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ANTROJI NEDALIA PO VELYKŲ. 
Lekcija: I Petr., II, 21—25. Mylimiausioji: Kris 

tus kentėjo u / mus, pal ikdamas jums pavyzdį, idant sek-
tumete J o pėdomis. Kursai nusidėjimo nepadarė ir vylius 
nebuvo a t ras tas jo burnoje. Kursai, kad jam piktažodžia
vo, nepiktažodžiavo; kad kentėjo, nogrąsino; bet atsidavė 
neteisiai teisiančiam. Kursai pats ant savo kūno nešiojo 
mūsų kaltybes, ant medžio, idant numirę nuodėmėms, gy-
ventumime teisyl)ei; kurio mėlinėms esate išgydyti. Nes 
buvote kaipo paklydusios avjs, bet dabar esate atgrąžinti 
pas piemenj ir jųsų dūšių vyskupą. 

Evangelija. Jon. X, 11—1<>. Anuomet tarė Je 
zus fa r i / ė jams: Aš esu geras piemuo, Geras piemuo duo 
da savo dūšią u / savo avis, bet samdininkas ir kursai nė 
ra piemilO, kurio ne savos yra avįs, regi vilką ateinanti 
ir apleidžia avis ir pabėga, o vilkas gaudo ir išblaško 
avis. O samdininkas pabėga, jog yra samdininkas ir 
neturi rupesties apie avis. Aš esu geras piemuo ir pa 
žįstu manąsias, ir mane pažįsta manosios. Kaip mano pa 
žjsta Tėvas ir aš pažįstu Tėvą, ir mano dūšią guldau už 
mano avis. Ir ki tas avis tur iu, kurios nėra iš to aviniu 
ko, ir anas reikia man atvesti , ir klausys mano balso, ir 
stosis vienas aviniukas ir vienas piemuo. 

"GERAS PIEMUO." 

" A š esmi geras p i emuo" , sako Jėzus šios dienos 
Evangelijoje, — " A š esmi geras piemuo ir pažįstu ma 
našias ir mane pažįsta manosios. Ir dūšią mano guldau 
už mano av i s " . Šie žodžiai talpina, savyje dvejopa, pa-
mokinimą. Ne tik kad Viešpats pažjsta savąsias avis. 
bet ir josios pažįsta savo Viešpatį, atskiria 'lojo balsą iš 
daugelio k i tę , J o klauso ir Jįjį seka ; tikinčiosios avys iš 
J o aviniuko neišsiskiria ir nei nesvajoja iš po globos sa 
vo piemens išeiti. Ir jei Piemuo atiduoda savo gyvastį 
už savo avis, tai ir jos tu r būti pasirižę, reikalui atsiėjus. 
at iduoti savo gyvastį už Jį, kud ir kažką kenėiant. Šios 
dienos evangeli joje pasirodo mums Viešpats, tnip-pat, 
kaipo kunigu, ir Vyskupu paveikslas, nes jiems J i s pave
da rūpestį apie nemarias mūsų dusias, .lis juos padarė 
ganytojais, vadovais ir sargais savo vaikeliu Bažnyėios 
aviniuke. Tr mums J i s įsakė juosiuos gerbti ir jųjų 
klausyti, taip kaip Jįjį patį juose matytum. Ne tik kad 
ganytojai t u r priedermes link mūsų, bet ir męs taip p;il 
tur ime priedermes link jųjų. Męs privalome gerbti jųjų 
ypatas , klausyti jvfcjų įsakymų, prisidėti prie t inkamojo 
jų užlaikymo, šelpti savo bažnyėią, kurią kas švontadie 
nis lankome. Mums reik rūpestingai saugot iea link ta 
vo ganytojų įžeidingų minčių, neprideranėiti žodžiu, ne 
paklusnumų, kaip to visko saugojamės link savo tėvu. 
Kunigas yra ne tik mūsų ganytojas '. męs jam duodame 
meili; vardą " T ė v a s " ; tas žodis primena nuims Dievą 
mūsų Tėvą, kuris rūpinasi apie mfisu dūšias, kaipo apie 
brangiausiąjį mūsų fortą. Viens didis Bažnyčios Dakta 
ras pavadino kunigą net " a n t r u o j u Kr is tų" . Kokia Įsta
bi ga rbė ! Išt ikro, didelė yra mūsų priedermė daug mels 

ties už mfisu kunigus. Šėtonas pašėlusias darė pastan
gas priešai Viešpatį Jėzų, J a m gyvenant ant žemės. Ir 
dabar jisai stengiasi priešai Kristi] kunigu ypatoje. Argi 
nežino piktoji dvasia, jog jeigu kunigas nuo Kataliku 
Bažnyčios a ts i t rauktu , tai visa aviniuką tu rė tu išstatyta 
savo spąstams ir vyliėioms.' Todėl kasdien už mvo kum 
irus ine'skimės. kad jie kaskart , t ikresnėje žodžio prasmė
je, būtu mfisu ganytojais ir " a n t r a i s Kr is ta is" . ' " S a u g o k 
juos, Jėzau, Saldžiausios Savo Širdies tvirtovėje, Pas* 
vęsk juos tenai. Tebūnie jie viena su Tavim ii- viena 
tarp savęs. Palaimink gausiais vaisiais jųjy darbus, 
tie kuriems jie tarnauja , te bunie jiems palaima ėionai 
ir amžinu atlyginimu ateityje. " I š t i k ro , jei tankiai ir 
karštai melstumės už savo kunigus, būtumėm geresni ir 
laimingesni katalikai. Kas švenčiau meldžiami, tas ma
žiau mato klaidu ir mažiau apkalba. Argi liežuvis, ku
ris apkalba kunigus, meldžiasi už juos. ' Ar nepaklusna 
širdis gal būti maldinga f S. 

Katalikiškos žinios. 
Iki šiol, Siberijoj nebuvo R. Kataliku vyskupo ka

tedros, bet dabar parėjo žinia, kad greitam Ūike, Oms
ke l>us įsteigta \\. K. Vyskupo katedra. 

Vado\ aujant ant vyskupini Amette, Paryžiuje atsi
buvo susirinkimas, kuriame dalyvavo 10 tūks t ašmenių. 
Per susirinkimą vienbalsiai tapo priimta re/oliueija, iš
reiškianti didžiausj pasipiktinimą dėlei persekiojimo Ka
talikų Bažnyčios Prancūzijoje. Susirinkusieji nutarė vi
somis spėkomis ginti katalikišką vaiku auklėjimą ir 
mokslo laisve. 

* 

Paryžiuje, valdžia kaltina keliolika kunigu už at
naujinimą Kedemptoristu zokono. 

Kas metas šv. Tėvas, gavėnios laike, priimu pamoks
lininkus ir Rymo bažnyčių klebonus. Laike šių metu 
priėmimo, šv. Tėvas kreipėsi j pamokslininkus ir karštai 
patarė, idant jie laike pamokslų atsimintu išguldinėti šv 
Tikėjimo teisybę. " D o e e t e " tarė Kristus i Apaštalus, tai
gi ii* jus mokinkite kad justi klausytojams jįjestokuotų 
reikalingiausių tikybinių ž in ių" Visiems gi klebonams 
karštai pa tarė mokinti katekizmą. " M a n o brangus ben
dradarbiai , kalbėjo šv. Tėvas, labiausiai paisykite tiky
binio žmonių sus ipra t imo." „ s 

Netoli Konstantinopolio (Tureijoj1) Kaimetyj Pora-
mos. vietiniai gyventojai graikiškai-pra vosla visko tikė
jimo užpuolė ant Katalikiško kunigo, atsiusto tenai už-
ganapadary t i dvasiškiems reikalams, neskaitlingu katali
ku gyventoji). Graikai pravoslavai apsupo tarną, ku
riame gyveno katalikų kunigas, ir pradėjo jį griauti ir 
deginti , kuomet kunigas išbėgo ant gatvės, p r i d ė j o ji 
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k.iukinti ir mušti, vilkdami prie jūrių, norint paskandin 
ti. Turki] policijai vos novos pasisekė išgelbėti iš Grai
kų ranku. 

Bv, Tėvas paskyrė kardinolą Kampolli pirmsėdžiu šv. 
Tamošiaus Akademijos, vieton mirusio kardinolo Satolli. 

.Minske, (Rusijoj) Apskričio Teisinas, perkrat inėjo 
bylą kun. Znoskio ir valstiečio Okolovo, kalt inamu už 
savvališką perkeitimą pravoslavų koplitėlės j Kataliku 
bažnyčią. Kunigą Znoskj išteisino, o valstieti Okolovą 
nubaudė •> mėn. kalėjiman. Koplitėlę-gi sugrąžino pravos-
la\ 'iiins. 

Laikraščiai iš Lenkijos praneša, kad ta rp dvasiš 
kūju marijavitu, kaskartą aiškiau matosi nesutikimas 
Daugelis jų pasekėja, grįžta atgal prie Katalikų bažny 
ėios. 

J K A S GIRDĖTI LIETUVOJE. 

Balandžio 80 d. š. ui. sukaks (i metai, kaip lietuviai 
a tgavo spaudą. Viso, dabar Lietuvoj išeina 16 laikraščių, 
bū ten t : 

1) " D r a u g i j a " mėnesinis laikraštis , eina Kaune lei
džiamas lėšomis šv. Kazimiero Draugijos. Redaguoja kun. 
A. Dambrauekas. Telpa jame moksliški, literatiški ir 
kitoki straipsniai . Pakraipa krikščioniškai - t au t i ška . 
Telpa jame labai žingeidus skyrius " L e n k u ir rusu spau
da apie Lietuvą". Telpa su t raukos visu lietuvišku lai 
kraščių, kr i t ika, poezija. 2) ' ' V i l t i s " eina tris kar tus 
| sąnvaitę, Vilniuje: Redaguoja A. Smetona ir kun. J . 
Tumas. Yra tai politiškai - l i t e ra t i škas laikraštis tau
tiškoj dvasioj drąsiai užstojantis lietuviu tiesas, ypaė 
Vilniaus gub. $) " Š a l t i n i s " sąnvaitinis, i l l iustruotas lai 
krai t is , katal ikiškai- - tautiškos dvasios, eina Seinuose, 
Suv. gub. Redaguoji kun. •). Vailokaitis. Labiausiai pra 
siplatinęs laikraštis. 4) " V i e n y b ė " eina kas są n va ii ė 
Kaune, šv. Kazimiero Dr jos lėšomis. DedagUOJa kun. A. 
Alekna. Populiariškas laikraštis katalikiškoj dvasioj. 

.")) "Lie tuv ių T a u t a " eina kartą j metus, mokslo 
Draugijos lėšomis. Redaguoja Dr. .1. Basanavičius. 6) 
"Rygos Garsas" eina Rygoj, du kartu j sąnvaitę. 7) 
" R y g o s Nauj ienos" sąnvaitraštis , išeinantis Rygoje. Tau 
tiškai laisvamaniškos pakraipos. S) " Ž e m d i r b y s " Dvi 
^ąnvaitir is laikraštis eina Vilniuje, pašvęstas fikės, pra
monės ir pirklybos reikalams. <>) " V a d o v a s " mėnesinis. 
Organas lietuviškos katalikiškos dvasiškijos. Kiną Seinuo 
se. Redaguoja kun. J, Btaugaitis, leidžia kun. K. Prapuo 
lenis. 

10) " L i e t u v a i t ė " mėnesinis laikraštis, skyr iamas iim 
terims. Leidžia Kaune, ratelis lietuviu katalikių moterų. 
11) "Vargonininkas" mėnesinis, skyriamas vargonioin 

kams, eina Kaune. 12) " ( J a m y s " J u o k u laikraštis , eina 
Kaune 13) "L ie tuvos Žinios ' ' laisvamaniškas Ja kraš t is 
skyr iamas inteligentijai, eina Vilniuje du syk į sąnvai
tę. 14) "L ie tuvos Ū k i n i n k a s " sąnvaitinis laikrašt is , lais
vamaniškos pakraipos. Kiną Vilniuje. Prie " L i ( . Ū k . " 
išeina tr is p r ieda i : " Ž e m ė " , " M o k y k l a " , " S v e i k a t a " , 
"L ie t . Ž in ios" ir " L . Ū k . " tur i bendrą redakcija ir ad
ministraciją, 15) " V i s u o m e n e " da r neseniai pradėjo eiti 
Vilniuje. Pakra ipa laisvamaniška. l(>) " S p i n d u l y * " Dvi-
sąnvaitinis laikraštis eina Seinuose. Pakra ipa , ta įtiškai-
katalikiška. 

Beto, Prusnose išeina K lietuviški laikraščiai Visu 
raidės ne lotiniškai—lietuviškos, bet gotiškos. Visiems lie
tuvių laikraščiams Prūsuose, apar t " B i r u t ė s " nerupi lie
tuviu tauta . Pilni jie visokių valdišku pranešimu, o la
biausiai atsi t ikimu iš " K a i z e r i o " gyvenimo, kelionių ir 
keliniu j padanges vokiško " Kater lando" . 

Didžiojoj Britanijoj ir Škotijoj išeina du laikraščiu 
" R a n k p e l n i s " ir " Š i r š ė s " . Suv. Valstijose išeina 17 lai
kraščiu.. Lietuviškoj dvasioj svetimose kalbose eina du 
laikraščiu. „Ta ig i viso labo lietuvišku laikraščiu yra 46. 

