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DRAUGAS

TREČIOJI NEDALIA PO VELYKŲ.
Lekcija. I Pet., H, 11—19. — Mieliausieji, meldžiu
jūsų, kaipo ateivių ir keleivių, idant susiturėtumite nuo
kūniškųjų pageidimų, kurie kariauja prieš dūšių; turė
dami jūsų gerų apsiėjimų tarp stabmeldžių, idant tuose
daiktuose, kuriuose jus apkalba, kaipo piktadarius, pri
sižiūrėdami jūsų geriems darbams, garbintų Dievų, ap
lankymo dienoje. Bukite tat pasidavę visokiam žmo
giškam sutvėrimui dėl Dievo: Ar tai karaliui, kaipo pra
kilniausiam, ar tai kunigaikščiams, kaipo jojo pasiųstiemsiems keršyti piktadariams, o garbinti geruosius. Nes
taip yra. Dievo valia, idant gerai darydami, nutildytur
mite paikų žmonių neišmanymų. Kaipo liuosi, o ne kaipo
turėdami liuosumų už piktybės uždangų, bet kaipo Dievo
tarnai. Visus paguodokite, brolybę mylėkite, Dievo bijokites, karalių garbinkite. Tarnai bukite paklusnus po
nams visokioje baimėje, ne tiktai geriems ir tykiems, bet
ir nelabiems. Nes tai yra malonė, jei kas dėl sųžinės Dievyje iškenčia vargus, kentėdamas neteisiai.

Evangelija. Jon. XVI, 16—22. — Anuomet tarė Jė
zus savo mokiniams: N«užilgo, o jau neregėsite manęs,
ir vėl neužilgo, o pamatysite mane; jog einu pas Tėvų.
Kalbėjo tadų nekurie iš jo mokinių vienas kitam: Kas
tai yra, kų mums kalba: Neužilgo, o neregėsite manęs, ir
vėl neužilgo, o pamatysite mane, ir jog einu pas Tėvų?
Kalbėjo tadų: Kas tai yra, kų kalba: Neužilgo? Nežino
me, kų kalba. O pažino Jėzus, jog jo klausti norėjo, ir
tarė jiems: Apie tai klausinėjate tarp savęs, jog pasa
kiau, neužilgo, o neregėsite manęs, ir vėl neužilgo, o pa
matysite mane. Ištiesų, ištiesų sakau jums, jog jus verk
site ir raudosite, o svietas linksmįsis, o jus nuliūdę bu
site, bet jūsų nuliūdimas pavirs džiaugsmu. Moteriškė,
kad gimdo, turi nuliūdimų, nes atėjo jos valanda; bet kad
pagimdys vaikelį, jau neatmena savo sopulio dėl džiaugs
mo, jog užgimė žmogus ant svieto. Ir jus tad dabar, tie
sa, turit6 nuliūdimų, bet vėl regėsiu jus ir linksmįsis jū
sų širdis, o jūsų linksmybės niekas neatims nuo jūsų.
< < -> I te pas Juozupų”.
Trečioji po Velykų nedėlia yra paskirta šv. Juozupo, kaipo Visutinosios Dievo Bažnyčios Globėjo, šventei.
Gyvendamas ant žemės šv. Juozapas buvo sargas ir apgy
nėjas šv. Šeimynos, sužiedotinis Marijos, visuomet panos,
prietėvis josios Dieviškojo Sunaus, Jėzaus Kristaus. Šv.
Juozu pas veikė ir darbavosi dėl Jėzaus ir Marijos, jųjų
reikalus jis atlikinėjo, žodžiu, jo gyvenimas buvo užslėp
tas su Kristumi Dievuje. Argi ne taip turėtų būti ir
danguje? Kas-gi geriau tinka šv. Juozupui, jei ne būti
ir toliau Kristaus Kūno tai yra Katalikų Bažnyčios glo
bėju ir rūpestį turėti apie mus visus, už kuriuos Krįstus
mirė? Taip, Bažnyčios tikėjimas į “Šventųjų Draugystę
tų aiškiai patvirtina. Kaip bažnyčia neužmiršta savo ti
kinčiųjų vaikelių, kurie šį svietų apleidžia, taip lygiai ir
tie, kurie žemę apleido, neužmiršta čia pasilikusių savo
draugų. Už mirusiuos, kurie da neapsivalė visiškai nuo
savo kalčių, kad galėtų į dangų įeiti, Bažnyčia bepersto-
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jo siunčia savo maldas. Kas link josios Šventųjų, kaip
šis didis šv. Juozupas, mūsų Viešpaties globėjas, šv. Apaš
talai, Kankintiniai ir kiti, kurie jau iškariavo sau vaini
kų ir vietų danguje, prašo, kad ji© melstųsi už jų josios
karėse su svietu, kūnu ir velniu; ji meldžia, kad aukotų
Dievui tų tvirto tikėjimo maldų, kuri visus malones gal
apturėti pas Viešpatį.
, ;
Šv. Juozupui Bažnyčia ypatingų pripažįsta danguje
vietų. Popiežius Pijus IX artistui, piešiančiam Mūsų
Viešpatį ant aukšto sosto tokių padarė pastabų:
“pastatyk šv. Juozupų greta Jėzaus ir Marijos, nes
kur jis prigul, ten jam ir vieta”. Koks gražus švento ti
kėjimo pramatymas! Ištikro, dūšios regėjimas aiškesnis ir
stipresnis pasidaro, jei žmogus pagal tikėjimų gyvena,
peni dūšių dangiškuoju altoriaus Sakramentu ir kasdien,
dvasioje, su Šventaisiais draugauja, kurie kada nors ant
žemės gyveno. Taip Šventasis Tėvas Pijus IX gyveno;
mes ir-gi privalome stengties nuolat prie artimesnės, tik
resnės ir tvirtesnės su Dievo šventaisiais draugystės ir
prie gilesnio į “Šventųjų Draugystę” tikėjimo.
Visiems katalikams dideliai svarbu turėti po akimis
šventųjų vyrų, moterių ir vaikelių pavyzdžius, mūsų ti
kėjimo brolių ir seserų, kurie gerų kariavo karių, Dievui
visa širdžia tarnavo, kurie mus myli ir už mus danguje
meldžias. Šv. Juozupas — nusižeminęs ir ištikimas darbi
ninkas, šv. Juozapas — savo nusižeminusios šeimynos gal
va, šv. Juozupas — karštos maldos ir skubaus Dievo va
liai paklusnumo pavyzdis, šv. Juozupas — mirštančiųjų
globėjas ,tiek šv. Juozupas tur teisių, kad męs jį mylė
tum, gerbtum, jį sektum ir priedo šauktumes.
S.

VILNIUS.
(Nuo mūsų korespondento).
Pereitame lietuvių gyvenimo Vilniuje aprašymo tik
trumpai paminėjau lietuvių gyvenimų Vilniūje prieš at
gaunant spaudų ir suteikiau trumpas žinias apie dabarti
nį Vilniaus lietuvių draugijinį gyvenimų.
Dabar ketinu plačiau aprašyti kiekvienos lietuvių
draugijos veikimų, o užbaigęs jau tų, pradėsiu aprašinėti
dabartinį lietuvių Vilniuje gyvenimų. Darau tai dėlto,
kad supažindinus Amerikos lietuvius, dar nieko neskaiČiusius ir nežinančius apie čionykščius lietuvius, apie lie
tuvių darbavimųsi čia nuo tų laikų, kuomet pradėjo platinties Čia lietuvystė.
Taigi pradedu. Lietuvių draugijų Vilniuje dabarti
niu laiku yra šios: Lietuvių Mokslo Draugija, Lietuvių
Dailės Draugija, Vilniaus Lietuvių Šelpimosi Draugija,
Vilniaus Lietuvių Susivienijimas “Rūta”, Lietuvaičių
tarnaičių Draugija, “Žiburėlis” ir “Vilniaus Kanklės”,
kurios jau faktiškai nebegyvuoja. Buvo dar “Vilniaus
Aušra”, kurių senai jau vyriausybė uždengė. Taigi, kaip
matote skaitytojai, lietuviai čia turi daug draugijų.
k a
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Seniausioji tų visų draugijų — tai “Vilniaus Lietu
vių Šelpimosi Draugija”, kuri jau nuo 1904 metų čia gy
vuoja. Ši draugija, drąsiai galima sakyti, — tai mūsų
storakišenių draugija, o ne šelpimosi draugija. Pavadi
nau šitų draugiją storakišenių draugija dėl to, kad nariais
joje gali būti tiktai tie, kurie išsigali įmokėti jon įstoja
mųjų 14 rb. (NB. 12 rbl. išstojant iš draugijos grąžina
ma) ir dar 6 rb. metinio mokesnio. Taigi,įstojant jau pir
maisiais metais reikia įmokėti 20 rub. o paskiau kas met
mokėti tik po 6 rub. Suprantama, kad įmokėti pirmai
siais metais 20 rb. ne kiekvienam taip lengva, taigi dau
guma smulkiųjų inteligentų ir nesirašo jon. Tie gi, ką
įsirašo draugijon, daugiausiai žmonės pagyvenę, be ener
gijos, užtat ir veikti šitoje draugijoje nėra kam. Susišelpimo tikslas iš draugijos išnyko, nes tarp narių nėra rei
kalaujančių paskolos žmonių. Užtat draugija pakreipė
savo veikimą apšvietimo pusėn. Du jos nariu, d-ras A.
Vileišis, ir girininkas P. Matulionis, išgavo valdžios lei
dimą įsteigti Vilniuje dviklesę lietuvių mokyklą, kuri
ir įsteigta. Šelpimosi draugija, kiek galėdama, rūpinasi
palaikyti tą mokyklą. Kol dar draugija neturėjo savo
buto, vienas jos narys, Kun. J. Kukta, buvęs tuo laiku
šv. Mikalojaus bažnyčios klebonas, dovanai davė mokyk
lai butą, Šelpimosi gi draugija rėmė mokyklą pinigais.
Vėliau išgavo draugija iš miesto keletą kambarių dova
nai ,kuriuos atnaujino (išleido tam darbui virš 1000 rb.)
ir dalį jų pavedė dviklesei mokyklai, o kitoje dalyje pati
tilpsta ir dar du kambariu pavedė Lietuvių Mokslo Drau
gijai. Kol gyveno “Vilniaus Aušra”, ji davė kasmet mo
kyklos užlaikymui po 150 rb. Tuomet ir šelpimosi drau
gijai mažiau reikėjo tam reikalui pinigo išleisti. “Vil
niaus Aušrą” uždengus, visas rūpestis apie mokyklą už
gulė ant Šelpimosi draugijos pečių.
Ir nuo to laiko
draugija globoja mokyklą pati viena. Žinoma, pinigų ji
pati viena mokyklai priduoti negali nes tiek neturi, taigi
čia ateina pagelbon aukotojai. Dabar mokykloje moky
tojauja du mokytoju; mokinių yra apie 60.
Prie Šelpimosi draugijos beveik nuo pat jos gyveni
mo pradžios gyvuoja “artistų-mėgėjų kuopa”, kuri taiso
vakarus-spektaklius draugijos ir jos globiamosios mo
kyklos naudai.
Rengiamieji vakarai-spektakliai ne sykį duoda drau
gijai ir mokyklai gerą pelną, kuo prisideda prie mokyklos palaikymo. Minėtoji artistų-megėjų kuopa, kol “Vil
niaus Kanklėms” savaimi nustojus veikti, nebuvo jokios
kitos scenos reikalais besurūpinančios Draugijos, veikė
pati viena, t. y. viena tik ji rengė vakarus-spektaklius ir
visi Vilniaus lietuviai artistai-megėjai buvo prie jos su
sispietę. Ir stipriai laikėsi kuopa. Rengė ji vakarus-spek
taklius ne tiktai Vilniuje, bet ir provincijoje. Bet šit
įsisteigia Vilniaus Lietuvių Susivienijimas “Rūta”. Ši
pastaroji draugija, kad išgyvuoti, priversta yra daryti
spektaklius. Susitveria ir prie jos artistų-megėjų būre
lis. Artistų jiegos išsiskaido į dvi dali. Vieni artistai
pasilieka po senobei prie Šelpimosi draugijos kuopos, ki
ti prisideda prie “Rūtos” artistų kuopos. Abidvi kuo
pos, žinoma, pasidaro silpnos.
Nei viena, nei antra
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kuopa negali pati viena stambesnio veikalo pastatyti. Lie
tuviu scena Vilniuje nupuola. Pamatę tai kai-kurie artistai-mėgėjai, kuriems labiau rūpi scena, negu asmeniš
kas kurioje nors kuopoje vadovavimas ar kas kita, pra
deda galvoti, kas čia padarius, kad lietuvių sceną Vilniu
je ant prideramosios jai papėdės pastačius. Nieko kito ne
pasilieka, kaip tik griauti abidvi artistų kuopas ir jų vie
toj tverti vieną artistų-mėgėjų kuopą. Daroma pora su
sirinkimų, agituojama už tai, ir galų gale įkuriama “Vil
niaus lietuvių artistų-mėgėjų kuopa”. Šiton kuopon pri
sideda visa “Rūtos” artistų kuopa ir beveik visa Šelpi
mosi draugijos kuopa, bet iš pastarosios neprisideda 2-3
artistai, kurie ir dabar laikosi senoje kuopoje, nors nie
ko veikti negali, nes nėra kam. Naujoji kuopa, pasiva
dinusi save “Vilniaus lietuvių artistų-mėgėjų kuopa”,
nutarė taisyti vakarus-vaidinimus ne vienai kokiai drau
gijai, bet visoms lietuvių draugijoms, kurios tik į ją kreip
sis, prašydamos surengti vakarą-vaidinimą, ir nepaisy
dama į tai, kad keli šelpimosi dr-jos kuopos artistai ne
prisidėjo, pradėjo pereitų metų gruodžio mėnesį veikti.
Iš pat pradžių prisirašė naujojon kuopon virš 30 narių.
Ši kuopa nuo įsikūrimo jau vaidino Vilniuje šiuos veika
lus: “ Katriutė” (2 sykiu), “Velnias Spąstuose” (2 sy
kius) “Tarnas įpainiojo”, “Nutrūko” ir k. Švenčionyse
ir Ignalinoje taip-pat surengė išviso tris vaidinimus. Da
bar ruošiasi vaidinti: ‘ ‘ Genovaitė ”, “ Sparnai ”, “ Inteli
gentai ”, “ Pilėniečiai ”, “ Anga ”, “V ėtra ’ ’ ir kitus stam
biuosius veikalus. Taigi, matome, kad ši kuopa, nepaisy
dama to, kad keli atsiskyrėliai veikia atskirai, rimtai pra
dėjo rupinties scena Vilniuje ir tikisi prideramai ją pas
tatyti. Atsiskyrėliai gi per tą laiką vos vieną vienaveiks
mį veikalėlį tesulošė (“Valsčiaus sūdąs”). Tiek apie
abidvi kuopas. Grįžkime vėl dar prie šelpimosi draugi
jos.
Kaip augščiau minėjau, Šelpimosi dr-ja, reikalauda
ma sulig savo įstatymų didelio įstojamojo mokesčio, nega
li pritraukti prie savęs jaunesniųjų veikliųjų darbininkų.
Kad pašalinus tai, buvo sumanyta perdirbti kai-kuriuos
įstatą paragrafus, būtent tuos, kuriuose kalbama apie na
rių mokesnius. Buvo išreikšta noras (visutinojo susi
rinkimo), kad įstojamasai mokesnis būtų sumažinta ligi
2 rb., o metinio nario mokesnis ligi 3 rb. Atlikti tai buvo
pavesta valdybai. Bet praslinko nuo to laiko jau be
veik metai, o apie įstatų perdirbimą sulig visuotinojo su
sirinkimo išreikštojo noro nieko negirdėti. Kodėl taip nežinoma. Ir apskritai paskutiniu laiku apie Šelpimosi
draugijos veikimą jau beveik nieko negirdėti. Ar veikia
ji ką nors- ar ne, nežinoma.

