bagoeius taip uoliai siulijo "Pi
pirą" net tiems žmonėms, kurie to soeijalistų, atsiprašant, 
laikraščio nenori imti j rankas? Parapijonag. 

NEDiLDIENIO KONCERTAS UŽDYKĄ. 
Kiekvieną nedėldienj popieti] Sans Souci parke Op-

penbeimo orkiestra išpildo programą bažnytinės muzi
kos. Liejimas j parką uždyką kiekvienam. Yra jame pil
na visokiu, pasilinksminimu, ikvaliai suolu pavėsyje. Jėd-
nas gali užsiganėdinti. 
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Milijonierė išmesta iš busto. 
No\v York, N. Y. Pana Dela Kieliardson, trisdešimties 

I milijonų dolerių savininko, iš godumo pardavė savo pa
lečių, kuria tuo gyveno, o paskui nenorėjo iš jo išsikraus
tyti . Negalėdamas nieko su milijoniere padary t i naujas 
•aviniukas pasamdo konštabelius, kurio išmoto ją su vi

e š a i s jos rakandais ant gatvės. TJĮ baisu pinigu godumą 
••pana Hioliardson aplaiko nuo savo tėvo, kuris , nors tur
t i n g a s , %gyveno penkiolikos pėdu pločio namelyje ir bad-
[mir iavo, by t ik daugiau pinigu suėėdijus. J o dūkto taipgi 
' einanti tėvo pėdomis. 

Farmerių pačios straikuoja. 
% H Cincinnati, Ohio. Karmerių paėios apskr i tyje Piqua 

'" ; | iki YVest Indiana apskelbė nepaprastą straiką : nenori jos 
•gaminti maiste kūlėjams ir ju pagelbininkams. Dabar 

mat kūlimo laikas ir j ieškoma kūlėju rankomis ir prie 
, mašinų. Darbininkai ant t'armų ta ip daug reikalauja už 

. . ' s a v o darbą, jog t'armeriai nenori jų maitinti . Norint-gi 
v gauti maistą darbininkai turi brangiai uz ,)} ir nz paga
li , .minima fa nuoriu pačioms užmokėti. 

Negrai remia Rooseveltą. 
• No\v York, N. Y. Taut iška negrų vaizborių ir pabri
n k a n t i ! lyga pastatė T. Rooseveltą kandidatu ant Suvieny 
..tų Valstijų prezidento 1912 metuose. Toji lyga karštai 

1 

i 

X, 

K 1 

Pžaukia visus negrus remti Rooseveltą, DOS jis esąs t ikru 
• I 
ffnegrų apgynėju ir apiokūnu. Pastarųjų-gi pastoriai mel

džiasi , kad K'oosovelta.s būtų išr inktas prezidentu. 
Kalėjimas už rūkymą. 

Omaha, Nobr. Šitame mieste suareštuota dvi mergaiti 
Bifi Chicagos už papierošų rūkymą gatvėje. Kaip žinoma, 

KlNebraskos valstijoje teisiškai užginta viešai rūkyt i . Toi-
H f ė j a s nubaudė prasikaltusias merginas viena diena kalėji-
«f|mo. 

Farmer ia i pe rka automobilius. 
Dotroit, Mieli. Vietiniai automobilių pabr ikanta i pa

tvir t ina, jog jie daugiausiii jiutomobilių parduoda tarme 
riams. Per pastaruosius dešimts metų .">o nuošimtį padirb 
tų automobilių nupirkę farmeriai. Boto jie gerai ir be jo
kių derybų u/, juos u/moką. Sis faktas liudija Amerikos 
ūkį kjlant augštyn. 

Bomba an t laivo. 
Ne\v York, N. Y. Maskolijos laivui " L i t u a n i a " ren-

gianties apleisti Independenee Shorei Brooklyne nesu 
sektas p ik tadarys įmetė ta rp anglių parako dėžutę. 

Dėžutės būta nedidelės ir lengvai galėjo būli įmesta 
į pečių sykiu su anglimis, o parakui sprogstant laivas su 
|Hsais pasa/ ier iais būtų į padanges išlėkęs. Didelė nelaimė 
būtų atsi t ikus, nes ant laivo būvu keli šimtai keleivių ir 
dnug visokių prekių. Dėžutę su paraku patėmijo pečku 
rys, už k;i gausias pinigišką dovaną. 

Ištekliaus prekių už 250 milijonų. 
Washington, D. C. Muito biuras pagarsino, jog perei 

tais metais, pasibaigusiais 30 dieną UepOS, importuota į 
Suvienytas Valstijas už <ln šimtu penkiasdešimta milijono 
dolerių ištekliaus daiktų. 

Nepaisant aukšto muito pargabenta daugybes piršti 
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nių, mezginių, aptavonių, deimantų, brangių kailių, p lunks 
nų, tabokos, vyno, visokių likierių ir tam panašių daigtų, 
be kurių paprastas žmogelis lengvai apsieina. Daugiausia 
tų prekių p a r t r a u k t a iš Prancūzijos ir Anglijos. Vienų 
deimantų atvežta už keturiasdešimta šešis milijonus dole
rių, šios skaitl inės parodo, jog Suvienytose Valstijose esa 
tna daugybė piliečių, kuriems ant visko pinigų užton ta. 

Sudegino čeveryką su pinigais. 
Big Kapids, Mieli. Tūlas darbininkas sučėdijęs $3.500 

nepadėjo jų į banką, bet laikė paslėpęs sename apautuve. 
šiomis dienomis valydamas namą ir degindamas nenus 
daiktus , užmiršęs įmetė į ugnį ir oeveryką su pinigi is ir 
atsiminė apie paslėptą turtą tik tada, kuomet iš eevery-
ko ir pinigų vien pelenai beliko. Nelaimingas žmogelis 
ko iš proto neišėjo, nes su dideliu vargu sutaupęs tą sumą, 
kurios taip lengvai nustojo. 

Nepapras tas duosnumas. 
Old Orohard, Maine. Pastorius A. B. Simpson iš New 

Yorko surinko šitoje apielinkėje keturiasdešimta šešis su
virsimi tūkstančius dolerių vieną dieną. Simpsonas kelio
se vietose sakė pamokslą, paaiškindamas misijų svar
bumą, o paskui kolektavojo, kiekvienam klausytojui gau
siai aukojant . 

Bomba po majoro langu. 
Detroit, Mieli. Po langu ofiso šio miesto majoro Breit-

raeyero rasta bomba su laikrodžio mekanizmu, kuri butų 
ekspliodavus valandoje, kuomet majoras paprastai būna 
ofise. Bombą rado darbininkas gatvę šluodamas. \)lici-
ja veltui jieško asmens, kurs ją ten padėjo. 

Gausus atlyginimai advokatams. 
\Vasliington, D. C. Valstijos biuro pat i r ta , kokius už-

mokesėius gavo advokatai indijonų šakos Cherokeoį pro-
vojusiųsi su valdžia už sugrąžinimą jiems neteisingai už
grobtų žemių ir už suokalbio nedalaikymą. Indijonai provą 
išlošė su pagelba septynių advokatų ir gavo $4.792.992.00 
atlyginimo. Iš tos sumos advokatams užmokėjo $7l.}2.650, 
Daugiausia gavo advokatas Ovven - $208.7IJ8, mažiausia-
gi advokatas donos $48,170. 

Žymi vagystė . 
Louisville, Ky. Akcijonieriai Fidelity Trus t C«t ban-

kos persit ikrino, jog kasoje t rūksta $1.200.000. Tucs pini
gus pavogęs bankos sekretoriaus pagelbininkas Al gustas 
Ropke. Akcijonieriai patįs padengė stokuojanui sumą 
taip, kad žmonės, sudėjusiejie toje bankoje sunkiai sučė-
dytUS centus, nieko netrofys. 

Nubaudė geležinkelio kompaniją. 
Sau Prancisco, Cal. Geležinkelio kompanija Southern 

Pacific Kailroad tapo teismo nubausta ir turės užmokėti 
$1.1)00 už neteisotą pakėlimą mokesties už prekių perveži
mą tarp Vendi, Nevada, ir San Jose, California. Tiek pa t 
pabaudos turi užmokėti ir California Pine Box and Imm-
bef kompanija, kuri buvo suokalbyje su geležinkelio kom-
panija ir gaudavo nužemintas kainas savo prekių perveži
mui. 

