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KETVIRTOJI GAVĖNIOS NEDALIA.
Lekcija. — (Jai. IV, 22.—31. — Broliai: parašyta
yra: jog Abraomas turėjo du sunu: vieną iš tarnaitės, o
kitą iš liuosos. Bet kursai >š tarnaitės, pagal kūną užgi
mė, o kursai iš liuosos, pagal pažadėjimą.
Kas yra pa
sakyta pagal alegoriją. Nes tie yra du testamentu. Vie
nas ant Sina, gimdąs į belaisvę, kuris yra Agar.
Nes
kalnas Sina yra Arabijoje, kursai yra prilygintas tam,
kuris dabar yra Jeruzalem, ir tarnauja su savo sūnumis.
O ana, kuri augštai yra Jeruzalem, yra liuosa, kuri yra
mūsų motina. Nes parašyta yra: linksminkis nevaisin
ga, kuri negimdai: šaukterėk ir šauk, kuri gimdydami
revargsti, nes daug vaikų yra aplestos, daugiau nekaip
tos, kuri turi vyrą. O męs, broliai, pagal Izaoko paža
dėjimo esame sūnumis. Bet kaipo anuo metu tas, kuris
pagal kūno buvo užgimęs, persekiojo tą, kursai pagal
Dvasios, taip ir dabar.
Bet ką sako raštas? Išmesk tar
naitę ir jos sūnų, nes nebus tėvainiu tarnaitės sūnūs su
liuososios sunumi. O taip, broliai, nesame tarnaitės sūnu
mis, bet liuososios, kuria liuosybe Kristus mus liuosais
padarė.
*

Evangelija.—Jon. VI, 1-15.—Anuomet nuėjo Jėzus
už Galilėjos marių, kuriuos yra Tiberijados. Ir ėjo paskui
j j didelė minia, jog regėjo stebuklus, kurie darė ant tų,
kurie sirgo.
Užėjo tada Jėzus ant kalno ir sėdėjo te
nai su savo mokiniais. O buvo arti Paseka; šventa žvdu
diena. Pakėlęs tad Jėzus akis ir išvydęs, jog didelė mi
nia ateina pas jį, tarė Pilypui: Iškur pirksime duonos,
idant tie valgytų?
O tai sakė, gundindarnas aną, nes
jisai žinojo, ką turėjo daryti.
Atsakė jam Pilypas: TJž
du šimtu skatikų nebus gana jiems duonos, idant kiek
vienas maž-ką gautų.
Tarė jam vienas jo. mokinių An
driejus, Simano Petro brolis.
Yra čia vienas vaikelis,
kuris tur’ penkias duonas, dvi žuvi, bet tiekos daug, kas
tai yra?
Tarė tad Jėzus: Liepkite žmonėms atsisėsti.
D buvo daug žolės ant vietos.
Atsisėdo tada skaičius
vyrų apie penkis tūkstančius.
Paėmė tad Jėzus duoną,
o padaręs dėkojimą, išdalijo sėdintiems; taipo-gi ir iš žu
vų, kiek norėjo.
O kad pavalgė, tarė savo mokiniams:
Surinkite trupučius, kurie pasiliko, idant nepražūtų. Su
rinko tada ir pripildė dvyliką pintinių trupučių iš pen
kių duonos miežių, kurie užsiliko nuo tų, kurie valgė.
Anie tadą žmonės, išvydę stebuklą, kurį Jėzus padarė, sa
kė: Jog tas tikrai yra pranašas, kuris turėjo ateiti ant
svieto. Jėzus tadą pažinęs, jog turėjo ateiti, idant jį
pagauti^ ir padarytų karalium, nuėjo vėl ant kalno pats
vienas.

MINIA ANT TYRO.
Šios dienos Evangelija apsako Viešpaties stebuklą
kaip jis didelią minią, penkių tūkstančių žmonių, pape
nėjo penkiomis miežių duonomis ir dviemi žuvimi. “Kas
tai ant tiek daug? Tarė Viešpačiui Andriejus.” O bet
stebėkitės: kuomet Mokytojas, padėkos maldą atlikęs,
padalino valgį tiems, kurie “ant daug šieno” sėdėjo, ne
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tik visi privalgę, kiek norėjo, bet, kas įstabiau, kada pri
sakė Jėzus savo mokytiniams: “Surinkite trupučius ku
rie atliko, kad nepražųtų.”
Surinko ir pripildė dvyli
ką pintinių trupučiais,” iš penkių miežinių duonų ir
dviejų žuvų, kurias j>e valgė. “Žmonės, stebuklą išvydę,
tarė: “Ištikro, tasai yra pranašas, kuris ant svieto atėjo.”
Devyniolika šimtmečių praslinko nuo to įstabaus,
Dievo galybės ir gerumo apsireiškimo, ir, šių amžių bėgije, Dievas nesiliovė daręs da didesnio stebuklo, kurio
ant duonų ir žuvių padauginimas, buvo tik paveikslu ir
priminimu.
Ant mūsų altorių, Jėzaus Kristaus Kūnas ir Krau
jas yra, nekaipo, nuolat padauginimas Šv. Sakramente.
Krikščionių dūšios, šiame dangiškame pokilije, kasdien
pasisotina. Nieks iš mus negalėtų suskaityti tų laimin
gųjų dūšių, iš kurių milijonai, taip papenėtų, regi dabar
Jėzų, veidas į viedą, ten, anapus grabo uždangos.
Per
visą, šiandien, platųjį svietą, Europą, Aziją, Afriką, Ame
riką ir jūrių salas, yra dalinamas tasai palaimintasai Sak
ramentas ir tikinčiųjų širdis, jojo saldumu besidžiaug
damas, šaukia: “Ištikro Tasai yra Pranašas, Kuris turėjo
ant svieto ateitį.”
Žmonės, kurie regėjo, Galilėjoje, duonos padaugini
mą, norėjo Jėzų karaliumi padaryti. Jėzus jau karaliau
ja ant mus Savo meilės Sakramente ir Savo Bažnyčios
balsu šaukia, idant ateitum ir, bent sykį į metus, Jį pri
imtum. Tas yra vienas iš penkių Bažnyčios prisakymų:
“Priimti Šv. Sakramentą apie Velykas Šventas (tarpe—
nuo Pelenu dienos iki Šventai Traicei.)
Argi ir mes,
kaip tos išalkę minios, nepasiskubinsime ant Jėzaus bal
so ?...
Koks tai įstabus reginys netikinčiam svietui, regėti
dblelę Bažnyčios šeimyną, vienybėje ir paklusnume iš
reiškiant savo tikėjimą ir vienijantys su Jėzumi, kaipo Jo
vieno Kūno sąnariams, Jojo meilės Sakramente.
S.

IŠ LIETUVOS.
Dambava (Panevėžio apskr.). Čia yra mūro bažny
tėlė, kuri per kelias dešimtis metų stovėjo, apleista. Se
neliai kalbėdavo, kad pirma čia būvės kunigas ir galybė
žmonių susirinkdavę per atlaidus.
Tatai buvo Dievo
Apvaizdos atlaidai.
Klausydavomės pasakojimų, kaip
kokių pasakų. Bet laikui plaukiant ji buvo atidaryta.
Amžiną atilsį, džekonas V. Valuška ėmė laikyti čia mi
šias ir sakyti pamokslus, retkarčiais, paskirtą laiką, at
važiuodamas iš Smilgių.
Džekono pamokslai sužadino
apylinkės žmones pasirūpinti sau nuolatinį kunigą. Dže
konas paaiškino taip: “Būtų galima viskas padaryti, kad
visas pelnas iš tos bažnytėlės žemės (29 dešimtinių) kasmetai po 125 rublius, imamas Smilgių klebonų, būtų jai
sugrąžintas. Intaisytumėm altorių, vargonus, kleboniją....
O dabar iš ko tai visą padaryti? Dambavos apylinkės
ūkininkų gal kokių 60 yra. Persunk u ”... Ir jis (dže
konas) ėmė siųsti Dambavos pelną į konsistoriją. Ilgai
niui konsistorijoj susidėjo maž daug 1000 rub. Keli ūki-
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įlinkai nuvažiavo pas amžiną atilsį vyskupą M. Paliulionį
prašyti Dambavon kunigo (1905 m.). Kas ir įvyko, atva
žiavus Dambavon kun. Jonui Karbauskiui. Čia jam bu
vo nemaža vargo: teko aplūžusioje pirkelėje drang su tar
nais pagyventi kol pasistatydino kleboniją. Dabar jau
ačiū Dievui viskas kaip ir aptvarkyta, tik dar zakristiją
reikia pataisyti. Ponas Božinskas paaukojo 700 r. ir 20
tūkstančių plytų tam reikalui.
“Šaltinis. ”
Kunigų permainos Žemaičių vyskupijoje. Kun. Sendrauskis perkeltas iš Pliusų į Skiemenų piliją, kun. Simo
naitis į Ragelių piliją, kun. Jonas Butkevičius, Vidžių
kamendorius, paskirtas į Pliusų piliją.
“Šaltinis.“
Simnas (Kalvar. apsk.). Skaitant laikraščiuose, kaip
kitur žmonės kovoja su girtuoklybe, uždarinėja smukles,
tveria blaivybės draugijas, — liūdna pasidaro atsiminus,
kad mūsų kampelis snaudžia. Buvo nutarimas uždaryti
aludes šventomis dienomis, bet atsirado tokiu nedorų
žmonių, kurie parsidavė žydams ir smukles atidarė. Čia
greičiausia Simno miesčionis pastitarnavo, kur’e mėgsta
karčemoje pasėdėti, — tur, mat, gražaus laiko, ypač
šventomis dienomis.
Girtuokliavimas mus pražudys.
Mergalaukio dvarelio savininkas—žydas daro alaus bra
vorą, nes mato ir supranta, kad iš alaus geriausias pelnas
nuo tamsuoliu.
•
c
Simniečiai, ar jus paskutiniai, ar apsileisit ? Padary
kit naują nutarimą per sueigą uždaryt smukles, o dar ge
riau, uždarykit savo koseres, nors kokiems metams, tuo
aludžių skaičius sumažės!
“Šaltinis.”
Nicas (Kuršo gub.). Degtinės auka. Sausio 19 d. (s.
k.) po nakčiai atrasta ant kelio nebegyvas žmogus. Dak
taras, apžiūrėjęs lavoną, atrado, kad žmogus sudegęs deg
tinėje.
Mat, degtinė yra nuodai, kurių daugiau išgėrus, žmo
gų gal1 ūmai nunuodinti.
Girtuoklių kūnas yra prisigė
ręs tų nuodų ir greičiau linkęs pre visokių ligų. Girtuoklį
daug ankščiau mirtis parbloškia.
“Šaltinis.”
Vilkaviškis (Suv. g.). Šių metų vasario 6 d. (n. k.)
buvo čia “Žiburio” skyriaus susirinkimas, per kurį iš
rinkta i visuotinąjį “Žiburio” skyrių susirinkimą šie vy
rai: Motiejus Olekas iš Būdežerių ir Juozas Kriščiukaitis
iš Sarmačinų.
Beje, su gėda turiu pripažinti, kad šis susirinkimas,
kaip ir visi kiti pereitieji Vilkaviškio “Žiburio” susirin
kimai. susidėjo nedaugiau, kaip iš dvidešimties narią.
Matyt, kad vilkaviškiečiams mažai terūpi draugijos.
Liūdna.
“Šaltinis.”
Pilviškiai (Marijarnp. apsk.). Sausio 24, 25 ir 26 d.
buvo trijų valsčių, būtent Pilviškių, Antanavo ir Gudelių
(Budkos,) teisėjo rinkimai. Antanavo ir Gudelių vals
čiai išrinko teisėju ūkininką Pečkį, Pilviškių gi valsčius
savo sek rotorių Vladą Jasinską.
Apie ūkininką Pečkį, kas jis per žmogus ir už ką
jis papuolė kandidatu į teisėjus, gerai nežinau. Eina
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šnekos, buk už jį pasidarbava ne visai mažai alutis, bet
tvirtinti to negaliu, nes tuo tarpu tikrų žinių da neturiu.
\ ienok, jeigu tos šnekos būtų teisingos, ir ypač, jeigu
p. Pečkis būtų išrinktas tiktai alučių, būtų ir jam gėda,
kad skverbiasi ne į savo vietą, ir valstiečiams, kad renka
ne tą, kas tinka. Bet gal p. Pečkis tinkamas kandida
tas, pažiūrėsime, ateityje viskas paaiškės.
Antras kandidatas į teisėjus — p. Vladas Jasinskas
— yra man geriau žinomas.
Jisai yra žmogus doras,
geras, blaivus, mylįs ir gera* suprantąs savo darbą. Pil
viškių valstiečiai visi beveik jį myli už jo darbštumą,
nepuikumą, teisingumą ; jo raštinės darbai atlikti kuogražiausia ir stropiausia.
Jani nereikėjo šauktis alučio pagalios, kaip kur ki
tur daroma, kad jį rinktų.
Ir tikrai, jeigu jis liktų teisėjų, man rodos, žmonės
galėtų pasidžiaugti, nes, tikiuosi, jis neparduotų teisybės
ir savo sąžines už alaus butelį ar pinigų rublį ir nereiktų
laukti žmonėms iki vidurnakčiui, kol p. teisėjas užsimer
kęs, susnudęs po gerų pietų ateitų baigti bylų.
Nors mums, pilviškiečiams, gailą būtų su juo skirtis,
vienok trokštame, kad jis liktų teisėju.
Plačiau dabar apie jį parašiau, kad ir kitu du vals
čių apie jį žinotų ir jeigu kada reikėtų vėl rinkti, kad
jam savo balsų nepasigailėtų; bet pamylėjimo prieš rin
kimus tegu niekas nesitiki.
Gal kam pasirodyti, kad jo inprašytas ta rašau; te
gu tas taip nemano, rašau nuo savęs ir dėlto, kad žmo
nėms noriu gero, kad jie turėtu gerą, teisingą teisėją.
“Šaltinis.”
Kaunas (’ikagos rusų konsulas pranešė Kauno gu
bernatoriui, jog tarp kitų žuvusiųjų Šerri kasyklose dar
bininkų buvęs rusų pavaldinys Jon. Bružas iš Kauno gub.
Jisai buvo nevedęs ir jo inpėdiniais esančios jo seserįs,
kurių viena (ištekėjusi) gyvenanti Amerikoje Illinoiso
valsčiuje, kitos gi dvi—Veronika ir Petronėlė Bružikės
— gyvenančios Eržvilke, Kauno gub. Bružas paliko vie
tiniame banke truputi pinigų. Be to, jei būsią prirodyta,
jog Bružas ir kiti darbinnikai žuvę per neatsargumą ir
neprižiūrėjimą, kasyklų savininkai turėsią išmokėti žu
vusiųjų inpėdįniains teismo paskirtuosius pinigus, kaipo
atlyginimą. Taigi, jei žuvusiojo Jono sesers norinčios iš
lošti tą bylą, turinčios pasiųsti Ghieagos rusų konsului
dėliai to savo ingaliojimus sulig to, kaip tai reikalaujama
Amerikos įstatų.
Veiveriai (Marijarnp. ap., Suv. g.), šiemet sausio 27
d. Aleksote apskričio teismas nuteisė katorgon: Joną
(įrajauską 5 metams 4 menesiams iš Veiverių k. ir to pa
ties valsčiaus, o antrą Vincą Taparauską, iš Miškinių k.,
Mikališkio valsčiaus, Marijampolės apsk r., S metams.
Abudu kaltinamu už užpuol’mus ant kunigų.
“Šaltinis. ”
Būdviečiai (Naumiesčio apskr.) Nelaimė. Sausio 28
d. (n. k.) du vaikinu medžiojo artimajam alksnyne. Ne
tikėtai juodu užklupo žemsargys. Vienas vaikinas be
bėgdamas parpuolė ir du šautuvo šūvių kojon suvarė. Vie
nok žemsargys nė vieno vaikino nesugavo. Sausio 31 d.
sužeistasis vaikinas išvežta Kauno ligonbutin.