Narių draugijoje išsyk buvo apie 70, bet daugelis jų
neįsimokėjo paskiau mokesnio, pertat pasisalino iš drau
gijos, o jų vieton beveik niekas naujai neįsirasė taip kad
narią skaičius paskutiniais metais žymiai sumažėjo. Ir
pasidauginti nepasidaugins tol, kai nebus sumažinta įsto
jamieji ir metinis narių mokesnis.
Tiek apskritai apie Vilniaus Lietuvių Šelpimosi Drau
giją.
Vilnletii.
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krislelį turi. • Jei jie būtų tikinčiais žmonėmis ir tik dėl
asmeniškų dalykų nemylėtų klebono, tai nebūtų liovęsi
WILKES-BARRE, PA.
pildę tikėjimo privalumų, kaip ve: šventadieniais klausy
»
Balandžio 17 d. 4% vai. po pietų 17 kuopa S. L. R. ti šv. Mišių, priimti šv. Sakramentus jau bent kokioje
K. A., Wilkes-Barre, turės savo bertaininį mitingą Kazio katalikų bažnyčioje. Ir dabar šitų apskelbimų tikslu ar
Milišaucko salėje. Užprašom ateiti norintieji prisirašy gi nėra atitraukimas ir kitų nuo ėjimo Velykinės! Šalyn
su melais!
ti ir prigulintieji užsimokėti.
Komitetas,
— Balandžio 5 d., karas suvažinėjo einantį mokyklon
6 metų Alberta J. Bobinuką, sūnų Jono Bobino nuo 557
M1NERSVILLE, PA.
Millburry str. Jautrus šie vaikučio žodžiai: “Parneškit
Darbai šitą mėnesį pasigerino ir palengvino žmonių mane, namo, pas mamą; jau aš niekados nepapulsiu po
vargus. Orai gražus, sprogsta medžiai, bet girias tan karu”. Tiesą vargšas ir pasakė, nes už valandėlės likiai tai šis tai tas uždega.
gonbutyje užmigo amžių miegu.
Kovo 29 d. šv. Pranciškaus parapijos giesmininkai
— Atvelykio savaitėje klebonas vaišino jaunesnįjį ir
atvaidino teatrą: “Nepasisekė Marytei”, kurį surengė senesnįjį chorą už gražias giesmes.
Kaziuks.
vietinis ^vargonininkas J. Mikutavfičius. - Viskas ėjo
švelniai, nors vaidintojai buvo tik pirmą sykį atsiradę ant
THREE RIVERS, MASS.
scenos. Choras pertraukose giedojo dainas, kurios vi
Lietuvių šiame, kaip ir aplinkiniuose bažnytkiemuosiems patiko. Žmonių prisirinko pusėtinai. Už salę už
mokėta 30 dol., gyvo pelno pasiliko $40.65. Publika pir- se, kaip ve: Bondsvilje, Thorndike ir Palmer’yje, gal pri
mutiniųjų ir antrųjų sėdynių užsilaikė gražiai, bet užpa sirinks į 15 šeimynų. Dirba vielų dirbtuvėse. Priklauso
prie lenkų parapijos.
kalyje vaikai užiuot ploti rankomis trepsėjo kojomis.
Minersvillietis.

CLINTON, MASS.

WORCESTER, MASS.

