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Metai III.

Lekcija. — I Kov., IX, 24 
-X, 5. — Broliai: Ar neži- 
>te, jog tie, kurie lenkty

nėmis bėga, visi, tiesa, bėga, 
bet vienas tegauna dovaną? 
Taip bėgkite, idant apturėk 
tumite. O kiekvienas, kurs 
lenktynių vietoje nori perga 
lėti, nuo visko susilaiko. A- 
nie, tiesa, idant pragaištan
tį vainiką gauti}, o męs ne- 
pragaištantį. Aš tadą taip 
bėgu, ne kaipo ant abejo; tai 
po mušuosi, nekaip tas, kurs 
orą plaka. Bet varginu ma
no kūną ir vergijon priver
piu, idant kartais kitiems ap 
sakinėdamas, pats atmestas 
nebūčiau. Bet nenoriu,' bro
liai, kad nežinotumite, jog 
musų tėvai visi po debesiu 
buvo ir visi perėjo mares, ir 
visi buvo apkrikštyti Maižie 
šiuje, debesyje ir marėse, ir 

patyjdvmdšką peną 
ir visi tą patį dvasiš

ką gėrimą gėrė (o gėrė iš 
dvasiškos uolos, kuri paskui 
jį ėjo, o uola buvo Kristaus) 
bet nedaug jųjų tepamėgo 
Dievui.

valgė,

ir eik: noriu taip ir tam 
paskučiausiam duoti, kaip 
ir tau. Ar-gi man nedera,da
ryti, ką norių? ar tavo akis 
yra pikta, kad esu geras. 
Taip paskutinieji stosis pir
maisiais, o pirmieji paskuti
niaisiais, nes daug yra pa
vadintųjų, bet mažai išrink
tųjų.

NEPAVYDĖK! M

Tankiai mums pasitajko 
girdėti šios dienos evange-O

vraIi ją ir jos įtalpa gerai 
mums žinoma, o betgi visuo 
met stebimės paduotam jo
je prilyginimui ir atsiranda 
pas mus užuojauta tiems 
darbininkams, kurie nuo 
ansktybojo ryto darbavosi 
savo viešpaties vynyne ir 
kurie prie saulėlydžio nfc 
daugiau užmokesnio aptu
rėjo už tuos, kurie, per iš
tisą dieną išbuvę dyki, nes

Dievo valią, nors ji ir labai 
butų priešinga musų pačių 
valiai? Kur vėl pas mus ar
timo meilė? Jei Kristuje 
męs visi esame sąnariai vie
no kūno, kurio Jis Pats yra 
galva, tai kokia čia gal būti 
skriauda, jei visi sąnariai 
vienokią apturi dovaną ir jei 
vieno džiaugsmas turėtų bū
ti džiaugsmu visų? Savy- 
meilė neprivalo būti musų 
gyvenimo taisykle. Ar Jė- 
zujs neatsižadėjo visko, kad 
viską įgyti? Koks gal būti 
skyrius tau arba man, kuo
met apturime tokią ar kito
kią nuo Dievo dovaną, jei 
męs atsiduodame Jam, o Jis 
mums atsiduoda? Jame męs 
"Viską turime; Jame ką mano 
brolis apturėjo, tą ir aš ap 
turėjau, o ką aš gavau, tuo
mi ir brolis džiaugias; Ja
me yra musų didelis atlygi
nimas, todėl nebūkime sa- 
vvmeilųs, bet sykiu džiaug- 
kimės Jėzuje Kristuje.

tai net baisu klausyti, kokie 
jų šukavimai.

Kamajai (Ežerėmj pav.). 
Čia su laiškais ir laikraš
čiais gyva “bėda”. Išsirašai 
kokį laikraštį, tai kitą-tiek 
primokėk vežėjui. Ar nerei
kėtų įsteigti čia krasa. Juk 
kamajiečiai turi ir monopo
lį, aludes slaptas ir viešas, - 
o krasos trūksta.

Skrabotiškis (Pan. pav.). 
Gruodžio 17 d. čia buvo vals
čiaus rinkikų sueiga; per
žiūrinėjo /praėjusiųjų ir šių 
metų mokesčių sąmatą. Be
veik visas biudžetas ateinan 
tiems (1911) metams palik
tas toks pat, kaip ir praėju
siais. Išnaujo paskyrė 12 
rub. kibirui įtaisyti mokyk
loje, kad vaikai turėtų iš ko 
atsigerti. Iš tų pačių 12 rub. 
reiks aptvert ir mokytojaus 
gurbai. Be to paskyrė 10 rb.

niekas jų nepasaindė, tik

linga ją gerokai taisyti. Pa- 
žimėtina ir jų pačių apsivo- 
gimas. (Nors atsitikimas, 
buvusis D. Udekų kaime). 
Prašalinti augščiau minė
toms ydoms patarčiau ne 
vartoti alaus ir degtinės kū
limo laiku, paskui reikėtų 
atmint, kad dėl nelaimių, ki
lusių iš neapsižiūrėjimo (bu 
tent nepasergėjimas) atsa
ko pats savininkas.

Dusėtai (Zarasų pav.). 
Gruodžio 5 dieną, 6 vai. 
vakaro Dusetų miestelyje 
sudegė dviejų ūkininkų 
tvariai. Vienas jų šiemet 
per didi j į gaisrą nukentėjo, 
vos pasistatė ir vėl žudegė. 
Praėjus savaitei gruodžio 12 
d. ir vėl gaisras; sudegė Du
setų mokyklos tvariai. Spė
jama, kad vis piktadariai pa 
deginėja. Per abu gaišiai bu
vo smarkus vėjas, miesteliu 
gręsė pavojus. Miestelio gy

naujo mokytojaus kąmbarė- ventojai išgązdinti nusimi

lis, net 60 ūkininkų, o laik
raščio Ulei vieno. Inteligenti
jos musų krašte tik tiek ir 
tėra — vietinis klebonas.

Kalviai (Viln. gub.). Iš 
Kalvių nieko negirdėti; tie
sa — bažnytėlė čia nedidelė, 
nedaug ir aludžių. Pamaldos 
atliekamos lietuvių kalba 
(piųma buvo lenkų). Kalvių 
parapija visa lietuviška, iš
skyrus dvarininkus. Apšvie
timas menkas. Jokios drau
gijėlės nėra, laikraščių ma
žai kas teskaito. Priežastis 
to viso — nėr kam jų para
ginti. Trūksta mums inteli
gentijos, kuri galėtų malo
niais žodžiais prikalbinti ir 
paaiškinti kaimiečiams apie 
mokslo naudingumą.

“Liet. Ūkininkas’

dį, kad niekam nepasakotų 
to slaptingo mokslo, rodo su 
pagelba staliuko burtus ir 
atspėjinėja, už kiek metų ta, 
arba ta mergina ištekės, ar
ba tas ar kits jaunikaitis ap
sives. Šitą stebėtiną burtą 
sunku ištirti, nes nuo tų, ku
rio“ nenori tikėti, labai vra 
slepiamasi su tu6 žaislu. Ru 
čiunų kaime vra didelė, apie 
30 atskirų gyventojų, Žei- 
įnės parapijos, bet nuo Kul
vos 2 varstai ir neva prie 
Kulvos nori prisirašyti. Iš
skyrus vieną, niekas laikraš
čių nemėgia skaityti ir ap
skritai žmonės mažai apsi
švietę. Reikėtų, kad jie 
griebtųsi skaityti krikščio
niškus laikraščius ir knygas, 
tai neužsiiminėtų netiku
siais burtais.

Evangelija. — Mat* XX, 
1—16. — Anuomet kalbėjo 
Jėzus savo mokiniams: Pri
lyginta yra dailaus karalija 
žmogui ūkininkui, kursai la 
bai anksti jšėjo samdyti dar
bininkus į savo vynyną. O 
suderėjęs su darbininkais po 
skatiką dienai, nusiuntė 
anuos į savo vvnvna. Ir įse- 
jęs apie trečiąją valandą, iš
vydo kitus dykus prekyi ie- 
tėje bestovinčius ir tarė 
jiems: Eikite ir jus-į mana 
Vynyną, o kas bus teisinga, 
atiduosiu jums. Tr anie nuė-4 
jo. Ir vėl išėjo apie šeštąją 
ir dęvintą valandą, ir taip- 

'pat padarė. O apie vienuo
liktąją išėjo ir atrado kilus 
stovinčius ir tarė jiems: Ko 
čia stovite visą dieną dyki? 
Tarė jdfoi: Kad niekas musų 
nepasamdė. Tarė jiems: Ti
kite ir jus į mano vynyną. 
O kad atėjo vakaras, tarė 
Viešpats savo vynyno už- 
veizdėtojui: Pavadink dar
bininkus ir atiduok jiems už 
mokestį, pradėdamas nuo 
paskutiniųjų iki pirmųjų. 
Kad tad atėjo, kurie apie

fenuoliktąją valandą buvo 
ėję, ėmė po skatiką. O atė- 

ę ir pirmieji, tikėjosi, jog 
daugiau turėtų imti, bet ir 
anie ėmė po skatiką. D im
dami murmėjo prieš ūkiniu* 
ką, sakydami: Tie pasku
čiausieji vieną yalandą te
dirbo, o padarei anuos ly
giais su mumis, kurie nešio
jome dienos sunkumą ir kar 

O anas atsakydamas 
naru jųjų tarė: Prieteli, 

nuoskandoa: ar 
deĖkjai su

apie vienuoliktą - valandą' 
atėję, mažai tedirbo. Labai 
išrodo mums suprantamas 
jųjų murmėjimas: “tie pas
kučiausi vieną valandą tedir 
bo, o padariai juos lygiais 
su mumis, kurie nešėme die
nos ir karščio sunkumą”.

Ar neatsitiko ir mums 
tankiai gyvenime, visokiuo
se priešinguose atsitikimuo
se atjausti tokią murmėji
mo pagundą? Kietu mums iš 
rodė Viešpaties atsakymas 
evangelijoje: “Prieteliau,
nedarau tau skriaudos, ar 
ne už skatiką su manim su
siderėjai? Imk kas tavo yra, 
o eik: aš noriu ir šiam pas
kučiausiam duoti teip, kaip 
ir tau”.

y

Iš Lietuvos.

La u

Imkime, apsakytąjį čia 
atsitikimą aiškiai sau min- 
tin, -įsidėmėdami, jogei čia 
Viešpats Dievas, Kūris kal
ba, Kuris samdo, Kuris at
lygina. Gal manysime, jogei 
tie priešingi atsitikimai, tie 
susidūrimai su žmonėmis, 
kurie mūši) kantrybę bando, 
tie įstabus ir paslaptingi nu 
sprendimai įvyko be Dievo 
pramatymo ir dąleidimo? 
Argi nežinome, jog visur ir 
per viską Jo šventoji valia 
galop įvyksta ? Jei męs savo 
gyvenime priprastumėmxma 
tyti šventą Dievo valią už 
tų debesių ir tos tamsybės, 
ką mus apsiaupia, ir užpa
kalyje tų priešinvbių, ku
rios taip netinka musų ak
liems norams, tai sulaikytū- 
įnėm savo murmėjimą ir iš
nyktų iš musų gyvenimo 
daug sunkenybių ir vargų. 
Ką tas daug gal sverti, jei 
Dievas tiek gero duoda ir ki
tiems, kaip ir mums, įjors iš
rodo, jog jie yra mažiau ver
ti ir trumpiau už mus Dievui 
tarnavę? Argi ne akli męs 
esame ?*Sakome, jogei Dievą 
mylime labiau už viską, bet 
kaip-gi tą meilę galime 

4aL via

Šunskai (Mar. pav.). Pir
mą dįeną Kalėdų buvo Šuns 
kų skyriaus Žilfurio susirin
kimas. Svarstyta buvo apie 
tai, kaip įvykdyt savo perei
to susirinkimo nutarimą, bu 
tent — įkurti Šunskuose ar- 
batnamį. Bet netikėtai žibu
riečiai. ėmė išnaujo kelti bal 
sus, kad nereikia arbatna- 
mio. Žiūrint iš šalies buvo 
aišku, kad žiburiečiai geros 
ir minkštos širdies, pasigai
lėjo vietinio “traktiernin- 
ko” Radzevičiaus, ir užtat ši 
kartą nutarė, kad Šunskuo
se tokio arbatnamio nerei-

liui papuošti. Beveik du treč 
daliai valstiečių*nesi
rūpina valsčiaus reikalais ir
sueigomis; — ateis į sueigą, 
atsisėda ir pypkauja, taip 
kad kitas besėdėdamas prie- 
sienyj ir nežino, kas svarsto
ma.

I

kia.