Gaisras kasykloje. 
Carson, Nevada. Nuo elektros vielų kilo gaisras an

glies kasykloje firmos liest and Beleher Mine (1o. neto
liese Virginia City. l 'gnelė dar neapveikta, o uuost 
jau siekia $100.000. Darbininkai išsigelbėjo visi. 

file:///Vasliington
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DRAUGAS 
KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS. 

PASVCSTAS AMEBIKOS LIBTUVIŲ KATALIKŲ 
REIKALAMS 

Kinu kas savaite ii Wilkes-Barre, Pa. 

Kaina: metams $2.00, pusmečiui $1.00, trims mene-
siamB 60 centu. Europoje ir kitur $3.00 
Adresas 

" D R A U G Ą S", 
314 E. Market Str. VVilkes-Barre, Pa. 

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

64 Ohuroh Street, Pittston, Pa. 

8u visais reikalais reikia kreipties šitokiu antrašu: 
"D R A U G A S " 

JOHN S. LOPATTO, Manr.ger, 
314 Bast Market Street, Wilkes Barre, Pa. 

" D R A U G A S " 
(THK FRIBND) 

WEBKLT, published at IH4 E. Markei St. YYilUs-
Barre, Pa. 

Smbscription: $2.00 a year, $1.00 six months, 50 cents 
three months. 

Rates of Advertising on Application. 

SKAITYTOJŲ ATYDAI. 
Primename visiems "DRAUGO" skaitytojams, ku

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

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

Neaptarėjes nors vieno " D r a u g o " numerio, nelauk 
trijų mėnesių, bei tuojaus duokie žinią "Draugo" admi
nistracijai-

"DRAUGO" Administracija. 

REDAKCIJOS PASTABOS. 

Šiomis dienomis labai daug kalbama ir rašoma apie 
Ispaniją. Žinių agentūros — o jos visos beveik randasi 

žydu rankose skelbia neįtikėtinas ir dažniausiai net ei 
ringas naujienas apie santykius tarp Ispanijos valdžios 
ir Vatikano. Kaip visados, kaltinami yra ne laisvamaniai 
ir bažnyčios priešai, bei kunigai ir dvasiškoji vyriausybė. 
Tat-gi verta, sužinoti arčiau dabartinę Ispanijos politiką 
su popiežium. 

Vatikanas padarė sutarti (konkordatą) su Ispanija 
f$f>l m. Toji sutartis tapo truputį atmainyta 1859 m, ir 
apskelbta, kaipo "valstijos įstatymas". Abidvi pusi ap
siėmė ištikimai pildyti sutartj ir pasižadėjo, kilus nesu 
sipratimams, užbaigti draugišku būdu, kaip brolis su bro 

l'irm devynerių metu Ispanijos valdžia pas ulijo kai-
kokias atmainas konkordate. Jinai susimanė sumažinti 
skaičių diecezijų ir suvaržyti vienuolius. Tie sumanymai 
tapo paduoti Vatikanui apsvarstyti ir nuspręsti. 

Čia reikia atsiminti, jog dar 1887 m. Ispanijos par-
tiamentaa išleido [statymą apie bendroves. Tas įstatymas 
buvo išleistas prieš tuos vienuolius, kurie nebuvo išvardin 
t i konkordate, bet vis dėlto tokių vienuolių valdžia nekal
binėjo. Tik rugsėjo 1!), 1003 m. pirmininkas Sagasta pa
bandė pasinaudoti 1887 m. įstatymu prieš kaikuriuos vie
nuolius, liet tuomet popiežius užprotestavo. Hezultate, 
bal. 2, 1002 m. tapo padarytas "modus vivendi ' , kuriuo 
viskas palikta po senovei, kol Ispanijos valdžia ir Vatika
nas neperžiurės konkordato ir nesusitaikįs gerumu apie 
atmainas jame. Bet ministerijos mainėsi taip tai kiai, kad 
nebuvo galima pradėti išlik rujų peržiūrėjimą. Tik, kuo
met nupuolus Mauros kabinetui (spalyje 1009 mi) paėmė 
valdžią j savo rankas Moret, tuomet tik prasidėjo tary
bos ištikrųjų. Moret'o ministeriu užsienių dalykų buvo 
Pere* Caballero, kursai ir buvo nukeliavęs j Rymą ir te
nai padavęs kardinolui Merry del Val'iui Ispanijos val
džios reikalavimus. Bet Moret'o ministerija gyvavo tik 
keturis mėnesius. Morel'o vieta paėmė Canalėjjus. 

Kardinolas Rferry d»-l Vai gerai žinojo, koki žmogus 
yra Oanalėjas, bet, kaip rodosi, buvo nuomonės, kad nau
joji ministerija nepagyvuos ilgai ir negalės nuveikti ką 
norints didelio ir pastovaus. Tuotarpu Ispanijoj vysku
pai, matydami pavojų tikybinei romybei, bal. I1 d. 1910 
m. parašė ministeriu pirmininkui prašymą kad nustotų 
varęs antiklerikalinę politiką. 

I tą prašymą Canalėjaa atsalcė karaliaus paliepimu 
ivykdinti L887 metu įstatymą apie bendroves — kaip tai 
dar 1903 m. buvo padaręs Sagasta. Paliepimas tapo ap
skelbtas 25 d. gegužio 1910 m. Karaliaus reskriptas su
laužė 1902 metų "modus vivendi". Negana to. lrž dviejų 
savaičių (biri. 11 d.) pasirodė naujas karaliaus " jkazas", 
kursai sulaužė XI punktą Ispanijos konstitucijos, nes pa
šei ijo iškišti tikybines emblemas ant ne-katalikų maldna-
tniii. Kadan-gi konkordatas remiasi tosios tai konstituci
jos, tai popiežiaus užsieniu dalyke ministeris nurodė Is
panijos valdžiai, jog jinai yra sulaužusi konkordatą. 

Re to, karalius Alfonsas XIII, atidarydama* parlia-
menta biri. ir>, 1910 m. savo kalboje nuo sosto prisižadėjo 
pataisyti įstatymą apie bendroves, sumažinti vienuolių 
skaičių ii- išvyti laukan tikybos mokslą iš mokvHą. Tok
sai apskelbimas buvo griežtai priešingas konkordato l i 
tam punktui. 

Iš to visko matyti, jog Ispanijos valdžia aiškiai ir 
drąsiai laužo sutarti su iv. Tėvu ir mindo po lojų aną 
"valstijos įstatymą", taip darydama, nesiklausia nei iš 
tolo kitos pusės, kuriai buvo prisižadėjusi tikrai ir išti
kimai, jog visus tikybinius reikalus nuspręs broliokai, pa
sišnekėjusios ir pasiderėjusios viena su kita. 

Kuomet gi katalikai sujudo ir buvo surengė didele 
demonstraciją karaliaus vasarinėje sostinėje San Sebas
tiane. Alfonsas XIII pabėgo į Angliją su savo /mona. o 
Oanalėjas uždraudė demonstraciją. "Reikia įsitėn yti, jog 
tas pats Oanalėjas netik nedraudžia priešbažnytinių de
monstracijų, bet dar kursto prie ji;! 
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Parašėme, kad Alfonsas "pabėgo" j Angliją." Taip 
bent išrodo iš šalies žiūrinčiam. Bet gali l)ūti, kad jisai 
išvažiavo sveikatos ieškoti. Salai, kad karal ius serga 
džiova ir nepagyvens ilgiau, kaip vienus m e t u s . . : Te-
čiau Alfonsas jau ne toks karš tas khtal ikas, kokiu buvo 
kitados, Karal ienė Viktorija vis dar tur i s t iprius palinki
mus prie protestantizmo ii" visados laiko prie savęs savo 
motiną, kuriai su protestantizmu galva pramušta . Žmonos 
ir uošvės įtekmė negalėjo būti bergždžia Alfonso viešuose 
darbuose. Karalienė Viktorija nėra žmonių mylima ir, 
mirus karaliui , negalėtu pasilikti Ispanijos valdytoja. Ka
ralienė motina Kristina ir-gi negalėti) tapt i regente ; nes 
y ra griežtai priešinga Oanalėjas 'o politikai. Kas-gi Is 
panijos laukia, numirus Alfonsui? — Respublika) — Gal. 

