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KETVIRTOJI GAVĖNIOS NEDALIA. 

Lekcija, (Jai. IV, 22,—91. Broliai; parašyta 
y r a : jog AI>raoiuas turėjo du šiitui į vieną iš tarnai tės , o 
kita iš liuosos. Bet kursai >š tarnai tės , pagal k fina užgi
mė, o kursai iš liuosos, pagal pažadėjimą. Kas yra pa 
sakyta pagft] alegoriją. Nes tie yra du testamentu. Vie-
nas ant Si na, gimdas j belaisvę, kuris y ra A gar. Nes 
kalnas Sina yra Arabijoje, kursai yra pri lygintas tani, 
kttfia dabar yra Jeruzalem, tt tarnauja su savo sūnumis. 
0 ana, kuri aukštai yra Jeruzalem, yra liuosa, kuri yra 
mūsų motina. Nes parašyta y r a : linksminkis nevaisin 
ga, kuri negimdai; iaukterėk ir šauk, kuri gimdydami 
revargst i . nes daug vaiku yra aploštos, daugiau nekaip 
tos, kuri turi vyrą. 0 męs, broliai, pagal Izaoko paža
dėjimo esame sūnumis. Be1 kaipo anuo metu tas, kuris 
pagal kūno buvo užgimęs, persekiojo tą, kursiii pagal 
Dvasios, taip ir dabar . Bet ką sako raštas. ' Išmesk tar 
naitę ir jot sūnų, nes nebus tėvainiu tarnai tės sunūs su 
liuososios sūnumi. O taip, broliai, nesame tarnai tės suiiii 
mis, bet liuososios, kur 'a liuosybe Kristus mus liuosais 
padarė. 

Evangelija. Jon. VI, 1-15.—Anuomet nuėjo Jėzus 
UŠ Galilėjos mariu, kuriuos y ra Tiberijados. Ir ėjo paskui 
j j didelė minia, jog regėjo stebuklus, kurie darė ant tų, 
kurie sirgo. Pžėjo tada Jėzus anf kalno ir sėdėjo te
nai su savo mokiniais. O buvo jirli Paseka ; šventa '/,y(\\\ 
diena. Takėles tad Jėzus akis ir išvydęs, jog didelė mi 
nia ateina pas ji, tarė Pi lypui : Iškur pirksime duonos, 
idant tie valgytu f 0 lai sakė, gundindamas aną, nes 
jisai žinojo, ką turėjo daryt i . Atsakė jam Pi lypas: [Ji 
du šimtu skat iku nebus gana jiems duonos, idant kiek 
vienas maž-ką gautu. Tarė jam vienas jo mokiniu An 
driejus, Simano Petro brolis. Yra o i a vienas vaikelis, 
kuris tur1 penkias duonas, dvi tuvi , bet tiekos daug, kas 
tai yra. ' Tarė tad J ė z u s : Liepkite žmonėms atsisėsti. 
O buvo daug žolės ant vietos. Atsisėdo t;idą skaičius 
vyru apie penkis tukstanėius. Paėmė tad Jėzus duoną, 
o padaręs dėkojimą, išdalijo sėdint iems; taipo-gi ir iš žu 
vų, kiek norėjo. 0 kad pavalgė, tarė savo mokiniams: 
Surinki te t rupuėius , kur 'e pasiliko, idant nepražūtu. Su
rinko tada ir pripildė dvyliką pintiniu trupuėių iš pen
kių duonos miežiu, kurie užsiliko nuo tu, kurie valgė. 
Anie tada žmonės, išvydę stebuklą, kurį Jėzus padarė, sa
kė : J o g tas t ikrai yra pranašas, kuris turėjo ateiti ant 
svieto, Jėzus tada pažinęs, jog lurėjo ateiti , idant jj 
pagautų ir padaryty karalium, nuėjo vėl anl kalno pats 
vienas. 

MINIA ANT TYRO. 

Šios dienos Evangelija apsako Viešpaties stebuklą 
kaip jis didelią minią, penkių tuksiančiu žmonių, pape 
nėjo penkiomis miežiu duonomis ir dviemi žuvimi. " K a s 
tai ant tiek daug'.' Tarė Viešpačiui Andr ie jus . " O bet 
s tebėki tės : kuomet Mokytojas, padėkos maldą atlikęs, 
padalino valgj tiems, kurie " a i d daug š i e n o " sėdėjo, ne 
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tik visi privalgę, kiek norėjo, bet, kas įstabiau, kada pri
sakė Jėzus savo mokyt in iams: "Su r ink i t e t rupučius ku
rie atliko, kad nepražū tų . " Surinko ir pripildė dvyli
ką pintiniu t rupuč ia i s , " iš penkių miežinių duonų ir 
dviejų žuvų, kurias j ' e valgė. "Žmonės, stebuklą išvydę, 
t a r ė : " Ištikro, tasai yra pranašas, kuris aut. svielo a t ė j o . " 

Devyniolika šimtmečių praslinko nuo to jstabaus. 
Dievo galybės ir gerumo apsireiškimo, ir, šių nmžių bė-
gije. Dievas nesiliovė daręs da didesnio stebuklo, kurio 
ant duonų ir žuviu padauginimas, buvo tik paveikslu gp 
priminimu. 

Ant mūsų altorių, Jėzaus Kristaus Kūnas ir Krau
jas yra, nekaipo, nuolat padauginimas Šv. Sakramente . 
Krikščionių dusios, šiame dangiškame pokilije kasdien 
pasisotina. Nieks iš mųs negalėtų suskaityt i t gi laimin
gųjų dužių, iš kuriu milijonai, taip papenėtu, >'<'gi dabar 
Jėzų, veidas j viedą, ten, anapus grabo uždang>s. Per 
visą, šiandien, platųjį svietą, Kumpa, Aziją, Afriką, Ame
riką ir jūrių salas, yra dalinamas tasai palaimintasai Sak
ramentas ir- tikinčiųjų širdjs, jojo saldumu lasidžiaug-
damos, šauk ia : " I š t i k t o Tasai yra Pranašas, Kuris turėjo 
ant svieto a t e i t } . " 

Žmonės, kurie regėjo, Galilėjoje, duonos padaugini
mą, norėjo Jėzų karaliumi padaryt i . Je/.us jau karaliau
ja ant mųs Savo meilės Sakramente ir Savo Bažnyčios 
balsu šaukia, idant ateitum ir, bent sykj j nietin, J j pri
imtinu. Tas yra vienas iš penkių Bažnyčios pr sakymų : 
" P r i i m t i šv. Sakramentą apie Velykas Šventas ( t a rpe— 
nuo Pelenu dienos iki Šventai Traieei.) Arg ir mes, 
kaip tos išalkę minios, nepasiskubinsime ant Jė ' .aus bal
so. ' . . . * 

Koks tai įstabus reginys netikinčiam svietui, regėti 
d'delę Bažnyčios šeimyną, vienybėje ir paklusnume iš
reiškiant savo tikėjimą ir vienijantys su Jėzumi, kaipo Jo 
vieno Kūno sąnariams, Jojo meilės Sakramente . S. 

— ! < » » • H j 

IŠ LIETUVOS. 
Dambava (Panevėžio apskr .1 . (*:ia yra mūro bažny

tėlė, kuri per kelias dešimtis metu stovėjo, apb ista. Se
neliai kalbėdavo, kad pirma čia būvės kunigas ir galybė 
žmonių susir inkdavę per at laidus. Tatai bu \o Dievo 
Apvaizdos at laidai . Klausydavomės pasakojimu, kaip 
kokių pasakų. Bet laikui plaukiant ji buvo n "-įdaryta. 
Amžiną atilsj, džekonas V. Vainiką ėmė laikyti čia mi
šias ir sakyti pamokslus, retkarčiais, paskirtą 1 liką, at
važiuodamas iš Smilgių. Džekono pamokslai mžadino 
apylinkės žmones pasirūpinti sau nuolatinį kunigą. Dže
konas paaiškino t a i p : " B u t u galima viskas padaryt i , kad 
\ isas pelnas iš tos bažnytėlės žemės (L)() dešimtinių) kas
inėtai po 125 rublius, imamas Smilgių klebonų, būtų jai 
sugrąžintas, lutaisytumėm altorių, vargonus, kleboniją.... 
O dabar iš ko tai visą padaryt i 1 Dambavos apylinkės 
ūkininkų gal kokiu 60 yra. P e r s u n k u " . . . Ir jis (dže
konas) ėmė siųsti Dambavos pelną i konsistorija. Ilgai
niui konsistorijoj susidėjo m a ž d a u g 10(50 rub. Keli ūki-
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įlinkai guvažiavo i»;is amžiną atilsį vyskupą M. I'aliulionj 
prasyti Damba von kunigo (1906 m.>. Kas Ir įvyko, atva
žiavus Dambavon kun. Jonui Karbauskiui. Ola jam bu 
vo ih'tnaža vargo: teko aplūžusioje pirkelėj* draiig su tar
nais pagyventi kol pasistatydino kleboniją. Dabai' jau 
ačiū Dievui viskas kaip ir ap tvarky ta , tik dar zakristija 
reikia pataisyti . Ponas Božinskas paaukojo 700 r. ir 20 
tūkstančiu plytų tani reikalui. 

" Š a l t i n i s . " 
Kunigų permainos Žemaičių vyskupijoje. Kun. Sen-

drauskis perkeltas iš Pliusų j Skiemenų piliją, kun. Simo 
uailis Į Ragelių piliją, kun. Jonas Butkevičius, Vidžių 
kamendorius, paskir tas i Pliusu piliją. 

" Š a l t i n i s . " 
Simnas (Kalvar . apsk.) . Skaitant laikraščiuose, kaip 

ki tur žmonės kovoja su gir tuoklybe, uždarinėja smukles, 
tveria blaivybės draugijas, liūdna pasidaro atsiminus, 
kad mūsų kampelis snaudžia. Buvo nutar imas uždaryt i 
aludes šventomis dienomis, bet a ts i rado lokiu nedorų 
žmonių, kurie parsidavė žydams ir smukles at idarė, f'ia 
greičiausia Simno miesčionis past i tarnavo, kur 'e mėgsta 
karčemoje pasėdėti, tur, mat, gražaus laiko, ypač 
šventomis dienomis. Giri uokliavimas mus pražudys. 
Mergalaukio dvarelio savininkas- žydas daro alaus bra-
vorą, nes mato ir supranta , kad iš alaus geriausias pelnas 
nuo tamsuoliu. 

Simnieeiai, ar jus paskutiniai , ar apsileisit? Padary 
k it naują nutarimą per sueiuą uždaryt smukles, 0 dar ge-
riau, uždarykit savo koseres. nors kokiems metams, tuo 
aludžiu skaičius sumažės | 

"Šaltinis." 
Nicas (Kurso gub.)< Degtinės auka. Sausio 1!) d. (s. 

k.1 po nakčiai atrasta ant kelio nebegyvas žmogus. Dak
taras, apžiūrėjęs lavoną, a t rado, kad žmogus sudegęs deg
tinėje. 

Mat, dentine yra nuodai, kuriu daugiau išgėrus, Žmo
gų gal' runai nunuodinti . Girtuoklių kūnas yra prisigė
rės t i.i nuodu ir greičiau linkės pre visokiu ligų. (iirtuoklį 
daug ankščiau mirtis par bloškia. 

' ' Š a l t i n i s . " 
Vilkaviškis (Suv. %.). ftių i»u-tu vasario <> <l. (n. k.) 

buvo čia " Ž i b u r i o " skyriaus susirinkimas, per kurį iš 
l inkta i visuotinajj " Ž i b u r i o " skyrių susirinkimą šie Ty
ra i : Motiejus Olekas iš Kfuležeriu ir Juozas Kriščiukaitis 
iš Sarmačinu. 

Beje, su gėda turiu pripažinti , kad šis susirinkimas, 
kaip ir visi kiti pareitieji Vilkaviškio ' ' ž i b u r i o " susirin
kimai, susidėjo nedaugiau, kaip iš dvidešimties nariu. 
Matėt, kad vilkaviškiečiams mažai terūpi draugijos. 
Liūdna. 

" Š a l t i n i s . " 
Pilviškiai (Marijamp. apsk.). Sausio 24, 25 ir 26 d, 

buvo trijų valsčių, būtent Pilviškių, Antanavo ir Gudelių 
(Budkos,) teisėjo rinkimai. Antanavo ir (indeliu vals 
eiai išrinko teisėju ūkininką IVčkį, Pilviškių gi valsčius 

SaVO sekretorių Vladą .lasinską. 
Apie ūkininką Peekį, kas j is per žmogus ir už ką 

j is papuolė kandidatu j teisėjus, gerai nežinau. Mina 

šnekos, būk už jį pasidarbaVa ne visai mažai alutis, bet 
tvir t int i to negaliu, nes tuo ta rpu t ikrų žinių da neturiu. 
Vienok, jeigu los šnekos būtu teisingos, ir ypač, jeigu 
p. IVčkis būtu išrinktas tiktai alučiu, būtu ir j am geda, 
kad skverbiasi ne į savo vietą, ir valstiečiams, kad reaka 
ne tą, kas t inka. Bet gal p. IVčkis t inkamas kand da
tas, pažiūrėsime, ateityje viskas paaiškės. 

