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TREČIOJI NEDALIA PO VELYKŲ. 

Lekcija. J Pet., I I , 11—19. --- Mieliausioji, meldžiu 
JŪSŲ, kaipo ateiviu ir keleivių, idant susi turėtumite nuo 
kūniškųjų pageidimų, kurie kar iauja prieš dūšią; turė
dami jūsų gera apsiėjimą t a r p stabmeldžių, idant tuose 
daiktuose, kuriuose jus apkalba, kaipo piktadar ius , pri
sižiūrėdami jūsų geriems darbams, garbintu Dievą, ap-
lankymo dienoje. Buki te t a t pasidavę visokiam žmo
giukam sutvėrimui dėl Dievo: Ar tai karaliui, kaipo pra
kilniausiam, ar ta i kunigaikščiams, kaipo jojo pasiųs-
tiemsiems keršyt i p iktadar iams, o garbint i geruosius. Nes 
ta ip yra . Dievo valia, idant gerai darydami , nutildyt li
mite paikų žmonių neišmanymą. Kaipo liuosi, o ne kaipo 
turėdami liuosumą už piktybės uždangą, bet kaipo Dievo 
tarnai . Visus paguodokite , brolybe mylėkite, Dievo bijo-
kites, karalių garbinki te . Tarnai bukite paklusnus po
nams visokioje baimėje, ne t ik ta i geriems ir tykiems, bet 
ir nelabiems. Nes ta i y ra malonė, jei kas dėl sąžinės Die-
vyje iškenčia vargus, kentėdamas neteisiai. 

Evangelija. Jon . x y r , 16—22. — Anuomet ta rė Jė
zus savo mokiniams: Neužilgo, o jau neregėsite manęs. 
ir vėl neužilgo, o pamatysi te m a n e ; jog einu pas Tėvą. 
Kalbėjo t ada nekurie iš jo mokinių vienas k i t am: Kas 
tai yra, ką mums k a l b a : Neužilgo, o neregėsite manęs, ir 
vėl neužilgo, o pamatysi te mane, ir jog einu pas Tėvą? 
Kalbėjo t a d a : Kas tai yra , ką ka lba : Neužilgo? Nežino 
me, ką kalba. O pažino Jėzus, jog jo klausti norėjo, ir 
t a rė j i ems : Apie tai klausinėjate t a r p savęs, jog pasą 
kiau, neužilgo, o neregėsite manęs, ir vėl neužilgo, o pa 
matysite mane. Ištiesų, ištiesų sakau jums, jog jųs verk
site ir raudosite, o svietas linksnijsis, o jųs nuliūdę bu 
site, bet jūsų nuliūdimas pavirs džiaugsmu. Moteriškė, 
kad gimdo, tur i nuliūdimą, nei atėjo jos va landa ; bet kad 
pagimdys vaikelį, j a u nea tmena savo sopulio dėl džiaugs
mo, jog užgimė žmogus ant svieto. Ir jųs tad dabar , tie 
sa, tu r i t 6 nuliūdimą, bet vėl regėsiu jus ir linksmįsis jū
sų širdis, o jūsų l inksmybės niekus neatims nuo jūsų. 

Eikite pas Juozupą". 
Treėioji po Velykų nedėlia y ra paskir ta šv. Juozu 

po, kaipo Visutinosios Dievo Bažnyčios Globėjo, šventei. 
Gyvendamas ant žemės šv. .Juozapas buvo sargas ir apgy 
nėjas šv. Šeimynos, sužiedotinis Marijos, visuomet panos, 
prietėvis josios Dieviškojo Sūnaus, Jėzaus Kristaus, ftv, 
Juozupas veikė ir darbavosi dėl Jėzaus ir Marijos, jųjų 
reikalus jis atl ikinėjo, žodžiu, jo gyvenimas buvo užslep 
tas su Kris tumi Dievuje. Argi ne taip turėtų būti ir 
danguje? Kas-gi geriau t inka šv. Juozupui , jei ne būti 
in toliau Kristaus Kūno tai y ra Katal ikų Bažnyčios glo
bėju ir rūpestį turėt i apie mus visus, už kuriuos Kristus 
mirė? Taip, Bažnyeios t ikėjimas į "Šventų jų D r a u g y s t e " 
tą aiškiai patvi r t ina . Kaip bažnyčia neužmiršta savo ti
kinčiųjų vaikelių, kurie šj svietą apleidžia, ta ip lygiai ir 
tie, kurio žeme apleido, neužmirštu gi* pasilikusiu s.-ivo 
draugų. Vz mirusiuos, kurie da neapsivalė visiškai nuo 
savo kablių, kad galėtų j dangų Įeiti, Bažnyčia bepersto 

jo siunčia savo maldas. Kas link josios Šveniųjų, kaip 
sis didis šv. Juozupas , mūsų Viešpaties globėjas, šv. Apaš-
t.ilai, Kankintiniai Ir kiti, kurie j au iškariavo sau vaini
ką ir vietą danguje, prašo, kad j i e melstųsi ui ją josios 
karėse su svietu, kūnu ir velniu; ji meldžia, knjd aukotų 
Dievui tą tvir to tikėjimo maldą, kuri visas malones gal 
ap turė t i pas Viešpatį. 

Šv. Juozupui Bažnyčia ypatingą pripažįsta danguje 
vietą. Popiežius Pijus IX artistfui, piešiančiam Mūsų 
Viešpatį ant aukšto sosto tokią padarė pastabą: 
" p a s t a t y k šv. Juozupą greta Jėzaus ir Marijos, nes 
km- jis prigul, ten jam ir v i e t a " . Koks gražus švento ti
kėjimo p rama tymas ! Ištikro, dūšios regėjimas aiškesnis ir 
stipresnis pasidaro, jei žmogus pagal tikėjimą gyvena, 
peni dūšią dangiškuoju altoriaus Sakramentu ii' kasdien, 
dvasioje, su Šventaisiais draugauja , kurie kada nors ant 
žemės gyveno. Taip Šventasis Tėvas Pijus 1> gyvenoj 
mes ir-gi privalome slengties nuolat prie artimesnės, tik
resnės ir tvir tesnės su Dievo šventaisiais draugystės ir 
prie gilesnio Į "Šventų jų D r a u g y s t ę " tikėjimo. 

Visiems katal ikams dideliai svarbu turėt i po akimis 
šventųjų vyrų, moterių ir vaikelių pavyzdžius, mūsų ti
kėjimo brolių ir seserų, kurie gerą kariavo k a r ą , Dievui 
visa širdžia tarnavo, kurie mus myli ir už mm. danguje 
meldžias, šv. Juozupas -~- nusižeminęs ir ištikimas darbi
ninkas, šv. Juozapas savo nusižeminusios šeiny uos gal
va, šv. Juozupas - karštos maldos ir skubaus Di°vo va
liai paklusnumo pavyzdis, šv. Juozupas — mirštančiųjų 
globėjas ,tiek šv. Juozupas tu r teisių, kad męs jį mylė
tum, gerbtum, jį sektum ir prie jo šauktumes. S. 

— <M»» 

KAS GIRDĖTI LIETUVOJE. 
VILNIUS. 

(Nuo mūsų korespondento) . 

Pereitame lietuvių gyvenimo Vilniuje aprašymo tik 
t rumpai paminėjau lietuvių gyvenimą Vilniuje prieš at
gaunant spaudą ir suteikiau t rumpas žinias api< dabartį* 
nį Vilniaus lietuviu draugijinį gyvenimą. 

Dabar ketinu plačiau aprašyt i kiekvienos lietuvių 
draugijos veikimą, o užbaigęs jau tą, pradėsiu B prašinėti 
dabart inį lietuviu Vilniuje gyvenimą. Darau ;ai dėlto, 
kad supažindinus Amerikos lietuvius, dar n iek) neskai-
ėiusius ir nežinanėius apie čionykščius lietuvius, apie lie
tuviu darbąvimąsi ėia nuo tų laikų, kuomet pradėjo pla
tini ies čia lietuvystė. 

Taigi pradedu. Lietuviu draugijų Vilniūj< dabart i
niu laiku yra šios: Lietuviu Mokslo Draugija, Lietuvių 
Dailės Draugija, Vilniaus Lietuvių Šelpimosi Draugija , 
Vilniaus Lietuviu Susivienijimas " R ū t a " , Lietuvaičių 
tarnaičių Draugija. " ž i lumi l i s " ir "Vi ln iaus Kank lės" , 
kurios jau faktiškai nehogyihioja. Buvo dar ' V i l n i a u s 
Aušra" , kurią senai jau vyriausybė uždengė. T;tigi, kaip 
matote skai tytojai , lietuviai ėia turi daug draugijų. 
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Seniausioji tu visų draugijų — tai "Vi ln iaus Lietu
viu Šelpimosi Draug i j a" , kuri j a u nuo l!)04 metu čia gy
vuoja. Ši draugi ja , drąsiai galima sakyti , - tai mūšy 
storakišenių draugi ja , 0 ne šelpimosi draugi ja . Pavadi
nau ši t tj. draugiją storakišeniu draugija dėl to, kad nariais 
joje gali Imti t iktai tie, kurie išsigali įmokėti jon įstoja
mųjų M rb. (NB. 12 rbl. išstojant iš draugijos grąžina 
niii) ir dar Ii rb. metinio mokesnio. Taigi,įstojant jau pir
maisiais metai ! reikia įmokėti 20 ruh. o paskiau kas met 
mokėti tik po 6 rul). Suprantama, kad įmokėti pirmai 
šiais metais 20 rl>. ne kiekvienam taip lengva, taigi dau-
guma smulkiųjų inteligentu ir nesirašo jon. Tie gi, ką 
įsirašo draugijon, daugiausiai žmonės pagyvenę, be ener
gijos, užtat ir veikti šitoje draugijoje nėra kam. Kusišel-
pimo tikslas iš draugijos išnyko, nes tarp nariu, nėra rei
kalaujančių paskolos žmonių. Užtat draugija pakreipė 
savo veikimą apšvietimo pusėn. Du jos nariu, d-ras A. 
Vileišis, ir gir ininkas P, Matulionis, išgavo valdžios lei
dimą įsteigti Vilniuje dviklesę l ie t iniu mokyklą, kuri 
ir įsteigta, šelpimosi draugija , kiek galėdama, rūpinasi 
palaikyti tą mokyklą. Kol dar draugija neturėjo savo 
buto, vienas jos narys, Kun. J . Kukta, buvęs tuo laiku 
šv. Mikalojaus bažnyčios klebonas, dovanai davė mokyk-
l.ii butą, Šelpimosi įXi ilrtuiĮz'ijn rėmė mokyklą pinigais. 
Vėliau išgavo draugi ja iš miesto keletą kambariu dova
nai ,kuriuos atnauj ino (išleido tam darbui virš 1000 rb.) 
ir dalį jų pavedė dviklesei mokyklai , o kitoje dalyje pati 
tilpsta ir dar du kambariu pavedė Lietuviu Mokslo Drau
gijai. Kol gyveno "' Vilniaus Aušra '1 , ji davė kasmet mo 
kyklos užlaikymui po 1f>() rb. Tuomet ir šelpimosi drau
gijai mažiau reikėjo tam reikalui pinigo išleisti. "Vi l 
niaus Aušrą" u/dengus, visas rūpestis apie mokyklą už 
gulė ant šelpimosi draugijos pečių. Ir nuo to laiko 
draugi ja gioboja mokyklą pati viena. Žinoma, pinigu ji 
pati viena mokyklai priduoti negali nes tiek neturi , taigi 
ėia ateina pagelbon aukotojai . Dabar mokykloje moky
tojauja du mokyto ju ; mokiniu y ra apie 00. 

Prie šelpimosi draugijos beveik nuo pat jos gyveni
nio pradžios gyvuoja "ar t i s tų-mėgėjų kuopa" , kuri taiso 
vakarus -spektaklius draugijos ir jos globiamosios mo
kyklos naudai . 

