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ŠEŠTA NEDALIA PO VELYKŲ.
Lekcija. I Petr., IV., 7—11. — M y Ūmiausieji: Bukite 

išmintingi ir jauskite maldose. O pirm viso turėkite vie
ni prie kitų tarp savęs nepaliaujančią meilę, nes meilė už
dengia daugybę nusidėjimų. Bukite svečių priėmingi 
tarp savęs be murmėjimo: Kiekvienas kaipo gavo malonę, 
parodydami aną vienas kitam, kaipo geri tuleropos Dievo 
malonės užveizdėtojai. Jei kas kalba, kaipo Dievo žo
džius; jei kas tarnauja, kaipo pagal pagalėjimo, kurį duo
da Dievas — idant visuose daiktuose butų Dievas pagar
bintas per Jėzų Kristų, musų Viešpatį.

Evangelija. Jon. XV, 26—27, XVI, 1—4. — Anuomet 
tarė Jėzus savo mokiniams: O kad ateis Palinksmintojas, 
kurį aš jums atsiųsiu nuo Tėvo, tiesos Dvasią, kuri nuo 
Tėvo paeina, ana apie mane duos liudijimą. Ir jus 
liudysite, nes su manim esate nuo pradžios. Tai jums 
pasakiau, idant nepasipiktintumite. Atskirs jus iš su
sirinkimų, o ateina valanda, jog kiekvienas, kuris jus už
muša, tarsis Dievui tarnavimą darąs. Ir tai jums pada
rys, jog nepažįsta Tėvo nei manęs. Bet tai pasakiau jums, 
idant kad ateis valanda atmintumite ant to, jog aš jums 
pasakiau.

“Sursum corda”! *)

Artimąjį ketvergą apvaikščiosime didelę šventę Įžen
gimo į dangų Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus. Toji 
šventė privalo būti ypatingo mūsų džiaugsmo ir vilties 
diena, nes kur Viešpats nuėjo, ten eis ir Jo tarnai Jis 
nuėjo į dangų, į savo garbės namą, nešdamas ant rankų, 
kojų ir šono, ženklus karčios Savo kančios, idant amžinai 
garsinti, kaip labai Jis mus numylėjo, ir kaip didele kaina 
atpirko mūsų prasikaltusias dūšias. Šeštinių Mišiose yra 
ši, giliai mus pamokinanti malda: “Suteik, Tavęs meldžia
me, Visagalįs Dieve, ydant, kaipo męs tikime į Tavo vie
natinį Sūnų musų Viešpatį šiandien į dangų įžengusį, taip 
ir męs širdžia ir minčia ten įžengtumem ir su Juomi nuo
lat gy ventumem: per tą-gi musų Viešpatį Jėzų Kristų 
Tavo Sūnų“. Kaip atsimainytų mūsų gyvenimas ant 
žemės, jei tik męs įprastum gyventi šios trumpos maldelės 
dvasioje. Dabar, pertankiai, daleidžiam save prislogyti 
prie žemės visokiems liglaikiniems rupeščiams ir vargams; 
susierziname nemandagiu pasielgimu ar neatsargiu žo
džiu; iš vienos pusės nubosta mums gyventi ant žemės, 
o iš kitos vėl, paskęstame tuščiose svieto linksmybėse. 
Dievas šaukia į mus, ydant pakeltum savo akis nuo pra
nykstančių, žemiškų daiktų prie amžinųjų ir prie links
mybių, kurios amžinai tesės. Ar apsimoka mums čionai 
taip labai rūpinties ir varginties, jei musų išbandymo lai
kas taip yra trumpas, ir jei viskas, ką ant žemės darome 
ar kenčiame dėl dangiškojo mūsų Tėvo, padidįs mūsų gar
bę danguje? Yra galima ir ant žemės esant gyventi sa
vo širdžia danguje, kaip to pas Dievą prašome Mišių mal
doje — “ydant ir męs ten širdžia ir minčia galėtum įženg

•) augštyn širdis.

ti ir su Juomi amžinai gyventi’’. Kaip didelę vertę, 
grožybę ir laimę apturi, tokiu būdu, ir prasčiausias ant že
mės gyvenimas ir kaip, su juomi sulyginus, išnyksta tuščia 
svieto paroda! Priešingai kaip žmogaus gyvenimas pasi
daro tyras, romus ir skaistus, kuomet yra užslėptas su 
Kristumi Dievuje. Męs, ištikro, labai esame neišmintin
gi, jei savo mintis pašvenčiame svieto tuštybei ir žmonių 
garbei, kurie vargiai kada nors pamislija apie Dievą, ar
ba atsižiūrime į pasielgimą žmonių, kurie apie amžinumą 
nepaiso; labai neišmintingi esame, jei jieškome panašių 
žmonių draugystės, jei jų darbus pamegdžiojame, o užpa
kalyje paliekame žavinančią dangaus laimę ir garbingą 
išmintį Aukščiausiojo Dievo. Kaip apgailestauja mus 
Aniuolai Sargai ir kokioje paniekoje laiko mus šėtonai, re 
gedami kaip męs, dėl tokių niekų, galime užmiršti Dievą 
ir dangų! Meskime šalin niekniekius, o tvirtai siekime 
palaiminimų ir džiaugsmo pažadėtojo amžinumo; gyven
kime visuomet su Viešpačiu, kuris mus atpirko Savo kry
žiumi ir kančia, ir kuris mus numylėjo amžina meilė. S.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE.

“Vilniaus Žinių“ b. redaktorius P. Vileišis patrauk
tas teisman už atspaudinimą “V. Ž. “ No. 106, 1907 m. ži
nutės “Iš Paprūsės gyvenimo“. Beto redaktorius P. Vi
leišis įdavė teismui ir tos korespondencijos tariamą auto
rių, pasirašiusį K—lis. Tai yra apskritai imant retas at
sitikimas, o lietuvių laikraštijoj pirmutinis, kad redakto
rius išduotų korespondentą be jo sutikimo.

“Liet. Ūkin. ♦ 1

Konfiskavo “Šaltinį“. Konfiskuota “Šaltinį“ No. 12 
už įžengiamąjį straipsnį “Žemės reikalai Lietuvoje“, kur 
buvo išpeikta viriausybės varomas Lietuvos kolonizavi
mas rusais ir raginami lietuviai stengties išlaikyti žemę 
savo rankose. Redaktorius kun. Vailokaitis patrauktas 
teisman.

Užsienio liet. laikraščių cenzūra. Ikišiol lietuvių lai
kraščiai, kurie leidžiasi užsieniuose, ėjo per Varšavos cen
zūrą, dabar jau jie siunčiami stačiai Vilniun, kur peržiūri 
juos vietinė cenzūra.

“Rambyno“ draugija. Prūsų lietuvių būrelis sutvė
rė tam tikrą draugiją nupirkti padavimais garsiajam 
Rambyno kalnui. To kalno dalis priklauso dabar Prū
sų seimo atstovui d-rui Gaigalaičiui. Susitvėrusios drau
gijos vardas — “Rambynas“. Draugijos nariai (tikrie
ji) moka 100 markių metams. Draugijos iždininkas J. 
Grigą: Tilžė, Jagerstrasse, No. 4.

Spaudinių paroda Peterburge. Balandžio 1 d. vieti
nio ūkio dalykų tarybos būste Peterburge, kaip praneša 
“Rieč“, atsidarė 2-oji spaudinių paroda, vyriausiosios 
spaudos dalykų valdybos taisoma. Bus išstayti visi perijo- 
diniai ir neperijodiniai leidiniai, išėjusieji Rusijoje 1909 
metais.
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Vyriausioji spaudos dalykų valdyba pasiekė tai pa
rodai įdomių žinių apie knygų leidimų 1909 m. išviso per
nai metais išėjo 26,638 veikalai, 101,466,908 egzempl. Kny
gų išėjo 45 kalbomis. Daugiausiai knygų išėjo rusų kalba: 
20,698 knygos, 82.640.042 egz., kurių'vertė inkainota 25.- 
903.102 rubliais 70 k. Paskui eina knygos lenkų kalba: 1.- 
906 knygos, 4,882,170 egz. inkainuotos 1.023.304 rub. 40 
kaip. Toliau eina: vokiečių kalba — 756 knygos, 1,609,- 
854 egz. (387.288 r. 45 kap.), latvių — 626 kn. 1,943,284 
egz. (433.578 r. 65 k.), žydų — 601 kn., 1,777,162 egz. 
(383.864 r. 10 k.), totorių — 383 kn., 1,757,800 egz. (278,- 
476 r.,) ingaunių—355 kn., 1,107,395 egz. (207.408 r. 50 k.) 
armėnų—190 kn. 318,800 egz. (98.083 r. 50 k.), lietuvių— 
155 knygos, 437,712 egz. inkainotos 99.866 rb. 20 kaip., 
sena-slaviškai—126 kn., 429,573 egz., prancūzų—113 kn., 
439,782 egz., gruzinų—108 kn., 205,691 egz. ir t.t. Arabų 
kalba išleista 57 knygos, bet egzempliorių skaičius dido
kas—592,650. Kirgizų kalba išėjo 21 knyga, 118.000 egz.

Taip tatai lietuviai išleistųjų pernai knygų skaičiumi 
stovi devintoje vietoje Rusijos tautų tarpe (paskui rusų, 
lenkų, vokiečių, latvių, žydų. totorių, ingaunių ir arinėj 
nų). Egzempliorių gi skaičiumi ir išleistųjų knygų inkai- 
nojimų—lietuviai užima aštuntą vietą (aukščiau kaip ar
mėnai). Dvasiško turinio knygų nuošim.. lietuviai išleido 
daugiausiai (iš 155 knygų—125 dvas.). “V.”

Iš tos tai priežasties Vilniaus “Lietuvos Žinios”, ne
padoriai kovojančios prieš kunigiją ir katalikų tikėjimą, 
daro No. 26 sekantį pasistebėjimą:

“Skverbto skverbiasi galvon sulyginimas mūsų da
bartinės svietiškės ir kuniginės jaunosios inteligentijos. 
Rodos, abidvi iš to paties molio sutvertos, bet kaip 
toli viena nuo kitos dabar skiriasi. Jaunieji kunigai ir 
klėrikai kiek įmanydami stengiasi dirbti, žinoma, savo pa
kraipoj. Nebereikalo 1909 m. išėjo Didžiojoj Lietuvoj 
125 knygos tikybinio turinio iš 155 viso lietuvių kalba 
knygų skaičiaus. O svietiškės jaunosios inteligentijos 
kur pereitų metų darbai! Argi toksai sulyginimas netu
rėtų priversti raudonu užkaisti ne vieną jauną mūsų svie- 
tiškį inteligentą? Pasitikime, kad snūdulio laikai praeis 
ir vėl męs pamatysime savo jaunuomenę nau
dingu visuomenės darbu užimtą. Reikalinga tuo- 
tarpu tolydžių jaunuomenę žadinti prie tokio darbo, “rei
kalingas, anot “Aušrinės”, kiekvienoj organizącijoj svei
katos branduolys”?

ftviekšna (Kauno gub.). Nelaimė. Vilkenų dvaro 
malūnininko bernai vežė malkas iš miško. Įvažiavus į 
klaną (balą), arkliai nebegalėjo ištraukti vežimo. Tuomet 
mėgino bernai tą vežimą pečiais pakelti. Pakėlus veži
mą, arkliai truktelėjo, vežimas atkrito atgal ir vieną 18
metų vaikiną nuspaudė amžinai, antras dar truputį liko*
Kyvas. • •„ . • r .