Iš dvidešimties suvirtum milijonu Ispanijos gyvento* 
jų tik apie 30 tūkst. tėra ne-kata l iku: protestonų apie 
7,000, žydu apie 4,000 — likusieji laisva maniai. Iš to pa
sirodo, jog laisvamaniai, kuriu tėra tik saujalė, mokėjo 
jsiskverbti j katal ikiškos Ispanijos vyriausybe ir dabar 
bando katal ikus pavergti savo baudžiavom Dėlko jiems 
sekasi, apie tai bus kitą syki. Tuo-tarpu-gi užtenka pa* 
briežti, jog Ispanijos liberalai susitiks su didesnėmis klin
timis, nekaip prancūzų masonai turėjo su prancūzų kata 
l ikais . . . da r teip neseniai! 

POLITIŠKA PERŽVALGA. 
Suvienytosios Valstijos. 

Republikonu parti joje suskilimas. Ypač vakaruose 
nepasi tenkina sena ( " s t and p a t " ) politika. Taip vadina
mieji " i n s u r g e n t a i " reikalauja pažangiu atmainų, ypaė 
tur t ingu korporacijų reikaluose. Tą puse palaiko buvu-
sis prezidentas Teodoras Koose veltas. 

Bet " s t a n d - p a t t e r ' i a i " pasirūpino praeitą savaitę pa 
(taryti Rooseveltui gėdą. Mat republikonai laikė savo 
susirinkimą Saratogoje ir vieton išrinkti Uooseveltą su
sirinkimo pirmininku išrinko dabart ini Suv, Valstijų vice
prezidentą Sbermaną, kursai y r a Roosevelto politikos 
priešininkas. Iš to pasirodė, jog Taftas yra per t raukęs 
visus ryšius su buvusiu prezidentu ir yra padaręs sutar t i 
.su atžagareiviais. Sako, kad dabar t inė administracija 
palaiko šįmet Ne\v Yorko valstijos " m a ž i n ą " už pažade 
jimą palaikyti Tafto ir jo šalininku pusės ateinančiuose 
rinkimuose j prezidentus 1912 m. Kaip ten yra, kaip ne, 
bet vis-gi Rooseveltui "parodyta , jo v ie ta" , kaip tai y ra 
išsiturės Ne\v Yorko " m a š i n o s " galva Timas NVoodruH". 

Rooseveltas tuo tarpu tyli, bet — kaip sako žmonės 
— galanda tik dantis , rengiasi kovon. .Jeigu kova ištiesu 
kils, tai Rooseveltas turės už save žmones, kuomet Mma 
šiun bus šelpiama piniguočių. 

Neužilgio galima tikėties svarbių naujienų. 

SOCIJALISTŲ LAIMĖJIMAS. 

Susivienijime Lietuviu. Amerikoje šįmet, kaip žino 
ii)!i. soc ia l i s ta i paėmė viršų. Tai aiškiai matėsi per 0\-
cagos seimą, dar aiškiau matosi dabar iš S. L. A. Organo 
" T ė v y n ė s " straipsnių, kuriuose pro visus kampus žiuri 

socijalistai. J ų " a b a z e " didelis džiaugsmas. I r ne veltui. 
šiuose Žalgirio paminėjimo metuose mūsų eicilikai laimė
jo antrąjį " Ž a l g i r i " . Ne be pamato jie visus ne cicibkus 
" k r y ž i o k a i s " vadino. Ką veiksi, noroms nenoroms, turi 
pripažinti sooijalistams pergalėjimą. Mūsų " t a u t i e č a i " 
pražuvo kaip "k ryž ioks ties Grunva ldu" , arba kaip žino
mas "Kerėk pod Koekiem." 

Pergalėtojams-socijalistams tenka visų pirma S. L. A. 
organas " T ė v y n ė " . O juk tai ne menkniekis. Socijalistų 
laikraščiai savo pajiegomis ne užsilaiko. Laisvės metu vi
si lietuviai dėjo aukas " revo l iuc i j a i " . Socijalistai už i;uos 
pinigus leido " N a u j ą G a d y n ę " , " S k a r d ą " , "Ža r i j ą " . Pa
sibaidė pinigai — sustojo ėję ir laikraščiai. O jei kurie 
dar ėjo, tai " a n t k r e d i t o " , pakol nepasiseks pada ry t ko
kia eksproprijacija . . . (? Red.) Laukimas, kaip m įto-
me, išsipildė, š ta i pakliuvo j jų rankas " T ė v y n ė " S. L. A. 
Organas, kurio palaikymui galima semti pilnoms sau.pms 
iš S. L. A. iždo. Tenka socijalistams ir 10 tūkstančių 
' T ė v y n ė s " skaitytoju, t. y. beveik tiek, kiek lietuviams 

ties Grunvaldu imtinių. 
" I m t i n i a m s " , vietoje geležinių pančiu, bus skiepija

mas socijalizmas. (Tik baisu, kad nepakeltų maišto) . Per
galėtojams teks už 80.000 dol. pirkti neseniai namai, ku
rie netrukus, be abejo, virs lizdu, tvir tove socijalistų. Tiek 
nei lietuviai ties Žalgiriu nelaimėjo, nes kryžiuočių sosta-
pilio jiems nepasisekė paimti ! Žodžiu: hura, socijalistai! 

Pergalėti tautiečiai (kurių susivienijime daugiau neg 
socijalistų, tik nesusipratę) p radeda nerimauti . Kaip smir
dėti, nekurie, netik pavieniai, bei ir draugijomis, nori vi
sai nuo Susivienijimo atsimesti. Socijalistai iš "Tėvy 
nės" , tatai matydami, stengiasi " t a u t i e č i u s " ramint i . 
Štai ką rašo No. 3 3 : " g e r a s socialistas gali būti geru so
cialistu, nesil iaudamas buvęs geru tautiečiu, o geras tau
tietis gali būti geru socialistu, neatsisakydamas nuo tau
ty s t ė s . " Be1 tiems žodžiams galėtų įtikėti negu tas, ku
rio protas panašus j rėtj kaip kad to paties autoriaus pro
tas ir sulig jo paties prilyginimo (žiur. " T ė v y n e " No. 33. 
Kalnėno straipsnj) . I>argi, prasilavinęs protas, girdi, 
dogmas paspir ia \ šalį (žiur. ten pa t ) . Man rodos, geriau 
butu " i š s p y r u s " iš redakcijų netikusius rašt ininkus (a 
la Kalnėnas), o geriausia, kad mūsų tautiečiai, sykj su
sipratę, " i š s p i r t ų " iš savo Susivienijimo visus cieil ikm. I r 
tai karta turės įvykti. 'Ink negalimas daiktas , kad S L. 
A. ilgai norėtu nešioti socijalistų jungą. A. Tautkua. 

ATSIVERTĘS. 
"Tygodn ik Po l sk i " paduoda sekantį 

APREIŠKIMĄ. 
•fiiuomi duodu žinią, jog per t raukiau visus ryšius su 

ta ip \ ad inama taut iškąja " B a ž n y č i a " , kurioje pildžiau 
kunigo priedermes per dvejus metus. Pametu dėlto, tad 
aeprigulmings " B a ž n y č i a " susideda iš žmonių, kurie nu
stojo tikėjimo ir doros, kad nėra ten išganymo, ir kad 
galva tosios Uažnycios nėra persiėmusį geresnėmis idėjo
mis, vien " i a r o " , nes tame mato medžiagiškąją nauda. 

Tautiškoji vienybė nustoja daug, meluojant žmo
nėms, kad vien tik Hoduras neva buvo išganytoju misų 
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tėvynės, kurios istorija y ra tvir tai su jungta su Rymo-Ka-
talikų Bažnyčia, ir kuri pagal žodžių Jėzaus Kris taus tę
sis B6t iki pabaigos svieto. Meldžiu savo brolių lenki;, 
kad melstasi už mane prie Visogalinčio Dievo, kad dova
notu man mano pasielgimą, kuri , būdamas j a u n u ir ne
patyrusiu , nežinomai padar iau . 

L. Zakczewski, 
buvusis Taut iškas kunigas Bayonne, N. J., ir Providenee, 
R. I. 

P . S. Maloniai meldžiu tą patį perspauzdint i ir kitų 
katalikiškųjų laikraščių. 

JONAS SUTKUS—JAUNUTIS. 
Pastaromis dienomis (Rugpiueio 11 d. 1910 m.) aplei

do šįjį pasaulj da r vienas darbininkas tautiškoje—litera
tiškoje dirvoje, kuriuo buvo Jonas Sutkus. 