Rengiamieji vakarai-apektakliai ne sykį duoda drau 
gijai ir mokyklai ^vn pelną, kuo prisideda prie mokyk
los palaikymo. Minėtoji artistų-mo«zėju kuopa, kol "Vil
niaus Kanklėms savaimi nustojus veikti, nebuvo jokios 
kitos scenos reikalais besurfipinanėios Draugijos, veikė 
pati viena, t. y. viena tik ji rengė vakarus-spektaklius ir 
visi Vilniaus lietuviai ari litai -mėgėjai buvo prie jos su 
sispietę. Ir stipriai laikėsi kuopa. Rengė ji valonais spėk 
taklius ne t iktai Vilniuje, bet ir provincijoje. Bei šil 
įsisteigia Vilniaus Lietuviu Susivienijimai "Kutą", ši 
pastaroji draugija , kad išgyvuoti, priversta yra daryt i 
spektaklius. Susitveria, ir prie jos art ist u -mėgėju būre
lis. Artistu jiegOS išsiskaido į dvi dali. Vieni art is tai 
pasilieka po senobei prie šelpimosi draugijos kuopęs, ki 
ti prisideda prie " R ū t o s " art istu kuopos. Abidvi kuo 
pos, žinoma, pasidaro silpnos. Nei viena, nei antra 

kuopa negali pat i viena stambesnio veikalo pasta tyt i . Lie
tuviu scena Vilniuje nupuola. Pamate- tai kai-kurie ar
tistai mėgėjai, kuriems bibiau rūpi seena, negu as kėnis-
kas kurioje nors kuopoje vadovavimas ar kas k i t r , pra
deda galvoti, kas ėia padarius, kad lietuviu sceną Vilniu
je ant prideramosios ja i papėdės pastačius. Nieko k)to ne
pasilieka, kaip tik griauti abidvi ar t i s tu kuopas ir ,įų vie
toj tvert i vieną art istų-mėgėju kuopą. Daroma pora su
sirinkimų, agi tuojama už tai, ir galų gale įkuriama "Vi l 
niaus lietuvių art is tų-mėgėjų k u o p a " , š i ton kuopon pri
sidedą visa " R ū t o s " ar t is tų kuopa ir beveik visa Šelpi
mosi draugijos kuopa, bei iš pastarosios neprisideda 2-.'< 
art is tai , kurie ir dabar laikosi senoje kuopoje, nois nie
ko veikti negali, nes nėra kam. Naujoji kuopa, pasiva
dinusi save "Vi ln iaus lietuviu art istų-mėgėjų kuopa" , 
nutarė taisyti vakarus-vaidinimus ne vienai kokiai drau
gijai, bet visoms lietuvių draugijoms, kurios t ik į ją kreip
sis, prašydamos surengti vakarą-vaidinimą, ir nepaisy
dama į tai, kad keli šelpimosi dr-jos kuopos ar t is ta i ne
prisidėjo, pradėjo pereitų metų gruodžio mėnesį >'eikti. 
Iš pat pradžių prisirašė naujojon kuopon virš 30 aarių. 
Ši kuopa nuo įsikūrimo jau vaidino Vilniuje šiuos veika
lus: " K a t r i u t ė " (2 sykiu) , " V e l n i a i Spąs tuose" (B sy
kius) ' ' TJI rtius įpainiojo", ' ' N u t r ū k o " ir k. Švenčionyse 
ir Ignalinoje taip-pat surengė išviso tr is vaidinimuti. Da
bar ruošiasi va id in t i : " G e n o v a i t ė " , " S p a r n a i " , " In te l i 
gen t a i " , "P i l ėn icč ia i " , " A n g a " , " V ė t r a " ir ki tus stam
biuosius veikalus. Taigi, matome, kad ši kuopa, ne )aisy-
d;mia to, kad keli atsiskyrėliai veikia atskirai , r imtai pra
dėjo rupintiea scena Vilniuje ir tikisi pr ideramai j a pas
tatyt i . Atsiskyrėliai gi per ta laiką vos vieną vienaveiks
mį veikalėlį tesulošė ("Valsč iaus s ū d ą s " ) . Tiek apie 
abidvi kuopas. Grįžkime vėl dar prie šelpimosi draugi
jos. 

Kaip augšeiau minėjau, šelpimosi dr-ja, reikalauda
ma sulig savo įstatymų didelio įstojamojo mokesčio, nega
li pr i t raukt i prie savęs jaunesniųjų veikliųjų da rbh inkų. 
Kad pašalinus tai, buvo sumanyta perdirbt i kai-kuriuos 
įstatu paragrafus, būtent tuos, kuriuose kalbama apie na
rių mokesnius. Buvo išreikšta noras (visutinojo susi
rinkimo i, kad įstojamasai mokesnis būtų sumaž in t i ligi 
2 rb., o metinio nario mokesnis ligi 3 rb. At l ikt i tai buvo 
pavesta valdybai. Be1 praslinko nuo to laiko jau be
veik metai, o apie įstatu perdirbimą sulig visuotinojo su
sirinkimo išreikštojo noro nieko negirdėti. Kodėl ;aip -
nežinoma. Ir apskri tai paskutiniu laiku apie Šelpimosi 
draugijos veikimą jau beveik nieko negirdėti . Ar veikia 
ji ką nors- ar ne, nežinoma. 

Narių draugijoje išsyk buvo apie 70, bet daugelis jų 
ueįsimokėjo paskiau mokesnio, per tai pasišalino iš drau
gijos, o ju vieton beveik niekas naujai neįsirašė taip kad 
nariu skaičius paskutiniais metais žymiai sumažėjo. I r 
pasidauginti nenaaidaugins t ei, kai nebus sumažinta įsto
jamieji ir metinis narių mokesnis. 

Tiek apskri tai apie Vilniaus Lietuvių Šelpimosi Drau
giją. Vilnietis. 
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I i LIETUVIUKŲ DIRVŲ AMERIKOJE. 

W1LKES-BARRE, PA. 

Balandžio 17 d. 41/i> vai. po pietų 17 kuopa S. L. R, 
K. A., VYilkes-Barre, turės savo bertaininį mitingi} Kazio 
Milišaueko salėjo. Pžprašom ateiti norintieji prisirašy
ti ir prigulintiej i užsimokėti. Komitetas. 

M I N K K S V I L I J H , BA. 

Darbai šitą mėnesį pasigerino ir palengvino žmonių 
vargus. Orai gružus, sprogsta medžiai, bei girias tau-
kiai tai sis tai tas o ldega . 

Kovo 29 d. šv. Pranciškaus parapijos giesmininkai 
atvaidino t ea t rą : "Nepas isekė Mary te i " , kurį surengė 
vietinis vargonininkas J , Mikutavičius. Viskas ėjo 
švelniai, nors vaidintojai buvo tik pi rma H.vkį a ts i radę ant 
scenos. Oboras per t raukose giedojo dainas, kurios vi
siems patiko. Žmonių prisir inko pusėtinai . Už salę už
mokėta 80 dol., gyvo pelno pasiliko $40.(ii). Publika pir-
mutiniųjų ir antrųjų sėdynių užsilaikė gražiai, bet u/pa 
kalyje vaikai užiuot ploti rankomis trepsėjo kojomis. 

Minersvillietis. 

WORCBSTBR, MASS. 

Balandžio trečiąją dieną šiame mieste atsi lankė pre
zidentas Taf t 'as , tai-gi daugeliui šio miesto lietuvių jisai 
teko pamatyt i . Pasakęs, — tam tyčia parengtame, S. 
Valstijų, Kanados ir Mexikos geležinkelių atstovų skait
l ingame susirinkime prakalbą, a t lankęs savo te tu tę bei 
kitas miesto žymesnes vietas, smagus valdonas nusidan
gino tolyn. 

— Daugelis Volterio pasekėju griebėsi savo moky
tojo nelemtosios sąmonės. Kad tik daugiau meluoti, mat 
ir meluoti esą galima, jei tas veda prie pergalės. J a u me
tai suviršum, kaip čia dalis š. Kazimiero parapijos atsis
kyrė, kuriu dauguma vėliaus vėlei sugrįžo į savo parapiją, 
likučiai-gi, kurių dabar taip mažai, kad nei skai tyt i nėr 
kas, — susitvėrė a tskir ia parapiją (Visų Šventųjų) Nau
joji parapi ja ėmė išsyk sparčiai ieškinėti sau atsakančio 
kunigo, t. y. kuris neprigulėtų nei nuo popiežiaus nei 
nuo vyskupo, ale nuo parapijos. Išsyk buvo atsiliepęs 
koksai tai Chieagos valkata , žadėjo taipos-gi kunigą ir 
Mickevičia, buvo net p radedama susinešti su Kozlovitu 
atstovais, ale viskas niekais nuėjo. Aplink nnisu smar
kuolius j a u buvo pradedama užmiršti. 

Šv. Kazimiero parapijoje t va rka ima gr įž t i : tu r tas 
augti , skolos nykt i , tuomi pačiu " u i e z a l c / n i n k ų ' ' partija 
mažinties, buvo net pradedama klausinėti, kur dingo pi
nigai Visų Šventųjų parapijos komiteto priimti, tik štai 
tie vyručiai , matydami kad jiems iš po kojų sprunka 
gardus kąsnis — " VVoreester Telegram'o (4 April) skil 
tyse ir vėlei garsinama, buk kunigas užkviestas iš Lietu 
vos ir atvažiuosiąs Gegužio 27 d Banašųs pažadėjimai 
ne pirmas ka i tas kartojami, o yra žiopliu, kurie jiems 
tiki. J u k užtenka į "n i eza l ežn inkų" komitetą isi/,iūrė-jj| 
t i , idant jsit ikrinti , kad nėra ko tikėties, jog jie dėl t ikė 
j imo labo ką nuveiktu, nes patįs begu tosios dorybei DOrtH 

krislelį tur i . Je i jie būtų tikinčiais žmonėmis ir t ik dėl 
asmeniškų dalykų nemylėtų klebono, tai nebū ta liovęsi 
pildę tikėjimo privalumų, kaip ve : šventadieniais klausy
ti šv. Mišią, pri imti šv. Sakramentus j a u bent kokioje 
katalikų bažnyčioje. Ir dabar šitų apskelbimų tikslu ar
gi nėra a t i t raukimas ir kitų nuo ėjimo Velyki ius? Šalyn 

su melais 
Balandžio 5 d., karas suvažinėjo einant] mokyklon 

ii metų Albe r t i »). Bobinuką, sūnų Jono Bobino nuo 557 
Millburry str. J a u t r u s šie vaikučio žodžiai: " P a m e s k i t 
mane, namo, pas mamą; j au aš niekados nepapulsiu po 
k a r u " . Tiesą vargšas ir pasakė, nes už valandėlės li-
gonbutyje užmigo amžių miegu. 

.Atvelykio savaitėje klebonas vaišino jaunesnįjį ir 
senesnįjį chorą už gražias giesmei, Kaziuks. 

T H R E E R l VERS, MASS. 

Lietuviu šiame, kaip ir aplinkiniuose bažnytkiemuo-
se, kaip ve : Bondsville, Thorndike ir Pa lmer 'y je . gal pri
sirinks į 16 šeimynų. Dirba vielų dirbtuvėse. Priklauso 
prie lenku parapijos. 

CLINTON, MASS. 

Čionai lietuvių kaip ir nėra. Neperseniai dienas iš 
VVoreester'io lietuvis pastatydino duonkepę, kuri užsilai
ko iš lenkų. Lenkų čia 600 suviršum, paeinantieji nuo 
Lomžos. Airių parapijoje lenkams užlaikoma vikaras 
lenkas, kursai tuomi ta rpu serga. 

Iš Amerikos. 
Prezidentas Taftas užkviestas ant žydų puotos, su

rengtos draugijos "B-Nai B ' R i t h " pasakė prakalbą, ku
rioj pabriežė, kad žydai yra vienatinė tauta , kur i drą
siai gali pasivadinti a r is tokra t iška (?) ir, kad kiekvie
nas žydas yra geriausiu republikonu. Pakurino jiems fi-
miamo, kad žydai turį geriausi;! supratimą apie dailę ir, 
kad yra labai pageidaujamais šio krašto piliečiais. Na, 
na !. . . nėra ką sakyti !. . . 

\ 'ew Yorke per viešąją lieitaciją išpardaviūėjo rin
kinius paveikslu, likusius po milijonoriui Ch. Y Yerkes, 
Už iri paveikslų garsių tepliorių, mylėtojai užmokėjo mil
žinišką pinigų sumą 709 tūkstančius dolierių, ar m ki ta ip 
kalbant daugiau negu visoj šalyj gauta už panašų pa
veikslu skaitlių. 

Indiana polis, hid., balandžio 6 dieną prasidėjo probi-
liieijonistų konvencija, iš kurios bus paskyrt i atstovai j 
kongresą. Proliibieijonistai buvo labai pasipiktinę, radę 
tenai tris tuščias bonkas degtinės, likusias po republikonu 
susirinkimui, kurie toj pat svetainėj laiko savo susirin
kimus. Proliibicijonistai turė jo gerą progą pasakyti ke
letą prakalbu prieš degtine ir jos garbintojus. 

Cinoinnati. Ohio., subankrutijo J. G. Eborscje, forte 
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pianu savininkas, kursai turi skolos 1 milijoną 120 t ūks
iančiu, o turto turi tik ant 400 dol. 

Tūla moteriške J). K. Kvans nuteista kalėjiman, kai
po jtariamoji padegėja, balandžio 4 d. numirė savo karna 
roj, nejausdama save nekalta ir norėdama išeiti ant lais
vės, o matydama valdžios užsispirimą, pradėjo badauti. 
Badavo 3 dienas. Iš bado ir pasimirė. 

Norints visose Suv. Valstijose jau veik prasidėjo pa
vasaris, o kai kuriose vietose net prasidėjo karštis, bet 
New Mexico valstijoj ant tiek prisnigo, kad galima važi
nėt ies rogėm is! 

Be abejonės ir kitose valstijose, nors ant kelių dienų 
sugrįž šalėiai. 

Tūlas farmeris June Yandervart, išgirdęs ką tai 
vaikšėiojant žemutiniuose ruimuose, nustvėrė šaudyklę ir 
iššovė. Bet kaip gi nusigando, kuomet išgirdo nežmoniš
ka savo paėios riksmą ir bildesį puolančio kūno. Kuo 
met prišoko prie žmonos, ji jau buvo negyva, laikydama 
savo glėbiuose b mėnesių kūdikį. Vaikas išlyko gyvas. 