.Jaunas lietuviu taut i škas judėjimas, skindamas sau 
kelią daug turėjo visokiu kliūčių ii* sunkumu. Kuomet 
buvo leista 1904 m. spauda, norints nestokavo patr iotu, 
bet stokavo žinovu lietuviškos kalbos, korespondentu, M-
ceriu, ekspeditorių. Kuliui žinovai negalėjo spėti taisyti 
rankraščius. Zeeeriai lenkai, rusai žydai negalėjo skaity
ti lietuviškų rankraščiu, kuriuos reikėjo rašyt i laimi aiš
kiai. Dabar-gi, net smagu darosi, pamačius kaip per tuos 
6 metus išsilavino laikrašt ininkai , atsirado lietuviai ze
eeriai ir ekspeditoriai. 

Lietuviu tauta gali pasigirti nemažu skaičium pra
garsėjusiu mokslo vyru, kurių vardai žinomi ne tik Lie
tuvoj , bet ir už jos sienų. 

IV Lietuvių Dailės Paroda Vilniuje jau visa savaitė 
kaip a t idary ta ir išrodo daug puikiau ,negu pereitos trjs. 
Kaip rašo "L ie tuvos Žin ios" kuomet buvo pirma dailės 
paroda — lietuviai tik džiaugėsi ; antra , t rečia )aroda, 
tai vis to paties džiaugsmo tąsa. Parodoje daugiausiai yra 
paveikslu mūs jaunų tepliorių Stabrovskio, Ūiurlianio, 
Kalpoko ir Žmuidinavičiaus. Nors juokingai skamba kar
tais kokio inteligento išsi tarimas: 

"Si t , ir męs tur ime savo dailę, savo d a i l i n i n k u s . . . 
I n u . . . b r a . . . juk ir męs dabar jau netoli tokie pa t . . . 
kaip ten p r a n c ū z a i . . . l e n k a i . . . b r a . . . " Bet koks gilus 
tur inys užvertas, tuose taip lengvai mestuose žodžiuose?... 

Tuose žodžiuose guli netik savo daile pasididžiavi
mas, bet juose skamba rimtas atbalsis visų tų nežmoniškų 
kovų. kuriąs lietuviai pakėlė už savo žmogaus vardą, už 
savo tautos vardą, už savo gyvavimo tiesą. Tokiu dailės 
paroda, aiškus parodymas, jog mes sugebame tvert i , 
sugebame organizuot ies . . . sugebame gyventi kaipo tan
ia, (birbė ui tai mūsų jauniems dail ininkams, k ū n e save 
užmiršdami, erškėčių keliu žengdami — vis dėlto nesi
liauja savo tautos tu r tu didinę. 

Lietuviški laikraščiai, ypač. Vilniaus "Viltis" pa
kelė klausymą, skurdaus gyvenimo dvarų darbininku, 
ypač vedusių, kurie už labai mažą ordinariją ir a gą sta-
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čiai pars iduoda save su šeimyną, nes ir jų pačios tur i tam 
t ikras dienas dvarui dirbt i . J ų vaikai tamsus, nes dva
ruose nėra mokyklų (o kad ir yra kur, tai labai mažai) 
o darbininkai neišsigali siųsti savo vaikus toliau kur mo-
kyties. 

Lenkijoj, taigi ir Suv. gub. pakeltas klausymas apie 
visutino mokinimo įvedimą. (Jminų mokytojams u/duo
ta sustayti gminų pienai ir gyventojq surašai, nurodyt i , 
kiek ir kur reikia mokyklų at idengti , idant visi nuo 8 iki 
11 metų vaikai galėtų tilpti . Mokykla nuo mokyklos pa
gal projektą, turėsiant i būti netoliaus (J verstų, ta ip kad 
vaikai j kiekviena mokykla rinksis nuo 3 verstų apielin-
kės. Manoma tap pat a t idengt i Suv. gub. dar viena mo
kytojų seminarija, nes jvedant visutiną mokinimų, neuž
tektu mokytoju. 

Valdžia bijodama, kad lietuviai per lenkus neimtų 
sparčiau taut iškai susiprast i ir nekryptų prieš rusų tau
tybės idėja, labai rūpinasi apgyvendint i Lietuvą rusais 
ke.lionistais. Taip, iš Šaukėnų (Šiaulių pav.) praneša, 
kad pernai du patekusiu Bankai dvarai Lygšylė ir Leo-
novka, jau baigiami dalinti rusams sentikiams. Žada ap 
gyvendinti 120 šeimynų. Nors ten bežemių ir mažažemių 
yra daug, bet nei vienas iš jų negavo žemės. 'Piktai nuo
mininkams (kumečiams) paliko jų seniai nuomojamus 
sklypus, bet ir tai ant sunkesniu, negu sentikiams išlygų 
Greitu laiku, ttirbul pateks Bankui ir grovo C'apskio 
dvaras Beržėnai, kur žadama apgyvendint i 300 sentikių 
šeimynų. Vilniaus f gub. Bankus žada perleisti rusams 
5488 dešimtines. 

Tokį valdžios elgimąsi ats tovas Bulota labai kriti
kavo savo kalboj Durnoje apie Vaisi iečių Banko veikimą 
Lietuvoje. 

J isai kalbėjo, kad lietuviai labai gerai supranta val
džios tikslą, kurį nori pasiekti savo tokiu elgimusi. Biau 
ri tai valdžios politika Lietuvoje! J i je nieko bendro ne
turi su ūkės su tvarkymu, kuriai skraiste valdžia nori 
prisidengti, — toji politika kelia tik neapykanta t a rp 
atskyrių gyventojų sluogsnių. Bankas turė tu rūpint ies 
lygiai kaip lietuviais, lenkais ir rusais. Tokiu pasielgimu 
valdžia nepr i t rauks prie savęs lietuvių, bet tik a ts tums 
ir pasidarys sau da r daugiau priešų, kurių juk ir ta ip 
valdžia tur i nemažai. 

Kilo sumanymas t a rp šviesesnių lietuvių įsteigti 
' 'L ie tuvos B a n k ą " žemės pirkimui. Labai geras suma
nymas ir jeigu t ikrai užgimtų toksai Bankas, tai ir pa
sisekimą turėtų ir naudingą darbą atl iktų. Tąsyk ir Ame 
rikos lietuviai galėtu siųsti SAVO pinigus į tokį banką, nes 
čia t ankus bankrūt i j imai " b a n k i e r i ų " nuneša jų kruvi
nai uždirbtus pinigus. 

Vilnius. 
(Nuo mūsų korespondento.) 

Vilnius — Lietuvos sostinė. Bet apgyventas Vii 
nius daugiausiai žydais, lenkais (geriau sakant ištau 
tėjusiais lietuviais, nes tikrųjų lenkų čia nedaug) ir kitų 
tautų gyventojais. Lietuvių Vilniuje nedaug. Kiek jų 
čia yra — sunku pasaky t i ; spėjama, jog lietuvių Vilniu
je yra apie 7 10 tūkstančių. Lietuviai Vilniuje tai 
daugiausiai tarnai tės , kiemsargiai, vežėjai, skalbėjos ir 

1.1.; inteligentų lietuvių Vilniuje sulyginamai visai ne
daug. Ir nestebėtina. Inteligentai lietuviai nors ir ver
žiasi Vilniun gyventi , bet dažnai tur i apleisti jį, negau
dami čia tarnybos. Keikia žinoti, kad vyria įsybė ne
duoda Lietuvoje kata l ikams (na, ir l ietuviams kaipo to
kiems) vielų, prekyba gi čia žydų rankose, o į privatines 
įstaiga*, kurios y ra lenkų rankose, lietuvių irgi nepriima, 
nes lenkai savuosius palaiko ir j iems duoda vietas. Lie
tuvių gi nei pirklių, nei pabrikantų, nei pramonininkų 
nėra, taigi nėra kam ir lietuvių palaikyti lr taip, tu
rėk tu, žmogau, nors ir didžiausį norą apsigyventi Vil
niuje, negali, nes Vilnius tave, lietuvi, priima šaltai, kaip 
kokį svetimą ateivį žmogų. 

Pažiūrėkime dabar , kaip lietuviai Vilniuje gyvena, 
kaip jie t a rp savęs sugyvena ir 1.1. 

laki nebuvo leista spauda, Vilniaus lietuviai neturė
jo jokios savo draugijos (nes tai buvo vyriausybės drau
džiama) , taigi niekur negalėjo susieiti apie reikalus pa
si tart i , negalėjo pertat išvien dirbti . Neturėj > jie ilgą 
laiką nei bažnyčios, kurioje pamaldos būtų buvo lietuviš
kai jiems laikomos. Visose Vilniaus bažnyčiose visos 
pridedamosios pamaldos (pamokslai, giesmės ir k.) buvo 
vien lenkų kalba laikomos. Apsigyvenus Vilniuje ke
letui lietuvių inteligentų (pridursiu, gerų taut ioeių) , lie
tuviu reikalai pradėjo čia virsti gerojon pusėn. Sitų tai 
inteligentų rūpesniu tapo išgauta lietuviams nois mažu
tė šv Mikalojaus bažnyčia, kurioje dabar visos pamaldos 
at l iekama lietuviškai. Daug vargo turėjo liet iviai, kol 
išgavo sau bažnytėlę. Bet visgi laimėjo. (Jave bažnyčią, 
lietuviai jau gavo progą arčiau ta rp savęs susipažinti, 
nes lankydamies visi vienon bažnyčion po visam ant 
šventoriaus galėjo susieiti ir t a rp savęs apie l i euv ių nu
kalus pasi tar t i . 

Arčiau ta rp savęs susipažinę, pradėjo Vilniaus lietu
viai labiau rūpinties ir savo reikalais. Nors viskas lie
tuviams tUOrtet da r buvo užgin ta : negalėjo jie nei kny
gų, nei laikraščių turėt i , nei vakarėlių -spektrklių tai
syti, — tečiaus jie gavo ko jiems reikėjo iš Prūsų, taisė 
slapius vakarėlius ir 1.1. 

Nuo 1904 metų lietuviu reikalai dar labinu page
rėjo. 

Atgavus spaudą lengviau atsiduso lietuviai. Tuoj 
įsisteigė jie sau Vilniaus Lietuvių Šelpimosi Drai giją, ku
ri ir ligšiol tebegyvuoja. Pradėjus eiti lietuviu laikraš
čiams iš Vilniaus, daug lietuvių inteligentų ga^'o jų re-
dakeijose, administraeijo.se vietas. Išdygo du lietuvių 
knygynu (paskiau dar d u ) , dvi lietuvių spaustuvi. Vi
soms šitoms įstaigoms reikėjo darbininkų. Taigi ir lie
tuvių skaičius Vilniuje žymiai nuo to laiko padidėjo. In
teligentų lietuviu, kuriuos ankščiau galima buvo ant pirš
tu suskaityti , dabar kelius sykius daugiau Vilniuje ap
sigyveno. 

Daugiau lietuvių Vilniuje vietas sau gavun ir lais
vei l ietuviams sužibus, pasirodė lietuviai ir viešame Vil
niaus gyvenime. Pradėjo taisyti viešus vakarus—spek
taklius, pasirodė viešai dalyvaudami pirmuosiut se rinki
niuose Valstybės dūmoti, sušaukė Vilniun aną garsųjį di
dįjį Vilniaus Seimą ir 1.1. Vėliau įsteigė muzikos ir 

http://raeijo.se
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dramos draugiją "Vi ln iaus k a n k l ė s " (savaimi dabar nus
tojusią gyvuot i ) , apšvietimo draugiją "Vi ln iaus A u š r a " 
^ valdžios vėliau uždengtą,) lietuviu susivienijimo klubą, 
" R ū t a " (jau antr i metai kaip gyvuoja.) Turi dabar lie
tuviai Vilniuje ir savo dviki esc mokyklą, kurioje mokosi 
apie 60 mokiniiji. Yra taip-pat ir vakariniai kursai suau
gusioms mergaitėms. Susitvėrė taip-pat tarnaičių drau
gija. Bandoma buvo šiemet įsteigti lietuvių darbininku 
draugiją, bet .vyriausybė jos neužtvirt ino. 

Dabartiniu laiku Vilniuje išeina šie lietuviu laikraš-
ėia : ' ' V i l t i s " , "L ie tuvos Žinios" , "L ie tuvos Ūkin inkas" , 
" Ž e m d a r b y s " ir " V i s u o m e n ė " (o taip-pat lenku kalba 
" L i t \ v a " ) . Yra trjs knygyna i : "Vi ln iaus Žinių", Juo
zapo Zavadzkio ir M. Piaseekaitės Šlapelienės: dvi lie
tuvių spaustu v i : Petro Vileišio ir M. Kuktos. Sankrovų 
lietuviai turi vos keletą. Namų savininkų lietuvių y ra 
kelios dešimtjs, bet daugiausiai tai smulkus savininkai ; 
iš stambesnių namų savininkų lietuvių yra vos keletas. 

Tiek apskri ta i imant apie bendrąjį lietuvių gyvenimą 
seniau ir tuoj po spaudos atgavimo ligi šių dienų. 

Plačiai apie dabar t inj lietuvių gyvenimą Vilniuje, 
apie jų draugi jas , jų veikimą, naudingumą ir 1.1, parašy
siu vėliau. sis mano s t ra ipsniukas — tai t iktai kaipo 
įžanga prie tolimesnių lietuvių gyvenimo Vilniuje apra
šymo. Vilnietis. 