Jonas Sutkus gimimo nuo Panemunės, Suvalkų rėdy-
bos. Lžbaigęs keturias klesas Mariampolės gimnazijoje, 
[stojo Seinų seminarijon. Tenai užbaigęs du filosofijos 
kursu, ale nejausdamas pasaukimo j kunigus, apleido 
seminarijų, baigdamas pirmąjį teologijos kursą. Iš Seinų 
jaunas ex klerikas nuvažiavo Vilniun, kur padirbęs kelis 
mėnesius prie kun. Ambrazevičiaus ir P. 'Tileišo ( " L i e t u 
vos B i t i n i n k o " bei " Š v i e s o s " ir "Vi ln iaus Ž in ių" ) susi
taupęs užtektinai skatiko, apleido tėvyne. Atvykęs j Wor-
eester, .Mass., tiek brolio, tiek pusseserių buvo širdingai pa 
t ik tas ir jųjų bei kun. Juozo Jakšcio pakalbintas pasiry
žo ir vėlei įstoti į seminariją, kad darbuoties Springfield 'o 
vyskupijoje. Atlikus su kun. .1. Jakščiu reikalingą kelio
ne į Springfield'ą bei reikalingus formališkumus, atėjus 
laikui važiuoti seminarijon, a tmainė savo paketinimą ir 
susidėjęs skat iko už korespondencijas į " Ž v a i g ž d e " , prie 
mė Kun. Miluko užkvietimą ir išvažiavo į Sliennmloali dar 
buoties prie " Ž v a i g ž d ė s " . 

Tečiaus prie " Ž v a i g ž d ė s " išbuvo neilgai, viena, kad 
kaip sakėsi, negavęs atsakanėio užmokesčio, o antra , kad 
negalėjęs kentėti užpuldinėjimu už susinėsimus su kitais 
" Ž v a i g ž d ė s " darbininkais ir darbininkėmis. 

Vėliaus darbavosi kaipo Beoeris (raidžiu statytojas) 
prie lenkiško laikraščio VYilkes-Parro. Čionai jau jam iš
syk pasiūlijo po $9. į savaitę, kas jjjį net nustebinę, nes 
tentu negalėjęs būti taip naudingu, ba buvo nepratęs be 
mašinos raides s ta tyt i . Nepajiegus tamjam laikraščiui 
užsilaikyti, ir donas buvo priverstas Wilkes-Barre apleisti. 
Pažįstami! patar iamas, įstojo Valparaiso universitetan. 
Čionai ištikrinęs, kad toji mokykla neatsakanti žodžiui 
" u n i v e r s i t e t a s " , išaikvojęs pinigus ir neturėdamas kuomi 
užsimokėti už mokslą, iš syk dar valė gatves ir prie res-
taneijų dirbo, kad prasimaityt i ir už mokslą užsimokėti, 
bet praskurdęs kelis mėnesius, metė Valparaiso ir nusi
kraus tė į (Miieago, tik j au ne vienas, ale su daug vyresne 
už save mergina, kuri Valparaiso sykiu mokinosi. 

Chieagoj<> išsyk dirbo prie vieno "s tebuk l ingo gydy
t o j a u s " už vertėją, bet m-t orėdamas per daug užkietėju 
šios sąžinės, metė dirbės pas išnaudotoją, o gavo darbą 
prie " L i e t u v o s " . C'ionai jam esant ypač įsivyravo džio
vos diedai, jis turėjo važiuoti į užmiestį susidrut intų. Ap
sireiškus aiškiai džiovai, pa tar iamas nusidangino į Texas 

. i Tečiaus sveikata netik nepasitaisė, bet dar l ab ia i s su i ro ; 
t a t atsiminęs Massaehusettso puikų orą sugrįžo į Worees- ,. 
ter 'į . Čionai apsigyveno už miesto šilelyje, kad apmalšint J• {' 
džiovą, ale jau buvo per vėla i : vos šešias savaites tebe
gyveno. Rugpiučio 11 d. a t l ankan t brolį t ik bešnekant ' l 
atsikosėjo kraujais ir už valandėlės gydytojas p s t v i r t i n o j , 
jį esant mirusiu. Jonas buvo tik 26 metų amžiaus. v'? 

Nabašninkas žinomas kaipo laikraščių b e n d r a d a r b i s . * ^ ! 
Seinuose pirm atgavimo spaudos klierikai išleidi nėjo m ė - H J 
uesinį laikraštį . Laikraščio įsteigėju buvo J, Švedas (da
bar kunigas) . Apleidus kun. Švedui seminariją, J . Sutk. 
kokį laiką vedė " J a u n u o m e n ė s Draugą" . Vėliaus jo raštų] 
randame "L ie tuvos Bi t in inke" , "Vi ln iaus žiniose") 
"Žva igždė je" . Nabašninko norėta įsigauti ir prie "Ke- , 
le iv io" už vedėją. " L i e t u v o j e " tilpo taip-pat nemažai jo j 
rtedtų. Kelis kar tus savo raštais šelpė ir šitą laikraštį] 
" D r a u g ą " . Papras ta i jis savo raštuose svars tydavo ak-
lualinius klausinius. [Sverte keletą veikalėlių ir iš sveti-J 
imi kalbų, kurie ti lpo " L i e t u v o j e " . Būdamas seminar i jo j 
je, rašinėjo eilutes. Daugelis jų tilpo " J a n i o ome nes J į ^ ^ 
Drauge" . Amerikoje poezija veik imi neužsiėmė. Materia-j^fC1 

line Amerika mažai tepaisė dailiąja l i t e r a t ū r a . . . Na-jT 
bašninkas dažnai rašė " a n t o rde r io" , dėl prasimaitinimo,^ M j ' 
nes iš to ir tegyveno, poezija-gi " o r d e r i ų " nemėgsta. . .ifcftflffifc 
Kaikurios eilutės turi gražias mintis ir jausmingas, vis-gi j jp^ 
žinoma, keliomis eilutėmis, rašytomis nesubrendimo ""į-Mgįgg 
žiuje, negalėjo iki pačiam Parnasui pakilti. f"f^\ 

Pasirašydavo Jaunučiu , tik Amerikoje sužinojęs, knd$**j 
esanti ir pavardė J a u n u t i s savo slapyvardį atmainė. j ' ••• •••' 

Taip-pat nabašninkas interesavosi jaunąja Lie tuvaJ 
ir kur tik gyveno, visur buvo bruzdėjimas apie jį. I>ay.-jĮ5j| 
niausią būdavo draugijų sekretoriumi. 

Būdo nabašninkas buvo kibai nepastovaus. Kaip ^Bį į f t , 
biografijos matėme, jisai tik per tuos nepilnai "> metus, ku-K. £ 
riuos išbuvo Amerikoje, apvažiavo beveik visą respid>liką,W|p 
niekui- ilgiau kelių mėnesiu neapsibūdamas. Per s a v o J ^ \ 
trumpą laiką, kurį išbuvo Cliieagojo, anot jo pat es, p e r ė j a ^ 
jęs 8 vietas. Tas pats beveik ir su jo pažiūromis. HūdamasĮ. ! * 
seminarijoje, buvo uoliu kataliku ir kelias diena* p r i e š g 
mirtį didžiavosi iš savo pamaldumo. Patekės i kitokią j» ; , l j j j 
draugiją veikiai sulygdavo savo pažiūromis. Taigi b ū n a n t i s ^ " 
Chieagojo ir Valparaisoje, jo t ikyba labai susilpnėjo, nors 4

 :< 

pradžią tam davę keli Sbenandoali 'e matytieji P a v , , ' k s " j į ^ Į i 
lai . . . Mergina, kuri jam teko už moterį, buvo be jokio |f ; . ;? 
augštesnio mokslo. Atvažiavo į Valparaiso pramokti skai-¥ 
tymo bei rašymo ir čionai su Jonu susitiko. Turėd ima pro-, ' 
lensiją prie mokslo, tečiaus jojo visai neragavusi , prisi-, ,....-_; 
klausius visokių pliovonių, drąsiai garsinusi atkaklia b e - \ , '' 
dieve i r a u Jonu badai nei šliubo neėmė bažnyčioje. Kol 
Jonas gyvas buvo, aklai vergavo jos tamsybei, tik senų, 
drangų susirinkime atsimindavo, kad jau pertoji nuva- ' 
žiavęs. Vis-gi dar galima drąsiai tvir t int i , kad nabašnikas 
nebuvo visai t ikybos išsižadėjęs. J i s greičiau buvo apsi
leidusiu katal iku, negu bedieviu. Kad apsipaiintj geriau 
su t ikyba, tam jis skaitė paskutiniomis savo dienomis 
" D r a u g i j ą " . Tikyba jame galima buvo pažinti iš draugiš
ki! pašnekesiu, ir pa s i l i aus aiškaus prižadėjimo eiti iš
pažinties t ruput į pasveikus. 
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Jaunučio ūpai labai mainydavosi. Pašnekose jis bū
davo net perdaug smagus ir j ,į<> tikrumą sunki] tikėti ui 
valandos, matant kur vieną kampe atsisėdusį ir liūdnai 
palytint gitaros stygas. 