Phihub'lpliijos gatvekarių streikas dar vis tęsiasi. Ba
landžio 4 d. streikuojantiejie nesutiko taikyties su darb
daviais ir pert raukė tarybas su jais. Kompanija pranešė, 
kad delėi tos priežasties jije nepriimsent i streikininkų 
atgal prie darbo, nes užtektinai turinti streiklaužių. Apie 
greitą streiko užbaigimą negali būti nė kalbos, nes kom
panija kas kartą gauna daugiau streiklaužių, o streikuo 
jautieji matydami tokį dalykų stovį, išvažinėja į kitus 
miestus darbo jieškoti. 

Ilerrine UI., iškylo kova tarpe Amerikiečių minios 
ir Sirijeėių. Kovoj naudotasi peiliais, kirviais, ir štiletais. 
to ašmenių sunkiai sužeista, nekurie net mirtinai. Poli
cija negalėjo suvaldyti vaidijančiusi. Suimta 20 asmenių. 

Visokios žinios. 
Akla praregėjo. 

Londone, vienai 36 metų amžiaus moteriškei padarė 
akių operacija, kuri nuo pat užgimimo buvo akla. 

Stebėtina tas, kuomet ji tik ką po operacijos prare
gėjo, pranešė, kad visi matomi jai daigtai, visai panašus 
į tokius pat, kokius ji būdama akla persistatė sau čiupi 
nedarna juos. 

Belo, pasirodė dar, kad daugybė daigtų jai visai ne
žinomi ir jų išvaizda labai sP'bina ją ir baido; ypatingai 
nemalonų įspūdį daro ant jos žalia spalva, prie kurios 
jokiu būdu negali priprasti. 

Nemažą nusistebėjimą ir baimę turėjo ji, kuomet pir 
UįĄ kartą pamatė gyvuolius, kaip tai arklius, kuriuos ji 
akla būdama nekartą čiupinėjo. 

Linksmas 106 metų senelis. 
Vienuos laikraščiai praneša, jog ten gyvavęs vienas 

106 m. senelis, vardu Maur. Veiss. Jisai per 80 metų lan 

kęs vieną ir tą patį restoraną "Kate Gros", kame per tą 
laiką gerokai pinigų palikęs, šimtais kibirų kavos išgėręs, 
tūkstančiais bandeliu suvalgęs ir kelias dešimtis tūkstan
čių valandų prabudęs prie billiardo ir kazirių. 

To restorano savininkas per Naujus Metus iškėlęs 
jam netikėtai puotą. Iš to džiaugsmo senelis taip \ikriai 
šokęs, kad net visas šokėjas paalsinęs. 

Senelis pamena laikus, kuomet Napoleonas buvo Vie-
nnoje. 

Kuomet užklausta linksmojo senuku, kaip jisai susi 
laukė tokios žilos senatvės, atsakė: "Ramiai laukdamas 
jos". 

Europos Uuniversitetai. 
Visoj Kuropoj 1908m. buvo išviso 125 universitetai 

ir 222,732 studentai. Ant pirmos vietos, sulyg studentu 
skaičiaus yra Berlyno universitetas su 13,884 studentais, 
ant antros vietos Paryžiaus universitetas su 12,983 stu
dentais Budapešto universitete yra 6555 studentai, o Vie
nos 6205 stud., Vo'.Jetijoje yra 21 universitetas ir 49 
tuksiančiai studentų. Prancūzijoje 16 universitetų ir 32 
tūkst. stud. Anglijoje 15 ir 25,500 stud. Austrijoje 11 
univ. ir 30,0110 studentų, Italijoj 21 univ. ir 24 tūkst stud. 
Rusijoj 9 univ. ir 23 tūkst. stud. Ispanijoj 9 univ. ir 12 
tūkst. stud. Švedijoj 7 univ. ir 6,500 stud. Belgijoj 4 
univ. ir 5 tūkst. stud. Rumunijoj 2 univ. ir 5 tūkst stud. 
ir Uola nd i joje 5 univ. ir 4 tūkst. studentų. 

Kiek išeina laikraščių? 
Visam pasaulyj išeina 70 tūkstančių laikraščių įvai

riausiose kalbose, kurių tarpe yra keletas keistu. Londone 
išeinąs " K r e t " tiktai po žeme važiuojantiems pusažie-
riauis. 

Italijoj leidžiamas laikraštis "Luminaria", {,'alima 
skaityti ir patamsėse, nes raidės taip šviesios, kad mato
si ir tamsoj. 

Prancūzai turi laikraštį iš minkšto ir balčiausio po
pierių, kurį perskaičius galima suvartoti kaipo salfetę, 
nusišluotimui pirštų ir lūpų. Italai dar gudresni, eidžia 
"(Jiornale pro fumatori" (laikraštis rūkytojams) - - per
skaičius naujienas, galima susisukti nemažai "baokrut-
ki.r\ 

Pirmiau išeidavo "Courier des Baigneurs" iš neper-
šlapamosios popieros, kurį galima skaityti maudidamos 
pirytje. Neseniai buvo pradėjęs eiti laikraštis pruJieūzų 
kalboj kursai prižadėjo savo skaitytojams, kurie P'ir išti
sus 30 metų išsirašinės tą laikraštį pensiją iki mhties ir 
net veltui palaidoti, bet neatsiradus daug skaitytojų lai
kraštis ntlftOJO ėjęs. 

Amerikoj yra leidžiamas laikraštis akliems. Mat ir 
akli skaito laikraščius, ko negalima pasakyti apie turin
čius sveikas akis. 

Nepaprastas vaikas. 
Pastaruoju laiku Bostone, daug kalbama apie vienuo

ly Uos metų studentą W. Sidis. Geniališkas vaikas -~ tūlo 
gy i lytojo sunūs iš Bostono. Jau 2 metų būdamas vaikas 
gerai skaitė, 4 gerai rašė, o kuomet sukako jam 5 me
tai, jisai parašė elementorių, pradedantiems mokyties. 
Pradėjo taipgi mokyties išsyk 4 kalbas; prancūzišką, vo-
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kišką, itališką ii- graikišką, 10 metų išlaiko s klesų egza
miną. Dabar turi .11 metų ir lanko universiletą. 

Moterų bankas. 

Londone atsidaro bankas, kursai Ims tik vienų mote
rų globoj. Pasiuntinėjimams tarnaus vienatinis vyras, Pi 
nigus dėti gali tik moteris. 500 moterų jau pasidėjo te-
ruii tavo pinigus. 

Gyvasties skistymas. 

Žinomas Paryžiuje gydytojas pranešė, kad jisiii yra 
arti atidengimo tokio skistymo, kursai galėsiąs pratęsti 
žmogaus gyvastį. Tas gydytojas vadinasi Doyen. Jisai 
tiki, atrašęs ištikrujų tokį skistymą. 

Jurininkų streikas Marsylijoj. 

Prancūzijos mieste Marsylijoj iškylo jurininkų strei 
kas, ir kariško laivyno kareiviai atsisakė pildyti savo 
pAreigafl, Veik dvidešimties laivu jurininkai prisidėjo 
prie streiko. Tik šeši torpediniai laivai pasiliko tar
nauti valdžiai. M. Olieron, laivyno ministeris, pasakoja, 
kad streikininkai nestatę jokių reikalavimų, praneša, kad 
tasai judėjimas yra grynai revoliueijoniškos spalvos. Pra
dėtas tardymas. Daug suimta įtariamu to judėjimo vadu. 
Prie judėjimo prigulį daug apieierių, kurie randasi po 
polieijos priežiūra. Kaltinamųjų yra suviršum 50 as 
menių. 

Taiposgi darbas 

Iš Neus ant upės Reino praneša, kad tenai pribuvę 
du Italu -lenasidi ir Vianelli, risdami drūėiai apkaustytą 
statinę. Rita jie tą statinę aplink svietą. Iškeliavo iš 
Hymo ir už dvylikos metų žada grįžti atgal. Statynėje 
randasi dvi lovi ir įpinti. Būk tai padarę lai/ybas, ir 
jeigu atliks savo tą keistą darbą - išloš daug pinigų. 

KODĖL NEINI IŠPAŽINTIES? 

Parašė kun. Aloyzius J. Warol, J. Dr. 

vertė kun. V. D. 

(Tąsa). 

b.) Žiūrėk, ana, į patarnavimą ligoniams namuose ir 
ligonbučiuose. Žiema, baisūs šalčiai, pūgos, lietus, au
dra, - - o tu, kunige, apleisk šiltą patalą, pakurintą kam 
barį, sėskis tamsioje naktyje į krečiantį vežimėlį ant 
šiaudų grįštės ir lėk per pusnynus ii" duobes, purvynus ir 
balas, nes mirtis nenori laukti, iki audra pratus, nušvis 
saulė, sutarpįs sniegus ir išdžiovjs kelius.. Nekartą du 
ir trįs vežimai antsyk laukia nekantriai pat kleboniją 
vieno kunigo vežtų pas ligonius in įvairias puses. įeik 
dabar į ligonio namus. Vaitoja vargšas iš skausmo, ap
leistas ir nekartą pamestas, ypač koleros ar kitokios epi
demijos laike. Artymiausieji giminės, tikri vaikai, išsi 
gande, pabėga nuo tėvo, imančiosi su mirčia- Tu, kimi 
ge, negali jo apleisti, tu pats vienas turi jam patarnauti. 

Nesidrovėk nė pašvinkusiu oru augštoj', neva io j ' ka
maraitėj', kur kaip-kada ii' gyvulėliai drauge gyvena, nė 
šlykšėiu nevalumu apie ligonio patalą, nė sutrauktu ken
tėjimų veidu! Pats apvalyk ir pataisyk jam patalą, pats 
paduok vaistus, o nors taw patį skauduliai imtų, turėk 
drąsą ir meilę, rask suraminimo ir paraginimo žodžius, 
kad tik ligoniui palengvinus.. Savo didvyriškam patar
navimu ne kartą pats kunigus tapo savo priedern ės auka, 
užsikrėsdamas nuo ligonio. Tų atsitikimų neišvardinu, 
nes jų labai daug. Pats be abejonės apie juos girdėjai, 
arba skaitei laikraščiuose- Tai tokių pasekmių galėjo 
laukti kunigai, atmesdami išpažintį — pasekmių papur
tančių žmogaus prigimimą! Be to galėjo laukti ir tikėti, 
kad piktybė ir žmonių niekšumas išraudos jų pašventi
mą savo aršiausiems siekiams. Nekartą girdėti, kad ku
nigą kelyje pas ligonį piktadariai užpuolė, sužeidė, api
plėšė iš rūbų, ar pinigų. Pirm keliolikos metu Loove, 
(Galicijoj) niekšai išsiviliojo iš vienuolyno nakt} je kuni
gą—vienuolį neva pas ligonį ii- į paleistuvių namą įvedė. 
Ten ji laukė visa gauja nedorėlių drauge su pusnuogė
mis paleistuvėmis, kad iš jo pasityčiojus, o patiems šė
toniškai pasijuokus iš nusiminusio kunigo. Garsus tai 
buvo atsitikimas, kuriuo užsiėmė policija. K i r reikia 
patarnauti ligoniams, kunigai savęs nesigaili, nežiūri nė 
i vargą, nė i nesmagumus. Plačiai yra žinomas ruožas iš 
gyvenimo kjirdinolo Knrikio Edv. Manning'o mirusio 
1M>2 metais Anglijoje, kuris buvo priežastimi vieno ere
tiko atsivertimo. Viešnamio savininkas — protestonas, 
Londone nusiuntė kunigo savo tarnui katalikui, sunkiai 
sergančiam. Buvo žiema, naktis tamsi ir baisiui pustė. 
Atėjo kunigas pėkščias, nes nebuvo galima surasti veži
mo, Mjšalęs ir susnigtas- Namų šeimininkas phts buvo 
prie kunigo dvasiško patarnavimo ligoniui. Kuomet ku
nigas, atlikęs savo priedermę, rengėsi išeiti, šeintyninkas 
pasikvietė jį pas save, kaip sakė, "susišilti". —•• "Gaila 
man kunigo — sako protestonas šeimyninkas — kad to
kioj baisioj pūgoje turėjau jį alsinti. 

Abejoju, ar kuris iš mūsų pastorių (kunigužų) būtų 
norėjęs šiąnakt' iš savo namų nosį iškišti. Bet turbūt 
tilv jus. prastuosius kunigus, laukia toks liūdnas likimas. 
O jūsų vyresnieji lepinasi šiltam patale ir smagius sap
nus sau sapnuoja. Tegul, dabar duokime sau, ti)ks kar
dinolas Mai ning'as turėtų drąsą ir norą čia pasirodyti! 
Duodu žodį, kad gausiai jį už tai apdovanočiau" - *Ką-
ui nori tamista man duot i !" maloniai jo klausia itardino-
l;is, nes tai jis pats Šnekėjo su Seimininku. "Al. šiądien 
pats ėia atėjau, nes mėgstu lokį patarnavimą, o da gi 
tokiam bjauriam ore norėjau pavaduoti savo kunigus". 
Protestonas stovėjo be žado, veizėdamas į Bažnyčios ku
nigaikšti, lyg kartum netikėdamas jo žodžiams. Neva ke
tindamas atnešti geresnio vyno, nubėgo i kambarį, kur 
buvo ligonis tik ką aprūpintas šventais sakrameitais, ir 
da pora katalikų. " A r pažįstate tą kunigą, kuris čia bu
vo neseniai?" paklausė ten esančiųjų. "Tai bi.vo pats 
kardinolas" atsakė visi. Nustebęs ir nudžiugęs šei-
mininkaa nežinojo, kaip 5ia apsiėjus su augštu svečiu. Ge
riausią, kokią galima buvo rasti, karieta atvažiavo pas 
viešnami, o joje šeimininkas pats palydėjo kardinolą į jo 
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paloeiu. Truput apreiškė savo norą pereiti j katalikus. 
Nepoilgam po to viešai išpažino tikrąjį tikėjimą, tąjį ti
kėjimą, kurio ir patsai kardinolas, da kaip eretikas, jioš-
kojo per Ilgą laiką, šalia liažnyėios, iki aut galo, jau ne-
be j aunas bodamas, pažino ji, pamylėjo ir dėl jo pasi
šventė. Kokį-gi tikslą galėtu turėti kunigai, šitaip kar
žygiškai pasišvęsdami savo tikėjimo pridermėms I Ar tą, 
kad įmones apgaiidinėjus ir suvadžiojus. ' Ai' tą, kad ne-
pakeliamą naštą be jokios naudos sau ant pečiu dėjus? 
Ar tą. kad nusivijus sau patiems ypą, kad juoju save 
plakus, ir davus save kitiems p l a k t i ' Kokia nesumanė! 
į) Apsvarstyk »ta ir ki tus pavojus ir nesmagumus. Tieji 

ja,i pats savimi kartu su išpažintimi turėjo nukrist i ku
nigams ant galvos. 