Antras kandidatas j teisėjus p. Vladas Jas inskas 
yra man geriau žinomas. .Jisai yra žmogus doras, 

geras, blaivus, mylįs ir gera ' suprantąs savo darbą. Pil
viškių valstiečiai visi beveik jį myli už jo darbštumą, 
nepuikumą, teisingumą: jo raštinės darbai at l ikt i kuogra-
žiausia ir stropiausia. 

Jam nereikėjo šauktis alučio pagalios, kaip kur ki
tu r daroma, kad jį rinkti,i. 

Ir t ikrai , jeigu jis liktu teisėju, man rodos, žnunės 
galėtu pasidžiaugti, nes, tikiuosi, jis neparduotų teisj bės 
ir savo sąžinės už alaus butelį ar pinigu rublį ir nereiktų 
laukti žmonėms iki vidurnakčiui , kol p. teisėjas užsimer
kęs, susnudęs po geru pietų ateitų baigti bylu. 

Nors mums, pilviškiečiams, gailą luitu su juo skirt is . 
vienok t rokštame, kad jis liktu teisėju. 

Rač iau dabar apie jį parašiau, kad ir kitu du vals
čių apie jį žiliotų ir jeigu kada reikėtų vėl rinkti , l ad 
jam savo balsu nepasigai lėtu; bet pamylėjimo prieš rin
kimus tegu niekas nesitiki. 

Gal kam pasirodyti, kad jo inprašytas ta rašau ; te
gu tiis taip nemano, rašau nuo savęs ir dėlto, kad žmo
nėms noriu gero, kad jie turėtu gerą, teisingą teisėją 

4' Šal t inis . ' ' 
Kaunas Čikagos rusu konsulas pranešė Kauno gu

bernatoriui , jog ta rp kitų žuvusiųjų Kerri kasyklose dar
bininku buvęs rusų pavaldinys Jon. Bružas iš Kauno p i b . 
•lisai buvo nevedės ir jo inpėdiniais esančios jo seserįs, 
kurių viena (ištekėjusi) gyvenanti Amerikoje Illinoiso 
valsčiuje, kitos gi dvi—Veronika ir Petronėlė Bružikės 
- gyvenančios Eržvilke, Kauno gub. Bružas paliko vie

tiniame banke t ruput i pinigų. Be to, jei hūsią pr irodyta, 
jog Bružas ir kiti darbininkai žuvę per neatsargumu ir 
neprižiūrėjimą, kasyklų savininkai turėsią išmokėti žu
vusiųjų inpė<ljnbims teisino paskirtuosius pinigUR, kfipo 
atlyginimą. Taigi, jei žuvusiojo Jono sesers norinčios iš
lošti tą bylą, turinčios pasiųsti Chicagofi rusų konsului 
dėliai to savo ingaliojimus suli^ to, kaip tai reikalaujama 
Amerikos įstatu. 

Veiveriai (Mari jamp. ap., Suv. g.). Šiemet sausio 27 
d. Aleksote apskričio teismas nuteisė kator$»on: Joną 
(Jrajauską 5 metams \ mėnesiams iš Veiveriu" k. ir to pa
ties valsčiaus, o antrą Vincą Taparauską, iš Miškiniu k., 
Mikališkio valsčiaus, Marijampolės apskr., H metams. 
Abudu kalt inamu už užpuolimus ant kunigu. 

•' Šal t inis . ' ' 
Būdviečiai (Naumiesčio apskr.) Nelaimė. Sausio 28 

d. (n. k.) du vaikinu medžiojo ar t imajam alksnyne. Ne
tikėtai juodu užklupo žemsargys. Vienas vaikinas be
bėgdamas parpuolė ir du šautuvo šūviu kojon suvarė. Vie
nok žemsargys nė vieno vaikino nesugavo. Sausio 31 d. 
sužeistasis vaikinas išvežta Kauno ligonbutin. 
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Igliauka (Marijanų*, apsk.) Užmušimas. Sausio 31 
d. ( B . k.) p«T vest ines buvo prisirink*/ d a u g . nekviestu 
girtu vyru, o kur degtine, ten ii* peštynės. Besipešdami 
užmušė kuipiu Petruškevičių. Tris peštukai jau suimti. 
Tai degtinei pasekmės! 

•'Šaltinis.'" 
Liepojus. Išeivystė. Praėjusiais metais iškeliavo 

i užsienį per Liepoju 2.S tūkstančiai 525 žmonės, daugiau 
kaip užpernai tik 1!> tūkstančiu 342 žmonėm. Pernai per 
Liepoju pagrįžo i Rusija, 21S2. o užpernai 2812 žmonių. 
Taigi n/pornai iškeliavo j užsieniui 9 tūkstančiais IH.'i 
žmonėmis mažiau. Dogu pernai, o pargrjžo (>:{0 žmonių 
daugiau, negu pernai, P /pernykščia i metai Amerikoje 
buvo snnkus, užtatai grįštančiu skaičius padidėjo, o ke
liaujančiųjų j užsienius sumažėjo. 

" ša l t in i s . M 

IŠ LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE. 

PITTSBUBGH, PA. 
Vasario 21 d. žinomas mušu dainininkas ir kompozi

torius, Mikas IVt rauckas, džiugino Pl t tsburgho lietuvius 
gražiomis dainelėmis. Gaila t iktai , kad šis dainų vaka
rėlis, hci koncertas, tapo surengiMS nepatogiame Laike 
gavėnioje, kas, žinoma, neviena lietuvi suturėjo nuo ai 
.silmikvino kolit't'i'lc. Nežiūrint vienok i neatsskant j lie-
tUvitkam koncertui laiką, žmonelių, prisirinko pusėtinai, 
nors erdva "Nevv Tnrner H a l i " galėjo sutalpinti dvigu
bai daugiaUH. Nuostoliu visai nebuvo. Kaip girdėjau, 
tai dar pelno šiek-tiek užsiliko. Apie patj koncertą, 
ka'po koncertą, nė man mji/ikės profanui spręsti. Galiu 
tik liek pasakyti, kad Mikui Petrauskui nekurias daine 
lės dainuojant sėdėjau, kaip užžavėtas, š i rdis tai liūdo, 
tai džiaugsmingai plasnojo... Dainy puikus raeliodijos 
sparnai nešė sieln U a-/, kur toli, t o l i . . . K.t j au tė publika 
sunku pasakyti . Daugumas ramiai sėdėjo ir, akis art isto 
akisna Įsmeigę, atydžiai klausėsi. Teviniškos dainos pa 
lietė, matyt , ir juju (klausytoju | jausimi stygas. Bei 
kas užžavės bejausmi gir tuoklį? (Jai degtinės bonka, tik 
jau ne daina, nors ir puikiausiai padainuota. Tokiu ge 
rokai įkaušusiu buvo net keletas koncerte ir savo uemai' 
dagia 's šūkavimais ardė tvarką, gadino dirsnius art istui 
ir klausytojams, (iailu ir gėda už savuosius, .lau tur ime 
kam koncertus duoti, bet dar neturime, kam klausytu 
P, Mikui IVhauekui ištisai akompnniavo amerikietis J. 
II. (J it t ings. Gineitis. 

KKNSIN(JT()\. IIJ, 
Vėl lietuvis auka. 27 d. pereito mėnesio 7:20 iš 

ryto ant 104-os stoties arti Pullman III., I. C. gelcžkelio. 
t rūkis , einantis į Klosmore III., užmušė Stepą Malinaiieka 
• lis dirbo tenpat prie karu. Nelaimingasis, jau visi me
tai kaip buvo pačios apleistas, kuri ir po šiai durnai lebe 
sibasto su kokiu ten niekšu. Yra spėjama, kad velionį 
patiko mirtis per neatsargumą iš priežasties užsimąstimo 
ir rfipcsties. J o kūnas tapo palaidotas Visu Šventu Liet. 
bažnyė'oj su priderenčiomis apeigomis. Pranas. 

Cicilikams nesiseka. Visokis gaivalas, tokia jis ten 
nė būti}, nori išbandyti savo jiegą ir pasirodyti veikian
čiu - taigi, kad mūsų cicilikai ir ne. be dvasios, o pas 
kaikuriuos net to karštumėlio ir perdaug, t t i j ie ir nu
tarė išbandyti savo spėkas ir parodyti savo veiklumą. 
Visi draugai , parodymui savo veiklumo, vienbalsiai nu
tarė įsteigti knygyną, žinoma, grynai cicilikišką. Po ne
kuriam laikui, patėmije, kad iš knygyno per menkas 
" b i z n i s " ir kad ir geriausis būtu knygynas, iš jo pelno 
nebus, nutarė įsteigti bendrą smuklę. Čia, anot daugelio 
išreikštos nuomonės, didžiuma pasigers dėl savo labo, o 
jau apsvaiginus protą, lengva kvailiams (taip jie vadina 
visuomenę) pakišti ir cicilikišką knygą, įtraukt'1 savo 
tinklan ir ten jau ats idarys cicilikiškas d a i g u s , pi lnai 
visokiu malonių ir gražumynu. Todėl, gerkyte, drau
gai, nes geriate dėl savo labo! liet deja, ir tasai sumany
mas neįvykdintas žlugo. liet cicilikai gudrus vaikinai, 
nenusisekus vienam sumanymui, tuoi griebiisi už k' to. 
Taigi vėl sumanė įsteigti bučcrnę, bet kasžiii koks Iiky-
iiias laukia to sumanymo. liet kodėlgi oi< ilikams jau 
taip nesiseka? Priežastimi yra pačiu ciciliku netikės bū
das. Pav. Ant susirinkimu nekalba apie sumanytąjį da
lyką, bet užsiimama visokiais burniavimais. Ksant ant 
ju susirinkimu, aiškiai galima pamatyt i kas jie esą. Ju ju 
liežuvis visus pasiekia, visus užkabina, vis is apkalba. 
J ie skelbia, kad visi lietuviški vertelgos, tai t ikri vagįs 
ir dar bažnytiniai vagįs. Mat, cicilikai, nus žiūrėje ant 
Oook'o, a t radėjo žemgalo, surado bažnytinius -vagis. Apie 
kunigus jau gerai žinomos ištarmės iš ju žodyno ' ' t e r 
minologijos." Mūsų cicilikai teikėsi pašiepti visas, visas 
bažnytines apeigas. Ypat ingai meldimąsi už mirusius, pa
didino meldimuos] už pastipusius arklius, šunis, kates ir 
1.1. Taip suarzine žmonės, užgaudami juju 1 rangiausius 
jausmus, jau ir patįs patėmijo, kad per toli į iubrydo ir 
per atvirai pasirodė kuomi esą. Ką čia padarius? Kas bus 
su buėerne. kad užsirūstinę žmones jau neu įsitiki? liet 
cieilikatns neims daug laiko išsisukti iš piukl u, jie daug 
ir ilgai pagalvoję, sumanė nueiti pas kleboną, pakalbėti, 
o tasai tuoj ju bizni iš sakyklos pagarsins ir viskas ima 
bujoti, kad net braška. O gal negarsįs? -- Kįla ne

drąsus klausimai. Kaip tai ne? turi apgarsint i , juk 
cicilikai spėka ! Nutar ta padaryta . Nuėjo pas klebo
ną ir pr ivertė jį pagarsinti juju " b i z n į . " Klebono pagar-
sirimą aš labai gerai girdėjau ii' jis man laitai patiko. 
Klebonas apgarsino cicilikus ir juju " b i z n į " taip kaip 
ištikruju yra. Jisai paaiškino juju burnia\ inius, pers
tatė kokiais jie sveiki ištikruju yra. Nabagu nesitikėta, 
kad yra žinoma, kas jie per paukščiai. Kad tankiau kle
bonas panašiai paaiškintu apie cicilikus, gal, tie vargiai 
greičiau pažintu savo klaidas ir sugrįžti; ant viešos kelio. 

Iš ciciliku. 

BERNICH, PA. 

Vasario 0 d. š. m. urnai numirė Vincentas Sirvine-
kas. Jisai mirtinai apsirgo kasyklose ir parvežtas na
mo pasimirė. Vasario 11d. Pranas Burba išsiuntė jį pas 
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tėvus į Luzerne, Pa. Velionis buvo labai geimą dranga* 
ir visi jį nulojo. Lai luina Lengva jam šioji svetima Žemele 

S. Staseviče. 

ROOlltfSTtt l i , N. Y. y 

Pas mus žiema buvo gana puiki, nes šaltis buvo tik 
per tris dienas ir tai nedidelis 2 ^ gradusai , o kitais me
tais šaltis daeidavo net iki 25 gradusių. Darbai pas mus 
pamaži slenka, kurie turi darbus — džiaugiasi, bet atsi
randa nemažai ir bedarbiu, ypač neseniai pribuvusių, iš 
Luropos, kurie nemokėdami kalbos, sunkiai gauna dar
bus. Yra tokių, ką nedirba po 2—3 mėnesius. Geriau 
sekasi tiems, ką moką koki amatą kriaučiaut , stalio-
riaut arba mašinistai, — su tais tai pusė bėdos, bet nieko 
nemokantis, kad ir gauna darbą, tai labai mažai apmoka
mą ir purviną. Žiemos laike visuomet sunkiau gauti 
darbas, nes kiekvienas druėiai laikosi darbo, nes ir nuo 
tarnui prieina daug darbininku. Pragyvenimas ėia ta ip 
pabrango, kad daėjo net iki 5 dol. ant sąnvaitės. Lietu
viu ėia yra gana diktas būrelis, t ik vertelgų nėra 
o Imt labai paranku lietuviui užsidėti duonkepę arba 
krautuvę. 