14 LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AHEKIKOJE. 

CARNEGIB, PA. 
Jeigu lietuviai reikalauja darbo, tai gali važiuoti į 

Carnegie, Pa., (v,ionai reikalauja darbininkų, nes visose 
dirbtuvėse dirba ant trijų permainų. Yra ėia visokių 
di ibtuvių ir darbą visuomet galima gauti . 

Gyvena ėionai ir lietuvių būrelis, bet visi tamsus, jo
kių laikrašėių neskaito. J a u devyni metai kaip ėia gy
vuoja šv. Antano d-tė, narių neperdaug. 

"Lietuva". 

RornusTrm, N. Y. 
Po gan ilgos žiemos, oras j au atšilo. Kovo (i d. buvo 

smarki perkūnija su žaibais. Darbai eina neblogiausiai 
ir darbininkų pajieško net per laikraščius.. Daug darbi 
ninku reikalaujama ant farmų ir žadama, gerą užmokestį, 
bet lietuviai nelabai nori dirbt i ant farmų, iš priežasties 
blogo maisto, kurj i'armeriai duoda savo darbininkams. 

Dirbtuvėse ir p raded i smarkiau dirbti ir, bedarbių 
skaičius eina mažyn. Taipogi rengia s ta tyt i kalėtą nau
jų dirbtuvių. 

Lietuvių ėia yra gana daug. Atvažiavus kun. Kassa 
kaičiui iš Preelaitd, Pa., klausyti Velykinės Išpažinties, 
kortelių numeris daėjo iki 1000. Neužilgo, gal, pradės 
s ta tyt i savo bažnyėią, bet visa darbą t rukdo tas, kad vie 
tiniai lietuviai labai mažai tam tikslui aukauja . 

Skr ips tynas . 

So. Bostone skaitosi 2442 dūšios; vyriškosios lyties 1440, 
moteriškos 1002. fteimynu 4ttf>, vyrų nevedusių (109, mer
gų L68. Vaikų (žemiau 16 metų) 800. Bernaiėių 896 mer
gaičių. 404. 'Šeimynų turinčiu po (! vaikus y ra dvi, po 5 
vaikus — 24, po 4 — 89 po H — 00, j>o 2 — 97, po 1 — 
12.1 šeimynos, ir 89 šeimynos neturinčios vaikų. 

Pasikalbėjimuose savytarpėje lietuviai skaito s ivųjų 
4 arba 5 tūkst . Perdeda. Kaip augšČiau matome, tiek 
nėra. Žinnesy,;. 

SO. BOSTON, MASS. 

Sulig surašo, pradžioje šių metų padaryto, lietuvių kalėjime Joliet. 

SCRANTON, PA. 

Draugi jos : Petrinė, Ju rg ine , Antaninė, ir Jon inė an
t rą 'd ieną Velykų važinėjo į Pittstoną lietuvių bažnyčios 
pašventinimam Anksti išryto (7 valandą) minėtosios 
draugi jos susirinko j paprastą pamaldų vietą. Išklausė 
šv. mišių, draugai su kukardomis ant krutinės, poromis, 
skaitl iuje tarsi 600, nuėjo pas Laurel Line stot}, Bunero 
bandai lydint. Visi mitrus, grąžus : vyras į vyrą, nei 
vienas ne virbalas. J u k tai Serantono lietuvių žiedas! 
— anot kunigo klebono išsitarimo. Toji paroda sučiuo-
pamai parodė viešai, jog mūsų mieste ne vieni bedie
viai, bažnyčios slopintojai gyvena, kaip tai Serantonie-
ėius paprasta i aptar ia , bet jog čia esama ir skait l ingai 
susiorganizavusio būrelio karžygių už bažnyčią. Augš-
tyn užtat širdis, broliai! teaugie skait l ius susipratmiųjų 
kata l ikų! 

šv. Antano draugi ja laikė savo pirmutini balių, tuo
jau po velykų, kovo 31 d., svetainėje "Mus ie H a l i " . Sve
čių prisirinko pilnutėlė salė, tee i tu t a rp jų nesimatė terš
to nei šnairavimos, tik visi ramiai linksminosi, kaip rim
tiems žmonėms pri t inka. Svaiginančių gėrimų gana dik-
tokai suvartota , tečiau girtų nebuvo matyt i . Gryno pel
no, kaif) apskaito sekretorius Bieliekas, draugi ja tu r j jus i 
apie $20().():). Iš to gražaus baliaus, kaip draugai , ta ip 
ir svečiai pilnai užganėdinti . 

Pirmą Velykų dieną Pet ras Mikliušis atvežė kūdikį 
j krikštą. Grįžtant namo, kada pasuko vežimėlį nuo Theo-
dore St. į N. Main Ave. an t skerskelio didysis karas , bė
gąs lyg padūkęs, pagavo vežimėlį. Kurna su kūdikiu lai
mingai išpuolė laukan, be didelio susikulimo, kumas-gi 
apturė jo sunkias žaizdas galvoje, nustojo žado ir d t b a r 
guli kri t ikiniame padėjime State MoKpital'yje. SuŽeis-
tasai priguli prie šv. J u r g i o draugi jos Forest Oity, Fa. 

Darbai pas mus šiuo ta rpu nelabai gerai eina. Didžio
sios kompanijos taiso breker ius a rba juos gerina, todėl 
nedirba. Mažosios kompanijos dirba, bet maža iš jų 
nauda — tečiau v i sg i kai-kas išsikrapšto " a n t a la is ?* 

Žmogus. 

Jis dirbo. 
Toks didelis sveikas žmogus ir kaip tu nesisa 

matini elgetaut. Ar dirbai kur kuomet nors? 
Taip. Dirbau šluotas per peskutinius tr is m«itUi 

i .11 .* 
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Iš Amerikos. 
Mitrus plėšikui įsigavo į krusi) Riehmoud Va., iš

rėžė skyle kasos duryse ir išnešė pinigų ir krušos ženkle
lių vertės 100 tūkstančių dolerių. Plėšikui upsidirbo 
taip tyliai, kad net sargas nieko negirdėjo ir t ik ry te 
atėjus klerkui į darbą, tapo pa tėmyta vagystė. Plėšikai, 
tu rbūt , turėjo vėžinių ir urklį, nes negalėjo panešti ta ip 
daug uukso ir sidubro. Policija neputaikė ant plėšiku 
pėdsukio. 

Augšėiuusis Nebraska valstijos teismas, nutarė , kad 
nioterjs tur i tokią pat tie'ią užimti valdišką vietą, kaip ir 
vyras, je igu t aps išr inkta 

Tūlu G. Jo rdon tupo išrinkta valstijos iždininku, bet 
senasis iždininkas nenorėja užleisti ja i vietos, kol liepa 
sirodjs, kad moterįs tur i tiesą užimti t a ip svarbią vietą. 
Taigi dabar , anot teismo nusprendimo moterįs toj valsti
jo j guli užimti net ir gubernator iaus vietą, je igu t ik bus 
išrinktos. 

Bažnyčioj sektos 'Grace Church, New Yorke, prie ku
rios priguli daugiausiai New Yorko turtuoliai , pereitą 
nedėldienj tapo sur inktu lt>0 tūkstunėių dol. Yru tui di
džiausia pinigų suma, kurią kuomet nors surinko bažny
čioj, savunoriai paaukautų . 

Trijuose Bostone Mass., priemiesčiuose ka r tu pakylo 
didelis gaisras. Nuostoliai labai dideli. Sudegė suvirs 
40 namų. 

Toledo, Ohio. gyvenanti Prie 'ų šeimyna pranešė, būk 
jije tu r in t i popieras, parodančias, kad žemė, an t kurios 
dabar stovi miestas Baltimore, y ra jų savastimi. Toji iei-
myna, daba r pasiuntė a<ivokatą j Baltimore, užsiimti tuo 
dalyku, jeigu toji žemė nebūtų geruoju jiems sugrąžjta. 
Žemės vertė dabar išneša 400 milijonų dol. 

Tūlas J . T. Mcliae apskundė farmerį Krank Kubu 
ant 10 tūkst . dol. už pavogimą nuo jo pačios meilės. Pri 
siekusieji nusprendė, kad pačios meilė, kuri pabėgo nu<> 
vyro ir gyvena su kitu, neverta nė penkių centų. 

Samuel Gompers, prezidentas Am. Darbo Federaci 
jos, apskundė gubernator ių valstijos Indiana, už tai kad 
jisai leidžia gyvuoti vergijai Gary ir Klvvoode. Gomper 
MIS tvir t ina, kad vietinėse plieno dirbtuvėse esanti ver 
gija ir darbininkai visiškai priguli nuo savo darbdavių. 

Iš Portsmnotb, Va. kalėjimo pabėgo du juoduku, ne 
senini nuteistu miriop už žudystę ir plėšimus. Pabėgo 
perpjovę lango geležis. Policija negali surast i . 

Prof. Jos . J . Walsb, iš Ncvv Yorko laikė paskaitai 
t emoje : " K o mus mokina p rae i t i s ' ' ir darodė, ka<l t ryl ik I 
tame šimtmetyje, darbininkas, uždirbantis 8 centus ga
lėjo lengviau pragyvent i , negu dabar uždirbdamas 1..r>0 ' 

(i dol. kasdieną. Jisai darodė, kad tuose laikuo>e Angli
jo j buvo galima nusipirkt i kurpes ir 4 pensus (centus) 
o jstatymų buvo užginta imti už riebią žąsį daugiau kaip 
penkis centus. Palaiminti laikai, bet jau jie n e g r j ž . . . 

Griaunant senus miesto namus Butler, Pa. darbinin
kai t a r p griuvėsių rado senus dokumentus nuo 1S04 įlie
tu. Vienas tų dokumentų, yra peticija su par i ša i s 120 
piliečių, protestuojant i prieš nugštas valgomų daiktų ir 
gėrimų kainas. Y ienas peticijos punktas sako, kad rei
kalavimas už pietus 25c. valgykloj, 4 centų už kiaulienos 
svarą, 12 centų už degtinės puskvorte ir 2 dol. už 100 
svaru miltų, — yra aiški vagystė ir, kad valdžia tur i pa-
t raukt atsakomybėn tuos pirklius. Kas žin ką pasakytų 
dabar, kuomet kiaulienos svaras 15e. p rek iuo j i ir deg
tinės puskvorte 1 doler į?! 

Kalbumu, kad Cookas, nelaimingas šiaurinio poliaus 
a t radė ja i , sugrįžo ir apsigyveno New Yorke. Nieko ne-
priimąs ir niekur nesirodąs. 

Louisville, Ky. sustreikavo suviršum KO) moterų ir 
merginu, dirbančių tabako dirbtuvėse. Streiko priežas
tis — sumažinimas užmokesties. Streikuojančios laikosi 
tvir tai ir neprileidžia streiklaužių. 

Balandžio 1 d. Cbicagoj sustreikavo 7,501) nalorių ir 
dekarator ių. Reikalauja padidinti užmokestį >e. už va
landą. Dabar gauna 55o. per valandą. 

Sustojo visos, minkštos anglies kasyklos 111 nois Vals
tijoj. Darbdaviai mano balandžio 11 d. susitikti su dar
bininku vadais ir padaryt i naują kontraktą . Kasyklų sa
vininkai lovva V aisti jo j , patįs pukėlė užmokesti, dirban-
bantiems prie pumpų. Indiana valstijoj tikimasi, kad 
kont rak tas bus pabaigtas dviejų sąnvaieių bė |y j e . Ohio 
valstijoj visos kasyklos uždarytos ir darbdaviai nė gir
dėti nenori apie padidinimą užmokesties. Kdi tucky ir 
Colorado valstijose, sąntikiai esą labui įtempti, abi pusi 
nė trupinėlio nenori nusileisti. Stre ikuojant i elgiasi ra
miai ir tiki pergalėse kompanijas. 

Visokios žinios. 
Nauji Syamo dvinukai . 

Pumuni joj , netoli nuo Bukarešto, visus u/žiugeida-
vo suaugi,' dvinukai , tur int i vienus vidurius. Galvą ir 
rankas turi skyrium, viena pora kojų yra sulipus, o kita 
yra pr iaugus prie nugaros. Tais dvilinkais užsižingei-
davo daugelis spekuliantų ir padarė lieitaciją. Nu 
pirkęs tuos dvilinkus, turi mokėti tėvams po tūkstant i 
doleriu kasmet, per penkis metus. - Dvilinkų motina 

••veika ir turėjo jau dešimtį vaikų. Dvinukai taipgi svei-
Eki ir nėra baimės, kad greitai numirs. Vaiką užvardino 
•Jonu, mergaite Ba/.ylika. 

Mitrus apgavikai. 
1 kliūbą viešnamis " Kxrels ior" Uvme atėjo tūlas 
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puikiai pasirodęs vyras su koletą kilu ir užtikęs kaži 
J mojančią jaunuomene, t a r ė ; 

— Ramiu policijos k&misormm, Meldžiu neaijudjti 
iš violos. Kiekvienas lai pasako savo teisingą pavardę ii 
užsiėmimą. 

[tariamas policijos kamisoriua, konfiskavo pinigus, 
arti 50 tūkst . lyrų. Kazirninkai buvo taip nusigandę po< 
licijos užpuolituu, kad visiškai neprotestavo. Kamisoriua 
vi. \ isus surašęs, t aro : 

Teisybe sakant , turėėiau jus visus suimti, bei kad 
paeinate ir turtingų namu, užteks tik pavardžių surasi 
nio. 

•tfl'agalios, kamisoriiis, pasiėmęs konfiskuotus pinigus, 
išėjo kar tu su savo draugais . 