Čionai lietuvių kaip ir nėra. Neperseniai vienas iš
Balandžio trečiąją dieną šiame mieste atsilankė pre Worcester’io lietuvis pastatydino duonkepę, kuri užsilai
ko iš lenkų. Lenkų čia 600 suviršum, paeinantieji nuo
zidentas Taft’as, tai-gi daugeliui šio miesto lietuvių jisai
teko pamatyti. Pasakęs, — tam tyčia parengtame, S. Lomžos. Airių parapijoje lenkams užlaikoma vikaras
Valstijų, Kanados ir Mexikos geležinkelių atstovų skait lenkas, kursai tuomi tarpu serga.
lingame susirinkime prakalbą, atlankęs savo tetutę bei
kitas miesto žymesnes vietas, smagus valdonas nusidan
gino tolyn.
— Daugelis Volterio pasekėjų griebėsi savo moky
Prezidentas Taftas užkviestas ant žydų puotos, su
tojo nelemtosios sąmonės. Kad tik daugiau meluoti, mat
ir meluoti esą galima, jei tas veda prie pergalės. Jau me rengtos draugijos “B-Nai B’ Rith” pasakė prakalbą, ku
tai suviršum, kaip čia dalis š. Kazimiero parapijos atsis rioj pabriežė, kad žydai yra vienatinė tauta, kuri drą
kyrė, kurių dauguma vėliaus vėlei sugrįžo į savo parapiją, siai gali pasivadinti aristokratiška (!) ir, kad kiekvie
likučiai-gi, kurių dabar taip mažai, kad nei skaityti nėr nas žydas yra geriausiu republikonu. Pakurino jiems fikas, — susitvėrė atskirią parapiją (Visų Šventųjų) Nau miamo, kad žydai turį geriausią supratimą apie dailę ir,
joji parapija ėmė išsyk sparčiai ieškinėti sau atsakančio kad yra labai pageidaujamais šio krašto piliečiais. Na,
kunigo, t. y. kuris neprigulėtų nei nuo popiežiaus nei na!... nėra ką sakyti!...
nuo vyskupo, ale nuo parapijos. Išsyk buvo atsiliepęs
New Yorke per viešąją licitaciją išpardavinėjo rin
koksai tai Chicagos valkata, žadėjo taipos-gi kunigą ir
Mickevičia, buvo net pradedama susinešti su Kozlovitų kinius paveikslų, likusius po milijonoriui Ch. Y. Yerkes,
atstovais, ale viskas niekais nuėjo. Aplink mūsų smar Už 92 paveikslų garsių tepliorių, mylėtojai užmokėjo mil
žinišką pinigų sumą 769 tūkstančius dolierių, arba kitaip
kuolius jau buvo pradedama užmiršti.
Šv. Kazimiero parapijoje tvarka ima grįžti: turtas kalbant daugiau negu visoj šalyj gauta už panašų pa
augti, skolos nykti, tuomi pačiu “niezaležninkų” partija veikslų skaitlių.
mažinties, buvo net pradedama klausinėti, kur dingo pi
Indianapolis, Ind., balandžio 6 dieną prasidėjo prohinigai Visų Šventųjų parapijos komiteto priimti, tik štai
tie vyručiai, matydami kad jiems iš po kojų sprunka bicijonistų konvencija, iš kurios bus paskyrti atstovai į
gardus kąsnis — “Worcester Telegram’o (4 April) skil * kongresą. Prohibicijonistai buvo labai pasipiktinę, radę
tyse ir vėlei garsinama, būk kunigas užkviestas iš Lietu tenai tris tuščias bonkas degtinės, likusias po republikonu
vos ir atvažiuosiąs Gegužio 27 d. Panašus pažadėjimai susirinkimui, kurie toj pat svetainėj laiko savo susirinne pirmas kartas kartojami, o yra žioplių, kurie jiems įkimus. Prohibicijonistai turėjo gerą progą pasakyti ketiki. Juk užtenka į “niezaležninkų” komitetą įsižiūrė Sletą prakalbų prieš degtinę ir jos garbintojus.
ti, idant įsitikrinti, kad nėra ko tikėties, jog jie dėl tikė
Cincinnati, Ohio., subankrutijo J. G. Ebersole, fortejimo labo ką nuveiktų, nes patįs begu tosios dorybės nors
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pianų savininkas, kursai turi skolos 1 milijoną 120 tūks kęs vieną ir tą patį restoraną “Kate Gros”, kame per tą
tančių, o turto turi tik ant 400 dol.
laiką gerokai pinigų palikęs, šimtais kibirų kavos išgėręs,
tūkstančiais bandeliu suvalgęs ir kelias dešimtis tūkstan
Tūla moteriškė D. £. Evans nuteista kalėjim&n, kai čių valandų praleidęs prie billiardo ir kazirių.
po įtariamoji padegėja, balandžio 4 d. numirė savo kama
To restorano savininkas per Naujus Metus iškėlęs
roj, nejausdama save nekalta ir norėdama išeiti ant lais jam netikėtai puotą. Iš to džiaugsmo senelis taip vikriai
vės, o matydama valdžios užsispirimą, pradėjo badauti. šokęs, kad net visas šokėjas paalsinęs.
Badavo 3 dienas. Iš bado ir pasimirė.
Senelis pamena laikus, kuomet Napoleonas buvo Viennoje.
Norints visose Suv. Valstijose jau veik prasidėjo pa
Kuomet užklausta linksmojo senuko, kaip jisai susi
vasaris, o kai kuriose vietose net prasidėjo karštis, bet laukė tokios žilos senatvės, atsakė: “Ramiai laukdamas
New Mexico valstijoj ant tiek prisnigo, kad galima važi- jos”.
neties rogėmis.
Europos U universitetai.
Be abejonės ir kitose valstijose, nors ant kelių dienų
Visoj Europoj 1908m. buvo išviso 125 universitetai
sugrįž šalčiai.
ir 222,732 studentai. Ant pirmos vietos, sulyg studentų
skaičiaus yra Berlyno universitetas su 13,884 studentais,
Tūlas farmeris June Vandervart, išgirdęs ką tai ant antros vietos Paryžiaus universitetas su 12,985 stu
vaikščiojant žemutiniuose ruimuose, nustvėrė šaudyklę ir dentais Budapešto universitete yra 6555 studentai, o Vie
iššovė. Bet kaip gi nusigando, kuomet išgirdo nežmoniš nos 6205 stud., Vokietijoje yra 21 universitetas ir 49
ką savo pačios riksmą ir bildesį puolančio kūno. Kuo tūkstančiai studentų. Prancūzijoje 16 universitetų ir 32
met prišoko prie žmonos, ji jau buvo negyva, laikydama tūkst. stud. Anglijoje 15 ir 25,500 stud. Austrijoje 11
savo glėbiuose 6 menesių kūdikį. Vaikas išlyko gyvas.
univ. ir 30,000 studentų, Italijoj 21 univ. ir 24 tūkst. stud.
Rusijoj 9 univ. ir 23 tūkst. stud. Išpanijoj 9 univ. ir 12
Philadelphijos gatvekarių streikas dar vis tęsiasi. Ba tūkst. stud.. Švedijoj 7 univ. ir 6,500 stud. Belgijoj 4
landžio 4 d. streikuojantiejie nesutiko taikyties su darb univ. ir 5 tūkst. stud. Rumunijoj 2 univ. ir 5 tūkst. stud.
daviais ir pertraukė tarybas su jais. Kompanija pranešė, ir Holandijoje 5 univ. ir 4 tūkst. studentų.
kad delėi tos priežasties jije nepriimsenti streikininkų
Kiek išeina laikraščių?
atgal prie darbo, nes užtektinai turinti streiklaužių. Apie
Visam pasaulyj išeina 70 tūkstančių laikraščių įvai
greitą streiko užbaigimą negali būti nė kalbos, nes kom
riausiose kalbose, kurių tarpe yra keletas keistų. Londone
panija kas kartą gauna daugiau streiklaužių, o streikuo
jantieji matydami tokį dalykų stovį, išvažinėja į kitus išeinąs “Kret” tiktai po žeme važiuojantiems pasažieriams.
miestus darbo jieškoti.
Italijoj leidžiamas laikraštis “Luminaria”, galima
skaityti ir patamsėse, nes raidės taip šviesios, kad mato
Herrine III., iškylo kova tarpe Amerikiečių minios
ir Siriječių. Kovoj naudotasi peiliais, kirviais, ir štiletais. si ir tamsoj.
Prancūzai turi laikraštį iš minkšto ir balčiausio po15 ašmenių sunkiai sužeista, nekurie net mirtinai. Poli
pierio, kurį perskaičius galima suvartoti kaipo salfetę,
cija negalėjo suvaldyti vaidijančiusi. Suimta 20 asm«nių.
nusišluotimui pirštų ir lūpų. Italai dar gudresni, leidžia
“Giornale pro fumatori” (laikraštis rūkytojams) — per
skaičius naujienas, galima susisukti nemažai “bankrutkų”.
Pirmiau išeidavo “Courier dės Baigneurs” iš neperAkla praregėjo.
šlapamosios popieros, kurį galima skaityti maudidamos
Londone, vienai 36 metų amžiaus moteriškei padarė pirytje. Neseniai buvo pradėjęs eiti laikraštis prancūzų
akių operaciją, kuri nuo pat užgimimo buvo akla.
kalboj kursai prižadėjo savo skaitytojams, kurie per išti
Stebėtina tas, kuomet ji tik ką po operacijos prare sus 30 metų išsirašinės tą laikraštį pensiją iki mirties ir
gėjo, pranešė, kad visi matomi jai daigtai, visai panašus net veltui palaidoti, bet neatsiradus daug skaitytojų lai
į tokius pat, kokius ji būdama akla persistatė sau čiupi kraštis nustojo ėjęs.
nėdama juos.
Amerikoj yra leidžiamas laikraštis akliems. Mat ir
Beto, pasirodė dar, kad daugybė daigtų jai visai ne akli skaito laikraščius, ko negalima pasakyti apie turin
žinomi ir jų išvaizda labai stebina ją ir baido; ypatingai čius sveikas akis.
nemalonų įspūdį daro ant jos žalia spalva, prie kurios
Nepaprastas vaikas.
jokiu būdu negali priprasti.
Pastaruoju laiku Bostone, daug kalbama apie vienuoNemažą nusistebėjimą ir baimę turėjo ji, kuomet pir
mą kartą pamatė gyvuolius, kaip tai arklius, kuriuos ji lykos metų stud®ntą W. Sidis. Geniališkas vaikas — tūlo
gydytojo sūnūs iš Bostono. Jau 2 metų būdamas vaikas
akla būdama nekartą čiupinėjo.
gerai skaitė, 4 — gerai rašė, o kuomet sukako jam 5 me
Linksmas 106 metų senelis.
Viennos laikraščiai praneša, jog ten gyvavęs vienas tai, jisai parašė elementorių, pradedantiems mokyties.
106 m. senelis, vardu Maur. Veiss. Jisai per 80 metų lan Pradėjo taipgi mokyties išsyk 4 kalbas; prancūzišką, vo-
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kišką, itališką ir graikišką. 10 metų išlaikė 8 klesų egza Nesidrovėk nė pašvinkusiu oru augštoj’, nevalioj’ kamaraitėj’, kur kaip-kada ir gyvulėliai drauge gyvena, nė
miną. Dabar turi 11 metų ir lanko universitetą.
šlykščių nevalumu apie ligonio patalą, nė sutrauktu ken
Moterų bankas.
tėjimų veidu! Pats apvalyk ir pataisyk jam patalą, pats
Londone atsidaro bankas, kursai bus tik vienų mote paduok vaistus, o nors tave patį skauduliai imtų, turėk
rų globoj. Pasiuntinėjimams tarnaus vienatinis vyras. Pi drąsą ir meilę, rask suraminimo ir paraginimo žodžius,
nigus dėti gali tik moterįs. 500 moterų jau pasidėjo te kad tik ligoniui palengvinus.. Savo didvyriškam patar
navimu ne kartą pats kunigas tapo savo priedermės auka,
nai savo pinigus.
užsikrėsdamas nuo ligonio. Tų atsitikimų neišvardinu,
Gyvasties skistymas.
nes jų labai daug. Pats be abejonės apie juos girdėjai,
Žinomas Paryžiuj® gydytojas pranešė, kad jisai yra arba skaitei laikraščiuose- Tai tokių pasekmių galėjo
arti atidengimo tokio skistymo, kursai galėsiąs pratęsti laukti kunigai, atmesdami išpažintį — pasekmių • papur
žmogaus gyvastį. Tas gydytojas vadinasi Doyen. Jisai tančių žmogaus prigimimą! Be to galėjo laukti ir tikėti,
tiki, atrašęs ištikrujų tokį skistymą.
kad piktybė ir žmonių niekšumas išraudos jų pašventi
mą savo aršiausiems siekiams. Nekartą girdėti, kad ku
Jurininkų streikas Marsylijoj.
nigą kelyje pas ligonį piktadariai užpuolė, sužeidė, api
/
Prancūzijos mieste Marsylijoj iškylo jurininkų strei plėšė iš rūbų, ar pinigų. Pirm keliolikos metų Loove,
kas, ir kariško laivyno kareiviai atsisakė pildyti savo (Galicijoj) niekšai išsiviliojo iš vienuolyno naktyje kuni
pareigas.
Veik dvidešimties laivų jurininkai prisidėjo gą—vienuolį neva pas ligonį ir į paleistuvių namą įvedė.
prie streiko.
Tik šeši torpediniai laivai pasiliko tar Ten ji laukė visa gauja nedorėlių drauge su pusnuogė
nauti valdžiai. M. Cheron, laivyno ministeris, pasakoja, mis paleistuvėmis, kad iš jo pasityčiojus, o patiems šė
kad streikininkai nestatę jokių r«ikalavimų, praneša, kad toniškai pasijuokus iš nusiminusio kunigo. Garsus tai
tasai judėjimas yra grynai revoliucijoniškos spalvos. Pra buvo atsitikimas, kuriuo užsiėmė policija. Kur reikia
dėtas tardymas. Daug suimta įtariamų to judėjimo vadų. patarnauti ligoniams, kunigai savęs nesigaili, nežiūri nė
Prie judėjimo prigulį daug apicierių, kurie randasi po į vargą, nė į nesmagumus. Plačiai yra žinomas ruožas iš
policijos priežiūra. Kaltinamųjų yra suviršum 50 aš gyvenimo kardinolo Enrikio Edv. Manning’o mirusio
menių.
1892 metais Anglijoje, kuris buvo priežastimi vieno ere
tiko atsivertimo. Viešnamio savininkas -— protestonas,
Taiposgi darbas
Londone nusiuntė kunigo savo tarnui katalikui, sunkiai
Iš Neus ant upės Reino praneša, kad tenai pribuvę sergančiam. Buvo žiema, naktis tamsi ir baisiai pustė.
du Italu Jenasidi ir Vianelli, risdami drūčiai apkaustytą Atėjo kunigas pėkščias, nes nebuvo galima surasti veži
statinę. Rita jie tą statinę aplink svietą. Iškeliavo iš mo, sušalęs ir susnigtas- Namų šeimininkas pats buvo
Rymo ir už dvylikos metų žada grįžti atgal. Statynėje prie kunigo dvasiško patarnavimo ligoniui. Kuomet ku
randasi dvi lovi ir spinti. Būk tai padarę laižybas, ir nigas, atlikęs savo priedermę, rengėsi išeiti, šeimyninkas
jeigu atliks savo tą keistą darbą — išloš daug pinigų.
pasikvietė jį pas save, kaip sakė, “susišilti”. — “Gaila
man kunigo — sako protestonas šeimyninkas — kad to
kioj baisioj pūgoje turėjau jį alsinti.
KODĖL NEINI IŠPAŽINTIES?
Abejoju, ar kuris iš mūsų pastorių (kunigužių) būtų
norėjęs šiąnakt’ iš savo namų nosį iškišti. Bet turbūt
Parašė kun. Aloyzius J. Warol, J. Dr.
tik jus, prastuosius kunigus, laukia toks liūdnas likimas.
vertė kun. V. D.
O jūsų vyresnieji lepinasi šiltam patale ir smagius sap
♦
■ _ - -A
- - -nus sau sapnuoja. Tegul, dabar duokime sau, toks kar
dinolas Manning’as turėtų drąsą ir norą čia pasirodyti!
(Tąsa).
Duodu žodį, kad gausiai jį už tai apdovanočiau” — “Kąb.) Žiūrėk, ana, į patarnavimą ligoniams namuose ir gi nori tamista man duoti?” maloniai jo klausia kardino
ligonbučiuose. Žiema, baisūs šalčiai, pūgos, lietus, au las, nes tai jis pats šnekėjo su šeimininku. “Aš šiądien
dra, — o tu, kunige, apleisk šiltą patalą, pakurintą kam pats čia atėjau, nes mėgstu tokį patarnavimą, o da gi
barį, sėskis tamsioje naktyje į krečiantį vežimėlį ant tokiam bjauriam ore norėjau pavaduoti savo kunigus”.
šiaudų grįštės ir lėk per pusnynus ir duobes, purvynus ir Protestonas stovėjo be žado, veizėdamas į Bažnyčios ku
balas, nes mirtis nenori laukti, iki audra praeis, nušvis nigaikštį, lyg tartum netikėdamas jo žodžiams. Neva ke
saulė, sutarpįs sniegus ir išdžiovįs kelius.. Nekartą du tindamas atnešti geresnio vyno, nubėgo į kambarį, kur
ir trįs vežimai antsyk laukia nekantriai pas kleboniją buvo ligonis tik-ką aprūpintas šventais sakramentais, ir
vieno kunigo vežtų pas ligonius in įvairias puses. Įeik da pora katalikų. “Ar pažįstate tą kunigą, kuris čia bu
dabar į ligonio namus. Vaitoja vargšas iš skausmo, ap vo neseniaiI” paklausė ten esančiųjų. “Tai buvo pats
leistas ir nekartą pamestas, ypač koleros ar kitokios epi- kardinolas” — atsakė visi. Nustebęs ir nudžiugęs sei
dėmijos laike. Artymiausieji giminės, tikri vaikai, išsi mininkas nežinojo, kaip čia apsiėjus su augŠtu svečiu. Ge
gandę, pabėga nuo tėvo, imančiosi su mirčia- Tu, kuni riausią, kokią galima buvo rasti, karieta atvažiavo pas
ge, negali jo apleisti, tu pats vienas turi jam patarnauti. viešnamį, o joje šeimininkas pats palydėjo kardinolą į jo
i .
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paloeią. Tenpat apreiškė savo norą pereiti į katalikus.
Nepoilgam po to viešai išpažino tikrąjį tikėjimą, tąjį ti
kėjimą, kurio ir patsai kardinolas, da kaip eretikas, jieškojo per ilgą laiką, šalia Bažnyčios, iki ant galo, jau ne
bejaunas būdamas, pažino jį, pamylėjo ir dėl jo pasi
šventė. Kokį-gi tikslą galėtą turėti kunigai, šitaip kar
žygiškai pasišvęsdami savo tikėjimo pridermėms? Ar tą,
kad žmones apgaudinėjus ir suvadžiojus? Ar tą, kad ne
pakeliamą naštą be jokios naudos sau ant pečią dėjus?
Ar tą, kad nusivijus sau patiems ypą, kad juoju save
plakus, ir davus save kitiems plakti? Kokia nesūmanė!
e) Apsvarstyk da ir kitus pavojus ir nesmagumus. Tieji
jau pats savimi kartu su išpažintimi turėjo nukristi ku
nigams ant galvos.