Skriaudžiai (Suv. rėd.). 
Du metai atgal buvo suareš
tuoti L. Ankudavičius ir jo 
sūnūs Jonas; atsėdėjo tėvas 
vieną mėli., o sūnūs devynis. 
Kentėjo jie nekaltai ačiū 
“liežiuviams” ir teisme liko 
išteisinti. Bet dabar “kaimy 

vėl “neiškentė”, ir vėl

Vadžgirys (Ras. pav.). 
Aplink Vadžgirį labai daug 
valdiškų miškų išparduoda, 
bet vietiniai gyventojai ne
gavo. Pirko visa žydai. De- 
liankos buvo didelės: žmo
nės negalėjo pirkti »(prašė 
už vieną nuo 500 r. lyg 1000 
rb.) pirmas išpardavimas 
buvo lapkričio 4 dieną, ma
žai kas težinojo, ir pirkėjų— 
ūkininkų buvo vienas. An
trą kartą išpardavimas bu
vo (kada?) — Kaune; nu
pirko vėl žydai. Musų vals
čiuj buvo padaryta nutari
mas ir pasiųsta gubernato
riui, kad pamažintų delian- 
kas; bet viskas veltui, — 
vietiniai gyventojai pasi- 
liekti be malku.

Linkuva (Panev. pav.). 
Linkuvos apielinkės ūkinin

nai
gruodžio 22 dieną vėl abudu 
suareštavo ir išvežė Kalva
rijos kalėjimam

Keturvalakiai (Vilkaviš
kio pav.). Gruodžio 31 d., bu 
vo valsčiaus sueiga, kurion 
pribuvo žemiečių viršininko 
padėjėjas, p. Grikietis. Tar
tasi apie atidengimą čionai 
pačto skyriaus, bet valstie
čiai anaiptol nesutiko, saky
dami: “kam mums vėl nau
jų mokesčių,*ar ne gana jau 
ir senų”. Po tam buvo pasiu 
lyta perkelti valsčiaus teis
mas vėl į Bartininkus, (‘lais 
vės’ metais perkėlė Vilka
viškin) bet ir ant to sueiga 
nesutiko. Pavakare, sueigai 
išsiskirsčius, daugumas vis-

nę. Naktimis nemiega, eina 
sargyba, piktadariai, jieško- 
mi; eina tardymas. Pas mus 
šiemet nuo Velykų buvo jau 
8 gaisrai.

Antazava (Zarasų pav.) 
Gruodžio 33 dieną žemiečių 
viršininkas nagrinėjo vals
tiečių bylą dėl kelių nepatai 
-symo. Nuteisė arba 18 r. — 
20 r. užmokėti, arba 4 paras 
sėdėti. Stebėtina, kad ne vi
sur vienodai daboja kelius. 
Visi nubaustieji žada duot’ 
skundą į šuvažiavimą (sjez- 
dą).

Povandenė (Telšių pav.) 
6 d. gruodžio Veniu dvare 
atsitiko didelė nelaimė; vie
no ordinarčiko Veniu ežere 
nuskendo du aunu, vienas 
16, o antras 7 na. Išėjo ant le
do pasivažinėi.Iš priežasties 
nestipraus ledo, pirmiausiai 
įkrito vyresnis, o mažiukas, 
pribėgęs brolio gelbėti, tapo 
įtrauktas į vandenį ir abudu 
pradėjo skęsti. Pagelbėti 
nieks nesuskubo.

Ariogala (Kauno pav.). 
Kraštas labai tamsus, pas
kendęs girtuoklystėj. Jei es
ti kokie rinkimai, tai renka 
degtinė. Pavyzdžiu, buvo se
niūnų rinkimai; atėjo rinki
kai gerųkai jau pasivaišinę 
ir pradėjo rėkt — “po seno
bei”.
z Kiti buvo bemėginą pa
siūlyti į kandidatus blaivą 
žmogų, — bet kur tau... 
“nereikia, nereikia”, net gi 
nedavė balsuoti. Algą se
niūnas pasitvirtino tą pačia,

kai pradėjo kult javus su gą..nelaukdamas nei sueigos nu-
rinėmis mašinomis. Bet pra
džia ne be ydų, bei klaidų. 
Pirma yda — biaurus gir
tuokliavimas kūlimo laiku; 
atsitinka visokios nelaimės, 
kaip gaisrai (Butėnų kai
me), nutraukimas rankų 
(vienas javų leidėjas pasimi 
rė ligonbutyj), suvažinėji
mas žmonių (Varonėlių kai
me). Paklausus kuliančių
ūkininkų, kam jie taip girdo 
kūlikus, atsako: “kad neduo 
si degtinės, niekas neis kul
tų, -mašinistas neprigulin
čiai paleis mašiną; reikia bu 
tinai visiems vilgyti gerk
les”! Antra yda — tai men
kumas mašinistų, kurių dau 
gumas net gi savo darbą ma 
šai tesupranta. Per dvejus 
— trejus metus mašina, be

it tokių vedėjų mnko-

tarijno. Kaikurie, pasipikti
nę šituo, padavė skundą že
miečių viršininkui.

Pumpėnai (Pan. pav.). Pe 
reitą žiemą per rinktinių su
eigą buvo nutaria, kad šven
tadieniais aludės ir monopo
lis butų uždaryti. Tečiau nu
tarimas nuėjo vėjais; kalba, 
buk nebuvęs net niekur iš
siųstas. Vertėtų padaryti ki 
tą nutarimą, tik veiklesnį.

Darsūniškis ir jo apielin- 
kė (Viln. gub.). Atgavus 
spaudą, žmonės visur pradė
jo šviestis. Kas kita Darsū
niškio parakvijoj, neįžengia 
ma tamsybė, girtuokliavi
mas; netik senieji, bet ir jau 
nimas linksta prie degtinės. 
Liūdna, paimkim nors Migo

Dabikinė (Šiaulių pav.). 
Šiaulių ūkės draugija Dabi
kinės dvare taiso gyvulių 
prižiūrėjimo ir pieno suvar
tojimo kursus, kurie tęsis 
nuo 25 sausio lig 20 vasario. 
Mokestis už mokslą 15 rub
lių, užmokamas iš kalno. Už 
tai duodama ir vieta gyven
ti be patalinės. Išklaususieji 
kursų gali laikyti ekzame- 
nus ir gauti paliudijimą. Ga
lima užsirašyti nuo 8 lig 15 
sausio Šiauliuose ūkės drau
gijoje, Kuršėnuose pas Ja
kubauską banke, Kėdainiuo 
se pas Chrapovickį banke, 
Baisogalos dvare, Dubikinės 
dvare, Panevėžyje sindika
te, Kelmėje pas Bronislavą 
Gruževskį. Kokioje kalboje 
bus daromi kursai, užkvieti- 
muose nepasakyta. Dabiki
nės dvaran nuo gelžkelio 
stoties to paries vardo 7 vara 
tai.

Šeduva (Šiaulių pa y.). Šį 
rudenį pas mumis po neku- 
riuos sodžius apsilankė kaž
koks ir nežinia iš kur atkly
dęs apgavikas, kurs sakėsi 
gydąs pamišėlius. Atsiradfc- 
nemažai ligonių, iš kurių vie 
ni patįs puolė prie taip dide
lio “daktaro”, kitu's dides
nius ligonius namiškiai, ve
žė. Apgaviko mat gudraus 
butą; jis iškalno ėmė už gy
dymą pusę pinigų, o kitus po 
pasveikimo; todėl surinko 
už visokias pupų ir žirnių 
sriubas po keletą rublių. 
Taip Raginėnų sod. apie 20 
r., Baukų 8 r.. Pavartyčių 
apie 40 r., ir paskui nukelia
vo savais keliais, o ligonįs 
kaip sirgo, taip tebeserga.

Žarėnai (Telšių pav.). Mi
rė Žarėnų naujos statymo 
bažnyčios komiteto sąnarys 
Stanislovas Undiravičius 
dvarininkas. Buvo ’pavargė
liams mielaširdingas. Palai
dotas Žarėnų kapų koply
čioje, jo paties išmūrytoje. 
Naują bažnyčią paėmė mu- 
rvti Robašauskis.

Jurbarkas (Res. pav.). Ku 
nigaikštis Vasilčikovas da
vė po dešimtinę žemės pa
statyti mokykloms Eičių ir 
Pašvenčio sodžiuose.

Panevėžys. Užsiėmus pra 
dinių mokyklų inspektoriui 
Ttomlenskiui ir žemiečių vir 
šinrnkui Ciglieriui valsčių 
sueigos Pan. pav. padarė nu 
tarimus atidaryti 11 naujų 
mokyklų. Toks pasisekimas, 
kaip rašo Kauno “S. Z. Tr 
legraf”, išaiškinamas t’ 
kad Ttomlenskis ir Cigl 
moka lietuviškai ir pa 
lietuvių tautos reikali 
to esą nieko negalim 
rvti.

Igliauka (Mariamp. ap.). 
Metai jau, kaip. darbuojasi 
čionai “Blaivybės draugija.
Sunku
Metu
kim
ka

una. Per Naujus 
riinis susirin- 

:,’ė apys-
'do,

Kulva (Kauno 
mus Ručiunų k 
do vienas juodx
vęs a Angį i j 
rais sn*ik vi'
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met prageriama 40 tūkstan
čių rublių. Todėl ‘Žiburiui’ 
padedant “Blaivybė” šiose 
dienose, atidaro Igliaukoje 
arbatinę.

Kybartai (Vilkavisk. ap.). 
Darbininkas Stasys Kava
liauskas, eidamas per pievų, 
paslydo ir išsilaužė kojų. Ka 
daugi jisai yra prisirašęs 
prie “ Krikšeionių-Darbinin 
kų Draugijos”, tai pastaroji 
nutarė duoti jam pašalpos 
kas savaitė 2 rubliu. Kaip 
turėsianti daugiau pinigų. 
Draugija didesnes pašalpas 
duosianti.

ūkininkaius mažai naudin
gas, o į jų vietų parsisiųzdin 
ti “Žemdirbį”. “L. Ūkinin
kas” tuo tarpu palikta dėl
to, kad esu maža kas jį skai
tęs, tai indomu žinoti, kas ja 
me rašoma apie ūkį. Taip, 
tai taip, bet “L. Ūkininke” 
trigubai daugiau rašoma 
apie beždžiones ir apie para
pijų sutvarkymų, ar suardy
mų. Tegu “L. Ūkininkas”
išleidinėtų savo “Žemę” at
skyrimu, tai nieks prieš ja 
netartų nei pusės žodelio.

Kiburiai (Panevėžio ap.). 
Pas mus yra parduodami šie 
dvarai ir palivarkai: Kalna- 
grosčiai, Sėjagrosčfai, Žiž- 
mai, Burniškė, Paislikiai, 
Ručeniai. Lietuviai pirkite 
žemelę!

Kupreliškiai (Panev. ap.). 
Už poros verstų nuo mieste
lio teka Opašeios upė. Sun
ku buvo per jų pereiti, ypač 
kai užeina lietus. Bet bfldar 
mas Kupreliškiuose kun. Jo
nas Karbauskas parūpino 
savo lėšomis per upę 40 
sieksnių ilgumo lieptų.

Kučiūnai (Seinų apskr.). 
Dar nei metų nėra, kaip gy
vuoja Kučiūnuose “Žibu
rio” skyrius, o jau antrų va
karų surengė. Per šį vaka
rų, kuris buvo 8 sausio (n. 
st.), buvo vaidinama Ketu
rakio “Amerika pirtyje”. 
Artistai-mėgėjai savo roles 
atliko įabai gerai, išskiriant 
tik piršlį. Po vaidinimo vie
tinis choras, vedamas p. Ig
no Statkevičiaus, gražiai pa
dainavo. Porų dainų publika 
net prašė atkartoti. Dau
giausia svečių atvyko vaka
ran iš Seinų (šeši vežimai). 
Iš kitur nedaug buvo, nes 
trukdė visiems blogas ke
lias. Po dainų buvo šokiai 
(keletas lietuviškų). Teatro 
įrengėjai parūpino ir bufetų 
tie svaig. gėrimų. Dauginu
sia tam vakarui padėjo triū
so vietinis klebonas ir moky
tojas Statkevičius.