Alunta (Ukmergės apsk.). Atsirado. Prieš Kalėdas 
pražuvo bernaitis Ed. Bartkus iš Untaliežių sodžiaus. Nie
kas nežinojo, kur jis galėjęs būti. Dabar atrasta jo lavo
nas Virinčio upėje. Policija tyrinėja, ar čia nėra užmuši
mo. Nabašninkas mėgęs gerai išsigerti.

Plungė (Telšių apsk.). Gaisras. Kovo 22 d. (s. k.) 
iš ryto gaisras greitu laiku sunaikinęs apie 20 triobų tarp 
jų yra ir monopolis. Nuostolių padaryta į 20 tūkst. rub.

Prienai (Suv. gub.). Per Panelės Sopulingosios atlai
dus ėjo iš Prienų namo keli Pakuonio parapijos vaikinai 
gerai išsigėrę. Eidami viduriu kelio, nenorėjo praleist va
žiavusio paskui žmogaus; tas užsispyrė pro juos prasilenk
ti, bet vaikinai nutvėrė už arklių ir vienas perdūrė peiliu 
arklį, o kitas smarkiai perpjovė žmogui ranką. Žmogelis 
susimetęs atgal, atlėkęs į Prienus, pasiėmė žemsargį ir 
pasiviję du ištvirkėliu tuoj suėmė ir nugabeno į šaltąją. 
Gėda pakuoniškiams!

‘ ‘ Šaltinis. ’ ’
Joniškis, Viln. gub. Joniškio jarapija — neperseniai 

buvo kaip ir vien lietuvių parapija. Ilgainiui ant dvarų 
atsirado atėjūnų, kurie sudarė apie ketvirtą dalį parapi
jos. Jie tai ir dvarai lenkų kalbą įvedė tokion madon, 
kad šiendien ūkininkai, tarp savęs lietuviškai tebekalbė
dami, vaikus jau lenkiškai kalbina, ir pasidarė netik per- 
nelig uoliais, bet tiesiog baisiais “lenkais” patrijotais. 
Dar prieš trejetą metų viskas buvo ramu, visi gyveno san
taikoje. Nuo kažinkurių laikų kunigai, šalę lenkiškų, 
sakydavo lietuviškus pamokslus; gerai pamokytas lietu
vių choras giedodavo lietuviškai, ar lenkiškai, užvesta 
eilia, pakarčiui, o kai-kada, kaip tai buvo prie kun. Kuz
minsko, ir vien tik lietuviškai. Bet atsiranda ta tikra 
Lietuvos nelaimė — lenkiškoji endecija, tasai lenkų pab-
lūdimas viską ant savo kurpalio perdirbti. Ir štai, belau- • _ _
kiant J. M. Vyskupo Roppo atvažiuojant, dvarininko Za- 
jączkowski’o agentas, arendorius Ivonauskas pradeda 
chorą tvirkinti. Giesmininkui Žičkui tikram lietuviui, kurs 
visados džiaugdavos lietuvių giesmėmis, Vilniaus Kalva
rijas einant, Iv. duoda 3 rublius. “Negiedok, sako, tai ir 
iš Zajączkowski’o gausi”. Kiti giesmininkai geria už 
kažinkeno piningus, o likusius po 18 kap. tarp savęs dali
jasi. Kai-kurie, negavę, ranka pamojo, tik Masaučius ne
gavęs kitiems pasiskundė. Ir ėmė choras nebegiedoti. Su
sidarė kitas choras, dar geresnis, kurs ir lotiniškai, ne
tik lietuviškai ir lenkiškai, pagiedodavo; jame ir iki šiai 
dienai tebedalyvauja paties Žičkaus duktė. Bet pradeda 
iš Unturkės parapijos važinėties Šimėnas, vakar tepasida
ręs “lenku”; anksčiausia atvykdamas lietuviams giedoti 
paskirtomis dienomis, ima klykti. Jam padeda tokiepat 
“lenkai”: Žičkus, dabar nuolat nebeblaivus, ir Masau
čius, ir darosi netvarka, kuri štai treti metai tęsiasi ir vis 
bjauresnė darosi. Tie trįs “lenkai” ir dar dvylika to
kiu pat “lenkų” lietuviškai nebeleidžia nė žodžio ištarti: 
nei kunigui iš sakyklos, nei chorui bažnyčioje, nei per 
procesijas. Per šv. Kazimierą Ivonauskis kurstė neduo
ti karūnų procesijai, per kurią lietuviai turėjo giedoti; 
stovėdamas už Žičkaus, vis jį kumšėjo, kurstydamas 
“krzyczcie”! t. y. darykie netvarką. Iš giesmininkų, kad 
ir einančių prie komunijos, “lenkai” traukia lietuviškas 
knygas, laužo šventus paveikslėlius, baugina chorą iš- 
mušią, iškarsią, drabužius supiaustysią. Sumuša Mykolą 
Klimašauską iš Jeteniškių, Ugevičių Ignotą iš Bindžiukių 
Klimačauskaitė ir kitas moteris giesmininkes. Kitiems 
graso. Kunigai, tai matydami, bėga, galvas susiėmę,
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kaip tai Malėtų senelis. O dvarininkas Z., kaip pabludęs 
visur lakioja, atvirai kurstydamas: “naikinkite, naikin
kite lietuvius”! Komisijai atvažiavus, Zajączkowski’s 
viešai kurstė žmones ant šventoriaus sakydamas: “Išmuš- 
kite tuos lietuvius”! Žmonėms grįžtant iš komisijos, Za- 
jączkowski’s, pasivydama būrius, šaukė: “Nepasiduokite, 
rėkite, kaip ligi šiol rėkėte! Ir per keturesdešimtį rėkite”. 
Sukurstyti, sukvailinti žmonės taip ir padarė. Kilo net
varka, kunigai išbėgiojo. Dabar nei šiokių, nei tokių ne
bėra nei pamokslų, nei giedojimų. Kuo-gi vis tai pasi
baigs? O Zajączkowski’s puldinėja visur. Pasiekia net 
valsčių; prašo ir staršinos, kad padėtų apgalėti lietuvius. 
Bet staršina atsisako, nenorįs kišties į svetimos parapijos 
reikalus. Kursto žmones prieš kunigus. Tiems pradedant 
abejoti, kas gi bus, kai visai kunigo neteksime, atsako: 
“Z Warszawy wam przywiozę”.

Pone Zajączkowski, juk tai vadinasi įstatymuose : 
kurstymu vienos tautos prieš kitą, juk už tai bausmė ski
riama !.. . Prirodymų visų tų prikaištų, kuriuos darome 
Zająezkovvski’ui, kaipo parapijos neramintojui, čia nede
dame: tai padarysime teisme, jei p. Zająezkowski’s to pa
norės.

PETRAS ARMINAS.
Kovo 18 d. suėjo 25 metai nuo dienos mirimo garsaus 

mūsų dainiaus ir Lietuvos mylėtojo, Petro Armino. Pet
ras Arminas gimė Dekniškių kaime, Vilkaviškio apskr., 
Suvalkų gub., rugsėjo 16 dieną 1853 metais. Mokslus bai
gė Veiverių mokytojų seminarijoje.

1871 metais be skatiko prie dūšios Petras Arminas 
pradėjo Alvite, Suv. gub., sunkų pradedamosios mokyk
los mokytojo darbą. Po kiek metų buvo perkeltas į Nau
miestį prie dviklesės miesto mokyklos, o iš ten 1877 metais 
liko paskirtas prirengiamosios klesos mokytoju prie Ma
rijampolės gimnazijos.

Čia prasidėjo jo platus, pilnas tėvynės meilės gyveni
mas. Jo butas buvo lietuvių jaunuomenės susirinkimų 
vieta, kurios širdyje, drauge su kitais tuo laiku buvusiais 
lietuviais mokytojais prie gimnazijos, sėjo pirmuosius pro
senių kalbos ir tėvynės meilės grūdus. Petras Arminas bu
vo meilus, turėjo širdingą veido išvaizdą, taip kad mokėjo 
visuomet pritraukti prie savęs jaunuomenę, kurio žodžiai 
didelę darė į ją intekmę.

Neužsibaigė jo visuomeninis darbas vien tik žodžiais. 
Savo žmonos ir draugų paskatintas, jis pradėjo versti ei
lėmis iš svetimų kalbų lietuviškojon įvairias pasakėles, 
kurios jaunuomenei labai patiko. Iš jo vertimų pirmųjų 
vietą užima: “Piastų duktė”, “Kaimo mokykla”, “Tris 
Budriai” ir kiti smulkesnieji vertimai. Savo raštus P. Ar
minas išspauzdino “Aušroje”, leidžiamajame Tilžėje lai
kraštyje.

P. Armino darbai tėvynės naudai nepatiko artimiau- 
siajai jo vyresnybei, gimnazijos direktoriui. Direktorius 
įvairiais būdais jį skaudė ir skundė augštesniajai val
džiai. Visi šie nesmagumai ardė ir taip jau silpną Armi
no sveikatą. Galu gale liko visai atstatytas nuo vietos. 
Tas smūgis visai pakirto jo pajėgas: mušėsi kraujas per

burną ir išsirišo neišgydoma liga—džiova. Ir kovo 18 d. 
1885 m., aprūpintas Šv. Sakramentais, užbaigė trumpą sa
vo gyvenimą, nes pergyveno vos 32 metu.

Palaidotas liko ant Marijampolės kapų, kur jam pas
tatytas paminklas su šiuo parašu:

Viengenti, prie šito kapo atėjęs,
Atmink kad čia ilsisi mūsų geradėjas,
Kurs Dievą ir brolius savo mylėjo 
Ir meilę viengenčių tarpe jų sėjo.
Paliko jis gražų mums atminimą—
Kiekvienas už paveikslą jį tegul ima.

IŠ LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE

BOSTON, MASS.
Pastaruose “Lietuvos” numeruose Bostono sacijalis- 

tai suskato girties savo darbais neva nuveiktais lietuvių 
kultūros ir dailės pakėlimui. Kiek, girdi, teatrališkų 
veikalų esame sulošę, kiek prakalbų surengę. Iš ko męs 

- matome, kokia yra socijalistų nuovaka apie dailę, kuo
met net savo agitatyviškas prakalbas irgi prie dailės pris
kaitė. Ir iš tiesų, kaip prakalbos taip ir teatras pas juos 
vien agitacijos įrankiais pavirsta. Kaip prakalbose, 
taip ir ant scenos socijalistaans rūpi vien tikėjimo nieki
nimas ir kunigų šmeižimas. Tam tikslui jie nesidriovi 
kartais net sceniškojo veikalo autoriaus mintį falšuoti. Ir 
taip, jeigu teatrališkame veikale bus paminėtas “ponas” 
arba “žydas” su prikišimu jiems kokios nedorybės, tai so- 
eijalistai ant scenos poną ir žydą perkeis ant kuni
go. Pastaruoju laikų Bostone lošdami “Mindaugj”, 
taip pat iškraipydami autoriaus mintį, socijalistai išnieki
no kryžių ir triukšmingu ranku plojimu išreiškė savo 
džiaugsmą, kuomet stabmeldis Mindaugis ištarė burnoji
mo žodžius “prakeiktas kryžius”. Ar ne aišku, kas rūpi 
Bostono socijalistams? Jiems nerūpi lietuvių dailė, nei 
kultūra abelnai bet rūpi jiem vien prieštikybinė agitacija. 
Juk nekitokiam tikslui jie naudojasi ir pačia lietuvių kal
ba, rašydami lietuviškai knygas, išleizdami laikraščius. 
Jiems lyginai nerūpi lietuvių literatūra bet platinimas so- 
eijalizmo ir bedievystės tarpe lietuvių, o pati kalba tai 
agitacijos priemonė ir daugiau niekas. Lietuva tad ir 
lietuvystė, ištiesų, socijalistams tiek galvoje, kiek mums 
visiems rūpi pernykštis sniegas. Juk Bostone gyvena so- 
eijalistas su slapyvardžiu “Iksas”, pragarsėjęs savo ne-
patrijotiškumu “Keleivio” skiltyse. Igrekas.