202

1) K A U GAS

Igliauka (M ari jam p. apsk.) Užmušimas. Sausio 31
d. (n. k.) per vestuves buvo prisirinkę daug nekviestų
girtų vyrų, o kur degtinė, ten ir peštynės. Besipešdami
užmušė kurpių Petruškevičių. Tris peštukai jau suimti.
Tai degtinės pasekmės!
“Šaltinis.”
Liepojus. Išeivystė.
Praėjusiais metais iškeliavo
j užsienį per Liepojų 28 tūkstančiai 525 žmonės, daugiau
kaip užpernai tik 19 tūkstančių 342 žmonėm. Pernai per
Liepojų pagrįžo į Rusiją 2182, o užpernai 2812 žmonių.
Taigi užpernai iškeliavo Į užsienius 9 tūkstančiais 183
žmonėmis mažiau, negu pernai, o pargrįžo 630 žmonių
daugiau, negu pernai. Užpernykščiai metai Amerikoje
buvo sunkus, užtatai grįštančių skaičius padidėjo, o ke
liaujančiųjų i užsienius — sumažėjo.
“Šaltinis.”

Iš LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE.
PITTSBERGII, PA.
Vasario 21 d. žinomas musų dainininkas ir kompozi
torius, Mikas Petrauekas, džiugino Pittsburgho lietuvius
gražiomis dainelėmis. Gaila tiktai, kad šis dainų vaka
rėlis, bei koncertas, tapo surengtas nepatogiame laike —
gavėnioje, kas, žinoma, nevieną lietuvį suturėjo nuo at
silankymo koncerte. Nežiūrint vienok į neatsakantį lie
tuviškam koncertui laiką, žmonelių, prisirinko pusėtinai,
nors erdva “New Turner Hali ” galėjo sutalpinti dvigu
bai (langiaus.
Nuostolių visai nebuvo. Kaip girdėjau,
tai dar pelno šiek-tiek užsiliko.
Apie patį koncertą,
kaipo koncertą, nė man muzikės profanui spręsti. Galiu
tik tiek pasakyti, kad Mikui Petrauskui nekurias daine
lės dainuojant sėdėjau, kaip užžavėtas. Širdis tai liūdo,
tai džiaugsmingai plasnojo... Dainų puikus meliodijos
sparnai nešė sielą kaž kur toli, toli... Ką jautė publika
sunku pasakyti. Daugumas ramiai sėdėjo ir, akis artisto
akisna įsmeigę, atydžiai klausėsi. Teviniškos dainos pa
lietė, matyt, ir jųjų (klausytojų) jausmų stygas. Bet
kas užžavės bejausmį girtuoklį? Gal degtinės bonka, tik
jau ne daina, nors ir puikiausiai padainuota. Tokių ge
rokai įkaušusių buvo net keletas koncerte ir savo neman
dagia'* šūkavimais ardė tvarką, gadino dirsnius artistui
ir klausytojams. Gailu ir gėda už savuosius. Jau turime
kam koncertus duoti, bet dar neturime, kam klausytų
P. Mikui Petrauckui ištisai akomponiavo amerikietis J.
II. Gittings.
Gineitis.

KKNSINGTON, ILL.

Vėl lietuvis auka.
27 d. pereito mėnesio 7:20 iš
ryto ant 164-os stoties arti Pullman III., I. C. geležkelio,
trūkis, einantis į Elosmore Ilk, užmušė Stepą Malinaucką.
Jis dirbo tenpat prie karų. Nelaimingasis, jau visi me
tai kaip buvo pačios apleistas, kuri ir po šiai dienai tebesibasto su kokiu ten niekšu. Yra spėjama, kad velionį
patiko mirtis per neatsargumą iš priežasties užsimąstimo
ir rūpesties. Jo kūnas tapo palaidotas Visų Šventų Liet.
bažnyč’oj su priderenčiomis apeigomis.
Pranas.
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Cicilikams nesiseka.

Visokis gaivalas, kokis jis ten
nė būtų, nori išbandyti savo jiegą ir pasirodyti veikian
čiu — taigi, kad mūsų cicilikai ir ne be dvasios, o pas
kaikuriuos net to karštumėlio ir perdaug, tai jie ir nu
tarė išbandyti savo spėkas ir parodyti savo veiklumą.
Visi draugai, parodymui savo veiklumo, vienbalsiai nu
tarė įsteigti knygyną, žinoma, grynai cicilikišką. Po ne
kuriam laikui, patėmiję, kad iš knygyno per menkas
“biznis” ir kad ir geriausia būtų knygynas, iš jo pelno
nebus, nutarė įsteigti bendrą smuklę. Čia, anot daugelio
išreikštos nuomonės, didžiuma pasigers dėl savo labo, o
jau apsvaiginus protą, lengva kvailiams (taip jie vadina
visuomenę) pakišti ir cicilikišką knygą, įtraukt1 savo
tinklan ir ten jau atsidarys cicilikiškas (langus, pilnas
visokių malonių ir gražumynų.
Todėl, gerkyte, drau
gai, nes geriate dėl savo labo! Bet deja, ir tasai sumany
mas neįvykdintas žlugo. Bet cicilikai gudrus vaikinai,
nenusisekus vienam sumanymui, tuoi griebiasi už k*to.
Taigi vėl sumanė įsteigti bučernę, bet kasžin koks likymas laukia to sumanymo.
/Bet kodėlgi cicilikams jau
taip nesiseka? Priežastimi yra pačių eicilikų netikęs bū
das. Pav. Ant susirinkimų nekalba apie sumanytąjį da
lyką, bet užsiimama visokiais burniavimais. Esant ant
jų susirinkimų, aiškiai galima pamatyti kas jie esą. Jųjų
liežuvis visus pasiekia, visus užkabina, visus apkalba.
Jie skelbia, kad visi lietuviški vertelgos, tai tikri vagįs
ir dar bažnytiniai vagįs. Mat, cicilikai, nusižiūrėję ant
Gook'o, atradėjo žemgalo, surado bažnytinius vagis. Apie
kunigus jau gerai žinomos ištarmės iš jų žodyno “ter
minologijos.” Mūsų cicilikai teikėsi pašiepti visas, visas
bažnytines apeigas. Ypatingai meldimąsi už mirusius, pa
vadino meldimuosi už pastipusius arklius, šunis, kates ir
1.1. Taip suarzinę žmonės, užgaudami jųjų brangiausius
jausmus, jau ir patįs patėmijo, kad per toli nubrydo ir
per atvirai pasirodė kuomi esą. Ką čia padarius? Kas bus
su bucerne, kad užsirūstinę žmones jau neužsitiki? Bet
cicilikams neima daug laiko išsisukti iš pinklių, jie daug
ir ilgai pagalvoję, sumanė nueiti pas kleboną, pakalbėti,
o tasai tuoj jų biznį iš sakyklos pagarsins ir viskas ima
bujoti, kad net braška. — G gal negarsįs? — Kįla ne
drąsus klausimai, — Kaip tai ne? — turi apgarsinti, juk
cicilikai—spėka! Nutarta — padaryta. Nuėjo pas klebo
ną ir privertė jį pagarsinti jųjų “biznį.” Klebono pagar
sinimą aš labai gerai girdėjau ir jis man labai patiko.
Klebonas apgarsino cieilikus ir jųjų “biznį” taip kaip
ištikrųjų yra.
Jisai paaiškino jųjų burniavimus, pers
tatė kokiais jie sveiki ištikrųjų yra. Nabagų nesitikėta,
kad yra žinoma, kas jie per paukščiai. Kad tankiau kle
bonas panašiai paaiškintų apie cieilikus, gal, tie vargšai
greičiau pažintų savo klaidas ir sugrįžtų ant tiesos kelio.

Iš eicilikų.
BERNTCE, PA.

Vasario 9 d. š. m. urnai numirė Vincentas Širvinekas. Jisai mirtinai apsirgo kasyklose ir parvežtas na
mo pasimirė. Vasario 11d. Pranas Burba išsiuntė jį pas
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tėvus į Luzerne, Pa. Velionis buvo labai geras draugas
ir visi jį milėjo. Lai būna lengva jam šioji svetima žemelė
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nas. Geras darbininkas gali uždirbti nuo 50 dol. iki 60
dol. į dvi sąnvaiti.
W. Mick.

S. Staseviče.

NEW YORK, N. Y.
ROCHESTER,

N.

Y.

Pas mus žiema buvo gana puiki, nes šaltis buvo tik
per tris dienas ir tai nedidelis 2—3 gradusai, o kitais me
tais šaltis daeidavo net iki 25 gradusių. Darbai pas mus
pamaži slenka, kurie turi darbus — džiaugiasi, bet atsi
randa nemažai ir bedarbių, ypač neseniai pribuvusių iš
Europos, kurie nemokėdami kalbos, sunkiai gauna dar
bus.
Yra tokių, ką nedirba po 2—3 mėnesius. Geriau
sekasi tiems, ką moką kokį amatą — kriaueiaut, stalioriaut arba mašinistai, — su tais tai pusė bėdos, bet nieko
nemokantis, kad ir gauna darbą, tai labai mažai apmoka
mą ir purviną.
Žiemos laike visuomet sunkiau gauti
darbas, nes kiekvienas drūčiai laikosi darbo, nes ir nuo
farmų prieina daug darbininkų. Pragyvenimas čia taip
pabrango, kad daėjo net iki 5 dol. ant sąnvaitės. Lietu
viu čia yra gana diktas būrelis^ tik vertelgų — nėra
o būt labai paranku lietuviui užsidėti duonkepę arba
kraut uvę.
Yra čia vienas geras tautietis lietuvis Juozas Kiekis,
kursai atidengė puikų viešnamį (kotelį) ant 781 Clifford
avė. Be to dar laiko ir gertuvę. Yra tai veiklus žmogus,
įsteigėjas Sv. Petro ir Povylo D-tės, prisidėjęs prie suor
ganizavimo Šv. Jurgio parapijos ir taip nemažai padėjęs
triūso lietuviu labui. Yra tai žmogus vertas visapusinio
paguodojimo ir sušelpimo. Daugiau tokių lietuvių!
Skirpstūnas.
BROOKLYN, N. Y.
Vasario 13 d. “Progreso Ratelis” parengė prelekciją iš lietuvių istorijos. Skaitė p. A. Rinkevičius. Nesigai
liu, ką atsilankiau ant prelekeijų, nes daug ko patiriau
apie mūsų “pirmeivius”... Jiems visuomet dilgina tikė
jimas ir jie naudojasi kiekviena proga, kad tik jį sugrio
vus. Net. nuo tokio nekalto dalyko kaip lietuvių istoriją,
p. Rinkevičius nuklydo prie tikėjimo ir užsipuolė ant ku
nigų, buk kunigai draudžia skaityti visokias moksliškas
knygas, prie kurių jo “razumna” galvelė priskaitė net
“Sapnininką”. Matomai p. Rinkevičius ir medžiagą savo
prelekeijai sėmė iš “Sapnininko”. G jau šiandien kiek
vienas žino kokia nauda iš mokslo semiamo iš “Sapni
ninko”.