Yra eia vienas geras tautiet is lietuvis Juozas Kiekis, 
kursai a t idengė puiku viešnamj (hotelį) ant 781 ClilTord 
a ve. Be to dar laiko ir gertuvę. Yra tai veiklus žmogus, 
įsteigėjas Šv. Petro ir Povylo l)-tės, prisidėjęs prie suor
ganizavimo šv. Ju rg io parapijos ir taip nemažai padėjęs 
triūso lietuviu labui. Yra tai žmogus vertas visa pusinio 
paguodojimo ir sušelpimo. Daugiau tokių lietuvių! 

Skirpstūnas. 

BROOKLYN, N. Y. 

Vasario 13 d. " P r o g r e s o Ra te l i s " parengė prelekci-
ją iš lietuvių istorijos. Skaitė p. A. Rinkevičius. Nesigai
liu, ką atsi lankiau ant prelekcijų, nes daug ko patir iau 
fepie mūsų ' " p i r m e i v i u s " . . . .liems visuomet dilgina tikė
j imas ir jie naudojasi kiekviena proga, kad tik j j sugrio 
vus. Net. nuo tokio nekalto dalyko kaip lietuvių istoriją, 
p. Rinkevičius nuklydo prie tikėjimo ir užsipuolė aid ku 
DiigŲ, trak kunigai draudžia skaityt i visokias moksliškas 
knygas, prie kurių jo " r a z u m n a " galvelė priskaitė net 
" S a p n i n i n k ą " . Matomai p. Rinkeviėius ir medžiagą savo 
prelekeijai sėmė iš " S a p n i n i n k o " . O jau šiandien kiek
vienas žino kokia nauda iš mokslo semiamo iš "Sapn i 
n i n k o " . 

P . O—kas. 

STr V1NCUNT SUMINARY, PA. 

Vasario 1!) d. š. m. klierikai gavo mažesnius pašven 
tinimus ir subdiakonatą. Tarpe jų yra vienas lietuvis Mo 
tiejus Augulis. Pašventinimą suteikė Pi t tsburgo vysku
pas K. Canevin. P . 

OLKN CARRON, 1LL. 

Anglių kasyklose darbai eina gerai, dirba visas die 

nas. (Jeras darbininkas tfali uždirbti nuo 50 dol. iki 60 
dol. j dvi sąnvaiti. W. Mick. 

N E W YOUK, N. Y. 

Oras mainosi. Dabar tankia i palija, todėl ir darbas 
kaikuriems lietuviams prie sniego pasibaigė. Čia skaič us 
lietuvių sparėiai dauginasi , ypaė augštoje miesto dalyje, 
aplink 10;Vąją gatve, nes ten randasi daugybė vargonų 
d i rb t in ių ir pigus namai. Keletas turi nusipirkę savo na
mus VA. Ne\v Yorke, bet ir šie negalėdami išsimokėti, ati
duoda savo namus nuomoii arba ir visai parduoda, o patįs 
keliasi j Ne\v Yorką, nes ėia darbų daugiausiai ir d a r ) a i 
geri, o ir raudos nėra jau taip labai brangios : už tris 
kambarius su karš tu vandenini mokama 11 dol. mėae-
siui. 

Parapijos reikalai labai gerai stovi. Kovo 6 d. run
giami judinamieji paveikslėliai bažnyčios naudai . 

Tai—tai, 

TAMAQUA, PA. 

Darbai po Tamaųua eina pusėtinai. Žmonės d i m a 
pilną laiką ir uždirba nei šio nei to, bet daug jų sužeidžia 
anglis ir elektriką. Mat pas mus visose kasyklose yra 
Įvesta elektriką, ir darbininkams reikia labai jos saugo-
ties. 

Lietuvių ėia gražus būrelis, jie dailiai t a rp savęs su
gyvena. Turi vieną broliškosios pagelbos draugiją ^ar
du Sv. Petro ii- Povilo. Yra ir pilieėių (citizens) kliūbas 
vardu Simano Daukanto. Turime tris lietuviškas smuk 
les ir dvi valgomųjų daiktų krauluvi . L. Navickan. 

\VLLKNS-BARRtt, PA. 
S. Misiukeviče pereitą są n vaite išlošė bylą priešais 

Georgia Home Insurance Co., ta ip vadinamą " j u c g e -
m e n t a " gavo ant 1247.58. 

Misiukeviėians stuba buvo sudegus porą metų atffal, 
ant tos stubos buvo užimta insiiranee poliey ant 11.000 
dol. Kompanija atsisakė užmokėti insurauce, pasiaiš
kindama, kad jojo namas buvo apsaugotas, kaipo jo pri-
vatiška buveinė, o nnnėtasai Misiukeviėius laikęs " b u r -
d ing ie r ius . " Kompanija visomis spėkomis stengėsi daro-
dyti , buk tai buvęs ta ip vadinamas " B o a r d i n g H o u s e " , 
ir kad jije bfitų žinojus apie tatai , nebūtų visai " ins iur i -
n u s " taipogi darė daug kitokių užmetimų. 

Misiukeviėians apgynėjas p. J , S. Lopatto, visai ki
ta ip perstatė dalyką, kaip tai ištikrujų turėjo būt i ir 
bylą išlošė. 

Vasario 20 d. nedėlioj Milišaueko svetainėje buvo 
mass mitingas visų lietuviškų Draugyšėių iš 'VVilkes-
Harre 's . Mitingas tapo sušauktas su tikslu užprotestuoti 
priešais inunigraeijos suvaržymą. Advokatas J . S. Lo
pat to karštai prakalbėjo j susirinkusius, nurodydamas 
pasekmes inunigraeijos suvaržymo ir kokią blėdj suteik
tų tasai suvaržymas lietuviams. Paskui perskai tė jojo 
parengta rezoliuciją, kuri vienbalsiai su delnų plojimu 
ir buvo priimta. Rezoliuciją nutar ta pa*siųsti prezi-
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(tautui Taftui, Pennsylvanijos senatoriams ir šio distrie-
to kongresmomii. 

Neužilgo Suv. Valst. enumeratoriai (gyventojų sura
šinėtojai) pradės savo darbą. Todėl kiekvienas lietu
vis, lai drąsiai pasako, kuomi jisai esąs Ir lai nesileidžia 
užrašyti " r u s k i u " arba " p a l i o k u . " 

Pereitą sąnvaity Lu/erne paveite prasidėjo tyrinėji-
imis laisniu Moteliams ir saliūnams. Teisėjas .John M. 
Garmau, neseniai dar išrinktas ant to urėdo, suteikė apie 
20:) nauju laisniu. Taigi Plymouthe, Nanticoke ir Ivl 
vvardsvilej veik dvigubai padaugino saliūuus. Daugelis 
lietuviu gavo taip seniai geidžiamą " ' t i tu lą" ponas saliu 
ninkas. O girtuokliu džiaugsmui, tai jau nėra galo - pa 
baigos, nes kad gera, tai gers! 

Jonas Simanavičius lietuvis iš PlyTOOUth, Pa., tapė 
paskyr tas kaipo " t i p p s t a t t " . 

Ant tos vietos buvo net 500 kandidatu, bet teisėjas 
Jobu M. (Jai man iš ju visi; išrinko d. Simanavicių. Tei
sėjas J . M. (Jarman labai žingcidauja apie dabart inį lie 
tuviu judėjimą. 

Iš Amerikos. 
l 'hiladelphijoj 1'., pakilo didelės riaušės priešais 

Philadelphia Transit 0o., kuri nepaisant į streiką leido 
bėgioti vagonėliams. Straikuojnčiu ir j iems prijaučian 
čiu minią puolėsi ant vagonėliu, išvaikė pasažierius ir 
konduktorius , sudaužė vagonus ir pagalios sudegino, Va 
sario 21 d. vakare jau nesimatė ant gatvių nė vieno karo. 
Visa IMiiladelpbijos policija pastatyta ant kojų. Danu: 
sužeistu ir keletas užmuštu, t a rp sužeistu yra ir moterų. 
Miesto majoras Keyburn prisakė policijos direktoriui pri 
saikyt 9000 extra palicijantų dėlei užlaikymo tvarkos ant 
miesto gatvių- Darbininkiškų unijų eentralinis komite 
tas 22 d. laikė posėdi, kur nutarė šelpti s t raikuojančius 
pinigiškai ir morališkai. Taipogi nutarė apšaukt i visuo
tina straiką, jeigu kompanija stengsis pradėti darbą su 
streiklaužiu pagelba. Susirėmimuose su policija darbinin
kai vartojo akmenis, lazdas ir geležies š tangas, policija 
—revolverius. Anot kompanijos pranešimo s t ra ikuojan 
fliu yra 7 tūkstančiai , prie darbo likę 3,600. Kompanija 
turi parsigabenus kelis šimtus streiklaužių. 

Vasario 28 d. dalyku stovis sublogėjo. Stra ikuojau 
tieji po senovei daužo vagonus, degina, remiasi su polici 
ja, kuri nedali gauti rodos su darbininkais . Darbininkai, 
nepaisydami j atstatitus durtuvus, vien tik apsiginklavę 
akmenimis išvaikė 200 kareivių "Fencibles". Tą dieni 
sugadinta karų skaitl ius pasiekė 750. 

15 polieiatų stebuklingai išsigelbėjo nuo mirties, kuo 
met sprogo dinamitas, padėtas po jų kaaarmėmis. Suė 
tiuititis I. O. P r a t t ' o dar labiau iniršino to miesto darbi 
ninkiškas unijas ir jos be juoku rengiasi pakelti visuotiną 
streiką, jeigu IVat t 'as nebus paliuosuotas. VRsario 83 d. 
užsibaigė pilnu minios viešpatavimu. 

(JAS Kovo (Mareli) :{, 1910, M e t JI. No. <J. 

Vaasrio 25 d. laikraščiai pranečė žinią, kad streikaa 
eina silpnyn, nes kompanija pars i t raukus dar 4|X) streik
laužiu ir pagarsinus, kad sužeistasis streiklaužiu, kompa
nijos tarnis tė j bus su šeimyna užlaikomas per visą gy
vastį. Bedarbių minios laiko apgulę kompanijoj ot'fisą ir 
meldžia duoti jiems darbą, kompanija priėmė 2 tūks
tančiu darbininku, kuriems mokės po 22 centu už valan
dą, vėliau gi ž;ida duoti daugiau. Policija ir teismas ne
sigaili s traikuojančiu. Nuo pat to streiko pradžios poli
cija užmušė :{ asmenis, 25 sužeidė, policijos sužns ta 50 ir 
300 pasažieriu. Vagonų sudeginta 7, sugadytii 750, lan
gų išmušta 4000. Kaltu ir nekaltu suimta apie 400. 
Kompanijos nuostoliai išneša 100 tūkstančiu d)!. , uždar
bio žūta apie .'500 tūkstančiu dol. Teismai taipogi žiau
riai pasielgė su darbininkais , vadą gatviniu riaušių 
EI. Carr 'ą nuteisė (i metams kelėjiman, .1. Kiną ir At-
kinsą 2 metams, keliolika — keliems mėnesiams kalėji
mam 

Taigi po gan ilgai pert raukai turime vėl kruviną 
streiką. Senovės būdu yra darbininku vartojamas dina
mitas, bombos, akmenis, o iš policijos pusės suviai. Pa
sekmė bus kaip visada • dideli nuostoliai abiejų pusiu, 
kraujo praliejimas ir kompanijos pergalė, 

Senas tai būdas ir netikęs kovoti su dinamitu ir ak
menimis ir nieko gero nelementis darbininkams. Laikas 
rimtiems darbininkų vadams pagalvoti apie suradimą ki
tokio, geresnio kovos būdo su savo išnaudoto j eis. Kruvi
nos gatvių riaušės neatneš pergalės, tik užkenks darbinin
ku reikalams. 

Visi mėsos trusto valdininką}! apari vieno, yra ap
kalt int i už savvališką pakėlimą mėsos kainos. Kaltina 
juos didisis prisiekusiųjų teisinas pa v. l ludson, laikantis 
savo posėdžius Jersey Gityį N. J . Apkalt inimas nėra pa
remtas ant kokio naujo prieš!rustinio įstatymo, t iktai ant 
[statymo nuo senesniu laikų, sekančiai skambančio: "p ik 
tadarystė yra neteisingai elgties pagal leistus įstatymus, 
arba neteisingai veikti keliais įstatymo leistais . ' ' 

Taigi yra kaltinami visi National Paoking Co. direk
toriai, apari McLarin'o. Kaltinamieji gali būti partrauk 
tais i teismo vietą, nepaisant, ar Jie nori, ar nenori. Už
metimai yra kriminališki ir po prirodymui kal te i gali būti 
nubaustais :{ metams kalėjiman arba 1.000 bausmės - ne! 
abi bauami kartu. Tarp ko kitko apkalt inime pasakyta, 
kad valdininkai mėsos t rus to tyč'm pakėlė nusus kainą 
ir tam tikslui sukrovė daug mėsos ledaunėse, idant vėliau 
pardavinėti brangiau ir jau ant visados užlaikyti tą kai
ną. Tie užmetimai yra paremti ir iš dalies prirodyti dar
bininkų ledaunėse dirbančią. 