NEWARK, N. J.
Bal. 21 d. čionai palaidotas Jokūbas Savielius. Na- 

bašninkas buvo geras katalikas, žmogus doras ir miela- 
širdingas dėl biednųjų.

Darbai pas mus eina pusėtinai; faundrėse dirba smar
kiai, tik skrybelninkai prasčiau. Vietinis.

ST. PAUL, MINN.
Mūsų tautietis, Jurgis Jonaitis, pabaigė St. Paul Se

minariją ir gegužio 1 d. apturėjo kunigystės šventinimus.
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BAYONNE, N. J.

Bal. 15 d. pasimirė šičionai Kunigas B. Poznalskis. 
Nabašninkas ką tik buvo pabaigęs Newarko Seminariją. 
Verbų subatoje įšventytas, pirmąją Velykų dieną atlai
kė pirmąsias šv. Mišias. Mirė nuo gazo. Eidamas gulti 
neužsuko drūtai gazo kranų; daug gazo priėjo ir rytmetį 
rado ką tik gyvą. Nors da apie 40 valandų gyvavo, bet 
žado neatgavo. Kun. B. Poznalskis biednų tėvų sūnus • 
tėvai seniai pasimirė. Į mokslus leido jį jo sesuo, kuri 
per kiauras dienas ir naktis vargo ir dirbo, kad tik pra
simaitinus ir įleidus brolį į kunigus. Pradirbo savo svei
katą, neteko vienos akies besiūdama, pasiliko ubage — ii 
štai ta viltis, kuriai visą save pašventė, užgęsta. Liūdna ir 
gaila buvo nebtekus jauno kunigėlio, stropaus darbinin
ko Kristaus vynyne, bet sopulingesnis buvo regėjimas, 
matant jo be sveikatos, sunykusią, alpstančią seselę!

Palaidotas 18 d. Newarko kapinyne. Palaidojiman 
pribuvo visi Newarko Seminarijos profesoriai ir klieri
kai. Bayonnietis.

UNION CITY, CONN.
Meldžiju G. “Draugo” Redystės Jųsu gerbiamame lai

kraštyje paitalpinti šias naujienėles iš mūsų miestelio.
Oras pas mus gražus, gamta žiemos rudą apdangalą 

pakeitė žaliu, sodai žydi, oras nuo žiedų kvepi, visur ma
lonu, juda gyvuoja, nes tai puikiausis metų laikas — ge
gužio m... Gamta darbuojas, kad išdavus maistą, mūsų 
kūnui reikalingą, dirbame ir męs, vargdienėliai, kad jį 
apdengus ir užganėdinus. Gurno dirbtuvėse ir plieno lie- 
jinyčiose darbai gerai eina. Bet yra svietelio ir be darbo, 
o nemaža tokių, ką, nenorėdami dirbti, zulinasi per die
nas apie smūkles.

Tačiaus mūsų draugijos: šv. Pranciškaus ir 68 S. L. 
R. K. A. kuopa mažai terodo gyvumo. Visi klausinėja 
kada ir kokį gaus laikraštį? O paklausti kokio norėtų? 
atsako — “Draugą” arba “Žvaigždę”, o apie “Katali
ką” tai ir kalbėti nebenori, nes “Katalikas” ir jo sėbrai 
šiais metais mūsų Susivienijimą nuskriaudė nuolatinėmis 
melagystėmis ant sąnarių, o per tai ir ant turto! Tokių 
“Katalikų” mums nereikia!

Jisai tik katalikas ištolo, bet arčiaus prisižiūrėjus vi
sai kitaip išrodo. Kas-gi jame talpinama? šmeižimai ku
nigų, neteisus užsipuldinėjimai ant tų, kurie daugiausiai 
yra prisidarbavę dėl Susivienijimo labo, arzinimas vienos 
organizacijos narių — tai ir viskas. Taigi už tokius 
“Kataliko” nuopelnus, dėl mūsų organizacijos, męs ir tu 
rime atmokėti jam šįmet.

Kun. Milukas, Kun. Kaupas ir kiti yra dauginusiai 
pasidarbavę dėl Sus-mo. Nėra kolionijos, kur kun. Mi 
lukas nebūtų turėjęs prakalbą dėl Susivienijimo labo; va 
žinėjo, kalbino prisirašyti, steigė kuopas, ir Susivieniji
mas žymiai augo. O ką-gi gero padarė p. TanancvPuis? 
— Skriaudą. Ir jisai juodina veikliausius mūsų darbi
ninkus?! Turėkime kantrybę — netoli seimas: atsikraty
sime nuo savęs viešų priešų. Petras Brastauskas.

---------

CAMBRIDGE, MASS.

Šio miestelio lietuviai — katalikai pastaraisiais lai
kai' gavę veiklų vadovą, ėmė smarkiai darbuotis savo la
bui.

Balandžio 17 d. Cambridgės lietuviai nutarė pasista
tydinti sau gražią plytų bažnytėlę, prekiuosančią apie 
trisdešimts tūkstančių dol. Pasitikima, kad ta suma grei
tu laiku susirinks, nes dori katalikai paskutinį skatiką 
aukauja ant Dievo namo, be kurio mums ir skurdu ir il
gu. Tuo pačiu žygiu vienbalsiai nutarta, kad kiekvienas 
parapijonas, vyriškis ar merginos, šiais metais išsimokėtų 
ant naujos bažnyčios po dešimtinę.

Cambridgės lietuviams įkyrėjo sicilikai.
Bal. 17 d. Apšvietos sicilikų kuopa surengė prakal

bas. Kalbėtojais buvo F. Bagočius ir A. Antonov. Kai 
tik pasirodęs ant pliatformės A. Antonov “draugiškai” 
pasveikino publiką: “Ko teip šiendien visi pasišiaušę, gal 
kad kunigai palieptų jums naikyti visus stačiatikius, tai 
tuojaus eitumėt ir naikytumėt”? Visi žmonės sukliko 
vienu balsu: “tu pats esi pasišiaušėlis — iš tavo plaukų 
ant galvos ir barzdos matyt, kad Šliupas pargabeno tavę 
iš Azijos”4 ! Pasidarė triukšmas ir revoliucijonierius 
turėjo smukt į kampą, negavęs daugiau kalbėti.

Po tam bandė kalbėti F. Bagočius, žadėdamas neuž
gauti, bet įžeista publika ir šitą siciliką nušvilpė nuo pliat
formės. Tuomet moteriškė Karokienė apskelbė, kad pri
versti esą kuogreičiausia užbaigti prakalbas, nes klausy
tojai pailsinę kalbėtojus.

Cambridgės lietuviai pasirodė esą susipratusiais vy
rais, užtatai garbė jiems!

Bal. 19 d. vietiniai lietuviai surengė ferą, dainas, te
atrą ir prakalbas. Per ištisą dieną žmonių kupinai bu
vo. Savo gražiomis ir pamokinančiomis kalbomis: kle
bonas, p. Bielskis ir p. Kimontas ragino prie vienybės ir 
bendro darbavimosi savo tautiečių labui.

Dieve mums padėk naudingai darbuotis!
Cambridgietis.

FREELAND, PA.
17 dieną Balandžio šv. Kazimiero bažnyčioj turėjome 

didelę iškilmybę. Kun. Juo. Kasakaitis atlaikęs Rocheste- 
ryj pirmąsias mišias, paskui atvažiavęs pas savo giminaitį 
Kun. Joną Kasakaitį, sekantį nedeldienį papuošė musų 
bažnytėlę su tokia pat iškilmybę. Nors ištisą dieną lytus 
pilte pylė, vienok bažnytėlė buvo pilna žmonelių. Kun. 
Juozas Kasakaitis musų parapijoj gerai yra žmonėms pa
žystamas viešėdamas per vakacijas pas savo kun. giminai
tį, nedeldieniais sakydavo pamokslus. Žmonės jį labai 
pamylėjo už jo gražius, graudinančius širdį pamokslus.

Dėlto gi, norints diena buvo labai nepatogi žmonelės 
krūvomis iš apielinkių kaimelių per purvyną brizdami rin
kosi į bažnyčią. Dalyvavo visos vietinės lietuviškos ir 
lenkiškos draugystės. Ypač puikų darė įspūdį kuomet Pri- 
micijantar apsirengęs bažnytiniais rūbais asistencijoj ku
nigų, mergaičių Pan. Šv. draugystės baltai apsirėdžiusių 
su vainiku iš gyvų gelių priešais dviejų nešamu ir kitų 
draugysčių lydimas tarpe muzikos ir varpo balsų ėjo pro-
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cesijonališkai į bažnyčią. Bažnyčioj, puikų ir graudinantį 
pasakė pamokslą Kun. J. Dielininkaitis, llazletono klebo
nas net primicijantui išspaudė gailias ašaras. Po mišių 
suteikė visiems kunigams o paskui žmonėms palaiminimą 
Po viskam atgal lydimas mergaičių Pan. Šv. Draugystės 
sugryžo į kleboniją kur dvi mergaitės suteikė jam vainiką 
padainavo, linkėdaraos primicijantui viso labo. Vietiniai 
šv. Kazimiero bažnyčios giesmininkai taipgi dailiais bal
seliais, padainavo velydami jam kunopuikiausios kloties. 
Po dainų mažiukė mergaitė padeklemavojo primicijantui 
gražias eiles. Lai Dievas laimina naujam kunigėliui!

Ten buvęs.

ORCHARP LAKE, M1CH.
Čionai 4 dieną gegužės bus pašventinimas vietinės 

Šv. Cyr. ir Met lenkų Seminarijos, kaip jau visiems yra 
žinoma, persikėlusios iš Detroit’o, Mich. Iškilmės žada 
būti nepaprastos. Šventinimo ceremonijas atliksiąs Po
piežiaus legatas, prie to žadą atvažiuoti net keliolika vys
kupų, daugelis kunigų ir šiaip jau tikinčiųjų, daugiausia, 
turbūt, iš užprašytų ypatiškais laiškais seminarijos vy
resnybe studentų ir klierikų gimdytojų ar pažįstamų. Ke
li vyskupai pasiliksią paviešėti seminarijoj ilgesniam lai
kui, pakvėpuoti grynu oru, pasigerėti gamtos grožybėmis.

P. Kalnietis.

Iš Amerikos.
Geras įstatymas.

Morrison, III., išleistas įsakymas, jog saliūninkai ne
turi tiesos išmesti iš karčemos pasigėrusį joje žmogų, bet 
turi jam duoti nakvynę

Mat, kur žmogus palieka savo turtą, protą ir jiegas, 
ten privalo rasti pasilsį ir išsipagiriojimą, o nebūti išmes
tu, kaip šuo, ant gatvės, jaunesniųjų papiktinimui..