Turiu omenyje sakramento paslaptį, j kaip didelės 
sunkenybės ir paines gali įvesti kunigą, į kaip baisius pa* 
VOJUS jį gali į t r auk t i ! Apie ta t juk turėjo kunigai jau 
išprad/.iu pagalvoti , tatai turėjo p ramaty t i ir to apsisau
goti - ki taip, tik patįs save būtu įpainiojo j nesutrau 
komą tinklą, iš kurio nekartą j au gyvas negali būti iš-
uarpaliotas. Tik patįs butu tą tinklą nusimezgę, patįs, 
sau slestus pasidirbdinę. Kas taip d a r o ] Tik neišma
nėlis! Išpažinties paslaptį tur i kunigas išlaikyti, nors 
už tai gyvastį reiktu ,jam palydėti . Ant daugelio kuni
gu toji paslaptis t ikrai už t raukė daug rūpešėiu ir nelai
miu. Pat ikr inimui ėia papasakosiu dvejete, atsi t ikimu. 
Daugiams mažiaus pereito šimtmeėio viduryje buvo pa
duota laikraščiuose istorija apie vieną nuodėmklausį, ku
ris Uosijoje tapo Sakrament inės paslapties auka ir buvo 
ištremtas Sibėrijon. Kaipo parapijos klebonas buvo tur
tingos kolitorės nuodėmklausiu. Toji ponia, niekinda
ma vyru, su vėjo j blogą pažintį su kitu dvarponiu, kuris 
viešėdavo tankiai jos namuose, kaipo vyro neva draugas . 
Priėjo prie to, kad svetys, pri tariant ta jai poniai, suma 
ne nužudyti jos vyrą. Kartą išsiviliojo jį į laukus pa
sivaikščiotu, šūviu iš revolverio padėjo ant vietos. Žmog
žudys kogreiėiausia nuvyko į bažnyčią ir sukruvintą re
volverį paslėpė už altoriaus, paskūsdamas, būk klebonas 
nužudė dvarponį. Klebonas apie pasikėsinimą žinojo, 
bet iš po&ios l ipai int ies paslapties. Prirodymai buvo prieš 
jį. ypaė kad revolveris rasta už al toriaus. Nekaltą k u 
nigą ištremta Sibėrijon už tariamąją žmogžudystę. Gy
veno tenai varge ir apleistas labai ilgai. Tik praėjus 
keliolikai metu ateina pas jojo įpėdinį apdriskus ir su
nykus moteriškė reikale, kuris, kaip sakėsi, užnuodijo 
jai gyvenimą iš ko iš proto jos neišvarė. 

Buvo tai ta pati ponia, kuri su savo nuodėmių drau
gu buvo priežastimi vyro mirties ir savo nuodėmklausio 
ištrėmimo Sibėrijon. Pažino ji laimės, kurią norėjo ras
ti, s taiga išvarydama vyra, iš šio pasaulio. Išaikvojo 
turtfl ir Įpuolė į didžiausi vargą, o neturėdama dvasios ro 
mybės, atėjo viešai pasisakyti savo piktadarybę. Išpaži
no klebonui savo nedorybę, melždama padėti gelbėti iš
t remtim Sibėrijon. 

(Tol. HU8). 

DOZGIA-KAUKIA 

Dūzgia, kaukia vėtros žiaurios, 
Per im' širdį neraminus ;— 
Slogin ' dvasią opos biaurios, 
Sunkus—sunkus p a t m a l u m s . . . 
Siaudžia audros, gamtą darko, 
Skundžias, verkia pr ig imims;— 
Kenčia siela, kraujuos nardo, 
Vai, kaip l iūdnas yr l i k i m s ! . . . 
Hauja medį, puokštės virpa, 
Vėjas iškel var te l ius ;— 
Kerta d a l g i s . . . klastas d i r b a . . . 
Sėja, beria kryžel ius . . . 
Daužos upė, k ran tus griauja, 
Nėr ramumo vandenims;— 
Dvasia t rankos, kars noliauja, 
Vargas, vargas mums žmonirns. 
šapai skrieja, vė t ra gieda, 
Švilpia, s taugia pakampėms;— 
Skausmai spengia, a ša r ' rioda, 
Diegia, smelkia p a š i r d o m s . . . 
Liauja audros, a t b u n d ' gamta, 
Praein' \ėtru pastangumtj— 
Neploidž' žmogaus kova l e m t a . . 
Vien jos mainos į v a i r u m s . . . 
Tilsta upė, vandens šaipos, 
Nurimst, vėsuls, šiūkai gu l ;— 
Bėga metai, žmones mainos, 
Bet r a m y b ė s . . . nieks n o t u r . . . 

Dūzgia, kaukia vėtros žiaurios, 
Per im' širdį ne ramums ;— 
Slogiu ' dvasią opos biaurios, 
Sunkus, sunkus p a t m a l u m s . . . 

Otter Iviver, Mass. 
28—11—1810. 

Patmala 

Tūlas valstietis, nenorėdamas kaimynui paskolint i 
arklį, teisinosi, kad arklio nesą tvar te . Atsi t iko, kad ark
lys toj valandoj sužvengė. Kaimynas išgirdęs žvengimą, 
sušuko: 

Matai, kad tvarte . 

O arklio savininkas: 
Ką, ar tu daugiau tiki kvailam sutvėrimui, negu 

man. 

' " " V l t " 
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Kuomet d-ras J, Šliupas uždeda kankinykybės vaini 
niką ant Ferrer'o galvos ir lygina jį prie (iiordano Bru 
no, Amerikos lietuviai socijalistai-bedieviui kelia viešus 
protestus prieš Ispanijos valdžią ir popie/iją (taip!) už 
Kerrer'o nužudymą ir net rimtas prol*. F, L. Ward rim 
tame laikraštyje "American dournal ot* Soeiology" rašo, 
būk Ferrer buvo pasmerktas min'iop už nuomones, kuriąs 
skelbė pinu dvidešimts metu, tiesa reikalauja, kad 
mūsų skaitytojai tikrai žinotų, kas Ferrer buvo. ui ka 
jį patraukė teisman, kaip teisė ir dėlko jį galutinai nu 

teisė mirčiop. Žodžiu, reikia mums paaiškinti, ar Ferrer 
buvo sušaudytas legališkai, parodyti Taktus F c r e r ' o by
loje. Tuos faktus paduoda Andrew J. Shipmaii No. 2.'*— 
25 savaitraščio "America' ' . 

Pradedame nuo "kruvinosios savaitės". Liopos 26 d. 
praeitų metų Ispanijos mieste Bareelonoje kilo maištai. 
Tie maištai tęsėsi ištisą savaitę, kol kariiimenė galutinai 
neįstengė sugrąžinti romybe su ginklais rankoje. TŲ, lai
ką maišt ininkai sudegino ir sugriovė sekančias triobė-
sius: bažnyčių ir koplyčių — 22; vienuolynų - - 14; mo
kyklų — 20; prieglaudų ir labdaringų įstaigų - - 22; val
diškųjų ir privatinių namų 19 •— viso 97. Tuo pačiu 
laiku jie u/mušė 102 asmeniu ir sunkiai smieidė -112. 
Apart to, jie išėmė iš grabo kūnus 88 vienuoliu (moterių) 
ir išmetė juos ant gatvių. Tas maištas buvo didžiausias 
naujuose laikuose, ir su juo negali lyginties net Kišinevo 
skerdynė. Kas biauriausia, maištininku aukomis buvo 
seniai, ir moterįs. 

Antra vertus, kareiviai bedarydami tvarką, visoje 
"kruvinoje savaitėje" suėmė už mažesnius aiba dides
nius prasikaltimus apie 1400 asmenų. Iš suintųjų visi 
tapo paleisti sekančią savaite, išskyrus šimtą. Tas šim
tas (arba apie tiek) tapo patrauktas teisman ir kai-kurių 
bylos dar nėra pabaigtos. Vieni tapo nuteisti kalėjiman 
nuo vieno iki šešių mėnesiu, o keletas pateko kalėjiman 
nuo vienu iki dešimties metų, žiūrint j kiekvieno prasižen
gimą. 

Maišto vadovų nugalabyta septyni, tarp jų buvo ke
li prancūzai, pabėgusieji iš savo tėvynės u/ padarytus te
nai prasikaltimus. Iš tų septynių nugalabytųjų tik vie
no vardas tapo pagarsintas visam pasauliui. Buvo tai 
Kranciseo Ferrer y Guardia, kurį sušaudė Spal. 18 d. 
1909 m. 

Žingeidingas daiktas: nugalabytų septyni, o iš tų še
ši žinomi vien tik Ispanijoje, kuomet svetur paleista ži
nia tik apie viena, da gi pridėta be jokių panatų, būk 
tą septintąjį (Ferrerą) nužudė tyčia (suprask pe jokios 
kaltės) vadžia iš bažnytinės vyresnybės paliepimo. Tą 
Žinią paleido dienraščiai po visą pasaulį. Tai žiniai įti
kėjome ir męs ( "Draugo" 18 No. praeitų metų Ferrer 
buvo apskelbtas neteisingai nužudytu), nežinodami, jog 
visas triukšmas apie Ferrer'ą buvo sukeltas tyčia, idant 
išsauktu kataliku bažnyčios neapykantą. Mes nežino
jome, jog leidėjas laikraščio "A. B. C." (Bavelonoje) 
buvo savo lėšoms išsiuntinėjas svarbesniems Euiopos dien 
raščiams telegramus su paaiškinimu, jog Ferrer tapo nu
baustas mirtim legališkai, ir jog tą telegramą atspaudi-
no ant savo skilčių vien Paryžiaus "Gaulois" ir Londo
no "Tbe Times" ir "Daily Telegrapb." Kiti dienraš
čiai: "Mat in" , " Journa l" , "F igaro" , "Temps", "Pet i t 
Journa l" (visi Paryžiuje), "Berliner Tageblatt" (Berly-
ue), "Tr ibūna" (Ryme), "Daily News" (Lonaone), " O 
Seoulo" (Lisbonoje) atsisakė talpinti šitą telegramą ir 
skelbė toliau netiesas. 

Praleidžiame faktą, jog jeigu Ferrer būtu padaręs 
kokiame nors Amerikos mieste tokius prasižengimus, ko
kius padarė Bereelonijoje, visa viešoji opinija būtų su
kilusi prieš jį, ir jis būtu atsiradęs ant kartuvh , kaip at-
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sirado 188b* m. anie septyni Chieagos anarchistai , ką buvo 
sukėlę l l aymarke to maištu. Užtenka čia pasakyti , jog 
Kerrer buvo teistas sulyg įstatymų, pervarytų parliamen-
te 1890 m. ir pe rva ry tu kraštut inės kairiosios part i jos . J-
s ta tymai reikalauja, kad teismas susidėtu iš vieno pulki
ninko ir šešių kap i tonų; sulyg įstatymu, apkal t in tasa i tu
ri teise pats pasir inkti sau apgynėją. Kerrer pasirinko 
sau kapitoiui Kraneiseo (ieleėran y Kerrer'ą, kursai gynė 
labai karš ta i savo klijentą. 

Dabar einame prie Kerrer 'o suėinimo. Rugį). 20 d. 
1909 m. pora žandaru jojo keliu kokia penkiasdešimts 
myliu nuo Bereelonos ir susitiko su vyru, nešančiu po 
pažastų kodaką. Vyras buvo nepažįstamas žandarams 
ir, kadan-gi painiojosi a tsakinėdamas ant klausimu, tai 
žandarai j j nusivedė su savim. Pi rm riaušių. Kerrer ne
šiojo barzdą, dabar-gi buvo nusiskutęs. J j pažino t ik už 
keliu dienu. J i s sakėsi buvęs delegatu į esperantistų 
kongresą, atsilikusio Barrelonoje pirm "kruvinos ios sa
va i t ė s" , ir dabar vaikščiojęs po Kataluniją, t r aukdamas 
fotografijas ir 1.1. Kad Kerrer kalbėjo netiesą, tuojau 
išėjo į aikštę. Viena, visi delegatai j kongresą buvo nu
fotografuoti ant Tidadabo kalno, ir Kerrer 'o veido ant 
fotografijos nėra, antra , Kerrer visai nemokėjo kalbos 
Esperanto (jis mokėjo tik katal ikiškai , ispaniškai, pran-
eūziškai ir t ruput į angl iškai) . 

