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GERB. TAVAS KAZIMIERAS, KAPUCINAS.

Gerb. Tėvas Kazimieras atvažiavo iš Nowe Miasto, Tėvų Kapucinų Vienuolyno Len- 
kijoje, daryti Missijas lietuviškose parapijose Amerikoje. Pereitą vasarą, Tėvas Kasimie-

> f
ras, su didele žmonių nauda, darė Missijas keliose vietose Žemaitijoje. Amerikos lietuviai 
jau seniai, ištroškę, Missijų laukia. Gerbiamojo Missijonoriaus atkeliavimas labai mus pra
džiugino. Prašykime Dievo, kad Tėvui Kazimierui suteiktų sveikatą ir išgalėjimą užmany-' 7- ] Zfti »• ;«» .» •'*’1‘ b Nhį, r4H
tą darbą atlikti, o mums malonę šv. Missijas savo išganymui sunaudoti.

Kun. A. Staniukynas
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V" X Melskime Viešpatį Dievą, kad mus-padarytų vertais 
pažintį Velykų ramybę ir džiaugsmą per apmazgosimą 

3^* ' OUO kalčių mūsų dūšių, kad prisikėlę su Kristumi prie
seną raugą, id&* būtumit0įįhauju ųmai^gmu, kądįpo esate aaujo gyveninio, prisirengtum po savo*prisikėlimui gie- 
prėski. Nes mttsų Raselu už muM paaukotas yra Kris-^doti danguje Kykiu gu šventaisiais—Alkiu ja I • S. 

Puotaukime tad ne piktybės ir pervartumo rauge,

IVELYKOS.
Lekcija. —£ Kor., V,t—8- — Broliai: Iškuopkite

tus.
bet tikrybės ir tiesos prėskiniuose. 7 •r -t n ?

-» J » » . -

Evangelija. Mork- XVI, 1—7. — Anuomet subatai 
pasibaigus, Marija Magdalena ir Marija Jokūbo ir Salo
me nusipirko kvepiančių mosčių, idant atėjusios patep
tų TSzų. ~ TTIabai anksti vienoje subatų dienoje atėjo 
prie grabo, saldei jau užtekėjus. Ir kalbėjo tarp savęs: 
Kas mums atris akmenį nuo grabo durių! O pažvelgu
sios išvydo atrištą akmenį, nes buvo labai didelis. O įėju
sios į grabą, išvydo jaunikaitį, sėdintį po dešinei, apvilk
tą baltu rubu, ir išsigando. Kursai tarė joms: Ieškotevi * **Jėzaus Nazareniečio, nukryžiuotojo! — Kėlėsi, nėra čia; 
štai vieta, kur buvo jis padėtas. Bet eikite, Pasakykite 
jo mokiniams ir Petrui, jog pirm jūsų nueis į Galilėją; te
nai jį pamatysite, kaip yra jums pasakęs.

ji v
LINKSMŲ VELYKŲ! ALLELIUJA!

Štai ir Velykų susilaukėme, o su jomis naujo džiaugs-A i * -• .
m o ir vilties- Pirmosios Velykos atnešė žemei ramybę 
ir kiekvienos Velykos ją atnaujina, kol neateis ta diena, 
kuri atidarys mums dangaus ramybę.

fcristaus prisikėlimas yra mūsų prisikėlimo pranokė
ju ir Apaštalas ragina mus prie jo prisirengti, nes jei su 
Kristumi, sako, prisikėlėme, nejieškokime žemiškų daig- 
tų, bet tų, kurie yra viršui. Viešpats pravedė mums į 
dangų kelią. Jis nurito šalin didelį nusidėjimo akmenį, 
o mums pasiliko tik sekti mūsų Išganytoją, kad amžinąjį 
gyvenimą pasiekti. Velykos pakelia žemę iki dangaus 
ir prieglobstyje dangiškojo Tėvo prasįkaltęs žmogus ran
da atleidimą. Velykos suteikė žemei malonės šviesą, 
kur pirmiaus viskas tamsybėse grieko gulėjo ir ramybę 
atnešė šiai šaliai, kuri nežinojo ramybės.

Ne Stebėtina tad, jei šv. Bažnyčia alleliuja šaukia 
ir linksminties kviečia. Ir žmonės džiaugiasi ta diena 
ir josios linksmybių visiems linki. Ištikro, turime kuo 
džiaugties: ramybė mums tapo sugrąžinta, išganymas už
tikrini as gyvenimui į dangų prisirengti, viršprigimto gy
venimo malonė mums duota, sykiu, iš aukšto, šventybė ir 
laimė suteikta, žodžiu džiaugsmas, kokį tik galima tame 
sviete turėti su užtikrinimu neapriboto džiaugsmo dan-

i«-., A . .
Te Velykų džiaugsmas pripildo mūsų dusias ir mūsų 

artiitlas te jkme dalyvauja. Tas džiaugsmas nėra sap
nas ar svajonė, bet tikras, grynas ir patenkantis. Tik 
žmogus, kuris tiki gali jį apturėti, tik širdis, kuri myli 
gal jį pažinti ir tik protas, kuris mąsto gal jį suprasti ir 
apibranginti. Ne sviete paskendusiai, bet tikinčiai, ty
rai širdi jis yra skyrtas, kurio ji trokšta, jieško ir, sykį 
radus ragauja jame neapsakomą laimę- Tik pas tuos ši 
ramybė ateina, kurie yra nuo nuodėmės liuosi ir tik šir-

? : / ' * & 1 1 ' f 1.1 fdia malone pašvęsta gal dalyvauti žavinančioje dangiško
sios laimės muzikoje.

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE

Laikraščiai iš Lietuvos praneša, kad- tenai prasidė
jęs pavasaris, užstoję giedrios dienos, o kai kuriose Su
valkų gub. vietose pasirodę ir vieversiai. Greit sugrįž ir 
visa triukšminga paukščių minia, linksmindama žmone- 
lius įvairiomis dainomis. Pavasaris — gamtos atgiji
mas, kartu su jąja atgema ir žmogus po ilgam žiemos po
ilsiui ir noriau imasi už darbo. Bet apart darbo apie 
ūkę, namus, — šių dienų valstietis—lietuvis griebiasi ir 
už idėjiško darbo, norėdamas pasivyti kitas tautas, nuo 
kurių atsiliko, ilgai miegojęs. Galima drąsiai pasakyti, 
kad lietuvių tauta žengia vis priekyn ir priekyn, perga
lėdama visokius tvenkinius ir kliūtis, kuriąs jai stato tai 
valdžia, tai savieji karštagalviai-nišmanėliai, norinti šuo
liais privesti tautą prie gerovės, kuom tik trukdo rimtą 
tautos pirmineigos darbą. Bet lietuvis jau: pramoko at-A * * . * ai " ' į.- I » ■ »
skyrti savus tikrus vadovus, tikrai geidžiančius jiems la-* z’. J# ‘ * - -• ‘ ■
bo, nuo tik apsimetusių geradėjistės skra^tę^

Nesiseka taip vadinamiems pirmeiviams, jau slysta iš 
po jų kojų dirva ir kassyk mažiau ir mažiau žmonėms pa
tinka pirmeiviai su brauningais ir su savo amžinais užsi
puldinėjimais ant Katalikų bažnyčios ir kunigų, tikrų 
mokslo ir kultūros nešėjų ir nenuilstančių darbininkų ant 
tautiškos dirvos, ką parodo ištisa eilė draugijų, knygy
nų, mokslainių, kursų ir 1.1, kurias įsteigė kunigai.

Taip, Marijampolėj (Suv- gub.) Vasario 15 d. buvo 
visutinas “Žiburio” susirinkimas, į kurį pribuvo 65 sky
rių atstovai. Išviso “Žiburis” turi apie 4 tūkstančius 
užsimokėjusių narių, metinė įeiga išneša 6091 rublį. “Ži
burys” turi 16 skaityklų, kur pareina šimtai visokių 
lietuviškų laikraščių, knygų turi apie 20 tūkstančių, 9 
mokyklas su 500 mokinių, tris elgetų prieglaudas ir vie
ną mergaičių progimnaziją. Toji draugystė taip yra 
prasiplatinus, kad nėra tokio kampelio, kūmo nepasiektų 
jo spinduliai. Kaime Tabakynėje susitvėrė “Žiburio” 
skyrius be kokio nors kunigo ar pasaulinės intijįgentijos 
agitacijos. , ,(! //

Kauno gub. darbuojasi “Saulė” tverdama kursus, 
mokslaines, knygynus, rengdama paskaitas, teatrus ir 
šiaip naudingus žmonėms pasilinksminimus.

“Blaivybės” skyriai energiškai kovoja su girtuokly- 
be, tuo didžiau šiuo ju žmonijos priešu. Darbas slenka pa
maži, bet ačiū “Blaivybės” darbavimuisi, paažįnasi gir
tuokliavimas, smukles yra naikinamos kaip kur nors šven
tadieniais uždaromos. Taip, Subačiaus (Ukmergės pav). 
“Blai vystės” skyrius nuo pat savo įsikūrimo uždarė dvi’ * į ■ » » - * 4fc
smukli, ačiū jos pasidarbavimui per pakasynas ir gedu
lingas pamaldas (ekzek vijas) jau nesimato degtinės, tik
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per vestuves ir krikštynas “kamaroje” kur pasislėpę iš- 
sigeria sau po taurę, bet ant stalo, viešai laikyti degtinę 
nedrįsta.

. ^.Subačiaus blaivininkai turi gražų knygyną, kurį 
įsteigė klebonas Kazlauckas, ir kur žmones gauna pasis
kaityti gražių knygų ir laikraščių. Raudondvario (Kau
no pav.) “Blaivybės skyrius” parengė paskaitą: “Alko- 
olis didžiausis lietuvių priešas.”

Paskaita padariusi ant žmonių didelę įtekmę ir pri
sitašė keliolika naujų narių. Taip pat ir iš kitų Lietu
vos kampų pareina smagios žinios, kad “Blaivystė” au- 
ga ir bujoja.

Pav. Airiogaloj (Kauno pa v.),Tauragnuose (Ežerė- 
nų pav.) Kauno gub. panaikino smukles. Videniškiuose 
(Vilniaus gub.) Ačiū pasidarbavimui vietinio klebono 
vienbalsiai nutarta panaikinti smukles, monopolius.

• Bet dar nemažai yra vietų, kur žmones po senovei 
geria.“ Taip, Sėtoj (Ukmergės pav.), Kauno gub. netik 
nesimažina girtuoklybė, bet didinasi, o paskui ją seka 
žmogžudystė. Tenai tik nuo gruodžio mėnesio iki Sau
sio; 18 d. du žmones buvo baisiai sumušti, o vienas visiš
kai užmuštas.

Į Jakubonių kaimą, Panevėžio pav. pas viena ūkinin
ką atvažiavo piršliai prie dukterų. Kaip geri piršliai— 
gėrė, gėrė ir begerdami susimušė. Tėvas, matydamas, 
kad menamąjį “žentą” ištikrujų smaugia, šoko ginti ir 
“piršlį” už apikaklės metė pro duris, bet šis peiliu šoną 
perdufė. Duktė šoko tėvą ginti — tai rankas supiaustė.

Iš Utenos turgaus grįžo taipogi jaunikis su savo pirš
liu, važiuodami pro Dusino ežerą, pataikė į neužšalusią 
vietą, nes piršlys buvo girtas — ir prigėrė abudu. Juodu 
surado tik už 7 dienų ir ištraukė.

Skaisgiryj (Šiaulių pav.) Kibarų sodžiuje viešėjo 
pas ūkininką Valandžių, Stalgis. Išsigėrę, rengėsi važiuoti 
namo. Stalgis lipdamas į vežimą, padėjo ratuosna šau
tuvą, pats belipdamas, pataikė ant šautuvo, kursai iššo
vė ir pataikė Valandžiui į vidurius. Valandžius mirė. 
Utenoj (Ukmergės pav.) vienas girtuoklis mirtinai pri
mušė kitą girtuoklį.

Visų nelaimių, paeinančių iš girtuoklybės ir išpasa
koti sunku, laikraščiuose pilna žinių, apie užmušėjistes, 
sužeidimus, vis iš girtuoklystės. Bet reikia tikėties, kad 
ankščiau ar vėliau,’ vis žmones susipras ir mes girtuoklia
vę, o griebsis už knygų ir laikraščių.

Pilna, taipogi Lietuvoj visokių vartotojų draugijų, 
taip, |>nv. 1909 m. Kauno gub- pribuvo net 17 tokių drau
giją, Vilniaus gub. — 16, Suvalkų — 2, 1908 m. Kauno 
gub. vartotojų draugijų buvę 55, Vilniaus — 6, Suvalkų 
—-'5.'' Taigi visose trijose • gubernijose vieton buvusių 
1908 m. 66 draugijų, 1909 m, turime 101 draugiją. Ūkiš
kų draugijų Kauno gub. yra 17, skolinamojų iždų 22.

Taipogi lietuviški laikraščiai pakėlė klausymą rei
kalingumo įsteigti lietuvišką banką dėl supirkyino žemės. 
Atsiranda daug norinčiųjų pirkti akcijas.