P. O—kas.
STr VINCENT SEMINARY, PA.
Vasario 19 d. š. m. klierikai gavo mažesnius pašven
tinimus ir subdiakonatą. Tarpe jų yra vienas lietuvis Mo
tiejus Augulis. Pašventinimą suteikė Pittsburgo vysku
pas R. Canevin.
F.

GLEN CARBON, ILL.
Anglių kasyklose darbai eina gerai, dirba visas die-

Oras mainosi. Dabar tankiai palija, todėl ir darbas
kaikuriems lietuviams prie sniego pasibaigė. Čia skaičius
lietuvių sparčiai dauginasi, ypač augštoje miesto dalyje,
aplink l(J5-ąją gatve, nes ten randasi daugybė vargonų
dirbtuvių ir pigus namai. Keletas turi nusipirkę savo na
mus E. New Yorke. bet ir šie negalėdami išsimokėti, ati
duoda savo namus nuomon arba ir visai parduoda, o patįs
keliasi į New Yorką, nes čia darbų daugiausiai ir darbai
geri, o ir raudos nėra jau taip labai brangios: už tris
kambarius su karštu vandenim mokama 11 dol. mėne
siui.
Parapijos reikalai labai gerai stovi. Kovo 6 d. ren
giami judinamieji paveikslėliai bažnyčios naudai.
Tai—tai.
TAMAQUA, PA.

Darbai po Tamaųua eina pusėtinai. Žmonės dirba
pilną laiką ir uždirba nei šio nei to, bet daug jų sužeidžia
anglis ir elektriką.
Mat pas mus visose kasyklose yra
įvesta elektriką, ir darbininkams reikia labai jos saugoties.
Lietuvių čia gražus būrelis, jie dailiai tarp savęs su
gyvena. Turi vieną broliškosios pagelbos draugiją var
du Šv. Petro ir Povilo. Yra ir piliečių (citizens) kliūbas
vardu Simano Daukanto. Turime tris lietuviškas smuk
les ir dvi valgomųjų daiktų krautuvi.
L. Navickas.

WILKES-BARRE, PA.
S. Misiukeviče pereitą sąnvaitę išlošė bylą priešais
Georgia Home Insurance Co., taip vadinamą “judgementa” gavo ant 1247.58.
Misiukevičiaus stuba buvo sudegus porą metų atgal,
ant tos stubos buvo užimta Insurance policy ant 11.000
dol.
Kompanija atsisakė užmokėti insurance, pasiaiš
kindama, kad jojo namas buvo apsaugotas, kaipo jo privatiška buveinė, o minėtasai Misiukevičius laikęs “bur
ti ingierius.” Kompanija visomis spėkomis stengėsi darodyti, buk tai buvęs taip vadinamas “Boarding Ilouse”,
ir kad jije būtų žinojus apie tatai, nebūtų visai “inšiūrinus” — taipogi darė daug kitokių užmetimų.
Misiukevičiaus apgynėjas p. J. S. Lopatto, visai ki
taip perstatė dalyką, kaip tai ištikrujų turėjo būti ir
bylą išlošė.
Vasario 20 d. nedėlioj Milišaueko svetainėje buvo
mass—mitingas visų lietuviškų Draugysčių iš AVilkesBarre’s. Mitingas tapo sušauktas su tikslu užprotestuoti
priešais immigraeijos suvaržymą. Advokatas J. S. Lo
patto karštai prakalbėjo į susirinkusius, nurodydamas
pasekmes immigraeijos suvaržymo ir kokią blėdį suteik
tų tasai suvaržymas lietuviams. Paskui perskaitė jojo
parengta rezoliuciją, kuri vienbalsiai su delnų plojimu
ir buvo priimta.
Rezoliuciją nutarta pasiųsti prezi-
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dentui Taftui, Pennsylvanijos senatoriams ir šio districto kongresmonui.
Neužilgo Su v. Valst. enumeratoriai (gyventojų sura
šinėtojai) pradės savo darbą.
Todėl kiekvienas lietu
vis, lai drąsiai pasako, kuomi jisai esąs ir lai nesileidžia
užrašyti “ruskiu" arba “palioku.”
Pereitą sąnvaitę Luzerne paveite prasidėjo tyrinėji
mas laisnių koteliams ir galiūnams.
Teisėjas John M.
Garmau, neseniai dar išrinktas ant to urėdo, suteikė apie
209 naujų laisnių. Taigi Plymouthe, Nantieoke ir Edvvardsvilej veik dvigubai padaugino saliūnus. Daugelis
lietuvių gavo taip seniai geidžiamą “titulą" ponas saliuninkas. O girtuoklių džiaugsmui, tai jau nėra galo — pa
baigos, nes kad gers, tai gers!

Jonas Simanavičius lietuvis iš Plymouth, Pa., tapo
paskyrtas kaipo “tipp statt”.
Ant tos vietos buvo net 500 kandidatų, bet teisėjas
John M. Garmau iš jų visų išrinko J. Simanavičių. Tei
sėjas J. M. Garmau labai žingeidauja apie dabartinį lie
tuvių judėjimą.

Iš Amerikos.

Kovo (Mareli) 3, 1910, Met. 11. No. 9.

v; L

Vaasrio 25 d. laikraščiai pranečė žinią, kad streikas
eina silpnyn, nes kompanija parsitraukus dar 400 streik
laužių ir pagarsinus, kad sužeistasis streiklaužis, kompa
nijos tarnistėj bus su šeimyna užlaikomas per visą gy
vastį. Bedarbių minios laiko apgulę kompanijos offisą ir
meldžia duoti jiems darbą, — kompanija priėmė 2 tūks
tančiu darbininkų, kuriems mokės po 22 centų už valan
dą, vėliau gi žada duoti daugiau. Policija ir teismas ne
sigaili straikuojančių. Nuo pat to streiko pradžios poli
cija užmušė 3 asmenis, 25 sužeidė, policijos sužeista 50 ir
300 pasažierių. Vagonų sudeginta 7, sugadyta 750, lan
gų išmušta 4000.
Kaltų ir nekaltų suimta apie 400.
Kompanijos nuostoliai išneša 100 tūkstančių dol., uždar
bio žūta apie 300 tūkstančių dol. Teismai taipogi žiau
riai pasielgė su darbininkais, — vadą gatvinių riaušių
EI. Garr’ą nuteisė 6 metams kelėjiman, J. Kliną ir Atkinsą 2 metams, kelioliką — keliems mėnesiams kalėji
mam
Taigi po gan ilgai pertraukai turime vėl kruviną
streiką. Senovės būdu yra darbininkų vartojamas dina
mitas, bombos, akmenis, *— o iš policijos pusės šūviai. Pa
sekmė bus kaip visada — dideli nuostoliai abiejų pusių,
kraujo praliejimas ir kompanijos pergalė.
Senas tai būdas ir netikęs kovoti su dinamitu ir ak
menimis ir nieko gero nelementis darbininkams. Laikas
rimtiems darbininkų vadams pagalvoti apie suradimą ki
tokio, geresnio kovos būdo su savo išnaudotojais. Kruvi
nos gatvių riaušės neatneš pergalės, tik užkenks darbinin
ku reikalams.

Philadelphijoj I\, pakilo didelės riaušės priešais
Philadelpliia Transit Co., kuri nepaisant į streiką leido
bėgioti vagonėliams. Straikuojnčių ir jiems prijaučian
čių minią puolėsi ant vagonėlių, išvaikė pasažierius ir
Visi mėsos trusto valdininkai, apart vieno, yra ap
konduktorius, sudaužė vagonus ir pagalios sudegino. Va kaltinti už savvališką pakėlimą mėsos kainos.
Kaltina
sario 21 d. vakare jau nesimatė ant gatvių nė vieno karo. juos didisis prisiekusiųjų teismas pav. Iludson, laikantis
Visa Philadelpbijos policija pastatyta ant kojų. Daug savo posėdžius Jersev City, N. J. Apkaltinimas nėra pa
sužeistų ir keletas užmuštų, tarp sužeistų yra ir moterų. remtas ant kokio naujo prieštrustinio įstatymo, tiktai ant
Miesto majoras Reyburn prisakė policijos direktoriui pri- įstatymo nuo senesnių laikų, sekančiai skambančio: “pik
saikyt 3000 extra palicijantų dėlei užlaikymo tvarkos ant tadarystė yra neteisingai elgties pagal leistus įstatymus,
miesto gatvių.
Darbininkiškų unijų centralinis komite arba neteisingai veikti keliais įstatymo leistais."
tas 22 d. laikė posėdį, kur nutarė šelpti straikuojančius
Taigi yra kaltinami visi National Packing Co. direk
pinigiškai ir morališkai. Taipogi nutarė apšaukti visuo toriai, apart MeLarin’o. Kaltinamieji gali būti partrauk
tiną straiką, jeigu kompanija stengsis pradėti darbą su tais į teismo vietą, nepaisant, ar jie nori, ar nenori. Už
streiklaužių pagelba. Susirėmimuose su policija darbinin metimai yra kriminališki ir po prirodymui kaltės gali būti
kai vartojo akmenis, lazdas ir geležies štangas, policija nubaustais 3 metams kalėjiman arba 1.000 bausmės — net
—revolverius. Anot kompanijos pranešimo straikuojan- abi bausmi kartu. Tarp ko kitko apkaltinime pasakyta,
čių yra 7 tūkstančiai, prie darbo likę 3,500. Kompanija kad valdininkai mėsos trusto tyčia pakėlė mėsos kainą
turi parsigabenus kelis šimtus streiklaužių.
ir tam tikslui sukrovė daug mėsos ledaunėse, idant vėliau
Vasario 23 d. dalykų stovis sublogėjo. Straikuojan- pardavinėti brangiau ir jau ant visados užlaikyti tą kai
tieji po senovei daužo vagonus, degina, remiasi su polici ną. Tie užmetimai yra paremti ir iš dalies prirodyti dar
ja, kuri negali gauti rodos su darbininkais. Darbininkai, bininkų ledaunėse dirbančių.
nepaisydami į atstatitus durtuvus, vien tik apsiginklavę
Kova žada būti labai aštri, nes trustas yra turtingas
akmenimis išvaikė 200 kareivių “Feneibles”. Tą dieną ir apgynimui savęs gali pasamdyti desėtkus advokatų.
sugadintų karų skaitlius pasiekė 750.
Teismas taipogi yra prisirengęs ir iš kalno pasakė, kad
15 policistų stebuklingai išsigelbėjo nuo mirties, kuo neduos vietos jokiems advokatų “išsisukimams”. Byla
met sprogo dinamitas, padėtas po jų kazarmėmis. Suė bus vedama energiškai ir teisingai ir kas bus atrastas
mimas 1. O. Pratt’o dar labiau iniršino to miesto darbi kaltu, nepaisant ar tai milijonierius, ar kas kitas — bus
ninkiškas unijas ir jos be juokų rengiasi pakelti visuotiną aštrini nubaustas. Suv. Valstijų Teismas nemėgsta spostreiką, jeigu Pratt’as nebus paliuosuotas. Vasario 23 d. saut, kaip tatai darodė, įkišdamas kalėjiman keletą mili

užsibaigė pilnu minios viešpatavimu.

jonierių.
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Butte, Mont. Vasario 20 d. sustreikavo 111 mašinis
tų, prigulinčių prie “International Engineers Union.” Jie
nori priversti kalnakasių kompanijų, kuriai tarnauja toji
unija, pripažinti jų organizacijų, kaipo atskyrių unijų,
neturinčių jokio ryšio su \Vestern Federation of Miners.
Iš priežasties to streiko, visos didelės anglių kasyklos tu
rėjo sulaikyti darbų ir 8 tūkstančiai darbininkų liko be
darbo.
Kalnakasių unija pasisiūlė pristatyti naujus darbi
ninkus, bet kompanija pareikalavo parankos milijono do
lerių, už galimas būti riaušes iš straikuojančių pusės. Kuo
mi pasibaigs toji kova unijos su kompanija ir su kita uni
ja — nieko negalima pasakyti, bet dalykų stovis yra opus.
Kasyklose Traverton Coal Land Co., Seilins Grove,
Pa., iš priežasties neatsargaus apsiėjimo su dinamitu, pa
sidarė didelis sprogimas, uždaręs daug darbininkų ka
syklose, kuriuos nežinia ar bus galima išgelbėti.
Keli
darbininkai užmušti ant vietos. Tuojaus po sprogimui,
susiorganizavo gelbėjimo būriai, kurie ir išgelbėjo 3 as
menis, — žada išgelbėti ir likusius. Kompanijos nuostoliai
išneša 100 tūkstančių dol. Pas kasyklos išėjimų susirinko
minia motinų ir pačių, darbininkų likusių kasyklose.
Sprogo 10(1 svarų dinamito ir sprogimas buvo taip didelis,
kad buvo toli girdėties.