Pašvitinys (Šiaulių ap.) 
Po Naujų Metų čia bus in- 
taisyta plačta, o tolimesniu 
laiku, tikimasi ir telegrafas. 
Valsčiui reikėjo pridėti 150 
rub., kiekvienam ūkininkui 
po ll/2 kap. nuo dešimtinės 
žemės. Nors iš valsčiaus in- 
galiotinių (vibornų) tarpo 
atsirado priešingų netik pi
nigų paskyrimui, bet ir pa
čio pačtos skyriaus atidengi 
mui. Tečiau balsuojant, jų 
pasirodė maža dalelė ir dau
guma balsų nutaria duoti 
pačtos skyriui reikalingų su
mų. Pirma pačta veždavo iš 
Joniškio, atstu 17 varstų. 
Daug kam žūdavo laiškai ei
dami per rankų rankas, dau 
gelis gaudavo atlipintus ir 
t.t., o už telegramų atneši
mų reikėdavo užmokėti net 
1 r. 70 k. Pačta parveždavo 
2—3 sykius per savaitę, o 
kai-kada ir vienų sykį.

Gižai (Vilkaviškio ap.). 
Apie mus ėmė sirgti žmo
nės: vieni reumatu, kiti krū
tine, plaučių uždegimu, gelt
lige. Ar neprigavo šia šilto
ji žiema. Kai nelabai šalta, 
tai žmonės nekuria kakalio 
ir į triobų įsimeta drėgnu
mas.

Pažvmėtina, kad šiemet ir
šiaudai amaruoti, ir obuo
liai greit pųva, ir gyvuliai 
sirginėja, tai ir žmonės ne
atsilieka. Gal kuris gydyto
jas išaiškintų viso to prie
žastis?

“Šaltinis”

Korespondencijos.

Gižai (Vilkaviškio ap.) 
Gruodžio 30 d. buvo čia vai s 
čiaus sueiga. Paprastų rei
kalėlių neminėsiu — nesvar
bus. Labiau susirinkusieji 
sujudo, kai vaitas pasiūlė 
valsčiui pirkti dvaro lauko 
ir ketverius namus. Mat vals 
čius, neturėdamas savo že
mės nei namų, nuomuoja 
raštinei būstų nuo dvaro, o 
vietinis dvaras galutinai iš
parduodama. Susirinkusieji 
vienok išsigando, kad reikės 
mokėti apie penkis tūkstan
čius ir pasiūlymų tuo tarpu 
atmetė.

Šiek-tiek daugiau pasigin 
čyta apie laikraščius. Iki 
šiol 4it eidavo į raštinę vals- 

Uk/ o pinigais “ L. Ukinin- 
i^*^kaa^ir,“L. Žinios”. Dabar
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taip skaudu, kaip kad regi 
darant tikrą lietuvį kataliU 
ką!

Štai 28 sausio teko prisi 
žiūrėti, kaip skundžia Auta 
nas Šiukevičius Juozų Ben 
dinskų už tat, kad nedėlio 
dieną tas jam pardavė bon 
ką alaus, kurią vostik teis 
prašė! Teismas, pasiremda 
mas tiesomis, nuteisė bėdin 
Juozą $50.00 bauda! Na i 
kurgi čia artimo meilė?

30 sausio įžengė į ste 
moterystės p.p. Kastas 
trulis su Petrone Mėžimų 
te ir Povilas Niurką su A.
Tą pačią diena nusinuodiil 
su karboliu Pranas Matula 
tis. Priežastis gal buvo šei 
meniški nesutikimai. Paėji 
iš Suvalkų gubernijos. Pi 
liko pačią.

Oras šaltas. Sniego nėrfj 
Macka

kai reikalavę. Bet ir tatai 
neužganėdino specijališko 
teismo ant Ellis Island’o 
“Reexcluded, likely to be- 
come a public charge”, už
giedojo savo paprastų gies
mę. Bandė dar vienų būdų 
išliuosavimo. Davė vaikinui 
pinigų, reikalaujamus 25 
dol. ir padavė apeliacijų į 
augštesnę valdžių IVashing- 
ton, W. C. Bet ir tas nieko 
negelbėjo: sugrųžino atgal.

Antanas Mikalauskas, 41 
metų, ant laivo Pennsylva- 
nia važiavo pas švogerį .Juo
zų Mačulskų, Harrison, N. 
J. Turėjo su savim 20 rub
lių pinigų, permažai, nelei
do. Švogeris pribuvęs ant 
Ellis Island, taipgi negalėjo 
išliuosuoti, nors yra gerai 
pasilaikantis. Sugrųžino ne
laimingų atgal.

Pranas Tamošaitis, 20 me 
tų, ant laivo President 
G raut, važiavo pas broli 
Kasparų Tamošaitį, Cedar 
Rapids, Io\va. Kitų antrašų 
;urėjo pas pusbrolį Teofilių 
Mataitį, Ne vark, N. J. Jo
cio atsakvmo ant laišku ne- 
sulaukė, matyti antrašai bū
ro negeri, pats pinigų tik 
vienų dolerį turėjo, liko su
grąžintas atgal.

Stanislovas Šimkeviče, 19 
metų, ant laivo Main, važia
vo pas pusbrolį Dominiką 
Daukutį, Binghampton, N. 
Y. Neturėjo savų pinigų. 
Davė telegramą pas pusbro- 
į, bet aplaikius, pinigų, 25 

dol. specijališkas teismas 
vistiek nepaleido, sugrųžino 
atgal.

Juozas Luckeviče 35 me
tų, ant laivo Gothland, va
žiavo pas švogerį Tamošių 
Preisų, Clealum, Wash. Tu
rėjo gelžkelio bilietų iki vie
kai, tiktai permažai pinigų. 
Aplaikius 25 dol. bet vistiek 
sugrąžintas.

Adomas Jasadovič, 20 me 
;ų, ant laivo Samland, va
žiavo pas giminę Mrs. M. 
Jankus, Brooklyn, N. Y., ku 
rį jam laivakortę buvo nu
siuntus. Kadangi atvažiavu 
sis ant Ellis Island, neturė
jo pinigų parodyti, taigi liko 
sulaikytas. Jo giminietė, at
važiavusi ant salos, teipgi 
negalėjo išimti. Aut ryto-' 
jaus giminietė atsivežė su 
savim A. Kundrotų, kuris 
save skaito antru imigraci
jos komisijonierių, (?), nes 
yra išrinktas imigracijos 
komitetan S. L. A. Bet ir jis 
nieko nepadarė ar gal ne
norėjo daryti? Beabejonės 
jau Kongrese nebeturi drau 
gų? kadangi šitų “keisų” 
paleido iš savo nagų.

Antanas Tamošauckas, 24 
metų, ant laivo Rhein, va
žiavo pas brolį Wm. Tamo
šauską, St. Louis, Mo. Buvo 
užlaikytas, nors turėjo pi
nigų 2 dol. ir gelžkelio bilie
tą iki paskirtai vietai. Buvo 
nuteistas sugrąžinti, bet ap
laikius 25 dol. išleido pas 
brolį.

Motiejus Dumbliauskas, 
19 metų, ant laivo Noordam, 
važiavo pas dėdę Petrą Ma 
žeiką, Waterburv, Conn., 
kuris jam laivakortę buvo 
nusiuntęs apmokėtą iki vie
tai. Bet kadangi vaikinas ne 
turėjo pinigų parodyti, liko 
užlaikytas, “L. P. C?’ su
grąžinimui. Dėdė, gavęs ži
nią apie vaikino nelaimę, 
tuojaus prisiuntė jam pini
gų 15 dol., o paskui ir pats 
pribuvo, taipgi su pinigais 
ir paliudijimu viršininkų sa
vo miesto, kad jis yra pasi 
turintis saliuninkas. Galįs 
vaikiną laikyti pas save 
siųsti ką nors prasimokyti 
kad ir kelis metus. Nieko ne 
gelbėjo ir tokie prirodinėji

mai, besąžiniški valdžios 
paskirti teisėjai užtraukė sa 
vo paprastą giesmę “L. P.
C. ” Padavė apeliacijų į Wa- 
shington, D. C., bet ir iš te
nai atsakymas: apeliacija at 
mesta, sugrąžinti.

Marija Židelis, ant laivo 
Brandenburg, važiavo pas 
dėdę Adomą Šidlauską, Nnv 
York, City, kuris jai laiva
kortę buvo siuntęs. Mergi
na būdama mažo augumo 
sarmatinos užsirašyti pilnai 
savo metus, 17-kos, kaip pas 
kui kalbėjo. Užsirašė, ir pas 
kui prisiekė, kad penkiolik
tus baigianti. Pagal imigra
cijos tiesas nepabaigę 1 li
kos metų, keliaujantis be tė 
vų arba ne pas tėvus dau
giausiai grąžinami atgal. 
Taigi ir čia dėdė su dėdiene 
pribuvę ant Ellis Island ne
galėjo jos atsiimti, nors jie 
prisiekė, kad mergaitė jau 
baigia 17-tus metus. Kas iš 
jų kalbėjo tiesų — jie patįs 
gal žino? Dėdė, ant Ellis Is- 
land, nieko nepešęs, pasi
samdė advokatą. Padavė 
apeliaciją į AVashington’ą,
D. C. Bet ir tenai nieko ne
laimėjo — sugrųžino mergi
nų atgal. Beabejonės, viena
tiniai už melagystę ir kreivą 
prisiekę.

Viršifainėti pavyzdžiai 
ant Ellis Island visai nenau
jiena. i Šimtais jaunų vyrų 
sugrąžinama atgal kasdie
ną. Svarbiausios priežastis 
— permažai turėjimas pini
gų. N (fa s atvažiavę beveik 
kiekvienas gautų arba ir 
gauna nuo savo giminių ar
ba pažįstamų, bet Ameriko
je gauti doleriai ant Ellis 
Island už niekų laikomi, nie 
ko negelbsti imigrantui. Ki
ta priežastis, spųstai stato
mi prie gavimo darbo. Jei
gu užklaustas, “ar turi dar
bų”, atsako, “nuvažiavęs 
tuojaus gausiu darbą”, to
kie sulaikomi, kaipo kon- 
traktuoti darbininkai. Imi
gracijos tiesos, konkraktuo- 
tų darbininkų nepavelija į 
Amerikų įleisti. Šitam tiesų 
artikului pildyti, ant Ellis 
Island, yra keletas inspek
torių net specijalistų. Gar
siausi jų: Alexander O’Co- 
nnor ir Sclnvartz; jie savo 
specijališkumu atsižymi ge
riau už kitus inspektorius, 
dirbančius ant Ellis Island. 
Trečia priežastis, negeri ar
ba neaiškus antrašai. Taip
gi visokios melagystės ap
sunkina arba visai uždaro 
kelią į Amerikų.

Šitie pavyzdžiai duos su
prastų maždaug, skaityto
jams, kurie nežino, kokios 
tiesos viešpatauja, ant Ellis 
Island, Imigracijos stotyje.

Butų naudinga, kad lietu
viai atkreiptų nors kiek ati
dos į tatai, susirašinėdami 
su savo tautiečiais Lietuvo
je. Persergėtų juos, kad ne
keliautų iš namų be pinigų. 
Amerika dabar priima ne 
žmogių bet jo pinigus.

P. S.

K. Algirdo Draugijos valdy
ba visokiomis priemonėmis 
rūpinasi sugriauti.

15 sausio kum M. Šedvy- 
dis palaimino moterystės ry 
šį tarp Jono Kaliberto ir Ju
lijonos Lukoševičiutės. 
Daug lietuvių išsikraustė iš 
Jersey City’s į Long Island 
City svkiu su Pullman ka-v v
rais.

Vuoslė.

BAYONNE, N. J.
9

jos, nei laikraščiai su knygo
mis, nei paties apsišvieti
mas. Jųjų bažnyčia, pasi
linksminimo vieta — tai sa- 
liunas, saliuninkas gi jų do
ros ir išminties mokytojas. 
Kaip visur, taip ir čia tokie 
tamsuoliai prisimaukę ru
džio, tuojaus daužo vienas 
kitam ausis, už ką tankiau
siai papuola šaltojon.

Gėda, Broliai! Girtuokly
bė nei vieno nepadarė nei 
turtingu, nei apšviestu, nei 
laimingu. Taigi meskite gir

n j

1
S. L. R. K. A., 60 kuopa 

laikė 20 dieną sausio susirin 
kimų, laike kurio prisirašė 5 
nauji sąnariai, tai jau turė
sime 14 dieną vasario nau
dai šv. Mykolo parapijos. 17 
dieną šio mėli. kun. M. Šed- 
vydis palaimino moterystės 
ryšį tarp Jono Dambraucko 
ir Onos Abraičiutės; vestu 
vės buvo puikios.

Socijalistams pradeda pas 
mus nesikloti, nebištenka 
net pinigų nusipirkimui ta 
bako į pypkę ir dėlto kurio
je rūkė pypkėje plotkeles, o 
kiti jau išdūmė, ir jei ne vie
nas smuklininkas ir vargšas 
agentėlis, tai jau ir visai bu
tų išnykę.

Sulaukėme naujo vertelgos 
p. Navickio, kursai uždėjo 
drapanų krautuvę, tik, deja, 
kad lietuviai vietoje eiti pas 
saviškį, eina pas žydus.