Turiu omenyje sakramento paslaptį. Į kaip didelės
sunkenybės ir paines gali įvesti kunigą, į kaip baisius pa
vojus jį gali įtraukti! Apie tat juk turėjo kunigai jau
išpradžią pagalvoti, tatai turėjo pramatyti ir to apsisau
goti — kitaip, tik patįs save būtų įpainioję į nesutrau
komą tinklą, iš kurio nekartą jau gyvas negali būti išnarpaliotas. Tik patįs būtą tą tinklą nusimezgę, patįs,
sau slestus pasidirbdinę.
Kas taip daro? Tik neišma
nėlis! Išpažinties paslaptį turi kunigas išlaikyti, nors
už tai gyvastį reiktų jam palydėti. Ant daugelio kuni
gą toji paslaptis tikrai užtraukė daug rūpeščią ir nelai
mią.
Patikrinimui čia papasakosiu dvejetą atsitikimą.
Daugiaus — mažiaus pereito šimtmečio viduryje buvo pa
duota laikraščiuose istorija apie vieną nuodėmklausį, ku
ris Rosijoje tapo Sakramentinės paslapties auka ir buvo
ištremtas Sibėrijon. Kaipo parapijos klebonas buvo tur
tingos kolitorės nuodėmklausiu. Toji ponia, niekinda
ma vyru, suvėjo į blogą pažintį su kitu dvarponiu, kuris
viešėdavo tankiai jos namuose, kaipo vyro neva draugas.
Priėjo prie to, kad svetys, pritariant tajai poniai, suma
nė nužudyti jos vyrą. Kartą išsiviliojo jį į laukus pa
sivaikščiotą, šuviu iš revolverio padėjo ant vietos. Žmog
žudys kogreičiausia nuvyko į bažnyčią ir sukruvintą re
volverį paslėpė už altoriaus, paskūsdamas, būk klebonas
nužudė dvarponį. Klebonas apie pasikėsinimą žinojo,
bet iš ponios išpažinties paslapties. Prirodymai buvo prieš
jį, ypač kad revolveris rasta už altoriaus. Nekaltą ku
nigą ištremta Sibėrijon už tariamąją žmogžudystę. Gy
veno tenai varge ir apleistas labai ilgai.
Tik praėjus
keliolikai metą ateina pas jojo įpėdinį apdriskus ir su
nykus moteriškė reikale, kuris, kaip sakėsi, užnuodijo
jai gyvenimą iš ko iš proto jos neišvarė.

Dūzgia,

Perim’

kaukia

širdį

vėtros

žiaurios,

neramume;—

Slogin’ dvasią opos biaurios,
Sunkus—sunkus patmalums...
Siaudžia audros, gamtą darko,
Skundžias, verkia prigimims;—
Kenčia siela, kraujuos nardo,
Vai, kaip liūdnas yr likims!...
Rauja medį, puokštės virpa,
Vėjas iškel vartelius;—
Kerta dalgis... klastas dirba...
Sėja, beria kryželius...
Daužos upė, krantus griauja,
Nėr ramumo vandenims;—
Dvasia trankos, kars neliauja,
Vargas, vargas mums žmonims...
Šapai skrieja, vėtra gieda,
Švilpia, staugia pakampėms;—
Skausmai spengia, ašar’ rieda,
Diegia, smelkia paširdėms...
Liauja audros, atbund’ gamta,
Praein’ vėtrą pastangums;—
Nepleidž’ žmogaus kova lemta...
Vien jos mainos įvairums...
Tilsta upė, vandens šaipos,
Nurimst, vėsuls, šiūkai gul;—
Bėga metai, žmones mainos,
Bet ramybės... nieks netur...

Dūzgia, kaukia vėtros žiaurios,
Perim’ širdį neramume;—
Slogiu’ dvasią opos biaurios,
Sunkus, sunkus patmalums.. v

Otter River, Mass.

Patmala.

23—11—1910.

Tūlas valstietis, nenorėdamas kaimynui paskolinti
arklį, teisinosi, kad arklio nesą tvarte. Atsitiko, kad ark
lys toj valandoj sužvengė. Kaimynas išgirdęs žvengimą,
Buvo tai ta pati ponia, kuri su savo nuodėmią drau susuko:
gu buvo priežastimi vyro mirties ir savo nuodėmklausio
— Matai, kad tvarte.

ištrėmimo Sibėrijon. Pažino ji laimės, kurią norėjo ras
ti, staiga išvarydama vyrą iš šio pasaulio.
Išaikvojo
turtą ir įpuolė į didžiausį vargą, o neturėdama dvasios romybės, atėjo viešai pasisakyti savo piktadarybę. Išpaži
no klebonui savo nedorybę, melždama padėti gelbėti ištremtinį Sibėrijon.
(Tol. bus).

O arklio savininkas:
— Ką, ar tu daugiau tiki kvailam sutvėrimui, negu
man.
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RKDAKOUOS PASTABOS.

Kuomet d-ras J. Šliupas uždeda kankinykybės vaininikų ant Ferrer’o galvos ir lygina jį prie Giordano Bru
no, Amerikos lietuviai socijalistai-bedieviai kelia viešus
protestus prieš Ispanijos valdžių ir popiežijų (taip!) už
Ferręr’o nužudymų ir net rimtas pro f. F. L. Ward rim
tame laikraštyje “American Journal of Sociology” rašo,
būk Ferrer buvo pasmerktas mirčiop už nuomones, kuriųs
skelbė pirm dvidešimtų; metų, — tiesa reikalauja, kad
mūsų skaitytojai tikrai žinotų, kas Ferrer buvo, už kų
jį patraukė teisman, kaip teisė ir dėlko jį galutinai nu