Kova žada būti labai ast ii, nes t rūstus yra tur t ingas 
ir apgynimui savęs gali pasamdyti desėtkus advokatu. 
Teismas taipogi yra prisirengęs ir iš kalno pasakė, kad 
neduos vietos jokiems advokatų " i š s i suk imams" . Byla 
Ims vedama energiškai ir teisingai ir kas Ims at ras tas 
kaltu, nepaisant ar tai milijonierius, ar kas kilias bus 
aštriai nubaustas. Suv. Valstijų Teismas nemėgsta špo-
satit, kaip tatai darodė, įkišdamas kalėjiman k >letą mili
jonierių. 
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Butte, Mont. Vasario 20 d. sustreikavo m mašinis
tų, prigulinčių prie l'International Engineers Union." Jie 
nori priYSrsli kalnakasiu kompaniją, kuriai t a rnau ja toji 
nnija, pripažinti jų organizacija, kaipo atskyrio, uniją, 
neturinčio jokio ryšio su Western Pederation o£ Miners. 
Iš prieiasties to streiko, visos didelės anglių kasyklos tu
rėjo sulaikyti darbą ii' S tūkstančiai darbininkų liko be 
darbo. 

Kalnakasių unija pasisiūlė pris tatyt i naujus darbi
ninkus, bei kompanija pareikalavo parankos milijono do
lerių, n/ galintas biiti riaušes iš s t re ikuojančiu pusės. Kuo 
nu pasibaigs toji kova unijos su kompanija ir su kita imi 
J;I nieko negalima pasakyti , bet dalyki) stovis yra opus. 

Kasyklose Traver ton Coal Land Co., Seilins Grove, 
Pa., iš priežasties neatsargaus apsiėjimo su dimimitu, pa
sidarė didelis sprogimas, uždaręs daug darbininkų ka
syklose, kūrinos nežinia ai" bus galima išgelbėti. Keli 
darbininkai užmušti ant vietos. Tuojaus po sprogimui, 
šusiorganisavo gelbėjimo būriai, kuris ii* išgelbėjo 3 as
menis, — žada išgelbėti ir likusius. Kompanijos nuostoliai 
išneša 100 tūkstančių dol. I'as kasyklos išėjimą susirinko 
minia mot imi ir paėių, darbininku likusiu kasyklose. 
Sprogo 100 svaru dinamito ir sprogimas buvo taip didelis, 
kad buvo toli girdėties. 

Suv. Valst. kongresas nutarė pašvęsti visą sąnvaitę 
s u t v a r k y m u i k r u š o s b a n k u tr n u t a r t i a r Ims los rūš ies 
bankai, ar ne. Kitas gana svarbus gelžkelių bilius, tu
rintis su tvarky t i šeimininkavimą gelžkelio kompanijų, 
taipogi bus apsvars tytas . 

I'JIV. Ni'\v York V sufragietes tolydžios bombarduoja 
pavieto ats tovus ir ju šauksmas "Vo te s for YVomen" 
(balsavimą moterims) taip įgąsdino atstovus, kad jie mi 
tarė apsvars tyt i tą dalyką ir jau nutar t i k ą - n o r s galu 
tino tame dalyke. 

l'rc/identas Taftas badauja... Viešėjusi Baltamjam 
Name Tat'to tetulė, mergina 87 mėty amžiaus negali alsi 
gerėti iš savo "YA'iliuko", kad jisai yra toks pat geras 
dabar , kaip ir būdamas mažu " b e b i " , kuomet ji j j auk 
įėjo. Vienas tik rūpina senutę, kad josios '* \Viliukas 
yra visuomet alkanas, nes jam niekas negalįs prirengti 
tokiu skaniu valgiu, kJ 'ip .ji, o ir reikalai neleidžia jam ra 
miai pavalgyti, taip kad nabagėlis "badauja". Senukė 
taipogi sufraciotė (kaip ir visos senmergės) Ir sako, kad 
.josios "YVil iukas" duotu moterims balsavimo tiesas, kad 
tik visos to r e k a l a u t u . . . 

Atsirastu nevienas, ką savo gyvenimą noriai per 
keistu ant prezidento " b a d a v i m o " . 

tą universitetą b,872 asmenįs negavo diplomų. Matomai 
tenai lošia role kokia tai augštesnė politika, nes tur tuo
liai, norints ir mažiau gabesni, visuomet gaudavo diplo
mus. 

Sveikatos skyrius Uostom* Mass., konfiskavo eienoj 
krautuvėj 250 tnkstanėiu dežuėių su sardinkomis, nes ant 
dežuėių buvęs parašas, kad sardinkos yra tyroj alyvoj, 
kuomet jose jokios alivos nebūta. Pripažino tą už ap-
gavystą ir sardinkos, kaipo kenkiančios sveikatai tapo 
sunaikytos. 

Tam t ikras iš miseto Tarybos komitetas ir keletas 
žymiu Madison, \Vis., piliečių rengiasi ištyrti santikius 
YYiseonsino universiteto, nes anot pranešimu, prof< šoriai 
išguldinėja s tudentams socializmo pamatus ir veik visus 
perdirbo j socialistus. Keletas s tudentų liudys priešais 
profesorius socialistus. 

IVor'io, 111., tęsiasi kalnakasių konvenciją iš I linois 
valstijos, kur pribuvo j 400 delegatų. Delegatai karš ta i 
sveikino .1. Mitclielį, buvusi prezidentą kalnakasių unijos. 

tinkinant " k i se lgardnės" koridorius ir kambarius 
dėlei oro išvalymo, kylo didelis t r iukšmas tarp tik ką 
pribuvusių Italų. Apie 100 Italų, nesuprasdami R kur 
paeina dūmai ir smalkiai, sugalvojo, kad tai užsidegė na
mas. Taigi pradėjo šaukti ir laužyti duris. Išsiaiškinus 
dalykui nusiramino. Laike t r iukšmo sužeista -l asmė-
njs, kuriuos turėjo nuvežti j l igonbutj. 

Suv. *V aisti jų kongresui paduotas Įnešimas, kad ir 
dėl Yiee-prez. Suv. Valst. pastatyt a t skyry namą, kuria
me jisai galėtų gyventi kar tu su savo šeimyna. i'rezi
dentas gyvena Baltamjam name, o viee-prezidenlas turi 
valkiotis po svetimus namus, kas net, tai}) sakant , žemi
na, antrą didžiausią Suv. Valst. valdininką. 

Augščiausias valstijos Obio teismas nutarė , kad prie
šininkai svaiginančių gėrimų, kurie dabar vietose, kur 
panaikintos smuklės, pardavinėja alų be alkoholio, ta ip 
vadinamą " n e a r b e e r " ir daro " b i z n į " -— tur i turoti lei
dimą ir tap pat užsimokėti tūkstant į dolerių už jį. Taigi 
nepasisekė gudriuoliams, kurie panaikino smukles, idant 
pardavinėti visokius gėrimus be leidimo. 

\ e \v llaveuo, Cnn. pavietinis mokslo skyrius tardo 
universiteto Yale dalykus, kodėl toksai didelis studentų 
nuošimtis, negali gauti tenai diplomų, norints mokslą 
baigę puikiai. Studentai negavę diplomų Vale's univer 
sitete, visuomet gaudavo juos kur ki tur ir tapo garsiais 
Amerikos mokslinėiais. Iš 23 tukst . s tudentu, baigusių 

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

Maeomby, III., pasimirė senutė, sulaukus labji gra
žaus amžio 10,'J metų. Iki pat mirčiai turėjo puikią at
mintį ir gerą klausą. Velionė labai daug rūkydavo. Nu
mirė, gavus uždegimą plauėių. 
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DRAUGAS 
KATALIKIŠKAS LAIKRAŠTIS 

PAŠVCSTA8 AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
REIKALAMS 

Ema kas savait* iš Wilk*»-Barre, Pa. 

Kaina: metams $2.00, pusmečiui $1.00, trims mėne
siams 50 centu. Europoje ir kitur $3.00 
Adresas: 

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

Raštus ir korespondencijas reikia siusti pas: 

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

Su visais reikalais reikia kreipties šitokiu antrašu : 

D R A U G A S ' 

JOHN S. LOPATTO, Manager, \ 

314 East Market Street, Wilk«s-Barre, Pa. 
,» 

" D R A U G A S ' ' 
(TUK FRIEND) 

\VEtikLY, published at 314 E. Market St. VViikes-
Barre, Fa. 

Subseription: $200 a year, $1.00 six months, 50 
eents three months. 

Rates of Advertising ou Application. 

SKAITYTOJŲ ATYDAI. 

Primename visiems "DRAUGO" skaitytojams, ku
rių prenumerata jau pasibaigė, kad laikas ją atnaujinti, 
kitaip busime priversti sulaikyti laikraštį. 

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

'' DRAUGO'' Administracija. 

REDAKCIJOS PASTABOS. 

Vienas 8t, Louii lietuvis, įgijęs praeita rudenį (lapkr. 
"> d. 1!)(>!) m.) Suvienitųjų Valstijų pilietybės teises, no 
rėjo šitą svarbų savo gyvenimo atsitikimą apvaikščioti 
"amerikietiškų" būdu. Prašė tad p nios \V. K. Kava 
naugh, kad jinai nurodytu, kur jis galėtu Išgirsti Anie 
rikos patrijotiškas dainas. l'-nia Kavanaugh pasamdė 
karštam piliečiui salv, kurioje jisai prisiklausė visoms 
Amerikos tautinėms giesmėms. 

Apie tatai dienraščiai davė žinoti savo skaitytojams 
savu laiku. Bet "Independentui" neu/teko trumpos žine 
lės. dis panorėjo ištirti*' kas yra tas ateivis, kurs tapo 

taip trumpu laiku tokiu dideliu Amerikos patrijotu. Jo 
tardymų pasekme yra straipsnelis praeitame (Eeb. 24, 
L910) numeryje vardu: "\Yhy America is bettei•? — By 
Paul Josepb Repp." 

Repp — tai laimingo lietuvio—amerikiečio vardas. 
Vardas taip BUkraipytas ar sutrumpintas, kad )tegalime 
tiesiok įspėti, kaip t ikrai lietuviškai vadinasi jo nešio
tojas : Rope, Repšys, Repinis, Ropelis ar kitaip kaip. Bet 
UŽtai p. Kepp'o nuomonės yra visai neabejotinos. Išreiš
kia jis jąs visai aiškiai ir drąsiai. 

"Męs, lietuviai pradeda jisai savo straipsnelį 
(tiesa, surašytą ne jo paties, bet reporterio) - - esame 
labai tamsus. Atėję į Ameriką, beveik visi papuolame 
po įtekme smuklės arba kunigo. Lietinis labai 
minkštos širdies ir pobūdžio — todėl reikalauja vado
vo. . . (smuklės arba kunigo.... Red.) Amerikiečiai ga
lėtų pamokyti juos, kaip jie galėtų tapti geresniais pi
liečiais... (apsieiti be smuklės ir b e . . . kunigo? Red;). 

Toliau, p. Kepp pasigiria, kad jisai ne prašias žmo
gus; jis mat tarnavęs ant Kaukazo inžinieriuose (turbūt 
"saperiuose") ir turįs giminių tarp kunigų. Todėl jo nie
kas negalėjęs apgauti Nevv Yorke, kuomet jis atvyko 
pirm šešerių metų į Ameriką. Kaipo tikrai gudriam 
žmogui pritinka, p. Kepp nenorėjo prisipažinti už kokią 
partiją jis balsuos rinkimuose: turiu, girdi, įsigilinti dar 
j politiką. . . 

Bet p. Repp yra užtektinai įsigilinęs į vienį daiktą 
būtent, kad Amerikoje ateiviui yra kartais geriau 

glausties po sparnu protestonų—bigotų, nekaip laikyties 
su savaisiais. Todėl jo draugas lietuvis, kurs yra išgy
venęs šitoje šalyje daugiau, kaip dvidešimts penkis me
tus, ir sako, kad nereikia užmiršti savos tautos, kad ne
reikia vaikščioti į "pagonį}" (protestonų) bažnyčias, kad 
nereikia laužyti pasniko — tas draugas jo akyse yra 
kvailas. 