Suv. Valst. kongresas nutarė pašvęsti visų sųnvaitę
sutvarkymui krasos bankų ir nutarti ar bus tos rųšies
bankai, ar ne. Kitas gana svarbus gelžkelių kilius, tu
rintis sutvarkyti šeimininkavimų gelžkelio kompanijų,
taipogi bus apsvarstytas.
\
------------Pav. New York'e sufragietės tolydžios bombarduoja
pavieto atstovus ir jų šauksmas “Votes for \Vomen”
(balsavimų moterims) taip įgazdino atstovus, kad jie nu
tarė apsvarstyti ta dalykų ir jau nutarti ką—nors galu
tino tame dalyke.

Prezidentas Taftas badauja... Viešėjusi Baltamjam
Name Tafto tetulė, mergina 87 metų amžiaus negali atsi
gėrėti iš savo “Wiliuko”, kad jisai yra toks pat geras
dabar, kaip ir būdamas mažu “belu”, kuomet ji jį auk
lėjo. Vienas tik rūpina senutę, kad josios “Wiliukas”
yra visuomet alkanas, nes jam niekas negalįs prirengti
tokių skanių valgių, kaip ji, o ir reikalai neleidžia jam ra
miai pavalgyti, taip kad nabagėlis “badauja”. Senukė
taipogi sufraj>‘tė (kaip ir visos senmergės) ir sako, kad
josios “Wiliukas” duotų moterims balsavimo tiesas, kad
tik visos to rekalautų.. .
Atsirastų nevienas, kų savo gyvenimų noriai per
keistu ant prezidento “badavimo”.
New Ilaveno, Cnn. pavietinis mokslo skyrius tardo
universiteto Yale dalykus, kodėl toksai didelis studentų
nuošimtis, negali gauti tenai diplomų, norints mokslą
baigę puikiai. Studentai negavę diplomų Yale’s univer
sitete, visuomet gaudavo juos kur kitur ir tapo garsiais
Amerikos mokslinčiais. Is 23 tukst. studentų, baigusių

205

tų universitetų 6,872 asmenįs negavo diplomų. Matomai
tenai lošia rolę kokia tai augštesnė politika, nes turtuo
liai, norints ir mažiau gabesni, visuomet gaudavo diplo
mus.
Sveikatos skyrius Bostone Mass., konfiskavo vienoj
krautuvėj 250 tūkstančių dėžučių su sardinkomis, nes aut
dėžučių buvęs parašas, kad sardinkos yra tyroj alyvoj,
kuomet jose jokios alivos nebūta.
Pripažino tų už apgavysta ir sardinkos, kaipo kenkiančios sveikatai tapo
sunaikytos.
Tam tikras iš miseto Tarybos komitetas ir keletas
žymių Madison, Wis., piliečių rengiasi ištyrti santikius
\Visconsino universiteto, nes anot pranešimų, profesoriai
išguldinėja studentams socializmo pamatus ir veik visus
perdirbo į socialistus. Keletas studentų liudys priešais
profesorius socialistus.

Peor’io, Ilk, tęsiasi kalnakasių konvencijų iš Illinois
valstijos, kur pribuvo į 400 delegatų. Delegatai karštai
sveikino J. Mitchelį, buvusį prezidentų kalnakasių unijos.

Bukinant “kiselgardnės” koridorius ir kambarius
dėlei oro išvalymo, kylo didelis triukšmas tarp tik-kų
pribuvusių Italų. Apie 100 Italų, nesuprasdami iš kur
paeina dūmai ir smalkiai, sugalvojo, kad tai užsidegė na
mas. Taigi pradėjo šaukti ir laužyti duris. Išsiaiškinus
dalykui — nusiramino. Laike triukšmo sužeista 3 asmėnįs, kuriuos turėjo nuvežti į ligonbutį.
Suv. Valstijų kongresui paduotas įnešimas, kad ir
dėl Vice-prez. Suv. Valst. pastatyt atskyrų narna, kuria
me jisai galėtų gyventi kartu su savo šeimyna. Prezi
dentas gyvena Baltamjam name, o vice-prezidentas turi
valkiotis po svetimus namus, kas net, taip sakant, žemi
na, antrą didžiausią Suv. Valst. valdininką.
Augščiausias valstijos Ohio teismas nutarė, kad prie
šininkai svaiginančių gėrimų, kurie dabar vietose, kur
panaikintos smuklės, pardavinėja alų be alkoholio, taip
vadinamą “near beer” ir daro “biznį” — turi turėti lei
dimą ir tap pat užsimokėti tūkstantį dolerių už jį. Taigi
nepasisekė gudriuoliams, kurie panaikino smukles, idant
pardavinėti visokius gėrimus be leidimo.

Prisiekusiųjų teismas kaltina 8 pieno trusto direk
torius, užmesdamas jiems kaltę savvališko pakėlimo kai
nos be jokios priežasties. Bausmė už tąją kaltę — metas
kalėjimo, arba 5 tukst. dolerių, net ir abi bausmi kar
tu.
Matomai Suv. Valstijų teismai nešposauna ir pra
deda energiškai veikti, patraukdami atsakomybėn kiek
vieną, kas jis ten nė būtų, už pasikėsinimą ant piliečių
kišenių.

Maeomby, 111., pasimirė senutė, sulaukus labai gra
žaus amžio 103 metų. Iki pat mirčiai turėjo puikią at
mintį ir gerų klausą. Velionė labai daug rūkydavo. Nu
mirė, gavus uždegimą plaučių.
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SKAITYTOJŲ ATYDAI.

Primename visiems “DRAUGO” skaitytojams, ku
rių prenumerata jau pasibaigė, kad laikas ją atnaujinti,
kitaip busime priversti sulaikyti laikraštį.
Ka prisius mums prenumeratą už visus metus išaugšto tas gaus uždyką gražią knygą vertės 1 dol.
“DRAUGO“ Administracija.

REDAKCIJOS PASTABOS.
Vienas St. Louis lietuvis, įgijęs praeita rudenį (lapkr.
5 d. 1909 m.) Suvienitųjų Valstijų pilietybės teises, no
rėjo šitų svarbų savo gyvenimo atsitikimą apvaikščioti
“amerikietišku” budu. Prašė tad p-nios W. K. Kavanaugb, kad jinai nurodytų, kur jis galėtų išgirsti Ame
rikos patrijotiškas dainas.
P-nia Kavanaugh pasamdė
karštam piliečiui salę, kurioje jisai prisiklausė visoms
Amerikos tautinėms giesmėms.
Apie tatai dienraščiai davė žinoti savo skaitytojams
savu laiku. Bet “Independentui” neužteko trumpos žine
lės. Jis panorėjo ištirtie kas yra tas ateivis, kurs tapo

Kovo

(Mareli)

3,

1910,

Met.

II.

No. 9.