teisė mirčiop. Žodžiu, reikia mums paaiškinti, ar Ferrer
buvo sušaudytas legališkai, parodyti faktus Ferrer’o by
loje. Tuos faktus paduoda Andrew J. Shipman No. 23—
25 savaitraščio “America”.
Pradedame nuo 4 4 kruvinosios savaitės ’ ’. Liepos 26 d.
praeitų metų Ispanijos mieste Barcelonoje kilo maištai.
Tie maištai tęsėsi ištisų savaitę, kol kariūmenė galutinai
neįstengė sugrąžinti romybę su ginklais rankose. Tų lai
kų maištininkai sudegino ir sugriovė sekančius triobėsius: bažnyčių ir koplyčių — 22; vienuolynų — 14; mo
kyklų — 20; prieglaudų ir labdaringų įstaigų — 22; val
diškųjų ir privatinių namų — 19 — viso 97. Tuo pačiu
laiku jie užmušė 102 asmeniu ir sunkiai sužeidė 312.
Apart to, jie išėmė iš grabo kūnus 38 vienuolių (moterių)
ir išmetė juos ant gatvių. Tas maištas buvo didžiausias
naujuose laikuose, ir su juo negali lyginties net Kišinevo
skerdynė. Kas biauriausia, maištininkų aukomis buvo
seniai, ir moterįs.
Antra vertus, kareiviai bedarydami tvarkų, visoje
“kruvinoje savaitėje” suėmė už mažesnius arba dides
nius prasikaltimus apie 1400 asmenų. Iš suimtųjų visi
tapo paleisti sekančių savaitę, išskyrus šimtų. Tas šim
tas (arba apie tiek) tapo patrauktas teisman ir kai-kurii;
bylos dar nėra pabaigtos. Vieni tapo nuteisti kalėjiman
nuo vieno iki šešių mėnesių, o keletas pateko kalėjiman
nuo vienų iki dešimties metų, žiūrint į kiekvieno prasižen
gimų.
Maišto vadovų nugalabyta septyni, tarp jų buvo ke
li prancūzai, pabėgusieji iš savo tėvynės už padarytus te
nai prasikaltimus. Iš tų septynių nugalabytųjų tik vie
no vardas tapo pagarsintas visam pasauliui. Buvo tai
Francisco Ferrer y Guardia, kurį sušaudė Spal. 13 d.
1909 m.
Žingeidingas daiktas: nugalabytų septyni, o iš tų še
ši žinomi vien tik Išpanijoje, kuomet svetur paleista ži
nia tik apie vienų, da-gi pridėta be jokių pamatų, būk
tų septintąjį (Ferrerų) nužudė tyčia (suprask be jokios
kaltės) vadžia iš bažnytinės vyresnybės paliepimo. Tų
žinių paleido dienraščiai po visų pasaulį. Tai žiniai įti
kėjome ir męs (“Draugo” 18 No. praeitų metų Ferrer
buvo apskelbtas neteisingai nužudytu), nežinodami, jog
visas triukšmas apie Ferrer’ų buvo sukeltas tyčia, idant
iššauktų katalikų bažnyčios neapykantą. Męs nežino
jome, jog leidėjas laikraščio “A. B. C.” (Barcelonoje)
buvo savo lėšoms išsiuntinėjas svarbesniems Europos dien
raščiams telegramus su paaiškinimu, jog Ferrer tapo nu
baustas mirtim legališkai, ir jog tų telegramų atspaudino ant savo skilčių vien Paryžiaus “Gaulois” ir Londo
no 44The Times” ir 44Daily Telegraph.” Kiti dienraš
čiai: “Matin”, 44Journal”, 44Figaro”, 44Temps”, “Petit
Journal” (visi Paryžiuje), “Berliner Tageblatt” (Berly
ne), 44Tribūna” (Ryme), 44Daily News” (Londone), 44O
Seculo” (Lisbonoje) atsisakė talpinti šitų telegramų ir
skelbė toliau netiesas.
Praleidžiame faktų, jog jeigu Ferrer būtų padaręs
kokiame nors Amerikos mieste tokius prasižengimus, ko
kius padarė Bercelonijoje, visa viešoji opinija būtų su
kilusi prieš jį, ir jis būtų atsiradęs ant kartuvių, kaip at-
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sirado 1886 m. anie septyni Chicagos anarchistai, ką buvo
sukėlę Ilaymarketo maištą. Užtenka čia pasakyti, jog
Ferrer buvo teistas sulyg įstatymų, pervarytų parliamente 1890 m. ir pervarytų kraštutinės kairiosios partijos. Įstatymai reikalauja, kad teismas susidėtų iš vieno pulki
ninko ir šešių kapitonų; sulyg įstatymų, apkaltintasai tu
ri teisę pats pasirinkti sau apgynėjų. Ferrer pasirinko
sau kapitoną Francisco Gelcėran y Ferrer’ą, kursai gynė
labai karštai savo klijentą.
Dabar einame prie Ferrer’o suėmimo. Rugp. 20 d.
1909 m. pora žandarų jojo keliu kokia penkiasdešimts
mylių nuo Bercelonos ir susitiko su vyru, nešančiu po
pažastų kodaką. Vyras buvo nepažįstamas žandarams
ir, kadan-gi painiojosi atsakinėdamas ant klausimų, tai
žandarai jį nusivedė su savim. Pirm riaušių Ferrer ne
šiojo barzdą, dabar-gi buvo nusiskutęs. Jį pažino tik už
kelių dienų. Jis sakėsi buvęs delegatu į esperantistų
kongresą, atsilikusio Barcelonoje pirm “kruvinosios sa
vaitės”, ir dabar vaikščiojęs po Kataluniją, traukdamas
fotografijas ir t.t. Kad Ferrer kalbėjo netiesą, tuojau
išėjo į aikštę. Viena, visi delegatai į kongresą buvo nu
fotografuoti ant Tidadabo kalno, ir Ferrer’o veido ant
fotografijos nėra, antra, Ferrer visai nemokėjo kalbos
Esperanto (jis mokėjo tik katalikiškai, išpaniškai, pran
cūziškai ir truputį angliškai).
Prieš suėmimą policija buvo iškrėtusi Ferrer’o vasar
namį Mongate, kur rado telegramus, laiškus, aplinkraš
čius ir t.t., kurie sykiu su daiktais, rastais Casa dėl Pueblo (kitados La Escuela Moderną), buvo parodyti teisme.
Visoje Ferrer’o byloje tėmytinu du dalyku: viena,
nei vienas kunigas, nei vienuolis nei kas kitas, stovįs arti
prie bažnyčios, nebuvo pašauktas už liudininką (pats
Ferrer nenorėjo priimti tiktai vieno liudininko, kursai
yra korespondentu laikraščio EI Sigio Futuro) ; antra,
jokių liudijimų nereikalauta apie La Escuela Moderną,
jos mokslą ir apie Ferrer’o veiklumą tokių mokyklų stei
gime.
Didesnė dalis liudininkų buvo Ferrer’o šalininkai :
respublikoniniai, liberalai, revoliucijonistai, darbininkų
kurstytojai ir anarchistai. Viso tapo pašaukta apie 70
liudininkų, iš kurių penkiolika išpasakojo Ferrer’o daly
vavimą riaušėse, kiti liudijo apie dokumentus, pasakojo
apie riaušių bėgį ir t.t.
Liudininkai parodė, jog Ferrer ne tik dalyvavo riau
šėse, bet buvo vienu veikliausiųjų riaušių vadovų.
Ferrer nei nebandė ginties nei nemėgino parodyti
alibi; jis pastatė tik vieną liudininką, kursai tvirtino tik
tai, kad Ferrer nemokino kruvinojo anarchizmo. Ferrer’o
apgynėjas bandė bylą pertraukti, idant galėtų pasiklaus
ti užsienių anarchistų (Rečius’o, Kropotkino, Duchemino’ Fabrbri’o ir k.) apie Ferrer’o nuomonių nekaltybę.
Bet teismas pabarė užtatai apgynėją, sakydamas, kad Fe
rrer yra teisiamas už darbus ne už nuomones.
Tai-gi Spal. 9 d. teismas pasmerkė Ferrer’ą mirčiop
237 straipsniu kariškųjų įstatymų už maištą ir vylių. Mi
nisterija ir pats karalius nepanorėjo mainyti teismo iš
tarmės, ir Ferrer tapo sušaudytas ties Montjucho tvirtove
j ketvirtą dieną.
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Prieš katalikiški laikraščiai buvo padarę Ferrer’ą
kankinių už mokslą. Tečiau faktas yra, jog Ferrer nebu
vo mokslo vyru. Jis neparašė nei vienos knygos. Jo
eilėse ir laiškuose nematyti protavimo — ten tik gąšlumų išsiveržimas.
Ferrer gimė Alelloje, Barcelonos provincijoje; tarna
vo ant geležinkelio ir galop tapo konduktorium. Įveltas
į kontrabandos nešimą per Prancūzijos rubežių, jisai pa
bėgo į Paryžių, kur susidėjo su anarchistais. Susipykęs
su savo žmona, jisai ją pametė ir galop, gavęs atsiskyri
mą su ja, paliko jai trejetą vaikų auginti. Prieš mirtį
jisai neužrašė nieko savo šeimynai: visi turtai nuėjo Soledad Villafrancai, jo užlaikytinei, kuri yra jaunesnė už
Ferrer’o vyriausiąją dukterį.
Ferrer buvo gudrus piniginiuose reikaluose. Pary
žiuje jisai susipažino su sena dievobaiminga merga, Ernestina Meumier’iute, ir išgavo iš jos pinigų įsteigimui
Barcelonoje prieglaudos vaikams.
Toji prieglauda tu
rėjo būti po katalikų priežiūra ir turėjo nešioti tikybinę
spalvą.
Gudrus Ferrer, norėdamas įtikinti, būk prie
glauda esanti ištiesų katalikiška, padovanojo Meunier’iutei net šv. Panelės stovylą. Toji Meuner’iutė, mirda
ma, užrašė Ferrer’ui nuosavybę Paryžiuje, už kurią pas
kui Ferrer gavo daugiau, kaip milijoną frankų gyvais
pinigais.
Nespėjo Meuner’iutė numirti, kaip Ferrer permainė^
prieglaudą ant La Escuela Moderną.
Į tą mokyklą ta
po parengti vadovėliai, kuriuose nėra minimi nei Dievo
nei tėvynės vardai; da-gi skelbiama, būk Dievo neesą,
būk tėvynės nereikią mylėti ir kitokie anarchistų moks
lai. Kuomet 1906 m. Mateo Morral, mokytojas Madri
do La Escuela Moderną, metė bombą į karalių ir kara
lienę, ir užmušė dešimtį žmonių, o pats Ferrer buvo įmai
šytas į tą suokalbį (išsėdėjo tuomet aštuonis mėnesius
kalėjime), Barcelonos La Escuela Moderną tapo užda
ryta. Bet Ferrer ją vėl atidarė, permainydamas jos var
dą ant La Escuela de la Casa dėl Pueblo, ir toliau varė
joje savo propagandą. Tatai parodo tiktai toleranciją
Išpanijos valdžios.
Ferrer’o idėjos ir mokslas nevaidino jokios rolės jo
pasmerkime mirčiop. Bet jisai buvo įsimaišęs į šešis suo
kalbius ir “revoliucijas” dar prieš Barcelonos riaušes, ir
toji aplinkybė galėtų išaiškinti geriausiai, dėlko augštesnioji vyriausybė nenorėjo gelbėti Ferrer’o nuo mirties.
Galų gale išeina, jog Ferrer nebuvo joks kankinys,
jokiu mokslu pats neatsižymėjo ir jokio mokslo neplati
no, jog buvo anarchistas ir neapkentė tėvynės, įstatymų
ir bažnyčios, buvo kraujageriu fanatiku, savymeiliu, iš
tvirkusiu ir klastingu žmogum — daugiau nieko. Lais
vamaniai, socijalistai ir anarchistai dės ant jo galvos ne
užpelnytus vainikus. Bet męs, katalikai, galime tiktai
prunkšti sau į rankovę iš tokių garbinimų, nes žinome,
kas Ferr’er buvo, ką padarė, kaip ir už ką tapo nubaus
tas.

Ar atsiras nors vienas tarp lietuvių, ką užjaustų
“Giltinės” vadui! — Ferrer’ui netoli buvo šaukti prie
“Giltinės” vado...
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Alums rodosi, jog tai Vpton Sinclair pranašavo pirm
kelerių mėty, kad Milwaukee bus pirmutinis didesniųjų
Amerikos miestų, kursai pateks į socijalistų rankas. Pra
našavimas įvyko. Bal. 5 d. Mibvaukiečiai apsirinko sau
8,000 balsų diduma Emilį Seidelį, socijalistų, savo virši
ninkų ir išrinko didesnę dalį socijalistų į miesto tarybų,
tarp pų žinomų socijalistų vadų Viktorų Bergerį. Taigi
AVisconsino metropolija paragaus Markso išpažintojų val
džios saldumynų.
Bet gal kam rodosi, kad Mibvaukee’je tuojau viskas
persimainys? Gal kas mano, kad socijalistų mokslas bus
tuojau įvykintas — vadinasi, dirbtuvės, tramvajai, gele
žinkeliai, sųkrovos ir tt. — žodžiu, visi įrankiai reikalin
gųjų daiktų išdirbimo ir išdalinimo bus atimti nuo dabar
tinių savininkų ir atiduoti miestui? Gal bažnyčios, para
pijų mokyklos, vienuolynai taps uždaryti? Gal nebus
leista išsitarti nei žodelio prieš socijalistus ? Gal atėjus
straikui ir pasidarius riaušėms, policija ir milicija netaps
pašauktos daryti tvarkų ir ginti kapitalistų arba korpora
cijų nuosavybės? Gal atsiras visi tie nepaprasti — vie
niems geistini, kitiems neapkenčiami, bet vis:gi stebuk
lingi dalykai, apie kuriuos skaitome taip daug socijalis
tų ir sacijalizmo priešininkų raštuose?...
Anaiptol! Jokių stebuklų nebus. ' Senovės tvarka
pasiliks tolesniam laikui ,tik naujoji vyresnybė prižada
užlaikyti jų švaresniais, doresniais ir teisingesniais bū
dais. “Prižadėjome — šaukia naujas miesto viršininkas
- valdyti miestų kuogeriausiai, ir savo žodį išlaikysime”!
Kų tas žodis: “kuogeriausiai” reiškia, parodys arti
moji ateitis, mums-gi lai būna pavelyta padaryti vienų
tik patėmijimų, kurį be abejo daro šioje valandoje ne
vienas visuomenės klausimų tyrinėtojas.
Ar socijologijos įstatymas, kurį skelbia tūla socijologų mokykla synergijos principo vardu, bus patvirtintas
Milwaukee’s patyrimu, ir kokias išduos pasekmes? —
Štai į kų reikia tėmyti.
Socijalistų mokslas yra, žinoma, priešingas dabarti
nei tvarkai Milwaukee’je. Bet kadangi socijalistai ta
po pašaukti pačių žmonių valdyti juos dabartinėje tvar
koje — tai žingeidinga, kas iš to išeis.
Naujieji Milwaukee’8 valdonai šnairuoja ant kapitalistų ir jų paval
dinių (kokias esančios: “mokyklos ir kolegijos, bažnyti
nės įstaigos ir kitokios agentystės”, žiūr. knygutę: “Ko
dėl straikus pralaimi?”, 30 pusi.), o kapitalistai ir t.t.
šnairuoja ant socijalistų. Tečiau abejiems prisieis gyven
ti krūvoje ir drauge rupinties bendrąją gerove. Iš to
išeina, kad abejiems reikės mesti šalin šnairavimus ir pa
ieškoti būdo dirbti išvien. Tatai reiškia, kad socijalis
tai—valdininkai nevaldys socijalistiŠkai, o kapitalistai su
esančiomis po jų įtekme klesomis (jei padabįsime, sekda
mi socijalistų, žmoniją į priešingas vienų kitai klesas)
turės išsižadėti savo “atžagarei viškų” norų. Iš dviejų
priešginybių išeis dalykas, kursai nebus nei socijalistiškas nei atžagareiviškas. Jisai buvo synergijos principo
vaisium. Kaip išrodys — pažiūrėsime.
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pondento. Tose korespondencijose aprašomas Vilniaus
lietuvių gyvenimas. Autorius pats gyvena Vilniuje ir
Vilniaus lietuvius pažįsta nuodugniai. Nepraleiskite tų
korespondencijų pro šalį, skaitykite visas, o daug daiktų
sužinosite iš Lietuvos sostinės. Pradžia buvo praeitame
(14—me) “Draugo” numeryje.

SOCIJALISTAI IR MILITARIZMAS “KELEIVYJE”.