Šeškas.

tuokliavę, o griebkitės ap
švietos, kibkite prie 
laikraščiu bei pamokinančiu 
knygų skaitymo. Tuomet tik 
tikra laimė užviešpataus jū
sų širdyje ir jūsų šeimynoje 

Prietelius.

NFAVARK, N. J.

geni

DONORĄ, PA.

Sausio 29 d. lietuviu šv. 
Jurgio bažnyčioje Jo Malo
nybė vyskupas suteikė pa
tvirtinimo Sakramentą dau
giau, kaip 300 asmenų. Baž
nyčioje buvo labai ankšta, 
štiesu, stebėtina, kad Ne- 

\varke tiek daug lietuvių, o 
turi tokią mažą bažnytėlę, 
bituose miestuose lietuviu 
mažesni būreliai, o turi ne 
;ik didesnes bažnyčias, bet 
:uri ir mokyklas. Nevarkie- 
•iams vertėtų pasistatyti di 
dėlę murinę bažnyčią, ypač, 
kad turi pliacių ir darbštų
kleboną, kun. Staknevičiu.

Ceremonijos tęsėsi nuo 3 
iki 5 vai. popiet. Pabaigoje 
vyskupas pagyrė šv. Cecili
jos chorų už gražų giedoji
mą.

Grinorius.

FOftEST CITY, PA.

Darbai eina puikiai. Kieli 
vienas čion atvažiavęs ga1dirbti kiek tik nori.

Pas kun. M. Pankauskų
vieši katile atvykęs iš Lietu
vos kun. Stanislovas Dvša.

Redakcijos atsakymai.

Grinoriui. Kiek galėjome, 
tiek įdėjome. Iš kitų daiktų 
kaikas gal butų pasijutęs už 
gautu. Todėl juos ir apleido
me. h'

Retai tenka matyti žinias 
iš šios apilinkės, nors lietu
vių čia randasi suviršum 70 
šeimynų ir dusyk’ tiek pa
vienių. Lietuviai turi savo 
parapiją ir kleboną lietuvį, 
kun. Mišių. Draugijų yra 
septynios. Taigi manytų 
kas, kad donoriečiai labai su 
sipratę ir augštai pakilę ap- 
švietoje. Visai ne. Išskyrus 
kelis asmenius, Donoms lie
tuviai tebemiega saldžiu 
tamsybės miegu. Apšvietoje 
pasilikę visų tautų užpaka
lyje musų tautiečiai vado
vauja joms girtuoklybėje 
ir visokiuose vaiduose. Iš 
laikraščių matyt, kaip ir ma 
žesniuose už Donorą mies
čiukuose lietuviai pradeda 
krutėti, rengia balius, tea
trus, koncertus ir t.t. Pas 
mus tik lietuviai neturi to
kiems pasilinksminimams 
laiko, nes visą praleidžia ger 
tuvėse.

Laikas, broliai, susiprasti

P. G. Daina apie girtuok
lio laimę nebus įdėta. ♦

K. J. B. Lietuv. Sintaksė 
dar neišėjo atskiroje knygo
je. Kol kas jinai eina per 
“Vadovą”. Rašo jų Rvgišn 
kių Jonas. Rodosi, kad pra
dinėms mokykloms šitas va
dovėlis bus persunkus. Ski
riamas jis regimai inteligen
tijai.

ELLIS ISLAND, N. Y

(“Castle Garden”)
Kas lankėsi ant Ellis 

Island, reikale atkeliavusių 
savo giminių arba draugų, 
tas patyrė, visokias žaban
gas arba spųstus, statomas 
kiekvienam imigrantui pri
būvančiam į taip vadinamų 
jų liuosybės šalį, Ameriką.

Jeigu paklaustuinite, pa
ties komisijonieriaus, Wi- 
lliam’o IVilliams’o, musų 
tautiečio p. Jankausko, su» 
perintendento, arba ir kitų 
imigracijos valdininkų, vei
kiančių ant Ellis Island, 
apie imigracijos įstatymus, 
tai, beabejonės, tvirto atsa
kymo nesulauktiūnite. Ka
dangi imigracijos įstatai, 
ant Ellis Island, tankių tan 
kiaušiai permainomi. Bet ne 
žinia nuo ko tas vienodumas 
pridera ? Gal paliepimas 
augštesnios valdžios iš Wa- 
shington’o, ar gal savavališ
kumas komisijonieriaus ir 
kitų visokios rųšies valdžios 
agentų, kurie į vienų dūdų 
pučia ir vienų giesmę gie
da: “L. P. C.” Likely to be- 
come a public charge.”

Nuo nekurio laiko, ir da
bar akyse imigracijos virši
ninkų, kiekvienas ateivis nu 
žiūrimas, kaipo kandidatas 
ant visuomenės sprando, t. 
y. “L. P. C.”

Čionai pavyzdžiu paduo 
du keletu lietuvių, jaunų vv 
rų, grąžinamų arba jau su- 
grųžintų atgal.

Juozas Nevulis, 20 metų 
ant laivo “Pretoria”, važia 
vo pas dėdę V. Bielį į Eliza- 
bethport, N. J. Nėturėjo su 
savim gana pinigų, t. y. 25 
dolerių. Dėdė pribuvęs nega 
Įėjo jo išimti, kadangi nepi 
lietis, o prieto mažai atsive 
žė dolerių parodyti. Ant ry 
tojaus Bielio pati pribuvo su 
kun. B. Žindžių. Stojo teis 
man, gvarantavo vaikino už 
laikymų; turėjo ir pinigų, 

nin

ir mesti gerus. Girtuoklybė
pražudys mus.

Donorietis.

LOWELL, MASS.

JERSEY CITY, N. J.
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Šv. Onos parapijos balius, 
laikytas 26 gruodžio 1910 
gana nusisekė, nors socija
listai priešingai parengė tą 
pačią dieną savo balių ir ėjo 
po namus prašinėdami lietu
vius į savąjį ir atkalbinėda
mi nuo parapijinio baliaus. 
Čionai lietuviai pradėjo tver 
ti politišką kliubą, jau susi
rašė apie 50 narių, tik dar 
nežinia, kokie jojo siekiai 
bus, ar tik viena politika už
siims, ar ir skaityklos-kny- 
gyno įsteigimu? — Parapija 
plėtojasi povaliai, nors D.

Oras pas mus mainosi. Sv 
kį pašala, tai vėl, žiūrėk, ir 
atleidžia. Sniego visai netu
rėjome.

Darbai iki šiol ėjo gerai 
Bet girdėt, šį mėnesį pradė
sią dirbti po keturias ir pu
sę valandos ant savaitės, ir 
taip būsią tris ar daugiau 
mėnesių.

Parapijos reikalai stovi 
gerai. Draugijų turime ke 
lias: Didžio Lietuvos kuni 
gaikščio Algirdo, šv. Juoza
po, moterų Motinos Švč 
Aušros Vartų dr-ja ir Vvtau 
to benas. Visos gražiame su
tikime gyvuoja, Neseniai su 
sitvėrė dar Teatrališka kuo 
pelė. Prieš užgavėnias nori 
atlošti teatrą, taigi stropiai 
mokinasi “Ameriką pirty 
je”. Žodžiu, Lowell’io lietu 
viai kįla augštyn. Ir čia te- 
čiaus yra būrelis tatfisūnų
kuriems nerūpi nei draugi-

Sausio 29 d. šių mietų .Ne 
\vark’o lietuviai turėjo liepa 
prastą iškilmę savo bažny
čioj: Jo Malonybė vyskupas 
J. J. O’Connor suteikė pa
tvirtinimo sakramentą su
viršum 300 lietuvių. Nors 
lietus lijo, bet bažnyčia bu
vo kimšte prikimšta. Pirm’ 
suteiksiant patvirtinimo sa
kramentų Jo Malonybė pa
sakė ilga pamokslą (angliš
koj kalboj; labai gaila, kad 
daugelis nesuprato), ragin
damas būti drąsiais Kris
taus kareiviais, skaityti tik 
geras knygas ir laikraščius, 
nurodydamas, kaip blogų 
įtekmę daro ypatingai Į jau
nimų skaitymas ištvirkusiu 
aikraščių.

Vietinis klebonas kun. Y. 
Staknevičius, prirengdamas

Waterburiečiui. Apie 
“burtininkus” etc. turime 
kitokių nuomonę. Į asmeniš 
kumus, kurie toliau gyve
nantiems nieko nerupi, ne
sikišame. Netilps.

J. J., Brooklyn, N. Y. Val- 
paraiso universiteto “stu
dentėlio” nepridėra taip la
bai garsinti. Pagalios “stu
dentėlis” nieko išmintingo 
nei nepasako. Niekas ne
pyksta ant neišmanėlio. Ne
tilps.

K. Jakimavičius, Water- 
bury, Conn. Apie tokius rei-

prie to sakramento, pašven-1 kalus reikia kreipties pas
tė 6 vakarus aiškindamas ti
kėjimo dalykus.* Ateityje ga 
Įima tikėties, kad tokie An
tonovai nepataikys pasaky
ti, kad jus (t. y. katalikai) 
nežinote nei paprasčiausiu 
dalykų savo tikėjimo.

Podraug atsiliko taip va-

advokata. “Draugo” redak 
cija nežino tarptautinių tei
sių ir tokiuose atsitikimuo
se patarimų negali duoti. 
Atsiprašome, kad nieko ne- 
atsakėm taip ilgai.

Šokėjui, Lewiston, Me.
dinama “Kanoniška Vvsku-i Tokios žinios niekam neįdo- 
po vizitą”, t. y. maldos užlniios. Tai kitų sykį draugi-
mirusius vyskupus, kuni- .ia pasirūpina, kad jos ba
gius, sąnarius musų parapi- liuose nesilankytu ištvirke-
jos ir visus mirusius; apziu 
rėjo altorių, bažnytinius pa
rėdus ir gyrė jų daugumų ir 
gražuma; peržiurėjo taipgi 
visas parapijos knygas ir 
radęs viską tvarkoj, išreiškė
savo dėkingumų ir užganė-! 
dinimų kun. Staknevičiui.

Juozupas.

. lės.

Rubsiuviui, Mahanoy 
City. Nepadorus raštelis pa
siųstas į tam tikras rankas.

Vyriausybės susirinkimas.

ATIIOL, MASS.

• Skaudu yra iš šalies žiū
rint, kaip męs, lietuviai, per 
savo nesusipratimą viens ki 
tą skriaudžiame. Jei taip 
darytų kokis <ydas, bedie-

netikėlis, tai nebūty

Homestead, Pa., 38 kuopos 
komitetas neatbūtinai turi 
susirinkti 12 diena šio mėne
sio tuojaus po mišių bažnyti
nėj salėj. Yra svarbus reika
las pasišnekėt apie vieną są-j 
narį, kas su juo daryti, ba| 
už jo vieno suspenduos mūs 
visą kuopą.

KolJ



iiijienos iš 
Amerikos.

laisi dynamito ekspliozija.

kįsių “Open shop” darbo 
budo, tai yra, jog bus lygiai 
priimami į darbų unijonis- 
tai, ’ kaip ir ne-unijonistai.
Budavojimo darbas Garyje
visai suparaližuotas. . ... ». _ ,x. ,vartojimų negražių žodžių] 

Tvirtas medinėje kojoje, viešoje vietoje. — Kiekvie

Moterų teismas.

Wenatchee, Wash. Prisie
kusiųjų teismas, susidedąs ] 
vien iš moterų, nubaudė vie
nu doleriu tūlų N. Crane už I

nas vyras, negražiai pasiel- 
New York, N. Y. Herbert Į gįantis ar kalbantis, bus pa-

New York, N. Y. Pirmų
lienų vasario sprogo apie .
15 tonai dynamito, gulinčio . Manley» buvęs tramva- trauktas moterų teisman, 
,nt stoties Central Railroad paus konduktorius, nelai- kas bus jam didesne baus- 
i New Jersey. Ekspliozijos Į ndn^unie atsitikime nusto- me, negU užmokėti keliasde- 
. t sėkmės baisios. Arčiausi P^8 kojos, išsigydęs iškelia- dolerių.

vo Alaskon aukso ieškotų.namai su žeme sulyginti, .
New Yorke ir Brooklynei dlu^° butą su juo. Desim- 
daugelyje namų langai išbi- čiai met* Pankus Man- 

rrėjo. Tas pat atsitiko ir Sta- ley 8Ug*t*° i Suvienytąsias 
ten Island’e, Ellis Island’e, Val8tiJa8 atsivydamas šim- 

[ Eong Branch ir kitose vieto- penkias-dešimts tūkstan- 
, net 40 mylių atstu. Beto R doleri^ Tuos pinigus 
įskaudinta keli laivai ir Man1^ surinko už aukso 
jrvazai. Keliosdešimts miltelius, o kad nepavogtų, 
lonių žuvo ant vietos, o ke|iaikė juos mėmėje kojoje 
šimtai sunkiai sužeista

ATBALSIAI.