Prieš suėmimą policija buvo iškrėtusi Kerrer 'o vasar
namį Mongate, kur rado telegramus, laiškus, apl inkraš 
eitis ii* 1.1., kur t i sykiu su daiktais , rastais C'asa del Pueb-
lo (ki tados La Eseuela Moderną), buvo parodyt i teisme. 

Visoje Kerrer 'o byloje tėmytinu du d a l y k u : viena, 
nei vienas kunigas , nei vienuolis nei kas ki tas, stovįs a r t i 
prie bažnyčios, nebuvo pašauktas už liudininką (pats 
Kerrer nenorėjo priimti t ik ta i vieno liudininko, kursai 
y ra korespondentu laikraščio EI Sigio Ku tu ro ) ; ant ra , 
jokiu, l i u d i j i m u n e r e i k a l a u t a ap ie La Kseuela Moderną , 
jos mokslą ir apie Kerrer 'o veiklumą tokių mokyklų stei
gime. 

Didesnė dalis l iudininku buvo ke r re r ' o ša l in inkai : 
respublikoniniai, liberalai, revoliueijonistai, darbininkų 
kurs tytoja i ii- anarebistai . Viso tapo pašaukta apie 70 
liudininku, iš kuriu penkiolika išpasakojo Kerrer 'o daly
vavimą riaušėse, kiti liudijo apie dokumentus , pasakojo 
apie riaušių bėgį ir t.t. 

Liudininkai parodė, jog Kerrer ne tik dalyvavo riau 
šėse, bet buvo vienu veikliausiųjų riaušių vadovu. 

Ferrer nei nebandė ginties nei nemėgino parodyti 
al ibi ; j is pasta tė tik vieną liudininką, kursai tvir t ino tik
tai, kad Kerrer nemokino kruvinojo anarehi/.mo. Kerrer 'o 
apgynėjns bandė bylą per t raukt i , idant galėtu pasiklaus 
t i užsieniu anarebistų (Ueelus'o, Kropotkino, Dueliemi-
no ' F a b r b r i ' o ir k.) apie Kerrer 'o nuomonių nekaltybę. 
Bet teismas pabarė užtatai apgynėję, sakydamas, kad Ke
rrer yra teisiamas už darbus ne už nuomones. 

T a i g i Spal. 9 d. teismas pasmerkė Kerrer 'ą mireiop 
237 straipsniu kariškųjų įstatymu už m a iš t ;.i ir vyliu. M i 
nisterija ir pats karal ius nepanorėjo mainyti teismo iš 
tarmės, ir Fe r r e r tapo sušaudytas ties Montjueho tvirtove 
Į ketvir tą dieną. 

Prieš katal ikiški laikraščiai buvo padarę F e r ' e r ' ą 
kankiniu už mokslą. Tečiau faktas yra , jog F e r r e r nebu
vo mokslo vyru. J i l neparašė nei vienos knygom. J o 
eilėse ir laiškuose nematyt i protavimo — ten tik gašlu
mu išsiveržimas. 

Ferrer gimė Alelloje, Barcelonoa provinci joje; tarna
vo aut geležinkelio ir galop tapo konduktor ium. Įveltas 
į kont rabandos nešimą per Praneuzijos rubežių, j isai pa
bėgo į Paryžių, ku r susidėjo su anarchistais . Susų ykes 
su savo žmona, jisai ją pametė ir galop, gavės atsiskyri
mą su ja, paliko jai trejetą vaikų augint i . Prieš mirtį 
jisai neužrašė nieko savo šeimynai : visi tu r t a i nuėjo So-
lodad Villafraneai, jo užlaikytinei, kur i y ra jaunesnė už 
Fe r re r ' o vyriausiąją dukterį . 

Kerrer buvo gudrus piniginiuose reikaluose. Pary
žiuje jisai susipažino su sena dievobaiminga merga, Kr-
nestina Meumier ' iute, ir išgavo iš jos pinigų įsteigimui 
Barcelonoje prieglaudos vaikams. Toji p r i eg laud i tu
rėjo būti po katalikų priežiūra ir turėjo nešioti t ikybine 
spalvą. (Judrus Kerrer, norėdamas įtikinti, būk prie
glauda esanti ištiesų katal ikiška, padovanojo Meui ie r ' -
iutei net šv. Panelės stovylą. Toji Meuner ' iu tė , n irda
ma, užrašė Kerrer 'ui nuosavybę Paryžiuje, už kurią pas
kui Kerrer gavo daugiau, kaip milijoną frankų gyvais 
pinigais. 

Nespėjo Meuner ' iu tė numirt i , kaip Fe r re r permainė 
prieglaudą ant La Eseuela Moderną. Į tą mokyklą ta
po parengt i vadovėliai, kuriuose nėra minimi nei Dievo 
nei tėvynei varda i ; da-gi skelbiama, būk Dievo neesą, 
būk tėvynės nereikią mylėti ir kitokie anarebistų moks
lai. Kuomet 1906 m. Mateo Morral , mokytojas J\Madri
do La Eseuela Moderną, metė bombą į karal ių ir kara
lienę, ir užmušė dešimtį žmonių, o pats Fer re r buvo įmai
šytas į tą suokalbį (išsėdėjo tuomet aštuonis mėnesius 
kalėj ime), Barcelonoa La Kseuela Moderną tapo užda
ryta. Bet Kerrer ją vėl a t idarė, permainydamas joti var
dą atit La Kseuela de la Oasa del Pueblo, ir toliau varė 
joje savo propagandą. 'Patai parodo t iktai toleranciją 
Ispanijos valdžios. 

Kerrer 'o idėjos ir mokslas nevaidino jokios ro ės jo 
pasm.-rkime mireiop. Bet jisai buvo įsimaišęs į šešn suo
kalbius ir " r e v o l i u c i j a s " dar prieš Bareelonos riaušes, ir 
toji apl inkybė galėtu išaiškinti geriausiai, dėlko aukštes
nioji vyriausybė nenorėjo gelbėti Kerrer 'o nuo mirties. 

Galų gale išeina, jog Kerrer nebuvo joks kankinys, 
jokiu mokslu pats neatsižymėjo ir jokio mokslo m plati
no, jog buvo anarebis tas ir neapkentė tėvynės, į s t r tymų 
ir ba/nyėios, buvo kraujager iu fanatiku, savymei lu , įs
ivi lkusių ir klastingu žmogum - daugiau nieko. Lais
vamaniai, soeijalislai ir anarebistai dės ant jo galvos ne
užpelnytus vainikus. Bet męs, katal ikai , galime t iktai 
prunkšt i sau į rankovę iš tokiu garbinimų, nes žinome, 
kas Kerr 'er buvo, ką padarė, kaip ir už ką lapo nubaus
tas. 

Ar atsiras nors vienas t a rp lietuvių, ką už, nustų 
Mii l t inės" vadui? Kerrer 'ui netoli buvo šaukt i prie 

" G i l t i n e i " v a d o . . . 
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J 
Mums rodosi, jog tai l 'ptou Sinclair pranašavo pirm 

keleliu metu, kad Mihvaukee bus pirmutinis didesniųjų 
Amerikos miestų, kursai pateks j socijalistu rankas. I'ra 
našavimas įvyko. Bal. 5 d. Milvvaukiečiai apsirinko sau 
S,()()c halsu diduma Kmilį Seidelj, soeijalistą, savo virsi 
ninku ir išrinko didesnę dali socijalistu j miesto tarybą, 
ta rp pu žinomą socijalistu vadą Viktorą Bergerį. Taigi 
\Yisconsino metropolija pa radaus Markso išpažintojų val
džios saldumynu. # 

Bet gal kam rodosi, kad Mihvaukee' je tuojau viskas 
persimainysi (Jai kas mano, kad socijalistu mokslas bus 
tuojau įvykintas vadinasi, dirbtuvės, t ramvajai , gele
žinkeliai, sąkrovos ir t.t. -— žodžiu, visi įrankiai reikalin
gųjų daiktu išdirbinio ir išdalinimo bus at imti nuo dabar 
tinių savininkų ir at iduoti miestui. ' (Jai bažnyčios, pa ra 
piju mokyklos, vienuolynai taps uždaryt i? (Jai nebus 
leista išsitarti nei žodelio prieš soeijalistus .' (Jai atėjus 
s traikui ir pasidarius riaušėms, policija ir milicija netaps 
pašauktos daryt i tvarką ir ginti kapitalistu arba korpora
cijų nuosavybės? (Jai atsiras visi tie nepaprast i vie
niems geistini, kitiems neapkeiiėiami, bet vis-gi stebuk
lingi dalykai , apie kuriuos skaitome taip daug socijalis
tu ir sacijalizmo priešininkų r a š t u o s e ? . . . 

Ana ip to l ! Jokių stebuklų nebus. Senovės tva rka 
pasiliks tolesniam laikui ,tik naujoji vyresnybė prižada 
užlaikyti ją švaresniais, doresniais ir teisingesniais bū
dais. "Pr ižadė jome saukia naujas miesto viršininkas 
- valdyti miestų kuogeriausiai , ir savo žodį i š la ikys ime"! 

Ką tas žodis: " k u o g e r i a u s i a i " reiškia, parodys art i 
moji ateitis, nuuns-gi lai būna pavelyta padary t i vienų 
tik patėmijimą, kurį be abejo daro šioje valandoji 
vienas visuomenės klausimų tyr inėtojas . 

Ar soeijologijos įstatymas, kurį skelbia tūla socijolo-
gų mokykla synergijos principo vardu, bus pa tv i r t in tas 
Milvvaukee's patyr imu, ir kokias išduos pasekmes? — 
štai į ką reikia tėmyti . 

Socijalistu mokslas yra, žinoma, priešingas dabar t i 
nei tvarka i jMihvaukoe'je. Bet kadangi soeijalistai ta
po pašaukt i pačių žmonių valdyti juos dabartinėje tvar
koje — tai žingeidinga, kas iš to išeis. Naujieji Mil-
vvaukee's valdonai šnairuoja ant kapitalistų ii" jų paval
dinių (kokias esančios: "mokyk los ir kolegijos, bažnyti
nės įstaigos ii* kitokios agen tys tės" , žiūr. k n y g u t ę : " K o 
dėl s t ra ikus p ra la imi?" , 'M) pusi.) , o kapital istai ir t.t. 
šnairuoja ant socijalistu. Tečiau abejiems prisieis gyven 
ti krūvoje ir drauge rupinties bendrąja gerove. Iš to 
išeina, kad abejiems reikės mesti šalin šnairavimus ir pa
ieškoti budo dirbti išvien. Tatai reiškia, kad soeijalis
tai valdininkui nevaldys socijalistiškai, o kapitalistai su 
esančiomis po ji] įtekme klesomis (jei padabįsime, sekda 
nu socijalistu, žmoniją į priešingus vieną kitai klesas) 
turės išsižadėti savo "a tžagare iv i škų " noru. Iš dviejų 
priešginybių išeis dalykas, kursai nebus nei soeijalištiš 
kas m-i at /.agareiviškas. J isai buvo synergijos principo 
vaisium. Kaip išrodyt pažiūrėsime. 

. . i , . . . . 

Atkreipiame skai tytoju atidą t korespondencijas iš 
Vilniaus, kuriąs gauname nuo mūsų reguliarinio korės 

pondeulo. Tose korespondencijose aprašoma:* Vilniaus 
lietuvių gyvenimas. Autorius pats gyvena Vainiuje ir 
Vilniaus lietuvius pažįsta nuodugniai . Nepraleiskite tų 
korespondencijų pro šalį, skai tyki te visas, o daug daiktų 
sužinosite iš Lietuvos sostinės. Pradžia buvo praeitame 
(14—me) " D r a u g o " numeryje. 

SOCIJALISTAI IR MILITARIZMAS "KELUIVYJE' . 

T. Iksas No. 13 " K e l e i v i o " rašo, kad soc ia l i s ta i la
bai nekenčia militarizmo, kad papeikia karę, už vis la
biausiai bjaurisi kraujo liejimu. Tiesa pasakius, (patįs 
prie to prisipažįsta) kraujo liejimo jie visiškai ne atmeta, 
tik tą teisę vien sau rezervuoja, savo gyviausi* ms reika
lams aug in t i ; brauningas tai gers daiktas , patyloms min
tija soeijalistai, tik kam esa tos kariūmėnės, anuotos, ka
rės, ta ip garsiai šaukia. Tai esą visiškai nereikalingi 
dalykai . 

Žinoma, nereikalingi ir ne geri, bet ką padarysi jeigu 
kal ta is neišvengiami, pasakyčiau aš. Kadangi yra ant 
svieto nedorybė, reikalinga ir kova su jąja. Tai kovai 
gera ir niilitariškoji jiega. Militarizmas vertas papei
kimo tik tuomet, kada pats' virsta nedorybe* įrankiu. O 
taip ats i t inka valstijose arba ir partijose kur paniekina
ma teisybė. liet teisybės kuomi y ra valstijos, (part i jos 
taip pat) jeigu ne didelė draugi ja piktadarių, sako šv. 
August inas . O jeigu militariškoji jiega sunaudojama 
apgynimui nuskriaustųjų priešai skr iaudikus, kas gali ją 
už tai papeikti? 