Policija, Mftiuetai sužinojus apie ią atsitikimą, j>ni-
nešė, kad jije ten nohuvusi ir, kad lai yra apgavikų dar
bas. 

Pirmas Buddistų vienuolynas Europoj. 
Viešėjentis Lugane (Ital i joj) buddistas vienuolis 

Bhikka Nyautiloka, pr ikalbinėjant is europiečius prie 
buddaismo, sumanė {steigti buddišką vienuolyne gražiam 
miško, netoli miestelio Pa/., kalnuose Noraggio. Keletas 
priėmusių buddai/mą Europiečiu prižadėjo pašalpą. 

Valstiečių maištas. 
Dviejose mažiausiose valstijėlėse Kuropoj: Monako 

ir San Marino, iškylu valstiečių maištas.. Didžioji Tary
ba, turinti istatymdavėjišką vaidlia, norėjo padidinti 
mokestis. Tuomi įerzinti valstiečiai, įsiveržė j posėdžiu 
svetaine. Su kariūniėnės pagelba maištu nuramino. San 
Marino yra vienatine valstija pasaulyj , laisva nuo sko
lų, nes jos [eiga Uždengia išlaidas. Toj vnlstijėlėj yra 11 
tfikst. gyventojų. Kariūmėuė susideda iš 960 paprastų 
kareiviu ir .'{^ apieioriu taigi daro 11 a dalį visų gy
ventojų, Kiek kareivių gali išstatyti San Marino laike 
" k a r ė s " - nežinia. No kariavo dar su Monako vie
tine valstija, su kuriąja galėtų kariaut i . 

Algos pasenusiems darbininkams. 
l 'raneuzijos Senatas 280 balsais prieš :>, priėmė su 

manymą a f >ic algas darbininkams, už kui'j Prancūzijoj jau 
kovota nuo \88% metu. 

Pinigai algoms pasenusiems darbininkams bus se 
miami iš trijų šaltiniu. 

1 ;. Iš metiniu mokesčiu nuo kiekvieno darbininko 
1. d. 80c, nuo darbininkės 1 d. 20e. ir nuo nepilnamečių 
90c. 

2). Iš tokiu pat metiniu, mokesčių nuo darbdavių. 
Ji). Ir iš pinigu, Sttrinktlį nuo išpardavimo bažnyti 

n i u tur tu . 
Pirmą meta valdžia turėsianti pridėti savu pinigu 

•Ui milijonus doleriu, sekančiais metais, algų systomai, 
\i' |Us gyvoniman po 25 mil. dol. 

Algas gaus darbininkai sulaukė 6fl metu amžiaus 
Mažiausia bus mokama H0 dol. 80e. per melus (apie 400 
t ranku L 

'Iš fo naujo įstatymo naudosis 17 milijonu darbinin
ku, išimant dirbančius ant geležkeliu, kasyklose ir juri 
įunkus. kurie jau seniai naudojasi iš emeritūros. 

Taigi dabar Prancūzijoj nėra darbininkų, kurie ne
gautų senatvėje algos* 

Carienė išėjo iš proto. 
Dabai- (ikrai yra žinoma, kad Rusijos carienė, žmo

na Miko U, apsirgo neišgydomu proto sumišimu. Iš Lon
dono laikraštis "Da i ly Mai l" , labai tu r t ingas dienraštis, 
pertai g i l in t is gauti t ikriausias žinias, dasižinojo apie tą 
ligą iš pasikalbėjau) su vienu earo šeimynos nariu.— 

Tą ligą didžkunigaikšt is u /vardi jo " s u n k i a neuras
ten i ja" , bet kiokvienas lengvai supras , kas ta i per ne-
urastenia, kad didžkunigaikšt is išsitarė, jogei gydytojai 
atsisakė išgydyt. Carienė serga taipogi persekiojimo 
manija. Kiekvienas sušnabždėjimas ją taip įgaz ima , 
kad jije nežino kur dėties. Langai ir durys jos k a n b a -
i io yra drūčiai uždarytos, kad ji negalėti/ pabėgti . 

Apskundė už miegojimą,. 
Neu Yorko Teismas gvildeno nepapras ta bylą. Ar

tistė .Martba Glaber, per teismą pareikalavo atlygini
mo nuo tūlo Noriko, kursai, kaip jije tvir t ino — kasdien 
ateidavo teatran ir tenai miegodavo, laike viso perstaty
mo. Miegantis, taip ją uervuodavo, kad ji je kolis syk 
turėjo atsisakyti išeiti ant seenos, nepaisant ant bausmės, 
kurią turėjo už tai užmokėti. Art is te reikalavo G t i k s t . 
doleriu. Kalt inamas gynėsi nepapras tu būdu. J isa i 
pranešė, kad jo naminiai sentikiai y ra ta ip biaurųs, kad 
jisai namie visiškai negalįs miegoti, nes j o pat i visokiais 
bildais ji persekiojanti . Su tuo t iks lu j isai pasisa ndė 
teatre vietą, kad tenai nors keletą valandų ramiai pa
miegoti. Teisėjo nusprendimas buvo t ikrai Salamoniš-
kas. Jisai nusprendė, kad art iste tur i tiesą reikal mt i 
at lyginimo, bet taipogi pripažino, kad kal t inamasai ne
paprastu aplinkybių tapo priverstas prie miegojimo teat
re. O kad tikroji to kal t in inkė buvo jo pati , tad t t isė-
jas nusprendė jo pačiai užmokėti 400 dol. atlyginimo. 

Kiek kainuoja ginkluota santaika? 
Buvusios karės ir prisirengimas prie jų, Suv. Vn.lst. 

atsiėjo 423 milijonai doleriu, a rba 70 nuošim. visos jei,?os, 
tuonilaik kaip kitiems dalykams eidavo tik 181 mil. dol. 
arba 30 nuošim. Pasta tymas vieno kariško šarvuotlai-
vio atsieina 20 mil. dolieriu. Už tflios pinigus gal ma 
j tseigt i : 1,400 knygynu po 20 tūkstančių dol. kiekviena 
Uždėti 7 tfikst. formų po 40 t u k s i kiekviena. Duoti vi
dutini apšvietimą 14 tūkstančių vaiku ir mergaičių, skai
tant kiekvienais po 2 tūkst. dol. 

l'ž pastatymą šarvuotlaivio pirmos rųsies galima 
įsteigti : 50 vidutiniu amat ninkyslės mokyklų, su viso nis 
prietaisomis, kuriose galėtu mokinties 75 tfikst. asmeniu, 
arba nutiesti lygi;, kaip stalas plentą iš Chicagos j Kew 
Vorka. Arba galima įsteigti dar du tokiu knygynu kaip 
VVashingtone, kur yra gražiausias ir didžiausias kny?y-
oas visam pasaulyj . Galima būtu pasta tyt i 40 namų ;int 
S luini, kame galėtu tilpti knygynai , maudyklos, svoiai-
uės gimnatiskai, paskaitoms, koncertams ir t.t... 

- ^ • • » 
Tarp socialistų. 

\ a , ir kaip tau patiko toji prakalbukė, kurią aš 
rak ar surėžiau? 

Taip, nieko sau. aš pats ją neseniai kalbėjau. 



•28(1 l> Ii A l ' G A S Balandžio (April) 7, 1910, Met. H. No, U. 

DRAUGAS 
KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS 

PA&VCSTAS AMBRIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
REIKALAMS 

Eina kas savaite iš Wilkes-Barre, Pa. 

Kaina: metams $2.00, pusmečiui $1.00, trims mene 
*iams 50 centu. Europoje ir kitur $3.00 
Adresas: 

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

ltaštus ir korespondencijas reikia siųsti pas: 

REV. A. KAUPAS, 
64 Ohuroh Street, Pittston, Pa. 

Su visais reikalais reikia kreipties šitokiu antrašu : 

D R A U Q A S" 

JOHN S. LOPATTO, Manr-ger, 

314 East Market Street, Wilkes-Barre, Pa. 

" D R A U G A S " 
(THE FRLEND) 

VVEEKLY, publishcd at 314 E. Market St. VVilkes-
Barre, Pa. 

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

ltates of Advertising- on Applieation. 

SKAITYTOJŲ ATYDAI. 
Primename visiems "DRAUGO" skaitytojams, ku

rių prenumerata jau pasibaigė, kad laikas ja atnaujinti, 
kitaip busime priversti sulaikyti laikraštį. 

Ka prisius mums prenumeratą už visus metus iš 
augšto tas gaus uždyka gražią knygą vertės 1 dol. 

Neapturėjęs nors vieno "Draugo" numerio, nelauk 
trijų mėnesiu, bet tuojaus duokie žinią " D r a u g o " admi
nistracijai* 

*' DRAUGO'' Administracij a. 

TUŠČIAS PASIKĖSINIMAS. 

"Kata l ikas" pasiryžo papildyti apsirijimo nuodė
mę, už aukas pasirinko du Uatalikišku laikraščiu: 
'Draugą/' \t "Žvaigždę" No. L2 ima nagas abudu lai-
rašėiu ir rašo, ką jis žino ir ko nežino apie kun. Milu 

.ą (i kitus lietuvius kunigus. j tą rašymą [velta imt 
'Vienybė Liet.", kuri gal mažiausiai už visus lietuviu 

laikrašėiiu žino apie santykius tarp kunigijos, kun. -I. 
Žilinskas ir net kun. Tumas, kurs juk jokios įtekmės ae 
gali turėti <\n* Bostono au1\yskupio! 'IV visu kandžioj) 

imi, užsipuldinėjimu ir kišimos ir naminius dalykus tiks
lus yra ne visuomenės gerovė, bet "Kata l iko" asmeniški 
reikalai. Cbieagos organas pasiryžo patuštin;i S. L. R. 
K. A. kasą ir savo tikslą bando atsiekti dorais ir nepa
doriais jrankiais. " K a t . " žino, kad " Ž v . " turi nemaža 
ialiniliku tarp Sus. nariu, ir mato, jog "Draugas" kata
likams patinka geriau už kitus laikraščius, — todėl rū
pinasi išpaskutinųjų pažeminti abiejų laikrašoių vardą: 
spaudina privatinius laiškus, skelbia išgirstus nuo za
kristijonu liežuvius, garsina abiejų laikraščių greita mi
rimą ir atlikinėja kitokius nepadorumui. Vienatinis at
sakymas ant tokių darbų būtų tylėjimas — bjt kadangi 
tie nepadorumai yra tęsiami net po laikraštininkų *usi-
važiavimo, todėl laikome reikalingu pakalbėti kad ir tru
putė!} apie "Kata l iko" etiką. 

Laikraštininkų susivažiavimą sušaukė "Kata l iko" 
redakcija. Susivažiavimo tikslas turėjo būti apvalymas 
mūsų laikraštijos nuo nesvarumu ir apsisaugojimas nuo 
apgaudinėjimų, u/bėginėjimų vienų kitiems už akių ir t.t. 
Tai-gi galima buvo spręsti, kad "Kata l ikui" parūpo lai
kraštijos etika - toji etika, kurios "Kata l ikui" nuo ke
lerių metų labai pritrūko. Taip, pritrūko nuo kelerių me
tų, štai prirodymas: 

Lapkričio 27 d. 1908 m. kauniškės iv. Kazimiero 
draugijos pirmininkas kun. A. Dambrauskas, parašė kun. 
A. Kaupui sekantj laišką, kursai šneka pats už save: 

"Gerbiamas kunige klebonai, • 
šj kartą kreipiuosiu su reikalu nelitemtišku. Da

lykas tame: Chicago "Kata l ikas" išleido neseniai 
' 'Naujų Skaitymų Knygą Lietuviškoms Mokslainėms 
Amerikoje. Dalis III su paveikslais". T i " K n y g a " 
yra tai gyvai perspaudinta "Mūsų Dirva", kurią šv. 
Kazimiero Draugija išleido pernai. Visi straipsniai, 
visi beveik vaizdeliai, eilės ir sakmės ir net padarytos 
mūsų išleidime klaidos atsirado gyvai atkartotos "Ka
taliko" leidime. Žodžiu sakant yra tai gyva kontra-
fakeiją arba literatiška vagystė. Šiandien valdybos 
posėdyje svarstėme, ką daryti. Nutarta kreipties j 
Tamstą ir prašyti patarimo. Skriauda padaryta Drau
gijai tiiški. Mes užmokėjoni autoriams .'JOO rub., Ba-
naiėiui apie 2000 rub., o p. Tananeviėe p< rleido mūsų 
veikalą per savo "Kataliką", paskui padarė iš to ats
kirą atspaudą ir dabar platina netik Amerikoje, bet 
siunčia net ir Kaunan. Didesnės begėdystes negali be
būti. Męs nežinome Amerikos įstatų, bet vis-gi ma
nom, kad toks "Kata l iko" pasielginas turbūt 
baudžiamas ir Amerikos kodeksu. Nes negalimas daik
tas, idant išleistą Europoje kningą amerikietis turėtų 
teise perspaudinti visą, pakeitęs tik jos artgalvj, išme
tęs autorių vardus, pridėjęs porą savų klišių ir aplei
dęs kur-ne-kur vieną straipsneli. Todėl būti taip malo
nus, patarki, ką mums daryti. Hyliitėties su "Katali
ku" mes nenorėtumėm, bet ir apsileisti visai, mums 
matos, neišpultai. Valdyba nutarė reikalauti iš "Ka
taliko" skriaudos atlyginimui minimum 5)0 rubliu, jei 
sutiks tarties geruoju, o jei ne, tai reikalautume per 
teismą sugrąžinimo mums visų iškašeių 

/ 
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Pradedant byla, žinoma, reiktu samdyti advoka
tas, Kiek tai kaštuotu — kokių reiktu dokumentų ir 
formališkumų, mes nežinom. Taip-pat nežinom ge
rai, ar galėtumėm ką išgauti iš p. Tananevičės, jei mes 
byla laiiuėtumėm. Žodžiu sakant, daug ko mes tame 
dalyke nežinom ir neišmanom, kaip ėia pradėti jieškoti 
skriaudos atlyginimo ir ar verta pradėti tas dalykas. 
Labai būtumėm 'Pamištai dėkingi, jei Tamsta teikt u-
meisi mus apšviesti ir patarti, ką męs turime daryti 
šiame padėjime. 