P. Iksas No. 13 “Keleivio” rašo, kad socijalistai la
bai nekenčia militarizmo, kad papeikia karę, už vis labjausiai bjaurisi kraujo liejimu. Tiesa pasakius, (patįs
prie to prisipažįsta) kraujo liejimo jie visiškai ne atmeta,
tik tų teisę vien sau rezervuoja, savo gyviausiems reika
lams auginti; brauningas tai gers daiktas, patyloms min
tija socijalistai, tik kam esą tos kariūmėnės, armotos, ka
rės, taip garsiai šaukia.
Tai esą visiškai nereikalingi
dalykai.
Žinoma, nereikalingi ir ne geri, bet kų padarysi jeigu
kartais neišvengiami, pasakyčiau aš. Kadangi yra ant
svieto nedorybė, reikalinga ir kova su jaja. Tai kovai
gera ir militariškoji jiega.
Militarizmas vertas papei
kimo tik tuomet, kada pats virsta nedorybės įrankiu. O
taip atsitinka valstijose arba ir partijose kur paniekina
ma teisybė. Bet teisybės kuomi yra valstijos, (partijos
taip pat) jeigu ne didelė draugija piktadarių, sako šv.
Augustinas.
O jeigu militariškoji jiega sunaudojama
apgynimui nuskriaustųjų priešai skriaudikus, kas gali jų
už tai papeikti?
Štai šįmet apvaikščiojame 500 metų sukaktuves di
delės kovos ties Žalgiriu ,kame lietuviai su savo talkinin
kais paguldė 40 tūkst. Kryžiuočių. O kur Dievo prisaky
mas “Ne užmušk”? Kur meilė artimo? — gali paklaus
ti p. Iksas. (Socijalistai mėgsta mokyt meilės artimo
krikščionis).
Atsakysiu: mūsų bočiai, žudydami kry
žiuočius, nei kiek priešai tų dorybę nenusidėjo. Kasgi
reikėjo, paklausiu, lietuviams daryti, kuomet kryžinočiai
be paliovos užpuldinėjo mūsų tėvynę, plėšė turtus, degi
no pilis, žudė žmones, vedė juos į vergiją?
Kas geres
nio liko lietuviams veikti, negu ėmus kalavijų rankon
skaldyti užpuolikų galvas!
Pasakyčiau net, kad mūsų
tėvai ne tik prieš meilę artimo nenusidėjo, dargi, jie pa
rodė tikrų artimo ir tėvynės meilę, ir juo daugiau kuris
kryžiuočiams galvų suskaldė, tuo didesnė buvo jo meilė.
Spėju, kad tolyginiam atsitikime ne kitaip pasielgtų
ir patįs socijalistai. Leiskime, kad įvyksta kuomet nors
socijalistiškoji valstija. Ir štai užplaukia ant jos kokia
barbarų “militariškoji spėka”, nori panaikinti socijalistų
rojų. Kų darytų jie tokiame atsitikime? Be abejo, or
ganizuotų dar didesnę “militariškų spėkų” užpuolikams
atremti. Juk ir dabar, kaip augščiau esame minėję, so
cijalistai nesidriovi ginklų, norėdami savo tvarkų užvesti.
Pakol kas taisosi vien brauningus, nes armotų įsitaisyti
neįstengia. Įsivyravę be jų neapsietų. Pasakojimas gi
būk socijalistai nenori viešpatauti, o tik savo prigimtas
Įgijus militariŠAtkreipiame skaitytojų atidų į korespondencijas iš teises norį apginti, tai tušti žodžiai.
Vilniaus, kuriąs gauname nuo mūsų reguliarinio kores kajų spėkų, ir noras viešpatauti, be abejo, atsirastų, ir
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kad jis ne būtų žmoniškesnis, bet dar žiauresnis už monarkiškus, tai galima spėlioti nors iš dabartinio “Kelei
vio” styliaus). Taigi, ponai socijalistai sukauti visuoti
nojo nusiginklavimo, o patiems nenorėt išsižadėt raudo
nos vėlavos ir brauningo, tai jau reikalavimas, stačiai
naiviškas.
Tokių naiviškumų viršminėtame p. Ikso straipsnyje
yra ir daugiau.
Visų pirmu, naiviškas yra darbininkų
ir socijalistų identifikavimas.
Kas peikia socijalistus,
tai, girdi esąs “priešingas darbininkų judėjimui ir kovai
už geresnį būvį”.
Skįstimavimas, daugiau nieko!
Naiviškas taippat yra tvirtinimas, kad kunigas, gy
venąs iš darbininkų, privalo būti už tai dėkingas socijalistams — P. Iks, ne būk juokdariu! Kas kada girdėjo, kad
soeijalistas ką duotų kunigui...
Bet naiviškiausias yra pasiskundimas, kad kunigai
šmeižia socijalistus... Taigi mat, tokius nekaltus avinėlius,
kaip socijalistai, tie kunigai-nevidonai šmeižia... Tasai de
javimas komiškai begalo išrodo ypač “Keleivyje”, kuria
me, galima sakyti, kiek sakinių tiek šmeižimų prieš Dievą,
prieš tikėjimą ir prieš viską ką kiti žmonės gerbia ir prieš
ką klaupia. Kad “Keleivis” ir to vėl šmeižimu nepavadin
tų, pav. žiūrėkime, ką rašo apie jo pakraipą tikrų pirmei
vių suredaguotas ‘Vilniaus Kalendorius’šių metų.Ten ant
103 puslapio skaitome: “Dabartinė “Keleivio” pakrai
pa yra progresiviška, tik šiurkščiai nuduota: rasi čia re
voliucijos, anarkizmo, socijalizmo, bedievybės ir t.t., tik
tas viskas ideališkai neišlaikoma”. Taip rašo Kalendo
rius “Lietuvos Ūkininko” redakcijos. Argi tai taippat
šmeižimas?
Bet dar žodelis p. Iksui ypatiškai. Sakai, Tamistele, kad kunigai privalo būti dėkingi socijalistams už sa
vo užlaikymą. Verčiau aš Tamistos užklausčiau: O svei
kas, ar neprivalai gerbti savo tėvynę, kurioje užgimei
ant svieto, savo prigimtą kalbą, kurioje pirmutinius iš
tarei žodžius, pagalios ir tą Bažnyčią, kuri tave maža do
ros mokino? Kodėl gi tą viską niekini ir dergi laikraš
čių skiltyse. Ponas Ikse, kur padėjai sąžinę savo!
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me čia nuskriausta ir paslėpta 19 narių, kad pagarsinta
30 daugiau, nekaip kuopa paduoda?
85-osios kuopos viršaičiai sako, jie pinigus išsiuntę
tuojau, kaip tik gavę žinią kovo 12 d. O mat “Draugo”
8-asis numeris išėjo Vasario 24 d. Tai kaip kas galėjo ži
noti apie mokesčius, padarytus kuopos pirm šešiolikos
dienų?
Bet aš nežinau apie jokius pinigus, įmokėtus 85-osios
kuopos Kovo mėnesyje. Gal 80-osios kuopos viršaičiai
kalba apie pernykščių (1909) metų kovo mėnesį? Bet tuo
met turėjom6 savo organą, kuriame kas trįs mėnesiai bu
vo garsinamas narių stovis. Čia reikia suprasti gudrumą
85-osios kuopos viršaičių, kurie gundomi “Kataliko”,
stengiasi visokiais būdais apjuodinti centro komitetą, su
drumsti vandenį, nes drumstame vandenyje lengviau gau
dyti žuvis, — o čia seimas netoli, tai-gi stengiasi žmoneliai nors daugiau žuvų įvaryti į “Kataliko” bučių.
Mat nori pasirodyti su savo geradėjingumu ir šau
kia į kuopas: žiūrėkite, broliai, koks tas centro komitetas
nelabas, kaip jis skriaudžia mus! Kokie męs nelaimingi!...
Tik rinkkite
- » mus su “Kataliku” — tuomet gausite laimę, visi būsite užganėdinti!...
Gana jau, gana, 85-osios kuopos viršaičiai, taip besąžiningai meluoti! Ar jus mane toliau atakuosite, ar
ne, bet aš “Kataliko” už kojos nepakilėsiu įsirioglinti
Susivienijimo vežiman.
K. Krušinskas,
S. L. R. K. A. sekretorius.

Gerbiamoji “Draugo” Redakcija.
Teiksitės patalpinti savo
gerbiamamjam laikraš*
tyj šį pranešimą:

“25-as S. L. R. K. A. Seimas atsibus 7—8—9 Bir
želio dieną, 1910 m. Plymouth, Pa.”
i

K. KRUŠINSKAS,
S. L. R. K. A. sekretorius.

Igrekas.

S. L. R. K. A. Reikalai.
ATSAKYMAS 85-os KUOPOS VIRŠAIČIAMS.
* •w •*
“Kataliko” 13-me numeryje 85-sios kuopos viršai
čiai užsipuola ant S. L. R. K. A. centro valdybos, o la
biausiai ant tosios valdybos raštininko, būk jis norįs 85ąją kuopą sumažinti arba ir visai numarinti: centro raš
tininkas, girdi, nuskriaudęs kuopą ant 19 narių; mat, sulyg raštininko padavimo “Draugo” 8-me numeryje, kuo
poje esą 121 narys, o kuopa turinti 140 narių — ir daug
panašių prikaišiojimų.
Tat pažiūrėkime kiek tame 85 kuopos viršaičių at
sišaukime yra tiesos.
“Draugo” 8-me numeryje yra aiškiai pasakyta, jog
85-oji kuopa turi 95 pilnus narius; 34 pavėlino mokestį
ir 41 visai nemokėjo — tat viso būtų ne 140, bet 170. Ka-

TAMYKITE EDWARDSVILLAS DRAUGAI!
Balandžio 17 d. 1910 metų atsibus mitingas apačioj
bažnytinės salės. Meldžiame atsilankyti visus draugus,
taipogi ir norinčius naujai prisirašyti.

Kviečia

Komitetas.

Sugar Notch, Pa. S. L. R. K. A. 46 kuopa turės sa
vo bertaininį susirinkimą balandžio 17 d. 4 valandą po
pietų Ambraziejaus Šimkonio Salėje. Visus užprašo
Komitetas.

NULIŪDIME.
Jei širdis virgsta,

Ar jungą neši,—
Tylėk... ištirpsta
Žaibai savimi...

Patmala.

306

DRAUGAS

DEGTINĖ
VIENAVEIKSMIS SCENOS VAIZDELIS.
Lenkiškai parašė
KAZIMIERZ GORALCZYK.

Lietuvių kalbon vertė
ADOLPAS

VAGELĖ.

(Seka)

šaltišius. Ir gerai brolau padarei, Dievas kaip tik
laiku atsiuntė tave. Štai, nelaiminga tavo sesuo neturi
kuo vaikų penėti, toks vargingas padėjimas, kad nei ap
sakyti negalima.
Stasys. Kaip tai, ar numirė Valentinas!
Šaltišius. Dar blogiad, nes pradėjo girtuokliauti, ap
leido ūkį, pardavė arklius, karves, žodžiu — viską
išpustėjo. Žemė stovi nearta, nesėta. Net baisu!
Salomėja. Taigi čia mes ir tarėmės, kaip čia atpra
tinus mano vyrą nuo girtuokliavimo.
šaltišius. Kad čia sumanius koks nors būdas; juk
jau nesykį bareme ir gėdinome jį, bet nieko negelbi.
Stasys. O kurgi dabar yra Valentinas!
Salomėja. Miega ties tvartais.
šaltišius. Reikia pabudinti jis ir pasakyti, jog atva
žiavo svainis, maž susigėdins ir susipras, blogai darąs.
Stasys. Nekliudykite jo, tegu miega, tuo tarpu gal
ką sugalvosime. Ar jis visuomet taip geria!
Salomėja. Išpradžių buvo labai darbštus žmogus, ne
gėrė, tik prieš dvejus metus kažkas jam pasidarė, susi
dėjo su girtuokliais ir pradėjo gerti. Gyvenome turtin
gai, visoko turėjome užtektinai, o dabar... kaip kokie
elgetos, neturime neretai nei ko valgyti. Vakar pasku
tinius keturius auksinus, kuriuos buvau užsidirbusi dva
re bedirbdama ,atėmė iš manęs ir pragėrė. O dar daugiau
poros rublių bargan įgėrė. Vidunaktyj sugrįžo namo’ ir
pradėjo daužyti duris.
Eik šalin! surikau. Leisk vi
dun, rėkė kiek galėdamas, aš-gi jam atsakiau: tu, gir
tuokli, ne mano vyras, eik sau iš kur atėjai, tai ne tavo
namai.
O gal apsirikau — tarė — gal tai ir ne mano
namai, o tu ne mano pati. Pasišalino ir po valandėlės
nutilo. Atsikeliu šiandien rytą, žiūriu, miega ties tvar
tais. Matyt, dar neišsipagiriojo.
Stasys. Žinote ką, atėjo man galvon gera mintis, o
gal ir pasiseks. Eik, Salomėja, paimk vaikus, eik ir tams
ta, Motiejau, pasakysiu jums, kas reikia daryti, tik rei
kia, kad niekas nieko kitiems, pašaliniams žmonėms, ne
pasakotų. (Visi išeina.)