Labdarys.

Štai kų antvyskupis I 
Ireland sako apie katalikiš-| 
kajų laikraštiją:

Dūšių ganytojas, kuris ne]kurių tam tyčia buvo įsgrę-, . , . ., . . . .7 sistengia įvesti katalikiškųzęs. Buvo tai saugiausia ban ,ew York, Newark, Jersey 
,ty, Yonkers ir kitų aplin- ka’.kuri nei Minusiam va

inių miestelių gyventojai Į uesisapnavo 
kttrfinančio trenksmo 

gųzdinti, manė atsitikus 
žemės drebėjimų. Didžiau
siame išgąstyje, klykdami moteriškė Ida Golden, 
bėgo iš namų laukan ir lyg linti

laikraštį į kiekvienus savo] 
parapijos namus, atstumia | 
didžiausių j į ir pasekmin- 
giausiųjį savo katekizacijos Į 
ir pamokslinęs pagelbinin- J 

Cleveland, Ohio. Jauna I kų; katalikas, kuris neskai-
Ilgas miegas.

gu- to katalikiško laikraščio, ne-
miesto ligonbutvje, turi troškimo auklėti kata- 

proto nustoję dairėsi į visas I miegojo visų savaitę nieko likiškų gyvenimų savo min- ] 
puses, rodos, pavojaus ieš- nevalgius nei gerus. Aštun- tvj ir širdyj, neturi troški- 
kodami. Daugelis persišaldė tų dienų nubudus atsikėlė mo apsiginkluoti, kad apgy- 
ir dabar serga. — Medžią- sveika ir drūta. Gydytojai nu8 saVo katalikiškų tikybų; 
giška blėdis sieksianti mili- negali sau išaiškinti šį atsi- katalikiškieji gimdytojai, 
jonų dolerių. — Keletu as- tikimų. kurie nepratina vaikų prie 

skaitymo katalikiškų laik
raščių, tokie gimdytojai ne
sinaudoja visais galimais į- 
rankiais, kad jų vaikai bu- 

žinti valstijos iškaščius pra- tų gerais katalikais, 
šalinant nemažų skaitlių tar Ištikro žmonės, kurie pa- Į 

Stanford, Ky. Tūla Aman nautojų, kapitoliuje. Ir taip ^i8 neskaito nei kitų neprati- 
la J. Harrison nuėjo nakčia vietoje 23 policmonų bus tik *ia Pr*e katalikiškų laikraš- 

lant kapinių ir rankomis at- 15; vietoje 21 tik 12 steno- ^iV> parodo, kad jiems ma- 
fkasė grabų advokato G. B. grafisčių ir vietoje 68 tarnų ^a\ aPeina» kad jie patįs ir 
ISaufley’o, iškėlė jį į viršų, liks tik 24. Biudžeto komisi- k^i gražiai-žmogiškai gy- 
įbet nepajėgė atvožti. Kapi- ja tvirtina, tuos žmones vi- venW*

margas sugavo jų besi- sai.neturėjus kų veikt
^muojant ir atidavė į po- 
icijos rankas. Teisme mote 
dškė aiškinosi, ji turėjusi 

[apreiškimų, jog privalanti
^.^a.Ufley.’li?rabO;Tir niekus'John REockSelė- stojantiems 

ris neužganėdintas augšto- klausimus:
„ . , • . m^s taksomis už jo reziden- 1. Ar esi pasirūpinęs sau

lustą uz gra o paniekini- cįj^ p0re8t Hill ir nenori jų sėdynę bažnyčioje? 
ią, negut gydytoju įsras ją mok4tt dcjimties mc.

tų jis mokėjęs už tų

menų, kaltinamų neatsųr-1 
giame su dynamitu apsiėji
me suareštuota ir |urės | 
prieš teismų išsiteisinti.

Rankomis atkasė grabą.

Įveda taupumą.

Springfield, III. Valstijos 
legislatura pasirįžus suma-

| Rockeffeleris nenori mokėti 
taksų.

šprote. Tuomet bus užda-

Svarbus užklausimai.

Vienas vyskupas katali-l 
kiškos draugijos susirinki- 

Cleveland, Ohio. Milijo-lme patarė užduoti naujai į-j
nariams siuos

pacių
2. Ar šelpi savo klebonų?]
3. Ar ėsi darbštus gailes-

pamišelių namuose. nuosavybę, turinčių 300 ak- tingumo daiktuose?
rų žemės ir puikų palocių, 4. Ar sušelpi katalikiškas] 
$198.270.00. Dabar-gi vai- mokyklas?

New York, N. Y. Gyvulių!džia reikalaujanti jau $997.- 5. Ar užsisakei katalikiš-]
apsaugojimo lyga New Yor-H^kOO taksų, tai yra 500 nuo kų laikraštį? 
ke pasirįžo apdovanoti me- šimčių daugiau. Miesto vai- 6. Ar skaitai ir palaikai |

Medaliai ir dovanos šunims.

džia pranešę turčiui, jog jei- katalikiškųjų raštijų? 
vininkus tų šunų, kurie ko-1 jo nuomone, taksos per- Ištikro, kad draugijų šu
kių nors budu apsaugos augštos už tų rezidencijų, |nariai pildytų šiuos daly-]

daliais, o net ir pinigais, sa-

žmogų nuo pavojaus, ar tai tai gali kitur išsikraustyti, kus, tai atsakytų savo var- 
nubaidydami vagis, ar per 
sergėdami miegančius apie

dams: ‘ ‘ katalikiškosios drau 
gijos”, ir pati Bažnyčia ga-Farmerių protestas.

gaisrų ir t.t. Ūž sugavimų Į Lansing, Mich. Michigan I^uti daug darbštesnė.
ir sulaikymų vagies šuo bus valstijos farmeriai relka- Susiprato
apšauktas faktišku karžy- lauja nuo valstijos legisla- **
giu, o jojo savininkas gaus turos oficijališko protesto “Drauge” No. 7 paduo-| 
dovaną. prieš išleidimą valgomą pro- tasis garbaus Susiv. L. R. K.
Rooseveltas ir 18-ko» centu Idukty ® Kanados be muito. A. narią stovis parodo, kad

I i tinrlino lo, _ _  _ T___ A r m__ _  •
užkandis.

Nėw York, N. Y. Buvęs

Farmeriai tvirtina tai bu- jau p.p. Jonas M. Tananevi- 
18U jų nelaime. Į čia, Stasys P. Tananevičia,

Dominikas L. Kadzevskis
Suvienytųjų Valstijų preri- An&liakaaiai lr M tch®18, i yra išbraukti viš narių gar- 
dentas Teodoras Roosevel- Columbus, Ohio. Per mai- baus Susivienijimo. Matyt, Į 
tas atlankęs savo pusbrolį nįerįų konvencijų daugumu susiprato, kad jiemsiems ka- 
James’ų Rooseveltų, užveiz- balsų patvirtintas priedas talikiškose organizacijose — 
dėtojų Third avė. Railroad prie konstitucijos, kuriuo ne vieta. Ale ar tiktai toji 
stoties, dvylikai išmušus nu ugg|n|a Mainierių Unijos viena priežastis? Argi jau 
ėjo antraeilinėn restauraci- nariams prigulėti į National P- Tananevičia graudžias 
jon užsikųstų.... sykiu su vi- civic Federation, prie ku- ašarotas lementacijas nelies 
sais dhrbininkais. Jo ‘lunch’ Lįog priguli daugelis Ameri- dėl “labo Susivienyjimo”,] 
susidėjo iš mažo mėsos šmo- kog kapitalistų, kaip antai kad paliuosavus katalikiškų 
(tuko, keliolikos žirnelių, po- Carnegie, teisėjai Gray ir Susivienijimų nuo įtekmės 
ros riekių duonos su sviestu Oary ir kiti Kadangi buvu- katalikiškos dvasiškijos, o 
ir kavos puoduko, viskas už gjg unįjo8 prezidentas Jo- įkinkus Susivienijimų į sa- 
15 centų. Rooseveltas Kar‘Įnas Mitchell priguli į abi or-| vo
džiai ir sočiai pavalgęs.

Gary’ės darbininkai 
kuoja.

strai-

diktaturos “ukazus”? 
ganizaciji, tai tokiu konsti-l Juk nebūnant sunarni ir sa- 

Įtucijos punktu mainiėriai vo laikraštį “Katalikų” sun 
nori priversti jį ar vienų ar kiau bus pervaryti! Pasi-
kitų apleisti. Tokį nutarimų džiaugtumime, kad p. Tana- 

Garv, Tnd. Aštuoni šimtai I buk pervarę soeijalistai 12-|nevičia sugrįžtų katalyky- 
larbininkų prie namų sta- 13 balsų prieš 967. Mitehe-
ymo sustraikavo, kuomet lis savo telegramoje pa va-Į Ale kaip su protokolu? 

Jontraktoriai pranešė jiems dinęs jį neteisotu ir neišmin] Ar jįjį Susivienijimas taip 
per plfekatus, jog nepanai- tingu. ir dovanos?

FLORIDOJ.

Jau “Katalikas” šaukia
si tautiečių pagelbos.

Taip, jau ponas “Katali
kas” su tautiečių susivieni
jimu nori susigiminiuoti. 
Jau emigracijos reikaluose 
šaukiasi ne S. L. R. K. A., 
tik S. L. A.! Toks tokį atiti
ko. Šaukte, kodėl nesisauk- 
ti, tik nereik užmiršti, kad 
taipjau yra galinga S. L. R. 
K. A. organizacija. Jei pro
testuoti, tai jau užprotes
tuoti visiems. Tai bent bus 
protestas!

Kun. Tis.ė
Kaunas. Žemiečių kapitu

los kanauninkais skiriamas 
kun. J. Skriveckas, Žemai
čių seminarijos profesorius, 
ir kun. Br. Žongolavičius, 
vyskupo sekretorius, kun. 
K. Kemėšis iš Vabalninko 
kviečiama Kaunan į šv. Ka
zimiero Draugijų.

Kunigų permainos Seinų 
vyskupijoje. Kun. Butkevi
čius, Vištyčio vik., perkeltas 
į Puchalus vik.; kun. Kule- 
ša, Staviškų kleb.,.— į Zava- 
dus; kun. Černiauskas, Viz- 
nos vik. — į Staviskus klebo 
nu; kun. Luba iš Przeroslio 
— į Tikocinų; kun. Masio
nis, Vigrių kleb. atsisakė 
nuo vietos.

Kunigų permainos Vil
niaus vyskupijoje. Kun. M. 
Lajauskas, Rodunės kam., į 
Prozorkus; kun. D. Druk- 
teinis į Rodunę; kun. V. Bo- 
binas, Eišiškio kam., į Val
kininkus kam.: kun. B. Si- 
nuš į Eišiškį kam.

Ką reiškia paskutinis Šv. 
Tėvo dekretas apie ne

dalyvavimą kunigų 
piniginiose įs

taigose.

Užsirašykit

“DRAUGĄ?

Telegramai iš Rymo ne
seniai pagarsino popiežiaus 
Pijaus X naujų dekretų, už
draudžiantį kunigams valdy 
mų turtų. Nekurie priešin
gi kunigijai laikraščiai tuo
jaus pasinaudojo tuo ir pa
garsino, kad nuo šio laiko 
kunigai negalės valdyti baž
nytinių turtų, vadinasi, ne
galės būti parapijų kasinin
kais, ir kad dabar svietiški 
žmonės paims tų valdymų į 
savo rankas. Nekurie mus 
liberalai jau tik trynė sau 
delnus ir tikėjosi turėti sau 
iš to didelę naudų. Bet jų 
džiaugsmas yra tuščias, nes 
pasirodo, jog dekretas iš
dubtas konsistorijos kongre 
gacija kalba visai apie kų 
kitų.

Pirmiausiai reikia žinot, 
jog dekretas nėra naujas, 
bet tik priminimas senos 
bažnytinės tiesos, idant dva
siškija nesigriebtų prie ad-1 
ministracijos grynai svietiš
kų reikalų, neb tas neatsako 
pašaukimui dvasiškijos ir 
surištas yra su pavojumi pi
niginių nuostolių.