Laukdamas Tamistos atsakimo ir 1.1. 
Kun. A. Dambrauskas". 

Deja! .Jungtinių Valstijų įstatymai nedraudžia pers-
pausdinėti svetimo veikalo, jeigu tas veikalas nėra gavęs 
"eopyrigbt" iš \Vashingtono. P. Tananeviče galėjo pa-
vogti svetimą veikalą be jokios baimės, kad turės už 
tokj darbą atsakyti teisme, da-gi galėjo pavogtą veika
lą pardavinėti tiems, nuo kurių jį buvo pavogęs. Taigi 
visas reikalas tapo paaiškintas kun. Dambraiuskui, atsa
komai o "Kata l iko" visai nekliudyta. Bet jeigu "Ka
taliko" leidėjas turi nors truputį sąžinės, tai ištiesų tu
rėtų atmokėti nors anuos 500 rub., kurių šv. Kazimiero 
Draugija reikalavo nuo jo. 

Kasome apie tatai jau po laikraštininkų susivažiavi
mo, kurį sumanė pats "Katal ikas". Kegimai " K a t . " ne
norėjo visai mainyti savo pobūdžio, išaugšto buvo pasi
rengęs laužyti susivažiavimo nutarimus ir iš pamatų 
griauti solidarizmą, taip skambiai apskelbtą susivažiavi
mo pradžioje. Svetimas turtas, svetimas geras vardas 
ir svetimo gerovė jam ne galvoje. Jau rodosi, pats so-
lidarizmo pajautimas turėtų atgrasinti " K a t — a " nuo 
kenkimo kitiems katalikiškiems laikraščiams. Bet "K— 
k a s " mėgina pražudyti " Ž v . " ir ' 'Draugą", nors priva
lėtų eiti su jais išvien. Taip, mėgina juo* pražudyti. 
Dėlto drabsto juos purvais viešai ir privatiniai. Arg i 
męs nežinome, ką p. Tananeviče išdarinėjo prieš "Drau 
gą" Wilkes-Barre'iuose ir aplinkinėse tuojau po laikraš
tininkų susivažiavimo?,.. Galima kovoti prieš nuomo
nes, prieš piktą, bet kasti duobes po savo artimu nėra 
etiškas darbas. 

" K a t . " nori įsigauti už organą Sus. L. R. K. A. Jei 
pasiseks —- męs jam uepavydėsime nei truputėlio, lai sau 
organauja sveikas! Bet bandyti sunaikinti, užmušti, pra
ryti — jei kam toks žodis patinka — kitus katalikiškus 
laikraščius tai juk nepadoru! Žinoma, " K — k u i " būtų 
labai smagu, kad Amerikoje nebūtų " D r a u g o " nei 
"Žvaigždės", nes tuomet jis neturėtų tikrų arba kad ir 
išsvajotų lenktininkų. Bet kadangi ir " Dr." ir " Ž v . " 
gyvuoja, todėl priderėtų eiti su jais lenktynėmis nuopel 
nais gerais darbais, tikru pasitarnavimu visuomenei 
ir organizacijai. Bet deja! " K — k u i " tokie ginklai ko
voje už pirmenybę nežinomi. Cbicagos organui rodosi 
kad kito pažeminimu save išaugštįs, kito sunaikinimu už-
tikrįs sau neužpelnytą pirmenybę. Tik štai tokie darbai 
kai-kada neišduoda pageidaujamų vaisių. Senas priežo 
dis sako: nekask kitam duobės, nes pats į ją j putai. "K— 
k a s " save beaugštindamas, o kitus laikraščius bežemiu 

damas, gali pasijusti užpakalyje — da—gi nežinos, kaip 
tatai atsitiko; jo leidėjas, besijuokdamas iš artimo ir besi-
rodydamas žmoneliams automobiliuose (mat, žiūrėkite, 
kas aš esu!), gali išnetyčiu pats juokams išsistatv t i . . . 
Tai sakome tik persergėjimui. 

Pradėjome nuo primetimo "K—kui" noro apsirgti 
(apsirijimas yra viena didžiųjų nuodėmių), paskiau pri-
rodėme, jog tas pats " K — k a s " jau yra apsirijęs sveti
mais veikalais (šv. Kazimiero Draugijos išleidimu) — ir 
užbaigiame prižadėjimu, jog "Draugius" nesiduoi sa
vęs praryti Cbieagos krokodiliui. P. Tananevieei pra
vertėtų didesnis atsargumas, o dorybės užlaikymus sa-
vytarpiniuose susidūrimuose laikraščio su laikraščiu kaip
gi tiktų tiems, kurie šaukė laikraštininkus susivažiuoti 
ir išrasti kelius laikraštijos etikos pakėlimui! 

Jei Brooklyno susivažiavimo nutarimus eitame 
strapsnyje truputėlį sulaužėme — tai -privertė mm prie 
to susivažiavimo sumanytojas. 

DAR APIE VALPARAISO. 

Skaitydamas laikraščiuose taip nesutinkančiai nuo
mones apie Valparaiso universitetą, negaliu toli* u be-
kęsti, maniau busiant ne pro šalį aprašyti mano patyri
mus tame universitete taip, kai]) jie buvo. 

Bus jau treji metai, kaip prisiklausęs nuo tautiečių 
ir prisiskaitęs baisių garsinimų laikraščiuose apie minė
tąjį universitetą, nurašiau pas viršininką II. B. Brovvn'ą, 
klausdamas, kiek jis turi lietuvių savo įstaigoje ir kokia 
yra jo toji skelbiama mokykla. P. Brovvn tuojau atša
ki, kad turįs 100 lietuvių, ir kvietė, idant, atvažiavęs į 
Valparaiso, eičiau pas jį patį, nes mat duosiąs man as
meniška priežiūrą. Prie to, lietuvius begirdamas, pri
siuntė man ir kataliogą, pilnų labai stebuklingai skam
bančių pagarsinimų. Paklausiau, patikėjau. Nes kaip
gi netikėsi gražiai skambantiems žodžiams! Nuvažiavau 
į Valparaiso. Štai ką tenai radau: 

Universitetas kaip universitetas; jo triobėsiai užima 
daliukę Valparaiso miestelio. Vieta daili, ant ki Inelio, 
arti ežerėlio. Miestelyje gyvena studentai, keli lurtuo-
liai ir Farmeriai. Nuvažiuoti į Cbieago ima iš čia vieną 
valandą. 

Studentų universitete 5000, ta igi ir triobėsiai yra 
dideli, nors juose nėra užtektinai vietos visiems studen
tams. Be ko, didesnė dalis studentų gyvena ir valgo 
privatiniuose namuose. Tie namai yra kimšte pr kimšti 
mokiniais. Jų savininkai iš kambarių perleidimo stu
dentams ir gyvena. Tuose privatiniuose gyvenimuose 
visaip su studentais darosi, nes jie nevienodo amžiaus, 
įvairių nuomonių abiejų lyčių, o priežiūros permaia. Ma
tyti jog čia užmirštas senas patarimas: 

" A little learning is a dangerous tbing; 
Drink deep, or taste not tbe Pierian spr ing" 
(Truputis mokslo pavojingas daiktas; 
Gerk iš gilumos arba visai neragauk iš 

mokslo šaltinio.) 

file:///Vashingtono
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Man teko apsistoti lokiuose namuose, kur mažai te 
galima buvo miegoti pw vaikinu ir merginu linksmumą. 
Kad tėvai tik žinotu kokias lekcijas kai kada ima ju vai 
k a i ! . . . 

(ialima gauti picini kambarį, bet tik pas vargingos 
nius žmones ir apleistuose namuose; tenai žiemą peršal
si, o vasarą suvirsi. l 'ačiam reikia pirkties lempą, ko 
rosiną, pečiu, malkas ir 1.1. Kartais ir bent kokia vieta 
sunkiai gaunama. Mane vedžiojo puse dienos, kol at
radome pastogę už 65 centus už savaitę. Su valgiu ir-gi 
bėda: mokinys iki pabaigia mokslą apeina visas valgyk 
l.i» —i mat visose vien t ik . . . skanumynai . 

Lietuviu skaičius Valparaisoje sunku sužinoti 
spėjama apie pusantro šimto asmenų. J ie pasidalinę j t r is 
par t i j as : soeijalistu, katal iku ir bepusiu, bet turi vieną 
tik Li teratūros Draugiją, kuri laiko suėjimus syki į sa
vaitę. Tuose suėjimuose kas ką nori, tą kalbą, doklia 
muoja arba diskutuoja. Vieną dieną vienas kalbėtojas 
pnidod;i gavo kalbą žodžiais: " M a n a u , kad męs, kaipo 
lietuviai, esame visi k a t a l i k a i " ir varo kalba , toliau to
kioje dvasioje, bet kitą sykį atsistoja kitas ir pradeda 
peikti katal iku bažnyčią ir nepripažįsta, kad krikščiony
bė-būtu kiek nors gero nuveikusi ž m o n i j a i . . . Šituose 
susirinkimuose viešpatauja vienas pr i sakymas : " r i a . pa
tįs vieni galime šnekėti, ką norime, tik nereikia leisti kal
bu kitiems, daugiausiai-gi privalome garsinties po lai
krašč ius" . Mat kaipo vieni, tai nereikia duoti gero pa 
vyzdžio viens kitam nei doros įsakymu nei krikščionybės 
mokslo paisyti — o šiaip jau težinie mus žmonės vien iš 
uei-os pusės! . . . i. 

Valparaiso universitetas yra protostonu mokykla. 
Apie tatai užtylima garsinimuose. Taip pat užtylima,- jog 
tik šeštoji tennykščių lieuviu dalis telanko bažnyčią! 'Ga
lybės geru katal iku atvažiuoja j Valparaiso ir pamatę, 
kad ne j iems čia Vieta, grįžta atgal . Kiti ilgai i r g i čia 
nebūtų, jeigu nebūtu užsimokėję už mokslą už visus im
tus išaugšto. Suprantama, dideliame būvyje rasi ir ge 
r u katal iku, kurie čia nori užbaigti terminą ; rasi ir to 
kių, ką taisosi j kunigus. Bet daugelis išmoktųjų jauno-
dienose poteriu yra užmiršę, o pasitaiko nej, taip neži
nančiu savo tikėjimo dalyku, kad jeigu jiems kas pasą 
kys, buk visi šventieji buvo karaliais, tai j ie ir tiki | na, 
nėra ką daugiau besakyti apie tokiu " s t u d e n t u " augštą 
mokslą! Red.). Daugelis užsilieka Valparaiso j e dėlto, 
kad nežino, jog Amerikoje yra kitos pigios mokyklos 
(nuo 110 iki 500 dol. metams) . 

Sunku rašyti prieš vietą, kurioje esi perleidęs šiek 
tiek laiko, ir prieš pažįstamus, su kuriais esi suėjęs toje 
vietoje j artesnius santykius. Bet męs vis per ilgai ty
lėjome, vis nedrįsome perspėti kata l iku jaunuomenę prieš 
vietą, kurią taip augštai giria soeijalistai, laisvamaniai, 
korespondencijų rašytojai ir protostonu knygų platinto 
jai . Ne vienas mušu (buvusiųjų arba dabart inių Yalpa-
raišos mokyklos lankytoju) butuminir jau šernai išparo 
dę, kas čia darosi, bet vis bijomos, kad mūsų " d r a u g a i " 
nepaimtu mus ant liežuviu, nepradėtu iš mūsų juokties, 
mūsų žeminti. Bet ne, tie " d r a u g a i " nėra visai mfisii 
draugais . Pakalbėk su vienu-kitu apie bažnyčios lanky

mą. Ką nuo ju išgirsi/ "Ne inu , girdi, i bažryčia dėl 
man vienos težinomos priežasties (lor cause), bet esu ka
talikas, kaip ir t u " . O kokia toji jam vienam ležinoma 
priežast is/ — Kunigai lupikai, kunigai draiu žia nuo 
mokslo, kunigai neduoda gero p a v y z d ž i o ! . . . — t i e visi 
žodžiai, kuriuos j is išgirdo nuo pusiamokslio draugo ar
ba perskaitė neįsigilinusiu i mokslo paslaptį raštininku 
rašteliuose. Tiesa, soeijalizmas puola žemyn \ a l p a r a i 
soje. Bet kas iš t o ! Išgirsi nuo nei vieno šitokius žodžius: 

"Pirmiau buvau karštas katalikas, paskui nnarkus 
soeijalistas, o dabar įgijau plačias„, pažiūras; aš, brolau, 
pradėjau tikėti į. . . gamtą" . Tai tau ir devintin s! Žmo
gus nustojo tikėti į Dievą, išsižadėjo,sooijalizmo iv apsi
rinko sau už dievaitį gamtą, apie kurią supranta tiek,, 
kiek pirmiau suprato apie socializmą ir t.r. Apm liiiymas 
tikėjimo į Dievą ant tikėjimo i dalyką, apie kurį iiei men 
ko mokslu s tudentas nei gamtos tyrinėtojas neturi t ikro 
supratimo,, vadinasi "plačiai , ž i f i rė t i"! . . . 