Padūko nuo degtinės.
Welch, W. Va., Jonas Morris, mainierys, per degti

nę proto nustojęs, du mirtinai pašovė, o keletą sunkiai 
sužeidė, pats-gi rado mirtį po trūkio ratais.

Naujas gelžkelis Philadelphijoje.
Ilarrisburg, Pa., bal. 28 d. Philadelphijos iškeltojo 

gelžkelio kompanija gavo čarterį naujai 10 mylių linijai 
Philadelphijoje. Naujas iškeltas gelžkelis eisiąs po N. 
Broad str. ir kaštuos 1.000.000 dolerių.

Laiškanešis prasikalto.
G. M. Byers, Sunbury’s laiškanešis, keletą dienų at

gal suareštuotas už laiškų vogimą, teismo pripažintas kal
tu ir bus sunkiai nubaustas.

Pupos—nuodytojos.
San Jose, Cal. 18 Normai mokyklos mokinių sunkiai 

serga nuo ptomainos nuodų, buvusių pupose (beans), ku
rias mokinės tą dieną valgę.

Vikrus vagilius.
Nors tik 14 metų Liudvikas Conahan pasirodė labai

vikru, nes reikėjo net penkių policmonų jo suareštavimui 
Wilkes-Barre’iuose, Pa., už tankias vagystes.

Vaikištis kelis syk’ buvęs pasitaisymo namuose, te- 
čiaus pasisekdavo jam iš ten išbėgti.

Halley’o kometa.
EI Paso, Tex. Ateina žinios nuo Mormonų kolionijų, 

Meksike, apie nupuolimą didelio meteoro neva tai iš Ha
lley’o kometos uodegos.

Meteoras plyšęs, o jo išsiraėtusios dalįs daugelyje vie
tų girias uždegę.

Kova su kaliniais.
Canan City, Colo. Iš pavieto kalėjimo pabėgo kele

tas aršiausios rūšies kalinių. Kalėjimo sargai leidosi vy
tis. Pavijus, prasidėjo baisi kova, kadangi kaliniai gy
nėsi. Užmušus sargams du ir sunkiai sužeidus tris kalinius, 
likusiejei pasidavė.

Degtinė užmušė vaiką.
Norristown, Pa., 28 d. balandžio, šešerių metų Harry 

Lambert nusinuodijo alkoholiu. Vaikas, suradęs degti
nės kvortą, patolei gėrė, kolei sąmonės nenustojo. Sąmo
nės neatgavęs ir pasimirė..

Suareštuoti.
Springfied, III. Gyventojų surašinėtojai skundžiasi, 

jog atsiranda tokių, kurie nenori ant jų klausimų atsaky
ti. Springfield’e suareštuoti tris tokių užsispyrėlių. Teis 
juos pavieto teismas, o bausmė bus sunki.

Taigi patariame lietuviams teisingai ant visų klausi
mų atsakyti, jeigu nenorite po teismus tąsyties ir bausmę 
kęsti.

Už $24.269.531 anglies.
Reno, Nev., 30 d. balandžio. Valstijos taksų ir licensų 

agento, J. F. Haley raportas apie Nevados mainų produk
ciją 1909 metais parodo, mainas padarius didelį žingsnį 
pirmyn. Anglies, girdi, išimta pustrečio sykio tiek, kaip 
1908 metais, o jos vertė buvus $24.269.531, tai yra dvigu
bai, negu 1908 m.

“Ramybės namai“.
Washington, D. C., iškilmingai atidaryti “ramybės 

namai“, įsteigti kaštu 21 valstijos. Tiejie namai būsią 
tarptautiniu biuru apsvarstymui politiškųjų respublikų 
reikalų.

Ant atidarymo iškilmės buvę: prezidetnas Taft, karės 
sekretorius Root, kardinolas Gibbons, vyskupas Harding, 
direktorius Barrett, milijonierius A. Carnegie, Meksikos 
ambasadorius ir daug įžymių ypatų.

Visas miestelis išsigandęs.
Malone, N., Y. Tankiai atsikartojanti gaisrai Moers 

miestelyje, Clinton’o paviete, išgązdino jo gyventojus. 
Nekuriose miesto dalyse savininkai per nakt* vaktuoja sa
vo gerovę. Net apdraudimo kompanijos ir Clinton’o pa
vieto šerifas bandė patirti tankių gaisrų priežastį. Te- 
čiaus tas jiems nepasisekė, nes gyventojai, bijodami at
keršijimo, prieš nieką neliūdija.

Gaisrai.
St. Louis, Mo. Iš nežinomos priežasties pakilusi ug

nelė Anheuser—Busch bravore, šitame mieste, padarė blė 
dies ant $530.000. 500 tūkstančių bonkų alaus sunaikin

t
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ta, o milijonai kamščių, degdami, teip rūko, kad net ug- 
negesiai troško ir negalėjo ilgai gaisrų apveikti. Alus bė
gęs gatve valandų laiko.

Manehestery,je, N. H., sudegė Odd Fellows namai, 
$50.000 vertės. Svarba teėiaus ne jų sudegime, bet kad 
tame gaisre nustojo gyvasties tų namų sargas ir jojo žmo
na.

Žinios iš Sand Point, Ida., praneša apie didelį gaisra, 
sunaikinusį Humbird Luinber kompanijos sankrovų. Nuos
toliai siekia $800.000.♦

Montreal, Kanada, 29 d. balandžio. Dvylika nusto
jo gyvasties, o dvidešimts su viršum sunkiai sužeisti gais
re, kuris pavertė Rossmore kotelį ir beveik pusę Cornvvall 
miestelio rūkstančių griuvėsių krūva. Miestelio ugnege- 
siai, turėjo su dynamitu keletu namų sugriauti, kad sulai
kyti ugnelę nuo plėtojimosi.

Nors gyvasties nustojusių skaičių paduota 12, tečiaus 
iki šiam laikui patirta, jog bus daugiau žmonių aukų.

Ant italų garlaivio “Francesca Ciampa”, važiuojan
čio iš New Orleans, Liuzijanos valstijos, į Rotterdamų, pa
kilo gaisras, kurio per penkias dienas negalėjo apveikti. 
Laivas sustojoj Norfolk, Va., uoste. Nuostolių būsiu apie 
$115.000.

Ford City, Pa. 2 d. gegužės. Šią nakt supleškėjo dirb
tuvė Pittsburg Plate Glass kompanijos šitame miestelyje. 
Medžiagiška blėdis sieksianti į $1.500.000 ir 3.000 iš 5.000 
miesčiuko gyventojų neteko darbo.

Visokios žinios.
Paryžius, Prancūzija. Šiomis dienomis pasimirė čia 

garsus Norvegijos raštininkas Bjoernsterne Bjoernson. 
Lapkričio mėnesyje pereitų metų pribuvo jis Paryžiun 
jieškotų sveikatos pas specijalistus. Išpradžių Paryžiaus 
daktarai pagelbėjo, tečiaus neilgam. Jau nuo Vasario mė
nesio š. m. nesitikėta jį pasveiksiant.

Bjoernsterne Bjoernson gimė ia’^2 m. Oesterdal’e; 
mokinosi Kristianijoj.

Vienas Norvegijos laivų gavo įsakymą parvežti poe
to lavonų į Kristianiją, kur bus pakavotas.

Victoria, B. C. Suviršum šimtas japoniečių užmušta 
nusiverčiant ledynui nuo Sunagese kalno. Visas kaimas 
Nissimoyamura ir jo apielinkė po sniegu, 16 pėdų gilu
mo.

Paryžius, 1 d. gegužės. Japonijos randas skolina nuo 
brolių Rotsehildų $90.000.000 ant 4 nuošimčio. Skolą su
grąžą 1920 metuose.

Caraeas, Venezuela. Juan Vincente Gomez kongreso 
išrinktas Venezuėlos prezidentu ketveriems metams.

Kingston, Jamaica, gegužės 1 d. Nord Alexis, buvęs 
Haiti’es prezidentu, numirė šįryt, 10-tą valandų, trumpai 
pasirgęs. Kingstone gyveno nuo 1908 metų revoliucijos 
ir turėjo nemažai nuosavysčių.

Nicaragua savitarpinė kova nesiliauja. 2000 kareivių 
po vadovyste geriausių pulkavedžių, kokius tik preziden
tas Madriz turėjo, pasiųsti į Bluefields. Sukilėlių vadas 
Estrada užėmęs tvirtų pozicijų ir žada nepasiduoti val
džios šalininkams.

Albanijoje verda kova. 100.000 albaniečių kaujasi su 
Turkijos kareivija. Telegramos iš Salonikų paduoda tūks
tančius užmuštų, ypač moterų, vaikų ir senių.

Albaniečiai buvo užėmę Katčanik pereigų, iš kur šau
dydami nemažai turkų išžudė. Tečiaus pastariemsiems 
po kelių užpuolimų pasisekė sukilėlius apveikti ir jie tu
rėjo pasitraukti, palikdami 3000 užmuštų ir keliolikų 
tūkstančių sužeistų.

Paskutinės žinios praneša albaniečius užėmus miestą 
Ipek. Ipek arba Petč guli europeiškoje Turkijoje, Kosovo 
vilajele.

Peterburgo mažturčių ir savitarpiečių draugijų įgalioti
niai, atsilankė pas Dūmos atstovus A. Bulota ir P. Keinį ir 
teiravosi, kaip čia geriau įvykdinus Peterburge tokį komi- 
sijinį kontorą, kurs tarpininkautų gabenime iš Lietuvos 
visokių išdirbinių ir valgomų daiktų, o po draug stengtų
si aprūpinti Lietuvoj veikiančias vartotojų draugijas ir 
atskirus krautuvninkus visokiais fabrikų išdirbimais sta
čiai iš pirmųjų rankų, apsieinant be tarpininkų. Reika
lingas tam dalykui lėšas galima būtų paimti — nors ir 
draugijų pinigus suvartojus. Patarta buvo tų dalyką 
geriau apgalvoti ir ant pirmo laiko atidengti nors krau
tuvę, kuri pardavinėtų Lietuvos produktus, ypač valgo
muosius daiktus. “L. C.”

Maskolijos laikraščiai vyriausybės nubausti kovo mė
nesį ant 13 tūkst. 300 rb. į 42 kartu. Daili suma.

Peterburgo du aficieriu norėjo apiplėšti vienų turtin
gą sankrovininką, kuris turėjo su savim daug brangių ak
menų ir auksinių žiedų. Jie pasikvietė jį pas save, bet 
apiplėšti nepr/isekė. Policija abudu apicieru suėmė.

Žmonių švietimo ministerija, Rusijoje, mano perdirb
ti dabartines aštuonių klesų gimnazijas. Sulyg ministeri
jos sumanymo, būsią tik 6-šių klesų gimnazijos, bet į jas 
galėsią pastoti tik baigusiejei miesto 6-šių klesų mokyklą.

Maskolijos senatas nutarė, kad katalikų parapijų 
prabaščiai būtinai prenumeruotų vietines “Gubernskija 
Viedomoski”.