Ypatingai gi tame dekre
te kalbama apie įstaigas fi
nansiškas, kaip tai: bankus, 
paskolos ir taupinimo drau
gijas ir kitas įstaigas, įtaisy
tas su siekiu palaikymo ir 
naudos katalikų. Taigi de
kretas sako, jog šv. Tėvas 
pagiria ir primena dvasiški
jai, idant ji prisidėtų prie 
įsteigimo, palaikymo ir au
gimo panašių įstaigų, bet 
šituomi dekretu drauge ir

uždraudžia dvasiškijai būti 
valdybose panašių įstaigų, 
,nes valdyba tankiausiai pri
ima ant savęs atsakomybę 
už turtą įstaigos ir galimus 
joje nuostolius. Vadinasi, 
idant kunigai nebūtų jose 
prezidentais, administrato
riais, kasieriais, sekretoriais 
ir t. p., pirmiausiai dėlto, 
jog tas nepritinka augštam 
pašaukimui dvasiškojo luo
mo, bet labiausiai dėlto, jo- 
gei panaši vieta gali išstaty
ti kunigų pinigiškiems nuo
stoliams, dėlko visas dvasiš
kas luomas turėtų nukentėt. 
Taigi nėra šiame dekrete nei 
žodžio apie turtus grynai 
bažnytinius, nes bažnytinis 
turtas, taip judinamas, kaip 
ir nejudinamas, yra po prie
žiūra dvasiškųjų ir neturi jo 
kio susirišimo su bankais, 
paskolos ir taupimo kasomis 
ir t. p. Bažnytinis turtas nuo 
pat pradžios užsidėjimo ka
talikiškos bažnyčios buvo, 
yra ir bus laikomas, kaipo 
daiktas šventas “res saera”, 
t. y. kaipo daiktas pašvęstas 
Dievo garbei, užlaikymui ku 
nigų ir bažnytinių namų, 
taipgi išpildymui kitų tikė- 
jimiškų pareigų. Iš to tai iš
eina, jog valdymas bažnyti
nių turtų, kaipo švento daik
to, priguli vienintelei dvasiš
kai valdžiai ir jeigu dvasiš
ka valdžia prileidžia kaip 
kada prie to valdymo ir svie
tiškus asmenis, tai ne dėl to, 
kad tie svietiški asmenįs tu
rėtų patįs iš savęs tų tiesų, 
tečiaus vien dėlto, jog dvasiš 
kf{ valdžia nori pasinaudot 
iš pagelbos ir rodos svietiš
kų katalikų, kurie apart gy
vo tikėjimo turį patvrimų 
materijališkuose ir pinigi
niuose reikaluose. Pagalinus

dalyvavimas svietiškųjų vai 
dyme bažnytinių turtų pasi
lieka tiktai balsu patarian
čiu, nes nusprendimas visa
dos pasilieka dvasiškai val
džiai. Tas yra principu ir sis
tema katalikiškos bažnyčios 
visame sviete, išreikšta ir 
įvykdinta UI- Konciliume 
Baltimorės katalikų bažny
čioj Suvienytoše Valstijose.

Visokia gi kita valdymo 
sistema, kurių musų neap
šviesti katalikai norėtų prie 
varta užmesti bažnyčiai — 
neyra katalikiška, bet paim
ta nuo protestonų arba kitų 
sektų, priešingų katalikiš- 
\kai bažnyčiai. Teisybė, ne
kurtose vietose toleruojama 
tokis neteisus užpuolimas ir 
laužymas bažnyčios tiesų, 
bet tas daroma vien dėl at
sikratymo didesnio blogo, 
t. y. dėl sulaikymo nekuriu 
nuo atsimetimo nuo bažny
čios, o pertai ir išganymo jų 
dusių, bet tiesa pasilieka tie
sa, visos katalikiškos bažnv-y v
čios, ir kaip greit tie, kurie 
šiandien atkakliai mindžioja 
tas tiesas galop ateis į protų, 
visas tas blogas bus praša
lintas ir bažnyčios tiesos su
silygins. Bažnyčia yra kan
tri, tečiaus savo tiesų, kurias 
gavo nuo Dievo ir kurias gi
nė amžiais, neišsižadės nie
kados. K. V. M.

i

Tas niekis, jeigu tau kito
kia gyduolė nepagelbėjo. 
Anchor Pain Expeller pagel 
bės. Tai geriausias šios ga
dynės vaistas nuo reumatiz
mo, neuralgijos, nuo skau
dėjimo po krutinę ir šonuo
se. 25c. ir 50c.

f
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Visas korespondencijas ir kito
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DRAUGAS
(THE FRIEND)

Katalikiškas Laikraštis 
Pašvęstas Amerikos Lietuvių 

Katalikų Reikalams.
Organas S. L. R. K. A. —

Išeina iš \Vilkes-Barre, l’a., kas
ketvirtadienis.

Visus pinigus, ar tai prenume
ratos, ar tai už “džabsus” ar už 
apgarsinimus ir t.t. reikia siųsti 
tokiu antrašu:

“DRAUGAS”
314 E. Market St., ' 

WILKES-BARRE, PA.

Ar bus tai spauzdinimas konsti
tucijos, ar plakatų, ar tikietų ar 
kitokie j tat panašus reikalai, rei
kia visados kreipties tuo pačiu 
antrašu:

/DRAUGAS”
314 E. Market St., 

WILKEŠ-BARRE, PA.

Redakcija pasilieka sau teisę 
taisyti, trumpinti arba atmesti vi
sus prisiunčiamus raštus.

Laikas ir vieta raštų talpinimo 
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

Rašyti reikia tik ant vieno pus
lapio, paliekant plačius tarpuą 
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- 
lėties, nes .korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abie
jų pusių, da-gi smulkiomis raidė
mis, redakcijai labai dažnai pri
sieina perrašinėti atsiųstus raštus.

Norint, kad raštas tilptų arti
miausiame numeryje, rankraštis 
reikia pristatyti spaustuvėn ne vė
liau, kaip 9 valandą išryto antra
dienyje (utarninke).

May” — jau nesykį buvęs 
suimtas už apgaudinėjimus 
laižvbose arklių lenktynėse.

Abudu “Institutu” nesi- 
garsinusiu anglių kalba, to
dėl galėjusiu taip ilgų laikų 
slėpti savo darbus nuo ^ai
džios akių. ~-

Panašių apgavingų “Insti 
tiltų esama viename tik 
New Yorke 75>

Tariamieji faktai šneka 
patįs už save.

Kiek tai lietuvių dolerių 
nuėjo į rankas apgaudinėto
jų, kurie tik juokte juokda
vosi iš “foreinerių” tamsu
mo ir lengvatikybės!

Kiek juokingų anekdotų 
galima išgirsti nuo tų pačių 
visokių receptų rašytojų 
apie tamsuolių lengvatiky
bės išnaudojimų!

Štai viena anekdotą:

V iename Penus vi vamjos 
mieste kai-kurios)lietuvaitės 
pasidarė Tokie “sportai”, 
kad pradėjo mušties fotogra 
fijas be jokių drapanų. Da
bar Marių ir Elzių paveiks
lai Jievos rūbuose kursuoja 
po visų miestų su didžiausių 
visų papiktinimu. Gėda apie 
tai butų rašyti, jei širdies 
nespaustų nubudimas iš to
kio doriško nupuolimo augu
sio j o Amerikoje jaunimo. 
Fotografas, kursai padeda 
taip nepadoriai “sportuoti 
vra cicilikas.

M

REDAKCIJOS PASTABOS.
u. .

.. Kev'-. York’o dienraščiai 
praneša, jog panedėlvje, 23 
sausio krasos vyriausybė įsi 
veržė į “Collins Medical Ins 
titute” ir d-ro John E. 
Tlioi npsi >n ’o “ Lietuviškų 
Institutų”. (’oįlins’o įstaigo
je suimta 30 asmenų, pas 
Thompson ’ų-gi 8. Buvai tai 
darbininkai ir ligoniai, \iisi 
paleisti, išskyrus' du augs- 
čiausiuoju viršininku Co
llins .Instituto, ir patį d-rą 
Thompsonų. Tie trįs vyrai 
turėjo užsistatyti pu 5/000 
dol. kaucijos. Nuo Collins’o 
Instituto paimti prezidentas 
"VVilliam II. . RandpĮph ir 
d-ras Samuel E. Ilyndinan 
(jis tai rašydavo receptus). 
Rudolph’ų atrasta beskai
tant pinigus, atėjusius kra- 
sa tų patį rvtų. Tu pinigu bu 
vę netoli/600 dol.,

Kol kas valdžia kaltina 
abidvi įstųigi už siuntinėji
mų krasa" nepadorios litera
tūros; “Vadovas į sveikatų” 

•esąs labai nemorališkas. Pas 
kui kibsianti prie “Institu
tų” už apgaudinėjimų. Nuo 
d-ro Thompsono išvežta pil
nas vežimas įvairių “gydyk
lų”. Buvusi tai viena ir ta 
pati mikstūra, tik ant bonku 
čių buvę padėti įvairus var
dai.
' New York’o “World” pa
duoda keletu žingeidingų ta
riamų faktų:

Abiejų įstaigų metiniai įė 
mimai siekių 500.000 dol.

E. C. Collins įkūrė' savo 
“Institutų” pirm penkioli
kos metų. Jo metinis uždar- 

t bis siekęs 15'tūkst. dolerių.
Šioje valandoje Collins’o 

pati (Collins jau negyvas) 
turint 54 nuoš. įstaigos akci-

se. *
Rudolph — kitaip “Bob

Jaunas lietuvis — žinote, 
toks su fanaberija — nori, 
kad jį pamylėtų jaitnn mer
gina. Bet mergina nenori į jį 
žiūrėti nei ištolo. Tai-gi vai
kinas ' šaukiasi ‘‘Collins’o 
Instituto” pagelbos ir savo 
laiške pasipasakoja, kad to
kių ir tokių dienų busiųs ba 
liuš ir kad tame baliuje jis 
norįs prisimasinti mylimų 
merginų.

“Collins’o Instituto” tu
rėta ir meilės vaistai. Ant tų 
pačių pėdų vaikinas gauna 
atsakymų, kad už penkis do
lerius reikalingi vaistai bu
siu pristatyti dar prieš ba- 
lAy. Nudžiugo vaikinas. Siun 
čja .penkinę. Už kelių dienų 
gauna bonkutę. . . (atsipra 
šome skaityto’jų) liuosuojan 
čių vidurius yaistų ir recep
tų, kad paimki, girdi, vi£ų 
dožų kokia valanda prieš ei
nant į baliuj bet tau neva
lia. ... (labai žemai atsipra
šome skaitytojų), tų vakarų 
eiti laukan...

Po baliui “Collins Institu
te” gauna mažiau—daugiau 
šiteip skambantį laiškų:

“Už vaistus labai a- 
čiu. Baliuje puikiai išro 
džiau, linksmai šojcau, 
taip kad visi žiurėjo į 
mane. Bet kažiiikašI ■ ■

• , yian pasidarė — užval* 
giaii ko ar kų — negalė
jau išlaikyti nėjęs hm

‘ kan.Todėl atsiunčiu dar. 
penkis dolerius. Prista
tykite dar bonkutę,. o ki 
tų balių žinosiu; kaip ap 
sieiti”.

Lai užtenka ir šito vieno 
pavyzdžiu!...

Bet panašių įstaigų apsi- 
garsinimai >buvo pelningi lig 
šiol lietuvių ir kitokių “for
einerių” laikraščiams. Kiek 
girdėti, kai-kurie laikraštė
liai iš tokių beveik apskelbi
mų teužsilaikydavo, Sako, 
kad vienas lietuviškas laik
raštis gaudavęs nuo Co
llins’o Instituto netoli pus
ketvirto šimto dolerių kas 
mėnuo už apskelbimų!...

Tiesa, laikraštininkų šuva 
šlavimas buvo nutaręs ne
priimti medikalinių institu
tų apskelbimų, tečiau nei 
vienas laikraštis nesilaikė 
suvažiavimo nutarimo, nesi- 
laikė-gi dėlto, kad niekas 
juk nestumia nuo savęs ke
lių šimtų dolerių, /ypač jei 
klausimas sukasi apie tat, 
ar žūt ar būt.

Tai-gi, ačiū tariant laik
raščiams šimtai tūkstančių 
lietuvių dolerių plaukė į ki
šamus žydelių ir kitokių tau 
tų dykaduonių. Bet ųsotis 
tik iki laikui tenešioja van
denį. Įsikišo New Yorko gy
dytojų sųjunga, kuri ir nuro 
dė valdžiai “institutus”. Pa 
sėkmės jau žinomos.