Mirties dar visai nesitikėjo ir tik juokus darė iš gy
dytoju spėjimo. Teėiaus'mirtis ji OŽtiko netikėtai ir šian
dien jau Jaunučio nebėra. . . Jo Šaltas lavonas ilsis Wor-
eester'y šv. Jono kapinyne. Draugas Jonas. 

"LITVOS" PADAJIMAS. 

Kaip žinoma, Lietuvoje*) yra daugel žmonių, kurie 
nors skaito save prie lietuviu, bet arba moka silpnai lie
tuviškai arba nemoka visiškai tos kalbos, kalbėdami len
kiškai. Žmonės tie po lenku įtekme būdami, ne tik iš kal
bos, bet ir iš dvasios pradeda būti lenkais. Dėl atvertimo 
to tautiško pavojaus tiems lietuviams įsteigtas buvo dar 
1008 metais laikraštis "Li tva" . Laikraštį tą nuo karto 
paturėjo kunigija, kaipo iš lietuviu kuodaugiaus patrijo-
tiška ir įtekminga inteligentija. Paskui svietiškoji inte
ligentija susidedanti iš daktarų, advokatu, aptiekorių ir 
t.t., gyvenančių ne tik Lietuvoje, bet Rusijoje, Amerikoje, 
Anglijoje ir kitur. Aiškus dalykas, kad tie lietuviai ne 
tiek iš reikalo, kaip iš akyvumo ir dėl agitacijos sulenkė' 
jusiu tarpe, išrašinėjo tą laikraštį. Kiti net po kelius 
egzempliorius, kiti ėmė atskirais numeriais praplatinimui. 
Daugumas gelbėjo " L i t y a " aukomis. Iš prieiaties vie
nok stiprios kontragitaeijos iš lenkų pusės dėl atitrauki 
imi sulenkėjusių lietuviu nuo "Li tvos" pakraipos, atsira-
do neskaitlingas skaitlius tokiu prenumeratorių, kuriems 
buvo laikraštis paskirtas. Kad tikrieji lietuviai (lietu 
viškai kalbantieji) ir kiti aukomis nepaturėtų " L i t v a " 
butu žlugusi jau 1909 mete. 

Daugumas iš tikrųjų lietuvių, kurie "Li tvą" išrasi 
nėjo tik dėl aklVUmo ir agitacijos, 1!)10 mete pasiliovė tą 
patrijotišką darbą varyti, regis manydami, kad 4 ,Litvą" 
paturės sulenkėję lietuviai. Ištikro sulenkėję lietu
viai pribuvo su pagclba, bet ne teip skaitlingai. idant laik
raštį paturėti. (teikia dar kelius metus, o gal ir dau-
gsaus "Litvą" šelpti prenumerata ir aukomis pakol tarpe 
sulenkėjusiu lietuvių susitvers teip stipri partija, kuri 
daleis savistoviai ' 'L i tva i" eiti. 

Tuomi tarpu tikriejei lietuviai patrijotai turi ateit' 
į pagelbą ir malerijališkai ir morališkai, jei rokuoja " Lit
vą" UŽ atsakančią savo u/davimui. 

Tam neginčijame, kad "Li tvos" leidime nebūtų ko
kiu klaidu, nesusipratimų ir t.t. 

Visuomenė vienok turi tiesą tas klaidas nurodinėti. 
Redakcija noriai priima teisingus patėmijimus, nes luti 
norą tarnauti tautos gerui. Visuomenė vienok turi "Lit 
va" paturėti ir morališkai ir materijališkai. nes laikraštis 
neturinti* jokių kapitalų netik galės eiti šlubuodamas bet 
ir visiškai pasiliauti ėjęs. 

M. Dovoina-—Silvestravičius, 
"Litvos" redaktorius, Vilnius, Antakalnio gatvė No.<; 10. 

#) Cia kalbama apie Lietuvą Šiapus rube/iaus. 

A S 30!) 

KODAL NEINI IŠPAŽINTIES? 
Parašė kun. Aloysius J. Warol, J. Dr. 

vertė kun. V. D. 

(Tąsa). 
"Aš protestonė, bet atlikinėju išpažintį pas jus, nes 

mūsiškė manos nepakakina." Tatai girdėjau iš paties jos 
nuodėmklausio lūpų, kuris buvo man misijiniu draugi, ir 
kuris priėmė nuo jos tikėjimo išpažinimą. Tai šiteip iš
rodo špažintis pas kitatikius! 

Nikodemas : Daugelis Žmonių apleidžia išpažintį, nes, 
girdi, jie kunigo nereikalauja. "Aš išsipažįstu pačiam Die
vui, sako, kam man kunigo!" — apie ką ir dvasiškasis Tė
vas pradžioje priminė. 

Misaijonorius: Tai yra žmonės, kurie neturi nė ma
žiausio supratimo apie išpažintį ir tikėjimo dalykus, žno-
nės atkaklus, 0 beto pilni didybės. Vienas juokdarys pa
sakojo man pasaką apie Nojaus arką ir asilą. Toji pa
sakėlė kaip tik jiems tinka. Nojus prieš tvaną koleik ne
suvarė gyvulių in arką, tai daugiausiai užtruko su anlu. 
Patriarka terp kranto ir arkos įtaisė tiltą, kuriuo gyvu
liai turėjo ineiti in arką. Asilas tečiaus nenorėjo duitis 
Įvesti. Būk sakes, kad jis nežinąs, kur einąs ir ką su juo 
padarysią, kad ;jam ten būsią ankšta ir kad be arkos ap-
seisiąs, nes, girdi, mokąs plaukti. Nojus būk turėjęs varu 
asilą įstumti, ydant savo atkaklume ir kvailybėje nepra
žūtu. Liūtai, šlapiai ir kiti išmintingesnieji gyvuliai be 
pasiprieiinimo pasidavė savo globėjo norui, nes žinojo, 
kad tiktai arkoje jų išgelbėjimą*. Kokis-gi iš čia išvedi
mas.' Teip-pat mūsų užverst gaiviai, lyg ansai asilas, neno
ri duotis įvesti in arką. O ja yra mūsų šv. Bažnyčia, kuri 
nuo amžių plaukia ant nerimstančių ir putojančių svieto 
bangiu Kodėl jai priešinasi? Nes Bažnyčios mokslas per-
ankstas, neparankus, nesuprantamas ju atkaklioms gal
voms. Nori plaukti, bet patįs vjeni be Bažnyčios, be ku
nigo, be išsigelbėjimo lentos, kuriaja yra išpažintis. Kur 
jie nori plaukti! Bas patį Dievą, kad gavus išrišimą. O 
ar jie bent tiki į Dievą ? Arba visai netiki, arba menkai ką. 
Kur gi jie nori Jįjį rasti? Ar bent moka Jojo jieškoti? To
kiems šv. Juda Apaštalas teip sako: "Ko tiktai ne:;,ino, 
pliovoja : o ką tiktai iš prigimimo, kaip nebyliai galvijai 
žino, tuose daiktuose gadinaai."*) O iš kur jie gali turėti 
tikrumą, kad patsai Dievas juos išrišo? Yra Amerikoje ti
kybinė atskala, paeinanti iš Anglijos, vadinama Kvak irių. 
I n juosius, kaip pats tvirtina, šv. Dvasia stačiai, kaip } te
lefoną, kalba. Todėl savo pamaldose kratosi, kaip i.uša-
lę8). Tatai neva ženklina, kad šv. Dvasia juose teip labai 
veikia. Gal ir mūsiškiai laisvamaniai turi nuo Dievo tokį 
tiesioginį savo išrišimo apsireiškimą! Bet kas jiems duos 
tikrumą, k»d tai ne piktosios dvasios viliojimas, arba ne 
tuščia svajonė? Antra — nors jie ir į Dievą tikėtų ir sa
vomis jiegomis prie Jo prieitų, ar juos priims, kaip ^Vlošę 
(Maiiiešių), pasikalbėtu? Sodietis susivaidijo su kaimynu, 
nes jo krianftes nuskynė. Priėjo prie barnio ir skiiulo. 