'Aš neesu Amerikos lietuvis! — Šaukia p Repp, 
pasididžiuodamas. — Aš myliu šitą šalį dangau, ne
kaip tą kraštą, kuriame esu gimęs. Vaikščiosiu į ka
talikų bažnyčia, k ui-i yra mano pratėvių bažnyčia, bet 
jeigu protestonų bažnyčia bus artesnė, eisiu į ją, jei 
norėsiu. Mano čeverykams bus lengviau, da-gi nereiks 
mokėti tramvajams, o žinau užtektinai, jog protesto
nų bažnyčios nėra neikiek "pagoniškesnės" už kata
l i k u . . . " 

T. Repp turi sūnų, kurį nori išauginti į Amerikos ka
reivius. Rusijos militarizmas regimai vis dar alsiliepia 
smarkiai jo gįslose!.. . Be ko, p. Repp'o atsiminimuose 
užima pirmą-ją vietą ne Lietuva, bet liusija, su , os tur
tais, ponaii ir net lokiu be joko tolesnio tikslo jrisegtu 
patėmijimu. . . kad jeigu kas nepadoriai pasielgia ui mer
gina, tai užsimoka 50 rublių ir daugiau nieko (thut's tbe 
limit) 

Ižbaiga liudija geriausiai, kas yra p. Repp. 
'Męs visi, kurie skaitome, giriasi jisai mylime 

Tolstojų. Neesu soeijalistu. bet mėgstu laisvę ir teisin
gumą (fair play). Noriu būti nepriklausomu amerikie
čiu skaityti Bibliją, klausyti geru vadovu ir gyventi 
su lyg savosios sąžinės." 

file:///VEtikLY
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Nesistebime nelkiek, kad "Independentui" patinka 
toks ateivis, kursai niekina savo praeit), t < 1111 <\i ir bando 
tapti kuogreičiausiai " t i k r u " amerikiečiu. Mums-gi to
kio tautiečio neikiek negailu. Maskolijoje jis būtų priė
męs pravoslaviją ir tapęs " p e r e k i n i l k u " . Yra tai typas 
bespalvio žmogaus, kursai yra pasį^^ngęs parduot i savo 
tėvą ir motiną, by tik jam pačiam gerai butn. Bet tautos, 
krašto ateities remti ant tokiu žmonių negalima. Je igu 
japonai paimtų St. Louis (įeivaudikime sau, kad tai gali-
mus da ik tas ) , tad p. Etepp su lengva širdim permaiuyti.i 
savo protestantizmą ant šintoi/mo ir pradėtų vadinti sa-
Ve Ivepoki, Kepauči ar kitu kokiu japonišku vardu. 

Amerikos airiai yra gerais naujos tėvynės pat r i jo
tais, bet savo pavardžių nemaino, savo tikėjimo nenieki
na ir senos Irlandijos neužmiršta. Tas-pat yra su vo
kiečiais, prancūzais ir kitais suainerikėjusiais ateiviais. 
Be ko ir patįs vankės gyvena atsivežtomis iš Anglijos 
padaromis. 1*. Repp'o patrijotizmą, sunku pavadinti nau 
jojo krašto pamylėjimu. " I n d c p o n d o n t " apsirinka, jei 
laiko p. Uepp'ą vienu kilčiausiųjų lietuviu ir s tato jį 
mums pavyzdžiu. 

Lietuviai turės savo skyrių ateinančiame visutinia-
uie Suv. Valst. gyventoju surašė. Tokiu būdu męs ir 
valdžia galėsime turėti t ikras žinias, kiek mušu tautiečiu 
yra Amerikoje. 

Buvo su ta r ta Washingtone lietuvius rašyti rusais ar
ba vokiečiais (sulyg jų padėjimo vietos). Valdžios nus
prendimo negalima buvo sulaužyti nei protestais, nei mel
dimais nei rašytais reikalavimais. Prisiėjo važiuoti į 
\Vasliingtona patiems ir tenai ieškoti pagclbos įtekmin
gųjų asmenų. 

Sako, kad gyventojų nenorėta rašyti pagal tau tas 
nes paklausyta žydų: mat Izraeliaus sunūs, neturėdami 
tėvynės, pradėjo gėdėties savo kilmės ii- ėmė visomis spė
komis rupinties, kad ju nerašytu " ž y d a i s " ai' "beb re -
j a i s " (Hebrews) , bet tiesiok rusais, vokiečiais, rumunais 
ir 1.1, (sulyg viešpatijos, iš kurios yra a tvažiavę) , o Ame
rikoje gimusius amerikiečiais. Žydai luri didelę įtek
me kongrese todėl išleista įsakymą, kad rašant Suv. 
Valst. gyventojus ,J)ūtŲ žiūrima, į kraštą, iš kurio atei
viai y ra atkeliavę, ne į tautą prie kurios jie priklauso. 

Patyrė tatai ant savęs penki Cbieagos tautiečiai, ką 
nukako į Washingtoxic. vigutinojo surašo reikaluose, Bu
vo j i e : kun. dekanas M. Kriaučiūnas, kun. Al. Skripka 
ir p p : Elijošius, Mieldažis ir A. Peržinskas. (ne Tananc 
vičius. kaip buvo pranešta S-me M D r - o " niim.). 

Laukta da r abiejų Susivienijimu pre/.identu, bet šiuo
du Amerikos sostinėje nepasirodė, Atvykę į \Yasliingto 
n'ą. delegatai nerado namie kongresmono NVilson'o, nuo 
kurio tikėjosi nemaža pagelbos. Bei kun. Skripka dar iš 
laikų, kuomet gy \ eno \Yest \ illėje, turėjo pažįstamą, kur
sai vaidina šiuo tarpu didelę role Suv. Valst. gyvenime. 
Tuo pažįstamu buvo .1. Cannon atstovu buto pirminiu* 
kas ( speaker i . Cannoii priėmė delegacija prielankiai ir 
nuo savęs suteikė gražią rekomendaeiją surašo direkto
riui. Sugrįžę atgal j lioteli, delegatai a t rado "VVilson'ą ir 
surašo direktorių. Tuomet jau buvo jiems kelias a tdaras 

pas patį Taftą. Su t rumpinant ilgą istoriją, užtenka pa
sakyti , jog ir Taftas išdavė lietuvių atstovams raštelį, — 
bet didžiausioji klintis atsirado, kuomet delegaeija n įė
jo pas surašo sekretorių. Tasai ponas užsispyrė pradžio
je, kad patsai kongresas yra nutaręs, jog surašė nereikią, 
minėti mažesniųjų tautų vardo, todėl, girdi, kongreso nu
tarimo negalįs sulaužyti ne tik atstovų buto p i r m i n i n k u , 
bet net Suv. Valst. prezidentas, Tečiau kant rybė ir ae-
nuilstąs įtikinėjimas paėmė viršų. Ateinančiame visi it i -
name surašė lietuviai bus užrašomi lietuviais, ne vokie
čiais, maskoliais, l e n k a i s . . . 

Kas daugiau pasilieka.' Daugiau nieko, kaip tik 
tuojau padėkoti aniems penkiems Chicagcjs vyrams už jų 
pasišventimą, ° paskui,, kada ateis užrašinėtojas ir pa
klaus kokios tautos esi pasakyti aiškiai ir drąsiai Esu lie
tuvis. — I am Li thuanian. 

JAUNUOMENĖS REIKALAI. 
Dar apie Valparaiso universitetą. 

Šiomis dienomis gavome raštelį, kuriame Kebų bJa-
ganiaus nuomonė apie Valparaiso universitetą yra pa
remiama. Poduodame šitą raštelį sutrumpino ir apleis
dami asmeniškus vardus : 

'"Daugiau, kaip penkeri metai) lietuviai pradėjo rink-
ties į Valparaiso universitetą. Nuo to lako šitoji vieta y ra 
garsinama lietuviams be paliovos. I'rieš tokius pagarsi
nimus negalėjau atsispirt i ir aš - ir praeitą vasarą nu
važiavau į tą garsų universitetą. Išbuvau tenai aštuonias 
sąnvaites, per "mid-summcr t e r m " . Nesimokinau k o k o 
je nors vienoje šakoje, - lankiau visas lekcijas, nes ma
no t ikslu buvo surast i tiesą apie universitetą. Kad ir iš 
tiesų buvau Valparaiso universitete, pasiunčiu ir ženk ą. 

Valparaiso universitete yra daugiau, kaip pusantro 
šimto lietuvių, bet rasi ta rp jų tik apie 20 lankančių b*I-
nyčią. Kiti juokiasi iš mūsų tikėjimo, peikia ir keikia jį. 

Iš lietuvių tik keli yra augščiau prasilavinę, d. y ra 
prisiiręs iki antrųjų medicinos mokslo metų, bet turės 
baigti Cbicagojo, nes Valparaiso augščiau neturi . V. ir J . 
baigia kliasinį mokslą. Kiti lietuviai iš didesnės dalies 
visai žemai moksle stovi. Daugelis pradeda mokslą n 10 
pastatymo pirmosios raidės. Kitas nei abėcėlės nežino, o 
apie tikėjimą ir teologiją kalnus verčia. 

Valparaiso mokykla yra protestonų rankose. Tvar
kos ir disciplinos mažai. Kas nori, tas gali į universitetą 
įstoti ir kada nori, gali išeiti. 

Lietuviai čia labai mainosi. Vieni atvažiuoja, pasi n-
vina rašyti, skaityl i , pramoksta šiek tiek gramalikos — ir 
važiuoja sau sveiki. Kiti nei to neparagauja. Išmokė ifc, 
ko septynerių metų vaikas pramoksta žemiausioje mokyk
loje, jie pučiasi ir s tato skiauturę , nes mat b a i g ę . . . " u n i -
\ < 'Csi te1; i . " 

Tikrąjį universiteto s tudento skaičių sunku sužir o-
ti. nes kas bertainis metų mokslo programas ir studenlni 
yr« mainomi, o katalogas y ra spaudinamas tik vieną sykį 
i metus. Tuose kataloguose galima užtikti vardus tokiu 
lietuviu, kurie jau kalinti metai, kaip nebelanko mokyk
los. Rasi ir tokių, kurie niekados nėra matę Valparaiso 
( t Red ) F . A. V . " 
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UŽPUOLIMAS ANT VIENUOLYNO. LAIKRODĖLIO BALSAS. 

(Jauta smulkmeniškos žinios apie u/puolimą liaudies 
ant ttv. Klementinos vienuolyno Dio Pagese, netoli Bar-
eelonos, Ispanijoj . Vienuolyne buvo art i 200 vienuoliu. 

Laike kruvinų susirėmimų ant gatvių vienuolės iš 
Dio—Pages be baimės vaikštinėjo t a rpu kaujaneiusi ir 
jieškojo sužeistų, nešdamos pagelbą visiems be skir tumo 
kas j is butų. Bet liaudis kurs toma revoliucijos vadų. 
kurie šaukė griaut i bažnyčias ir deginti vienuolynus, 
krauju atmokėjo pasišventusioms kitų labui vienuolėms. 
Aptykus revoliucijai, an t baltos sienos, apsupančios šv. 
Klementinos vienuolyną, pasirodė ilgi kruvini brūkšniai 
ir už 2 :5 dienų pasklydo proklamacija, šaukiant i keršyti 
vienuolėms, kaipo " t a u t o s p r iešams" . 

Kartą nakėia, kuomet vienuolyne ir apielinkej jau 
visi miegojo, pasigirdo baisus sprogimas ir vienuolynas 
tapo apimtas liepsnų. Pasigirdo šauksmai ir dejavimai, 
suskambėjo, t a r tum verkdami, varpo balsai, o įvairiose 
vienuolyno vietose pasirodė ugnis. Vienoulynas do^v 
Persigandę, pusnuogės vienuolės išbėgo per didžiuosius 
vartus. Tą pat valandą pasigirdo signalo šūvis miške ir 
kaimiečiai užpuolė ant išsigandusių vienuolių. Liejosi 
kraujas, ir baisus buvo tas paveikslas žudymo beginkliu 
moterų. 

Dalis užpuolikų, nustvėrę jaunesnes vienuoles nuėjo 
į vienuolyną. Susir inko visi bažnyčioj, išrito iš kelnorių 
statines su vinu, atnešė mėsą, sūrius, vaisius ir prasidėjo 
orgija. Ant altonių gėrė, valgė, p u o t a v o . . . Tarp slen 
kanėio prie vienuolyno gaisro ir sauksimi moterų atsiliko 
baisiai šlikščios scenos. (Jėrė ir valgė iš šventų i n d ų . . . 
Draskė nuo sienų ir mindžiojo paveikslus ir stovylas. Ant 
al toriaus pastatė nuogą jauna vienuolę ir lenkėsi prie
šais ją, kiti tičiodamiesi garbino ją ii* meldėsi prie jos. 
Po kelių minutų tokios šventvagystės, revolverio šūvis, 
atėmė gyvastį vienuolei, greit ir kitos tapo išpjautos ir 
išsmaugtos. Vienuolynas degė daugiau kaip ',\ dienas ii" 
sudegė visas. Po vienuolyno griuvėsiais rado 50 Lavonų 
sudegusių vienuolių. 

MOTINĖLĖS REIKALUOSE. 

.Jau nuo dvejų metų nebuvo laikyti ' ' M o t i n ė l ė s " m' 
t ingai. Priežastis buvo toji, kad L908 m., prezidenlui 
išvažiavus į Kuropą, nebuvo kam metin'o susirinkimo su 
šaukti , o j pernykštį mitingą ne visa net vyresnybė su 
važiavo. 

Metinis ' ' M o t i n ė l ė s " susivažiavimas atsiliks savu lai 
ku, ir apie jį bus duota žinia išaugšto visiems nariams. 
Tuo tarpu re 'kia pranešti tik tek, kad draugija neužgeso, 
kaip gali rodyties nevienam, (leležiuiame kapitole iki 1 d. 
sausio šių metų buvo $1491.52, neska' tant keliolikos dole 
rių, nepadėtu dar į banką. Bėgamame kapitole y i-a netoli 
pusantro šimto doleriu. 11/simokėjus nariams mėnesines, 
tasai kap' tolas išneš kelis Šimtus. 

Sekretorius 

Tvaksi, tvaksi laikrodėlis, 
Kampe stovėdamas, 

Tvaksi, tvaksi mažutėlis, 
Laiką mieruodamas. 

Valanda viena po kitai, 
Kaip upelis plaukia, 

Atsimink, žmogau, jog įnirs', 
Laikrodėlis šaukia. 

.I eigų gero nepadaręs 
Gyvenime savo, 

Klausyk, vargše, kad pražudei 
J a u dūšelę tavo. 