š ta i šįmet apvaikščiojome 600 metų sukaktuves di
delės kovos ties Žalgiriu ,kame lietuviai su savo talkinin
kais pagiddė 40 tūkst . Kryžiuočių. O kur Dievo prisaky
mas " N e užmušk" . ' Kur meilė ar t imo? — gali paklaus
ti p. Iksas. (Soeijalistai mėgsta mokyt meiles art imo 
krikščionis). Atsakys iu : mūsų bočiai, žudydami kry-
žiuoėius, Del kiek priešai tą dorybę nenusidėjo. Kasgi 
reikėjo, paklausiu, l ietuviams daryt i , kuomet k -yžinočiai 
be paliovos užpuldinėjo mūsų tėvynę, plėšė tur tus , degi
no pilis, žudė žmones, vedė juos į vergiją? b a s geres
nio liko lietuviams veikti, negu ėmus kalaviju rankon 
skaldyti užpuoliku galvas! I 'asakyčiau net, kad mūsų 
tėvai ne tik prieš meilę ar t imo nenusidėjo, d a i r i , jie pa
rodė tikrą ar t imo ir tėvynės meilę, ir juo daugiau kuris 
kryžiuočiams galvų suskaldė, tuo didesnė buvo jo meilė. 

Spėju, kad tolyginiam atsitikimo ne kitaip pasielgtų 
ii- patįs soeijalistai. Leiskime, kad įvyksta kuomet nors 
socijalistiškoji valstija. Ir štai užplaukia ant jos kokia 
barbaru "mil i tar iškoj i spėka" , nori panaikinti socijalistu 
rojų. Ką darytu jie tokiame atsit ikime. ' Be abejo, or
ganizuotų dar didesnę " militarišką spėką" užpuolikams 
atremti . J u k ' i r dabar , kaip augščiau esame minėję, so
eijalistai nesidriovi ginklu, norėdami savo tvai 'k) užvesti. 
Pako] kas taisosi vien brauningus, nes armotų įsitaisyti 
neįstengia. Jsivyravę be ji; neapsietų. Pasakojimas gi 
būk soeijalistai nenori viešpatauti , o tik savo prigimtas 
teises norį apginti , tai tušti žodžiai. Jgi.pis militariš-
kają spėką, ir noras viešpatauti , be abejo, atsirastų, i r 
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kad jis ne batu žmoniškesnis, bet dar Siauresnis už mo-
narkiškus, tai galima spėlioti nors iš dabar t in io "Kelei 
v i o " s tyl iaust . Taigi, ponai socijalistai sukaut i visuoti
nojo oųsiginklavimo, o patiems nenorėt išsižadėt raudo
nos vėlavos ir brauningo, lai j au reikalavimas, stačiai 
naiviškas. 

Tokiu naiviškumu viršminėlame p. Ikso Straipsnyje 
yra ir daugiau. Visu pirmu, naiviškjis yra darbininku 
ir socijalislu idcntil 'ika\ imas. Kas peikia socijalistus, 
lai, girdi esąs *' priešingas darbininku .judėjimui ir kovai 
u/, geresnį b u v j " . Skjstima\ imas, daugiau nieko! 

Naiviškas taippat yra tvir t inimas, kad kunigas, gy
venas iš darbininkų, privalo būti už tai dėkingas socijalis-
lams 1'. Iks, ne buk juokt la r iu! Kas kada girdėjo, kad 
socijalislas ką duotu k u n i g u i . . . 

liet naiviškiausias yra pasiskundimas, kad kunigai 
šmeižia socijalistus... Taigi mal, tokius nekaltus avinėlius, 
kaip socijalistai, tie kunigai-nevidonai šmeižia... Tasai de
javimas komiškai begalo išrodo ypač "Ke l e ivy j e " , kuria 
uit', galima sakyti , k i* U sakiniu liek šmeižimu prieš Dievą, 
prieš tikėjimą ir prieš viską ką kiti žmonės gerbia ir prieš 
ką klaupia. Kad " K e l e i v i s " ir to vėl šmeižimu nepavadin
tu, pav. žiūrėkime, ką rašo apie jo pakraipą tikrų pirmei 
viii suredaguotas "Vilniaus Kalendor ius ' š ių niet u.Ten ant 
108 puslapio skai tome: " D a b a r t i n ė " K e l e i v i o " pakrai
pa yra pt ogresiviška, lik šiurkščiai nuduo ta : rasi ėia re 
voliueijos, anarkizmo, socijalizmo, bedievybės ir 1.1., tik 
tas viskas ideališkai neišlaikoma , Taip rašo Kalendo 
rius "L ie tuvos f lk in inko" re<lakeijos. Argi tai taippat 
šmeižimas? 

Bet dar žodelis p. Iksui ypatiškai . Sakai, Tamiste 
le, kad kunigai privalo būti dėkingi sorijalistains už sa 
vo užlaikymą. Verčiau aš Tamistos užklausėiau: O svei 
kas, ar neprivalai gerbti savo tėvyne, kurioje u/gimei 
ant svieto, s a \ o prigimtą kalba, kurioje pirmut inius iš
tarei žodžius, pagalios ir tą Imžnyčią, kuri tave maža do
ros mokinot Kodėlgi tą viską niekiui ir dergi laikraš
čių skiltyse. Ponas Ikse, kur padėjai sąžinę savo! 

, Igrekas. 

S. L. R. K. A. Reikalai. 
ATSAKYMAS 85-os KUOPOS VIRŠAIČIAMS. 

" K a t a l i k o " 1:1 me numeryje SiVsios kuopos viršai
čiai užsipuola, aid S. L. K. K. A. centro valdybos, o la
biausiai aut tosios valdybos raštininko, buk jis norįs 85 
iją kuopą sumažinti arba ir visai numar in t i : centro raš

tininkas, girdi, nuskriaudęs kuopą ant l!> nar iu ; mat, su 
lyg ra i t in inko padavimo " D r a u g o " N me numeryje, kuo 
poje esą 121 nar,\s, c kuopa turint i 140 nariu ir daug 
panašių prikaišiojimu. 

Tat pažiūrėkime kiek tame 86 kuopos viršaičiu at 
sišaukime yra tiesos. 

" D r a u g o " Srne numeryje yra aiškiai pasakyta, jog 
85-oji kuopa turi 5)5 pilnus nar ius ; III pavėlino mokesti 
ir 41 visai nemokėjo tat \ iso butu ne 110. bet 170. Ka 
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me ei.i nuskriausta ir paslėpta Ii' nariu, kad pagarsi i ta 
80 daugiau, nekaip kuopa paduoda) 

8f>-osios kuopos viršaičiai sako, jie pinigus išsiuntę 
tuojau, kaip t ik gavę žinią kovo 12 d. O mat " D r a u g u " 
S ašis numeris išėjo Vasario 24 d. Tai kaip kas galėjo ži
noti apie mokesčius, padary tus kuopos pirm Šešiolikos 
dienu I 

liet as nežinau apie jokius pinigus, įmokėtus 85-OMOS 

kuopos Kovo mėnesyje. Gal 80-osios kuopos viršaičiai 
kalba apie pernykščiu (1909) meta) kovo mėnesį? liet tuo
met turėjom6 savo organą, kuriame kas trįs mėnesiai bu-
vo gaiš inamas nar iu stovis, r i a reikia suprast i gudrumą 
85-osios kuopos viršaičiu, kurie gundomi " K a t a l i k o ' ' , 
stengiasi visokiais būdais apjuodinti cenlro komitetą, su
drumsti vaudenį, nes drumstame vandenyje lengviau gau
dyt i žuvis, — o čia seimas netoli, tai-gi stengiasi žmooe-
liai nors daugiau žuvų įvaryti i " K a t a l i k o " bučių. 

Mat nori pasirodyti su savo geradėj ingumu ir šau
kia, į kuopas : žiūrėkite, broliai, koks tas centro komitetas 
nelabas, kaip jis skriaudžia mus! Kokie męs nelaiminga !... 
Tik r inkkite mus su " K a t a l i k u " tuomet gausite ai-
mę, visi būsite užganėdint i ! . . . 

Gana jau, gana, 65-osios kuopos viršaičiai, taip be-
sąžiningai meluoti! Ar jus mane toliau atakuosite, ar 
ne, bet aš " K a t a l i k o " už kojos nepakilėsiu įsirioglinti 
Susivienijimo vežiman. K. Krušinskas, 

S. L. Ii. K. A. sekretorius. 

Gerbiamoji "Draugo" Redakcija. 

Teiksitės patalpinti savo gerbiamam j am laikraš

tyj šį pranešimą: 

"25-as S. L. R. K. A. Seimas atsibus 7—8—9 Bir

želio dieną, 1910 m. Plymouth, Pa ." 

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

TĖMYKITE EDVVARDSVILLĖS DRAUGAI! 
Balandžio 17 d. 1!)10 metu atsibus mitingas apačioj 

bažnytinės salės. Meldžiame ats i lankyt i visus draugus , 
taipogi ir norinčius naujai prisirašyti . 

Kviečia Komitetas. 

Sugar Notch, Ta. S. h. K. K. A. 46 kuopa turės sa
vo bertaininj susirinkimą, balandžio 17 d. 4 valandą po 
pietų Ambraziejaus Šimkonio Salėje. Visus užprašo 

Komitetas. 

i— i » > —ui 

NULIŪDIME. 
Jei širdis virgsta. 
Ar jungą neši,— 
Tylėk. . . ištirpsta 
Žaibai savimi. . . 

Patmala. 
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D E G T I N Ė 
VIENAVEIKSMIS SCENOS VAIZDELIS. 

Lenkiškai parašė 

KAZIMIERZ G6RALCZYK 

Lietuvių kalbon vertė 

ADOLPAS VĖGĖLĖ. 

(Seka) 
Šaltišius. Ir gerai brolau padarei. Dievas kaip lik 

laiku atsiuntė tave. šiai, nelaiminga tavo sesuo neturi 
kuo vaikų penėti, toks vargingas padėjimas, kad nei ap
sakyti negalima. 

Stasys. Kaip tai, ar numirė Valentinas? 
Šaltišius. Dar blogiau, nes pradėjo girtuokliauti, ap

leidi) ūkį, pardavė arklius, karves, žodžiu - viską 
išpustojo. Žemė stovi nearta, nesėta. Net baisu! 

Salomėja. Taigi ėia mes ir tarėmės, kaip čia atpra
tinus mano vyra, nuo girtuokliavimo. 

Šaltišius. Kad ėia sumanius koks nors būdas; juk 
jau nes\ kį barėme ir gėdinome jį, bet nieko negelbi. 

Stasys. 0 kurgi dabar yra Valentinas.' 
Salomėja. Miega ties tvartais. 
Šaltišius. Keikia pabudinti jis ir pasakyti, jog atva

žiavo svainis, maž susigėdins ir susipras, blogai darąs. 
Stasys. Nekliudykite jo, tegu miega, tuo tarpu gal 

ką sugalvosime. Ar jis visuomet taip geria? 
Salomėja, lšpradžių buvo labai darbštus žmogus, ne

gėrė, tik prieš dvejus metus kažkas jam pasidarė, susi
dėjo su girtuokliais ir pradėjo gerti. Gyvenome turtin 
gai, visoko turėjome užtektinai, 0 dabar. . . kaip kokie 
elgetos, neturime neretai nei ko valgyti. Vakar pasku 
tinius keturius auksinus, kuriuos buvau užsidirbusi dva
re bedirbdama ,atėmė iš manęs ir pragėrė. O dar daugiau 
poros rublių bargan jgėrė. Vidunaktyj sugrįžo namo' ir 
pradėjo daužyti duris. Bik šalin! surikau. Leisk vi 
dun, rėkė kiek galėdamas, aš-gi jam atsakiau: tu, gir
tuokli, ne mano vyras, eik sau iš kur atėjai, tai IK; tavo 
narnai. O gal apsirikau - tarė - gal tai ir ne mano 
namai, o tu ne mano pati. Pasišalino ir po valandėlės 
nutilo. Atsikeliu šiandien rytą, žiūriu, miega ties tviir 
tais. Matyt, dar neišsipagiriojo. 

Stasys. Žinote ką, atėjo man galvon gera mintis, o 
gal ir pasiseks. Eik, Salomėja, paimk vaikus, eik ir tams 
ta, Motiejau, pasakysiu jums, kas reikia daryti, tik rei
kia, kad niekas nieko kitiems, pašaliniams žmonėms, ne 
pasakotu, (Visi išeina.) 

SCENA 5. 
Po valandėlės įeina Kandora. 

Kandora (žiovauja). Kai išsimiegojau, tai išsimie 
gojriu. Na ir pagalėjimas gi to .Jono, kad apgėrė ma
ne. . . aš vieną, jis du, aš antrą -- jis trečią, gana to, kad 

išgėrė aštuonis puskvorėius, o aš nuo šeštoje žemėn nu
virtau. Geras kareemninkas sušlapino man kaktą van
deniu, nes būčiau ir namo' nepataikęs. Tik ta nedora 
Solamėja nenorėjo įsileisti manęs namo ir tarėjau nak
voti patvartėje; net šonkauliai skaudu nuo tokio guolio, 
liet palauk boba, pamokysiu aš tave gerai, kaip reikia 
gerbti vyras. Kur ji sėdi.' Salomėja! Salomėja! a Sa
lomėja ! 