1 šv. Judoa Apaštalo laiškai, eil. 10. 
") Iš cia jų vardas, nes angliškai: " t o quake — žen

klina drebėti, purtytis, judėti, kratyti. 
(Tol. hms). 
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S. L. R. K. A. Reikalai. 
NAUJAI PRISIRAŠUSIEJIE PRIE S. L. R.—K. A. 

1 kp. Edwardsvi l le , P a . : Marė Balevičienė, Agota 
Butkauckienė, Rožė Praleikienė. 

2 kp. Forest City, P a . : Magdė Stanevičienė. 
3 kp. Elizabeth, N. J . : Antan ina Gnrnlienė, Alena 

Marei konienė. 
4 kp. Shenandoah, P a . : J i e v a Aleknavičienė. 
5 kp. Forest City, Pa. (nauja) : Antanas Šilkaitis, 

Aleks. Buividas, Aleks. MnkunaK, Juozas Narusiavičia, 
Jonas Kaniušauckas, Juozas Maeiulaitis, Anufras Šniutis, 
Tadas Antanai t is , Antanas šovei is, P ranas Alekna, Pe t ras 
Zoldakas, Alena Zoldakienė, Juozas Siurba, Alena Siur-
bienė, Antanas Tnskinis. 

7 kp. Pi t ts ton, P a . : J i eva Saukščiuvienė, Alena Sta
nienė, Juozas Verbickas, Alzė Verbiekienė. 

10 kp. Philadelphia, Pa . : Juozas Matutis , Jonas Bal-
taitis. 

.11 kp. Wate rbury , Conn.: Uršė Sematienė, Pranas 
Skridla , J u z ė Skridlienė, J i eva Kauiinekiutė, Domicė Do
vydaitienė. 

12 kp. Shamokin, Pa. : Rožė Matulevičienė. 
13 kp. Balt imore, Md. : Marė Grabliuniutė, Paul ina 

Budrevičienė, Mikas Bučnis, Juzė Blažienė, Mikas Kara
lius, Ju le Jurgel ioniutė , Mare Lukoševičienė, Juozas Ja
navičius. 
i , 16 kp . Chieago, 111. i Morta J . Kalainiutė. 

17 kp.AVilkes-Barre , P a . : Juozas Stulgait is , Mare 
Kalauekienė, Ju l e Stnlgait ienė, Selvestras B. Pileckis, 
Johaną Raisiutė. 

21 kp. So. Boston, Mass.: Ona Staniul iutė , Juozas 
Mockus, Antanas Lakaeauskis , Ignas Uakačauskis, Ona 
Paliulionaitė. 

23 kp. Hast ings, P a . : Juozas Mulianokas. 
28 kp. Luzerne, P a . : J ieva Urbanavičienė, Ona Ju r -

konienė, Barbora Natautionė, Marė Žckienė, Antanina 
Misiūnienė, Znzana Panlauekienė. 

31 kp. Mahanoy City, P a . : Mareijona Jankauekienė , 
Viktė GudaviČienė, Magdė Aleksandravičienė, Kat rė Jo -
nuškienė, Ona Daugelevičienė, Alena Keniauekienė, Ona 
Murevičienė. 

36 kp. Newark, N. J . : Anelė Bartkuvienė, Ju l ius Sa
kalauskas, Mare Jaraminienė , Magdė Juškauskicnė . 

38 kp. Homestead, Pa. : Antanas Stankus, P ranas Ku-
nikauekas, Ju rg i s Vilčinskas. 

40 kp v Shenandoah, Pa . : Ueose Staniulionienė, Ona 
Jušinskienė, Juozas Vieviasys. 

42 kp. Brooklyn, N. Y. : J u r g i s Bagdonas, Ona Fili-
paitė, Juozas Jieškeviče, Mare Narusevičienė. 

43 kp. Portehester , N. Y. : Adomas Jankūnas , Andr iu i 
Jakai t i s , Petras Slivinskas, Vladas Radžiūnas, Petras Mo 
tušas. 

45 kp. Paquonoek, Conn.: Mikas JuškeviČe, Ignas Vit
kauskas. 

47 kp. Mt. Carmel, Pa . : Mikas Zaikis. 
49 kp. Reading, Pa . : Ona Ruseckienė. 

55 kp. Berniee, P a . : Juozas Valinčins, Rožė Lucku-
vienė, Mare Slavickienė, Ona Bernatavičienė. 

56 kp. Brooklyn, N. Y.: Povilas Mikulskis, Jurgis Sim 
niškis, J u r g i s Mikulskis, Kazys Ariešiunas. 

57 kp. Kxeter Boro, Pa . : Vincas Kraneckis . 
58 kp . Curt is Bay, Md. Mare Brazait ienė. 
60 kp. Bayonne, N. J . : Domice Baubiutė , Jonas Ma-

tickas, J i eva Mickevičiūtė, J i eva Gaveliutė, Teofilius Ga
velis. 

61 kp. Duryea, P a . : Ju l ius Moekaitis. 
68 kp. Union City, Conn.: Pe t ras Mikaitis, Boleslo

vas Aputis. N 

77 kp. Swoyers, Pa . : Ka ta r ina Juravič iu tė , Katar ina 
Tarasauckienė, Alzė Spudienė, Alzė Kaspariuniutė. 

80 kp. Rynon, Pa. : Juze Daukšienė. 
85 kp. Chieago, 111.: Domicėle Sokienė, Katarina Jan-

kevičaitė, Ona Rimolaitė, Izidorius Puidokas. 
90 kp. Ilazleton, Pa . : Juozas Išartosevičius 
91 kp. Waterbury , Conn.: K. Žuvelaitis, Juozas Liut-

IVanas Vitkus, Jonas Šlekys, Jonas Kajackan, Antanas 
Daukskurdis , Antanas Tamašauckas. 

99 kp. Maston, Pa . : Amilija Kaulaitė, Mare Kaulaitė, 
Barbora Zobriokienė, Zabelė Užgalaitė, Amelija Ju rk iu -
tė. 

94 kp. W<\stville, 111.: Mare Viš tar ta i tė , Kamr ina Šli-
kaitė. 

96 kp. So. Boston, Mass. : Kazys Vaiciekauskas, Ona 
Murauskiutė . 

96 kp. Gilberton, P a . : Vincas Krauknr i s . 
97 kp. Lavvrence, Mass. : Johaną Meškiniutė. 
98 kp. Worcester, Mass. : Anele Vieraitienė. 
99 kp. Chieago, 111.: Antanas Kazlauskas. 
103 kp. Rochester, N. Y. : P ranas Zuranekas, Skolas-

tika Rickienė, Antanas Gervickas, Jonas Sodze/iče, Pra
ne Žemaičiutė. 

107 kp. VVaterbury, Conn.: Juozas Gentau.Mkis, Ju lė 
Doverkaitė, Juozas Rimkus, Barbora Tamašauckienė, Be
nediktas Rimkus, Tadas Lukoševiee, Juozas Vanlk is , Pe
tronė Lukoševičienė, Agota Kavaliauckienė, Afjota Kri-
vinskienė, Barbora Višinskienė. 

108 kp. Maspeth, L. I. N. Y. : August inas Žindžius, 
Petronėlė Šimkaitė. 

113 kp. Wilburton, Okla. : Rožė Ruseckienė, Maro 
Jurgela i t ienė. 

III Skyriaus. 
75 kp. Wanamio, Pa . : Ona Šukvietienė. 
86 kp. Por tage, P a . : Jokūbas Januškevičius . 
90 kp. Ilazleton, P a . : Antanas Treigis. 

VAIKŲ SKYRIAUS 
38 kp., Ona Pikučiutė. 
42 kp., Katrė Guzikiutė, Mare Guzikiutė, Andrius 

J ankauskas . 
57 kp., Ona Uaunikoniutė. 
73 kp., Ona Noraikintė, X 
77 kp., Veronika Stankauekiutė , Vincas S p u l u k a s . 
93 k p., Pulkerija Visviliutė. 
107 kp., Jonas Lukoševiė.e. 