taip trumpu laiku tokiu dideliu Amerikos patrijotu. Jo
tardymų pasekme yra straipsnelis praeitame (Feb. 24,
1910) numeryje vardu: “\Vhy America is better? — By
Paul Joseph Repp.”
Repp — tai laimingo lietuvio—amerikiečio vardas.
Vardas taip sukraipytas ar sutrumpintas, kad negalime
tiesiok įspėti, kaip tikrai lietuviškai vadinasi jo nešio
tojas: Ropė, Repšys, Repkus, Ropelis ar kitaip kaip. Bet
užtai p. Repp’o nuomonės yra visai neabejotinos. Išreiš
kia jis jąs visai aiškiai ir drąsiai.
“Męs, lietuviai — pradeda jisai savo straipsnelį
(tiesa, surašytą ne jo paties, bet reporterio) — esame
labai tamsus. Atėję į Ameriką, beveik visi papuolame
po įtekme — smuklės arba kunigo.
Lietuvis labai
minkštos širdies ir pobūdžio — todėl reikalauja vado
vo... (smuklės arba kunigo.... Red.) Amerikiečiai ga
lėtų pamokyti juos, kaip jie galėtų tapti geresniais pi
liečiais. .. (apsieiti be smuklės ir be... kunigo? Red.).
Toliau, p. Repp pasigiria, kad jisai ne prastas žmo
gus; jis mat tarnavęs ant Kaukazo inžinieriuose (turbut
“saperiuose”) ir turįs giminių tarp kunigų. Todėl jo nie
kas negalėjęs apgauti New Yorke, kuomet jis atvyko
pirm šešerių metų į Ameriką.
Kaipo tikrai gudriam
žmogui pritinka, p. Repp nenorėjo prisipažinti už kokią
partiją jis balsuos rinkimuose: turiu, girdi, įsigilinti dar
į politiką...
Bet p. Repp yra užtektinai įsigilinęs į vieną daiktą
— būtent, kad Amerikoje ateiviui yra kartais geriau
glausties po sparnu protestonų—bigotų, nekaip laikyties
su savaisiais. Todėl jo draugas lietuvis, kurs yra išgy
venęs šitoje šalyje daugiau, kaip dvidešimts penkis me
tus, ir sako, kad nereikia užmiršti savos tautos, kad ne
reikia vaikščioti į “pagonų” (protestonų) bažnyčias, kad
nereikia laužyti pasniko — tas draugas jo akyse yra
kvailas.
“Aš neesu Amerikos lietuvis! — Šaukia p. Repp,
pasididžiuodamas. — Aš myliu šitą šalį daugiau, ne
kaip tą kraštą, kuriame esu gimęs. Vaikščiosiu į ka
talikų bažnyčia, kuri yra mano pratėvių bažnyčia, bet
jeigu protestonų bažnyčia bus artesnė, eisiu į ją, jei
norėsiu. Mano čeverykams bus lengviau, da-gi nereiks
mokėti tramvajams, o žinau užtektinai, jog protesto
nų bažnyčios nėra neikiek “ pagoniškesnės" už kata
likų...“
P. Repp turi sūnų, kurį nori išauginti į Amerikos ka
reivius. Rusijos militarizmas regimai vis dar atsiliepia
smarkiai jo gįslose!... Be ko, p. Repp’o atsiminimuose
užima pirmą-ją vietą ne Lietuva, bet Rusija, su jos tur
tais, ponais ir net tokiu be joko tolesnio tikslo prisegtu
patėmijimu.. . kad jeigu kas nepadoriai pasielgia su mer
gina, tai užsimoka 50 rublių ir daugiau nieko (that’s the
limit)....
Užbaiga liudija geriausiai, kas yra p. Repp.
“Męs visi, kurie skaitome, — giriasi jisai — mylime
Tolstojų. Neesu soeijalistu, bet mėgstu laisvę ir teisin
gumą (fair play). Noriu būti nepriklausomu amerikie
čiu—skaityti Bibliją, klausyti gerų vadovų ir gyventi
sulyg savosios sąžinės.”
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pas patį Taftą. Sutrumpinant ilgą istoriją, užtenka pa
Nesistebime ueikiek, kad “Independentui” patinka
sakyti, jog ir Taftas išdavė lietuvių atstovams raštelį, —
toks ateivis, kursai niekina savo praeitį, tautą ir bando
bet didžiausioji kliūtis atsirado, kuomet delegacija nuė
tapti kuogreieiausiai “tikru” amerikiečių. Ahjms-gi to
jo pas surašo sekretorių. Tasai ponas užsispyrė pradžiękio tautiečio ueikiek negaila. Maskolijoje jis būtų priė
je, kad patsai kongresas yra nutaręs, jog surašė nereikią
męs pravoslaviją ir tapęs “perekinčiku”. Yra tai typas
minėti mažesniųjų tautų vardo, todėl, girdi, kongreso nu
bespalvio žmogaus, kursai yra pasirengęs parduoti savo
tarimo negalįs sulaužyti ne tik atstovų buto pirmininkas,
tėvą ir motiną, by tik jam pačiam gerai būtų. Bet tautos,
bet net Suv. Valst. prezidentas. Tečiau kantrybė ir nekrašto ateities remti ant tokių žmonių negalima. Jeigu
nuilstąs įtikinėjimas paėmė viršų. Ateinančiame visutijaponai paimtų St. Louis (įsivaizdikime sau, kad tai gali
name surašė lietuviai bus užrašomi lietuviais, ne vokie
mas daiktas), tad p. Repp su lengva širdim permainytų
čiais, maskoliais, lenkais...
savo protestantizmą ant šintoizmo ir pradėtų vadinti sa
Kas daugiau pasilieka? — Daugiau nieko, kaip tik
ve Repoki, Repauči ar kitu kokiu japonišku vardu.
tuojau padėkoti aniems penkiems Chicagos vyrams už jų
Amerikos airiai yra gerais naujos tėvynės patrio
pasišventimą, o paskui,, kada ateis užrašinėtojas ir pa
tais, bet savo pavardžių nemaino, savo tikėjimo nenieki
klaus kokios tautos esi pasakyti aiškiai ir drąsiai Esu lie
na ir senos Irlandijos neužmiršta. Tas-pat yra su vo
tuvis. — I am Lithuanian.
kiečiais, prancūzais ir kitais suamerikėjusiais ateiviais.
Be ko ir patįs yankės gyvena atsivežtomis iš Anglijos
JAUNUOMENĖS REIKALAI.
padaromis. P. Repp'o patrijotizmą, sunku pavadinti nau
Dar apie Valparaiso universitetą.
jojo krašto pamylėjimu. “ Independent ” apsirinka, jei
laiko p. Repp’ą vienu kilčiausiųjų lietuvių ir stato jį
Šiomis dienomis gavome raštelį, kuriame Kebų Ra
mums pavyzdžiu.
ganiaus nuomonė apie Valparaiso universitetą yra pa
remiama. Poduodame šitą raštelį sutrumpinę ir apleis
Lietuviai turės savo skyrių ateinančiame visutinia- dami asmeniškus vardus:
me Suv. Valst. gyventojų surašė.
Tokiu budu męs ir
“Daugiau, kaip penkeri metai, lietuviai pradėjo rinkvaldžia galėsime turėti tikras žinias, kiek musų tautiečių ties į Valparaiso universitetą. Nuo to lako šitoji vieta yra
yra Amerikoje.
garsinama lietuviams be paliovos. Prieš tokius pagarsi
Buvo sutarta AVasbingtone lietuvius rašyti rusais ar nimus negalėjau atsispirti ir aš — ir praeitą vasarą nu
ba vokiečiais (sulyg jų padėjimo vietos). Valdžios nus važiavau į tą garsų universitetą. Išbuvau tenai astuonias
prendimo negalima buvo sulaužyti nei protestais, nei mel sąnvaites, per “mid-sumraer term”. Nesimokinau kokio
dimais nei rašytais reikalavimais.
Prisiėjo važiuoti į je* nors vienoje šakoje, — lankiau visas lekcijas, nes ma
\Vashingtoną patiems ir tenai ieškoti pagelbos įtekmin no tikslu buvo surasti tiesą apie universitetą. Kad ir iš
gųjų asmenų.
tiesų buvau Valparaiso universitete, pasiunčiu ir ženklą.
Sako, kad gyventojų nenorėta rąšyti pagal tautas
Valparaiso universitete yra daugiau, kaip pusantro
nes paklausyta žydų: mat Izraeliaus sūnus, neturėdami šimto lietuvių, bet rasi tarp jų tik apie 20 lankančių baž
tėvynės, pradėjo gėdėties savo kilmės ir ėmė visomis spė nyčią. Kiti juokiasi iš mūsų tikėjimo, peikia ir keikia jį.
komis rupinties, kad jų nerašytų “žydais” ar “hebreIš lietuvių tik keli yra augščiau prasilavinę. J. yra
jais” (Ilebrews), bet tiesiok rusais, vokiečiais, rumunais prisiiręs iki antrųjų medicinos mokslo metų, bet turės
ir 1.1, (sulyg viešpatijos, iš kurios yra atvažiavę), o Ame baigti Cbicagoje, nes Valparaiso augščiau neturi. V. ir J.
rikoje gimusius—amerikiečiais.
Žydai turi didelę įtek baigia kliasinį mokslą. Kiti lietuviai iš didesnės dalies
mę kongrese — todėl išleista įsakymą, kad rašant Suv. visai žemai moksle stovi. Daugelis pradeda mokslą nuo
Valst. gyventojus, būtų žiūrima į kraštą, iš kurio atei pastatymo pirmosios raidės. Kitas nei abėcėlės nežino, o
viai yra atkeliavę, ne į tautą prie kurios jie priklauso. apie tikėjimą ir teologiją kalnus verčia.
Patyrė tatai ant savęs penki Chicagos tautiečiai, ką
Valparaiso mokykla yra protestonų rankose. Tvar
nukako į Washingtoną visutinojo surašo reikaluose. Bu kos ir disciplinos mažai. Kas nori, tas gali į universitetą
vo jie: kun. dekanas AI. Kriaučiūnas, kun. Al. Skripka įstoti ir kadą nori, gali išeiti.
ir pp: Elijošius, Alieldažis ir A. Beržinskas. (ne TananeLietuviai čia labai mainosi. Vieni atvažiuoja, pasilavičius, kaip buvo pranešta 8-me “Dr-o” num.).
vina rašyti, skaityti, pramoksta šiek tiek gramatikos — ir
Laukta dar abiejų Susivienijimų prezidentų, bet šiuo važiuoja sau sveiki. Kiti nei to neparagauja. Tšmokę to,
du Amerikos sostinėje nepasirodė. Atvykę į \Vasbingto- ko septynerių metų vaikas pramoksta žemiausioje mokyk
n’ą, delegatai nerado namie kongresmono Wilson’o, nuo loje, jie pučiasi ir stato skiauturę, nes mat baigę.. . “uni
kurio tikėjosi nemaža pagelbos. Bet kun. Skripka dar iš versitetą.”
laikų, kuomet gyveno \Vestvillėje, turėjo pažįstamą, kur
Tikrąjį universiteto studento skaičių sunku sužino
sai vaidina šiuo tarpu didelę rolę Suv. Valst. gyvenime. ti, nes kas bertainis metų mokslo programas ir studentai
Tuo pažįstamu buvo J. Cannon — atstovų buto pirminin yra mainomi, o katalogas yra spaudinamas tik vieną sykį
kas (speaker). Cannon priėmė delegaciją prielankiai ir į metus. Tuose kataloguose galima užtikti vardus tokių
nuo savęs suteikė gražią rekomendaciją surašo direkto lietuvių, kurie jau kelinti metai, kaip nebelanko mokyk
riui. Sugrįžę atgal į hotelį, delegatai atrado AVilson’ą ir los. Rasi ir tokių, kurie niekados nėra matę Valparaiso
surašo direktorių. Tuomet jau buvo jiems kelias atdaras (t Red.)
F. A. V.”
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UŽPUOLIMAS ANT VIENUOLYNO.
Gauta smulkmeniškos žinios apie užpuolimą liaudies
ant Šv. Klementinos vienuolyno Dio Pagese, netoli Barcelonos, Ispanijoj. Vienuolyne buvo arti 200 vienuolių.
Laike kruvinų susirėmimų ant gatvių vienuolės iš
Dio—Pages be baimės vaikštinėjo tarpu kaujančiusi ir
jieškojo sužeistų, nešdamos pagelbą visiems be skirtumo
kas jis būtų.
Bet liaudis kurstoma revoliucijos vadų.
kurie šaukė griauti bažnyčias ir deginti vienuolynus,
krauju atmokėjo pasišventusioms kitų labui vienuolėms.
Aptykus revoliucijai, ant baltos sienos, apsupančios šv.
Klementinos vienuolyną, pasirodė ilgi kruvini brūkšniai
ir už 2—3 dienų pasklydo proklamacija, šaukianti keršyti
vienuolėms, kaipo “tautos priešams“.
Kartą nakčia, kuomet vienuolyne ir apielinkej jau
visi miegojo, pasigirdo baisus sprogimas ir vienuolynas
tapo apimtas liepsnų. Pasigirdo šauksmai ir dejavimai,
suskambėjo, tartum verkdami, varpo balsai, o įvairiose
vienuolyno vietose pasirodė ugnis.
Yienoulynas degė.
Persigandę, pusnuogės vienuolės išbėgo per didžiuosius
vartus. Tą pat valandą pasigirdo signalo šūvis miške ir
kaimiečiai užpuolė ant išsigandusių vienuolių. Liejosi
kraujas, ir baisus buvo tas paveikslas žudymo beginklių
moterų.
Dalis užpuolikų, nustvėrę jaunesnes vienuoles nuėjo
į vienuolyną. Susirinko visi bažnyčioj, išrito iš kelnorių
statines su vinu, atnešė mėsą, surius, vaisius ir prasidėjo
orgija. Ant altonių gėrė, valgė, puotavo... Tarp slen
kančio prie vienuolyno gaisro ir šauksmų moterų atsiliko
baisiai šlikščios scenos. Gėrė ir valgė iš šventų indų...
Draskė nuo sienų ir mindžiojo paveikslus ir stovylas. Ant
altoriaus pastatė nuogą jauna vienuolę ir lenkėsi prie
šais ją, kiti tičiodainiesi garbino ją ir meldėsi prie jos.
Po kelių minutų tokios šventvagystės, revolverio šūvis,
atėmė gyvastį vienuolei, greit ir kitos tapo išpjautos ir
išsmaugtos. Vienuolynas degė daugiau kaip 3 dienas ir
sudegė visas. Po vienuolyno griuvėsiais rado 50 lavonų
sudegusių vienuolių.

“MOTINĖLĖS REIKALUOSE.
Jau nuo dvejų metų nebuvo laikyti “Motinėlės“ mi
tingai.
Priežastis buvo toji, kad 1908 m., prezidentui
išvažiavus į Europą, nebuvo kam metinio susirinkimo su
šaukti, o j pernykštį mitingą ne visa net vyresnybė su
važiavo.
Metinis “Motinėlės" susivažiavimas atsiliks savu lai
ku, ir apie jį bus duota žinia išaugšto visiems nariams.
Tuo tarpu reikia pranešti tik tek, kad draugija neužgeso,
kaip gali rodyties nevienam. Geležiniame kapitole iki 1 d.
sausio šių metų buvo $1491.52, neskaitant keliolikos dole
rių, nepadėtų dar į banką. Bėgamame kapitole yra netoli
pusantro šimto dolerių. Užsimokėjus nariams mėnesines,
tasai kap’tolas išneš kelis šimtus.
Sekretorius,
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LAIKRODĖLIO BALSAS.
Tvaksi, tvaksi laikrodėlis,
Kampe stovėdamas,
Tvaksi, tvaksi mažutėlis,
Laika mieruodamas.
Valanda viena po kitai,
Kaip upelis plaukia,
Atsimink, žmogau, jog mirsi,
Laikrodėlis šaukia.
Jeigu gero nepadaręs
Gyvenime savo,
Klausyk, vargše, kad pražudei
Jau dūšelę tavo.
Tokiam stovyj nei minutos
Ilgiau jau nebukie,
Pildyk gero kuodaugiausiai,
Amžinai nežukie...
Taigi skubink, brolužėlį,
Dėl amžiaus darbuoties
Ir ‘š blogų papratimų
Veikiausiai vaduoties.

Tvaksi, tvaksi laikrodėlis,
Kampe stovėdamas,
Tvaksi, tvaksi mažutėlis,
Žmogų mokindamas.

Juozapas žiedelis.

ALASKA.
Per paskutinius 9 metus gubernatoriumi Alaskos bu
vo J. Bredi, kursai perkeitė ją iš laukinės šalies į civili
zuotą ir apgyventą. J. Bredi siūlo emigrantams Alaską,
kaipo pritinkamiausią apsigyvenmui vietą, gavusią iš
\Vashingtono žemdarbystės, sodauninkvstės, daržininkys
tės, meteorologijos ir 1.1, žinovus.
Anot Bredi žodžiu, šaltis daeina iki 31 gr. Pakraš
čiuose klimatas aštresnis negu New Yorko, norints žiemos ilgesnės. Japonų šilta sriovė plauna vaka
rines salas ir daro klimatą vidutinišku.
Vidurij šalies labai šalta žiemą ir karšta vasarą. Yra
daug didelių derlingų lygumų, kaip ir Suv. Valstijose.
Pietinėj Alaskos dalij randasi puikiausi miškai.
Ly
gumos tinka ganykloms. Daug augštų kalnų, apdengtų
amžinu sniegu.
— Apvažinėdamas šalį, — pasakoja Bredi, — aš su
tikau vieną žemės savininką. Jis gyveno milią nuo ledyno
ir augdino gardžiausias žemuoges.
Buvęs gubernatorius išdestinėjo faktus ir išskaitliavimus puikios ateities tai šaliai, kur galima greitai pra
lobti, kaip neseniai pralobdavo apsigyvenanti į vakarus
nuo upės Mississippi..
Žuvįs, mineralai, derlinga žemė, didelės ganyklos,
miškai, upės — didžiausios Alaskos ypatybės; kai kurios
jų
ypa išnaudotas, kai kurios išnaudojamos dabar, bet
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yra dar tokių turtų, ką visiškai dar nepajudinti.
Nuo laiko kaip Clondake buvo atrastas auksas, ant
milijono dolerių tapo išimta iš žemės vidurių to brangaus
metalo. Tarpais pasklvsta gandas apie naujų aukso atra
dimą ir tūkstančiai žmonių bėga tenai, kad iškarto pralo
tais.
Alaskoj anglies yra daugiau negu visoj Pennsylvanijos valstijoj. Tie plotai dar nėra užimti ir kiekvienas
gali gauti 60 akrų žemės su anglių ir 320 akrų dirbamos
ir su mišku.
Galima rasti tenai marmarą, varį, gipsą. Vakariniais
Alaskos pakraščiais yra 125 tūkstančiai kv. milių, kur
galima gaudyti jūrių žuvis. 1909 m. tos žuvęs Alaska iš
siuntė ant 10 milijonų dolierių. Visa šaOs apdengta žole;
ypač parankios žemdarbystej lygumos. Viskas uždera ne
blogiau, kaip vakarinėj Kanadoj.
15 metų atgal Su v.
Valstijų valdžia nupirko iš Siberijos bandą šiaurinių brie
džių dėl Alaskos. Gerai prižiūromi tie briedžiai pasidau
gino ir dabar yra vartojami dėl važinėjimo ir maisto.
Su laiku Alaska taps dėl Su v. Valstijų pristatytoj:; netik
žuvies, bet ir mėsos.
Alaskoj randasi daugiau kaip 65 tūkstančiai gyven

tojų.