Nesnaudžia lietuviai ir dirba išsijuosę, ir darbininkų 
ant tautiškos dirvos atsiranda vis daugiau ir daugiau* 
Nuo pat pradžios tautiško judėjimo prieš 25 metus, lietu- 
vius intiligentus buvo galima ant pirštų suskaityti, da-

bargi “Viltis” 145 N. paduoda skaičių lietuvių inteligen
tų apie kelis tūkstančius ašmenių, tarp kurių kunigų ne
daugiau kaip 1,200. Tik nelaimė, kad toji inteligentija 
yra išsimėčius po visą pasaulį, ypač pasaulinė, kurios nė 
dešimtos dalies nerasi etnografiškoj Lietuvoj.

Iš vienos pusės stoka inteligentų darbininkų Lietu
voje, iš kitos pusės nesutikimas tarp pačių darbininkų 
delei nuomonių skyrtumo ir valdžios varžymai, kuri at
sigavus po smūgiui nuo 1905 m. vėl po senovei rodo savo 
nagus — išdalies trukdo darbą. Svarbiausiu priešu yra 
valdžia, kuri varžo draugysčių tiesas, persekioja laikraš
čius, rašančius teisybę, uždeda bausmes, kiša kalėjiman 
ir t.t. ' » * f f

Taip, Kaune, už neužlaikymą ministerio paliepimo 
apie perėjimą stačiatikių į katalikų tikėjimą nubausti šie 
kunigai: Kun. Maciejauskas, Vidiškio klebonas, nubaus
tas 25 rubliais, kun. Gutauckas už vieną bylą 8 rub., arba 
2 dieni kalėjimo, už kitą 10 rublių arba 3 dienos kalėjimo. 
Kun. Butkevičius, Joniškio klebonas, 15 rublių bausmės. 
Mat, valdžią labai nugązdino didelis stačiatikių skaitlius, 
perėjęs į katalikų tikėjimą. Tai tau ir tikėjimo laisvė!

Betgi nepaisant į visokias kliūtis, valdžios daromas, 
norintiems priimti katalikų tikėjimą, jų skaičius auga ir 
Lietuvoje katalikybė bujoja. Net naujos atskalos Ma
rijavitų pasekėjai grįžta į Katalikų Tikėjimą* Taip Fer- 
gusso Panemunėj. Su v. gub. Naumiesčio pav., kur labiau
siai buvo išsiplėtoję marijavitai ir “basasis” tevėlis Tu- 
laba turėjo savo parapiją ir maldos namą, — sugrįžo visa 
šeimyna į Katalikų Tikėjimą ir daugumas pradeda neri-

* - . i • .

mauti ir abejoti ir žada grįžti atgal prie Katalikų Bažny
čios. * . 1 t

Kun. A. Dambrauckas, žinomas mūsų rašytojas ir 
“Draugijos” redaktorius, gavo leidimą leisti Kaune lie
tuvių kalba visą leidinių eilę, vardu “Tikėjimas ir moks
las”, nedaugiau kaip 20 knygų, kurios eis skyrium šia 
programa: 1) knygos tikėjimiškai—doriško turinio, 2) 
Mokslas, 3) Ūkis, 4) Prekyba ir pramonė. 5) Literatūra, 
6) Mišinys. Metams prekiuosia tik 1 r. 50 k.

Norints tik 6 metai praslinko nuo atgavimo spau
dos (30 bal. 1904 m.), bet jau daugybė lietuviškų laikraš
čių neša šviesą į tamsiausius Lietuvos sodžių kaimelius.

Bet ne užtenka vienų laikraščių ir knygų, idant juos 
skaityti reikia pirmiau išmokti skaityti. Tam reikalingos
mokyklos-

O mokyklų Lietuvoj labai, labai, trūksta, o ir tose 
kur yra visaip yra varžoma lietuvių kalba, o ir patįs lie
tuviai nelabai brangina tą taip sunkiai įgyta mūsų pri
gimtos kalbos išguldymą mūsų mokyklose. Dar šiandien 
už tą išguldymą prigimtos kalbos virsta yt medžiai gi
rioje aukos, kertamos nuožmių kirvių — teismų, o lietu
viai nepaiso ir daugelyje Lietuvos mokyklų lietuvių kal
ba nėra išguldoma, vien dėl tos priežasties, kad nėra mo
kytojų, norinčių savo prigimtą kalbą išguldyti, o kur ir 
išguldo lietuvišką kalbą svetimtaučiai, tai tas tik į paro
dija panėši. Kalbu apie valdiškas pradines mokyklas. 
Yra vietos, kur valstiečiai visiškai atsisako užlaikyti mo
kyklą, nes dar po senovei keliaujantieji “direktoriai” 
pamokina iš maldaknygių “Dzievą” garbinti; o tąs “ba-
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labaikas" skaityti “ši Česu“ išmoksta ir nemokyti.
Eina gandas, kad šiuose 1910 m. Suvalkų gub. būsią 

atidaryta 20 naujų mokyklų.
Valdžia nelabai rūpinasi žmonių apšvietimu, nes kam 

jai rūpinties, ko žmones tamsesni, to valdžiai geriau. Per- 
tat prisieina patiems rūpinties, ką ir daro “Žiburio“ ir 
“Saulės“ draugijos. Bet tas valdžiai nelabai patinka ir 
jije pradeda šnairuoti į tas draugijas ir varžyti jų tiesas. 
Įsivyravus valdžiai ir jąs gali patikti “Šviesos“ likymas, 
knrią valdžia uždarė. : ' '

Vai ir įsivyravo toji valdžia! Garsiųjų eicilikų nė 
“dūko“ nebliko Lietuvoje, visi pasikasę padus išdūmė į 
Ameriką ir čionai tapo garsiais revoliucijonieriais, kalbė
tojais ir traukia iš Amerikos lietuvių dorelelius, kaip ir 
vadinasi dėl sukėlimo Lietuvoje revoliucijos. O dar jų 
pridyrbtų darbelių aidas ir šiandien Lietuvoje atsiliepia, 
nes “revoliucijonieriams“ pabėgus valdžia tąso po teis
mus ir' kalėjimus visiškai nekaltus žmones. Taip, Su
valkuose teisė 5 asmenis, gerai pasiturinčius ūkininkus už 
išpiešimą Lazdijų krasos, kur buvo paimta 4 tūkst. rub- 
ir užmuštas viršininkas. Vargšai išsėdėję po 21 mėn. 
kalėjime — tapo paliuosuoti, nes ištikrujų tapo prirody
ta, kad tai ne jų darbas. Daug ko lietuviški laikraščiai 
negali rašyti apie valdžios darbus, nes, mat, jiems už
drausta rašyti teisybę, o jeigu katras drąsesnis ir ką pa
rašo apie valdžios darbus, tai paskui kruvinomis ašaromis 
apverkia savo narsumą. Tuoi turi užmokėti piniginę 
bausmę, arba jeigu neturi kuom užmokėti, tai tampa ka- 
lėjiman inmestas. Ne vienas redaktorius Rusijoj “pa- 
kutavoja“ už grotelių. Pertat ir bijosi laikraščiai apie 
valdžios darbus rašyti.

Šiaip Lietuvos gyvenimas irgi turtingas kasdieniniais 
atsitikimais. Žiūrėk, ten žmogų užmušė, kaip ve fiakina- 
voj (Šiaulių pav.) rado nebegyvą valstietį V. Ubavičių. 
krtartieji užmušime vaikinai suimti. Lepalingiuose (Sei
nų pav.) sudegė klebono mėsinyčia, kurioje buvo aplin
kinių gyventojų sukrauta mėsa rukinrties- Viskas sude
gė ir kitas vargšas nė ant Velykų neturės kuomi atsiga
vėti. '• .... \

Vištytyje (Suv. gub.) Vasario 21 d. pasimirė jaunas 
nepaprasto gabumo vyras a. a. Jurgis Gričkūnas. Labai 
mėgo muziką, smuikas jo rankose tarytum pats tai juo
kėsi, 1ai graudulingai vaitojo. Niekur nesimokinęs pats 
pasidirbo fortepijoną ir užtaisė stygas, kaip tikrame for
tepijone. Draugijoje buvo visų mylimas už jo linksmą 
ir patogų būdą. Mirė nuo siaučiamųjų apielinkej raup
lių- Iš Panevėžio (Kauno gub.) praneša, kad jau tenai 
išnykus žiema. Visi grioviai ir upės patvino. O dauge
lyje Suvalkų gub. vietose, valstiečiai jau žemę pradėjo 
arti. Žmonės šneka, kad jau seniai nebūvę tokio anks
tybo pavasario. Smagu ir arti žemelę tokiems, ką turi 
ją, bet yra tokių vargšų, ka neturi kur nė vištą išleisti 
ir tik svetimiems dirba. Dvarponiai laiko užgriebę milži
niškus žemės plotus, pats jos neapdirba ir tankiai pri
versti parduoti. Bet, įtukę iš lietuvių prakaito, daro 
didelę skriaudą visam kraštui, parduodami ne lietuviams, 
bet rusams. Taip daug buvo rašyta apie pardavinėjimą 
dvarų rusam Kaunu gub., bet dabar ir Suvalkų gub. val

džia pradeda apgyvendinti ateiviais rusais. Grapienė 
Melžinskienė pardavė Valstiečių Banko skyriuj Kaune 
Svetošino dvarą (Naumiesčio pav. Suv. gub.) esantį gra
žioje vietoje, netoli nuo Nemuno- Bankas skyria tą dva
rą rusams ateiviams parduoti. Tiktai palaikai, prastes
nės vietos teksiančios vietiniams gyventojams lietuviams. 
Kalbama, kad dvarininkai tyčia parduodą savo dvarus 
rusams pasodinti, ydant atkeršijus lietuviams už jų išsi
veržimą iš lenkų globos. Gal teisybė, o gal ir rublis ne
menkesnę rolę lošia?

Kauno dr-tė “Daina“ jau pradėjo penktuosius gyva
vimo metus. Jos veikimas, be abejonės labai naudingas 
ir begalo svarbus. Pereitais metais “Daina“ iškėlė 13 
spektaklių, 1 koncertą, 1 šokių vakarą ir 3 literatūros 
vakarus. Bet visgi turinti 100 rublių deficito.

Joniškyj (Šiaulių pav.) Vidurdienyje į Bron. Žilio 
namus, įėjęs kažikoks vyras, apsirėdęs moteriškomis dra
panomis, ir apsvaiginęs Žilio tėvą, 80 metų senuką, iš
traukė iš kišeniaus 120 rublių.

Sintautuose (Naum. pav.) Žmonelės stato naują baž
nyčią, bet darbas sunkiai slenka, nes keliai labai blogi ir 
plytų sunkų parvežti.

Vilniuje žada būti Ketvirtoji Lietuvių Dailės Paro
da. Už gražiausią išstatytą Parodoje sodiečių darbą, L. D. 
Draugija skiria 25 rub.

Kardokuose (Tamošbudžio gm. Naum. pav.) Nakčia 
keletas vyrų užpuolė su kuolais ant vieno daržininko, pra
dėjo daužyti langus ir pačiam daržininkui su kuolu su
davė į krutinę. Išdaužė langus ir kitam daržininkui. 
Daužę už tai, kad jie slapta pardavinėja degtinę Degtinę 
galima naikinti, bet tik netokiu žvėrišku budu.

Kauno kalėjime nuo Sausio 25 d. sėdi kalėjime 2-os 
Durnos atstovas Povylius, tenai sėdi ir visi 4 atstovai 
Kauno gub. už tai kad kreipėsi į savo rinkikus. Kupstas 
gi apart šitos bausmės dar nuteistas atsėdėti pusantro 
metų tvirtovės už prakalbą.

Apie Krosną (Suvalkų gub.) labai išsiplatinę vaikų 
ligos—tymai, skarlatina, rauplės ir t.t- Serga ir miršta 
netik vaikai, bet ir suaugę žmonės. Ligos platinasi dau
giausia per neatsargumą: motinos, eidamos į šermenis, ar 
ligonio atlankyti, vedasi su savimis ir vaikus, ten landžio
ja prie ligonio ir t.t. Dar labiau serga šitomis ligomis 
Rudaminos parapijoje: ten beveik kasdien laidoja po 3-
FT • • I *7 numirėlius.

» t
Girdžių apygardoj (Kauno gub.) pasirodė keletas 

plėšikų-užmušėjų. Keletas mėnesių atgal užmuštas tapo 
valstietis Jackys ir pati. Apie tą pat laiką, užėję plėšikai 
pas ūkininką Bylą ir pasiprašę ant nakvynės, sužeidė jį 
patį, seną motiną ir du mažu kūdikiu. Pas kitus ūkinin
kus buvo bandyta pavogti arklius ar ką kitką. Žmonės 
negali ginties nuo plėšikų, nes valdžia neleidžia laikyti 
»inklųv , i

Girkalnuose (Raseinių pav.) Sausio 28 d. vietinėje 
bažnyčioje kažkokia plėšikė norėjo pavogti skarbonką 
su pinigais iš Betliejos. Bet vargšiai nedoras darbas 
nenusisekė. Tapo sugauta, pinigai atimta, o plėšikė pa
duota kalėjimam
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Kunigų permainos.