Nei bobos! nei vaiku, kur jie pasidėjo? — Onute! 
I Vt rukai! Magdute! kur jus po šimts pypk Si? Salomė
ja! Salomėja! (pagriebia pliauskę ir drožia stalan) — 
Salomėja, ar girdi, eikš ėia, nes kaulus sulaužysiu. 

SCENA 6. 
Kandora, Salomėja. 

Salomėja (įeina). Kas čia vėl per ermideris'if Ko 
ėia, žmogau, nori? 

Kandora. Aš tau pasakysiu, ko noriu! kodėl neįlei
dai naktį manęs grįčion? 

Salomėja (juokdamosi). Cha, cha, cha! tai puiku . . . 
o kogi tau reikėjo naktį mūsų grįčion? 

Kandora (nustebęs.) Kaip tai, ko man taikė j o, juk 
tai mano namai, tai kaipgi? a? 

Salomėja. Žmogau, ar tu girtas, ar beprotis. . . eik 
sau su Dievu ir nekalbėk čia niekų, nes pašauksiu vyrą, 
bus blogai. 

Kandora. Ką palauksi... ką? 
Salomėja. Nagi, Valentiną Kandora, savo vyrą, juk 

gal pažįsti jį, jei nesiklausęs įėjai jo grįčion. 
Kandora, Salomėja, ai- tu girta, ar aš kvailas, kągi 

tu plepi? 
Salomėja. Kad neesu girta, visi vai gali paliudyti, o 

kad tu kvailas, tai niekas neužgins. 
Kandora (supykęs). Klausyk tu, boba, aš tuoj iš

mokysiu tave, kaip reikia su vyru kalbėties (bėga prie 
jos su pliauškė). 

Salomėja (bėgdama). Valentinai! Valentinai! gel
bėk mane nuo neprieteliaus. 

SCENA 7. 
Tie patįs ir Stasys. 

Stasys (įeina apsitaisęs kaip Kandora, tik kiek šva
riau.) Kas čia per riksmas. 

Salomėja, šit, mano Valentine, atėjo čia koks štai 
girtuoklis ir dar triukšmą daro. 

Stasys (ištraukdamas iš Kaįndoro ranki, pliauskę). 
Klausyk tu, valkata, kaip tu drįsti atėjęs IP«MU namuosna 
mušties, aš čia ponas, aš šeimininkas! supranti? jeigu ne
išeisi tuoj iš čia, liepsiu surišti ir nuvarysiu )as šaltišiu. 

Kandora. O kas tu per vienas, kad turėtum teisę 
tiiip su manim apsieti ? 

Stasys. Aš esu Valentinas Kandora, šie ūkio savi
ninkas supranti dabar? 

Kandora (perpykęs rėkia). Notauzykno jus man 
nieki;! girdite! nes visiems sulaužysiu kaulus. Aš Valen
tinas Kandora. 

Stasys (prisiartindamas prie jo, rūsčiai.) Girdi tu, 
girtuokli, nutilk ir eik sau iš mano namu, nei kitaip pa
teksi šaltojon! Onute. 

•BĮ 
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Onutė. Ko reikia tėveli'/ 
Stasys. Eik pas šaltišių, tegu eia ateina, kad paliuo-

suoti mus nuo šito užpuoliko. 
Onutė. Gerai tėveli ( išeina). 
Kandora (pats sau ). Nesuprantu tiesiog kas eia at

sitiko. J a u apie savo pačia nieko nei nekalbu, ji gale 
tu ir nuduoti , bet šaltišius tai j au t ikrai pažins mane. 
(Balsiai) Gerai, tegu ateina šaltišius, tegu suima mane, 
tegu Veda kur nori, nes aš žinau, jog esu Valentinas Kan 
dora ir pabaigta. 

SCENA 9. 
Tie patįs ir šaltišius. 

Šaltišius. Tegu bus pagarbintas Jėzus Kris tus! 
Visi. Per amžių amžius. Amen. 
Šaltišius (eina prie Stasio ir sveikinasi) . Sveikas Va

lentinai . . . 
Stasys. Tamsta kaip gyvuo j i Gerai, kad atėjai, nes 

— viena — norėjau pasakyti , kad nesirūpintumet - nm-
kesėius užmokėsiu visus už poros dienų. i>. 

Kandora (nustebęs, pats sau) . Ar aš s a p n u o j u . . . a r 
g i r tas , . . ar piktoji dvasia mane apsėdo. 

Stasys. 0 an t ra , kad atėjo mano namuosna šitas 
štai nepažįstamas žmogus, rėkauja eia, triukšmą kelia, 
taigi noriu, kad su juo ką padarytumėt . 

Kandora. Žiūrėk j mane, šaltišiau. 
Šaltišius. Na, žiūriu; ir ką? 
Kandora. Kas gi aš esu .' 
Šaltišius O šimts tave žino, kas esi, girtuoklis, val

kata koks, pirmą sykį matau tave. 
Kandora. Nekalbėk nieku, juk aš esu Valentinas 

Kandora. 
Toliaus bus. 

AUKOS ŠV. KAZIMIERO SESERŲ VIENUOLYNUI. 

Iš Sintautų Parapijos. 
Kasperaviėiai iš (laisrų (80 rublių) $15.45 

Iš Forest City, Pa. 
Kun. M. Pankauskas ats iuntė da kolektos $35.00 

Iš Brokton, Mass. 
Kolekta Sv. Roko bažnyčioje $2(5.02 
Stambesnės aukos buvo šios: Budreekis Pranas $1.00 

Abraėinskas Mikolas 1.00; Kulikauskas Napoleonas 50; 
Zubaviėia Antanas 50,,j Vasileviėia J o n a i 50.; Kaminskas 
Y. 50.; Brodukta Antanas .">(><•. 

Iš Mt Oarmel, Pa. 
Kun. X. Kydle\vski surinko &v. .Juozapo lenkų baž

nyčioje $65.16 
Iš Mahanoy City, Pa. 

Kolekta 8v, Juozapo bažnyčioje $8:J.88. 
Stambesnės aukos : Magdelena Kendinckienė $10.0!); 

Magdelena Bubelienė $3.00; Juozas Juregl iavičius $2.00; 
Po $1.00. 

Ignacas Kakneviėius, Juozas Bubelas, Kcliksas Pan 
gonis, Stasys Kubilius, Ju rg i s Bendinekas, Ignacas Pan
gonis, Viktoras Lapinskas, J u o i a i Žimliackas. Dominikas 
Benevičius, Pranas Skelra. Pranas Marma, Magdelena 
Traskauekienė, Marijona Moekaitienė, Marijona Auštrie-

nė, Aleksandra Aleksandravičienė, Petronė Jurgeliavif ie-
nė, Katarina Litvait ienė. 

Po 50c. 
Tadeušas Solis, [gnai Mocejunas, Mar tynas Žalis, 

Adomas Sadauekas, Juozas Krušynskas, .Jurgis Masiulis, 
Antanas .Mitrulevičius, Jonas Jeraševičia, Antanas IHni-
seviėia, Ju rg i s Malžinekas, Vladas Čiponis, Vaitiekus Ju
saitis, Jonas Paplauekas, Ju rg i s Tamulionis, Adomas Ai
dukait is , Motiejus Slavickas, Vincas Mantvila, Motiejus 
Aidukaitis , Marijona Kamašanckienė, Viktorija Pango-
nienė, Ona Laurinavičienė, Katar ina Račiūnienė, Kamo
ra Kupstienė, Marijona Vizgirdienė, Hiena Ki jauekhnė, 
Elena Stočkunienė. 

Kun. A. Staniukynas. 
4557 S. Wood st. Chicago, 111. 

Kritika ir Bibliografija. 
Kodėl straikus pralaimi? Kaip išlaimėti? Angliukai 

parašė YYilIiam ES. Trau tmann. Autoriui leidus vertė A. 
Baltrušait is . Kaina 10 centu. Pi t tsburg, Pa. Spauda ir 
kaštai "Dilgel ių 1 ' , 2304 Fiftli Ave. 1909. 

Vienaa sunkiausiųjų l i terat iško darbu yra vertimas 
iš svetimos kalbos. Vertėjui reikia pažinti ne t ik gerai 
svetimą kalbą, bet ir pačiam būti stylistu savojoje. Jei 
kas atsakomos dovanos neturi , visados pagamjs tokį 
daiktą, kurs skai tytojams skambės ir negražiai ir nosu 
prantamai . 1*. Baltrušaičio išverstoji knygutė skaitosi 
lyg angliškas originalas, tik anglišku žodžių vietą minui 
lietuviškieji. Todėl papras tam skaitytojui , nepratusiam 
mąstyti ki taip, kaip tik lietuviškai, daugelyje vietų kny
gutė bus sunkiai suprast ina. Reikia abejoti, ar prastas 
žmogelis žinos, kas y ra "mėsos ka ra l i u s " , "a lg in i s var
g a s " , " d i r b t i v a r t o j i m u i " ir kiti žiedeliai. 

Knygutėje bandoma prirodyti , jog darbininkai pra
laimi s t ra ikus dėlto, kad (1) y ra išsisklaidę į daugybę 
nepriklausomųjų viena nuo kitos sąjungų ir (2) užlaiko 
kont raktų šventumą. Nuo 1001 iki 1905 m. darbininkai 
— anot autor iaus — laimėję daug straikų vien dėlto, kad 
visi ėję išvien, visi turė ję vieną sąjungą, bet kuomet jie 
susiskaldę i taip vadinamas savystoves unijas, tuomet ir 
pradėję jiems nesisekti. Pa v. pirmutinį st raiką San Fran-
C3S00 tramvajų darbininkai išlaimėjo vien dėlto, kad visi 
stojo išvien. Bet paskui paskirstė juos sulyg da rbų : mo-
torinonai ir konduktor ia i tapo priversti prisirašyti pri° 
vienos sąjungos; ratu tepėjai prie kitos, elektrikai prie 
trečios ir 1.1. To paskirs tymo pasekmė buvo ta, kad kilus 
an t ram straikui 1907 m. tie visi darbininkai pametė sy
kiu darbą ir todėl pralaimėjo. 

Antroji straikų pralaimėjimo priežastis — tai ton-
tral<ti(i šventumas. Darbininkų vadovai ((lompers, Mit-
chell, Duncan ir k."i [kalba darbininkams, buk sutar t is 
t a r p darbininku, unijos ir darbdavių esanti šventas kon
t raktas , kurio jokiu budu laužyti negalima. Iš to išeina 
kad kuomet vieni darbininkai atraikuojja, kiti yra pri
versti dirbti , da gi po bausme išmetimo iš unijos. T ik iu 
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straikų pasekmė įspėt ina kiekvienam: darbininkai pra 
laimi. 

Ką-gi dary t i darbininkams? 

Autor iaus nuomone, reikia t ik panaikint i unijų BH 
vystovybę ir kon t rak tu šventimui, ir tuojau— 

"pras idės laikai, kada vyrai ir mo 
terš bus pramoniškai laisvi ir pa-
saulė nušvis dideliais darbais išsi 
liuosavusios tautos tautos darbi 
ninku (p. 41). 

Pas lietuvius žodis " t a u t a " turi kitokią prasme, ne
kaip anglų " n a t i o n " . Pr ipratęs prie lietuviškos tena i 
nijos skai tytojas galėtu suprast i šitą sakinį visai iškreip 
tai . " T a u t o s " vieton eia geriau t iktų " v i s u o m e n ė " , ku
ria knygutės autorius ir turėjo omenyje bekalbėdamas 
apie " n a t i o n " . Be1 tai mažesnis daiktelis. Pamat inė au
toriaus mintis — suvienyti viso pasaulio darbininkus i 
vieną milžinišką sąjungą, neatsižiūrint j tatai , kokį kas 
darbą dirba, ir žadinti darbininku klesoje neužganėdini 
ni;i arba, kaip tai išsi reiškia autorius, "organ izuo t i n«-
užganėdinimą". 

" J e i g u nori laimėti ir ivykdint i sa
vo tikslus, tai organizuok tą rieuž 
ganėdinimą, įsirašyk į organizaei-
jas, kurios skelbia šį programą, pa 
remta ant mokslišku, istorišku ir 
pramoniškų gyvenimo f a k t u . . . " 

Kokios tos organizacijos, ką skelbią tokį nepalygina 
iną, puikiu-puikiausią programą? — Tai, skai tytojau. 
" I n d u s t r i a l YVorkers o f the W o r l d " sąjungą, kuria 
neseniai pradėjo organizuoti šori jalistai, bandydami pas 
ta tyt i ją ant vietos "Atner iean Pedenit ion oi' Labor" . 