Aš pats, — pasakoja buvęs gubernatorius Bredį, iš
augau ant kaimo Indianos valtsijoj. Kelis metus aš turė
jau likę, auginau vištas, antis, arklius ir kitokius gyvu
lius.
Alaskoj ypač reikalingi gyventojai ir susižinojimo
keliai. 300 gyventojų turi tiesą sutverti miestą su pilna
suvyvalda. Mokestis imamos tik nuo leistų paliudijimu
ir todėl nekenkia šalies tobulinimuisi. Paprastai pusė vi
suomeniško pelno eina ant mokyklų, kita pusė ant vieti
niu reikalų. Valdžia kas metas išleidžia 300 tūkstančių
dol. ant kelių.
Alaska — šiaurinis raktas prie Ramaus didjurio.
Emigranti iš Siberijos ir Rusijos, lengviau gali patekti į
Alaska, negu į Suv. Valstijas, kur kas kartą sunkiau yra
varžomos immigracijos tiesos. Iš Vladivostoko be persė
dimo gaPma atkeliauti į Alaska. Dabar yra svarstoma
apie sutaisymą kelionės be persėdimo tarpu Alaskos ir Ki
nų, Japonijos ir Siberijos.
Svarbiausia kliūtis tai prietaras priešais Alaską, pa
remtas ant visiško nežinojimo klimato ir turtų tos šalies.
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VAIKŲ

AUKLĖJIMAS.

KAKAKTERIO IŠLAVINIMAS.

(Užbaiga.)
Juo tankiau vaikas atsižada savo valios ir save patį
pergali, juo daugiau įgija valdžios aut savo blogų pa
geidimų ir palinkimų. Tik pergalėjimu savęs žmogus pa
siekia tikrą laisvę. sis yra aukščiausias auklėjimo tiks
las, pagelbėti auklėtiniui tanu*, kad jis, liuosu pasiskyriniii, apsirinktų sau amžinai neatmainomą gerą, Dievą
ir pildyme Jojo valios atrastų džiaugsmą. Tiesa, karė
su ivaiiiomis pagundomis, esti kartais labai sunki, bet
Dievas, kas Jo meldžia, savo pagelbos ir malonės niekad
neatsako.
Gal atsitikti, kad jaunų metų audrose, blogo
bangos laiko apsiaupę gerą sėklą jaunikaičio širdyje,
bet tas, kas buvo gero, gražaus ir kilno, giliai įsišaknijo
ir išeis vėl augštyn ir pagelbės galutinai blogą apveikti.
“Pergalėjimas, kuris pergali svietą, yra tikėjimas” (Šv.
Jon. laiš. V. 4.)
Sunkia našta Dievas uždėjo ant visų tėvų: nes vai
kus auklėti yra tai nelengvas darbas, kuris kasdien at
sinaujina, su vaikų skaitliumi auga ir pasididina dėlei
jų būdo įvairumo.
Kiekviena diena naujus atneša rū
pesčius, o ir tyli naktis tankiai praeina be miego. Visi šie
rūpesčiai ir vargai yra tik pradžia da didesnių vargų,
kuomet tie vaikai, kuriems tėvai pasišventė, išklysta ir
blogai gyvena.
Kaip tėvų širdis skaudžia, kada jie regi
savo vaikus nedorai pasielgiant ir nelaimę užtraukiant
ant savęs, savo perdėtinių ir visuomenės. Koks baisus at
sakymas laukia tėvus po mirčiai, kuomet teisus sūdžia,
pareikalaus nuo jų dūšių vaikų, kuriuos per jų kaltę pra
žuvo. Kaip neapsakomą laimę suteikia geras išauklėjimas,
taip baisias pasekmes velka paskui save blogas išauklė
jimas.
Kas apsvarstys tai nors maž-kiek, tas nelaikys
vaikų auklėjimo už mažą dalyką.
Išauklėjimas yra tai
prakilniausias darbas, kurį žmogus prie Dievo pagalbos
gal atlikti. Jei kūno auklėjimas reikalauja atsargumo ir
supratimo, tai juo daugiau triūso ir rūpestingumo reika
lauja dvasiškas vaikų išauklėjimas.
Šv. Jonas Chryzostomas sako: “Kas gali būt didesnio, kaip jaunikai
čio širdį suvaldyti ir jo karakterį išlavinti! lštikro! Kas
tą supranta, yra didesnis už garsiausią piešėją ir didžiau
sia skaptorių ir visus dailiadirbius.
Tėvams tankiai reikėtų svarstyti žodžius Jėzaus Siraeli: ‘‘Mokyk savo sūnų ir varginkies su juomi, kad ne
turėtumei skausmo pergyventi jo gėdą.”
Kasdien pri
valo tėvai širdingai melsti Šv. Dvasios, kad juos tame
sunkiame darbe apšviestų, nuo klaidų apsaugotų ir kad
jų pasistengimus laiminga pasekme apvainikuotų. Taippat tėvai privalo viską daryti, kad savo pavyzdžiu ir pa
mokinimu vaikus į gerą vestų, kad juos išaugintų žmo
nėms ant naudos, dangui ant papuošimo ir sau patiems
ant džiaugsmo
Visupirmiausiai, brangūs tėveliai, įso
dinkite savo vaikelius j gilią tikėjimo žemę ir tegul jie
giliai joje įleis savo šaknis.
Tik Kryžiuje yra išgany
mas ir nėra kito žmonėms duoto Vardo, per kurį galė
tų būti išganyti, kaip tik Vardas Jėzaus.

SESERS MOKYTOJOS APDOVANOTOS.
Kas tvirtina, jog Sesers savo mokyklose išmokina
tik poterių ir būk svietiškasis mokslas aukščiau stovįs
Viešose mokyklose, te skaito štai ką: “Švenč. Jėzaus
Vardo Seserų” mokyklos Washingtono valstijoje, aptu
rėjo augščiausią dovaną, paskirtą už darbus mokyklų
skyriuje, prisiųstus į Alaska-Yukon-Pacific parodą.
Dovana toms Vienuolėms mokytojoms buvo įduota
formoje dipliomo ir aukso medalio, už jų tobuliausius
darbus auklėjimo ir mokinimo skyriuje, kurie apėmė
visų klesų darbus, nuo praščiausio darbo mažiukų vaikų
— Teta, ar .jūsų akiniai padidina? klausia vaikiukas
(kindergarten), iki pažangaus darbo aukščiausiųjų stu meistrienės.
dentų normalinių mokyklų.
— Žinoma, kad padidina.
Seserų dailės skyrius užėmė didelę veitą Valstijos
— Tai jus nenusi'mkite jų, kol neužtepsite man svies
dailės parodoje ir užsipelnijo didžiausį pagyrimą. (The
to ant duonos.
Saered Ileart Review).

D R A U GAS

210

BALTRUVIENĖ.
Pabaiga.

*au protauju, kad jau su maniui neilgas dalykas. Bet
M ten nusidėjęs žmogus gali žinoti.
Praėjo mėnesis,
kitas, nieko, gyvuoju. By ką suvalgysiu, aut žemės ižsimiegosiu ir gyvuoju. O kaip-gi! Net pati stebiuosi. Ar
tai Viešpats Jėzus — galvoju sau — savo švenčiausia kojale mano metelius užmynė, ar ką ?... Taip katrą grįžta
iš darbo žentas, o čia paskui jį ir sargas duryse. Bijokis
Dievo, Petrai, — sako — kas ten su jūsų motina? Nu
mirt, sakote, atėjo, o čia jau keturi mėnesiai be pašporto
gyvena. Jau bausmės kita tiek užaugo. Kiti gyventojai
tai patįs apie save rūpinasi, bet su jūsiškiais, tai man
viršininkas liepė dabot. Kad taip žinotą, tai ir man ir
jums būtą. Darykite kokią—nors tvarką su tuo reikalu
arba ton pusėn arba kiton.Tai Petras ir susirūpino, kepu
rę ant stalo trenkė, ir kaip sustojo viduryj stubos, taip ir
stovi ir galvą kasosi. O duktė tuoj užkaito ir sako. Moti
na taip gi Dieve atleisk, nežinia kaip ir ant ko issirenge!
Mirti atėjo, o čia mirimas, kur? Kitas žmogus tai ir ant
senatvės proto neturi. Iš kur čia dabar tuos piningus im
ti, o dar negalas! Tai Petras ant jos: Nuštilk, ne urgzk,
uar pati nežinai, kaip su tavim gali ant senatvės atsitikt,
O kaip-gi! Na, tai žodis prie žodžio, kad mat, tik duris
sugirgždės ir mirtis ateina. Kaip padavė sargui tą pus
rublį, tai man tik širdį suspaudė. Duktė taip-gi užpyko,
puodą trenkė po stalu, ką tik nesumušė, bet jau nieko
nekalbėjo. O ką tai, nėra ką stebeties! Tiek pinigą išdet,
ar tai šposai.... Ir kad už juos žmogus būtum suvalgęs
ką ,ar išgėręs, bet tik taip ant tuščio...
Atsiduso giliai ir prakaitą nuo veido nubraukė.
— Valgio gailėties, tai man nesigailėjo, Dievas ma
ne nubaustą, kad kitaip sakyčiau. Po teisybei, tai ten
žmogus nedaug ką juos tuo valgiu ir nuskriaudei. Sriūb
telėjai porą šaukštą, kas puode liko ir viskas.
O ką?
Tokiai senei tai ir negražu jaunus apvalgyt. Kiekvieni
metai turi savo tvarką. Senam, tai ten vistiek, kad ir
bado truputį pakęs, nes ir taip prie darbo nešoks, o jau
nas kas valanda turi stoti prie darbo.
Nepavydėjo jie
man niekuomet, nė žentas, nė duktė; bet toks nuosto
lis....
Nustojo kalbėti ir žila galvą lingavo.
— Na, ir kaip-gi toliau?
— O ką! Atėjo kita žiema, ir nieko. Kištelėjosi
šis-tas sargui ir tyku.
O man tik viena galvoj, kodėl
man taip neišėjo, kaip aš sau sugalvojau. Žmonią galvo
jimas, kvailią suraminimas... Kol dar plunksną nebu
vau nuplėšus, tai kaip atsimenu, tai sakau sau: lai sau!
tegul ten jiems nors pagalvėlis liks; bet kaip plunksnas
suplėšiau.. ..
O čia į pavasarį man vėl pradėjo kaulus laužyt, ko
sulys man pasipainiojo, troškinti ėmė... Pranciška, sa
kau į duktrį, jau dabar bus galas, nes per kosulį ir kvė
puot negaliu.
O duktė: Kas ten mamai bus! kos«’\vs
ne kosulys, tartum lazda paskui šunį mestum. Mat jai
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širdį graužė, tamistėle, už tolydinį sargui kišeiojimą.
Taip, neišmetinėjant Viešpačiui Jėzui, pradėjau aš pas
milkant, dvi dieni į Viešpaties Atsimainymą. Nes jau ir
prieš žmones man buvo sarmata. Visi žinojo, kad pas
vaikus numirti išsirengiau, tai kaip kas dirstels į mane,
tai net stebisi... O kaip-gi!
Išpradžią tai ten žentas
nedavė man pasninkaut.
Kas sako, mamai iš to, Vieš
patį Dievą gundyt! Kas tur ateit, tai ir taip ateis. Da
bar, į pavasarį daug senią miršta, tai ten ir be pasninko
ant mamos pataikys. Bet, kad nenusileidau, tai ir pas
ninkavau.
— Ir pagelbėjo?
O pagelbėjo! Į trečią sąvaitę tai taip nusilpnėjau kad jau nei kambario iššluot negalėjau, kas tau!
nei vandens nuryti. Mirsiu — manau sau viena — ir
tuoj man ant širdies lengviau pasidarė. Nusiprausia u
gražiai apsivilkau valiais marškiniais, atsisėdau ant prie
angio, šventus poterėlius kalbu ir laukiu. O čia tokie balti
debesėliai padangėmis slenka, o saulutė šviečia, o žvirb
liai čirška, mat kaip ir todėl, kad visi pavasarį pajuto.
Kaip nesuskambįs mieste varpais... Tai ir sakau sau:
amžiną atilsį teiksis duoti man, Viešpatie, o šviesybė am
žinoji tegul man šviečia ant ainžią amžinują amen...
Ir tuoj man pačios akįs užsimerkė, ir toks saldumas man
palei šyrdį pradėjo vaikščioti, tartum, kuomet žmogą
lengvas miegas paima. O čia kažkas ateina, čebatais
barškina.
Žiūriu aš, sargas eina.
Popierą neša į po
liciją šaukia, lyg apie tą pašparta... Maniau, kad žemė
po manim persiskyrė. Petro nebuvo namie, duktė skal
bė, tai ten su ja ir nešnekėk tuomet daug, taip įėjau į
kambarį, sustojau ir stoviu, neturėdama su kuom pasi
tarti.
Kad Petras būtu buvęs namie, tai ten sargą būtą
nors kuom nulagadinęs tuo laiku, o čia jau iki vakarui
ir aš būeia nusibaigus. Na, Petro nebuvo. Stoviu aš,
galvoju, o duktė neša puodą su viritu vandeniu į baliją.
Užgavo taip mane, ir sako. Ką čia mama ant kelio sto
vės, tartum toji Viešpačio kančia, kad čia, nėra laiko ap
lenkt? Kad šaukia į policiją, tai eit.
Reikėjo pirmiau
apgalvot, kaip ir ką, nedabar protaut po nelaiko. A, na,
sakau, tavo teisybė.
Apsigaubiau aš skepeta ir einu.
Švenčiausias Jėzus užsirašė sau tą mano kelionę... Tik
už namą stvarsčiausi, tartum tas girtuoklis, tik akyse
man marguliavo, o toksai šaltis ir karštis po mane vaikš
čiojo, tartum kas mane tai vandeniu laistė, tai ugnim
kepino.
Bet daėjau.
Kaip daėjau, tai matau, sėdi to
kie ponai už stalą, viens toks puikus, kits juodas toks, ir
dar trečias.
Pasilenkiau aš jiems ir sakau taip ir taip.
O jie rankomis mosuoja, šalyn varo, ne čia, ir ne čia...
Toliau nuėjau.
Bet ir ten man vienas toks jaunas pa
sakė, kad ne čia. Taip siuntinėjo mane vienas nuo kito, o
jau aš ir spėką daugiau neturiu. Pagalios, pasigailėjo
vienas toks apiplišęs, ir pirštu man į kitas duris parodė,
kur pats vyresnysis sėdėjo.
Sustojau aš ant prieangio
ir stoviu, o čia kojos po manim tik dil-dil-dil. Atsigrį
žo vyresniais.
Kaip tik atsigrįžo, tai ir klausia: eevo?
kokią “dielą” turi?”
Taip aš jam ir pasakoju viską
iš pat pradžios.
Išklausė ir vėl klausia: “ko nori?”
Tai aš jam vėl iš pat pradžią pasakot, kaip pas vaikus
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numirt atėjau, kaip pašporto neturėjau, neišsiėmiau iš
valsčiaus, kad mat ne šiandien tai rytoj tokiai senei mirt
reiks, kaip p. Jėzus Švenčiausias apie mane užmiršo ir aš
vis gyvuoju, ir dabar mane šičia šaukia.
Tai vyresny
sis skambina.
Kaip suskambino, ateina kitas, tokiais
guzikais... Ir vėl manęs dar kartą klausinėt apie viską
išpradžiu.
Tai kaip manęs išklausinėjo, tai vyresnisis
ir sako: na, mano močiut, priguli man nuo tavęs penki
rubliai ir pusė.
Kaip aš išgirdau tą, kaip užlaušiu ran
kas... Penki rubliai! Jėzau Kristau! O-gi tai lygiai tiek,
ką aš savo šermenims, pas Petrą pasidėjau, kuomet pas
juos atėjau... Ėmiau ir apalpau ir į sieną tartum ne
gyva atsirėmiau. Tartum stoviu, tartum skradžiais že
mę lekiu, tartum žiūriu, tartum ne, o galvoj toks užimąs,
tartum ten audra prašvilpė. Pašoko tie visi ponai, tas
guzikuotas vandens nubėgo, tas kitas ant kresės mane
pasodinti norėjo...
Matau aš, kad toks mielaširdingas, žmoniškas ponas, tai bupt jam į kojas. Pone! — sa
kau — galingas pone, ponas antstoli! l'gi iš kur aš tiek
pinigu imsiu? Iš ko aš, našlaitė, apmokėsiu? Geras pone!
sakau — tegul tik ponas pažiūri Į mane!
Juk aš
sausa skiedrą, kaulai supuvę, sutriunėję. . . Vos kame
tas paskutinis mano kvapas turi būti.
Juk tai aš nie
kam vietos neužimu ant šio svieto... ant sąujaulės šiau
dų pas pečių guliu, vandens lašeli išgeriu, tartum tas
žvirblelis, valgio lesteliu truputį... oro taipgi nenuskriaudžiu, nes vos kvėpuoti galiu, nei tos saulelės, nes
kelnorej gyvenu, o ir nesimato jos tenai... Žinau aš,
pons antstoli, kad jau man mirti laikas! Bet ką daryti,
kad tokią kietą gyvybę turiu savyje! Lai jau man po
nulis dovanos! O-gi ir pati aš tos mirties laukiu kas
diena, kas valanda... Jau aš už tą pašportą užmokėjau
ponui Jezusui ant garbės Jo švenčiausios.
Trylika
vaikų turėjau, septynis pakavojau, tartum tas gėleles
baltas, du sūnų į kariūmėnę paėmė, kareiviukus tokius
jaunus, kad tai kraujas su pienu... viens vaikas man
upėj nuskendo, viena duktė miestan pabėgo, vienas jau
niausias sudegė miegant ant augšto, tartum tas žvirble
lis po stogu... Tai jau Švenčiausias Diėvas išrinko nuo
manęs už tą pašportą ir gimdimu, ir gaileščiu, ir sunku
darbu, ir badavimu, ir kruvinomis ašaromis ir tais ka
peliais iš geltonų smiltelių...
Nutylo. O per jos iždžiuvisį veidą riedėjo didelės
ašaros, saulės aiškume auksinės, viena kitą nustumda
mos.
Nukritusios lūpos drebėjo neužbaigtais žodžiais,
o sena galvelė bespėkiai drebėjo... Ištikrųjų, Dievas
jau išrinko nuo tos senutes apmokėjimą už “pašportą”
iki paskutiniam skatikui.
Ir ką? — tyliai užklausiau, kuomet truputį nu
siramino.
D ką! Turėjau užmokėti. Penkis rublius, o kaip
gi!
Pusę Petras dar iš savo pridėjo.
Kas šermerims buvo palikta, išleidau... Lai jiems ten Dievas ne
pamena to! Bet ir je nabagėliai nekalti, tik tokį įstaty
mai yra... kaip ir paliepimas toks...
—