Tokiam Btovyj nei m'nutos 
Ilgiau jau nebukie, 

Pildyk gero kuodaugiausiai , 
Amžinai nežukie. . . 

Taigi skubink, brolužėlį, 
Dėl amžiaus darbuoties 

h' 'š blogų paprat imų 
Veikiausiai vaduoties. 

Tvaksi, tvaksi laikrodėlis, 
Kampe stovėdamas, 

Tvaksi, tvaksi mažutėlis, 
Žmogų mokindamas. 

Juozapas žiedelis. 

ALASKA. 

Per paskutinius 9 metus gubernator iumi Alaskos bu
vo .1. Bredi, kursai perkeitė ja iš laukinės šalies į civili
zuota, ir apgyventą. .1. Bredi siūlo emigrantą sis Alaską, 
kaipo prit inkamiausią apsigyventum vieta, gavusią iš 
YVsisbingtono šemdarbystėe, sodauninkyst.es, daržininkys
tės, meteorologijos ir 1.1, žinovus. 

Anot Bredi žodžiu, šaltis daeina iki :H |fr. Pakraš-
ėiuose klimatas aštresnis negu New \ prko, no-
rints žiemos ilgesnės. .Japonų šilta sriovė pl.iuna vaka
rines salas ir daro klimatą vidutinišku. 

Vidurij šalies labai šal ta žiemą ir karšta vasarą. Yra 
daug didelių derlingų lygumų, kaip ir Suv. Valstijose. 
Pietinėj Alaskos dalij randasi puikiausi mišcai. Ly
gumos tinka ganykloms. Daug augštų kalni,, apdengtų 
amžinu sniegu. 

Apvažinėdainas šalį, — pasakoja Bredi, — aš su
tikau vieną žemės savininką. .Jis gyveno milią nuo ledyno 
ir augdiuo gardžiausias žemuoges. 

Buvęs gubernator ius išdestinėjo faktus i" išskaitlia-
vimus puikios ateities tai šaliai, kur galima greitai pra
lobti, kaip neseniai pralobdavo apsigyvenanti į vakarus 
nuo upės Mississippi.. 

žuvis, mineralai, derl inga žemė, didelės ganyklos, 
miškai, upės — didžiausios Alaskos ypatybės kai kurios 
.jų jau yra išnaudotas, kai kurios išnaudojamos dabar, bet 
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yra dar tokiu tur tu , ką visiškai da r nepajudint i . 
Nuo laiko kaip Clondake buvo a t ras tas auksas, aut 

milijono doleriu tapo išimta iš šėmės viduriu to brangaus 
metalo. Tarpais pasklysta gandas apie naują aukso atra
dime ir tūkstančiai žmonių bėga tenai, kad iškarto pralo-
bus. 

Alaskoj anglies yra daugiau negu visoj l 'ennsylva 
tiijos valstijoj. Tie plotai dar nėra užimti ir kiekvienas 
gali gauti <i(> akru /.ėmės su augliu ir 320 akrų dirbamos 
ir su mišku. 

Galima rasti tenai manuaią , varj. gipsą. Vakariniais 
Alaskos pakraščiais yra 125 tūkstančiai kv. miliu, kur 
galima gaudyti jur ią žuvis. 1*)0!) m. tos žuvęs Alaska iš
siuntė ant 10 nuli jonu dolieriu. Visa šalta apdengtu Žolėj 
ypaė parankios žemdarbystej lygumos. Viskas uždera ne 
blogiau, kaip vakarinėj Kanadoj . lf> metu atgal Suv. 
Valstijų valdžia nupirko iš Siberijos bandą šniūriniu brie
džių-dėl Alaskos. Gerai prižiūromi tie briedžiai pusklai:-
gino ir dabar yra vartojami dėl važinėjimo ir maisto. 
Su laiku Alaska taps dėl Suv. Valstijų pristatytoj: , netik 
žuvies, bet ir mėsos. 

Alaskoj randasi daugiau kaip 65 tūkstančiai gyven
toju. 

Aš pats, pasakoja buvęs gubernator ius Bred*, iš
augau ant kaimo Indianos valtsijoj. Kelis metus aš turė
jau tikę. auginau vištas, antis, arkl ius ir kitokius gyvu 
liūs. 

Alaskoj ypaė re'kalingi gyventojai ir susižinojimo 
keliai. 300 gyventoju turi tiesą sutvert i miestą su pilna, 
suvyvalda. Mokestis imamos tik nuo leistą paliudijimu 
ir todėl nekenkia šalies tobulinimuisi. Papras ta ' pusė vi
suomeniško pelno eina ant mokyklų, kita pusė ant vieti
niu reikalu. Valdžia kas metas išleidžia 300 tūkstančių 
dol. ant kelių. 

Alaska šiaurinis raktas prie Ramaus didjurio. 
Kmigranti iš Siberijos 'r Kusijos, lengviau gali patekti i 
Alaska, negu j Suv. Valstijas, kur kas kartą sunkiau yr;i 
varžomos immigraeijos tiesos. Iš Vladivostoko be persė
dimo ofiPma atkel iaut i j Alaska. Dabar yra svarstoma 
apie sutaisymą kelionės be persėdimo tarpu Alaskos ir Ki 
nu. Japonijos ir Siberijos, 

Svarbiausia klintis tai pr ie taras priešais Alaska, pa 
remtas ant visiško nežinojimo klimato ir tu r tu tos šalies. 

SESERS MOKYTOJOS APDOVANOTOS. 
Kas tvir t ina, jog Sesers savo mokyklose išmokina 

tik poteriu ii' bttk svietiškasis mokslas aukščiau stovjs 
Viešose mokyklose, te skaito štai ką: "Švene . .Jėzaus 
Vardo Sese rų" mokyklos \Vasbingtono valstijoje, aptu
rėjo augščiaiisią dovaną, paskirtą už darbus mokyklų 
skyriuje, prisiųstus j Alaska Vukou-Pacific paroda. 

Dovana toms Vienuolėms mokylojoms buvo jduota 
formoje dipliomo ir aukso medalio, už ju tobuliausius 
darbus auklėj imo ir mokinimo skyriuje, kurie apėmė 
visu klesii darbus, nuo prasčiausio darbo mažiuku vaiku 
(k indergar ten) , iki pažangaus darbo aukščiausiu ju stu
dentu normaliniu mokyklų. 

Seserų dailės skyrius u/ėmė didelę veitą Valstijos 
dailės parodoje ir užsipelnijo didžiausi pagyrimą. (The 
Saered Hearl Revievr), 

NAMINIS VAIKŲ AUKLĖJIMAS. 

KARAKTKUIO l.sI.AVINIMA.S. 

(Uįbaiga.) 
Juo tankiau vaikas atsižada savo valios ir savo patj 

pergali, juo daugiau igija valdžios ant savo b l o g ; pa
geidimu ir palinkimą. Tik pergalėjimu savęs žmogi.s pa
siekia tikrą laisvę. Sis yra aukščiausias auklėjimo tiks
las, pagelbėti auklėtiniui lame, kad jis, liuosu pasisky
r i a u , apsir inktu sau amžinai ueatmainomą gerą, Dievą 
ir pildyme Jojo valios a t ras tu džiaugsmą. Tiesa, karė 
su j vairiomis pagundomis, esti kartais labai sunki, bet 
Dievas, kas J o meldžia, savo pagelbos ir malonės n ekad 
neatsako. (Jai atsi t ikt i , kad jaunu mėty audrose, įlogO 
bangos laiko apsiaupę wvi\ sėklą jaunikaičio širdyje, 
bet ias, kas buvo gero, gražaus ir kilno, giliai Įsišaknijo 
ir išeis vėl augštyn ir pagelbės galutinai blogą apveikti . 
" 'Pergalėj imas, kuris pergali svietą, yra t i k ė j i m a s " (Šv. 
Jon, tais. V. 4.) 

Sunkia našta Dievas uždėjo ant visą t ėvu : nes vai
kus auklėti yra tai nelengvas darbas , kuris kasdie i at
sinaujina, su vaiką skaitl iumi auga ir pasididina (lėlei 
ju būdo Įvairumo. Kiekviena diena naujus atneša rū
pesčius, o ir tyli naktis tankiai praeina be miego. Viu šie 
rūpesčiai ir vargai yra tik pradžia <la didesniu vargą, 
kuomet tie vaikai, kuriems tėvai pasišventė, išklysta ir 
blogai gyvena. Kaip tėvų širdis skaudžia, kada jie regi 
savo vaikus nedorai pasielgiant ir nelaimę užt raukiant 
ant savęs, savo perdėtiniu ir visuomenės. Koks baisus at
sakymas laukia tėvus po mirčiai, kuomet teisus sūdžia, 
pareikalaus nuo ju dušiu vaiku, kuriuos per ją kal tę pra
žuvo. Kaip neapsakomą laimę suteikia geras išauklėjimas, 
laip baisias pasekmes velka paskui save blogas išauklė
jimas. Kas apsvars tys tai nors maž-kiek, tas nelaikys 
vaiku auklėjimo UŽ mažą dalyką. išauklėj imas y ra tai 
prakilniausias darbas, kuri žmogus prie Dievo pagalbos 
gal at l ikt i . Jei kūno auklėjimas reikalauja a tsargumo ir 
suprat imo, tai juo daugiau triūso ir rūpest ingumo reika
lauja dvasiškas vaikų išauklėjimas. ftv. donas ( hry-
zostomas sako : " K a s gali būt didesnio, kaip jaunikai
čio širdj suvaldyt , ir jo karakterį išlavinti? l š t ik ro! Kas 
tą supranta , yra didesnis už garsiausią piešėją ir didžiau 
sia skaptoriu ir visus da i l iad i rb ius . " 

Tėvams tankiai reikėtų svarstyt i žodžius dožams Si-
racli : "'.Mokyk savo sūnų ir varginkies su juomi. ka( ne
turėtumei skausmo pergyventi jo gėdą ." Kasdien pri
valo tėvai Širdingai melsti ŠV. Dvasios, kad juos lame 
sunkiame darbe apšviestų, nuo klaidu apsaugotu ii' kad 
ją pasistengimus laiminga pasekme apvainikuotu. Tnip-
pat tėvai privalo viską daryt i , kad savo pavyzdžiu ir pa
mokinimu vaikus j gerą vestu, kad juos išaugintu /.mo
tiems ant naudos, dangui ant papuošimo ir sau pat ems 
ant džiaugsmo Visupiruiiausiai, brangūs tėveliai, įso
dinkite savo vaikelius i gilią tikėjimo žemę ir tegul jie 
giliai joje Įleis savo šaknis. Tik Kryžiuje yra išgany
mas ir nėra kito žmonėms duoto Vardo, per kurj galė
tą būti išganyti, kaip tik Vardas 'Jėzaus. 

Teta, ar jusu akiniai padidina? klausia vaikiukas 
uu-istrienės. 

Žinoma, kad padidina. 
Tai jus neiiusibukite ju . kol neužtepsite man svies

to ant duonos. 
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B A L T R U V I E N Ė . 
Pabaiga. 

*au protauju, kad j a u su luauini neilgas dalykas . Bet 
ka teu nusidėjęs žmogus gali žinoti. Praė jo mėnesis, 
kitas, nieko, gyvuoju, lly ką suvalgysiu, ant žemės ižsi-
iniegosiu ir gyvuoju. 0 kaip-gi! Net pat i stebiuosi. Ar 
tai Viešpats Jėzus — galvoju sau - savo švenčiausia ko-
jaie mano metelius užmynė, ar k a / / . . . Taip katrą grįžta 
iš darbo žentas, o ėia paskui jį ir sargas duryse. Bijokis 
Dievo, Petrai , — sako — kas ten su JŪSŲ motina*/ Nu
mirt, sakote, atėjo, o čia j a u ke tur i mėnesiai be pašporto 
gyvena. J a u bausmės ki ta tiek užaugo. Kiti gyventojai 
tai patjs apie save rūpinasi , bet su jūsiškiais, ta i man 
viršininkas liepė dabot. Kad taip žinotų, tai ir man ir 
jums būtu. Daryki te kokia—nors tvarką su tuo reikalu 
.ubu ton pusėn arba kiton.Tai Bet ras ir susirūpino, kepu-
iv ant stalo t renkė, ir kaip sustojo viduryj stubos, ta ip ir 
stovi ir galvą kasosi. O duk tė tuoj užkaito ir sako. Moti
na taip-gi Dieve atleisk, nežinia kaip ir an t ko išsirengė! 
Mirti atėjo, o ėia mirimas, k u r / Kitas žmogus tai ir an t 
senatvės proto neturi . Iš kur čia dabar tuos piningus im
ti, o dar negalas! Tai Pe t ras ant j o s : Nuštilk, ne urgzk, 
uar pati nežinai, kaip su tavim gali an t senatvės atsi t ikt , 
O kaip-gi! Na, tai žodis prie žodžio, kad mat, tik duris 
sugirgždės ir mirtis ateina. Kaip padavė sargui tą pus
rublį, tai man tik širdį suspaudė. Duktė taip-gi užpyko, 
puodą t renkė po stalu, ką t ik nesu mušė, bet j au nieko 
nekalbėjo. O ką tai, nėra ką s tebet ies! Tiek pinigu išdet, 
ar tai š p o s a i . . . . Ir kati už juos žmogus būtum suvalgęs 
ką ,ar išgėręs, bet tik ta ip ant tuščio. . . 