Pati, rengdamos išvažiuoti ant ilgų vakacijų, klausia
▼yro:

— Kaip duosi sau rodą visame teip ilgai?
— Nesibijok, viskas bus gerai.
— Tr neilgu tau bus be manęs, nebūsi nelaimingu?. . . 
— Gink Dieve! Būsiu linksmas.
— Teip?._/. Hm... Tokiu būdu niekur jau neva

žiuosiu.

*
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REDAKCIJOS PASTABOS.

Iš p. B. K. Balevičiaus raštelio (“Lietuva”, No. 16.) 
matyti, jog tarp Chicagos lietuvių nėra noro apvaikščioti 
500 metų sukaktuvių kovos ties Grunwaldu visiems išvien. 
Kaip rodosi, nesutikimo kaulu yra laukiamas pelnas iš 
iškilmės. Pradžioje tas pelnas buvo skiriamas atspaudi- 
nimui knygos apie minėtinų mūšį ties Grunwaldu, bet pas
kui norai pasidalijo: katalikai nutarė pavesti jį pastaty
mui našlaičiams prieglaudos po seserų—vienuolių globa, 
bet tautiečiai (tokiu vardu pavadinti ne-bažnytinių drau
gijų nariai) tokiam nutarimui griežtai pasipriešino. Tau
tiečiai bandė taikyties su katalikais ir buvo išsižadėję 
knygos apie istoriškųjų atsitikimų ties Grunwaldu ir pris
toję ant “siratukų namo”, tik pareikalavo kad sesers— 
vienuolės neturėtų jokios prižiuros ant tojo “namo”. P. 
Baievičius labai karštai šaukia, kad Chicagos lietuviai at
mestų knygų ir prieglaudų, bet visų pelnų paskirtų tautos 
namams, kuriuos neseniai sumanė pastatyti Vilniuje Lie
tuvių Mokslo Draugija ir Dailės Draugija.

Jeigu visi ant to nepristotų, tai nereiklų nei apvaikš
čiojimo, nes jame privalų dalyvauti arba visi lietuviai ar
ba nei vienas.

Tokia tai istorija, kurių užbaigs patįs Chicagiečiai be 
svetimos pagelbos. Nepažįstant arčiau savytarpinių san
tykių tarp Chicagos lietuvių, sunku spręsti, kas kaltesnis: 
katalikai ar tautiečiai. Bet iš p. B. atsiliepimo matyti 
vienas negeistinas dalykas — būtent neapykanta seserų— 
vienuolių ir tų vienuolių nepažinojimas. Kaip rodosi, ji
sai net tikrai nežino, ar lietuvės seserįs yra jau, ar jų dar 
nėra, nes vienoje vietoje rašo, būk seserų “dar neturime” 
o 11 eilučių žemiau sako, “jog musų seserys (kurias tu
rime ir kurias žadame turėti”) ir t.t. Kadan-gi p. Bal. 
kalba tautiečių vardu, tai turime teisę nurodyti, jog už 
nesusipratimus tarp Chicagiečių priderėtų kaltinti la
biau tautiečius, nekaip katalikus.

Męs nepažįstame Chicagos seserų mokytojų, bet pro
testuojame prieš p. B. kad-kuriuos sakinius, kuriuose, kaip 
regisi, žiūrėta ne tiek tiesos, kiek sukėlimo neapykantos 
ir faktų iškraipymo. P. Baievičius neturėjo jokios teisės 
rašyti žemiau paduotųjų žodžių:

“Lietuviai chicagiečiai.... ne visi nori.... iš
rankioti iš lietuvių kišenės tūkstančius dolerių, 
pastatyti tų “siratukų” namų ir jį užrašyti airių 
vyskupui, t. y. išplėšti iš alkano lietuvio burnos 
kąsnį duonos ir kišti jį sočiam svetimtaučiui ai- 
nui....”

Tie žodžiai: “ne visi nori” ne tik parodo tautiečių 
nesupratimų, bet dar skaudžiai užgauna katalikus. Jeigu 
“ne visi” reiškia “tautiečiai”, tai p. B. atstovauja juos 
labai nelemtai, nes tie “ne visi” nedavė p. B. jokio įgalio
jimo sakyti jų vardu, buk airių vyskupas plėš iš alkano 
lietuvio burnos kąsnį duonos ir kiš jį į savo sotų pilvų. 
Katalikai žino, jog nupirktų už jų pinigus duonų valgys 
ne vyskupas, bet tie patįs lietuviai našlaičiai, kuriuos p. 
B. vadina “siratukais”.

Ne kąs kit, tik šitoji aplinkybė verčia mus atkartoti
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p* B. žodžius, taikomus prie seserų—mokytojų, bet kurie 
nuka partijai, kurių jis atstovauja:

Būtų tai juokinga, jeigu nebūtų teip liūd
na, bet tai tik vienas iš žiedelių šiandieninės 
musų... (tautiečių taktikos “Dr.“ Red.)

Ištiesų liūdna išgirsti nuo “buvusiojo valdiškųjų mo
kyklų mokytojo ir mokytojo—auklėtojo mažamečių pra
sižengėlių išreiškimų “gilaus persitikrinimo“, buk se
seris—mokytojos nėra jokiomis pedagogėmis ir neturi 
apie tai nors elementariško supratimo. Rytinėse valstijose 
seserų mokyklos stovi augščiau, nekaip “valdiškosios“.

Butų galima p. Balevičiui parodyti faktais, jog tau
tiečiai, kuriems meilesnė yra “Lietuva” ir kitokių beti- 
kybinių ir prieštikybinių pakraipų laikraščiai savo vaikus 
siunčia ne į valdiškąsias, bet į seserų mokyklas, nes to
kiose mokyklose vaikai pasimokina daugiau, nekaip ki
tokiose, da-gi priedams pamokina savo... tėvus.

Pamariniame krašte (Naujoji Anglija, New York, 
Pennsylvania ir t.t.) valdiškai yra pripažinta, jog proto 
ir doros lavinimas augščiausiai stovi seserų mokyklose. 
Neabejojame, kad taip yra ir Chicagoje. Mūsiškės Šv. Ka
zimiero sesers (kurioms dabar yra statomas vienuolynas 
Chicagoje) mokinosi ir ligšiol mokinasi pedagogijos. Bent 
dvi seseri išbuvo po trejus metus Šveicarijoje, besimokin
dami savo profesijas pas geriausias tenykščias seseris— 
mokytojas; dar dvejus metus praleido Scrantono vienuo
lyne, kuriaane jus supažindino su mokinimo metodomis 
Amerikoje. Tai-gi p. B. neturėjo jokios teisės drėbti 
joms į akis paniekinimo žodžius: neesate jokiomis peda
gogėmis ir apie vaikų mokinimų neturite nei elementori- 
nio supratimo! Pirm parašysiant šitokius pažeminimo 
žodžius, p. Balevičiui pravertėjo nuvažiuoti į Mt. Car
inei, Pa. ir tenai ištirti, kaip šv. Kaizimiero sesers (kitokių 
seserų lietuviai neturi) mokina lietuvių vaikus. Drįsta
me tvirtinti, kad, jeigu butų taip padaręs, tai iš po jo 
plunksnos butų išėję vien pagyrimo žodžiai. Taigi visa 
širdim prostestuojame prieš tokį nesųžiningų ir nepama
tuotą paniekinimą. Buvusiojo valdiškųjų mokyklų mo
kytojo neišteisina nei šitokie diplomatijos žodžiai:

“Čia nėra noro jas (seseris) pažeminti ar 
užgauti; tai visai paprasta — tai ne jų darbas 
ir todėl ne jų kaltė, jeigu joms liepia daryti tą, 
apie ką jos neturi nei mažiausio supratimo“.

Sesers yra pasirengusios iškentėti visokius persekio-
Zjimus ir paniekinimus. Jos p. Balevičiui dovanos dvy- 

gubą pažeminimą ir užgavimų — sakome, dvygubų, nes 
pirmučiausiai jos tapo išbiaurotos, o paskui joms yra sa
koma, kad to išbiaurojimo nepataisytų, nes tai... ne p. Ba- 
levičiaus kaltė... nes mat paprasta maišyti seseris su 
dumblu|... Bet katalikų visuomenė negali tylėti. Todėl 
tos visuomenės vardu “Draugas“ protestuoja prieš buvu
siojo Chicagos pedagogo bereikalingų musų seserų paže
minimų ir užgavimų.

Ar “siratukų namas“ po šv. Kazimiero seserų priežiū
ra bus įrengtas Chicagoje ar ne, mums šiuo tarpu nerupi. 
Bet męs esame priversti užprotestuoti prieš p. Balevi- 
čiaus apšaukimų, būk sesers, (kurių jisai nėra matęs į akis 
ir su kurių darbais nėra susipažinęs nei ištolo), nemokės

prižiūrėti tų “siratukų“ atsakomai. Prancūzijos valdžia 
išvarė iš Prancūzijos beveik visus vienuolius ir visas vie
nuoles — bet nejudino iš vietos seserų, kų prižiūri pavar
gėlius. Dėlko ? — Dėlto, kad nežino, kų atsieitų jai dary
ti su pavargėliais, jeigu atmestų nuo jų tuos aniuolus— 
pridabotojus, nešiojančius vardų “Pavargėlių Seserų“. 
Reikia abejoti, ar Chicagos “siratukų namas“-galėtų ap
sieiti be tokių aniuolų — pridabotojų pagelbos. Kur tau
tiečių Prieglaudos Namai, kur jų mokyklos, kur kitokios 
įstaigos, reikalaujančios pasišventimo, darbo ir žemiškojo 
uždarbio išsižadėjimo?. .. Nėra jų. Agituota per organi
zacijas, rinkta pinigai — bet nėra jų!

To lai užtenka seserų—darbininkių toje pačioje duk
roje apginimui.

Męs protestuojame viešai prieš pažeminimų šv. Kazi
miero seserų, prieš bandymų padaryti tas pasišventusias 
tikybos ir tautos dirvoje dirbininkės priežastim nesutiki
mų tarp katalikų ir tos partijos, kuri vadina save neatsa- 
komiausiuoju savo prasmei žodžiu, — vadina save “tau
tiečiais“. ,

P. Balevičiui leista nežinoti daugelio dalykų, bet jam 
niekas neduoda teisės užgaudinėti katalikus per savo ne
žinojimų. Todėl ir protestuojame prieš jo užgaunantį ir 
seseris ir katalikus raštelį.

PASARGA.
Dėlei nepriklausomų nuo redakcijos priežasčių paža

dėtosios pastabos apie dabartinį reikalingų daiktų bran
gumų pradės rodyties “Drauge“ vėliau.

Redakcija.