š tai kas 'Valparaisiečiams, reikal inga! d ienu reika
lingas tėvas Kazimieras, kapueiras . Lai jis juos aplan
ko, duoda jiems misijas; lai pamokina tikėjimo tifsų, ku
lias daugelis ju ju yra užmiišę arba kurių niekajtlps ne
buvo žinoję, žodžiu, lai apšviečia juos tikybiniuose da
lykuose. Tuomet gal išnyks iš ju tarpo studentui, kurie 
po 1(* ir daugiau metu nėra buvę bažnyčioje, ir* tokie, 
kurie neatlikinėja savojo tikėjimo priedermiu. Katalikai , 
atsi lu ieskite pas save missijoiioriu, sumeskite j a n kelio* 
nei, o turėsite naudą patįs sau ir išklydusias avuVs ga
lėsite dar atvesti ant gero kelio. F. V. ' 

— , II—— i o i i —-

ANT KIEK SVARBUS 13-tas SURAŠĄS GYVENTOJŲ 
SUV. VAL., YPAČ DĖL LIETUVIŲ. 

Pereituose metuose Kun. Žilinskas sumanė siiskaity,-
ti. kirk Lietuviu yra Amerikoj . ' " L i e t u v a " tam tyciu nei. 
ir žmogų paskyrė skaitlines su tvarkyt . (Jabrys ir rauk: 
ve<lį parašė kaip statist ikos tur but tvarkomos. liet kas 
iš to i š ė j o ? . . . Niekas. \ e s kas galėjo surašyti ir suskai
tyti Lietuvius, išsisklaidusius po (Ndorado, A i i / o ^ Ca-
lilornia, ir kitas tolimas valstijas S. V. . Kas suskaitys 
tuos pavienius gyventojus ir darbininkus ant la imu. ' O 
tokiu yra ne mažai. 

Taigi š į m e t S. V. raidžia šį darbą dėl mūsų atliks, 
nes darys surašą visu gyventoju S. V., tanu1 ir Lietuviu. 

Kitais metais, kada surašąs S. V. gyventojų "buvo da
romas. Liet iniai buvo užrašomi maskoliais arba vokie
čiais, šį-met, gi. kadangi Chicagiečiai pasidarbav ). gau
tas paliepimas iš \Vasbingtono, " L i e t u v i u s " gimusius 
kraStti žinomam kaipo Lietuva, užrašyti " Lietuviais" . 

Dabar gi mums Lietuviams reik tik pasistengti, kad 
Liet iniai Lietuviais ir pasiduotu surašuose. nes priešin
gai, jeigu mažas skait l ius Lietuviu pasirodys, tai ir vm* 
Lietuvius pr iskai tys prie Maskolių arba Vokiečiu rr 'vėl 
męs •nežinosim, kiek Letuviu yra Amerikoj. 

Jeigti visi Lietuviai Lietuviais pasiduos, 'tai iš siu 
imtu surašo męs dažinosime netik, kiek Lietuviu A ra S. 
V. bet taipgi žinosime kiek vyru ir kiek moterių ii kokio 
amžiaus. Dažinosime kiek vedusiu, kiek pavieniiįV'kiek 
našliu ir kiek persiskyrusiu poru; dažinosime kiek vaiku 
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ir koks nuošimtis mokyklose. Dažinosime kiek darbda
viu, da rb in inke ir bedarbiu ; dažinosime kiek moka skai-
tyt , rašyti ir angliškai kalhot. Taip-pat žinosime kiek y ra 
tokių, kurie turi savo namus ir farmas, ir kiek Lietuviu 
l andas moku. 

Kad tai da/ inot , gale Balandžio mėnesio į kiekvienus 
namus ateis žmogus nuo Valdžios pasiustas ir k laus: 

1. Kaip tavo vardas .' 
2. — Kiek metu tur i? 
:>. -— Ar vedys, ir kelintą kar tą ; esi vedęs: ar naš

lys, ar persiskyręs su pneia. ar pavienis'.' 
4. Kiek metu. gyveni su paskutine pa&ifcl 
5. — Kiek vaiku turėjot .' 
H. Kiek vaiku mirė I 
7. — Kur esi gimęs I 
8. — Kur tavo tėvas ir motina yra g i n e i 
!). — Kokiuose metuose atvažiavai i Ameriką .' 
10. — Ar tur i Amerikoniškus pilnus popierius, ar lik 

pirmus, ar jokiu netur i? 
11. - Ar kalbi Angliškai .' 
12. Kokioj d i rbtuvėj dirbi ¥ 
13. Koki darbą dirbi? 
14. Ar buvai be darbo 15-toj Balandžio (surašo 

dienoj) ? 
1"). — Kiek sąnvaiėiti buvai be darbo per ištisus 1906 

metus. ' 
lti. Ar dirbi už algą; ar samdai kitus pas save 

d i r b t : ar dirbi t ik pats sau? 
17. — Ar moki skai ty t 
18. — Ar moki raityt' ' 

jeib kok io j ' k a lbo j ' 
1!). — Ar lankei mokyki;) po Rugsėjo 1-ma, 1909 m.'.' 
20. — Ar gyveni savam name? Ar samdai? 
21. — Ar tur i mortgagiu ant savo namu? 
22. Ar turi t'armą arba namus? 
2M. — Ar dalyvavai karėj 18(54 m. 
24. - Ar esi neregys? 
2o. Ar esi kurčias ar nebylys? 
Ant šitų visu klausimu kiekvienas privalo teisingai 

a tsakyt i . Je igu gi sakytų neteisybę, arba neatsakytu 
visiškai ant virš minėtų klausimu tai užsi trauks ant sa
vęs S. V. teismą ir bausmę. 

Dėlto pert ikrinimui kad jusu teisingi a tsakimai ne
bus panaudojami ypatiškiems reikalams ir, kad neįžeis 
jūsų gerovės ir kad stat ist ika nieko bendro neturi su tak 
sais, kariūmėne, ateivyste, laukimu mokyklos ir kitais 
klausiniais tai žemiau tilpusi apskelbimą Prezidento S. V., 
kuris tą aiškinti meldžiu perskai tyt i . 

Lietuviams šiame surašo laike turi rūpėti , kad visi 
Lietuviai Lietuviais užsirašytu, idant įgyt sau atskirą dėl 
Lietuvių ruluiką. 

Surašinėjimas prasidės I.Vta Balandžio ir miestuose 
turinėiuose virš 5,000 gyventojų t rauksis ne ilgiaus kaip 
dvi sąnvaiti, o sodžiuose ir mažuose miesteliuose turi but 
užbaigta iki 15-ta Gegužio. 

Pirm negu surašinėtojai ateis į namus gausit lakštą 
popieros su klausymais ir ten bus vieta a tsakymams. 
Yra pageidaujama kad kiekvienas turėtu surašę atsaky 

mus ant viršminėtų klausymų, ir palikti juos namie, o 
ypaė tie kurie nesitiki būt namieje dienos laike. 

J . P . Varka la Ph. B. 
assist. Supervisor of l s t Distr . oi' 111. 

U. S. (Vns. Bureau. 
1-mo Balandžio 15)10 m. 
l ' n i v e i s i t y o f C h i o a g O K e t t l e m e l l t . 

NUO PREZIDENTO SUV. VALSTIJŲ AMERIKOS, 
APSKELBIMAS. 

Kadangi, pagal Kongreso tiktą, patvirt intą L epos 
( Ju ly i 2 d. 1909 m. Tryliktoj i Dešimtmetinė Suv. V ilsti-
jų s tat is t ika tur i būti padary ta , p radedant balandžio 15 
d. 1910 m. ir, 

Kadangi teisingas suskait l iavimas gyventojų ka* de
šimtį metų yra reikalaujamas Suv. Valstijų konstitucijos 
apsprendimui atstovavimo įvairių Valstijų atstovų Kili
me, ir 

Kadangi y ra labai svarbu visų žmonių reikalams 
Suv. Valstijose, idant šitas surašąs būtų pilnu ir teisingu 
pranešimu apie šios šalies t u r tu s ir gyventojus. 

Todėl, aš \Villiam llovvar Taft, Amerikos Suv. Vals
tijų prezidentas, šiuomi pranešu ir apreiškiu, jog anot 
v i išminėto akto, kiekvieno žmogaus priederme y ra atsa
kyti ant visų klausymų, patilpusių stat ist ikos lapo, ly-
tinėios jį ir tą šeimyną, prie kurios jisai priguli, ir apie 
Qkę jo arba jo šeimynos apgyventų, ir jog kiek1* ienas 
suaugęs žmogus, atsisakęs tai, padaryt i , papuola po baus
me. 

Stat ist ikos tikslu y ra vien įgyti visutinas statistiš
kas žinias apie gyventojus ir šalies tu r tus . Sta t is t ika nie
ko bendro netur int i su apmokesčiavimu su kar iauna arba 
prisiekusiųjų tarnys ta , su priverst inu lankymu, su atei-
vystės su tvarkymu, arba su pr ivers t inu pildymu bent ko
kiu tautiškų valstijos ,arba vietinių įstatymų, ar paliepi
mu, taipogi jokis žmogus negali turėt i bent kokio nuos
tolio, suteikdamas reikalaujamas žinias. Taipogi nepriva
lo būti jokios baimės atidengime, lytinėiame benl kokį 
pavienj žmogų, ar jo reikalus. Dėlei t ikro apsergėjimo 
teisiu ir reikalu žmonių suteikiančių žinias, kiekvienam 
stat is t ikos raštinės valdininkui y ra užginta po sunkia 
bausme, a t idengt i bent kokias žinias, kurios gali ateit i 
jo žinion. 

Dėlto, aš uoliai raginu visus žmones a tsakyt i urnai, 
pilnai ir rūpestingai tint visų klausymų, užduodamų jiems 
enumeratorių, arba kitokiu stat is t ikos rašt inės va (liniu
kų, ir tuomi prisidėti nors maža dalia prie atlikimo šio 
didžio ir reikalingo visuomeniško darbo. 

Sio reikalo liudijimui, aš padedu NHVO parašą ir lie
piu pridėti Suv. Yalst. antspaudą. 

Duota mieste \Yasbington, penkioliktoje K o \ o die
noje, Viešpaties metuose tūks tant i s devyni šimtai de
šimtuose, ir neprigulmybės Suv. Valstijų Amerikoje šim-
tos trisdešimta ketvirtuose. 

Wm. II. Taft, 
I\ Oi Knox, 

Valstijos Sekretor ius 
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D E G T I N Ė 
VIENAVEIKSMIS SCENOS V1I/IIEI.IS. 

Lenkiškai parašė 

KAZIMIERZ G6RALCZYK. 

Lietuvių kalbos vertė 
ADOLPAS VĖGĖLĖ. 

ASMENS. 
Kandora, ūkininkas. 
Salomėja, jo žmona. 

Onute 

Petrukas j u vaikai. 

Magdutė 
i) 

Stasys, Salomėjos brolis. 
Šalt i sius. 

Simas 
Pranas 
Juozai 

jauni vaikinai. 

Kaimiška grįšią Kandoros namuose, - paprast i bal
d a i ; maty t i ne tur tas . 

SCENA 1. 
Salomėja, Petrukas, Magdutė. 

Petrukas. Mamyte, duok man nors trupinėlį duo
nos; ta ip man negera, kad nebeturiu nei kur dėties. 

Magdutė (sėdi ant lovos). Mama, mamyte, duok gi 
man nors bulvę, nes viduriai kaip vilkas staugia. 

Salomėja. 0 Dieve! past iprink mane, kad galėčiau 
visus tuos vargus perkęsti . Palaukite vaikeliai, sugrįš 
tuojau Onytė ir a tneš duonos. Kokia aš nelaiminga mo
teriškė, vaikai alkani , neturim kuo jų papenėt i ; paskuti
nė jau bėda, jei nėra namuose nei t ruputėl io duonos. 

Magdutė. Valgyti! 
Petrukas. Mamyte, valgyt i ! 
Salomėja. Palaukkite , vaikeliai, nebekankinki te ma

nės. (Verkia) Nelaiminga, vargšė aš našlai tė! Mano 
Dieve, Švenčiausioji Tanele, susimylėkite ant manys. 

SCENA 2. 
Tie patįs, Onutė. 

Onutė vįeina apsiverkusi, atsistoja prie durų ir ty l i ' 
Salomėja. -Jau pasiųsti tave kur nors tai gyva 

bėda; vaikai prašo valgyti, tik-ką neužkankino manės, o 
tu nuėjai ir sėdi ten. Na, duokgi tą duona, kogi stovi 
prie durų, duokgi greičiau! 

Onutė (ve rkdama) . M a m a . . . mano m a m y t e . . . aš 
neatnešiau duonos. 

Salomėja (persigandusi). Ką? 
Onutė. Neatnešiau. 
Salomėja. .Jukgi daviau tą skarą, kuri daugiau ne 

dešimties duonos kukelių verta. 
Onutė. Nuėjau karčemon ir prašiau žydo, kad duo

tų man duonos ir bulvių už tą skarą, bet j is kaip tik pa
matė tą skarą, pagriebė man ją iš rankų ir sušuko: tavo 
t ė v a s . . . tas girtuoklis (verkia*r Tšgėrė pas mare bargan 
degtines daugiau kaip už du r u b l i u . . . ir tol neatiduosiu 
tau s k a r o s . . . kol n e t . . . užmokės man skolą. 