Atsiduso giliai ir prakai tą nuo veido nubraukė . 
— Valgio gailėties, tai man nesigailėjo, Dievas ma

ne nubaustų, kad kitaip sakyčiau. Po teisybei, tai ten 
žmogus nedaug ką juos tuo valgiu ir nuskriaudei . Sriūb
telėjai pora. šaukštų, kas puode liko ir viskas. O ką'/ 
Tokiai senei tai ii1 negražu jaunus apvalgyt . Kiekvieni 
metai turi savo tvarką. Senam, tai ten vistiek, kad ir 
bado t ruput į pakęs, nes ir ta ip prie darbo nešoks, o jau
nas kas valanda tur i stoti prie darbo. Nepavydėjo jie 
man niekuomet, nė žentas, nė d u k t ė ; bet toks nuosto 
l i s . . . . 

Nustojo kalbėt i ir žila galva lingavo. 
— Na, ii* k a i p g i toliau? 
— O ka ! A tė jo k i t a ž iema, ir n i eko . Kiš te lė jos i 

šis-tas sargui ir tyku. O man tik viena galvoj, kodėl 
m.-m taip neišėjo, kaip aš sau sugalvojau, žmonių galvo 
j imas, kvailių s u r a m i n i m a s . . . Kol dar plunksnų nebu
vau suplešus, tai kaip atsimenu, tai sakau sau : lai s au ! 
tegul ten jiems nors pagalvėlis l iks; bet kaip plunksnas 
suplėšiau 

O ėia į pa vasari man vėl pradėjo kaulus laužyt, ko 
sulys man pasipainiojo, troškinti ė m ė . . . Pranciška, sa 
kau j duktr į , j au dabar bus galas, nes per kosulį ir kvė
puot negaliu. O d u k t ė : Ka* ten mamai bus ! ko-eiV.s 
ne kosulys, tar tum lazda paskui šunį mestum. Mat j;ii 

širdį graužė, tamistėle, už tolydinį sargui kihčiojimą. 
Taip, neišmetinėjant Viešpačiui Jėzui , pradėjau aš pas
itinkant, dvi dieni į Viešpaties Atsimainymą. Nes jau jr 
prieš žmones man buvo sarmata . Visi žiuojo, kad pas 
vaikus numirt i išsirengiau, tai kaip kas dirstels į mane, 
tai net s t e b i s i . . . O kaip-gi! Išpradžių tai tea žentas 
nedavė man pasninkaut . Kas sako, mamai iš to, Vieš 
pati Dievą g u n d y t ! Kas tu r ateit, tai ir ta ip ateis. Da
bar, į pavasarį daug senių miršta, tai ten ir be pasninko 
ant mamos pataikyt . Bet, kad nenusileidau, tai ir pas
ninkavau. 

— Ir pagelbėjo? 
O pagelbėjo! | trečią savaitę tai taip nnsilp-

nėjau kad jau nei kambario iššluot negalėjau, i a s t a u ! 
nei vandens nuryt i . Mirsiu — manau sau vie ui — ir 
tuoj man ant širdies lengviau pasidarė. N u s i p r a u s i u 
gražiai apsivilkau valiais marškiniais, atsisėdau iįnt prie
angio, šventus poterėlius kalbu ir laukiu. O čia tokie balti 
debesėliai padangėmis slenka, o saulutė šviečia, o žvirb
liai čirška, mat kaip ir todėl, kad visi pavasarį pajuto. 
Kaip nesuskambjs mieste v a r p a i s . . . Tai ir sakau sau : 
amžiną atilsį teiksis duoti man, Viešpatie, o šviesybė am
žinoji tegul man šviečia an t amžių amžinųjų a m e n . . . 
Ir tuoj man pačios akįs užsimerkė, ir toks saldumas man 
palei šyrdį pradėjo vaikščioti, t a r tum, kuomet žmogų 
lengvas miegas paima. O čia. kažkas ateina, čebatais 
barškina. Žiūriu aš, sargas eina. Popierą neša į po
licija šaukiii, lyg apie tą pašpar ta . . . Maniau, kad žemė 
po manim persiskyrė. Petro nebuvo namie, dulitė skal
bė, tai ten su ja ir nešnekėk tuomet daug, taip įėjau į 
kambarį, sustojau ir stoviu, ne turėdama su kuom pasi
tart i . 

Kad Petras būtų buvęs namie, tai ten saigą būtų 
nors kuom nulagadinęs tuo laiku, o čia j au iki vakarui 
ir aš būčia nusibaigus. Na, Petro nebuvo. Stoviu aš, 
galvoju, o duk tė neša puodą su viritu vandeniu j baliją. 
Užgavo laip mane, ir sako. Ką čia mama ant kelio sto
vės, tar tum toji Viešpačio kančia, kad čia, nėra laiko ap-
l-iikt ' Kad šaukia j polieiją, tai eit. Reikėjo pirmiau 
apgalvot, kaip ir ką, nedabar protaut po nelaik ). A, na, 
sakau, tavo teisybė. Apsigaubiau aš skepeta ir einu. 
Švenčiausias Jvzus užsirašė sau tą mano k e l i o n e . . . Tik 
u/ namu įtvarsoiausi, ta r tum tas girtuoklis, tik akyse 
man marguliavo, o toksai šaltis ir karšt is po mane vaikš
čiojo, ta r tum kas mane tai vandeniu laistė, tai ugnim 
kepino. Bet daėjau. Kaip daėjau, tai matau sėdi to
kie ponai už stalų, viens toks puikus, kits juodan toks, ir 
da r trečias. Pasilenkiau aš jiems ir sakau taip ir taip. 
<) jie rankomis mosuoja, šalyn varo, ne čia, ir ne č i a . . . 
Toliau nuėjau. Bei ir ten man vienas toks jaunas pa
sakė, kad ne čia. Taip siuntinėjo mane. vienas m o kito, o 
.jau aš ir spėkų daugiau neturiu. Pagalios, pi sigailėjo 
vienas toks apiplišęs, ir pirštu man į kitas duriu parodė, 
kur pats vyresnysis sėdėjo. Sustojau aš ant prieangio 
ir stoviu, o čia kojos po manim tik dil-dil-dil. Atsigrį
žo vvresnisis. Kaip tik atsigrįžo, tai ir k laus ia : čevo? 
kokis " d i e l ą " t u r i ? " Taip aš jam ir pasnkcju viską 
iš pat pradžios. Išklausė ir vėl k laus ia : " k o n o r i ? " 
Tai aš jam vėl iš pat pradžių pasakot, kaip p r s vaikus 
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uumirt atėjau, kaip paftporto neturėjau, neišsiėmiau iš 
valsčiaus, kad mat ne šiandien tai rytoj lokiai senei mirt 
reiks, kaip p. Jėzus Švenčiausias apie nuuu1 užmiršo ir aš 
vis gyvuoju, ir dabar mane šičia šaukia. Tai vyresni-
sis skambina. Kaip suskambino, ateina kitas, tokiais 
muzikais, . . Ir vėl manęs dar karią klausinėt apie viską 
išpradžiu. Tai kaip manęs išklausinėjo, tai vyresnisis 
ir sako : na, mano močiut, priguli man nuo tavęs penki 
rubliai ir pusė. Kaip aš išgirdau tą, kaip užlaušiu ran
k a s . . . Penki rubl ia i! Jėzau Kris tau! O g i tai lygiai liek, 
ką aš savo šermenims, pas Petrą pasidėjau, kuomet pas 
juos a t ė j a u . . . Kmiau ir apalpau Ir i sieną tar tum ne
gyva atsirėmiau. Tar tum stoviu, ta r tum skradžiais že
mę lekiu, tar tum žiūriu, t a r tum ne, o galvoj toks užimąs, 
tar tum tėti audra prašvilpė. Pašoko tie visi ponai, tas 
guzikuotas vandens nubėgo, tas kitas ant kresės mane 
pasodinti norėjo. . . Matau aš, kad toks mielaširdin-
gas, žmoniškas penas, tai bupt jam j kojas. Pone! — sa
kau gal ingai pone, ponas ants to l i ! Ugi iš kur aš tiek 
pinigu imsiu? Iš ko aš, našlaitė, apmokėsiu. ' Oeras pone! 
--- sakau tegul tik ponas pažiūri j mane! -Ink aš 

sausa skiedrą, kaulai supuvę, su t r iunėję . . , Vos kame 
tas paskutinis mano kvapas turi būti. J u k tai aš nie
kam vietos neužimu ant šio s v i e t o . . . ant saujaulės šiau
du pas pečiu gulitt, vandens lašelį išgeriu, tar tum tas 
žvirblelis, valgio lošteliu t r u p u t ) . . . oro taipgi nenus 
kriaudžiu. nes vos kvėpuoti galiu, nei tos saulelės, nes 
kelnorej gyvenu, o ii- nesimato jos l e n a i . . . Žinau aš, 
pons atdstoli, kad jau man mirti la ikas! Bet ką daryt i , 
kad tokią kieta, gyvybę tur iu savyje! Lai jau man po 
nulis dovanos! O-gi ir pati aš tos mirties lankiu kas 
diena, kas v a l a n d a . . . J a u aš už tą pašportq užmokėjau 
ponui Jezusui ant garbės J o Švenčiausios. Trylika 
vaiku turėjau, septynis pakavojau, tar tum tąs gėleles 
baltas, du sūnų i kariūmėnę paėmė, kareiviukus lokius 
jaunus , kad tai kraujas su p i e n u . . . viens vaikas man 
upėj nuskendo, viena duktė miestan pabėgo, vienas jau
niausias sudegė miegant an1 augšto, tart imi tas žvirble
lis po s t o g u . . . Tai jau Švenčiausias Dievas išrinko nuo 
manęs už tą pašporta. i r gimdimu, ir gailešėiu, ir sunku 
darbu, ir badavimu, ir kruvinomis ašaromis ir tais ka
peliais iš geltonu smiltelių* •• 

Nutylo. O per jos iždžiuvisj veidą riedėjo didelės 
ašaros, saulės aiškume auksinės, viena kitą nustumda
mos. Nukri tusios lūpos drebėjo neužbaigtais žodžiais, 
o sena galvelė bespėkiai drebėjo. . . Ištikruju, Dievas 
jau išrinko nuo tos senutes apmokėjimą už ' ' p a š p o r t a " 
iki paskutiniam skatikui . 

— Ir ką? tyliai užklausiau, kuomet t ruput i nu 
siramino. 

O ką ! Turėjau užmokėti. Penkis rublius, o kaip 
g i ! Pusę Petras dar iš savo pridėjo. Kas Serme* 
rims buvo palikta, išleidau. . . Lai jiems ten Dievas ne 
pamena t o ! Bot ir je nabagėliai nekalti , tik tok j įstaty 
ntai y r a . . . kaip ir paliepimas toks . . . 

— O dabar pirkl iaujate? 
— Kur aš ėia, tamistėle, pirki iausiu! Pardaviau 

tą pagalvę, rubli ir auksiną be penkių skat iku gavau, 

tai taip sau ir mintu, kad vėl j tas bausmes nepatekt . O 
ką.' Kaip tokia kieta gyvybe manyje, tai gal dar prate
siu ii' vėl reiks naujas pašportas išsiimi, nes tas j au bai
giasi . , . 

įsižiūrėjo priešais save, augštai pakėlus žiliu anta
kius, ir galvą lingavo j abį pusė, t a r tum dideliame nu
sistebėjime iš tokio pasaulio s u t v a r k y m o . . . 

Vertė P. S. 

AUKOS DEL ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŠKŲ SIISERŲ 
VIENUOLYNO, 

statomo Chicago, sur inktos nuo šv . Juozapo parspi jonų 
Scranton, Pa. (kolekta bažnyčioje.) 

Po $2.00 
Jok i a s Kazimieras, Miščikas Jus t inas , Budriokis 

Antanas, Klimąviėia Petras, 'Juodaitis Antanas , Pocius 
Juozas, Januškevičius Vadovas , Zavistanavičius Jonas , 
.Markunienė Pranciška, Aržuolaitis Juozas, (Jiedminas 
Mykolas, Paukštis Pranas, Seventh Clias., Mikai įjunas 
Motiejus, Velžis Povilas, Vilkienė Magdelena, Brfizaitie-
nė Pranciška, Pipiras Kazimieras, Liepa Baltrus. 