Kaunas Kun. Janauskas, Laukesos kamendorius, pas
kirtas į Kulius kamendoriumi; kun- Garlauskas, Kulių 
kamendorius, perkeltas į Laukesą; kun. Vanagas paskir
tas j Kriaunas kam; kun. Taškūnas, Rietavo kam. pa- 
liuosuotas ant 5 metų į Ameriką^ kun. Juozupaitis, Žio- 
biškio kam. išleistas ant metų į užrubežį.

Vilnius.
Daugų kam. kun. Valantinas, perkeltas kam. į Stak

liškes, Trakų pav. Naujų Švenčionių klebonas kun- Bal
čiūnas, paskirtas Unternėn klebonu, Unturnės kleb. 
Prunskis llsenaukon klebonu; Ilsenaukos kleb. kun. Leš- 
činskis vidaus dalykų minist. reikalaujant paliktas be 
vietos.

Ii LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE.

SCRANTON, PA.

Mus Draugystės: Šv. Petro ir Povylo, šv. Jurgio, šv. 
Antano ir šv. Jono Krikštitojo rengiasi į Pittston ant 
Bažnyčios pašventinimo. Bažnyčia nauja, graži, atsta
tyta po sudegimui, iš plytų ir akmenų-

Mus bažnyčia vis da stovi uždaryta. Pamaldos dėl 
lietuvių laikosi Katedros mokslainės koplyčioj, gana ato
kiai nuo lietuvių kolionijos. Stritkarių kompanijoms 
kas nedėlia dešimtukais išmokame po 50—60 dol., išti
siems metams pasidaro 2700—3120 dolierių, — gražus 
pluoštas bereikalo išmestų pinigų.

Bažnyčios uždarymo — priežastis tai atkaklumas bei 
paikumas nekuriu parapijonų ir komitetų. Komitetai 
ilgą laiką, berinkdami pinigus Kuo žmonių, pamiršo skir
tumą tarp mano ir tavo, visa rinkliava pas juos buvo: 
“Mano”. Su lengva širdžia todėl parapijos turtą pra
leisdavo karČiamose ,tarp minios draugų, net kviteles už 
drinksus dalino saliunuose. Kantrus klebonas tada pa
kėlė balsą prieš tokias nedorybes, bet ant nelaimės mažai 
pritarėjų atrado tarp parapijonų, atpenč liko apšauktas 
nevidonu, niekšu, tautos priešu ir 1.1. Klebonas, vys
kupo tarnas, nori baudžiavą užvesti, vyskupas mus tur
tą savinasi, — ginkimės, nepasiduokime! Nereikia mums 
vyskupo airišiaus!. ..

Sušaukta ant karštosios 1906 m. mitingą. Didumu 
balsų vyskupas atmestas. Kadangi nuo pat pradžios 
nuosavybė buvo faktiškai komiteto rankose, Supreme 
Court’as mitingo nutarimą palaikė ir tuomet sykiu pa-

t f f f*

briežė: toji nuosavybė ant nieko negali būti paversta, 
kaip tik katalikų dievmaldystei...

Bažnyčios įstatymai snlaužįti, vyskupas jąją uždaro, 
pamaldų tenai nėra nuo gegužio 31 d. 1908 m.

Liepos mėnesį 1909 ra- dėl šv. Juozapo parapijos at
sibuvo vietiniam teisme globėjų rinkimai. 1 Didumu balsų 
išrinktas vyskupas. Neužganėdinti seni- globėjai ape
liuoja veleik į Supreme Court, kad nuverstu rinkimus. 
Antras argumentas bus bene pirmose Balandžio dienose.

Dabar dalykai taip stovi: mažuma nori neprigulmin-
gos bažnyčios, diduma nori būti katalikais. Ką teismas. - /’ • - i ■ -r. • ' ”pasakys?

Broliai, atsargiai su komitetais, kurie tankiausiai sa
vo naudą pridengia parapijos gerove...

11 d. šio mėnesio patiko nelaimė Oną Jonei ionienę, 
22 metų moterį.

Vyrui išėjus ant mitingo, jije rengė vaiką ant stalo- 
pasiguldžius, tuokart parvirto kerosininė lempa, susiliejo 
drapanos, užsidegė. Stulpas ugnies su riksmu išsprūdo 
laukan, gesyti nebuvo kam ir visa taip sudegė, kad į 5 
adynas pasimirė. Ligonbutyj, kur mirė, likosi aprūpin
ta šš. sakramentais į amžiną kelionę.

Atgal sąnvaitė ant gelžkelio prieš Theodore str. su
važinėtas tūlas tautietis- Ilgą laiką lavonas išgulėjo 
Cusick’o tvarte neišpirktas. Mat velionis buvo laisva- 
manys ir niekur neprigulėjo, pasakoja, kad lavonas yra 
nusiųstas į muilo dirbtuvę. . Čia kalta girtybė, kuri tarp 
lietuvių baisiai išsiplatinus, o kurios reikalingumą laisva
maniai, kaip pavyzdin Pr. Živatkauckas, S. L. A. prezi
dentas, viešai per prakalbas nesidrovi skelbti... Girtybė 
tai lietuvių organizmo vėžys. Gydikimės. Ab.

CHICAGO, 1LL.
Kovo 6 d. š. m- man einant Halstead gatve ties vienu 

namu suvuodžiau phosphoro kvapsnį. Kas čia dabar? gal
voju sau, bene esu kur negeroje vietoje?

Pamatęs ant lango užrašą 3149 Lithuanian Club Hali, 
sugalvojau bene iš čia ir išeina tas kvapas, — reikia įeiti 
į vidų ir pasižiūrėti. Pravėrus svetainės durys, supra
tau, kad čia kas ištikrujų yra nepaprasto, o kad viską 
gerai ištyrti, užsimokėjau 10 centų ir atsisėdau.

Buvo tai “Aušros” D-ės parengta prelekeija apie 
chemiją, kurią skaitė studentas K. Gugis.

Čia turiu pasakyti, kad man, norints ir pirmą kartą 
teko atsilankyti į “Aušros” rengiamas prelekcijas, bet 
jaučiausi užganėdintu ir turiu už garbę kitiems pranešti, 
kad Chicagoje atradau vienatinę vietą, kur per porą va
landų už 10 centų, žmogus gali šį-tą pasimokinti.

Užtaigi patariu visiems lietuviams, trokštantiems 
mokslo ir, norintiems jį pigiai atsiekti — lankyties ant 
“Aušros” rengiamų prelekcijų.

Prelekeija buvo labai žingeidi.
Užsibaigus, prelekcijai, prasidėjo uždavinėjimas pre

legentui klausymų. Bet, kad tarp klausymų, buvo ir 
tokių, ant kurių šiandien dar nieks neįstengia atsakyti, 
pav. “iš ko susideda elektriką”, tat prelegentas tokius 
klausymus, padėjęs į šalį, ant kitų atsakynėjo rimtai ir 
aiškiai- I

Vienką tik publikai galima užmesti už neskaitlingą 
atsilankymą ir truputį nemandagų užsilaikymą, ypač 
gražiosios lyties. Per daug tankiai tarp jų jau girdėjosi 
cha, cha, chal kas žinoma kenkė atydiiai klausyties.

.... ;ar.

*

“Aušros” D-ės žieminis prelekcijų sezonas jau bai
giasi, viso “Aušra’’t parengė 15 prelekcijų, iš kurių kaž
kurios buvo skaitytos net po 4 sykius įvairiose miesto

# • *
dąlyse. Vienuoliktą prelekciją apie “Odos Hygieną” 
skaitė Dr. A. L. Graičiunas kovo 13 d. Dvyliktą prelek- 
oiją skaitys kovo 20 d. Dr. A Ziinontas apie “Hygieną
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ir Potologiją dantų”. Triliktą prelekciją skaitos J. Lau
kis “Bažnyčia ir Valstybė Ispanijoj” Balandžio 10 d. Ke
turioliktą, skaitys Balandžio 17 d. Dr. A. K. Rutkauckas 
“Moksliškai—Doriški Pamokinimai lytiškuose reika
luose”. Pagalios, penkioliktą ir paskutinę šiame žie
mos sezone skaitys Balandžio 21 d. J. P. Varkala, “Mu- 
zėjai”. Visas pelnas iš tų prelekcijų eina mokslaeivių 
naudai.

Baigianties žiemos sezonui “Aušros” Draugijos ko- 
missija surengė ir Vasarinį sezoną, kur bus praktiškai 
mėginama išrišti ir supažindinti publiką su svarba muze- 
jų: zoologijos, Botanikos, Mineralų, Metalų, Dailės sky
riais ir t-t. Pav. Prelegentas su pagelbininkais, nusives 
publiką, padalintą į mažas krūveles, kad ir į Dailės sky
rių, ir ten, nors trumpai, paaiškįs vertę ar tai stovylos 
kokios, ar paveikslo ir t.t. Kitą šventadienį panašiu 
budu nusivež publiką į Field’o Muzėjų ir ten pasiskyrus 
ar tai zoologijos, ar senovės liekanų skyrių trumpai, su
traukoje aiškins publikai.

Sekanties darbui “Aušra” mąsto įsteigti ir Liaudies 
Universitetą”, kursai bus padalintas į skyrius ir lekcijos 
bus skaitomos systematiskai įvairiose miesto dalyse.

Aš-

jie pirmieji tą projektą sumanė, o bažnytinės draugystės 
būk stengiasi jiems užkenkti. Ir taip daro tie, ką nese
niai garsiai mokėjo prikaišioti kitai pusei vienybės ar
dymą.

Vyručiai, ne čia kelias prie vienybės! * K.

WILKES-BARRE, PA.* •
Adv. J. S- Lopatto tapo aprinktas ant antrų metų 

Exeter miesto advokatu. • lr

\Villiam Willinson, savininkas valgyklos ant North 
Main gatvės, tapo suimtas už slaptą svaiginančių gėrimų 
pardavinėjimą. Užsimokėjo 75 dolierius bausmės. !

i
I I «l *■! U ■ * '

Kovo 3 d. “Adamas Express Co. ” apturėjo dėžę ant 
vardo D. J. McKaąue, 244 S. Franklin str., bet dėžę nu- 
vežus tenai, nė tokio numerio, nė tokio žmogaus su pana
šia pavarde nesurasta. Kompanija, nužvelgus dėžę, ati
darė ją ir rado tenai negyvą kūdikį.

SPRINGFIELD, ILL.
Darbai pas mus į pavasarį, tartum truputį ir pasige

rino, bet dabar gręsia streikas, nes kalnakasių unijos, Ba
landžio 1 dieną baigiasi kontraktas su kompanija, ir jei
gu abi pusi nesusitaikys, tai vėl kils streikas.

Pabėgęs S. L. A. 79 kuopos iždininkas A. Klembauc- 
kas ir išnešęs 113 dol. 21c. dabar rašinėja laiškus į savo 
draugus ir teisinasi, kad jis kaipo socialistas, negalėjęs 
kitaip pasielgti, kaip tik paglemžti tuos pinigus. Jojo 
laiškai pilni kartaus išmetinėjimo kapitalistams ir da
bartiniam surėdimui, kam jie privertę jį nunešti kuopos 
pinigus.

Tik ir netikę tie kapitalistai, kam jie taip negražiai 
elgiasi su socialistais- Tik išrinkk kur socialistą kasie- 
riumi, žiūrėk prie jo jau yt, kipšas koksai ir gundo ka
pitalistas prie blogų darbų. Antanas Pršts.

> 4 * . .
Pastarose dienose užstojo giedrios dienos ir kvepia 

pavasariu. Norints lietuviai gyvena išsimėtę po miesto 
pakraščius, bet dažnai atsilanko mieste, kur yra daug lie
tuvių smuklininkų ir kur jie gali linksmai laiką praleisti- 
Bet tokie, ypač nevedusiujų susirinkimai, nevisuomet gra
žiai užsibaigia. Taip Milišaucko saliune ant Market st. 
jau tris kartus buvo šaukta policija dėlei kilusių tenai 
muštinių. ’ H .

Pereitą sąnvaitę po Wilkes-Barres gatves vaikščiojo 
Motormanai, atkeliavę iš Philadelphijos ir rinko; aukas 
streikuojančių naudai. Pinigų surinko nemažai. -

• ir?':;
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BOSTON, MASS.
Vienybė tarp Bostono lietuvių labai yra menka. JaA 

nekalbant apie santykius su socialistais, nes su jais jo
kia vienybė stačiai negalima yra, bet ir tie, ką save ka
talikais vadina labai nesutinka tarp savęs. Nors dau
gelis vienodų tikslų reikalauja bendro darbo, tečiaus ko
ki ten asmeniški nesusipratimai taip vienus atitolino nuo 
kitų, kad jau negali suėjus į krūvą nė žmoniškai pasielgti 
Tuoj kįla prikaišiojimai, barniai, taip kad nieko nenuta
rę tur išsiskirstyti. Negana to, jeigu vieni sumano kokį 
darbą nuveikti, tai kiti visaip stengiasi tą darbą gaišinti. 
Kaip štai: Kilo sumanymas surengti “fėrus” parapijos 
naudai. Tuoj iš kitos 7)0808 susitvėrė komitetas, kurs 
pasirūpina užbėgti pirmiems už akių ir ruošia taippat 
“fėrus” kitokiam tikslui, būtent, svetainės statymui. Dar
gi, mėginama per laikraščius apmeluoti visuomenę, buk

Štai jau ir Velykos, kurių kiekvienas taip nekantriai 
laukė, skaitliuodamas ilgas pasninko dienas. Nusibodo 
žmonelėms žuvelės ir silkutės, ant Velykų bus galima so
čiau pavalgyti, mėsos nusipirkus. Bet vargu visi ište
sės nusipirkti sau mėsos, nes pastaruoju laiku mėsa dar 
pabrango 2 centais ant svaro. O čia darbai neina,. ka
syklose dirba vos po 2—3 dienas. Kaip kas ir nelinks
mas turės Velykas.