Salomėja. Dieve 1 o vaikai? 
Onutė. P raš iau . . . kad duotų nors t ruput j duonos. .. 

"bet k u r tau, išstūmė mane už durų. 
Salomėja. Ką gi aš duosiu dabar vaikams valgyt i . . . 

prakeikta degtinė, ji visame kalta. 
Petrukas. Mamyte, duok man duonos, užtat aš už

augęs neikuomet negersiu degtinės. 
Salomėja. Reikėjo tau užeiti pas Martinienę, gal ji 

nor s t ruput i duonos būtų paskolinusi. 
Onutė. Buvau ir pas ją, bet ir j i nedavė, tik išba

rė, sakydama, kad gir tuokliams nieko neduosianti . 
Salomėja. Vargas man našlaitei (verkia) . Vargšai 

našlaičiai, kągi aš su jumis darysiu. 

SCENA 3. 
Tie patįs, Saltišius. 

Saltišius. Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus. 
Salomėja. Per amžių amžius. Amen. 
Saltišius. Kaip gyvuoji Kandoriene? 
Salomėja. Blogai, ka imyne: štai, vaikai verkia val

gyti, o neturiu ko jiems duoti . 
Saltišius. Taip, kaimynėle, esti pas kiekvieną gir-

tuoklj ; jai tamstos vyras negertų, nebadautų vaikai. 
Salomėja. Nekalt inkite jo, kaimyne, Dievas užleido 

ant jo nelaimę, bet j is da r susipras ir pasitaisys. 
Saltišius. Pasitaisys j u m s . . . g r a ž i a i . . . a r p jis ne

turi proto, kad taip gerti ir g e r t i . . . neatsižiūrint nei j 
Dievą, nei j save, nei j vaikus . . . 

Salomėja. -Ink žinai, kaimyne, kad seniau jis negė
rė . . . tik du metu juk kaip pradėjo gerti . 

Saltišius. Žinau, kad tai buvo doras ir darbš tus žmo
gus, nes kitaip senis Gryva nebūtų leidęs už jo savo duk
ters ir nebūtų davęs, tiek kraiėio, bet kaip susidėjo su 
KI iškiu iš Malinuvkos, kaip pradėjo, važinėti su juo per 
turgais ir at laidais, tai ir ūkį apleido. Je i aij būėiau 
tamstos vietoje, aš j j iš namų išvyčiau ; juk tai tamstos 
tėviškė! ir kaipgi galima leisti girtuokliui viską pragert i , 
o paėiai su vaikais tokį vargą vargti . 

Salomėja. Ką tamsta kalbi. Kaipgi aš galočiaii Iš
vyti iš namų savo vaikų tęvą. 

Saltišius. O kaip jis gali tamstą ir vaikus taip var
gint i''.... Kasgi pasidarė su jūsų ūkiu f turėjote porą 
arklių, trejetą karvių, visus ūkio įrankius, vežinus, plū
gus, akėėias, o kur šiandien visa tai? .Ink tai didžiausis 
nusidėjimas: tokia gera žemė stovi šiandien netirta, ne
sė ta ; skolų ligi ausiu, mokesčiai neišmokėti, o pilę to ir 
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Žmonės blogai j jus žiūri. Atminkite taip-pat ir tai, kad 
už skolas ir mokesčiu už žemo neišsiumkėjimą gali par
duoti jūsų žemę. G tuomet kus bus? Reikės eiti e lge taut i ! 

Salomėja (ve rkdama) . Ak, aš nelaiminga! 
Šaltišius. Neverk, kaimynėle, ką tai pade*! Štai, DU-

vau pasiėmęs lankau užkandžio duonos ir t ruputį sū
rio — imk tai Ir duok vaikams, tegu nors truputj pasis
t iprina. 

Salomėja. Nelaimė1 mano... ir ką ai dagyvonau... 
kad kaip elgeta iš svetimi; ranku žiūrėties. . . (dalija vai
kams duona.) 

Šaltišius. Neverk, nusiramink, kaimynėle, Dievas 
mie la š i rd ingas . . . pagUOl jus, o tai, ką aš jums duodu 
.įuk ne išmalda. Žinau tamsta, kaimyne, nuo pat mažens, 
nesigėdyk priimti iš manės, nes daviau tai kaipo geras 
kaimynas, dar atsiusiu jums t iuput j pieno ir bulvių, kaip 
tik pareisiu namo", 0 jei jums nesmagu tai, at idirbsite 
man. 

Salomėja (buėiuodama jam ranką.) Aėiu, k a i m y n e 
už pagalbi) nelaimėje. 

Šaltišius ( t r aukdamas ranką.) Liaukis tamsta, kam 
eia tas rankos bučiavimas. Juk aš ne vyskupas, ne ka-
i .auninkas, nei koks kttnigas klebonas. . . Atėjau aš pas 
jus su bloga naujiena, bet dabar nieko nei nesakysiu. 

Salomėja. Pasakyk tamstele, kas t o k i o . . . jau n« 
tiek varge perkenėinu, tai ir tą perkesiu. 

Šaltišius. Bet gal dar kaip nors tą bėdą nukreipsiu, 
juk . kas tiesa, aš šaltišius, nors sunku prieš valsėiu kas 
pada ry t i . . . bet stengsiuos. 

Salomėja. S a k y k . . . sakykgi greičiau, nes man dar 
blogiau, kad nežinau kame dalykas, maž su maniškiu 
kas blogo atsi t iko? 

Šaltišius. Kas gali atsi t ikti girtuokliui , jei bent deg 
tinės p r i t r ū k t u . . . Matote, valyčius ketina išsiųsti visus 
girtuoklius, o ju tarpe ir tamstos vyrą. 

Salomėja. Nelaiminga aš moteriškė. 
Šaltišius. Nusiraminkie, kaimynėle, ką padaryt i , gal 

duos Dievas viskas pasitaisys. 
Salomėja. Duok. Dieve, ale nežinau — ir meldžiuos, 

prašau Dievo mielaširdystės maldoje visa mano pa 
guoda. 

Šaltišius. Gerai darai , bet Viešpats Dievas pasakė : 
dirbk žmogau ir aš tau padėsiu, taigi reikia ir žmonišku 
būdu jiškoti, nes Dievas nedarys mums novrtiems ste 
buk lu . . . o kur vyras? 

Salomėja. Guli kaip negyvas sale tvariu. 

SCENA 4. 
Tie patis ir Stasys (gerai apsitaisęs, su nešuliu ant pečiu). 

Stasys. Tegu bus pagarbintas Jėzus Kris tus! 
Salomėja, Šaltišius, Onutė. IYr amžių amžius. A 

men. 
Stasys. Sakė man žmonės, jog ėia gyvena Valen 

tinas Kandora, ūkininkas, kuris apsivedė su Salomėja. 
Petro Gryvos dukter im. 

Salomėja. Taip, č i a . . . kokj tur i te reikalą, galite 
sakyti , nes aš esu jo žmona. 

Stasys. Kaip tai, tamsta Salomėja? 
Salomėja. Taip, sakyk tamsta, ko nori iš manę:*. 
Salomėja. IMrmą sykį matau. 
Stasys. Oi ne pirmą s y k į . . . matydavomis kasdien, 

bet tai j au metu dvidešimts kaip tai buvo. 
Salomėja. Nieko neatsimenu. 
Stasys. Užmiršai Salomėja S t a s į . . . 
Salomėja. 0 D i e v e . . . tai t a m s t a . . . tai tu, mano 

brolau, Stasy (puola jam ant kaklo) . Stasy, myliu asai 
mano brolau! 

Stasys, (sveikinasi ir bučiuoja j ą ) . Sveika, sesute! 
0 ėiii ( rodydamas j vaikus) gal tavo vaikeliai? 

Salomėja. Tai Onutė — vyresnioji, nuo šv. Onos 
prasidėjo jai jau tr i l ikti m e t a i . . . tai Petrukas, pabaigė 
dešimtus metus, o ėia Magdulė aš tuntus metus teturin
ti, dvejetas gi mirė . . . 

Stasys. Grąžus vaikučiai (sveikina j u o s ) . . . nesibi
jokite, aš esu jūsų dėdė, myliu jus kaip mama, kaip tė
tušis (vaikai bučiuoja Stasį rankon) . Tiesa, o kurgi tė
vas? 

Šaltišius. O manės, Stasy, nebepažįsti? 
Stasys. Ly matytas , bet sunku atsiminti. 
Šaltišius. O atmeni, kaip mušiau tave, kuomet nu

laužei mano sode obelės šaką ! 
Stasys (juokdamas). A. tai .Motiejus Kluonis, senas 

mūsų kaimynas. 
Salomėja. O dabar mūsų šaltišius (virš i la) . 
Stasys. Aėiu Dievui, juk geresnio šaltišiaus už K Juo

nį nei būti negali. 
Šaltišius. O nepyksti, Stasy, ant manęs, kad tuomet 

mušiau I 
Stasys. Dievas teu/moka jums už tą mokslą, nes 

gal bflčiau kokiu ištvirkėliu buvęs, o dabar doru žmo
gum likau. 

Salomėja. Iš kurgi , brolau, dabar keliauji? 
Stasys. Kaip paėmė mane ponas Zadora, tai ir bu

vau pas ji dvidešimtį metu. Dabar ponas mirė, jo < va
tus nupirko kiti. kurie visus ta rnus pasisamdė kitus, o 
mus pasalino. Taigi ir grįžtu namo , bot ne tuščiomis 
rankomis, nes savo uždirbtųjų susidėjau porą šimtuku, o 
velionis ponas. Dieve duok jam dangau* karalystę, dar 
Užrašė man mirdamas 600 rubliu - tai ir tur iu dabar ne
toli tilksta utėlės. 

Šaltišius Matyt, kad doras esi žmogus, jei ponas 
mirdamas užrašė tiek pinigu, ištikimai, matyt , ta rnavai 
jam. 

Stasys, f o r a s buvo man kaip tėvas, ašgi jam kaip 
sūnus, ir kasžin, gal dar bent porą dešimtu metu b i t u 
pagyvenęs, bet susikrimto dėlei sūnaus, kuris besimoky
damas užsieniuose pradėjo mėtyti pinigus, pridirbo dau-
gybę skobi . . . bet kam ėiji apie tai k a l b ė t i . . . neverta do
vanai kraujo gadinti . Pasiėmiau visus savo daiktus , pi
nigus ir siigri/nu ėia pas jus gyventi ir mirti . 

(Tol. m:s). 
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LIZDELIS. 

Jau sniegus sutirpo, pasaulis atgijo, 
Žiema jau šaltoji nuėjo šalin; 
Sugrįžo kregždutės, lizdelį suvijo, 
Ir laksto laimingos augštyn ir žemyn. 

Lizdelyj vaikučiai vis čypia begalo, 
Ir valgio jiems ieško laimingi tėvai; 
Skrajoti, lakioti toli neprivalo, 
Jiems skanus yr musės, uodai, vabalai . . . 

Mergaitės, berniukai krūvon susiėjo 
Ir žrūr, atsidėję, į lizdą augštyn. . . 
Tad Jonas, vaikinas biaurus, prakalbėjo, 
Priėjės gan greitai prie lizdo artyn: 

"Štai akmeniu mesiu } šitų lizdelį, 
MIr jis, tartum žaibus, ant žemės nukris!. . 
"Nei viens iš vaikinu taip mėtyt negali! 
" O mėtau, vyruėia,i taip taikiai aš vis!!! 

Kaipo tarė, 
Tai]) pada rė . . . 

Paveikslėlis Čia verksmingas. . . 
Krito lizdas nelaimingas; 

Kudykiai amžin užsnūdo, 
Joks iš ju nei nesijudo. . . 

Ir tėvai veltui raudoja, 
Graudžiai, gailiai ašaroja: 

Kūdykiu neatgaivįsi, 
Lizdo jau neprikabįsi; 

Jeibę greit padirbti spėsi, 
Pataisyt gi negalėsi! . . . 

Mergaitės, berniukai net dreba iš baimės: 
Jie nuodėmę biaurią supranta gerai; 
"Didvyris" gi paukščių verksmingos nelaimės 
Jau tyli, lyg žemė, nuliūdęs ūmai . . . 

Daug metu praslinko; mus J orias paseno, 
Ir numirė jo seniai jau tėvai; 
Jų ūkis jam liko; be vargo gyveno, 
Nors kvaršino galva savi jau vaikai. 

Turėjo jis lauką ir šilta pastogę; 
Arkliai ir galvijai išrodė gražiai; 
Pačiutę, šeimyną turėjo patogia.. . 
Vis sveikas, laimingas gyveno ramiai. 

Kugpiutę pabaigęs, jis kulti pradėjo 
Ir rengėsi sėti kvieėių ir rugių. . . 
0 kupiną kluoną gerybės turėjo, 
Linų gi ir šieno taipogi gražių. 

Bet štai netikėtai nelaimė užgriuvo: 
Nakėia didis gaisras įvyko urnai. . . 
Gerybė ir trobos ir turtas pražuvo!. . . 
Oi, verkė, dejavo namiškiai labai ! . . . 

Jie pelenus žarstė, visi nusiminę, 
1 griuvėsius dairės, nuliūdę didžiai . . . 
O kregždės vis čypė, lyg vargą pažinę. 
Aplink griuvėsių susitelkę žemai. 