“PAŽ VALGŲ“ KEISTUMAS.
“Tėvynė“ N. 16. savo pažvalgoje užsikaria ant tūlo 

p. Ab., kam jis “Draugo“ N. 12. išniekinęs kokio ten lais
vamanio lavonų ir įvardinęs p. Živatkauskų, kaipo gir
tuoklystės skelbėjų? “Reikėtų, girdi, didžiausio pasauly
je “durniaus“, kuris patikėtų teisingumui žodžių tokių 
korespondentų, kaip p. Ab., kurs nesidriovi net įvardyti 
žmogų, kaipo girtuoklybės skelbėjų — viešai, per prakal
bas“. Ir toliaus klausia “kas iš skaitytojų yra girdėjęs, 
tad girtuoklybės reikalingumų per prakalbas būtų nors 
kur skelbęs kalbėtojas“? Šitai aš žemiau pasirašęs (ir 
visa žmonių salė) girdėjau ir šiuomi pranešu “Tėvynei“ 
šį faktų, kad tas pats p. Živatkauskas gruodžio 12d. 1909 
m. Wilkes-Barre, K. Milišaucko salėje, po kelis kartus 
antrino, kad saliūnų nereikia “kasavoti“, kad darbinin
kas žmogus turįs eiti į saliūnų, nes viešpatystės surėdimas 
netikęs: darbininkų skriaudžių visoki Rockefelleriai, Mor
ganai, politikieriai, policija ir kunigai, ir visi išnaudoju 
ant kiekvieno žingsnio... tai kur žmogelis pasidės? Eina 
į saliūnų ir, išsigėręs kelis stiklus, randa draugų, su ku
riais pasikalba apie savo bėdas“... Juk tai viešas pri
pažinimas reikalingumo eiti karčiamon, kad užliejus bė
das ir alkoholiaus stikle prigirdžius visus savo išnaudoto
jus ! Ar-gi išmintingas kalbėtojas nemokės pamokyti bė
dinų darbininkų ir paduoti jam priemones, kaip apsisau
goti nuo išnaudotojų be girtuokliavimo? Ir kam čia da 
svietui akįs muilyt? Taigi aš priskaityčiau prie tų di-
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džiausiųjų sviete “durnių” tą, kuris užgina fakto tikru
mą, jo nežinodamas.

Su laisvamaniais toks dalykas: aš savo ausimis gir
dėjau, kaip laisvamaniai tvirtina, kad nesą dūšios ir kad 
jiems vis ta pati, kur jų lavoną padės...

Todėl pasakymas, kad laisvamanio lavonas nusiųstas 
į muilo dirbtuvę, mano nuomonė, nėra nuodėme.

Aš taip protauju: žmogus yra žmogumi per tai, kad 
turi nemirtingą dūšią. Atimk žmogui dūšią, jis nebebus 
žmogus, bet kitokiu sutvėrimu vadįsis. Tas sutvėrimas, 
kurs neprisipažįsta turįs xfūšią, negali vadintis žmogus 
ir toks negali turėti prėtensijų prie žmogaus vertybės, nei 
reikalauti pagarbos, žmogui prigulinčios.

Bet kadangi lietuviškieji laisvamaniai išsižada dū
šios, per tai jie išsižada žmogaus vertybės ir pagarbos 
žmogui priderančios. Baigiasi teip: lietuviškas laisva
manis ir Dardanelio asilas — tai du broliu.

J. Dud—ius.

LIETUVIAI LENKŲ SEMINARIJOJ ORCHARD LAKE, 
MICH.

Kaip gyvuoja lenkų seminarija jau sukako 25 metai. 
Pradžia jos gyvavimui buvo sunki, teturėjo tiktai kelio- 
liką mokinių. Bet laikui bėgant taip augo jų skaičius, kad 
dabar yra drauge su klierikais 335. Nepaprastai pasi
daugino, kada seminarija persikėlė iš Detroito į Orcįard 
Lake, Mich., į vietą mokslo įstaigai daug atsakantesnę, į 
kur priviliojo daugiau gražus seminarijos mūrai, puiki 
vieta, gražus padėjimas, vasaros metu tiesiog žavinantis 
žmogaus širdį ir jausmus. Šioj seminarijoj yra lietuvių 
nemažas būrelis. Yra taipgi lietuvių moksleivių literatiš
koji draugijėlė vardu Šv. Kazimiero, yra ir gražus knygy
nas lietuviškų knygų. Tikslas draugijėlės — lavinties 
savo kalboje, rašyboje, savo tautos istorijoje, pažinti 
šiek tiek jos literatūrą ir 1.1. Susirinkimai esti atliekami 
kas savaitę nedėldienyje ir tęsias pusantros valandos. 
Paprastai gramatiką lietuvių kalbos ir istoriją išguldi- 
nėja pagal išgalės draugijėlės pirmininkas, kuris renka
mas draugais ant vienų metų. Šįmet pirmininku yra p. 
P. Lapelis. Pradžioje mokslo metų (šių) visi draugai iš
sirašė po vieną gramatiką Damijonaičio ir po vieną isto
riją Lietuvos Maironio.

Nors mokytojo speciališko tuose dalykuose nėra, te- 
čiaus visgi galima, jei kas nori, pramokti lietuviškai ra
šyti, skaityti ir abelnai susiprasti su kitais dalykais ly- 
tinčias mūsų tautos reikalų. * Užtai lankymas tokių su
sirinkimų ir prigulėjimas prie minėtos draugijėlės lietu
viams moksleiviams lenkų seminarijos yra didei naudin
gas ; tiktai gaila, kad ne visi prie jos priguli ir gera pro
ga ne visi noriai naudojasi.

Geriausiais ir darbščiausiais nariais šv. Kazimiero li
teratiškosios draugijėlės yra tie, taip vadinami “svetimie
ji”, kuriuos galima matyti ant paveikslėlio. Jie visi 
yra gimę Lietuvoj’ išskiriant draugus D. Luokševičių ir 
V. Nanortą gimusius ir augusius Amerikoj. Tarp tųjų tai 
ir yra geriausia vienybė ir sutikimas. Dar iš lietuvių tar
po čionai randasi ir taip vadinami “savieji” Amerikoj gi

mę, kurie daug kuo skiriasi nuo pastarųjų. Jie, kaip gir
dėti, žada sutverti naują kokią ten kuopą. Vienok tautiš
kumas pas visus nėra užgesęs, pas kiekvieną galima pas
tebėti norą šviesties ir lavinties būdu savo nuomonės ir 
supratimo. Knygynas, kurs yra geriausiu šaltiniu švie
sos ir susipratimo, pastaraisiais metais žymiai padidėjo. 
Tai ačiū aukotojams ir rūpesčiui ir darbštumui praeitų 
metų pirmininko draugo M. Kazėno. Nors ir nemažai 
buvo knygelių, bet buvo netvarkoje, be apdarų. Draugas 
M. Kazėnas atkreipė į tai savo domą ir ėmęs jas sutvarkė, 
gražiai apdarė, pridėdamas nemaža rūpesčio ir triūso. Ne
seniai vienas kunigas lietu vys paaukavo $10.00 •) už ku
rios pareisiųzdinta iš Lietuvos lietuviškų knygų geriau
sios spaudos. Dabar knygyne randasi 348 knygelių įvai
raus turinio ir didumo, kuriomis nariai draugijėlės gana 
noriai naudojasi. Laikraščiai iš Lietuvos pareina šie: iš 
Kauno “Draugija” ir “Vienybė”, iš Vilniaus “Viltis”, 
daugiau “Rygos Garsas”, “Šaltinis” ir “Vadovas”. Iš 
Amerikos šie: “Draugas”, “Žvaigždė”, “Katalikas” ir 
“Lietuva”. Rodos perijodiškosios literatūros užtekti
nai. Iš geresniųjų laikraščių daromi kompletai ir talpi
nami knygynan. Kiti nariai žengia pirmyn kiek galėda
mi ir iš tautiško miego kįla gana nuosekliai. Ateinan
čiais metais baigs mokslą į kunigus darbštus draugas J. 
Gervickas.

Jo Mylista Kun. Rektorius pataria lietuviams laiky- 
ties vienybės, neužmiršti lietuviškosios kalbos, bet ją to
bulinti ir branginti. Jis pavelijo lošti gale mokslo metų 
Detroite lietuvišką teatrą. Lošimui jau pradėta daryti 
praktikas. Pelnas skiriamas bus padidinimui knygyno.

X.

ZBYSZKO.
(Stanislovas Cyganiewicz, garsus imtyninkas.)

Suvėjus man ir asmeniškai kalbėjus su p. Cyganie- 
wicz’iu nebus pro šalį ir musų visuomenei jį pažinti.

Svarbiausias dalykas tame, jog p. Cyganiewicz vie
šai prisipažįsta pats paeinąs iš lietuvių. Mat, tėvukai jo, 
taip jis man pasakojo, vadinosi Sygaliai ir dalyvavo maiš
te 1863m. Vieną iš jų Muravjevas pakorė Lokiškiuose, 
Viln. gub., o kitas brolis išdūmė į Galiciją ir tenai (Dob- 
šyce) apsigyveno. Galicijokai ar tai tyčia, ar pajuoki
mo dėlei, ar dėl lengvesnio ištarimo jo vardą Sygal pa
keitė Cygan, iš kurio tatai jo sūnūs Martinas, dabartinio- 
jo drūtojo tėvas jau sau pats pakeitė ir išdirbo pravardę 
Cyganiewicz. Tokia tai yra trumpa jo paties papasakota 
genealogija.

St. Cyganiewicz’ius, arba kaip jis paprastai vadina
mas Zbyszko yra 29 metų vyras, iš prigimimo begaline 
spėka ir nepaprastu kūno sudėjimu apdovanotas; yra tai 
žmogus inteligentas, baigęs gimnazijos klesas ir 3 metus 
išbuvęs Viedniaus ir Krokuvos universitetuose, tiesos kur
suose. Beto galima pridurti, kad tai yra giliai tikintis 
ir praktikuojantis katalikas, apsiėjime labai malonus ir

•) Tasai kunigas prašė pavardės negarsinti laikraš
čiuose.
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savo stiprumu nesididžiuojąs. Europoje yra paguldęs 
apie 1000 visokių drutuolių ir, už tai įgyjęs viršenybės 
(championship) titulą, žengia prie apturėjimo viso pasau
linio tvirtuolio vardo. Amerikoje skaitlius jo paties nu
veiktųjų perviršyja 300. Nepasitaikė niekur dar jam 
susitikti su žmogum, kurs jį butų parmetęs. Garsiausias 
šiandien imtyninkas Fr. Gotch jau sykį turėjo progą ro- 
kuoties su Zbyszko ir kadangi pirmasis buvo pasižadėjęs 
jį parmesti į paskirtą laiką, tai nepadaręs — pralošė. Da
bar jie abu tariasi prie galutino susirėmimo ir tokiu budu 
titulo viso pasaulio imtyninko pasisavinimo 30 d. Geg. 
mėn.

Nežinia koksai galas bus tų pasekmingų imtynių, ka
dangi Zbyszko savo manageriaus Jack Hermann yra iš
naudojamas. Trumpais žodžiais sakant suvaržytas kon
traktu turi tarnauti žydui. Sulyg 9 mėnesių kontraktu 
Zbyszko gauna 50 dol. dieninės algos ir apmokama jojo 
išlaidos; jo-gi managerius paima visą derybų sumą, nuo 
tikietų žinomą nuošimtį ir k. Iš to aišku, kad žydui ne
rupi Zbyszko’s vardas, arba jo pasisekimas, bet tiktai 
kuo daugiausiai tame laike susirėmimų jam parengti. Ne- 
vienkart todėl pasitaiko, kad po imtynių vakare vienoje 
vietoje turi nakčia važiuoti ir statyties ne prieš vieną, bet 
tankiai du ir tris kitą vakarą kitoje vietoje.

Musų apielinkėse porą syk ėmėsi Scrantone ir pasku
tiniu laiku Wilkes-Barre su Yankee—Rogers, New Eng- 
lando valstijų čampijonu, kurs po pralaimėjimui išsitaręs, 
jog Zbyszko tai ne žmogus bet žvėris.

K. M. Pankauckas.

Iš darbo lauko.