■.j. ; . . . • - . U ‘Taipogi liūdnos Velykos bus ir našlėms su našlai
čiais, žuvusių kalnakasių pereitą sąnvaitę kasyklose 14. 5.
Jų suselpimui kovo 20 d. teatre “Poli’s” buvo parengtį . 
krutanti paveikslai. Žmonių prisirinko pusėtinai.

« , ; ., i .
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Trūkyje. , A
Į New Yorką važiavo viename vagone du keliaunin- 
Kelioneje abudu išsišnekėjo ir vienas paklausė kitoj

i . • i 11(H 4 i *1 »/ ' f?1 ■{— Kuomi tamsta užsiimi!

Esu proto pardavinėjimo agentu-
f :•« pi Ą ,

< j * '
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K įA *
•PSd— Hm, atsako pirmasai, pirmą kartą savo gyvastyj 

matau agentą, kursai be prabų keliauja.
• »»/.
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Visokios žinios.
L. Tolstoj teisme.

Rusijos tmieste Tūloj teisė valstiečius Denisovus. By
la buvo neaiški ir paini. Bylą perkratinėjo, kaip dauge- 
lyj atsitikimų perkratinėja panašias bylas Rusijos teis-
mai- ... . ' • • - I į'4

Staiga, teismo svetainėn įėjo senukas, typiškas ru
sų valstietis, ir atsisėdęs, klausėsi bylos.

Kaž kas pažino senuką, ir svetainėj ėmė kuždėti: 
“Tolstoj atėjo!”

Ir keistas dalykas! Ūmai teismo svetainė persikeitė 
tartum čeraunikui mostelėjus užkerėta lazdute.

Ir kuomet Prokuroras, susijudinęs ir užraudęs, pra
dėjo savo apkaltinamąją kalbą, visiems pasidarė aišku, 
kad ir jisai pirm visko gyvas žmogus. Ir samdyto apkal
tintojo žodžiai sakė vieną, o visa jojo esybė, kalbėjo ką 
kitką, ko negalima įtraukti nė į vieną įstatų paragrafą. 

Apgynėjas, taipo-gi susijudino. Ar tai šposai: reikia
skelbti žmoniškumą akyveizdoj žmonijos atstovo!

Klausytojai nepaisė nė ant prokuroro, nė apgynėjo. 
Jie klausė ‘kitokio balso, kursai aiškiau visokių proku
rorų ir apgynėjų sakė jiems, kad “sąntaika ant žemės”

• I * 1 • L i ’’ T

yra galima tik tuomet, kuomet subręs žmoguje “meilė 
Dievo ir artimo”.

KaltihamUOsius išteisino.

„J».U Pasmerkė G. Erve.
Keli mėnesiai atgal nekuris Liabeč, Paryžiuje, lai

ke jo suėmimo, pasipriešino valdžiai ir užmušė vieną po- 
licistą ir <Rl sužeidė. Toji užmušejistė savo laiku sukė
lė didelį triukšmą Paryžiuje, nes G. Erve, žinomas anti 
militaristas (karių priešininkas) parašė savo laikraštyj, 
“Sociališkoji karė”, kad minėtasai Liabeč, teisingai pa
sielgęs. Už platinimą tokių nuomonių, jisai tapo patrauk
tas teisman. Šiose dienose jį nuteisė 4 metams tvirto- 
ven. Erve, jau nebepirmą kartą patenka kalėjiman, ir 
kas įstabiausia, kad laike vienos bylos su valdžia, apgy
nėju buvo dabartinis ministerių pirmininkas Brian, tuom 
laik karštas socialistas ir antimilitaristas. Dabar-gi 
ėmė karštą dalyvumą Erve’s apkaltinime*

Nevienas ‘karščiausių socialistų, pamatęs skanų duo
nutės kąsnelį, iškeltas augstyn darbininkų sprandais, 
greit užmiršta savo karštas kalbas ir pats sėdasi į veži
mą, kurį traukia darbininkų minios ir karts nuo kartoJ ^/4 ę * f ‘ * *dar botagu paplaka.

, į * * *

Japonų pramonė.
Tokio, Japonijos sostapilėj tapo apskelbtas val

diškas pranešimas apie stovį japonų pramonės 
pereitų metų. Atskaita suteikia daug žingeidžių ži
nių apie pęrviršiimą moterų darbo pramonėj. Pav. audi
mo dirbtuvėse dirbo 32 tūkst. vyrų ir 726 tūkst. moterų. 
Popierų dirbtuvėse 15 tūkst. 80 vyrų ir 93 tūkst. moterų. 
Valdiškoji atskaita praneša, kad moterims mokama per 
dieną 25 centai ir vyrams 40c. už 11 darbo valandų. Dir
bamų dienų mete yra 330. Prie tokio pigumo ir ilgų dar

bo valandų, greit auganti japonų pramonė, greitu laiku 
gali gręsti Europos ir Amerikos pramonei, kur darbas 
yra brangiau apmokamas ir darbo valandos trumpesnės-

Geras pavyzdis.
Turino (Italijoj) antvyskupis kardinolas Richelny, 

po mirčiai tėvų, tapęs savininku turto, išnešančio 70 
tūkst. frankų, — visus paaukavo katalikiškam laikraš
čiui “Momento”, kursai norėjo padidinti savo skiltis ir 
spaustuvę, bet neturėjo tam reikalingų pinigų.

Nusibodo gyventi.
Abdul-IIamid, buvęs turkų sultanas, norėjo nusižu

dyti ir su tuo tikslu jau rišosi kilpą ant kaklo, bet tarnas 
atėmė virvę- Sultanas pradėjo mušti tarną, ant riksmo 
subėgo sergstanti jį apicieriai ir po kovai su sultanu — 
jį suvaldė. Sultanas apalpo. Pašaukti gydytojai atra
do, kad buvusiojo sul tano kaž kas galvoj negerai ir kad 
jisai esąs povojingas. Abdul Hamidą apvilko marški
niais, kuriais paprastai yra velkami bepročiai.

Budelių likimas.
Rusijoj, nuteisus miriop prasikaltėlį, neretai prisiei

na jieškoti budelio, kursai apsiimtu atlikti tą nuožmių 
darbą. Neturint valdiško budelio, arba partraukia jį iš 
kito miesto, arba kreipiasi į kriminališkus prasikaltėlius, 
tarpe kurių ir atsiranda tokie žvėrįa, ką už 10—15 rub
linių, šaltai pakaria žmogų. Tokį žmogų visi laiko pa
niekoj ir neretai nužudo jo paties draugai kriminališki 
prasikaltėliai. Taip, neperseniai Grodno kalėjime, kri- 
minališkiejie sužinoję, kad jų tarpe yra kadais buvęs Bu
delis Maskvoj, — prigirdė jį klosete. Kitoj vietoj vėl 
užsmaugė budelį kamaroj. Dabar-gi Taškento kalėjime 
kriminalistai, dažinoję jog turį savo tarpe budelį,' išpra- 
džių ilgai jį kankino, o paskui nužudė. Vienas rusas tep
liorius, piešentis “Nužudimą” norėjo pamatyti budelį. 
Sužinojęs, kur gyvena Peterburgo budelis, atsilankė pas 
jį Velykų dieną. Labai nustebo, išvydęs sėdintį budelį 
su šeimyna už stalo ir ramiai šnekučiuojantį. Tasai žmo
gus visiškai nebuvo panašus į budelį, ir atrodė geru šei
mynos tėvu- Jisai papasakojo tepliorui, kad už savo 
“darbą” gaunąs 75 rub. per mėnesį ir daug kitokių 
smulkmenų, kurie šiurpuliais perima žmogų.

Laike žudymo, turi būti ir valdžios atstovai, nevie
nas valdininkas laike žudymo gauna proto sumišimą. 
Kartą laike demonstracijos Peterburge, demonstrantai su
gavo budelį, kurį pažino vienas, buvęs kalėjime. Norėjo, 
čia tuoi pat jį nužudyti, bet tas pradėjo verkti ir prašy- 
ties kad ji paleistų, nes jis turįs sūnų gimnazijoj ir duk
terį studentę.

Demonstracijos Vokietijoj.
Laisvaųaanių šalininkai Vokietijoj sukėlė visą de

monstracijų eilę Berlyne, Wroclave, Frankfurte ir kitur- 
Demonstracijų priežastis, reikalavimas, reformų rinki
muose. ‘ .. , 1 Ui žbl.Urtzi •’ .u

Berlyne, policija dusyk turėjo išvaikyti kardais de
monstrantų’ minią. Suimta keletas asmenų. Wroclav- 
liuj, taipogi policija išvaikė minią keletą sužeisdami,

f ’ *4
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Velykos, Velykos! Kas jūsų nelaukia, 
Kaip vaikas raudono kiaušinio?

Maironis.
Sveikiname savo skaitytojus su linksmomis Velyko

mis. Lai Irnksmiausoji mūsų tikėjimo šventė kiekvie
nam katalikui praeina tikrai linksmai ir padoriai!

' Žodis “Velykos”, kaip aišku visiems, nėra lietuviš
kas; lietuviai jį tuti pasiskolinę nuo savo kaimynų, balta
rusių (Vetyk-dieA)- Kaip ir pas kitas tautas, taip ir pas

lietuvius Kristaus Prisikėlimo iš Numirusių šventė yra 
ligšiol maišoma su stabmeldiškais palikimais. Vietiniai 
papročiai leidžia mušti viens kitą (vyrams pačias, pa
čioms vyrus; tarnams tarnaites, tarnaitėms tarnus, ir t.t.) 
laistyti viens kitą, bučiuoties (pav. Škotijoje ir Rusijoje), 
gerti ir šokti ant... kapinyno (kaip Konstantinopolyje) 
ir t.t. ir t.t. Bavarijoje buvo net paprotis juokties baž- 
nyčoje- Kunigas sakydavo juokus apie velnią, mėginan
tį neduoti atidaryti dangaus durių — ir visa bažnyčia 
kvatodavo, kiek tik norėdavo. Tatai vadinosi “Velykų 
juokais”, bet, įvykus nepadorumams jie tapo uždrausti.

Visi tie juokavimai ir visos tos pramogos reiškia at
sigaivinimą, reiškia džiaugsmą iš pergalės: šilumos ant 
šalčio, gyvybės ant mirties, vasaros ant žiemos — kaip 
kūno, taip ir dvasios prasmėje. Septynias sąvaites žmo
nės atgailavo, pasnikavo — atėjus Velykoms, nori paro
dyti, jog pančiai yra trukę, jog galima laisviau apsieiti:

Nesistebėkime, kad atsiranda truputį ir išdykavimo 
— bet visuomenės sąžinė tą išdykavimą sušvelnina, pa
daro jį padoriu, paverčia jį smagiu, nekaltu papročiu.

Amerikoje tokių papročiu neturime: nematome kiau
šinių ritinėjimo ir mušimo, nei laistymo vandenim, ne
girdime pasakų apie imtines Bašinsko su Kanapinsku — 
žodžiu, nėra pas mus to visko, kas senoje tėvynėje daro 
Velykas linksma ir žymia švente- Nusipirkti moteriš
kei arba merginai pavasarinę (“velykinę”) skribelę — 
rodosi, tai vienatinis tėmytinas paprotis Amerikoje. Šiaip 
jau šitoji didelė šventė pas Amerikos lietuvius atsižymi 
dideliu girtavimu, kursai pas daugelį prasideda nuo... 
subatos vakaro. Policija pastato tą dieną sargybon 
daugiau savo tarnų, cypės parengia daugiau vietos kali
niams, o skvajeriai, tikisi gausesnės piuties savo kiše- 
niui. Dėlko tatai viskas? — Dėlto, kad mūsų broliai 
nepažįsta smagumo be alaus ir degtinės.

Jeigu tad velijame savo skaitytojams smagių Vely
kų, tai tatai reiškia, jog trokštame, idant jie šventę pra
leistų be Bakcbaus garbinimo, be barnių ir peštynių, be 
to visko, kas “foreinerių” šventes daro taip biaurioms 
blaivų kitataučių akyse.

!

LAIKRAŠČIŲ LEIDĖJŲ IR REDAKTORIŲ SUSIVA
ŽIAVIMAS.