“V. Liet.” paduodama 
(No. 4) surašų Amerikos 
lietuviškų laikraščių, pris
kaito “Katalikų” prie “pir
meiviškų” laikraščių. Taip 
tatai Brooklyno organo nuo 
mone, “Kat.” stovi vienoje 
eilėje su “Dilgelėms’’.
\‘Laisv. Mint.” ir kitokiais 
priešbažiiytiniais ir p^iešti- 
kvbiniais prganais. P. Tana- 
nevičiai pravertėtų permai- 
ųyti savo laikraščio vardas.

“V. L.”, kaipo pirmeiviš
ka, žinoma, nepripažįsta jo
kių nuopelnų nei įtekmės ka 
talikų bažnyčiai nei jos 
mokslui. Jos akyse, katali
kai tai tik kunigai, o jei 
šiaip jau žmogus yra persiė
męs katalikybės principais, 
tai toks ne kas kit, kaip 
“kuniginis”, kitaip klerika
las. Todėl Brooklyno orga
nas visai nei neužsimena 
apie katalikiškųjų spaudų. 
Pas jų yra ntf katalikiški, 
bet tik klerikališki laikraš
čiai. (Tokiais “V. L.” nuo
mone, esu “Draugas” ir 
“Žvaigždė”). Jeigu koks 
laikraštis svyruoja, vadina
si, jei vienų dienų duoda pi
pirų pirmeiviams, kitų-gi ku 
nigams, toks esųs pusiaukle- 
rikališkas, (“Saujė”). Visi 
kitokie tai tikrai “pirmei
viški”. Jų pirmeiviškumo 
žymė, yra, ne ėjimas pirmyn 
ne šviesos, teisybės ir tiesos 
platinimas, bet užsipuldinė
jimus melais, faktų iškraipv 
niais ir kitais nepadoriais į- 
įfųnkiais ant katalikybės į- 
^praiųose jos. apsireiškimuo
se; ant jos mokslo, istorijos, 
regimojo susitvarkymo ir 
t.t.

A u- • ' « .
Toks tai pas mus “pirmei 

višknmas”? Ne klerikališ- 
kas “Draugas”, bet pirma— 
piimeiviškiaūsia “V. L.” ap 
skelbė viešai, jog .“Katali
kas” tokiu tai pirmeivišku- 
mu yra persigėręs. ^‘Drau
gas” ’ tik sakydavo, kad 
“Kat.” nėra katalikiškas 
laikraštis. •

Ar-gi ir dabar dar “Kat.” 
išdrįs vadinti save katalikiš 
ku laikraščiu?

k-
Kiekvienas, kursai intere

suojasi politikos ir ekonomi 
jos klausimais, žino, jog šių 
dienų socijalizmas nėra jau 
toks, koks buvo, sakysime, 
pirm dešimties metų. Tarp 
soči jai istų nėra , vienybės.
Jie pasidalinę į visokius “is-*1$tus”: oportunistus, imposi- 
bilistus, M’evizijonistus, svn- 
dikalistus, proletariatus, in- 
telektualistus ir t.t. Vadinti 
save “marksistu” šioje va
landoje lyg gėda pažangiųjų 
socijalistų eilėse. Gėda dėl
to, kad dabarties socijaltz- 
mas yra toli atšokęs nuo 
Markso mokslo.

Laikant šitų tiesų akyse, 
labaįf įdomiai atrodo Markso 
apgynimas, kurį labai sųmo- 
jingai sugalvojo žinomas so-

cijaliStų teoretikas ir rašy
tojas John Spargo *).

Spurgo pripažįsta', jog 
Markso teorijos daugelyje 
atvejų tapo numestos šalin, 
nevienas pranašavimas neį
vyko, daugelis “veikmių” 
pasirodė, nepraktiškomis, 
bet — įdomu! — taip norė
jęs pats Marksas. Vadinasi, 
niekas nebuvo taip priešin
gas “marksizmui”, kaip 
pats Marksas; kitaip tariant 
pats Marksas griovęs savas 
teorijas, o dabartiniai viso
kie “oportunistai”, “revizi- 
jonistai” — ar kitaip kaip 
juos pavadinus — sekų tik 
paties didžiojo mistro pėdo
mis. “Iš to išeina paradok
sas — šaukia Spargo — jog 
Markso įtekmė į šių dienų 
socijalistų judėjimų auga 
taip greitai ir tikrai, kaip 
tas judėjimas bėga šalin nuo 
dogmatiškojo marksizmo”.

Žinoma, pastarais laikais 
tapo .pripažinta, jog Markso 
vertybės teorija nėra teisin
ga, vadinasi, labai daugelio 
reikalingų žmonėms daiktų 
vertybė pridera nuo taip va
dinamojo “kraštutinio nau
dingumo”, ųe nuo įdėtojo į 
juos darbo**). Taip-pat pra 
našavimds, kad smulkus u-j 
kiai išnyksią, neįvyko. Fak
tai taip-pat rodo, jog dide
lės sankrovos nėikiek neuž
slopino mažesnių parduotu
vių . ..

Spargo;tvirtina, jog “Ka
pitalo” autorius mėgdavo 
sakyti: “Kalbant apie ma
ne, smagu man prisipažinti, 
kad nesu marksistas”.

Kas gi yra tas “marksis
tas”, kuriuo nenorėjo būti 
nei pats Marksas?

Gyvas dar būdamas, kaip 
ir šioje valandoje, Marksas 
turėjo daug 'pasekėjų-moki- 
nių, kuriems mistro teorijos 
buvo visokios ^iesos pasku
tiniu žodžiu. Jo veikalas 
“Das Kapital” buvo jiems 
šventu raštu, “proletarijato 
biblija”. Tūkstančiai prastų 
darbininkų skaitė ir studija 
vo tų sunkų veikalų. Kas ne
galėjo suprasti, visko, bandė 
bent išmokti atmintinai nors 
keletu ištraukų.

Žinoma, tie, kų laikė Mar
kso knygų šventraščiu, pa
darė jų naujojo tikėjimo pa
matu. Nereikia nei sakyti, 
jog naujas tikėjtįjas pagim
dė naujų sektų. Greitai priė
jo prie to, kad sektantų aky
se tikru socijalistų tegalėjo 
būti tik tas, kurs išpažino 
visų Marksofmokslų be ma
žiausių abejojimų. Tokiu bu 
du “marksizrųas” tapo ne- 
kaipoi ženklu, iš kurio reikė
jo atskirti tikrąjį (ortodok
sinį) socijalizmą nuo netik
rojo. Kas troško darbininkų 
gerovės ir bandė palengvin
ti jų vargus, bet kai-kurių 
Markso ekonominių teorijų 
nepripažino teisingomis, tie 
neturėjo teisės vadinties so- 
cijalistais nei stoti socijalis
tų eilėsna.

*) Kari Mara and Con- 
temporary Socialism, “The 
American Journal of Socio- 
logv”, July, 1916.

**) , Paaiškiname, jog 
“kraštutiniu naudingumu” 
(angį., marginai utility) čia 
pavadintas f aklas, jog apie 
daiktų kainas sprendžia jų 
naudingumas, bet kainas už 
deda ne pardavinėtojai, tik 
pirkėjai. Parduodamųjų pre 
kių kainas pądaro ne tas, 
kurs jų daugiausiai reika
lauja .ir brangiausiai moka 
už jų, bevtas, kursai ma
žiausiai jų reikalauja ir ma
žiausiai už jus teduoda.

I

Taip tatai, socijalizmas 
prieš įgysiant politiškųjų 
svarbų turėjo pereiti per dog 
mutizmų ir sektantizmų. 
Kiekvienas socijalistas turė
jo pasirūpinti suprasti.Mark 
so teorijas ir persigerti jų 
dvasia. Marksas buvo jam 
vienatiniu tikru pranašu, 
pas kurį vienų tebuvo visiš-

Vadinasi, revoliucija tai tik 
ekonominių santykių per
maina, kuri gali įvyktų pa
maži gali tęsties penkiasde
šimts ir daugiau metų. Jo 
revoliucija — tai darbo pa
sekmė, ne pats darbas. Mark 
sas mėgdavęs išrodinėti, kad 
atėmimas valdžios nuo bur
žuazijos ir atidavimas jos

kų tiesa, ir kiekvienas klau- proletarijatui nieko gero lie
simas tegalėjo būti išrištas padarys, jei pasiliks — se- 
t eis ingai tik tekstais, išim- uos socijalinės sąlygos, 
tais iš jo knygos. Marksas — aiškina toliau

Nereikia nei sakyti, jog p. Spargo — buvo pats opor- 
j>ats Marksas matė visų savo | tunistas gryniausioje to žo

džio prasmėje. Marksas tai
kydavosi prie aplinkybių, ji
sai didžiausiame paniekini-

nekritiškų pasekėjų paiku
mų, taip pat visų pavojų pa 
čiam judėjimui iš tokio sa 
vojo rašto supratimo. Jis ži- me turėdavo tuos socijalis-
nojo, kad paprastas žmoge
lis nesupras pilnai ir aiškiai 
pav. “istoriškojo materializ
mo” arba “pridedamosios

tus, kurie laikydavosi obal- 
sio: “viskų, arba niekol” ir 
todėl nenorėdavo prisidėti 
prie pagerinimo darbininkų

vertybės” teorijos. Dėlto j būvio mažų reformų keliu.
tai, matydamas, kad jo liau
nas teorijas bando suprasti 
ir pasisavinti neturintieji 
teoretiškojo išsilavinimo as- 
menįs, arba kad tie tiktai bu 
vo įleidžiami į socijalistų ei
les, kurie tas teorijas priė
mė ir išpažino, jis nustodavo 
kantrybės ir su ironija aiš
kindavo, kad pats nesąs 
“marksistu”. v 

Markso, kaip ir kiekvieno 
kito didelio protautojo, teo
rijos buvo kreivai suprastos, 
perdėtos uoliausiųjų pasekė
jų. Marksas nesykį gal pats 
sau sakė: “Gink mane nuo 
prietelių nuo. neprietelių 
pats apsiginsiu!”

Štai

Spargo tvirtina, kad Mark 
sas nebuvo revoliucijonistas. 
Į ketverius metus po “Ko
munistų Manifesto” apskel
bimo, sako jis, daugelis už- 
sidegelių pradėjo kurstyti 
darbininkus prie maišto. 
Marksas pajuokė tuos “ro
mantikus” be jokio gailes
čio. Užsidegeliams pradėjus 
tvirtintų kad revoliucijonis- 
tai galėtų įvykinti “proleta
rijato diktatūrų” tuojau, 
mistras pasakė, kad proleta
rijatui imtų penkiasdešimts 
metų tapti vertu politiško
sios valdžios, o kų besakyti 
apie visuomenės revoliucijų!

1862 m. Ferdinandas La-
keletas pavyzdžių I gsa|e bandė pakelti Vokieti- 

klaidingo Markso teorijų su- j0je revoliucijų ir meldė
pratimo:

‘ ‘ Komunistų Manifeste ’ ’ 
jisai apskelbė, jog jeigu pro- 
letarijatas nori išsiliuosuoti, 
tai tat tegali padaryti vien 
savomis pastangomis. Mark
so pasekėjai priėmė šitų ge- 
neralizacijų be jokių pasar-) 
gų — ir atsirado kenksmin
gas reikalavimas, kad darbi
ninkų judėjime tedalyvautų 
vien proletarai. Visi ne-dar- 
bininkai negali, girdi, geisti 
iš tikros širdies proletarų iš- 
siliuosavimo. Buvo atsiradę 
nėt tokie “marksistai”, ku
rie bandė išpaskutiniųjų iš
mesti iš dalyvavimo judėji
me ir patį Marksų,

Markso, kad šis pasinaudo
tų savo įtekme ir rinktų pi
nigus nupirkimui ginklų ir 
amunicijos. Marksas griež
tai atsisakė tatai padaryti. 
Netrukus abudu nustojo bū
ti draugais. -

Kad Marksas buvo tikru 
oportunistu — išrodinėja to
liau p. Spargo — aišku tai- 
pat iš jo santykių su Tarp
tautine Darbininkų Sąjunga 
(“Internacijonalu”). Tą 
draugijų vedė Marksas ir 
kaip jis ten vengė dogmatiz
mo, kaip taikėsi prie aplin
kybių, kaip naudojosi bent 
kokia proga, kadįtik išgavus 
šiek tiek darbininkų luomai

Antra Markso teoiija, ku; pajengVįnįįĮ - Proudhon’o 
ii priėmė karikatūros /f01- (prancūzo anaiyhisto)- šali
mų maiksistų ninkai už tatai tižšipuldinė-
tai taip vadinamas “istoriš
kasis materializmas”. Mark 
sas mokino, jog žmonijos is
torijoje (visuomenės evoliu
cijoje) svarbiausių rolę vai
dina ekonominiai veiksniai, 
t. y. budai turtų gaminimo 
ir išdalinimo; Bet Marksas 
niekad nesakė, kad tai jie tė- 
j;a. vienatiniais veiksniais. 
Tečiau jo karšti mokiniai tų 
teorijų taip iškreipė, kad jų 
akyse kiti kultūros - veiks
niai, kaip tai: tikyba, rasė, 
patrijotizmas, idėjos ir t.t. 
nustojo visos svarbos.