Cincinati, O. geg. 1 d. Atmesdami pasiūlymą 47į£c. vai. 
5,000 dailydžių nubalsavo straikuoti. Iki šiol dailydės 
gaudavo 45c. valandai, o reikalauja 50 centų. 70 kon- 
traktierių nuošimtis sutinka mokėti po 50c. Tikimasi, jog 
ir likusiejei sutiks išpildyti savo darbininkų reikalavimus, 
ir straikas greit užsibaigs.

Sedalia, Mo., gegužės 2 d. Šiandien 10 valandą išryto 
sustraikavo mašinistai Missouri Pacific gelžkelio, reika
laudami 40 centų valandai. Kompanija duoda jiems 39c. 
Miestelio gyventojai, atsimindami didelį straiką 1885 ir 
1886 m., kuomet daug vargo nukentėjo, bando sutaikinti 
kompaniją su straikieriais.

Pittsburg, Pa., gegužės 2 d. Jonės & Laughlin plieno 
kompanija nuo šiandien pakelia algą su 6 nuošimčiu, tai 
yra kompanija išmokės kas mėnuo $15.000 daugiau.

The Republic Iron and Steel kompanija teipgi mokė
sianti savo darbininkams 6 nuoš. daugiau.

New Haven, Conn. gegužės 1 d. New York, New Ha- 
ven & Hartford Railroad kompanijos konduktoriai žada 
tsraikuoti. Utarninke laikys mitingą ir paduos kompani

jai savo reikalavimus — 3 dol. dienai visiems kondukto
riams ir motormonams. Tečiaus nesitiki kompaniją išpil- 
dysiant jų reikalavimus, užtai iš kalno rengiasi prie strai- 
ko.

Wilkes-Barre & Hazleton gelžkelio ir Lehigh Traction 
kompanijos liuosnoriai uždėjo 10 centų dienai visiems sa
vo darbininkams. Padidintą algą gaus nuo 1 d. gegužės. 
Darbininkai abiejų kompanijų pilnai užganėdinti.

Baltimore & Ohio Railroad kompanija su 6 nuoš., o 
Erie Railroad su 2—8 nuoš. pakelė algas savo darbinin
kams.

Columbus, Ohio. Tik ką užsibaigęs tramvajų kon
duktorių straikas vėl prasidėjo. Mat kompanija nepriė
mus keletos darbininkų, atstatytų pora savaičių atgal, už
sibaigiant pirman straikui. Konduktoriai ėsą baisiai įnir
šę, ir tramvajų judėjimas suparaližuotas.

Peoria, III. Ginkluoti policmonai saugoja Teluca Coal 
kompanijos rpainas, bijodami 500 straikeirių užpuolimo. 
Straikieriai-gi, apsiginklavę peiliais ir revolveriais, ren
giasi bausti policmonus už neprileidimą jų prie mainų.

Terre Haute, Ind. Straikas tebesitraukia. Kompanija 
sutinka pakelti mainieriams algas, bet nenori išpildyti ki
tų jų reikalavimų.

Altoona, Pa. Laimėję straiką centralinės Pennsylva- 
nijos distrikto mainieriai miniomis grįsta prie darbo.

New York, 2 d. gegužės. Sustreikavo čia 6,000 duon
kepių. Straikieriai reikalauja algų pakėlimo ir skundžia
si, jog daug duonos kepyklų esą nešvariai užlaikomos; rei
kalauja jie kad miesto sveikatos departemento urėdnin- 
kai jas apžiūrėtų.

Youngstown, Ohio., 2 d. gegužės. Apie 11,000 plieno 
darbininkų Youngstown Sheet & Tube ir Republican Iron 
& Steel kompanijų susilaukė didesnių algų nuo 6 iki 10 
nuoš.

Providence, Pawtucket, Newport ir Auburn, Rhode 
Island valstijoje, straikuoja dailydės, reikalaudami dides
nių algų.

— Kaip tai f Tamstos sūnus dar tebemiega, o jau 
pusdieniai t

— Dėl Dievo meilės, nekalbėk tamsta teip balsiai, ha 
dar išbudjsi. Kaip miega, tai nors nieko nekaštuoja!
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žinomas luzemiškiams lietuvis

Pn. PRANAS BURBA
ĮSTEIGI NAUJĄ VIEŠBUTĮ IR KVIEČIA TAUTIEČIUS TEN ATSILANKYTI

Edvvardsvillės miestelis, Luzernės pavieto, smarkiai kįla, gretit susilygįs su didesniais Pennsylvanijos 
valstijos miestais. Edwardsvillės gyventojų 1900 metais tebuvo 5,165. Šiandien jų skaičius jam siekia 10,000. 
Edwardsviliečiai atsižymi progresyviškumu. Labiau susipratę valstiečiai smarkiai darbuojasi miestelio gyven
tojų gerovei.

Reikalingiausiu Edvvardsvillės miesteliui daiktu buvo turėti gerų viešbutį. Taigi mūsų plačiai žinomas 
tautietis, p. Pranas Burba, vienas žymiausių Edvvardsvillės obivatelių, uždėjo puikų liotelį, idant atsilanku- 

siejie Edvvardsvillėj lietuviai turėtų kur užeiti ir keletu valandų smagiai praleisti.
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V NAUJAS HOTELIS JAU ATIDARYTAS.
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Matydamas reikalingumą gerai įtaisyto viešbučio, p. PRANAS BURBA pertaisė savo nuosavybę po
N. N. 454 ir 456 Main Street, Edwardsville ir prašė pavelijimo laikyti viešbutį. Jo prašymą išpildyta, ir da
bar Edwardsvillė gali pasigirti vienu geriausių hotelių visoje valstijoje.

Viešbučio namas yrą 3 augščių, mūrinis, labai parankioje vietoje; turi dvidešimts kambarių, puikiai 
įrengtų su elektrikos šviesa ir garo šiluma.

Pn. Burba nori turėti pirmos klesos hotelį. Valgis pas jį bus kuopuikiausias, o už baro pardavinės vien 
geriausius importuotus vynus, likierius ir cigarus. Patarnavimas mandagiausias.

Apart hotelio, p. Burba laiko daug ir gerų arklių pasamdymui veselijoms, krikštynoms ir šermenims. 
Pavieniai ir dviem sėdynėm vežimai galima gauti pas pn. Burbą dieną ir naktį už neaugstą kainą.

Pono Burbos hotelis jau prirengtas svečiams priimti. Nesigailėta iškaščių jo prirengimui, užtai pri
valėtų turėti gerą pasisekimą nuo pat pradžios.

Jei atsilankysite Edwardsvilėj, užeikite persitikrinti. Būsite užganėdinti visu kuo.
Įdėti abu telefonai: New 8041/Bell 9294—R.

Žinia apie įrengimą naujo ir puikiai įtaisyto viešbučio yra labai svarbi būsiančio 8. L. R. K. A. seimo 
delegatams. Kaip žinoma, seimas atsibus Plymouthe, birželio mėnesyje. Edwardsvillė-gi čia-jau šalę 
Plymoutho. Taigi pataria(me garbiems seimo delegatams apsistoti pa« savo tautietį, pn. Praną Burbą, kur tu
rėsite visokias vigadas ir gerą pasilsj. Atsiminkite antrašą : 454—456 Main Str., Edwardsville, Pa.

Frank Burba’s Second Ward Hotel.
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PAJIE1KOJIMAI. SENAS ŽMOGUS REIKIA GERBTI.

Pajieškau savo vyro, Juozo Smolskio. Jau ketveri 
metai pametė mane su krūva vaikų. Meldžiu duoti man 
žinią apie jį gyvą ar numirusį. Mano adresas:

Marcelė Smoiskienė, 12 Wisner st., West Pittston, Pa.

Reikalingas dūdorius, galįs gerai mokyti chorą ir mo
kąs lietuvišką, lenkišką ir anglišką — kalbas. Mėnesinė 
alga $45. Kreipkitės šiuo adresu:

Rev. J. Kasakaitis Box 588, Freeland, Pa.

Namai ant pardavimo.
Su biznium: groserne, ir bučerne ir visais intaisy- 

mais.
Arklys, vežimas ir karieta. Yra prie vietos štebelys. 

Parduodu pigiai iš priežasties važiavimo į Lietuvą.
Jeigu kas nusipirks, tai nesigailės nes labai gražioje 

vietoje, apgyventoje Lietuvių, arti Liet. Bažnyčios ir 
parko: Jeigu kas norėtų pirkti, meldžiu atvažiuoti pa
žiūrėti, arba atsišaukti per laišką šiuo adresu:

J. Bujauckas 85 Warwick st., Newark, N. J.

JUOZAS ŠŪKIS,
Geriausias fotografistas visoje apielinkėje.

j t 
j t s t 5 tNorinčius priėma mokytis ant fotografo. Visi lie- i i 

tuviai privalo traukti savo paveikslus pas viengentį. '
9 WILLLAM ST. PITTSTON, PA.

“DRAUGO” AGENTAI:

Juozas Maliftauckas, 
Kazimieras Skripstunas, 
Antanas Gudaitis,
V. Leskevičius 
Mikas Cibulskas,
.T. žemaitis,
T. Kizievič,
M. Karbauckas,
L. ftvagftdys,
J. Mikutaitis,
A. Radzevič,
A. Klimavičaitė,
A. Pocius,
M. Dūda,
K. Strumskis, 

ftaulys,
J. Bartofteviče,
J. Puselninkas,
V. Bielauskas,
M. Urbanaviče,
J. Antanaitis,
P. Bukantis,
Juoz. Matuliaviče 
A. Baranauckas,
Jos. Valentinaviče,
J. Versiackas,
Ignas Makalojus,
Jos. Robynsky,
M. Vaicenavičius,
M. filapikevičius 
F. Būgnelis.
Jurgis Grigutis,
Mat. Čeponis,
Juzė Rakauckaitė,

St. Stanevičius, 3206 Auburn Avė., Chicago, UI.
Antanas Kasparavičius, 27 E. 23rd str., Bayonne, N. J.

Forest City, Pa.
P. O.

Box 73,
P. O.

573 Canfield Avė.,
126 S. Pear st.,

Box 167,
52 G. st.,

171—5th st.
1438 Western avė.,

194 New York avė.,
321 Kensington avė.,

10806 Wabash avė.,
51 W. 25th st.
2323 West 23rd PI.

168 Beakon str.,
4417 Marshfield avė.,

722 Washington avė.,
468 Northampton st.,

Box 33,
Box 22,

96 Centre st.,
1657 Tioga st.,

1214 Railroad st.,
1114 Cedar Avė.,

65 Davidson st.,
1028 S. 2nd st.,

163 First st.,
2 River st.

Silver Creek P. O.
454 Main str.,

38 Kedorr str.,
21 Pleasant str.,

1015—8tb str.,

Sugar Notch, Pa.
Silver Creek, Pa. 

Middleport, Pa. 
Detroit, Mich. 

Shenandoah, Pa. 
Minersville, Pa.

So. Boston, Mass. 
So. Boston, Mass 

Allegbeny, Pa. 
Newark, N. J. 

Chicago, III. 
Chicago, Hl. 
Chicago, UI. 
Chicago, III. 

Brighton, Mass. 
Chicago, III. 

Braddock, Pa. 
Easton, Pa. 

Thomas, W. Va. 
8woyers, Pa. 

Kingston, Pa. 
Shamokin, Pa. 
Shamokin, Pa. 
Scranton, Pa. 
Lowell, Mass. 