Kovo 17 ir 18 d. Brooklyne atsiliko lietuviškų lai
kraščių leidėjų ir redaktorių susivažiavimas. Atvyko 
sekančiųjų laikraščių atstovai: “Vien. Lietuvninkų”, 
“Tėvynės”, “Keleivio”, “Kovos”, “Darbininkų Vil
ties”, Lietuvos”, “Kataliko”, “Laisvosios Minties” ir 
“Draugo”. Niekas neatstovavo “Žvaigždės”, “Saulės”, 
“Dilgelių” ir “Dagio”. Susirinkimas atsiliko P- Drau
gelio salėje, 73 Grand str.

Platesnes žinias apie susirinkimą paduosime vėliau, 
kuomet gausime valdišką protokolą, tuo tarpu-gi paduo
dame ‘trumpai pirmosios dienos posėdžių nuveikimą 
(“Draugo” redaktoriaus naminiai reikalai nedavė jam 
pasilikti Brooklyne iki rytojui — todėl negalėjo dalyvaut 
antrosios dienos posėdžiuose, kurie buvo daug daugiau 
svarbesni už pirmosios dienos tarybas).
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“Draugo” atstovui smagu pažymėti vieną dalyką — 
būtent, kad pas susirinkusius galima buvo užtėmyti gerą 
norą Amerikos lietuvių laikraštiją pagerinti, patobulinti, 
išmesti iš jos nesvarumus, ir t.t. Pačioje pradžioje tapo 
išmestos kalbos apie nuomones ir pakraipas — tapo su
tarta laikyties neutralinės dirvos, vadinasi, sutarta šne
kėti tik apie tokius reikalus, kurie apeina lygiai visus 
laikraščius.

Pradėta šnekėti apie apskelbimus. Nutarta nepri
iminėti apgavingų, su vedžiojančių pagarsinimų, jeigu, ži
noma, bus prirodyta paskirtu laiku tokių pagarsinimų 
kenksmingumas. Nutarta taip-pat ant visų išleidžiamų
jų knygų padėti jos kainą. Agentai turi užsistatyti at
sakomą kauciją, o jeigu koks agentas pasirodys neteisin
gu, nuskriaus tasai leidėjas duos apie tatai žinią kitiems 
leidėjams.

Apie gerų korespondentų užlaikymą bendromis spė
komis buvo ilgoka pašneka. Nutarta sudaryti Ameri
kos lietuvių spaudos draugiją. Pasamdytieji korespon
dentai privalės davinėti susitarusiems laikraščiams tei
singas žinias — ne prasimanymus, pamokslus ir t.t.

Kai-kurių laikraščių zeceriai buvo prisiuntę savo rei
kalavimus leidėjams ir redaktoriams. Sutarta pranešti 
zeceriams, kad jų reikalavimams nebus galima užganapa- 
daryti iki kol jie nesusiligįs savo darbštumu ir teisingu
mu su angliškųjų unijų zeceriais.

Tokie raštapalaikiai, kaip J. Barono “Lietuvių Ži
nios” ir kokio tai “kunigo” (?) Urbono neseniai pradė
tas leisti šlamštas tapo nepripažinti laikraščiais.

Gaila tos popieros, kurią “kunigas” Dembskis savo 
“Inkvizicijai” sudarkė, bet dar gailiau tų žmonių, ku
rie dėjo pinigus tos knygos išleidimui, ir tų, kurie tą kny
gą skaitys.

Dvisąnvaitinis laikraštis “Litwa” išeinantis Vilniu
je ir skyriamas sulenkėjusių lietuvių reikalams savo N. 3. 
š. m. rašo, kad tautiškasai lietuvių judėjimas labai įgaz- 
dino žydus nesą:

“kova už būvį kas metas aiškiau apsireiškia Lietuvoj, 
ypač Kauno gub., kur pabudę iš ilgo miego lietuviai, 
išstatė savo lozungu “savasis pas savąjį”.

nėra ko stebėties, kad žydai yra priešingi tautiškam lie
tuvių atbudimui, nes sprųsta jiems iš rankų gardžios 
duonelės kąsnis.

Prūsų Lietuvoje, išeinančiame lietuvių laikraštyje 
“Byrutė” yra patilpęs Tilžės “Byrutės” draugijos pra
nešimas visiems lietuviams, kad ir Prūsų lietuviai rengia
si iškilmingai apvaikščioti sukaktuves 500 metų garsaus 
mūšio ties Žalgiriu (Grunvaldu). Tasai apvaikščiojimas, 
atsibus Tilžėje, Liepos 17 d.

Chicagos “Katalikas” 11 N., perspausdindamas iš 
“Draugo” S. L. R. K. A. narių stovį verkšlena ir išmėti- 
neja, kad centro sekretoriui smagiau sėbrauties su “Drau
gu” ir kitais, bet ne su “Kataliku”, bet mat todėl kad 
“Kataliką” skaito būk tai “didesnė” Susiv. narių pusė, 
tai mat, ir jisai garsina narių stovį, kartu, pabardamas 
Centro Sekretorių už nerangumą. “Kataliko” rugojimas 
panėši į apsimaudimą svečio, kurį laike puotos ėmė ir 
aplenkė degtinės “čierkute”.

A. Zab.

LAIKRAŠČIŲ PERŽVALGA. REDAKCIJAI PRISIŲSTI LAIŠKAI.

“Lietuvos Ūkininkas”, išeinantis Vilniuje savo N. 8. 
štai ką rašo apie V. Dembskia išleistą knygą “Inkvizi-

• • t ycija.
“Visa knyga, sako “Liet. Ūk.” — tai mišinys įvai

rių—įvairiausių “mokslo” šakų. Čia rasi ir visuotiną
ją istoriją ir tikybos, ir Bažnyčios istoriją; yra ir vi
suomenės socialiniai klausimai, ir karšti atsišaukymai, 
ir atsikreipimas į “svieto galinguosius”, daugiausiai 
gi vietos užima — tai paties autoriaus gyvenimo “pri
tikimų” aprašymai ir labai negrąžųs burnojimai ant 
kunigų, ant popiežių, vienuolių, Dievo ir t.t. Apie pa
čią gi Inkviziciją labai mažai terasi. Beto, visi 
tie “mokslai” taip supainioti, taip sumaišyti be 
jokios tvarkos, kad net nė patsai autorius nepatėmi- 
ja, kaip patsai sau prieštarauja. Galų-gale jis skai
tytoją taip įvargina, kad nieko jau negalima suprasti. 
Apart to, Dembskis savo knygoje vartoja tokius šlykš
čius žodžius, kad rodos ir popiera turėtų parausti, ne
tik tų žodžių autorius”.

Toliaus “Liet. Ūkiniu.” sako, kad toji knyga, galin
ti tik pas neišlavintą skaitytoją sukelti neapykantos jaus
mus. Pagalios kas gali tykėti tokiam žmogui kaip V. 
Dembskis, kursai drįsta netik svetimus laiškus tyčia gau
dyti ir skaityti, bet nesidriovi nė viešai tuomi pasigirti 
(pusi. 92).

Gerbiamoji “Draugo” Redakcija.
Neatsisakykite įdėti savo Gerbiamamjame laikrašty

je šį mūsų padėkos laišką.
Su tikru džiaugsmu išklausėme per visuotinąjį “Ži

burio” Draugijos Susirinkimą Valdybos pranešimą apie 
gausią tūkstančio rublių auką, kuria Lietuvių Rymo— 
Katalikų Susivienijimas Amerikoje atsiuntė Marijampo
lės mergaičių progimnazijai.

Brangi mums toji auka, sušelpianti taip mums reika
lingą mokyklą, bet dar brangesnė žinia, kad gyvenantie- 
jie mūsų broliai užmariuose yra stipriai su mumis susiri
šę ir neužmiršta savo nuvargintos Tėvynės reikalų.

Kuokarščiausią aciu už vieną ir kitą!
Visuotinas Lietuvių Krikščionių “Žiburio”

Draugijos susirinkimas. 
Marijampolė, 15—II—1910m.

Geras patarimas.
Gydytojas: Tamstos pati privalo daugiau vaikščiot. 
Vyras: Ką aš padarysiu, kad jije nenori nė žingsnio

iš stubos išeiti.
Gydytojas: Duok jai pinigų nusipirkti naują skry

bėlę, tai ji vaikščios visą dieną.
M. Pateoky.
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Iš Amerikos. kovo 17 d. vadai darbininkiškų unijų susivažiavo Phila-

Vienas New York’o gyventojas išrado mekanišką 
dėžę, į kurią įsideda 100 laikraščių, ir norintis nusipirkti 
laikraštį, įmetęs pinigą, gauna laikraštį.

delpbijoję ir tariasi sukelti visutiną streiką visoj Penn- 
sylvanijos valstijoj. Bėgiojančių vagonėlių nieks ne
kliudo, tik vienoj vietoj minia primušė motorinaną ir su
degino vagonėlį už suvažinėjimą 3 m. mergaitės.

i I • !
, i

Būsenčiose karėse, atlos didelę rolę karveliai-fotogra- 
fai. Mažas fotografiškas apparatas, pririšama prie kak
lo išmokįto karvelio. Karvelis, lėkdamas virš priešų sto
vyklos ir mekaniškas apparatas nuima vaizdelį tos vi
sos apielinkės, kur randasi priešai.

Likraščiuose pilna žinių ir pranešimų apie išradimus 
naujų pagerinimų karės laike, apie kanuoles toli šaunan
čias, orlaivius karės reikalams, pavandeninius laivus, šau
tuvus, bombas ir 1.1. Bet mažas, labai mažas skaitlius 
tų, ką galvoja, kad visiškai panaikinus kares.

Gegužio mėn. į Suv- Valstijas atsilankys garsus len
kų raštininkas II. Sienkievič. Jojo veikalai plačiai ži
nomi visam pasauliui ir bemaž ko yra išversti į visas kal
bas. 1 lietuvišką kalbą yra išversta taipo-gi keletas vei
kalų. Atvažiavimo tikslas nežinomas, bet spėjama, kad 
dalyvaus Grunvaldo mūšio apvaikščiojime, kurį Amerikos 
lenkai rengiasi iškilmingai apvaikščioti.

Chicagoj slaptoji policija suėmė merginą 22 m. 
vardu Ella Sobieska, kuri kartu su kitu vaikinu, 
padirbdavo čekius ant 10 dol. ir 15 dol. Suimtoji tvir
tina kad jije paeina tiesioginiu keliu iš giminės lenkų ka
raliaus Jono III Sobieskio. Prie kaltės jije neprisipa
žįsta, ir pasakoja, būk ją prie to darbo privertęs vaikinas, 
turintis ant jos įtekmę.

Suv. Valstijų senatas kovo 14 d. priėmė labai svarbų 
bilių netik dėl lietuvių išeivių Amerikoj, bet ir 'dėl visų ’ 11 b<t 
immigrantų abelnai. Senatorius Oliver iš Pennsyivani- 
jos, įteikė Suv. Valst. senatui bilių, reikalaujantį kad vi
si ateiviai būtų užrašomi pagal jų tautą ir kalbą, kuriąją 
jie kalba, o ne pagal šalį iš kurios paeina. Tas reiškia, 
tą, kad pav., jeigu tą bilių priims atstovų rūmas ir jį už
tvirtins prezidentas, tai lietuviai paeinantiejie iš Euro
pos, bus užrašomi lietuviais, be skirtumo ar paeina iš Ru
sijos, ar Vokietijos.

Dėlei pervedimo to biliaus atstovų rūme, dirba ats--r J. 
tovas Sabatli. Spėjama, kad tas bilius bus paremtas tų jj 
atstovų, kurie paeina iš sryčių, labiausiai ateiviais apgy- 4 
ventų. Reikia tikėties, kad atstovų rūmas užtvirtins tą 
bilių, ant kurio remianties, žmonių surašąs Suv. Valst. 
kiekviena tauta bus pripažinta atskyriai. . ;

Prezidentas Taftas išleido atsišaukimą, kviečiantį 
kad visi Suv. Valst. gyventojai, noriai ir be jokio trukdy
mo atsakinėtų ant užklausymų, kuriuos užduos jiems ęnu- 
meratoriai, arba valdininkai, kurie surašinės gyyentojus.
Visi tie atsakymai bus užlaikomi paslaptyj, taip kad kiek
vienas gali drąsiai sakyti teisybę. Sumelavę ką-nors 
bus nubausti pinigiškai ir kalėjimu.

Žmonių surašąs prasidės Balandžio 15 d. š- Th.
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Kovo 14 d. Philadelphijoj, gavo paliepimą prisidėti 
prie visutino streiko išvežioto j ai duonos, pieno, tarnau
jantieji valgomųjų daiktų sąnkrovose. Taipogi streiko 
vadai išleido paliepimą, kad visi darbininkai prigulin- 
tieji prie unijų išimtų iš bankų savo depositus. Spė
jama, kad vienų darbininkiškų pinigų bankose yra apie 
11 milijonų dol., taigi kuomet atsiims tuos pinigus, gali 
pagimdyti išgąstį kapitalistų tarpe, kas gali labai sunkiai 
atsiliepti netik ant miesto gyventojų, bet ir ant visos 
valstijos. Straikuojančių vadai nutarė pajudinti dangų ir 
žemę, ir prieš nieką neatsitraukti, kad tik pergalėti užsis- 
pirusią kompaniją. Žinoma, kad nuo tos kovos nuken
čia treti asmenįs, visiškai nekalti, bet tai jau yra paprasta 
pasekmė kiekvienos kovos. Pradėjo streikuoti darbinin
kai iš bravorų, nes unijos darbininkai gręsė boikotų Phi- 
ladelphijos alui.