Knygutėje rasi teisingu nuomonių ir gerų patar imu 
bet ne vienoje vietoje žėrį soeijalist u vienašališkumas ir 
kiesinė neapykanta . Tiesa, pasidalinimas j daugybe sa 
vystoviu sąjungų kenkia darbininkams, bet pavadinti 
(iompersą, Mitebellį, Duneaną ir kitus darbininku vado 
vus vanagais, išdavikais, piktadėjais, t ikrais gundytojais 
prie pasibaisėtinos pragaišties, darbininkų prigavikais, 
paleistuviais ir kitokiais nepri t inkamais vardais (pp. 2b 
27.) yra ir nemandagu ir neteisinga. Tokiu nemanda 
gumų rasime knygutėje daugiau, iš ko aišku, jog j inai yra 
parašyta ne pamokinimui ir ne apšvietimui, bet; sugumk 
nimui ii- pakurs tymui . o tatai at ima jai patenkančia ver 
t.v be. 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 

Juozui Zujui, Ex-Vargonininkui , L. Sv. Kazim. parap . 
Pit tston, Pa. Tamistos raštelio negali talpinti nei vienas 
save guodojąs laikraštis. Tamsta raša i : "V a r gon inkau 
ti jau daugiau nei nemislinu gauti , netik pas jį (kun. 
Kaupa ' , bei Ir bile kur kitur, liet tai niekas vis gy 
vensiu". Tai ko daugiau ir reikia.' Gyvenk sau svi i 
kas ! Atmestųjų korespondencijų mes negrąžiname. 

Jaunik is . Žinoma, mieloji, miisu sužiedotuvės rei-

kia kol-kns užlaikyti B1 anty bėję. 

Mergina. O, teip mielasai. Aš kiokvieniam pasaky

davau kad apie tai nė žodžiu neprasi tar tų . 

—»• < » > t > 

PAJIEŠKOJIMAI. 
Pajieskau vargonininko. Meldžiu ats inept i sekan

čiu ad re su : 
Rev. P . Žindžius, 214 Ripley Place, Elizabeth, N. J . 

:,_ 
Pajiešau Vineento Plado, J isai gyveno 1909 m. Chi-

eagoj ir paskui rugpjūčio mėn. išvažiavo į Sbenaudoah, 
Pa. J isa i pats, ar ki tas žinantis jo dabart inį antrašą, 
meldžiu ats išaukti ant šio an t r a šo : 

F . J- Vaitukai t is 917—33rd str., Chicago, 111. 

Pajieškomys yra Antanas Ryselys. Pernai prieš 
gavėnią važiavo į Ameriką. Perėjo rubėžių Eitkūnuose. 
Nuo to laiko nežinoma, kas su juo atsit iko. Paeina iš 
kaimo Šukionių, Truskavos parapijos, Kauno gub. Kas 
žinotų apie jį, meldžiu pranešti seseriai : 

Rožė Ryseliukė, 
181 E. Main St. Amsterdam, N. ^r. 

BALTAS BILIETAS. 
Visiems pasi t raukusiems iš po Rusijos valdžios nuo 

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

Jonas Pokut inskas Box 103 ELOO, PA. 

PAIEŠKAU VARGONININKO! 
Turi mokėti gražiai rašyti l ietuviškai, gerai paž'nti 

gaidas ir atsakoma" vesti choru. Pečių kūrenti nei baž-
nyėios valyti nereikia. Alga atsakoma. 

Kun. A. Kaupas, 
f)4 Chureh St., Pittston, Pa. 

PARSIDUODA F A R M 4 . 
98 akrai , išdirbtos, derlingos žemės 60 a i r ų , girios 

1!) akrų, susidedančios iš gerų pušų ir aržuolų. Giria ver
ta 2.500 dol. Per vidurį farmos bėga upelis. Yra malu 
nas, varomas garu ir vandeniu, galima jaje nalt i viso-
k'us grūdus . Puikus dėl gyvenimo namas, susidedantis 
iš 18 kambarių, tvar ta i , 4 karvės, 3 arkliai , 3 piaunamos 
mašinos, 3 kalaveiterei, 3 žagrės, mašina dėl sėjimo, 3 
vežimai, ir šiaip v'soki padarai ukininkystei reikalingi. 

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

Gera proga Įeitu viams su didele šeunyna. 
Kreipkitės pas advokatą J. S. Lopatto, 

48 Bennet Hld. Wilkes~B«urre, Pa. 
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Dr. A. L. Grai aicunas 
Pasekmingai pyčiau visokias ligas vyrų, motery ir vaiky, ne 

aplenkiu ir paslaptinių. Atsilankantiems <ft kitur nuteikiu 
sąžiningus patarimus per laiškus. 

TELBFONAS: Yards — 3102. 

3312 So. HALSTED ST., OHIOAOO, ILL. 

I DRAUGIJOS! 
• 

H. R. Morgan 
laiko dirbtuve 

visokiu jums rekalin&u 
daiktu, kaip tai: KEPURIŲ, KOKARDŲ, ŠAR. 

PU, VĖLIAVŲ ir tt. 
Adresuokite: 

R. H. MORGAN, 
13 N. MaBn St., Shenandoah, Pa. 

| Union Ticket Agency 
y Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų 
%"> Siunčia l'mU>,u* kaB dien in visas dalis svieto; taip i?i purka ir i šmaino ve 

šokius p in igus . Išdirba visokius Dokumentus Amerikos ir Lietuvos toism uo 
Ofisas a t idary tas kas dlen nuo 8-tos iA ryto iki 9- vai. vak. 
N ode oje: nuo 10-toa iš ryto iki 5-tai valandai vakare. 

ADOLF BLAU, Union Ticket Agency, 
203 Lackavvanna Ave., Scranton, Pa 

\ Taip-Ki tui irne savo k iau tuve j r daugybe visokiu maldaknygių 
K ir ftvtotiaku knygų visokiose kalbos* :: :: "• " 
<£ T E L E F O N A I : Naujas 803 - Hull €62 

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

Viską išpildo geriau ir pigiau negu svetimtautis 
Persamdė karietas vestuvėms, krikštiuoms ir t.t. 

Priima lavonus ir iš kitų miestų. 
Reikale kreipkitės pas savo tnutietj. 

324 WHARTON, ST. PHILADELPH1A, PA. 
I TELEFONAI: J 
• Bell Lombard 27—39 A. Keystone Main 42—18 D. $ 

**0*9+40&&WMW}^'tti^ 

DR. MENDELSOHN, 
LENKIŠKAS GYDYTOJAS. 

.Wilkes-LW. P< • 50 South Washington St. . vv Ukes-Darre, r a 

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

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

plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai. 

LIETUVIŠKAS DZIEGORMEISTERIS. 
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarantuojamus 

25 metams. Lenciūgėlius ir gražius žiedus. Armonikas ir 
visokius muzikališkus instrumentus, albumus su mu;ika, 
akuliorius, revolverius, britvas, poeket books vyrams ir 
moterims Visokias knygas, rąžančius, škaplierius, kryže-
priei Kaledasleidžiu už pušy prekės ir įkitus miestus nun 

ANTANAS PUT1RSKAS, 
144 W. Market Street, Soranton, Pa. 

A. & J. H U R W I T Z , 
. BANKIERIAI. 

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

pinigus j visas pasaulio dalys. Atlieku daviernastii su 
maskolijos valdžia ir kitokius reikalus. Lietuviai kreip
sitės prie manęs, o busite užganedjti. 

• • - ~ — - « • « • « • • ' • " » • » • • » n u •• • • • • ' '" 

1 DR. FR. KRAJEWSKI, į 
46 South VVashington St., 

L YVilkes-Barre, Pa. 

" ' " n ' i ui" i ii 
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DR. ALFRED J. VVENNER, 
;; 88 SOUTH VVASHINOTON STR. j] 

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

£ Priėmimo valandos: 
» 8 10 išryto. Bell telephone, 191 R. | 
!"; 1 J po piet. Peoples telephone 1(02. " 
- 7 9 vakare. 
KjJNiHl« « K » M M «l«!M;Kį«j«|M|K M:» K » U r. ii J! J! ĮHlK *;«]){}«,H H K Ui', i t ' . . 

M»JDf iw»t— Ml»»»»iiitim»iiHMti»iuinm»Mi 
TĖMIKYTE LIETUVIAI! 

Kelionė per jūres. Tūkstančiai tūkstančių mūsų tau 
čių keliauja į prigimtą Sali ir iš tonai atgal j Ameriką, o 
labinusiai užganėdinti, kurie perku laivakortes pas: 

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

}£ O kodėl? Nes turi gerą prižiūrėjimą, parankią keli< 
. kad tartum kaip ir pačios kompanijos būtu pirkę Inivakor 

Siuntimas pinigų greičiausias ir piginusias pasaulyj. 

nm 
ie-
dsi 

. \V 
•ne, iįj, 
fces. š#> 

ii 
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VIENATINĖ LIETUVIŠKA DIDELĖ KBAUTUV* 
Cerinusių armonikų, skripkų, klernatų, koncertinio 
trubų ir daugybė visokių mn/ikaliikų instrunentų. 
I'uikiausių džiegorėlių, lenciūgėlių, visokių gražių 
žiedų, laketų, špilkų, kolčikų, gerų hritvų, druka-
voiamų mašinukių, albumų, revolverių, krizių, lažan 
čių, ikaplerių, guminių literų, istorijų, dainų, pnsa 
kų ir visokių maldaknygių. CJražių popierų groiua 

tų raAynnn tu/iną už M«., S turinui "už $1.00. Dailių atidarony. a! 
toriukų «r pavinčiavonių siuntimui į Lietuvą. Atsiųsk nnvo tikra 
adresą ir n* .V. marke, o apturėsi No. '< Kataliog;> su 480 pavei 
kslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. A* gvarantuoju. kad mano 
tavoras pirmos kliasos o prekės pigesnės kaip kitur; orderiu* i* 
siunčiu greitai i .visus Amerikos, Kanados ir Anglijos kraitti* 
Kviečiu \ isus ntlnnkvti si visokiais |drkiniais ir orderiais j aa 

K. VILKEWICH, 
112 Orand St., St. Dep. D. Brooklyn, N. Y. 
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F T r r (C"l A A 8 a u s * 1® tuzinų gražiausių popierų, 38 
\J mA *yX.*\3\3gatunkų su gražiausiomis dainelėmis 

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

M. žukaitis, 227 £. Main str., New Britam, Oonn. 

OFFICE NEW PHONE 37. RESIDENCE 1100. 
LIETUVIŲ ADVOKATAS 

J O N A S S. LOPATTO 
47-48-49 Bennett Building, Wilkes-Barre, Pa. . . 
Norintieji pasiskolinti pinigu ant pirmo raortgagc, 

arba pirkti namus lai kreipiasi. 

NftttjnB Telefonas 1005. Senas Telefonas 65$. 
DR-AS ALBERTAS KAUFMAN, 

—: GYDYTOJAS 18 LIETUVOS. : — 
Specijnlistas nuo visokfu ligų. 

(iydo not tabiausci užsisonejusinu chroniškas vyru. mulmi ir kūdikiu 
livras. Galima susikalbėti, lietuviukai, lenkis kai, rnsiSkui ir vokiškai. 

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

DRAUGO" 
1 r 

SPAUSTUVE 

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA 

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS 

| 1 7 A L D \U\ 
P I G I A I 

• — — • I — • • I IMU Ii '-

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

RAIDĖS STATOMOS DIDELE - NAUJAU-
SIOJO PATENTO-MASINA "LINOTYPE" 

ADRK8UOKITK i f :w 

" D R A U G A S " 
314 E. Ma ket St. Wilkes~Barre, Pa. 

ADRESAI CENTRO VYRIAUSYBĖS SU SI V. LIET. 
RYMO-KAT. AMERIKOJE: 

KUN. S. PAUTIENIUS prezidentas 
P, O. Giradville, Pa. 

JONAS RIKTERAITIS vice-prez., 
67 James St., Water!)ury, Oonn 

KAZYS KRUŠINSKAS seretorius, 
457 — 17th St., Brooklrn, N. Y. 

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

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

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

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

100 So. Meade St., VV'ilken-Barre, f'* 
KUN. V. STAKNEVIOIA dvasiškas vadovas, 

207 Adams St., Nebark, N. .1 

F A B I 0 L 4 , 
Garsi kardinolo \Visemano apysaka. Vsrtė Vyt.au-

tas Kaina 1 doleris. Irnantiems daugiau, kaip vienį 
egzempliorių, nuleidžiamas didelis nuošimtis. 

Gaunama pas: 
REV. V. VARNAGIRIS, 

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

Tautieti! Jei reikia Tau statyti nauji namai, ar tai
syti seni, lai žinok, kad tatai atliks kuogcriaiuiai kontrak 
tarine MIKAS SLAP1KEVICIUS, New PhilidelphiaPa. 

Nauja Knyga—Biblija—aiba šv. Raštas iUeLtas 
KUN. S. PAUTIENIAU8. 

Tik vienafl litas šventaraitis yra katali tilkas. 
Kaštuoja $2.00 ir 15o. persiuntimiu 
Adresas: REV. S. PAUTIENIUS, 

GIRARDVIL1.E, PA. 

MOKYKIMĖS PATĮS 
Gramatika angliškos kalbos mokytis be mokytojo 

r apdaryta) $1.00. 
Vaiky, draugas arba kaip mokytis skaityt ir rašyt 

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

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

Box 62 NEW YORK OITY 

BEN. J. KMELEWSKI 
NAUJAS TELEFONAS 1357. 

Parsiduoda laivakortės ant geriausių linijų. Siunčia 
pinigut į seną krajų greitai ir saugiai. Žemė* ir Notari-
jaus dalykai taipogi doviernastis. 

102 Nortb Sherman St , WILKES-BARRE, PA.. 

file:///Visemano
http://Vyt.au-