K. J . Krušinskas, sekr. 
S. L. R K. A. 
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TABELE MOKESTIES 
Susivienijimo Lietuviu Rym. Kataliku Amerikoje. 

Pirmas skyrius šimtas penkiosdešimtjs — $150.00 — dolerių posmertinės. 
Mokasi du doleriu (2.00) ant metu arba 50 centų kas trįs mėnesiai. 

Antras skyrius du šimtai penkiosdešimtįs — $250.00 — dolerių posmertinės. 
Trečias skyrius penki šimtai — $500.00 — dolerių posmertinės. 

1 ir 111 skyrių mėnesinė mokestis mokasi pagal senumą ir teip: 

MENKS1NK MOKKSTIS. 

Amžiaus metai 
nuo-iki 

16—19 
19-20 
20—21 
21—22 
22—23 
23—24 
24—25 
25—26 
26—27 

U skyrius 
centai 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

III skyrius 
t.vnuu 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 

MĖNESINE MOKESTIS. 

Amžiaus metai 
nuo-iki 

27—28 
28—29 
29—30 
30—31 
31—32 
32—33 
33—34 
34—35 
35—36 

11 skyrius 
centai 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
4 l 42T 
43 

UI skyrius 
centai 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
63 
65 
67 

MĖNESINE MOKESTIS. 

Amžiaus metai 
nuo-iki 

36--37 
37—38 
38—39 
39—40 
40—41 
41—42 
42—43 
43—44 
44—45 

U skyrius 
centai 

44 
45 
46 
47 
48 
50 
52 
54 
56 

III skyriui 
centai 

69 
71 
73 
75 
77 
80 
83 
86 
89 

Vaiku skyriaus posmertine: nuo 2 iki 6 met. 50 doL, nuo 6 iki 12 m. 75 dol. 
Mokusi aut metų ($2.00) du doleriai, arba 50 centų kas trįs mėnesiai. 
Į skyriaus jstojimas mokasi 50 centų nuo 12 iki 20 metų, $1.00 nuo 20 iki 30 metų, $2.00 nuo 30 iki 40 meti 

ir $8.00 nuo 40 iki 45 metų. * 
U ir 111 skyrių įstojimas mokasi 50 centų nuo 16 iki 25 motų, 75 centai nuo 26 iki 30. $1.00 nuo 31 iki 35 metų, 

$1.25 nuo 36 iki 40 metų, $1.75 nuo 40 iki 45 metų. 
Vaikams nėra jokio įstojimo. 
Tautiškus centus turi mokėti visų skyrių nariai, išskynus vaikus; tautiškų centų siuomi laiku mokasi 10 centų 

su Sausio mėnesio mokesčia. 
Vieno skyriaus sąnariai kada nori gali persikelt į kitą skyrių. Tik turi užsimokėti to skyriaus įstojimo mokes

tį į kurį persikelia, ir kad gauti posmertine, turi išbūti tame skyriuje (i mėnesius, skaitant nuo laiko įstojimo. Jeigu 
sąnarys, neišbuvęs naujame skyriuje šešių mėnesių, numirtų, tai gaus posmertine iš to skyriaus, iš kurio persikels. 

Mėnesinė mokestis turi būti užmokėta visados iškalno. Ypatos, pristojancios į Susivienijimą ant 250.00 a r i a 
$500.00 posmertinės, turi būti išegzaminuotos per daktarą, kurį paskiria vietinė kuopa, ir pristatyti paliudijimo 
Centro Sekretoriui apie savo gerą sveikatą sykiu su savo aplikacija. 

I skyriaus hertaininė mokestis mokasi šiuose mėnesiuose: I bertainio — Sausyje; 11 bertainio — Balandyje; III 
bertainio --- Liepos; IV bertainio — Spalyje. 

Pagal 25 to seimo nutarimą už organą reikės mokėt 25 centai su Sausio mėnesio 1911 m. bertainine mokes
čia. 

Šeimyna gaus vieną egzempliorių organo ir už vieną temokės. 
25 seimas nutarė, kas prikalbįs ir prirašys ant karto 5 ar daugiau naujų narių, gaus po 25 centus už kiekvieną 

iš Susivienijimo kasos. Tad gerbiamiejie broliai, pasistengkime pasidarbuoti mus' brangios organizacijos labui, 
kaitų ir sau kelete centų uždirbsime. Tik į darbą, mieli broliai, petys į petį, o pamatysime, kaip mus' organizacija 
augs ir bujos, kas ir patiems bus malonų ir prieš kitus galėsime pasididžiuoti. Te šis jubilėjinis metas sužadina mu 
sų krūtinėse meilės ugnį link mus' brangios Tėvynės, tesuriša mus į vieną tvirtą organizaciją Susiv. L. R. K. A. 
Iš širdies trokšdamas labo brangiai mūsų organizacijai pasitikiu, jog mieli broliai padėsite Centro Komitetui d»r-
buoties laitui Susivienijimo. 

Su tikra pagarba 
K. J, KRUŠINSKAS, 

Sekretorius. 
* F. S. Siuomi pranešu viešiem tiem, kas reikalavo konstitucijų, jogei negaus, nes visos jau išėjo, o naujų 

nespausimr, nes rengiasi nauja konstitucija. I'akvitavonės knygelių teipgi jau nėra, bet tų greitu laiku atspausime 
ir kas reikalaus, galės gauti.. 

K. J. KRUŠINSKAS, 
Sekretorius. 
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI. S. L. R. K. A. CENTRO VALDYBOS AD iESAI. 

JONAS R1KTORAITIS,, prezidentas, 
J. Rickis, Rochester, N. Y. Bus ateinančiame nume- 67 j a r a e s St., Water3ury, Conn. 

r y J ( ' .T r « ^ ^ « KAZYS VAŠKEVICB, viceprezidentas, 
N. Ignotas, Maspeth N. Y. Aftta o! korespondenciją, 18(} J o f f e P B O n s t N e v v a r k > N . j . 

bet šitame numeryje trūksta vietos. _ . _Tro( , _-*,,«,»„.-,.A« 
rww0™;«™0 L ^ o ^ o ^ o n , , , * • , • -, , v KAZYS J. KRUŠINSKAS, sekretorius, 
Gerbiamiems bendradarbiams. Turime tiek rankraš

čiu, kad visu neįstengiame patalpinti sykiu. Atsiprašome 
UtUgsto, jei keno raštelis tilps vėliau. 

457—17th St., Brocklyn, N. Y. 
ANTANAS DANISEV1CE, kasierius, 

630 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. 
Kasos globėjai: 

Pajieškau vietos mokytojo, galiu atlikti užduoti var- JUOZAS VASILIAUCKAS, 
gonininko, reikale. 

Jonus Muleika 284 North St., New Britain, Conm 
(28—V1II) 

i^NNNNNHI»»i»»»»l(tlM'i»#'l<INWNHHNWN>#»»»»»»»ll»«l* 

PIRMUTINE KRAUTUVE 
IK MDIKBY8T* 

BAŽNYTINIU DAIGTU 
„RYZNYCIA" 

PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO, 

114 S. Chestnut St., Shenandoah, Pa 

112 N. Greene St., Baltimore, Md. 
MARTINAS KADZIEVSKIS, 

3244 S. Morgan St., Ohicago, 111. 
KUN. V. VIZGIRDA, knygius, 

190 S. Meade St., AVilkej-Bar^e, Pa. 
KUN. M. A. PANKAUSKAS, dvasiškas vadovas, 

P. O., Fore rt City, Pa. 

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

svaras po 2Ge. 
Žvakės vaškinės rankom margjtos po 2 svar., 4, 6 ir 8 

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

po 24o. 
Dėl aštuonių dienu pakeliai po 67c. 
Anglys už svarą 28c. 
Aliejus (8 day) už gorčių $1,10 
Žvakės vaikinės (Rožė) dėl uždėjimo po 9 ir 4 svarus, 

už svarą 60c. 
Lietinės žvakės vaškinės po 10 svarų ir 18 svaras 

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

11 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 50o. 
Teipgi siuva puikius bažnytinius rūbus, taiso se

nus. Parduoda kielikus, cimborijas, monstrancijas. 

Galima gauti lietuviškų maldaknygių, kvietku, 
draugijoms ženklelių, vėliavas, šarfas ir t.t. 