Straikuojantiejie užsilaiko ramiai, nenaikina, nede
gina vagonėlių ir tiktai visutinu streiku nori priversti 
darbdavius prie nusileidimo.

Kovo 15 d. laikraščiai parnešė žinią, kad kompanija 
pradėjo tarties su straikininkais. Kompanijos preziden
tas Krueger susitiko su prezidentu motormanų unijos Ma- 
hon, idant apkalbėti sąntaikos išlygas ir užbaigti streiką.

Bet, turbut iš to susitikimo nieko gero neišėjo, nes

T*i Z ' i*

Dabar vėl pasklydo gandas, kad Peary ne yra šiau
rės poliaus atidengėju. ... ,-v ...

Atstovas Macon iš Arkansas valstijos, peržiūrėjęs tū
lus Peary’jo dokumentus pranešė, kad jo dokumentai 
yra labai panašus į nelemtos atminties Cook’o dpkųmen- 
tus ir nieko galutinai nedarodo. Komitetas, susidedan
tis iŠ kaikurių kongreso atstovų, kursai tardo tą dalyką iš 
priežasties sumanymo apdovanoti Peary medaliu, nutarė, 
kad nieko galutino nenuveikti tame dalyke, kol patsai 
Peary neprirodys, kad jisai ištikrųjų buvo pasiėkęš šiau- 
rėš polių. * •

___________________ -• .‘i/T r <•>»'-’«.<

Du vaikėzu 14 metų amžiaus, kėsinosi sulaikyt^ trų- ,,7n j 
kį ir apiplėšti keliauninkus. Jų norėta sulaikyti trųkį , ;tzp 
bėgantį iš New Yorko į Bostoną ir praeinantį prų»pątį-o/II7j 

Hartfordą. Kuomet trūkis buvo milią atstu, nuo .jos t e 
vietos, konduktorius patėmijo kliūtį ir sulaikė trūkį.

Tuomi trūkiu važiuota kelių turtuolių.
Nepribrendusius piktadarius sugauta gretimame miš

ke. Tiedu ištvirkėliu atvirai prisipažino, kad labai -gaili
si, jog jiemdvieras nepasisekė užpuolimas, ir jiedu netu
rės pinigų, su kuriais norėjo pasileisti į platųjį pasaulį.**■'’ * t * ? t rJiedu papasakojo, kad, matę panašius pasikėsinimus ant '• 
krutančių paveikslų, kurie jiems labai patikę. Jiedu buk 
atiduoti į pataisos namus. > • ; '
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Vėl gręsia pavojus didelio streiko kalnakasiams kieto
jo anglies. Šiuo kartu streikas greitai gali įvykti ir 
prasidėti balandžio 1 dieną, dalyvautų jame arti 200 
tūkst- kalnakasių iš keturių įvairių valstijų.

Gelžkeliai išanksto rengiasi ir renka anglį, idant lai
ke streiko neturėti nuostolio iš priežasties jo stokos. Taip 
pat ir pabrikantai noriai moka brangiau, by tik agentai 
pristatytų jiems kuodaugiausiai anglies. Spėjama, kad 
streike dalyvaus sekančių valstijų kainakasiai.

Illinois  75 tūkstančiai
Pennsylvanijos--------65
Ohio  45
Indiana  20

< <
< <
< <

Kartu 205 tūkstančiai
, Jeigu organizacijos United Mine Workers of Ame

rica laikisis rezoliucijos, priimtos per paskutinių konven
ciją, kad tik tame atsitikime galima dirbti, kuomet visi 
darbininkų distriktai yra užganėdinti, tai greit gali prisi
dėti prie streiko ir daugiau kalnakasių iš Iowa ir Michi- 
gan valstijų.

Per pastarąsias keturias dienas, komitetas nuspren
dimo užmokesties dėl kalnakasių Illinois valstijos, lai
kantis posėdžius Peorijoj ir Chicagoj nieko nenuveikė, 
kad prieit prie susitaikymo su kompanijomis. Gali bū
ti, kad ir visiškai nesusitaikys.

V‘| !

Ponia F. Bookbinder iš New York suėmė savo vyrą 
už tai, kad parneštoj “pėdėj” stokavo 30c. Moteriškė 
pasakoja, kad vyras prižadėjo atiduot jai visą algą, taigi 
ir turi dalaikyt žodį. Jeigu jisai nori sau ką-nors nusi
pirkti, privalo jos paprašyti, o jije jam noriai nupirks. 
Jiedu buvd apsivedę tik 8 dienos atgal. Vyras uždirba 
20 dol. į sąnvaitę, o pati turi banke tūkstantį dolerių.

Teisėjas išjuokė abudu, liepė eiti namon ir tenai už
baigti tą dalyką.

Daugiau negu 3 tūkst- sutuoktuvių New Yorke yra 
skaitomos neteisingomis. Tas dalykas išėjo aikštėn ačiū 
nutarimui teisėjo Natan Miller, kursai pranešė, kad vi
sokios sutuoktuvės tarp “jaunų”, neturinčių amžiaus, įs
tatymais paskyrto sutuoktuvėms, net ir tokios, ką atsi
buvo tėvams Iėidžiant, — yra nelegališkos.

Taigi "visos sutuoktuvės New Yorke, anot įvesto įsta
tymo 1907 metais, yra nesvarbios, jeigu tik-nors vienas iš 
apsivedusiu jų, arba ir abudu, neturi metų, įstatymais 
paskyrtų.

Darbininkiškos unijos reikalauja nuo S. Gomperso, 
prezidento Amerikos Darbo Ped. kad jisai apskelbtų vi
suotiną streiką vien tik iš simpatijos streikuojantiems 
Philadelpbijoj.

Svarbiausia būtų pakelti streiką San Prancisco, Cle- 
veland, Pittsburge ir Omaha, kur toji pati kompanija turi 
savo gatvekarius.

New Yorke mokyklų skyrius, atmetė reikalavimą mo
terų mokytojų, kurios reikalavo padidinimo algos iki tiek 
kiek gauna vyrai mokytojai.

Įstabiausia, kad trįs moteris, direktoriai to skyriaus, 
balsavo prieš algos pakėlimą, o tik viena balsavo už ly- 
gybę- ; -

Per niek gražumas, turtai ir visokios svieto gerybės, 
nes viskas praeina ir viskas nyksta.

New York’e pasimirė garsi savo laiku mergina, bu
vusi gražiausia visame pasaulyj, 1878 m. jije gavo premi
ją už savo grožybę, išnešančią 10 tūkstančių dol. Vienok 
pasimirė ir jokio ženklo jos neliks ir greit išdils iš žmo
nių atminties.

V. Gomulicki.

FILEMONAS IR BAUKIDĖ.1)

Kapinynas ir lanka tvėrė kaip ir vieną kūną. Kapi
nynas leidosi nuo viršaus kalnelio į malonę pakalnę, o 
lanka kilo augštyn, lengvai dasilitėdama kraštu kito kal
nelio, tirštai apaugusio erškėčiais. Rybos, skiriančios 
vieną nuo kitos, visiškai nesimatė. Seniaus rodė ją tvo
ra sudėta ir paprastų karčių, bet karvės zulidamosios į 
tvorą, visiškai ją įmynė į žemę. Pagalios toji vieta apau
go usnimis — ir rybos pėdsakis visiškai dingo.

Atrodė, kad kapinynas, visiškai nesiskiria nuo lan
kos, — jis turėjo savo medžius, lenką vėl savo. Augo 
gėlės ant kapinyno, nestokavo jų ir ant lankos. Ir čia 
ir ten lakštingalos vienodai čiulbėjo. Net būdavo taip, 
kuomet patelė slėpdavosi alksnyne, tverenčiame rybą 
klebono lankos, patinas jai atsiliepdavo iš beržo, ką augo 
ant vargonininko kapo.

Toji mirties vieta, neatrodė, baisi gyvam žmogui. Ne
kartą ten keldavo triukšmą paukščiai ir vaikai, tartum 
miške ar sodne. Galima buvo patėmyti seną malūnin- 
ko kumelką, skabinėjančią žoles iš kapų tarpo, o ganan
tis ją vaikas kuoramiausiai sau miegojo, atsirėmęs į su
trukusį ir kerpėmis apaugusį akmenį, ant kurio juodavo 
parašo likučiai: Čia ilsisi.... Meldžiame sukalbėti svei
ką...

Ir aš patsai dažnai atsilankydavau į tą vietą su kny
ga rankose. Skaitydavau, svajodavau, snausdavau, vi
siškai neatjausdamas to, kas vadinasi baime prieš numi
rusius ir kas ištikrųjų yra paiku egoizmu ir dvasios silp
numu. Čia buvo gražiausios gėlės, tankiausia žolė, ir pe- 
teliuškės visokių spalvų, čia skrajodavo per ištisą dieną. 
Apie pietus, kuomet saulė labiausiai kaitino, pulkais at
lėkdavo bitės ir širšės, ir tąsyk kildavo toks skambesys 
ir birzgėjimas, tartum visa kapelija žaidė. Dirstelėję į 
šyrdį kiekvienos rožės, išgėrę visas sultis iš apvinių, trum
pai užtrukę prie žirnučių, nulėkdavo į alksnyno pusę, nu
sidirbę ir sunkios.

1) Žinomas yra senovės Graikų padavimas apie du se
nuku: Filemoną ir Baukidę, laimingu bendru sugyveni
mu ir meilė-
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Liepos mėnesyj valgiau tenai medų ir man atėjo keis
ta mintis, kad tas medus yra surinktas kapinyne. O vie
nok. .. kiek yra tokio medaus. .. poezijoj !

Nuo vieškelio, kapinynas buvo aptvertas pairusiu 
mūrų. Buvo jisai sustatytas vat, by kaip, iš laukinių ak
menų, moliu sulipdytų. Toji siena vietomis byrėjo ir ne
galėtumei atrasti kur jo pradžia, kur pabaiga.

Ėjau pro tenai kartą anksti ryte, kuomet dar rasa 
buvo ant medžių. Žiūrau, kokia tai senutė iš anos siepos 
pusės, žemę kasa. Ką pakas truputį, sustos, sudžiūvu
sias rankas ant lopetos paremia ir ilsisi. Darbas eina pa
maži.

Pažinau ją, buvo tai Motiejienė iš “molinės”. Mo
linė vadinasi stubelė, kurioje ji gyveno kartu su vyru, 
už ją dar senesniu.! f t

Tas namelis buvo keistas ir pageltęs nuo molio, ku- 
riuomi buvo išlipįtas, kuomi primindavo man didelį šir
šių lizdą. Kyšojo vienas sau tuščiame lauke, pusiauke
lėj tarp malūno ir bažnytkiemo.

— Motiejiene! — šuktelėjau, prieėjęs prie sienos. 
Bet senukė buvo kurčia ir negirdėjo mano šauksmo.

— Vive l’Empereur! 1) — šuktelėjau garsiau.
Sudrebėjo. Lopeta iškryto iš rankų. Pakėlė galvą 

ir stengėsi atitiesti sulenktą sprandą.
— Ką tai, močiut, kasate? — garsiai užklausiau, — 

ar bulbėms kapčių?
— Ką ten kapčių, tamstele! atsakė, šveplendama, 

nes neturėjo nė vieno danties — Gi tai šventa žemelė!...
Tik dabar patėmijau, kad senutė kasa ne ant lankos, 

bet ant kapinyno. Nejaugi? — smilktelėjo man, bet nes
pėjau užklausti, ir ji pati pasiskubino paaiškinti.

— Kasu duobelę savo Motiejėliui.
— Ką jus kalbate?! Vakar dar jį mačiau sėdintį ant 

slenksčio ir drožinėjantį gurbui šipuliukus...
Pasimirė šią naktelę, šią naktelę atidavė Dievui dū

šią. Bešvintant, užmigo, tartum tas vištukas...
— Ir nė nesirgo?

— O kam vargdieniui dar sirgti? Užmigo ir atlikta.
Kalbėjo ramiai. Pabaigus kalbėti vėl pradėjo kas

ti. Ant jos veido, taip pat pilko kaip ir pati žemė, kuri 
iškasta.gulėjo ten pat, matėsi guivumas. Neatrodė, kad 
tas paeitų iš skaudžių jausmų, — bet greičiau atbulai...

Motiejienę ir jos vyrą, aš gerai pažinojau. Buvo 
tai seniausi žmonės visoj apielinkėj. Baltos lazdos, įteik
tos jiems laike apvaikščiojimo auksinių vestuvių, — se
niai jau supuvo. Jiedu būtų galėję apvaikščioti, kad ir 
briliantines vestuves, bet apie tai pamiršo, o ir priminti 
nebuvo kam, nes giminių visiškai neturėjo.