O dabar pirkliaujate?

Kur aš čia, tamistėle, pinkliausiu! Pardaviau
tą pagalvę, rublį ir auksiną be penkių skatikų gavau,
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tai taip sau ir mintu, kad vėl į tas bausmes nepatekt. O
ką / Kaip tokia kieta gyvybe manyje, tai gal dar pratę
siu ir vėl reiks naujas pašportas išsiimt, nes tas jau bai
giasi . ..
Įsižiūrėjo priešais savę, augštai pakėlus žilus anta
kius, ir galvą lingavo į abį pusė, tartum dideliame nu
sistebėjime iš tokio pasaulio sutvarkymo. . .

Vertė P. S.

AUKOS DEL ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŠKŲ SESERŲ
VIENUOLYNO,
statomo Chicago, surinktos nuo šv. Juozapo parapijonų
Scranton, Pa. (kolekta bažnyčioje.)
Po $2.00

Jokšas Kazimieras, Miščikas Justinas, Budrickis
Antanas, Klimavičia Petras, Juodaitis Antanas, Pocius
Juozas, Januškevičius Vaclovas, Zavistanavičius Jonas,
Markunienė Pranciška, Aržuolaitis Juozas, Giedminas
Mykolas, Paukštis Pranas, Seventh Clias., Mikalajūnas
Motiejus, Velžis Povilas, Vilkienė Magdelena, Brazaitienė Pranciška, Pipiras Kazimieras, Liepa Baltrus.
$1.00

Tamošaitis Baltrus, Labžentis Jonas, Laskauckas Jo
nas, Klimas Juozas, Andrulis Juozas, Žemaitis Andrius,
Mikalunas Juozas, Rakauckas Jonas, Perednė Konstantas
Banys Julius, Navickas Motiejus, Barkauckas Kazimie
ras, Laurinaitis Vincas, Kumpikiavičia Kazys, Karašauekas Ignotas, Perednė Motiejus, Kumpikas Juozas, Kir
viai iavičia Vincentas, Vaičys Izidorius, Juškevičia Bal
trus, M atakas Andrius, Baltrušaitienė Agnieška, Gurevi
čienė Rožė, Stankevičienė Pranciška, Lisajienė Ona, Vait
kevičienė Ona, Lukoševičienė, Domicėlė, Ramanauckienė
Rožė, Jurkonienė Ona, Navickas Kazimieras, Šildžius
Leonas, Bakša Jurgis, Lankevičius Jonas, Juodsnukis
Martinas, Karsokas Dominikas, Marma Jurgis, Palietis
Simanas, Kizla Kostantas, Skigus Kazimieras, Skrodskis
Antanas, Zaviekiutė Marijona, Baranauckienė Antanina,
Bagnorius Pranciškus, Dugirda Jonas, Mikliušienė Olesė, Skruekienė Magdė, Virpša Antanas, Zvaliauckas Mataušas, Andrulis Jonas, Kverega Jurgis, Klikna Jonas,
Miliauekas Izidorius, Valgonis Jonas, Zaremba Pranas,
Čepulis Jonas, Baranauekas Petras, UsAs Povilas, Ra
kauckas Juozas, Valentinavičia Juozas, Juozulynas Juo
zas, Milišauckiutė Ona, Varaškienė Marijona, Balsis Juo
zas, Švarcienė Helena, Rimša Petras, Sadauckas Simanas,
Jaeunavičius Damazas, Jaruševičius Jonas, Rakauckas
Jonas.
Po 50c.

Pušinaitis Juozas, Kimčius Pranas, Budra Kazimie
ras, Jotautienė Magdelena, Navickienė Ona, Girkus. Stanis, Birgilas Jeronimas, Žekonienė Antanina, Rutkauckas Mykolas, čeplevičienė Marijona, Riaubienė Ona, Karašauckienė Zofija, Želionienė Morta, Debesaitis Jurgis,
Bagdonas Petras, Sakevieia Aleksandra, Bulotas Vladas,
Mikliušis Aleksandra, Mikliušis Kazimieras, Stumbrienė
Morta, Pajaujutė Magdė, Kveregutė Agota, Butkevičius
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Jonas, Klimavičius Stasis, Lukaševičius Andrius, Varnaravieius Kazimieras, Viltzbalis Valentas, Siderevieia
Petras, Žemaitis Petras, Navickas Kazimieras, Norvaiša
Pranas, Meškauekas Antanas, Skrodskis Pijus, Burnienė
Julijona, Taparauekienė Katarina, Pušinaitis Jonas, Na
vickas Vincas, Gulbinas Kostantas, Mažulis Jonas, Jankaitienė Jieva, Šerplienė Zuzana, Janulaitienė Ona, Vai
na Danielius, Šlikvs Kazimieras, Vilkas Jurgis, Klevinskas Pranas, Mardosa Vincas, Jusienė Patronėlė, Juodaugienė Marijona, Kantakevičius Karolius, Janušauckienė
Ona, Pajaujis Jonas.

Po 25c.
Meškauckienė Magdclena, Petkevičienė Magdelcna,
Dainauckienė Ona, Mockevičienė Marijona, Riauba Juo
zas, Kuncevičius Mykolas, Šimulinas Juozas, Petruškevi
čius Antanas, Zubavičius Vincas, Meškauekas Antanas,
Plaucka Simonas, Bulotas Kazimieras, Lužeckis Juozas,
Kupstas Antanas, Kupstienė Rožė, Giraitis Juozas, Mocevičia Juozas, Drazdauckas Ciprijonas, Delpšys Povi
las, Bakšauckas Mykolas, Sodaitis Jurgis, Katalinienė
Viktorija, Marcinkevičius Simanas, Škarnulis Antanas,
Jotautas Jonas, Valošaitis Jurgis, Miedziukevičius Juo
zas, Mirickas Jonas, Teiserskienė Petronėlė, Žuklija Le
vas, Aštavičius Jonas, Džiugelis Adomas, Velžis Jonas,
Gudaitis Antanas, Ščuka Petras, Malinauckienė Julijona,
Kuizinas Juozas, Bulauckas Kazimieras, Stulgis Petras,
Meškeuckas Antanas, Kasparavičia Antanas, Rimošaitis
Antanas.
Trijų vardai ne aiškiai — 75c.
Smulkesnių aukų
$2.43
Kn. Jonas Kuras, klebonas, prie tos pro
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PAIEŠKAU VARGONININKO!
Turi mokėti gražiai rašyti lietuviškai, gerai pažbiti
gaidas ir atsakomai vesti chorą. Pečių kūrenti nei baž
nyčios valyti nereikia. Alga atsakoma.
Kun. A. Kaupas,
64 Cliurch St.,
Pittston, Pa.

PARSIDUODA IARMĄ.
98 akrai, išdirbtos, derlingos žemės 60 akrų, girios
19 akrų, susidedančios iš gerų pušų ir aržuolų. Giria ver
ta 2.500 dol. Per vidurį farmos bėga upelis. Yra malū
nas, varomas garu ir vandeniu, galima jaje malti viso
kius grūdus. Puikus dėl gyvenimo namas, susidedantis
iš 18 kambarių, tvartai, 4 karvės, 3 arkliai, 3 plaunamos
mašinos, 3 kalaveiterei, 3 žagrės, mašina dėl sėjimo, 3
vežimai, ir šiaip vėsoki padarai ukininkystei reikalingi.
Pinigų turi turėti 3.000 dol., likusius ant lengvo, iš
mokėjimo per 13 metų.
Gera proga leituviams su didele šeimyna.
Kreipkitės pas advokatą J. S. Lopatto,
48 Bennet Bld.
Wilkes-Barre, Pa.