M/ 

I 
i 
vi/ 

i 
$ 
v»/ 

ii 

PIRKITE DVI LABAI GRAŽIAS 

DRAMAS: 
I 

Juodoji Suemite, 
Mažiute Aprikiete, f 
k a i n a 2 0 c e n t u , 

ir Šventoji Agnete, jį 
kaina 15 centu. 

Sudėtos pas J o n ą D a u g i r d ą . Adresas: t > 

JONAS DAUGIRDAS, 

I P. O. Box 413, Girardville, Pa. 
i S 

IŠĖJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKAS 
VAIZDELIS VARDU 

"DEGTINE," 
. ka ina 10 c e n t u . 

• % %% a+%et i •#! t^ Me 
(i ui ima Kauti 

"Draugo" Redakcijoje. 
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Ar rengiesi kur važiuoti? i \ A. UZUMECKIS, j 
Jei teip, tai ateik pas mane 

nusipirkti 

naują siutą. 
Mano siutai siuvami geru kriaučių; perka juos 

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

Tik ateikite. 

Louis Rosenthal, 
ANT KIRBY'S KRAUTUVĖS, 

SOUTH MAIN ST., 
^^— -Wilkes-Barre, Pa. 

Tautieti! Jei reikia Tau statyti nauji uamai, ar tai
kyti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak 
terius MIKAS SLAP1KEVIC1US, New l'hiladelphia Pa. 

" • " ^ P . - I I ' . . I M I . . Į Į I I I Į I Į Į I I M M — — I I Į Į I I I - • ! Į... — • • — 

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

Tik viena* Sitai šventaraŠtis yra katalikiškas. 
Kaštuoja ff .00 ir 15c. persiuntimui 
Adresas: RBV. 8. PAUTIBNIU8, 

GIRARDVILLE, PA. 

ATSPAUDINOME 

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

jimo tiesu, tenmsiperka ta katekizmą. Kainuoja 10 centų-
Perkupčiams nuleidžiame procentą. Adrosuokite: 

"DRAUGAS" 
314 E. Market Bt., Wilkes-Barre, Pa. 

Jiesko vietos. 
Vargonininkas neseniai atvažiavęs iš Lietuvos galin

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

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

Lietuvis draborius ir lalaamavotojas 
Viską išpildo geriau ir pigiau negu sretimtautls. 
Persamdo karietai vestuvėms, krikltiaorai ir t.t. 

Priima lavonus ir U kitų misstų. 
Keikale kreipkitės pas savo tautietį. 

824 WHARTON, 8T. PHILADMLPHIA, PA. 
TELEFONAI: 

Bell Lombard 27-8» A. Keystone Malu 42—18 D 

•VL**LiliiX 

TEMIKYTE LIETUVIAI! 
JI Kelionė per jūres. Tūkstančiai tūkstančiu mūsų tautio- A 
jv čių keliauja i prigimtą lai j ir ii tenai atgal j Ameriką, o A i«i * 
j į labiausiai užganėdinti, kurio perka laivakortes pas: 

j i O XI. MU&1H O J. XI., W JLXjXV£ilD'X>AXVXVXj, r M.. * 
]y O kodėlf Nes turi gerą prižiūrėjimą, parankią keliose, J| 

JONĄ NEMETH'A, 
3 N. MAIN STR, WILKE8-BARRE, PA. 

o kodėlf Nes turi gerą prižiūrėjimą, parankią keliom, ,. 
O kad tartum kaip ir pačios kompanijos būtų pirkę laivakorte*.* 
J| Siuntimas pinigų greičiausias ir pigiausias pasaulyj. '•' 

DR. I. W. MENDEL80HN, 
Lenkiškas Gydytojas. 

PRIĖMIMO VALANDOS: 8-10 ii ryto. 8-4 po plet. 7-8 vakaro. 
50 South Washington St. Wilkes-Barre, Pu. 

Psoples telephone 1585. Bell telephone 756. 

Swalm Hardware Co.y 
No. 21 North Centre Btreet, 

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

plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai. 

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

Norinčius priėma mokytis ant fotografo. Visi ] ie- 11 
tuviai privalo traukti savo paveikslus pas viengentį. ] ] 

9 WILLIAM 8T. PITTSTON, PA. I: 

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

tas Kaina 1 doleris. Įmautiems daugiau, kaip vieną 
egzempliorių, nuleidžiamas didolis nuošimtis. 

Gaunama pas: 
REV. V. VARNAGIEI8, 

312 S. 4th l t , BROOKLYN, N. Y. 

LIETUVIŠKAS DZIEGORMEISTERI8. 
Parduodu tikro aukso laikrodelims, gvarantuojamus 

25 metams. Lenciūgėlius ir gražius žiedus. Armonikas ir 
visokius muzikališkus instrumentus, albumus su mtnika, 
akuliorius, revolverius, britvas, pocket books vyrams ir 
moterims. Visokias knygas, rąžančius, Škaplierius, kryže-
orieš Kaledasleidžiu už pusę prekės ir {kitus miestus siun-

ANTANAS PUTIRSKAS, 
144 W. Market Strest, Soranton, Pa, 
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OPFIOE NEW PHONE 87. RESIDENOE 1100. 
LIETUVIŲ ADVOKATAS 

J O N A S S. L O P A T T O 
§7.48-« Beuett BaUdiug, Wilkti-Barra, Pa. .. 
Norintieji paaiakolinti pinigų ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namai lai kreipiaai. 

Naajaa Telefoną* 1006. I m u Telefonai «B8. 
DR-AS ALBERTAS KAUFMAN, 

—: OTDTTOJAa I* LISTUTOB. :— 
Specialistas nuo visokiu ligų. 

Gydo net lablauaei ulalaenejusiaa chroniškas vyru, moterų Ir kūdikiu 
Uitai (Salima susikalbėti, lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir vokiškai. 

51 IT. Waaainfton lt., Wilkaa-Barra, Pa. 

DRAUGO" 

SPAUSTUVĖ 

NAUJAUSIĄ, DIDŽIAUSIA IR GE-
zz. RIAUSIA GREITAI ATLIEKA = 
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS 

SPAUDINI 
P I G I A I 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

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

ADRESUOKITE 

" D R A U G A S " 
Wilke.-Barre, Pa. 

F. J. Gillis, 
Paa jj galima gauti visokių torielkų, blifldų, stiklų, 

puodų, liampų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų. 

Yra iš ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti. 

102—104 8. MAIN ST., W1LKES-BABRE, PA. 

—«= 

Wilkes~Barre Deposit & Savings 
^ - BANK,—;-

71 PUBLIO SQUARE, WILKES-BARRN, PA. 
KAPITOLAS $150.000. PERVIRŠIS $875.000. 

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų joja pir igų. 
Banką atdara kasdien nuo 9 ryto iki 3 popietų, su 

batomis nuo 9—12 vidurdienyje. 
Galima susikalbėti lenkiškai. 

gsppfSMBfpgj^ •» ••" g » * » ' . i «. <tMj.mmassmmaL JUJLJ J 
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DR. ALFRED J. VVENNER, 
77 South Washington Str. 

> 

Wilkes-Barre, Pa. 

Union Ticket Agency 
Sesiasfia Lietuvisika Banką Scraatone ir Visoje ArtinkineJ* 

Agentūra LaivakorCiu ant Geriausių LinŲu 
HiunPia Piniaus kas dien in visas dalis svieto; talp-gl parka Ir įmaino vi-

Mokiun piniarua. Ildirba visokius dokumentus Amerikos Ir Lietuvo teismuose 
Ofisas atidarytas kas dlen nu* ft-tos II ryto iki »- vai. rak. 
Neda oje: nuo 10-tos II ryto Iki 5-tal valandai vakare. 

ADOLF BLAU, Union Ticket Agency, 
203 Lackawanna Ave., - Scrarton, Pa 

Taip-ei turima savo krautuvėje daugybe visokiu maldakny rlu 
ir avietl'.ku knygų visokiose kalbose 

TOLI) FONAI: Naujas M* - Bell M2 

TAUTIETI! Jei nor i i i . i a . r t stiklą C L I F F O R D H O T E U , 
puikaua ia l to alaus, tai užeik in • ""7*^* 

J U O Z A S RICKJS, SAVININKAS. 
781 Clifford Ave. , kampas Henry Št., Rochester, N 

"•*> TELEFONAS HOME 5672-X. <•*> 
16 kitur pribuvusiam Broliams Lietuviams suteikiu naudingus i 

http://noriii.ia.rt