Kuomet pas žmones klausdavau apie Motiejaus am- 
žį, atsakydavo:

— Jau antrą šimtą pradeda...
Kaip tik pradėjau pažinti Motiejų, jisai buvo kur

čias, nieko negirdėjo ir nieko nekuomet nešnekėjo. 
Šaltomis dienomis sėdėdavo stubelėj ir dirbo gurbučius. 
Kuomet būdavo gražus oras ir šilta, sėdėdavo ant slenks
čio ir šildydavosi. , i((>i , ,

j _ if ii • ~t 1 il’H I »|f * Iii

1) Lai gyvuoja Imperatorius t. y. Napaleonas.

Tokiose valandose dažnai atsitikdavo, kad staiga, be 
jokios priežasties, senukas pradėdavo šypsoties, akymis 
mirkčioti ir išpūtęs žandus, šaukti:

— Buuum!... Buuum!... Buuum!
Nesupratau iš karto tų jo šauksmų, bet vėliau 

kiti išaiškino. Buvo tai atbalsiai mūšio, kuomet Motie
jus kariūmėnej tarnavo. Ir tai ne bent kokioj. Vaikš
čiojo su “Napolionu”, brač!

Seniau mėgdavo apie tai pasakoti. Pasakojime dide
lę rolę lošė kanuolių šūvių pamėgzdžiojimas.

— Taigi męs neilgai laukę: buuum!... o jie, tartum 
to tik ir laukė: buuum !... buuum ! Męs neapsileisti: 
buuum !... buuum! buuum !...

Su laiku iš atminties išdylo faktai, bet daugindavosi 
pamėgzdžiojimai kanuolių šūvių.

— Na, Motiej, tai kaip ten buvo ant tos karės, ką? 
Buuum! — erzindavo jį kaimo vaikynai, uždengdami ran
kove burnas, kad ne prasijuokti.

Senukas mirkčiodavo, išpūsdavo veidus ir sukauda
vo, tartum pagal komandą:

— Buum !... Buuum!... Buuum!
Pagalios, tas taip įsiėdė į jo atmintį, kad by ko jo 

užklausus, atsakydavo tik vienu savo “buuum”!
Motiejienė, norints buvo jaunesnė už vyrą kokia de

šimtim metų, bet ir jije jau buvo susikuprinus. Senukai, 
nekuomet nesiskyrdavo. Net prie “Napolijono” buvo 
abudu kartu: jisai su vėliava ant žirgo, — ji trumpam 
sajonėlyj su degtinės statinaitė ant pečių- Nuo to laiko 
nieks juodu taip nesugraudydavo, kaip šauksmas: “Vive 
P Empereur”! Vaikų neturėjo.

(Tol. bus).

S. L. R. K. A. Reikalai.
Gerbiamoji “Draugo” Redakcija!

Meldžiu patalpinti į Jūsų garbų laikraštį šitą paaiš
kinimą 7—ai S. L. R. K. A. kuopai, Pittston, Pa.

Gerbiamas prezidente p. J. Laukaiti ir visi 7—os S.
L. R. K. A. kuopos broliai: “Draugo” II N- rašote, kad 
aš atsišaukime į kuopas nenurodžiau, kokių posmertinių 
G. Laibinis neišmokėjo. Šiandien tą spragą dapildau vi
sos organizacijos naudai.

G. Laibinio nemokėtos posmertinės:
1) Marės Urbanavičiūtės iš Waterbury, Conn.
2) Marės Kupstienės iš Edwardsville, Pa.,
3) Onos Vaitkevičienės iš New Haven, Conn.

v - f . ■» i i ' i ‘ - « *»4) Felixo Gedvilos 101 kuopos.
5) Onos Treigiūtės 97 kuopos.
Žemiau patilpę laiškai, aiškiai parodo, kur Laibinis 

vedė mus brangią organizaciją. Norints ir vienos kuo
pos skundas už neišmokėjimą posmertinės, reiškia atėmi
mą čarterio. -

AŠ kaipo prezidentas atsiduodu ant jūsų teismo, bro
liai, galite mano pasielgimą kritikuoti, peikti net, bet 
neardykite mūs brangaus Susivienijimo, įneškyte pini
gus į kasa, idant nebūtumite išbraukti iš tikrų i narių 
skaičiaus.
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Su pagarba Kun. S. Pautienius.
prezidentas.

Girardville, Pa. '*£. ' ’*
Kovo 18 d. 1910 ni.

I m
P. K. Krušinskui.

Gerbiamas Pone!
Malonėkite prisiųsti kuogreičiausiai Onos Vaitkevi

čienės posmertinę. Graborius reikalauja užmokėti už 
palaidojimu. Kuogreičiausiai darykite rodą ir prigulinčią 
posmertinę (150 dol.) siųskite šiuo antrašu.

J. Vaitkevičius,
227 Chapel str.,

New Haven, Conn.
2—18—1910.

II.
Kun. S. Pautieniui.

Malonus Kunigėli!
. Kreipiamės prie Jūsų kunigėli, kad praneštumėt, kas 

tai yra, kad kasierius G. Laibinis neišmoka posmertinės 
už šias ypatas: Marei Urbanavičiūtei, mirusiai 24 rug- 
piučio (augusto) 1909 m. kuri dar iki šiai dienai negauna 
I>o«mertinės. Barborai Vitkauckienei, mirusiai Spalio 16 
d. 1909 m.. Jeigu nesulauksime pinigų iki Lapkričio 15 
d. — busime priversti kreipties prie advokato pagelbos. 
Būtų labai negražu, kad męs katalikai turėtumėm po 
teismus tąsyties.

Minėtos ypatos yra pilnai užsimokėję į S. L. R. K. A. 
kasą. Visi paliudijimai apie mirtį tų ypatų, pasiųsti 
kasieriui G. Laibiniui.

Pinigus meldžiu siųsti ant vardo 17—os S. L. R. K. 
A. kuopos kasieriaus antrašo.

Mr. Geo. Miliauckas,
22—3rd str.

Waterbury, Conn.
Su pagarba 11—os kuopos sekretorius 

Pranas Šopis.
Waterbury, Conn.

Lapkričio 9 d. 1909 ra.
m.

Garbus Tamsta!
Trečiu kartu rašau apie a. a. Juozą Pečiulio mirtį, 

kursai likosi užmuštu anglių kasyklose. Velionio mote
ris kelis syk reikalavo pas mane, prigulinčios jai posmer
tinės. Čekį meldžiu siųsti ant mano vardo.

M. Motiejūnas,
303 Walnut str.,

Luzeroe, Pa.
Meldžiu duoti greit p atsakymą.

Su pagarba M. Motiejūnas.
28 knoj)os sekretorius.

Luzerne, Pa. Rugpiučio 24 d. 1909 m.

Pajieškau vargonininko. Meldžiu atsiliepti sekan
čiu adresu:

Rev. B. Žindžius,
214 Ripley Plaee,
Elizabeth, N. J.

PAJIEŠKOJIMAI.
Aš Marė Šergalienė, pajieškau savo giminaitės Mag- 

dės Vaitkevičiūtės. Ji paeina iš Suvalkų gub., Vilka
^viskio pav. Pažeriu gmino, Pilekalnių kaimo, parapijos 

Šunskų. Ji pati, ar kas žino jos antrašą, meldžiu man 
pranešti ant sekančio antrašo.
Marė Šergalienė 391 S. Meade str. Wilkes-Barre, Pa.

Pajiešau Vincento Plado, Jisai gyveno 1909 m. Chi- 
cagoj ir paskui rugpjūčio mėn. išvažiavo į Shenandoab, 
Pa. Jisai pats, ar kitas žinantis jo dabartinį antrašą, 
meldžiu atsišaukti ant šio antrašo:

P. J- Vaitukaitis 917—33rd str., Chicago, III.
Pajieškomas yra Antanas Ryselys. Pernai prieš 

gavėnią važiavo į Ameriką. Perėjo rubėžių Eitkūnuose. 
Nuo to laiko nežinoma, kas su juo atsitiko. Paeina iš 
kaimo Šukionių, Truskavos parapijos, Kauno gub. Kas 
žinotų apie jį, meldžiu pranešti seseriai:

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

PAIEŠKAU VARGONININKO!
Turi mokėti gražiai rašyti lietuviškai, gerai pažinti 

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

Kun. A. Kaupas,
64 Church St.,

Pittston, Pa.

PARSIDUODA FARM£.
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 vėsoki padarai ukininkystei reikalingi.

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

Gera proga leituviams su didele šeimyna.
Kreipkitės pas advokatą J. S. Lopatto,

48 Bennet Bld.
Wilkes-Barre, Pa.

(M AA^ausi 10 tuzinų gražiausių popierų, 38 
£ gatunkų su gražiausiomis dainelėmis

ir puikiausiomis kvietkomis bei konvertais. Teipgi ir vi
sokių knygų ir popierų katalogą siunčiu už 4c. štampą. 
Reikalauju pardavėjų ir duodu gerą pelną.

M. žukaitis, 227 E. Main str., New Britain, Conn.

DR. fr: kra jewski,
46 South VVashington St.,

'VJlb Wilkea-Barre/ Pa. l^lL J
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JŪRININKŲ ŠUO.
Nemunu plaukė gana didelis laivas, kuriame sėdėjo 

daug žmonių su vaikais. Buvo gražus ir šiltas šventadie
nio vakaras, todėl daugybė keliaujančių susispietė ant 
viršaus laivo ir su pasimėginimu žiūrėjo ant puikių upės 
krantų, apaugusių krūmais ir medžiais-

Tarp keliaujančių vaikščiojo didelis šuo ir savo pro
tingomis akimis žiūrėjo į keliaujančius nepažįstamus 
žmones.

Vaikai bėginėjo paskui šunies nedrąsiai ir stebėjosi 
jo didumui; kiekvienas jų norėjo dasilytėt šunies, paju
dinti jo ilgas ausis, didžias kojas, o kitas gal pramanytų 
ir raitas pajodinėti, bet visi vaikučiai bijojo milžino šu
nies, kuris netrukus išsitiesė ant grindų ir, užmerkęs 
akis, ramiai gulėjo.

♦ Tuomet vaikai pamatė, kad jo pirštai ant kojų buvo 
suvienyti plona oda, tartum pirštai žąsies ar anties.

— Tai žąsis, tai antis! — suriko vaikai bėginėdami 
aplink šunies ir rodydami jį pirštukais; vienas jų net 
užmynė šunies koją.

Šuva rūsčiai sumurmėjo, paslėpė savo kojas ir aky
lai dirstelėjo ant vaikų, tarytum ieškodamas kaltininko.

— Tai jis, tai jis! — rėkė vaikai, rodydami šuniui 
prasikaltusį, baltai apsivilkusį vaikutį: — Pagauk jį, 
pagauk, šuneli!

Šuo nei nepasijudino, bet vaikinas, išsigandęs jo, 
šoko bėgti galan laivo ir netikėtai įpuolė vandenin.

Upė šitoje vietoje buvo gili, ir rodėsi, kad nebus ga
lima vaikučio išgelbėti; žmonės baisiai išsigando ir neži
nojo ką bedaryti.

Ūmai šuo šoko į vandenį ir netrukus pagavo skęs
tantį vaikiną; tuo tarpu žmonės nuleido laivelį ir viens 
priplaukė prie šunies, kuris padavė apalpusį, bet dar gy
vą, kūdikį.

Koks tai buvo džiaugsmas! Nelaimingoji motina ne
žinojo kaip atsimokėti protingam gyvuliui, kuris, ramiai 
atsigulęs, ant saulės džiovino sušlapusius savo plaukus.

Ksav. Vanagėlis.

MOLIO PUODAS.
Žilos senovės laikuose, kuomet žmonės dar nožmiai 

gyveno urvuose ar būdose iš gyvulių kailio, nebuvo žmo
nėms žinomi ir šių laiku rakandai, indai ir įrankiai- {

Tuomet žmonės miegojo pakloję sau sausos žolės ar 
išdžiuvusiu lapų; valgė,• sėdėdami ant žemės. Valgius 
pirmiausiai valgė žalius, paskui šutintus ant įkaitusių 
akmenų, ar keptus karštuose pelenuose.

Parnešimui vandens buvo naudojamos pintinės, pa
darytos iš medžio žievės, iš šakelių ar šaknų įvairių au

galų. Žinoma, tokie indai negalėjo būti gėri, ir vanduo 
iš jų dažnai išvarvėdavo pro plyšius; todėl su laiku žmo
nės pradėjo tokias pintinėles išviršaus moliu lipinti. Van
duo tuomet jau ne varvėdavo, ir tokias pintihias visi pra
dėjo noriai naudoti, ir ilgai jas naudojo.

Vieną kartą, atsitikus nelaimei, sudegė žmogaus bu
delė su visais rakandais ir indais, kokie joje buvo- Gais
rui užgesus, žmonės atėjo pažiūrėti, ar kas ^tebeliko pe
lenuose.