Philadelphia, Pa.
Elizabeth, N. J. 

W. Lynn, Mass. 
New Philadelphia, Pa. 

Edwardsville, Pa. 
Wilkes-Barre, Pa. 

New Britian, Conn. 
Waukegan, III.

Chicago, BĮ. 
Pittsburgh, Pa.

3312 S. Halstead st 
46—22nd str., 8. 8.

8. 8. Petrulis, 
Jonas Ignotas

Mūsų miestelyje gyveno visų gerbiamas mokytojas 
Visbara. Buvo tai žmogus dar nesenas, maldingas, blai
vus, geras ir tikras jaunuomenės tėvas. Daug jis gerų 
žmonių išauklėjo.

Vieną kartą jo mokiniai, pamatę raišą senutį, pradė
jo iš jo juokties: “Seni, seni, duok tabokos!“

Skaudu buvo senučiui išjuokimas girdėti, ir nuėjo 
jis pasiskųsti mokytojui.

Mokytojas greitai surado kaltininkus ir išaiškino 
jiems kad nepridera iš senų juokties, nes Dievas gali 
smarkiai už tat nubausti ir neduoti senatvės sulaukti. Vai
kai prižadėjo daugiaus taip nebedaryti.

Neilgai trukus, mokytojas nugirdo, kad jo mokiniai 
vėl išjuokę seną žmoną, klausdami, kur dingę jos dantįs.

Nieko netaręs, mokytojas sunkiai atsiduso ir laukė, 
kas toliaus bus.

Atėjo mokytojaus vardadienis. Visa mokykla sveiki
no jį ir linkėjo jam ilgai ir laimingai gyventi.

— “Ne, vaikeliai, aš nenoriu ilgai gyventi!“ — tarė 
mokytojas: — “nenoriu senatvės sulaukti, nes ir mane 
blogi vaikai senatvėje išjuoks, lygiai, kaip jus neseniai 
išjuokėt seną žmoną!“

Nusiminė vaikai, girdėdami tokius žodžius, bet nuo 
to laiko niekuomet iš senų žmonių nebesijuokė.

Ksav. Vanagėlis.

........... .. i . .. . ! "■ ' ■ i— ■

I

BALTAS BILIETAS.
Visiems pasitraukusiems iš po Rusijos valdžios nuo 

kariūmėnė8 (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 sudėrėtus pinigus. Tiktai rei
kalauju, kad suderėtų pinigų sumą sudėtų pas teisingą 
žmogų, kol negaus nuo manęs bilietus. Norintieji viršmi- 
netą bilietą gauti, lai atsišaukia pas mane sekančiu ant
rašu, įdėjęs už 2c. štampą dėl atsakymo.

Jonas Pokutinskas Boz 103 ELOO, PA.

PARSIDUODA FARMAĮ.

98 akrai, išdirbtos, derlingos žemės 60 akrų, girios 
19 akrų, susidedančios iš gerų pušų ir aržuolų. Giria ver
ta 2.500 dol. Per vidurį farmos bėga upelis. Yra malū
nas, varomas garu ir vandeniu, galima jaje malti viso
kius grudus. Puikus dėl gyvenimo namas, susidedantis 
iŠ 18 kambarių, tvartai, 4 karvės, 3 arkliai, 3 plaunamos 
mašinos, 3 kalaveiterei, 3 žagrės, mašina dėl sėjimo, 3 
vežimai, ir šiaip visoki padarai ukininkystei reikalingi.

Pinigų turi turėti 3.000 dol., likusius ant lengvo iš
mokėjimo per 13 metų.

Gera proga leituviams su didele šeimyna.

Kreipkitės pas advokatą J. S. Lopatto,
48 Bennet Bld. Wilkes-Barre, Pa.
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ADRESAI CENTRO VYRIAUSYBES SU SI V. LIST 
RYMO-KAY. AMERIKOJE:

KUN. & PEUTIENIUS presidentas
P. O. Giradville, Pa. 

JONAS RIKTERAITI8 vice-prea.,
67 James St., Waterbury, Conn 

KAZYS KRUSINBKAS seretorius,
457 — 17th St., Brooklyn, N. Y. 

RE V. V. STAKNEVIOIUS, iždininkas,
207 Adams Str. Newark, N. J.

G lobėjai kasos:
JONAS VIERAITC8,

107 So. Hardinę St., Worcester, Mass.
KAZYS VASKEVYOIA,

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

190 So. Meade St., Wilkes-Barre, Pa
KUN. V. STAKNEVIOIA dvasiškas vadovas,

207 Adams St., Newark. N. J

r A B I O L B,
Garsi kardinolo \Visemano apysaka. Vertė Vylu u 

ras Kaina 1 doleris.' įmautiems daugiau, kaip vieną 
-gzempliorių, nuleidžiamas didelis nuošimtis.

Gaunama pas :
RBV. V. VARNAGIRIS,

312 8. 4th Bt., BROOKLYN, N Y
♦ —

Tautieti! Jei reikia Tau statyti nauji namai, artai 
\vti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak 
terius MIKAS SLAP1KEVICIUS, New Philadelphia Pa

Nauja Knyga—Biblija—aiba žv. Rastas išlėktas 
KUN. S. PAUTIENIAŲS

l ik vienas šitas šventaraštis yra katalikiškas 
Kaštuoja 32.00 ir 15o. persiuntimui 
Adresas: REV. 8. PAUTIENIUS,

GIRARDVILLE, PA

LIETUVIŠKAS DZIEGORMEISTEEIS.
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvaran tuoj amus 

25 metams. Genčių gelius ir gražius žiedus. Armonikas ir 
visokius muzikališkus instrumentus, albumus su muzika, 
akuliorius, revolverius, britvas, pocket books vyrams ir 
moterims Visokias knygas, rąžančius, škaplierius, krvže- 
orieš Kaledasleidžiu už pusę prekės ir jkitus miestus siun

ANTANAS PUTIR8KAS,
144 W. Market Street, Boranton, Pa

A. A J. HURWITZ,
----- BANKIERIA1. ------

42 East Market Street,------ WILKES-BARRE, PA.
Parduodu laivakortes ant visokių linijų ir siūnčiu 

pinigus į visas pass.ulio dalys. Atlieku daviernastis su 
maskolijos valdžia ir kitokius reikalus. Lietuviai kreip 
g’tės prie manęs, o busite nžganedįti.
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Pas jį galima gauti visokių torielkų, bliūdų, stiklų 

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

102—104 S. MAIN ST

Wilfaes-Barre Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC 8QUARE, WILKES-BARRE, PA.
KAPITOLAS $160 000. PERVIRŠIS $375.000.

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

batomis nuo 9—12 vidurdienyje.

A. UZUMECKIS,
Lietuvis Oratorius ir Baliamavotojas.

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

Priima lavonus ir iš kitų miestų.
Reikale kreipkitės pas savo tautietį. '

324 WHABTON, 8T. PHILADELPHIA, PA.
TELEFONAI:

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

TtMIKYTE LIETUVIAI!
Kelionė per jūres. Tūkstančiai tūkstančių mūsų tautie

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

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

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

*

DR. I. W. MENDELSOHN,
Lenkiškas Gydytojas.

PRIĖMIMO VALANDOS: 8-10 ii ryto. 8-4 po plot. 7-8 vakare.
50 South Washington St. Wilkes-Barre, Pa.

£ Peoples telephone 1585. Bell telepbone 756.

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

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

plaateris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai.
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OFFICE NEW PHONE 37. RESIDENCE 1100.
LIETUVIŲ ADVOKATAS

JONAS S. LOPATTO
47-48-49 Bennett Building, Wilkes-B&rre, Pa. ..
Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namus lai kreipiasi.

Naujas Telefonas 1005. Senai Telefonas 659.
DR-AS ALBERTAS KAUFMAN,

—: GYDYTOJAS Ift LIETUVOS. : — 
Specijalista* nuo visokiu ligų.

Gydo net labiausei užsisenejusias chroniškas vyru, moterų ir kūdikiu 
ligas. Galima susikalbai, lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir vokiškai.

61 N. W&shington 8t., Wilkes-Barre, Pa.

M

&«
n

Gegužio (May) 5, 1910, Met. 11. No. 18.
—------------

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

' ' ’ 'Caplenkiu ir paslaptinių. Atšilau k antiems ’l kitur suteikiu 
sąžiningus patarimus per laiškus.

T2LKTONA8: Tards — 3162

3312 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL

H

DR. ALFRED J. WENNER,
88 SOUTH WASHINOTON STB.

Wilke«-Barre, Pa.
a

a f t
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DRAUGIJOS!

H. R. Morgan
laiko dirbtuve

v
€
JM
<rĮį

SPAUSTUVE« •

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE- 
— RIAUSIA GREITAI ATLIEKA _.

visokiu jums rekalingu A .
daiktu, kaip tai: KEPURIŲ, KOKARDŲ. ŠAR- * 

PU, VĖLIAVŲ ir tt.
Adresuokite:

R. H. MORGAN,
13 N. Main St., Shcnandoah, Pa.• , , 1 ** . » ’ » l .

*

vtA

ĮVAIRIŲ {VAIRIAUSIUS DARBUS

S PA IJ D1 NA
PIGIAI

UŽKVIETIMUB IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,

RAIDĖS STATOMOS DIDELE-NAUJAU- 
SIOJO PATENTO—MAŽINA “LINOTYPE”

Union Ticket Agency $
Seniausia Lietuviszka Baaka Scrantone ir Visoje Aplinkinėje £

Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų y
Siunčia Pinigus kas dien in yisaa dalis svieto; taip-gi peiks ir išmaino ve v* 

šokiui pinigus, bditl^a visokiu* Dokumentus Amt likęs ir Lietuvos teiimuo
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-toe iš lyto iki 9- vai. vak. y
Nede oje: nuo 10-tos iŠ ryto iki 6-tai valandai vakare.

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

Taip-gi turime savo krautuvėje daugybe visokiu maldaknygių 
. ir svietišku knygų visokiose kalbose

TELEFONAI: Naujas 803 - Bell 662

ADRESUOKITE

DRAUGAS”
314 L Markei St Wilke«-Ban*, Pa.

U

VIENATINI LIETUVIŠKA DIDBLA KJLAUTUVŠ 
Geriausių armonikų, skripkų, klernatų, koncertinis 
trubų ir daugybė visokių muzikaliikų instrumentų. 

' Biri kiaunių dziegorėlių, lenciūgėlių,-visokįų gražių 
žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų, gėry britvy, druka 
vojamy mašinukių, albumų, revolverių, križiy, rašan
čių, škapleriy, guminių literų, istorijų, dainų, pasa
kų ir visokių maldaknygių. Gražių popierų groma

tų rašymui tuziną už 25c., 5 tuzinai už $1.00. Dailių atidaromų ai 
toriukų ir pavinčiavonių siuntimui j Lietuvą. Atsiųsk gavo tikrą 
adresą ir už 6c. markų, o apturėsi No. 3 Katalirgą su 450 pavei
kslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Ai gvarantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kliasoa o prekės pigesnės kaip kitur; orderius iš 
siunčiu greitai į .visus Amerikos, Kanados ir Anglijos kraštus 
Kviečiu visus atlankyti si. visokiais pirkiniais ir orderiais pas 

K. VILKBWICH,
•t. Dtp. D.111 Oraad lt., Brooklyn, N. T.