Balandžio (April) 14, 1910, Met. U. No. 15.

išgėrė aštuonis puskvorčius, o aš nuo šeštojo žemėn nu
virtau. Geras karčemninkas sušlapino man kaktą van
deniu, nes būčiau ir namo’ nepataikęs. Tik ta nedora
Solamėja nenorėjo įsileisti manęs namo ir turėjau nak
voti patvartėje; net šonkauliai skaudu nuo tokio guolio.
Bet palauk boba, pamokysiu aš tave gerai, kaip reikia
gerbti vyras. Kur ji sėdi! Salomėja! Salomėja! a Sa
lomėja !
Nei bobos! nei vaikų, kur jie pasidėjo! — Onute!
Petrukai! Magdute! kur jus po šimts pypkių! Salomė
ja! Salomėja! (pagriebia pliauskę ir drožia stalan) —
Salomėja, ar girdi, eikš čia, nes kaulus sulaužysiu.
SCENA 6.
Kandora, Salomėja.

Salomėja (įeina).

Kas čia vėl per ermideris!

Ko

čia, žmogau, nori!
Kandora. Aš tau pasakysiu, ko noriu! kodėl neįlei
dai naktį manęs grįčion!
Salomėja (juokdamosi). Cha, cha, cha! tai puiku...
o kogi tau reikėjo naktį mūsų grįčion!
Kandora (nustebęs.) Kaip tai, ko man reikėjo, juk
tai mano namai, tai kaipgi! a!
Salomėja. Žmogau, ar tu girtas, ar beprotis... eik
sau su Dievu ir nekalbėk čia niekų, nes pašauksiu vyrą,
bus blogai.
Kandora. Ką pašauksi... ką!
Salomėja. Nagi, Valentiną Kandorą, savo vyrą, juk
gal pažįsti jį, jei nesiklausęs įėjai jo grįčion.
Kandora, Salomėja, ar tu girta, ar aš kvailas, kągi
tu plepi!
Salomėja. Kad neesu girta, visi tai gali paliudyti, o
kad tu kvailas, tai niekas neužgins.
Kandora (supykęs). Klausyk tu, boba, aš tuoj iš
mokysiu tave, kaip reikia su vyru kalbėties (bėga prie
jos su pliauškė).
Salomėja (bėgdama). Valentinai! Valentinai! gel
bėk mane nuo neprieteliaus.
SCENA 7.
Tie patįs ir Stasys.

Stasys (įeina apsitaisęs kaip Kandora, tik kiek šva

riau.) Kas čia per riksmas.
Salomėja. Šit, mano Valentine, atėjo čia koks štai
girtuoklis ir dar triukšmą daro.
Stasys (ištraukdamas iš Kandoro rankų pliauskę).
Klausyk tu, valkata, kaip tu drįsti atėjęs mano namuosna
mušties, aš čia ponas, aš šeimininkas! supranti! jeigu ne
išeisi tuoj iš čia, liepsiu surišti ir nuvarysiu pas šaltišią.
Kandora. O kas tu per vienas, kad turėtum teisę
taip su manim apsieti!
Stasys. Aš esu Valentinas Kandora, šio ūkio savi
ninkas — supranti dabar!
Kandora (perpykęs rėkia).
Netauzykite jus man
niekų! girdite! nes visiems sulaužysiu kaulus. Aš Valen
SCENA 5.
tinas Kandora.
Po valandėlės įeina Kandora.
Stasys (prisiartindamas prie jo, ruščiai.) Girdi tu,
Kandora (žiovauja). Kai išsimiegojau, tai išsimie
gojau. Na ir pagalėjimas gi to Jono, kad apgėrė ma girtuokli, nutilk ir eik sau iš mano namų, nes kitaip pa
ne... ai vieną, jis du, aš antrą — jis trečią, gana to, kad teksi šaltojon! Onute.

Balandžio (April) 14, 1910, Met. II. No. 15.
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Onutė. Ko reikia tėveli!
Stasys. Eik pas šaltišių, tegu čia ateina, kad paliuosuoti mus nuo šito užpuoliko.
Onutė. Gerai tėveli (išeina).
Kandora (pats sau). Nesuprantu tiesiog kas čia at
sitiko. Jau apie savo pačią nieko nei nekalbu, ji galė
tų ir nuduoti, bet šaltišius tai jau tikrai pažins mane.
(Balsiai) Gerai, tegu ateina šaltišius, tegu suima mane,
tegu veda kur nori, nes aš žinau, jog esu Valentinas Kan
dora ir pabaigta.
SCENA 9.
Tie patįs ir Šaltišius.
Šaltišius. Tegu bus pagarbintas Jėzus Kristus!
Visi. Per amžių amžius. Amen.
Šaltišius (eina prie Stasio ir sveikinasi). Sveikas Va
lentinai ...
Stasys. Tamsta kaip gyvuoji. Gerai, kad atėjai, nes
— viena — norėjau pasakyti, kad nesirūpintumet — mo
kesčius užmokėsiu visus už poros dienų...
Kandora (nustebęs, pats sau). Ar aš sapnuoju... ar
girtas... ar piktoji dvasia mane apsėdo.
Stasys. O antra, kad atėjo mano namuosna šitas
štai nepažįstamas žmogus, rėkauja čia, triukšmą kelia,
taigi noriu, kad su juo ką padarytumėt.
Kandora. Žiūrėk į mane, šaltišiau.
Šaltišius. Na, žiūriu; ir ką!
Kandora. Kas gi aš esu?
Šaltišius O šimts tave žino, kas esi, girtuoklis, val
kata koks, pirmą sykį matau tave.
Kandora. Nekalbėk niekų, juk aš esu Valentinas
Kandora.
Toliaus bus.

AUKOS SV. KAZIMIERO SESERŲ VIENUOLYNUI.

Iš Sintautų Parapijos.
Kasperavičiai iš Gaisrų (30 rublių)
$15.45
Iš forest City, Pa.
Kun. M. Pankauskas atsiuntė da kolektos $35.00
Iš Brokton, Mass.
Kolekta Šv. Roko bažnyčioje
$26.62
Stambesnės aukos buvo šios: Budreckis Pranas $1.00
AbraČinskas M i kolas 1.00; Kulikauskas Napoleonas 50;
Zubavičia Antanas 50.; Vasilevičia Jonas 50.; Kaminskas
V. 50.; Brodukta Antanas 50c.
Iš Mt Carinei, Pa.
Kun. Z. Rydlewski surinko Šv. Juozapo lenkų baž
nyčioje
$65.16
Iš Mahanoy City, Pa.
Kolekta Sv. Juozapo bažnyčioje
$83.88.
Stambesnės aukos: Magdelena Bendinckienė $10.09;
Magdelena Bubelienė $3.00; Juozas Juregliavičius $2.00;
Po $1.00.
Ignacas Kaknevičius, Juozas Bubelas, Peliksas Pan
gonis, Stasys Kubilius, Jurgis Bendinckas, Ignacas Pan
gonis, Viktoras Lapinskas, Juozas Žimliackas. Dominikas
Benevičius, Pranas Skelra, Pranas Marma, Magdelena
Traskauckienė, Marijona Mockaitienė, Marijona Auštrie-

nė, Aleksandra Aleksandravičienė, Petronė Jurgeliavičienė, Katarina Litvaitienė.
K'jfiL.
, į./* • .-IJfA '» t
■ *
Po 50c.
Tadeušas Solis, Ignas Mocejunas, Martynas Žalis,
Adomas Sadauckas, Juozas Krušynskas, Jurgis Masiulis,
Antanas Mitrulevičius, Jonas Jeraševičia, Antanas Danisevičia, Jurgis Malžinckas, Vladas Čiponis, Vaitiekus Ju
saitis, Jonas Paplauckas, Jurgis Tamulionis, Adomas Ai
dukaitis, Motiejus Slavickas, Vincas Mantvila, Motiejus
Aidukaitis, Marijona Ramašauckienė, Viktorija Pangonienė, Ona Laurinavičienė, Katarina Račiūnienė, Barbo
ra Kupstienė, Marijona Vizgirdienė, Elena Kijauckienė,
Elena Stočkunienė.
Kun. A. Staniukynas.
4557 S. Wood st. Chicago, UI.

Kritika ir

ibliografija.

Kodėl straikus pralaimi? Kaip išlaimėt!? Angliškai
parašė William E. Trautmann. Autoriui leidus vertė A.
Baltrušaitis. Kaina 10 centų. Pittsburg, Pa. Spauda ir
kaštai “Dilgelių”, 2304 Fifth Avė. 1909.
Vienas sunkiausiųjų literatiškų darbų yra vertimas
iš svetimos kalbos. Vertėjui reikia pažinti ne tik gerai
svetimą kalbą, bet ir pačiam būti stylistu savojoje. Jei
kas atsakomos dovanos neturi, visados pagamjs tokį
daiktą, kurs skaitytojams skambės ir negražiai ir nesu
prantamai. P. Baltrušaičio išverstoji knygutė skaitosi
lyg angliškas originalas, tik angliškų žodžių vietą užima
lietuviškieji. Todėl paprastam skaitytojui, nepratusiam
mąstyti kitaip, kaip tik lietuviškai, daugelyje vietų kny
gutė bus sunkiai suprastina. Reikia abejoti, ar prastas
žmogelis žinos, kas yra “mėsos karalius”, “alginis var
gas”, “dirbti vartojimui” ir kiti žiedeliai.
Knygutėje bandoma prirodyti, jog darbininkai pra
laimi .straikus dėlto, kad (1) yra išsisklaidę į daugybę
nepriklausomųjų viena nuo kitos sąjungų ir (2) užlaiko
kontraktų šventumą. Nuo 1901 iki 1905 m. darbininkai
— anot autoriaus — laimėję daug straikų vien dėlto, kad
visi ėję išvien, visi turėję vieną sąjungą, bet kuomet jie
susiskaldę į taip vadinamas savystoves unijas, tuomet ir
pradėję jiems nesisekti. Pav. pirmutinį straiką San Francisco tramvajų darbininkai išlaimėjo vien dėlto, kad visi
stojo išvien. Bet paskui paskirstė juos sulyg darbų: motormonai ir konduktoriai tapo priversti prisirašyti pri®
vienos sąjungos; ratų tepėjai prie kitos, elektrikai prie
trečios ir t.t. To paskirstymo pasekmė buvo ta, kad kilus
antram straikui 1907 m. ne visi darbininkai pametė sy
kiu darbą ir todėl pralaimėjo.
Antroji straikų pralaimėjimo priežastis — tai kon
traktų šventumas. Darbininkų vadovai (Gorapers, Mitchell, Duncan ir k.) įkalba darbininkams, buk sutartis
tąrp darbininkų unijos ir darbdavių esanti šv«ntas kon
traktas, kurio jokiu budu laužyti negalima. Iš to išeina
kad kuomet vieni darbininkai straikuoja, kiti yra pri
versti dirbti, da-gi po bausme išmetimo iš unijos. Tokių
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kia kol-kas užlaikyti slaptybėje.

Autoriaus nuomone, reikia tik panaikinti unijų sa
vy stovy bę ir kontraktų šventumą, ir tuojau—

davau kad apie tai nė žodžiu neprasitartų.

Pas lietuvius žodis “tauta” turi kitokią prasmę, ne
kaip anglų “nation”. Pripratęs prie lietuviškos termi
nijos skaitytojas galėtų suprasti šitą sakinį visai iškreip
tai. “Tautos” vieton čia geriau tiktų “visuomenė”, ku
rią knygutės autorius ir turėjo omenyje bekalbėdamas
apie “nation”. Bet tai mažesnis daiktelis. Pamatinė au
toriaus mintis — suvienyti viso pasaulio darbininkus į
vieną milžinišką sąjungą, neatsižiūrint į tatai, kokį kas
darbą dirba, ir žadinti darbininkų klesoje neužganėdini
mą arba, kaip tai išsireiškia autorius, “organizuoti ne
užganėdinimą”.

“Jeigu nori laimėti ir įvykdinti sa
vo tikslus, tai organizuok tą neuž
ganėdinimą, įsirašyk į organizaci
jas, kurios skelbia šį programą, pa
remtą ant moksliškų, istoriškų ir
pramoniškų gyvenimo faktų...”