$1.00 
Tamošaitis Baltrus, Labžentis Jonas , Laskauekas Jo

nas, Klimas Juozas, Andrul is Juozas, Žemaitis Andrius, 
Mikalunas Juozas, Kakauckas Jonas , Perednė Konstantas 
Banys Jul ius , Navickas Motiejus, Barkauekas Kazimie
ras, Laurinait is Vincas, Kumpikiavičia Kazys, Karasauc-
kas Ignotas, Perednė Motiejus, Kumpikas Juozas, Kir
viai iaviėia Vincentas, Valdys Izidorius, Juškevičių Bal
trus, Matakas Andrius, Bal trušai t ienė Agnieška, Gurevi
čienė Rožė, Stankevičienė Pranciška, Lisnjienė Ona, Vait
kevičienė Ona, Lukoševičienė, Domicėle, Kamanaiiekienė 
Mozė, Ju rkon ienė Ona, Navickas Kazimieras, Šildžius 
Leonas, Bakia Jurg is , Lankevieius Jonas , Juodujmkis 
Martinas, Karsokas Dominikai, Marma Jurgis , Pi l ie t is 
Simanas, Kizla Kostantas, Skigus Kazimieras, Skrodskis 
Antanas, Zaviokiutė Marijona, Baranauekienė Antanina, 
Bagnorius Pranciškus, Dugirda Jonas , Mikliušiene Ole
ge, Skruckienė Magdė, Virpša. Antanas , Zvaliauokai Ma-
taušas, Andrulis Jonas , Kverega Ju rg i s , Kl ikna Jonas , 
Miliauckas Izidorius, Valgonis Jonas , Zaremba P-anas , 
Čepulis Jonas , Baranauokas Petras, Ūsas Povilas, Ka
kauckas Juozas, Valentinavičia Juozas, Juozulynas Juo
zas, Nfiliiauckiutė Ona. Yaraškienė Marijona, Balsis Juo
zas, švare ienė Helena, Kimša Petras , Sadauckas Sintanas, 
Jaeunavičius Damazas, Jaruševičius Jonas , Kakauckas 
Jonas . 

Po 50o. 
Pušinaitis Juozas, Kunčius Pranas, Budra Kazimie

ras. Jo tau t ienė Magdelena. Navickienė Ona, Uirkuu Sta-
nis, Birgilas Jeronimas, Žekondenė Antanina, Kutkaue-
kas Mykolas, ČepleviSienė Marijona, Kiaubienė Om , Ka-
rašauekienė Zofija, Želiouienė Morta, Debesaitis J a rg i s , 
Bagdonas Petras, SakeviSia Aleksandra, Bulotas Vladas, 
Mikliušis Aleksandra, Mikliušis Kazimieras, SUumbrienė 
Morta, Pajaujutė Magdė, Kveregutė Agota, Butkevičius 
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Dr. A. L. Grai aicunas 
Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaiky, no-

aplenkiu ir paslaptiniu.. Atsišaukantiems »H kitur nuteikiu 
sąžiningus patarimus per laiškus. 

TELEFONAS: Yards - - 3162. 

3312 So. HALSTED ST., CHICAGO, ILL. 

! 

i sap DRAUGIJOS! 

H. R. Morgan 
laiko dirbtuve 

visokiu jums rekalinjru 
daiktu, kaip tai: KEPURIŲ, KOKARDŲ, ŠAR-

PU, VĖLIAVŲ ir tt. 
Adresuokite: 

R. H. MORGAN, 
1 3 N. Main St., Shenandoah, Pa. j 

I Union Ticket Agency 
| Seniausia Lietu> iszka Banką Scrantone ir Visoje Aplinkinėje 
•C A g e n t ū r a L a i v a k o r č i ų a n t G e r i a u s i u Linijų 

A Siunčia Platanu kas diun in visat dalis svioto; taip vi perka ir i-maino v'r 
A sukins pinigrus. Išdirba visokius Dok im* įtus Amerikos ir Ltetuvoa teismuose 
S» Ofisas a t idarytus kas di tn nuo K-tos | | ryto iki 9- vai. vak. 

Ncde oje: nuo 10-tos iŠ ryto iki 5-tai valandai vakaro. 

: A D O L F B L A U , U n i o n T i cke t A g e n c y , 
203 Lackawanna Ave., - Scranton, Pa 

Taip-Ki tur ime savo krautuvuju daugybe visokiu nmldakn.vRiu 
Ir svietiAku knymi visokiose kalbose :: :: :: :: :: 

T E L E F O N A I : Naujas 308 - Bell 662 

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

Viską išpildo geriau ir pigiau negu svetimtautis. 
IVrsamdo karietas vestuvėms, krikštinonis ir I. t. 

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

f 324 MVharton l t , Philadelphia, Pa. 
f T E L E F O N A I : Bell Lombanl 27 - 3!) A 
¥ Ktys tone Main l) 

DR. MENDELSOHN, 
N K I S Z K A S G Y D Y T O J A S 

| 50 South Washington St. Wilkes-Barre, Pi 

Svvalm Hardvvare Co., 
No. 21 North Centre Street, 

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

plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai. 

= 7"JI?-.::•: : tti 

"DRAUGO" AGENTAI 
St. Stanevičius, 3206 Auburn Ave., Chieago, III. 
Antanas Kasparavičius, 27 R. 23 rd St., Bayoune, N. J 
Juozas Mališauskas, Forest City, P.». 
Kazimieras Skripstunas, P. O. Sugar Notch, Pi . 
Antanas Gudaitis, Box 7)5, Silver Creek, P;v 
V. Ijeskevieius, P. O. Midleport, P;i. 
Mikas Cibulskas, 573 Canfield Ave., Detroit, Mioh. 
J. Žemaitis, 120 South Pear S t , Shenandoah, Pa. 
T. Kizievič, Box 167, Minersville, Pu. 
M. Karbauskas, 52 G. Street, So. Boston, Man. 
L. Svagždys, 171—5th Street, So. Boston, Mas B. 
J. Mikutaitis, 1438 VVestern Ave., Alleglieney, Pa 
A. Kadf.cvie, 194 Nevv York Ave., Newark, N. J. 
A. KliinaviČaite, (121 Kensingtoii Ave., Chicago, III. 
A. Pocius, 10806 Wabash Ave., Cheago, III. 
M. Dūda, SU W. 25th Street, Chicago, III. 
K. Strumskis, 2323 West 23 Placc, Chicago, III. 
. Šaulys, 168 Beakon Street, Brighton, Masu. 
J. Bartoieviče, 4417 Marshfiold Ave., Chicago, III. 
J. Puselninkas, 722 Wa$hington Ave., Braddock, PHi 
V. l'.ielauskas, 468 Northampton St., Kaston, Pu. 
M. Urbanaviče, Box33, Thomas, W. Vtu 
J. Antanaitis, Box 22, Swoye«, Pik, 
Pr. Rūkantis, 9(5 Centre Street, Kingston, P*„ 
Juoz. Matui iavičia, 1657 Tioga St., Shamokin, Pi,. 
Ant. Baranauckas, 1214 Railroad St., Shamokin, P«., 
Jos. Valentina viča, 1114 Cedar Ave., Scranton, Pa. 
J. Versiackas, 65 Davidson St., Lowcll, Masu. 
Ignas Mkalojus, 1028 S. 2nd St., Philadelphia, Pa, 
Jos. Robynsky, 163 First St., Elizabcth, N. .1. 
Myk. Vaieenavifiius, 2 River St. PI., W. Lynn, Mar. 

Mike fllapikevičius 
Silver Creek P. O. NEVV Philadelphia, Pa 
Fel. Būgnelis, 454 Main Ss., fidvvardsville, Pa. 

Jurgis (irigutis, 38 Kedorr St., Wilkcs-Barre Pa 
Mot. Čeponis, 21 Ploasaut str. Ncw Britian Conn, 
Juzė Rakauekaitė, 1015 8th str., "NVaiikegiin. 111. 
S. S. fMrnlis, 3:112 S. Ilnlstead str., Chicago, III. 
Jonus ftfnotiis 46 22nd str. S. S. Pittslmrgh, Po. 

•!i"i'iimii •"Į"!"H"l."!HH'HM."t'WW 
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V I E N A T I N * LIITTJVIMCA D I D I L * KEMTTUV* 
(••»riatiNių armonikų, skripkų, klernatų, koncertinio 
trubų ir daugybo visokiu mn/ikaliUkų instrumentų. 
Puikiausių dziegorėlių, Unciugelių, Ylsokių gralių 
žiedų, laketų, špilkų, kohHkų, gorų britvų, drcka-
vo.iamu uiaftinukių, albumv, revolverių, krizių, rai.an 
vių. skaplerių, guminių literų, intorijų, dainų, puaa 
kų ir visokių maldaknygių. (JraJių popierų groma-

tų rašymui tur.ina uft Wo., f» tuzuiai n?. $1.00. Dailių atidaromų ai-
toriukų ir pavin^iavonių siuntimai j biotuvų. Atsiųsk aaro tikrą 
adre«a ir ur. 6c. markę, o apturėsi No. H K*talio#ą su 450 pacai-
kitly ir IO00 visokių naudingų daiktų. A* jrvarantuoju, kad mano 
tMvtirni pirmoH kluiHoa o pritkėn pî KHiiOH kaip kitur; ordnriua i 
siunoiu greitai j . vi$us AmorikoH, Kanados ir Anglijos kraikus. 
Kviečiu visus atlankvti nn vinokiaiH pirkiniais ir orderiais, pm 

K. VTLKKVVIOH, 
112 »r?nd 8t.. St. Dap. D. Brooklyn, K. T. 

• » ->*——'*—r*rm*> I I I I Į m———mę—Hfąfmti i i l l l | | l i i n m m Į M I i i H i l i f l Į ! Į' į l H " . 

Pajieskau vargonininko. Meldžiu atsiliepti sekin
ei u adresu : 

Kev. B. Žindžius, 
214 Hipi. y Place, 
Klizaheth, N. J, 
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OFF1CEE NEW PHONE 37. HES1DENCE 1100 
LIETUVIŲ ADVOKATAS 

J O N A S S. LOPATTO 
47-41-48 Bennett Building, Wilkes-Barre, Pa. 
Norintieji pasiskolinti pinigu ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namus lai kreipiasi. 

Naujas Telefonas 1005. Senas Telefonas 6B9. 

Dr. Albert Kaufmanas, 
• - : GYDYTOJAS I š LIETUVOS. :— 

Specialistas visose ligose. 
Gydo labiausiai užsisencjusias vyru, moterių ir vai 

1 ku, ligas, Galima susikalbėti lietuviškai, lonkiskai, ru 
siškai ir vokiškai. Yra daktaru keleto lietuviu ir lenku 
kuopų Turi mašiną, su kuria galimi matyti ir pažinti 
ligas kūne, kaip per stiklų, užtai ligos yra tikrai ir grei 
tai Išgydomos. 

Priima nuo 8 iki 10 vai. išryto, nuo 2 iki 4 popiet, 
nuo 7 iki 9 vakare. 

51 N. Washington St., Wilkes-Barre, Pa. 

ADRESAI CENTRO VYRIAUSYBĖS SU8IV. LIBT. 
RYMO-KAT. AMERIKOJE: 

KUN. S. PAUTIENIUS prezidentfcs 
P. 0. Giradville, Pa. 

JONAS RIKTERAITIS vice-prez., 
b'7 James St., Waterbury, Conn. 

KAZYS KRUSINSKAS aeretorius, 
457 ITtb St., Brooklyn, N. Y. 

REV. V. STAKNEVIČIUS, iždininkas, 
207 Adams Str. Nohvark, N. J, 

G l o b ė j a i k a s o s : 
JONAS VIERA1TIS 

* ) a i H 

107 So. Ilarding St , Woreester, Mass. 
KAZYS VAšKEVYdIA, 

180 Jufferson St., Nebark, N. J 

< 

KUN. V. VIZGIRDA knygius, 
190 So. Meade St., Wilkes-Barre, Pa. 

KUN. V. STAKNEVICIA dvasiškas viulovas, 
207 Adams St., Nevrark, N. J. 

" D R A U G O " 
ZZZ] 1 

SPAUSTUVE 

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA 

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS 

SPA11DINA 
P I G I A I 

F A B I O L Ė, 
Garsi kardinolo YVišeinam) apysaka.. Vertė Vytau

tas Kaina 1 doleris. Įmautiems daugiau, (kaip viena 
"gzomplioriii, nuleidžiama* didelis nuošimtis. 

Gaunama pas: 
ima* rudais 

.: 
REV V. VARNAGIRIS, 

312 S. 4th St., BROOKI YH. K. «*ii 

Tautieti! Jei reikia Tau statyti nauji rijimai, ar tai
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriau&iai kontrak 
torius MIKAS SLAPJKBVI0IU8, New Philndclphia Pa. 

Nauja Knyga—Biblija—atba šv. Rastas :JleLta« 
KUN. S. PAUT1.ENIAUS. 

Tik vienas šitas šventaraStis yra katalikiS tas. 
Kaštuoja $2.00 ir l lo . parsiuntimui 
Adresas: REV. S. PAUTIENIUS, 

GIRARDVILI.E, PA. 

UžKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

RAIDĖS STATOMOS DIDELE NAUJAU-
SIOJO PATENTO MAŠINA "LINOTYPE" 

AIMIKSUOKITK 

MOKYKIMAS PATĮS 
Gramatika angliškos kalbos mokytis l>e mokytojo 

(apdaryta) $1.00. 
Vaikų draugas arba kaip mokytis skaityt ir ra*yt 

ho m o k y t o j o 15e. 
Naujas Budas mokytis rašyt be mokytojo 1.0c. 
Aritmetika mokytis rokundų be mokytojo su pavei

kslais (apdarytu) 35c. Pinigus siųskit per Money Ordor 
po šiuo adresu 

Bos 62 
P MIKOLAINIS, 

NBW YORK CITY. 

•• ••— ' " ! " " " ' ? 

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

BEN. J. KMELEWSKI 
NAUJAS TELEFONAS 1967. 4 

• 

Parsiduoda laivakortės ant geriausių litiijų. Siunčia 
pinigus j noru) krajų greitai ir saugiai. Žemės ir Notari 
jaus dalykui taipogi doviornnstis, 

102 North Sherman St , WItKB8-BARRE, PA.. 