Ir ėypė kregždutės, aplinkui lakiojo; 
O Jonas, pajuodęs, stovėj' su vaikais; 

Pamatęs paukštytes, jis rankoms suplojo, 
Ant kelių greit puolė, prispaustas vai gaiš, 

h- šaukė; "O, Dieve, šventasis, galingas! 
"Aš nuskaudžiau kitkart paukštyčius ma-

• žus! 
"Gal mano nelaimė, o, Tėve te Kingas, 
"Bausmė yr už darbus piktus ir biaurius?!" 

Ksav. Vanagėlis. 

BALTAS BILIETAS. 
Visiems pasitraukusiems iš po Rusijos valdžios nuo 

kariūmėnės (liosų) arba kantungos, apsiimu išrūpinti 
baltą bilietą, be jokios koliekystės ar ko kil;ko, bet tei
singu keliu. Iš kalno pinigų, nereikalauja, tik gavęs 
nuo manęs bilietą, užmokės suderėtus pinigus. Tiktai rei
kalauju, kad suderėtų pinigų sumą sudėtų pas teisingą 
žmogų, kol negaus nuo manęs bilietus. Norintieji virsmi-
netą bilietą gauti, lai atsišaukia pas mane sekančiu ant
rašu, įdėjęs už 2o. štampą dėl atsakymo. 

Jonas Pokutinskas Box 103 ELOO, PA. 

Pajieškomas yra Antanas Ryselys. Pernai prieš 
gavėnią važiavo i Ameriką. Perėjo rubėžių Eitkūnuose. 
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. 

PAIEŠKAU VARGONININKO! 
Turi mokėti gražiai rašyti lietuviškai, gerai pažinti 

gaidas ir atsakoma1 vesti chorą. Pečių kūrenti nei baž
nyčios valyti nereikia. Alga atsakoma. 

Kun. A. Kaupas, 
64 Church St., Pittston, Pa. 

PARSIDUODA FARMĄ. 
98 akrai, išdirbtos, derHngos žemės 60 akrų, girios 

19 akrų, susidedančios iš genj 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 piaunamos 
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 še^mynu. 
Kreipkitės pas advokatą J. S. Lopatto, 

48 Bennet Bld. Wilkes Barre, Pa. 

T j v rtj-| f\į\gausi 10 tuzinų gražiausių popierų, 38 
U Z Jp A • U U g a t u n k ų su gražiausiomis dainelėmis 
ir puikiausiomis kvietkomis bei konvertais. Teipgi ir vi
sokių knygų ir popierų katalogą siunčiu ui 4e. štampą. 
Heikalauju pardavėjų ir duodu gerą pelną. 

M. žukaitis, 227 E. Main str., New Britain, Oonn. 
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LIETUVIŠKAS DZIEOORMEISTERIS. 
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarautuo^amui 

25 (uttams. Lenciūgėlius ir gražius žiedus. Armonikas ir 
visokius mitei kai iškas instrumentus, albumus su muzika, 
akuliorius, revolverius, britvas, poeket books vyrans ir 
moterims Visokias knygas, rąžančius, škaplierius, kryže-
urieš Kaledasleidžhi už puse prekės ir įkitus miestus siun 

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

Dr A i Uraicunas 
r'uMekitiiugui gydatt Visokias li^as vyrų, moterų ir vaiky, ue 

aplenkiu ir paslaptiniu. Atsilaužantiems '« kitur suteikiu 
>msi*Jriguu patarimus per laiškus 

TELEFONAS: YartU - 8162. 

3312 So. HALSTED ST. *ClttCAGO, ILL. 

DRAUGIJOS! 

f H. R. Morgan 
laiko dirbtuve 

visokiu jums rekalinjrti 
daiktu, kaip tai: KEPUKIU, KOKARDŲ, SAR. J 

PU, VELIA V U i r t i . 
Adresuokite: 

R. H. MORGAN, 
13 N. Main St., Shenandoati, Pa- f 

I Union Ticket Agency^ 
\ Seniausia Lietuviszka^ajkaJkraHtoae ir Visoje Aplinkinėje 
v Agentūra Laivakorčių ant Gcrtautfu Lingu 
o Simu-iu P (n to VI kas ilten in visas <i:.]is svieto; taip-Į.:i porka ir i šmaino ve 
& šokius pinigu*, Išdirbu visokius Dokunut i tus Anu-iikos ir Lietuvos U-ism uo 
Si Ofisas atidaiyiAs kas <lien nuo 8-to« i< ryto iki 9- vai. vak. 

V Node oje: nno KMos iš ryto iki fi-tai va 'andai vukare. 

5 ADOLF BLAU, Union Ticket Agency, 
g 203 Lack avvanna Ave., - Scranton, Pa 
\ Talp-gi t u t i n a SIVII krautuvėje daiiKybe visokiu nia!daki\vRiu 

\ ir svietišku knygų viaokictie k«ll)< *e :: ;: :: :: 
(X TKLKFON A 1: Naujas 808 - Ko!I tiOJ 

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

Viską išpildo gerinu ir |»i *̂  i ^ 11 negu svetimi .-uitis. 
Persamdė karietas vestuvėms, krikstinoms ir 1.1, 

f Priima lavoms ir 18 kitu miestų, 
lieikale kreipkitės pas savi tautieti . 

324 VVHARTON, ST. PHILADELPHIA, PA. 
į TELEFONAI: 
Į Bell Lombard 2 7 - 3 9 A. Keystone Main 42—18 D. 

j! DR. M E N D E L S O H N , 
i LENKIŠKAS GYDYTOJAS. 

£ 50 South Washington St. .Wilkes-Barre, Pa 

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

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

[.InHteris, iraukiui, sportiniai ir „aminiai ,laik.ai. 

• & J. H U R W I T Z , 
- BANKIK1UA1. — -

42 East Market Street, WILKE8-BARRE, PA. 
Parduodu laivakortes anl visokiu linijų ir si Inčin 

pinigus j visas pastolio dalys. Atlieku davio.rnastis su 
maskolijos valdžia ir kitokius reikalus. Lietuviai Lreip 
s'tės prie manės, 0 busite užpanedjti. 

• . ' • 

DR. FR. KR AJE WSKI, j 
4 6 South VVashington St., 

Wilkes-Barre, Pa. 

! ' Į " ' I • •" • i ' •. i .11'.'.»•'!>. L 1 

M j ; , : , u :. « JĮ JJ nu «;« H , J J u «Į« «j(i>: Jt M >t;« ;<:;a"K'!«įw|:K'«i« «i«|>t'« n « » « f[ūWn' 
DR. ALFRED J. WENNER, | 

y 88 SOUTH WASHINQTON STR. 
u (nuo pirmo Balandžio (April) porsikrausto ant 

77 South Washin#ton str.) ;; 
.. Priėmimo valandos: Įai 

10 išryto. Bell t e lephone 191 R. [H 
., I I po piet. Peoples te lephone l'X>2. i 

1 7 - 9 vakare. }a 
wu,u :t J{ )t st :t M « ; M « K K «|Ki«:« K K K M JJ Jt u «|«!» n Jt « Jt JI K « un -t n t i:t 

vp $ ± ******** *±**********y?* »»»»•>»»»»»»»»» »**£ 
TĖMIKYTE LIETUVIAI! jį 

\y Kclįpno ppr jfirei. Tūkstančiai tūkstančiu mūsų tau tie- $ 
#6iŲ ktliauja i prigimta lalj ir is teruti atgal j Ameriką, o risi |Jf 
S labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas: ^ 

I JONĄ NEMETH'A, I 
3 N. MAIN STR., WILKES-BARRE, PA. t 

()• kodėl? Nes turi gerjj pri/iurėjimą, parankią kelionė, 2 
kad fitltum kaip ir pafiiot kompanijjoi būto pirkę laivakortes. v> 
Siuntimas pinigu greičiausias ir pigiausias pasaulyj. ^ 

fU'.Į • iiimi m II i II i ~ - • • • i w r - "" m n '•' tmą l mmi { • • 1 • • I 

VIENATIN* LIETUVIŠKA DIDEL* K51AUTUV« 
rtpriniisiŲ artnouikŲ, skripky, klornaty, koncei-tinii 
MKIHI ir (langybo viscikių muzikaHiky instruaentu. 
1'uikiausiŲ d/ieKorėliŲ, lonciugėliŲ, visokių j ra t iv 
tieilų, lakoty, sj>ilkv, koI^ikŲ, gorų britvy, druk»-
\»>iiiiny iiiašiuukiŲ, albuittŲ, revolveriu, križiy, rfcten 
(MŲ, Akapleriy, gimiiuiy iitery, istorijy, <l»iny, pana 
ky ir visokiy tnal.laknygiy. (Jražiy popiery g*»>tua 

t.y raAvunii t\i/imj ui Bfic, S tuzinui u i $1.00. Dailiy atidaromy ai 
loriiikŲ ir pH\ iiMMavoniy aiuntmuii j I.iotuvų. At»iy«k HHVO t i k r * 
mircsa'n \\X .">c. marke, <> «rjtur«aJ No. .t Kattiliogą su 4>e pavoi 
|U|y u 1000 visokio naudiagy daikty. A* gvarautuom, kad i»»no 
tnv<i;is piniHis kilMHoa o prolo'.s p i ges n P« kaip kitur; o rde r iu i* 
siiiui m greitai i i'iaua Amerikos, KanaciOP ir Auylijos kniitii« 
K \ u i i u \iMiis iitlnnkvti ai viKokiais pirkiuiaia ir orderiais pi* 

K. VILKEWIOH, 
112 Orand l t . , St. Dep. D. Brooklyn, K. T. 

file:///iMiis
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OPFICKE NEW PHONE 37. BESIDENGĖ 1100 
LUTTJVIŲ ADVOKATAI 

J O N A S S. LOPATTO 
47 U- i f Bennett Building. Wtlkes Barre, Pa. . . 
Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namas lai kreipiasi. 

Nanjaa Talafonas 1006. I«uu Talafonas SSt. 

Dr. Albert Kaufmanas, 
—: atDTTOJAf U LIKTOTOi. :— 

Specialistas visos* Ilgose. 
Gydo labiausiai užsisenėjusias vyru, motariu ir vai

ky ligas. Galima susikalbėti liatuvilkai, lankilkai, ru 
•iikai ir vokiškai Yra daktaru kalsto liatuviu ir lanku 
kuopų Turi maliną, su kuria galima matyti ir patinti 
ligaa kūne, kaip par stiklą, uitai ligos yra tikrai ir grai 
tai išgydomos. 

Priima nuo 8 Iki 10 Tai. taryto, nuo 2 iki « popiet, 
nuo 7 iki 9 vakarą. 

01 N. Washington lt., Wilkes Barre, Pa. 

DRAUGO" 
zzu i 

SPAUSTUVE 

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA 

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS 

SPAU DINA 
P I G I A I 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

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

ADRK8UOKITK — n 

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

ADRS8AI 01NTRO VYRIAUSYBBS SUIIIV. LHT. 
RYMO K AT. AMERIKOJ!: 

KUM. S. PAUTIEN1US preaidentas 
P. O. Giridville, Pa. 

JOKAS RIKTBRAITIS vice pres., 
67 James St., Waterlury, Conn. 

KAIYS KRUilNSKAS seretorius, 
457 — 17th St., BrookljTi, N. Y. 

REV. V. STAKNEVICIUS, iždininkas, 
207 Adams Str. Neuark, N. J. 

O l o b ė j a i k a s o s : 
JONAB VIERAITIS, 

107 So. Harding St., Worcester, Mass. 
KAZYS VA8KEVYČIA, 

18G Jefferson St., Newark, N. J. 

KUN. V. VIZGIRDA kuygius, 
190 So. Meade St., Wilkei-Barre, r'a 

KUN. V. STAKNEVICIA dvasiškas vadovas, 
207 Adams St., Neirark, N. .1 

P A B I O L B, 
Garsi kardinolo Wisemano apysaka. Vnrte Vytau

tas Kaina 1 doleris. įmautiems daugiau, kaip vieni, 
egzempliorių., nuleidžiamas didelis nuošimtis. 

Gaunama pas: 
REV. V. VARNAOIRIS, 

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

Tautieti 1 Jei reikia Tau statyti nauji nnmai, artai 
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriauitiai kontrak 
terias MIKAS SLAP1KEVIČIUS, New PhiUdelphia Pa. 

Nauja Knyga—Biblija—aiba iv. Rastas išleLtas 
KUN. S. PAUT1ENIAUS. 

Tik vienas šitas šventaraštis yra katali (iškas. 
Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntimui 
Adresas: REV. S. PAUTIENIUB, 

GIRARDVILLE, PA. 

MOKYKIMBS PATĮS. 
Gramatika angliškos kalbos mokytis be mokytojo 

(apdaryta) $1.00. 
Vaikų draugas arba kaip mokytis skaft.rrlP rašyt 

be mokytojo 100. 
Naujas Budas mokytis rašyt be mokytojo 10o. 
Aritmetika mokytis rokundų be mokytojo su pavei

kslais (apdaryta) 35c. Pinigus siųskit per Money Order 
po šiuo adresu: P. MIKOLAINIS. 

Box 62 NEW YORK CITY 

BEN. J. KMELEWSKI 
NAUJAS TELEFONAS 1357. — 

Parsiduoda laivakortės ant geriausių lirijų. Siunčia 
pinigus į seną krsjų greitai ir saugiai. Žemi* ir Notari-
jaus dalykai taipogi doviernastis. 

102 North Sherman St., WILKESBlJtRE, PA.. 

BSSB 