Kokios tos organizacijos, ką skelbią tokį nepalygina
mą, puikių-puikiausią programą? — Tai, skaitytojau,
“Industrial Workers of the World” — sąjungą, kurią
neseniai pradėjo organizuoti socijalistai, bandydami pas
tatyti ją ant vietos “American Federation of Labor”.
Knygutėje rasi teisingų nuomonių ir gerų patarimų
bet ne vienoje vietoje žėrį socijalistų vienašališkumas ir
klesinė neapykanta. Tiesa, pasidalinimas į daugybę savystovių sąjungų kenkia darbininkams, bet pavadinti
Gompersą, Mitchellį, Duncaną ir kitus darbininkų vado
vus vanagais, išdavikais, piktadėjais, tikrais gundytojais
prie pasibaisėtinos pragaišties, darbininkų prigavikais,
paleistuviais ir kitokiais nepritinkamais vardais (pp. 2627.) yra ir nemandagu ir neteisinga. Tokių nemanda
gumų rasime knygutėje daugiau, iš ko aišku, jog jinai yra
parašyta ne pamokinimui ir ne apšvietimui, bet sugundynimui ir pakurstymui, o tatai atima jai patenkančia ver
tybę.

—

Jaunikis. — Žinoma, mieloji, mūsų sužiedotuvės rei

straikų pasekmė įspėtina kiekvienam: darbininkai pra
laimi.
Ką-gi daryti darbininkams T

“prasidės laikai, kadą vyrai ir mo
ters bus pramoniškai laisvi ir pasaulė nušvis dideliais darbais išsiliuosavusios tautos—tautos darbi
ninkų (p. 41). '

—■

—

Mergina. — O, teip mielasai. Aš kiekvienam pasaky-

PAJIESKOJIMAI.

Meldžiu atsiliepti sekan

Pajieškau vargonininko.
čiu adresu:
Rev. P. žindžius,

214 Ripley Place,

Elizabeth, N. J.

Pajiešau Vincento Plado, Jisai gyveno 1909 m. Chicagoj ir paskui rugpjūčio mėn. išvažiavo į Shenandoah,
Pa.
Jisai pats, ar kitas žinantis jo dabartinį antrašą,
meldžiu atsišaukti ant šio antrašo:
F. J- Vaitukaitis
917—33rd str.,
Chicago, III.
Pajieškomas yra Antanas Ryselys.
Pernai prieš
gavėnią važiavo į 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.

BALTAS BILIETAS.

’

Visiems pasitraukusiems iš po Rusijos valdžios nuo
kariūmėnės (liosų) arba kantungos, apsiimu išrūpinti
baltą bilietą, be jokios koliekystės ar ko kitko, bet tei
singu keliu.
Iš kalno pinigų nereikalauju, 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 viršminetą bilietą gauti, lai atsišaukia pas mane sekančiu ant
rašu, įdėjęs už 2c. štampą dėl atsakymo.

Jonas Pokutinskas

Box 103

ELCO, PA.

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, 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
REDAKCIJOS ATSAKYMAI
kius grudus. Puikus dėl gyvenimų namas, susidedantis
iš 18 kambarių, tvartai, 4 karvės, 3 arkliai, 3 plaunamos
. »- f
Juozui Zujui, Ex-Vargonininku i, L. Šv. Kazim. parap. mašinos, 3 kalaveiterei, 3 žagrės, mašina dėl sėjimo, 3
Pittston, Pa. Tamistos raštelio negali talpinti nei vienas vežimai, ir šiaip vėsoki padarai ukininkystei reikalingi.
Pinigų turi turėti 3.000 dol., likusius ant lengvo iŠsave guodojąs laikraštis. Tamsta rašai: “Vargoninkauti jau daugiau nei nemislinu gauti, netik pas jį (kun. mokėjimo per 13 metų.
Gera proga leituviams su didele Šeimyna.
Kaupą), bet ir bile kur kitur. Bet tai niekas — vis gy
Kreipkitės pas advokatą J. S. Lopatto,
vensiu”. Tai ko daugiau ir reikia? Gyvenk sau svei48 Bennet
Bld.
Wilkes-Barre, Pa.
kas! Atmestųjų korespondencijų męs negrąžiname.
»«
*
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Dr. A. L. Graičunas
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų, ne
aplenkiu ir paslaptinių. Atsi&aukantiema ’š kitur suteikiu
sąžiningus patarimus per laiškus.
TELEFONAS: Yards — 3162.

CHICAGO, ILL

<
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3312 So. HALSTED ST.,
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LIETUVIŠKAI DZIEGORMEISTERIS.

Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarantuojamus
25 metams. Lenčiugelius ir gražius žiedus. Armonikas ir
visokius muzikaliskus instrumentus, albumus su muzika,
akuliorius, revolverius, britvas, pocket books vyrams ir
moterims Visokias knygas, rąžančius, škaplierius, kryžeorieš Kaledasleidžiu už pusę prekės ir įkitus miestus siun-

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

DRAUGIJOS!

A. & J. HURWITZ,

H. R. Morgan

----- BANKIERIAI. -----

laiko dirbtuve

visokiu jums rekalingu
daiktu, kaip tai: KEPURIŲ, KOKARDŲ, ŠAR.
PU, VĖLIAVŲ ir tt.
Adresuokite:

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

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

. i'i*' tMt jtf jf. .y*,' .Jt

Shenandoah, Pa.

7C'JC'H*

DR. FR. KRAJEWSKI,
46 South VVashington St.,
Wilkes-Barre, Pa.

Union Ticket Agency

•• •f
$

§
5

*

Į; Seniausia Lietuviszka Baniu Scraatone ir Visoje Aplinkinėje
Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų
Siunčia Pinigus kas dien in visas dalis svieto; tai p-gi perka ir išmaino ve
sokius pinigus. Išdirba visokius Dokumentus Amerikos ir Lietuvos teis m uo
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos 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 tuiime savo krautuvėje daugybe visokiu maldaknygių
ir svietišku knygų visokiose kalbose
::
TELEFONAI: Naujas 803 - Bell 662

A. UZUMECKIS,
Lietuvis Graborius ir B&lzamavotojas.
Viską išpildo geriau ir pigiau negu svetimtautis.
Persamdo karietas vestuvėms, krikštinoros ir t.t.
Priima lavonus ir iš kitų miestų.
Reikale kreipkitės pas savo tautietį.
324 WHART0N, ST.
PHILADELFHIA, PA.
TELEFONAI:
Bell Lombard 27—39 A.
Keystone Main 42—18 D.

DR. MENDELSOHN,
. LENKIŠKAS GYDYTOJAS.
50 South Washington St.

.Wilkes-Barre, Pa

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

•*

POTTSVILLE, PA.

Įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas, dūdos,
plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai.

u. r«i» [k HjĮgfeK »
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DR. ALFRED J. WENNER,

53

4

88 SOUTH WASHINOTON STB.
(nuo pirmo Balandžio (April) persikrausto ant
!«l
77 South Washington str.)
jg
a
Priėmimo
valandos:
g|
K
8 — 10 išryto.
Bell telephone 191 R. X
fe! 1 — 4 po piet.
Peoples
telephone 1002. į
g 7 — 9 vakare.
3
iggĮ»r«:Ki»
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—

M:
O
TEMIKYTE LIETUVIAI!
O
Kelionė per jūres.
Tūkstančiai tūkstančių mūsų tautie
o
< r čių keliauja į prigimtą šalį ir iš tenai atgal į Ameriką, o visi
O
i > labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas:
O
o
o
o

w

JONĄ NEMETH’A,

3 N. MAIN STR.,

WILKES-BARRE, PA.

O kodėl T
Nes turi gerą prižiūrėjimą, parankią kelionė,
*
vkad
tartum
kaip
ir pačios kompanijos būtų pirkę laivakortes.
♦ **
Siuntimas pinigų greičiausias ir pigiausias pasaulyj.

VIENATINE LIETUVIŠKA DEDKL6 KKAUTUVt
Geriausių armonikų, skripkų, klernntų, koncertinis
trubų ir daugybė visokių muzikališkų instrumentų.
Puikiausių dziegorėlių, lenciūgėlių, visokių . gražių
žiedų, laketų, špilkų, kolčikų, gerų brltvų, dr u ka
voj amų mašinukių, albumų, revolverių, klišių, rąžan
čių, škaplerių, guminių literų, istorijų, dainų, pasa
kų ir visokių maldaknygių. Gražių popierų gromatų rašymui tuziną už 25c., 5 tuzinai už 61.00. Dailių atidaromų aitoriu k ų ir pavinčiavonių siuntimui j Lietuvą. Atsiųsk savo tikrą
Adresą ir už 5c. markę, o apturėsi No. 3 Kataliogų su 450 pavei
kslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano
tsvoTas pirmos kliaaos o prekės pigesnės kaip kitur; orderiui iš
siunčiu greitai j .visus Amerikos, Kanados ir Anglijos kraštus
Kviečiu visus atlankyti st. visokiais pirkiniais ir orderiais pas
K. VILKBWICH,
112 Orand lt.,
St. Dep. D.
Brooklyn, N. Y.

310

Balandžio (April) 14, 1910, Met. II. No. 15.

DRAUGAS

TTX AM AASauj8* 1° tuzinų gražiausių pppierų, 38
U Zi tĮ/A* VVgatunkų su gražiausiomis dainelėmis
ir puikiausiomis kvietkomis bei konvertais. Teipgi ir višokių knygų ir popierų katalogą siunčiu už 4c. štampą.
Reikalauju pardavėjų ir duodu gerą pelną.
M. žukaitis, 227 E. Main str., New Britain, Oonn.

OFFICE NEW PHONE 37.

RESIDENCE 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.

ADRESAI CENTRO VYRIAUSYBES SUSIV. LIET.
RYM0-KAT. AMERIKOJE:
KUN. S. PAUTIENIUS prezidentas
P. O. Giradville, Pa.
JONAS RIKTERAITIB vice-prez.,

67 James St., Waterbury, Conn.
KAZYS KRUŽINSKAS seretorius,
457 — 17th St., Brooklyn, N. Y.
REV. V. STAKNEVICIUS, iždininkas,
207 Adams Str. Newark, N. J.

Glo bėjai kasos:
JONAS VIERAITIS,
107 So. Harding St., Worcester, Mass.
KAZYS VASKEVYČIA,

Naujas Telefonas 1005.

I

Senas Telefonas SS*.

DR-AS ALBERTAS KAUFMAN,

J

t

186 Jefferson St., Newark, N. J.
KUN. V. VIZGIRDA knygius,

190 So. Meade St., Wilkes-Barre, Pa
KUN. V. STAKNEVIČIA dvasiškas vadovas,
207 Adams St., Newark, N. .1
—: OIDTTOJAB H LIETUVOS.

J

Specijalista* nuo visokiu ligų.

(&

Gydo net labiausei užsisenejusias chroniškas vyru. moterų ir kūdikiu
Heras. Galima susikalbėti, lietuviškai, lenkiukai, msiškai ir vokiškai.

(g

51 N.aWashington St., Wilkes-Barre, Pa.
DRAUGO”

f

F A B I O L E,

Garsi kardinolo Wisemano apysaka. Vertė Vytau
tas Kaina 1 doleris. Imantiems daugiau, kaip vieną
egzempliorių, nuleidžiamas didelis nuošimtis.

Gaunama pas.
REV. V. VARNA GIRI S,

~~I

I-----------------------

SPAUSTUVE

312 S 4th St,

BROOKLYN, N. Y

Tautieti! Jei reikia Tau stalyti nauji namai, artai
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak
terius MIKAS SLAP1KEVIČIUS, New Philadeiphia Pa.
Nauja Knyga—Biblija—aiba šv. Rastas Įžiebtas
KUN. S. PAUTIENIAUS.
Tik vienas šitas šventaraštis yra katalikiškas.
Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntimui
Adresas: REV. 8. PAUTIENIŲ*,
GIRARDVILLE, PA.

MOKYKIMĖS PATĮS.

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBŪS
KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETU8,

Gramatika angliškos kalbos mokytis be mokytojo
(apdaryta) $1.00.
*
Vaikų draugas arba kaip mokytis skaityt ir rašyt
be mokytojo 15c.
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 62
NEW YORK CITY.

SIOS DIDELE-NAUJAU
RAIDĖS STATOMOS
SIOJO PATENTO—MAŠINA "LINOTYPE”
BEN. J. KMELEWSKI

ADRESUOKITE

<<

DRAUGAS”

314 E. Market St

Wilkes-Barrc, Pa.

.

----- NAUJAS TELEFONAS 1357.-------

Parsiduoda laivakortės ant geriausių linijų. Siflnčia
pinigus j seną krajų greitai ir saugiai. Žemės ir Notarijaus dalykai taipogi doviernastis.
102 North Sherman 8t.,-------WILKE8-BARRE, PA..