A. & J. HURWITZ,
----- BANKIERIA1. ----42 East Market Street,------ WILKES BARRE, PA.
Parduodu laivakortes ant visokių linijų ir siunčiu
pinigus į visas pasaulio dalys. Atlieku daviernastis su
maskolijos valdžia ir kitokius reikalus. Lietuviai kreip
sitės prie manęs, o busite užganedįti.

$20.00

gos aukoja

Viso aukščiau paminėta sudėjus, pasidaro

$166.68

Kun. A. Staniukynas,

4557 S. Wood Str.

t

Chicago, 111.

— Kas pasidarė Jūsų redaktoriuj! Ko jisai toks su
sirūpinęs ?
— Nuo nekurio laiko jisai mąsto apie įsteigimų sąnvait’nio laikraščio, kursai išeitų kasdieną.
— Taip, mano brangi pačiule, aš visuomet rūpinuosi
apie tave, kuomet aš numirsiu tu būsi visiškai aprūpinta.
— Gerai, bet jeigu nenumirsi?

Pajieškoimas yra Antanas Ryselys.
Pernai prieš
gavėnią važiavo j Ameriką. Perėjo rubėžių Eitkūnuos?
Nuo to laiko nežinoma, kas su juo atsitiko.
Paeina iš
kaimo Šukionių, Truskavos parapijos, Kauno gub. Kas
žinotų apie jį, meldžiu pranešti seseriai:
Rožė Ryseliukė,

181 E. Main St.
Amsterdam, N. Y.

Parduodu stubą.
Tautiečiai pasinaudokit gera proga. Parduodu stu
bą su lotu ir visais daiktais (furnitures), už pigiausią
prekę, o pats važiuoju į Lietuvą. Stuba visai gera, dėl
dvieju šeimynų ir duodanti randos dvidešimtį ir penkis
dorelius kas menesis. Lotas 31 pėdos pločio ir 198 ped.
ilgio. Lotas labai geroje vietoje ant S. Impire str. arti
Lietuvių Bažnyčios ir į mainas netoli.
Gyvenu po šiuo
adresu :
MATAIJŠAS LEVITUS,
251 South Impire str.,
Wilkes-Barre, Pa.

LIETUVIŠKAS DZIEGORMEISTERIS
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarantuojamns
25 merams. Lenčiugelius ir gražius žiedus. Armonikas ir
visokius muzikališkus instrumentus, albumus su muzika,
akuliorius, revolverius, britvas, pocket books vyrams ir
moterims Visokias knygas, rąžančius, škaplierius, krvžeorieš Kaledasleidžiu už pusę prekės ir įkitus miestus siun

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

GERA PROGA LIETUVIAMS!
Parsiduoda bučerne ir visos įtaisos prie jos už labai
pigią kainą. Labai parankioj vietoj. Atsišaukit j 4‘Drau
go” spaustuvę.

Dr. A. L. Graičunas
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, motery ir vaiky, ne

aplenkiu ir paslaptinių.

Atsišaukantienis

kitur suteikiu

sąžiningus patarimus per laiškus.
TELEFONAS:

Yards — 31C2.

3312 So. HALSTED ST.,

CHICAGO, ILL
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DRAUGIJOS!

H. R. Morgan
laiko diibtuve
visokiu jums rekalingu
daiktu, kaip tai: KEPURIŲ, KOKARDŲ, ŠARPU, VĖLIAVŲ ir tt.
Adresuokite:

R. H. MORGAN,
13 N. Main St.,

Shenandoah, Pa. */C

Union Ticket Agency
Seniausia Lietinbjka Banlta Scrantone ir Visoje Aplinkinėje
Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų
Siuntia Pinigus kas dien in visa* dalis svieto; taip-gi perka ir išmaino vi*
sokius pinigus. Išdirba visokius Dok v maltus Amerikos ir Lietuvos teismuose
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-toa iš ryto iki 9vai. vak.
Nede oje: nuo 10-tos iš ryto iki 5-tai valandai vakare.

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

£

-

Scranton, Pa

Taip-gi turime savo krautuvėje daugybę visokiu maldaknygių
ir svietišku knygų visokiose kalbose
:;
:;
::
::
::
TELEFONAI: Naujas 303 - Bell 662
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A. UZUMECKIS,
Lietuvis Graborius ir Balzamavotojas.
Visky išpildo geriau ir pigiau negu svetimtautis.
Persamdo karietas vrstuvems, krikštinoms ir t. t.
Priima lavonus ir iš kitų miestų.
Reikale kreipkitės pas savo tautietį.
324 Vlharton St.,
Philadelphia, Pa.
TELEFONAI: Bell Lombard 27 - 39 A
Keystone Main
D
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DR. MENDELSOHN.
NKISZKAS GYDYTOJAS
50 South Washington St.
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DRAUGAS
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Wilkes-Barre, Pa

“DRAUGO” AGENTAI:
St. Stanevičius, 3206 Auburn Avė., Ciiicago, III.
Antanas Kasparavičius, 27 E. 23rd St., Bayonne, N. J
Juozas Mališauskas,
Forest City, Pa.
Kazimieras Skripstunas,
P. O. Sugar Notch, Pa.
Antanas Gudaitis,
Box 73,
Silver Creek, Pa.
V. Leskevičius,
P. 0.
Midleport, Pa
Mikas Cibulskas, 573 Canfield Avė., Detroit, Mich.
J. Žemaitis, 126 South Pear St., Shenandoah, Pa.
T. Kizievič,
Box 167,
Minersville, Pa.
M. Karbauskas, 52 G. Street,
So. Boston, Masu.
L. Švagždys,
171—5th Street, So. Boston, Mass.
J. Mikutaitis,
1438 AVestern Avė., Allegheney, Pa
A. Radzevič,
194 New York Avė., Newark, N. J.
A. Klimavičaite, 321 Kensington Avė., Chicago, Ilk
A. Pocius,
10806 Wabash Avė.,
Chcago, Ilk
M. Dūda,
51 W. — 25th Street,
Chieago, III.
K. Struniskis, 2323 West 23 Plaee, Chicago, Ilk
. Šaulys,
168 Beakon Street, Brighton, Mass.
J. Bartoševiče, 4417 Marshfield Avė., Chieago, Ilk
jJ. Puselninkas, 722 \Vashington Avė., Braddoek, Pa.
V. Bielauskas, 468 Northainpton St., Easton, Pa.
M. Urbanaviče,
Box33,
Thonias, W. Va.
J. Antanaitis,
Box 22,
Swoyes, Pa.
Pr. Rūkantis,
96 Centre Street,
Kingston, Pa.
Juoz. Matuliavičia, 1657 Tioga St., Shamokin, Pa.
Ant. Baranauckas, 1214 Railroad St., Shamokin, Pa.
Jos. Valentinaviča, 1114 Cedar Avė., Scranton, Pa.
J. Versiackas,
65 Davidson St.,
Lowell, Mass.
Ignas Mkalojus, 1028 S. 2nd St., Philadelphia, Pa.
Jos. Robynsky,
163 First St.,
Elizabeth, N. J.
Myk. Vaicenavičius, 2 River St. Pk, W. Lynn, Mas.
Mike šlapikevičius
Silver Creek P. 0.
NEW Philadelphia. Pa
Fel. Būgnelis,
454 Main Ss., Edwardsville, Pa.
Jurgis Grigutis,
38 Kedorr St., AVilkes-Barre Pa.
Mot. Čeponis, 21 Pleasant str. New Britian Conn.
Juzė Rakauckaitė, 1015—8tli str., AVaukegan, Tik
S. S. Petrulis, 3312 S. Ilalstead str., Chieago, Ilk
Jonas Ignotas 46—22nd str. S. S. Pittsburgh, Pa.
i H
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VIENATINĖ LIBTUVI11LA DIDELĖ KIAUTUVĖ

Geriausių armonikų, zkripkų, klernatų, koncertiniu
trubų ir daugybė visokių muzikaližkų instrumentų.
Puikiausių dziegorėlių, lenciūgėlių, visokių gražių
žiedų, laketų, špilkų, kolčikų, gerų britvų, drukavojamų mašinukių, albumų, revolverių, križių, rąžan
čių, žkaplerių, guminių literų, istorijų, dainų, pasa
kų ir visokių maldaknygių. Gražių popierų gromatų rašymui tuziną už 25c., 5 tuzinai už $1.00. Dailių atidaromų ai*
toriukų ir pavinčiavonių siuntimui j Lietuvą. Atsiųsk savo tikrą
adresą ir už 5c. markę, o apturėsi No. 3 Kataliogą su 450 pavei
kslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Ai gvarantuoju, kad naano
tavoras pirmos kliasos o prekės pigesnės kaip kitur; orderius ii*
siunčiu greitai j .visus Amerikos, Kanados ir Anglijos kraltas.
Kviečiu visus atlankyti su visokiais pirkiniais ir orderiais pas
K. VILKEWICH,
,

112 Grand St.,

Swalm Hardware Co.,

No. 21 North Centre Street,
P0TT8VILLE, PA.
[vairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas, dūdos,
plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai.

St. Dep. D.

Pajieškau vargonininko,
čiu adresu:
Rev. B. Žindžius,
214 Riph y Plaee,
Elizabeth, N. J.

Brooklyn, N. T.

Meldžiu atsiliepti sekan-
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OEE1CEE NEW PHONE 37.
RES1DENGE 1100.
LIETUVIŲ ADVOKATAS

JONAS S. LOPATTO

47-48-49 Bennett Building,
Wilkes-Barre, Pa. ..
Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo mortgage,
arba pirkti namus lai kreipiasi.
Senas

Naujas Telefonas 1005.

Telefonas 659.

Dr. Albert Kaufmanas,
—: GYDYTOJAS IS LIETUVOS.

Specijalistas visose ligose.
Gydo labiausiai užsisenėjusias vyrų, moterių ir vai
kų ligas. Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai, ru
siškai ir vokiškai. Yra daktaru keleto lietuvių ir lenku
kuopu Turi mašiną, su kuria galima matyti ir pažinti
ligas kūne, kaip per stiklą, užtai ligos yra tikrai ir grei
tai išgydomos.
Priima nuo 8 iki 10 vai. išryto, nuo 2 iki 4 popiet,
nuo 7 iki 9 vakare.

51 N. Washington St.,

Wilkes-Barre, Pa.
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ADRESAI CENTRO VYRIAUSYBĖS SUSIV. LIKT.
RYMO-KAT. AMERIKOJE:
KUN, S. PAUTIENIUS prezidentas
P. O. Giradville, Pa.
JONAS RIKTERAITIS vice-prez.,
67 James St., Waterbury, Conn
KAZYS KRUŠINSKAS seretorius,
457 — 17th St., Brooklyn, N. Y.
REV. V. STAKNEVIČIUS, iždininkas,
.
207 Adams Str.
Newark, N. J.

Globėjai kasos:
JONAS VIERAITIS,
107 So. Ilarding St., \Voreester, Mass.
KAZYS VASKEVYČIA,
186 Jcfferson St., Newark, N; J.

KUN. V. VIZGIRDA knygius,
190 So. Meade St., Wilkes-Barre, Pa
KUN. V. STAKNEVICIA dvasiškas vadovas,
207 Adams St., Newark, N. J.
F A B I O L 1,
Garsi kardinolo Wisemano apysaka. Vertė Vytau
tas Kaina 1 doleris. Imantiems daugiau, kaip vieną
egzempliorių, nuleidžiamas didelis nuošimtis.
Gaunama pas:

REV. V. VARNAGIRIS,
312 S. 4th St.,
BROOKLYN, N. Y.

SPAUSTUVE
NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

Tautieti! Jei reikia Tau statyti nauji namai, ar tai
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak
terius MIKAS SLAP1KEVICIUS, New Philadelphia Pa.
Nauja Knyga—Biblija—aiba iv. Raštas išlei-t&s
KUN. S. PAUTIENIAUS.
Tik vienas šitas sventaraštis yra katalikiškas.
Kaštuoja $2.00 ir ĮSo. parsiuntimui
Adresas: REV. S. PAUTIENIUS, ‘
GIRARDVILLE, PA.

MOKYKIMĖS PATĮS.
Gramatika angliškos kalbos mokytis be mokytojo
(apdaryta) $1.00.

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

Vaikų draugas arba kaip mokytis skaityt ir rašyt
be mokytojo 16c.
Naujas Budas mokytis rašyt be mokytojo 10c.
Aritmetika mokytis rokundų be mokytojo su pavei
kslais (apdaryta) 35c. Pinigus siųskit per Money Order
po šiuo adresu :
P. MIKOLAINIS.
Box C2
NEW YORK CITY

RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAUSIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE”
ADRESUOKITE

BEN. J. KMELEWSKI

----

“DRAUGAS”
314 EL. Market St

Wilkes-Barre, Pa.
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---- NAUJAS TELEFONAS 1357. ----Parsiduoda laivakortės ant geriausių linijų. Siunčia
pinigus j seną krajų greitai ir saugiai. Žemės ir Notarijaus dalykai taipogi doviernastis.
102 North Sherman St.,-------WILKES-BARRE, PA..