Nieko jie neužtiko, nes viskas sudegė-/ pintinės tai
pogi buvo sudegusios, ir liko tiktai slttSgsnis molio, ku- 
riuomi buvo pintinės apipintos. * * * - i

Bevartydami tas šukias, vienas ju 4iuėistebėjo, kad 
šukės užlaikė išvaizdą pintinių, kurias pinoto dengė; 
apart to pamatė, kad molis tapo kietas^ skambantis ir 
raudonas. - y * *

Išdegintas molio indas buvo daug gėresnis ir tinka
mesnis vandens nešiojimui, negu įvairios /pintinės.*

Padegėliai, nudžiugę, paėmė vieną~fokį Tndą. ir, pa-•
sisemę upėje vandens, rodė savo visiems-kaimynams.___ • • AToks naujas indas buvo pirmuoju molio putfdu, ku
riame buvo galima laikyti ir virinti vaulęnį drauge su 
mėsa, ar kitokiu valgiu. ą

Tuomet žmonės pradėjo dirbti puodus: padarydavo 
pintinėlę iš šakelių, išviršaus aplipindavo ją molių ir de
gindavo ugnyje.

Pintinė, žinoma, sudegdavo bet molio Žlcv*, itdegusi, 
buvo tvirta ir naudinga. • - ’Si ..

Tokius puodus, su aiškiais ženklais pįntiniijf vidury, 
ir dabar dažnai randame senovės kapiniuose ir Kitur.

Tokia buvo pradžia puodų dirbimo. Šiandien puo
džiai dirba labai gražius molio indus: puodus, įliudus, 
lėkštes, kražukus ir t. t- Bet dirba visai kitaip/ jau ne 
su pagelba pintinės, tiktai ant tam tyčia pagaminto suk
tuvo. Tokius molio indus šiandien gražiausiai Išdabina 
ir puikiausiai išdailina. ’ 7 |

KUR KRAŠTAS MŪS. *//****
Dainą girdim nuo rūtelių,
Nuo darželių ir žirgelių...
Širdį judin ta daina,
Tai linksma, tai vėl liūdna...

Balsas jos didžiai ramus, 
Lietuva tat — namas mūs!

Moters, vyrai čia pagirti,jfc i J - ‘ * S 1 į < 4 > X
Meile krašto labai tvirti;
Darbštus žmonės yr labai;
Mokslo vyrų nemažai.

Ir tauta Šita nežus!- t ,/ 
Lietuva tat — kraštas mūs!

‘M
r.

v■vV ».
X ’ X.’
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s * j j i> “DRAUGO” AGENTAI:

v Pasekmingai gydau visokias ligas vyrų, moterų ir vaikų, c
* <•5©?’* M * - jĮA*" • d ' ■
1_ •_ . aplenkiu ir paslaptinių. Ataiiaukantiems ii kitur suteikit♦ ene- j* .

sųminftiB patarimus per laiškus.
’ TBLRTONAS: Yųrds — $1«2.

U12 ©. KALST1D BT, OMIOASO, ILLt

"T^ —

IC

.»»**./ » • !

i ė t sy.

Oi’llJ

DRAUGIJOS 1 ;m
H. R. Morgan I

laiko dirbtuvet - '*.>.•
visokiu jums rekalingu
daiktu, kaip Ui: KEPURIŲ, KOKARDŲ, ŠAR- 
, ,<., ' PU, VĖLIAVŲ ir tt.
AdraauokiteųA. f A,

R. H. MORGAN,
1S N. Maln St., Shenandoah, Pa. |

r >1 . • r į i *

Union Ticket Agency
Soiaada Lktiviizta Barta Scruteu ir Viloje Aplinkintje

l’J TT

St. Stanevičius, 3206 Auburn Avė., Chicago, III.
Antanas Kasparavičius, 27 E. 23rd str., Bayoane, 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. *>l 
1438 Western avė.,

194 New York avė.,
321 Kensington avė.,

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

168 Beakon str.,

Juozas Mališauckas, 
Kazimieras Skripstunas, 
Antanas Gudaitis,
V, Leskevičius 
Mikas Cibulskas,
J. Žemaitis,
T. Kizievič,
M. Karbauckas,
1». švagždys,
J. Mikutaitisx 
A. Radzevič,
A. KlimaviČaitė,
A. Pocius,
M. Dūda,
K. Strumskis,

Šaulys,
J. Bartoševiče,
J. Puselninkas,
V. Bielauskas,
M. Urbanaviče,
J. Antanaitis,
P. Bukantis,
Juoz. Matuliaviče 
A. Baranauckas,
.Tos. Valentinaviee,
.T. Versiaekas,
Ignas Makalojus,
Jos. Robynsky,
M. Vaicenavičius,

Sugar Notch, Pa
ra

4417 Marshfield avė., 
722 Wasbington 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, Pa. 
Middleport, Pa. 
Detroit, Mich. 

Shenandoah, Pa. 
Minersville, Pa.

So. Boston, Mass. 
So. Boston, Mass. 

Allegheny, Pa. 
Newark, N. J. 

Chicago, III. 
Chicago, III. 
Chicago, III. 
Chicago, III. 

Brighton, Mass. 
Chicago, III. 

Braddock, Pa. 
Easton, Pa. 

Thomas, W. Va. 
Swoyers, Pa. 

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

Philadelphia, Pa.
Elizabeth, N. J. 

W. Lynn, Mass.
M. šlapikevičius Silver Creek P. O. New Philadelphia, Pa.
F. Būgnelis.
Jurgis Grigutis, 
Mat. Čeponis,
Juzė Rakauckaitė, 
S. S. Petrulis, 
Jonas Ignotas

454 Main str.,
38 Kedorr str.,

21 Pleasant str.,
1015—8th str., 

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

Edvvardsville, Pa. 
\Vilkes-Barre, Pa. 

New Britian, Conn. 
Waukegan, III.

Chicago, UI. 
Pittsburgh, Pa.

«q ,i» i.. ! Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų
'i Skuttia Pinigus kas dien in visas dalis svieto; taip-gri parka ir ilmairo vi- 

šokius phiiarus. išdirba visokius Dokumentus Amerikos ir Lietuvos teismuos. 
r'I Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos ii ryto iki S- vai. v ak.
, . Neda oje: nuo 10-tos ii ryto iki 5-tai valandai vakare.

ADOLF BLAU, Union Ticket Agency,

lkSSSR Jt iJūti w«w.-iaJ»gtt'Rl8 S %■. . KigglgSlg Sla «1 Hl«W

203 Lackawanna Avė., Scranton, Pa
Taip-gi turime savo krautuvėje daugybe visokiu maldaknygių 
ir svIetMku knygų visokiose kalbose

TELEFONAI: Naujas 806 - Bell 662
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A. UZUMECKIS,
I 3 T A < ’ aLietuvis Oratorius ir Balsamavotojas.

Viską išpildo geriau ir pigiau negu svetimtautis. 
Persamdo karietas vestuvėms, krikštinonis ir 1.1. 

;'\.J Priima lavonus ir iš kitų miestų.
i.f Reikale kreipkitės pas savo tautiety

?24 WHARTON, ST. PHILADELPHIA, PA. 
TELEFONAI:

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

H •1'

DR. MENDELSOHN,
LENKIM AS GYDYTOJAS.

77 U X: ' V WS «
50 South Washington St. .Wilkes-Barrc, Pa

Swalm R Hardware Co.,
Mo. SI Mortk Centre Btreet,

. , , ' • ^POTTBVILLB, pa.
Įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas, dūdos, 

plas te ris, imnkiai, sportiniai ir naminiai daiktai.

DR. ALFRED J. VVENNER,
88 SOUTH WASHINGTON STB.

(nuo pirmo Balandžio (April) persikrausto ant 
77 South Washington str.)

Priėmimo valandos:
M — 10 išryto. Bell telephone 191 R.
1 — 4 po piet. Peoples telephone 1002.
7 — 9 vakare.

^»fH^ttlniyOgg(aiKĮtt Hi«.«M^KMKW< « k a k kJOlk k k,h k# k k k h k
. .. ................ ■■■ ..............■■■■ ■ ■ "■■■■p
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TĖMIKYTE LIETUVIAI!
Kelionė per jūres. Tūkstančiai tūkstančių musų tautie- 

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

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

O kodėl! Nes turi gerą prižiūrėjimų, parankią kelionė, 
$ kad tartum kaip ir pačios kompanijos būtų pirkę laivakortes. 

Siuntimas pinigų greičiausias ir pigiausias pasaulyj.

w
££

f1$*
*i
s

VIENATIM* LIKTUVItKA DIDELI KRAUTUVĄ
Geriausių armonikų, ikripkų, klernatų, koncertinių 
trobų ir daugybė visokių uusikalilkų instrumentų. 
Puikiausių dziegorėlių, lenciūgėlių, visokių grašių 
žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų, gerų britvų, druka- 
vojaiuų mašinukių, albumų, revolverių, krilių, rašan
čių, škaplerių, guminių literų, iatorijų, dainų, pasa
kų ir visokių maldaknygių. Grašių popierų groma-

tų rašymui tuzinų už 25e., 5 tuzinai uš 11.00. Dailių atidaromų ai- 
Voriukų ir pavinčiavonių siuntimui j Liotuvų. Ateiųsk savo tikrų 
adresų ir už 5c. markų, o apturėsi Mo. 3 Kataliogų eu 450 pavei
kslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Al gvarantuoju, kad mano 
tavoras pirmos kliasos o prekės pigeenėi kaip kitur; orderine iš
siunčiu greitai į .visus Amerikos, Kanados ir Anglijos kraštus. 
Kviečiu visus atlankyti su visokiais pirkiniais ir orderiais pas 

K. VILKE WICH,
118 Graad *t., «t. De> D. Brooklyn, W. Y.
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LIETUVIŲ ADVOKATAS

JONAS S. LOPATTO
47-4t-4t Bennett Building, Wilkes-Barre, Pa. ..
Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo mortgage, 

arba pirkti namas lai kreipiasi.

NauJm Telefen&s 100S.
ITIri?H W

Botai Telefonu

Dr. Albert Kaufmanas,
—: aiDYTOJAB U LUTU VOS. :—

Specijalista* visos* ligose.
Gydo labiausiai uisisenėjueias vyrų, moterių ir vai

kų ligas. Galima susikalbėti lietuviškai, leukiikai, ru
siškai ir vokiškai. Yra daktaru keleto lietuvių ir lenku
kuopu Turi mašinų, su kuria galima matyti ir patinti 
ligų kūne, kaip per stiklų, uitai ligos yra tikrai ir grei
tai išgydomos.

Priima nuo 8 iki 10 vai. išryto, nuo S iki i popiet, 
nuo 7 iki 9 vakare.

51 N. Washington Bt., Wllkes-Barre, Pa.

ADRESAI 01MTR0 VYRIAUSYBES BUBI V. UBT. 
RYMO-KAT. AMERIKOJE:

KUN. 8. PAUTIBNIUS presidentas
P. O. Giradville, Pa.

JOMAB RIKTBRAITIS vioe-prei.,
67 James St., Waterbury, Conn.

KABYS KRUBIMBKAB seretorius,
457 — 17th St., Brooklyn, N. Y.

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

—- •>
Globėjai kasos:

JOMAB VIBBAITIS,
107 So. Harding St., Woroester, Mass.

KAZYS VA1KRVY0IA,
186 Jeffereon St., Newark, N. J.

KUM. V. VIZGIRDA knygini, ,
190 So. Meade St., Wilkes-Barre, Pa

KUM. V. STAKNBVIČIA dvasiškas vadovas,
207 Adams St., Newark, N. J.

44 DRAUGO”

SPAUSTUVE

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

tas Kaina 1 doleris. Imantiems daugiau, kaip vienų 
egzempliorių, nuleidžiamas didelis nuošimtis.

Gaunama pas:
BBV. V. VARNAGIRIS,

312 8. 4th Bt., BROOKLYN, N. Y.

Tautieti! Jei reikia Tau statyti nauji namai, ar tai
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak 
terius MIKAS SLAPIKEVIČIUS, New Philadelpliia Pa.

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE- 
- RIAUSIA GREITAI ATLIEKA—

(VAIKIŲ (VAISIAUSIUS DARBUS

SPAUDINI
PIGIAI

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETU8,

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

ADRESUOKITE —ro

“DRAUGAS”

314 EI Markei St Wilket-Barre, Pa.

Nauja Knyga—Biblija—aiba šv. Raštas išleistas 
KUN. S. PAUTIENIAUS.

Tik vienas šitas sventaraštis yra katalikiškas. 
Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntimui 
Adresas: RBV. 8. PAUTIBNIUS,

OIRARDVILLE, PA.

MOKYKIMBB PATĮS.
Gramatika angliškos kalbos mokytis be mokytojo 

(apdaryta) $1.00.
Vaikų draugas arba kaip mokytis skaityt ir rašyt 

be mokytojo 15c.
Naujas Budas mokytis rašyt be mokytojo 10c. 
Aritmetika mokytis rokundų be mokytojo su pavei

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

Box 02 NBW YORK CITY.

BEM. J. KMBLIWBKI
NAUJAS TELEFONAS 1357.

Parsiduoda laivakortės ant geriausių linijų. Siūnčia 
pinigus j senų krajų greitai ir saugiai. Žemės ir Notari- 
jaus dalykai taipogi doviernastis.

102 North Sherman Bt.,------WILKE8-BARRE, PA..