Štai pastarais metais kik) 
socijalistų eįįėsc priešingu
mas tam dvejopos rųšies 
“marksizmui”. Dabar jau 
nereikalaujama nuo kiekvie 
no socijališto, kad aklai tikė 
tų Markso mokslui, o iškrai
pytos teorijos yra dedamos 
archivau. P. Spargo nori 
mums įkalbėti, kad tai nėra 
reakcija prieš Marksą, tik 
prieš tų “marksizmų”, ku
rio pats Marksas taip neken 
tė.

P. Spargo aiškina, kad 
Marksas, kalbėdamas apie 
“socialinę revoliucijų” netu 
rėjo omenyje kruvinos revo
liucijos, umaus pakeitimo 
dabartinių gyvenimo sąly
gų ųocijalistiškomis. Ne, 
Markso revoliucija tai tik 
‘reviliucijoninė evoliucija*.

jo ant.Markso. Apie juos tai 
rašė Mark'sa’s savo draugui 
Kugelinann’Ui; “Jie rėkau- 

1 ja apie mokslų, o nežino nie
ko; jei, kaipo revoliucijonis- 
tai, žiuri sU paniekinimu į 
kiekvieną darbininkų ben
drų darbų,, kad tik pageri
nus savo būvį, ir juokiasi iš 
noro išnaudoti įstatymų da
vėjus bent kokiam siekiui, 
pav. darbo valandų sutrum
pinimui.”

Spargo priveda daugiau 
atsitikimų iš Markso takti
kos, iš kurių pasirodo, jog 
praktikoje mistras buvo tik 
tai reformatorius, panašus į 
Ė. Bernstein’ų ir kitus “re- 
vizijonistus”. Kitaip sa
kant, šių dienų socijalistai, 
bėgdami nuo Markso teori
jų, eina artyn prie paties 
Markso — Markso—veikė
jo, Markso oportunisto... 
“Praktiškasis marksizmas” 
griaujųs “teoretiškųjį mark 
sizmų”...

skaitytojas
rašyta sumaniai Tr 
gai. Tečiau šitų žodžių 
tojui vis-gi rodosi, 
“marksistai” bėga 
“marksizmo” ne dėlto, kai 
norėtų sekti paties MarksJ 
pėdomis, bet dėlto, kai 
Markso mokslas tapo atras 
tas klaidingu ir gyvenimu) 
kad ir ateinančiųjų karti| 
netinka.

KO MUMS TRŪKSTA.

Aliulis trūksta gerų dar
bų. Be gerų darbų negali bu-| 
t i gerovės ant svieto. Kiek
vienas privalo visados ir vi
siems daryti gerai, ypač pi| 
valo taip elgties žmogus kaį ‘ 
tulikas. Alusiytikėjimų ir ki 
talikų bažnyčios mokslų įl 
steigė Viešpats Kristus, taij 
gi ir privalome eiti Jėzaus 
Kristaus pėdomis, darydaj 
mi gerai visiems, atsižiūrint 
į jų kūno ir dvasios reikaj 
lūs. Ištiesų ir turime daugy] 
bę asmenų, abiejos lyties! 
pasišventusių kitų žmonių] 
labui. Yra tai kunigai, misi
jonoriai, vienuoliai ir t.t. 
Vieni mokina mokyklose, ki 
ti prižiūri našlaičius prie
glaudos namuose, treti išpir 
kinėja kūdikius nuo stab
meldžių ir augina juos Die
vui ir šventai Tikybai, ket
virti daboja ligonius dienų 
ir naktį, ir t.t. ir t.t. Yra tai 
dideles pasišventimas, nes 
suristas su sveikatos nusto- 
jimu, su smaguriavimų išsi
žadėjimu, su sunkiu darbu, | 
bet už tai su viltim užmokės ( 
ties už viską danguje.

Vienas geriausiųjų dar
bų — ' tai užsisakymas ir' 
skaitymas katalikiškų laik
raščių. Bet gal, skaitytojau, J 
pasakysi, kad skaityti kata
likiškų laikraštį tai mažas] 
daiktas, gal tarsi, kad nėra’ 
laiko, kad neturi iš ko užsi
rašyti, kad maži uždarbiai, 
ir t.t.? Bet tavo sąžinė, mie
las skaitytojau, atsakys ki-J 
taip. Ji tars taū, kad tu.. .1 
nenori užsirašyti nei skaity-l 
ti katalikiškų laikraščių...) 
Girdime, kad šv. Tėvas Pi-* 
jus X pavadino katalikiško
jo laikraščio leidimą didžiau1 
siu darbu. Žinoma taip pat, 
jog jeigu apaštalai butų ..gy
venę musų laikais, tai butų 
išleidinėję laikraštį. Tai-gi • 
laikraščio leidimas ir jo skai 
tymas yra svarbių-svarbiau- 
sias dalykas.

Šitame atžvilgyje mums, 
lietuviams yra užstatytos 
slųstįs. Bedieviai ir cicili- 
kai yra užkloję ųius savaįs 
laikraščiais, kurie melais 
suctemoralizavo ir išvedė įš 
kelio šimtus musų brolių 
katalikų. Daugybė lietuvių 
katalikų yra katalikais vien'* 
iš vardo ir stovi lyg ant krvž 
kelio; jei pasuks į kairįjį ke 
lių, jų sugrįžimas iš to kelio 
bus sunkus. Tai-gi, brolau, 
jei dar tavo širdyje neuž
geso Išganytojo mokslas,.ne ' 
susidėk su bedieviais ir cici- 
likais, uešelpk jų pragaištin 
gų darbų savo kruvinai už
dirbtu centu, nepadėk jiems 
platinti bedievybę! Ameri
koje katalikišku laikraščiu

Tokių tai nuomonę apie 
Markso įtekmę į šių dienų 
socijalizmą išreiškia vyras, 
kursai, kaipo Markso biogra 
fikas, jau dvylika metų kaip 
tyrinėja moksliškojo socija- 
lizmo tėvo gyvenimų, dar 
bus, raštus ir teorijas. Kaip

yra tik dii: “Draugas5* ir 
Žvaigždė”. Jie tai, o ne ki

ti laikraščiai privalo rasties 
kiekvienoje šeimnvoje, juos 
tai reikia skaityti ir remti.
Lietuvoje yra daugiau kata
likiškų laikraščių. Tr juos 
remkime, ir juos skaityki
me! Alusų lietuvių yra trįs 
milijonai, Tai-gi kų galėtu- 
mime nuveikti, jei mus suriš 
tų krūvon katalikiški laik
raščiai, kų galėtumirae at-
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IŠ ŠALIES ŽIŪRINT.

ra-“ Katalikas” ginasi 
gaiš ir nagais. Ginties, žino
ma, reikiamuos prie to verčia 
kova už būvį, bet įš» šalies 
žiūrint keista, kad “Katali
kas” dar vis įtiki į senobinį 
ginklą, — burnojimą. Nau- 
jausią-gi, visų "priimtą, įna- 
|gį — protą, jis vartoja tik 
;iek, kad šiaip taip surišus 

_ krūvą sakinius. Keliolika 
metą atgal burnojimas buvo 
labai įsivyravęs tarp lietu
vių Amerikoje, ir Europos 

| laikraščiai nereikalavo labai 
daug galvoti apie huiiioris- 
tiką, — užteko tik šį-tą pers 
ipauzdinti iš pirmo geresnio 
Amerikos laikraščio^ rir hu
moras būdavo užtikrintas. 
Bet šiandien dalykai kitaip 

' virto, nes patyrimas parodė, 
kad burnojimas daro pasi
bjaurėtiną įspūdį ant išla
vintą protą, suerzina ma
žiau apšviestus, bet gerus 
žmones, o ištvirkėliams pa
tinka tik tada, jei būva pa
teptas kokiais riebiais tau
zijamais. Šiaip burnojimas, 
paeinantis tik iš tulžies, vi-

įdėją, kurią bent pradžia 
yra tame, kad apgynus Susi- 
viehyjimą nuo tokią globė
ją, kaip “Katalikas”, kurs 
organo užduoties negali at
skirti nuo atsižiūrėjimą į 
tąkstančius, ir dėlei to įta
ria “Draugą”.

“Katalikas” vadiilh kuni 
gus tinginiais, nes — nės 
shpienti sat, tai visas jo pri
rodymas. Gal norėjo pasa
kyti, kad kunigai nėra eks
pertai suradime laikraščiui 
apgarsinimą, kad neprilaiko 
“bankelių”, apdraudžiamą 
-affidavit’ais, — rodos taip 
butą teisingiau, bet kur tau, 
— tinginiai, ir gana. Jau ne
šnekant apie tai, kad kuni
gai yra faktiškais žmonių 
vadovais, ką tinginiui varg
šai galėtų atlikti, ♦- užteks 
tik paminėti, kad jei jie bu
tą tinginiai, tai nereikėtą 
ją bijoties, nereiktą burnoti, 
kad sumažinus ją įtekmę, 
ąereiktą prie -vieną laižy- 
ties; o kitus šmeižti, — ar 
ne taip? Čia man rodos 'tiks 
sapienti sa.t.

.“Katalikas” sako, kąd 
“Draugo” vedėjai esant to
kie nožmąs, kad pasirengę 
jį nudurti, kaip antai tas Ma 
cocbas. Praktiškai imant, 
nudurti “Kataliko” vedėją 
nebūtą naudos, nes jo vie
ton galėtą stoti kitas — ga
rbesnis, kurs mažiau kenktų

visautomatiškai,'
rnonės psycholiogija neturi
tam tikrą taišpdą.

Tik tarp lietuvių ir dagi 
tik pradžioje ją tautiško iš
sivystymo toks laikraštis 
gali pasekmingai gyvuoti.

O. Key.

ČEKAI PAVYZDŽIU 

r MUMS.

Užlaikymo savo tautos 
nuo germanizacijos įtekmės 
čekai turi po visą sayo šalį 
išplatįnę draugijas, vadina 
mas “Jednota” ęu tikslu 
tautiškai-agitaeijiuiu. Kiek
viena tokia “Jednota” už
laiko surašą kiekvieno gy
ventojo čekiškos kilmės, 
taipogi surašą kiekvienos 
ypatos įtekmingos savo tau
toje. Ji j ė steigia mokyklas 
ir knygynus, jijė rūpinasi 
pastatyti į valdžiavietes 
žmones gabius ir pažįstan
čius savo reikalus, jijė pa
rengia sueigas ir pasilinks
minimus tautos labuku' pa- 
simokinimui. Geriausia to
kią draugiją ir vyriausioja

suomenę apeina tik tiek, 
kiek savytarpinis bobą pa- 
sikoliojimas, — ir kaipo gin
klas yra suvis — netikęs. 
Taigi įstabu, kad “Katali- 
kas”, rodos, jau nejaunas 

r laikraštis; dar to nepatyrė, 
i „ Teisybė, jis gimė lygiai ta

me laike, kada nešvanku
mas buvo madoje, dėlei to »
gal senas puodas vis dar at- 

luoda tuo pačiu uždaru.
Kaip ten nebūta, “Katali- 
į” burnojimą labai myli 

f JH* nenoriai įveda kokį lem- 
žodį, .pavyzdžiu “sa- 

i sat”,, bet ir tas taip 
keistai įskverbtas, kad, ro
dąs, tik dairosi, kfiip čia jam 
ištrukus. Tas sapienti sat, 

į prikergtas prie “Kataliko”, 
^p'rįrodymą (No. 4), primena 

ra&ą iš. Lietuvos gyvenimo,- 
Į; būtent, kada mažas pievą 

fpjįlkininkas”, basame uni- 
‘f-orine, įsižiūrėjęs į didės-; 
ihus savo draugus, atsibėc 
jioja, pakelia koją ir kaip 
;erkštėl£ i& botago, tai.tuoj’ 
i c išeina ... sapięnti sąt. Vy?' 
;esniejie jo draugai pašie- 
>ia, kad nepadarė«taip, kąip 
'eik, terkštelėjo ne savą vie-> 

■toj’, betką tu su ju.o, sąpien-1 
Įti sat, ir gana! ... \

Matysime tuoj’, kad tas 
sapieht.i sat tai' vienatinis 
“Kataliko” apsigynimas, 
nes kiti privadžiojimai jau 
ne tai, kkd šlubuoja, bet sta
čiai prieštarauja viens ki
ltam. Pavyzdžiu sako, kad 
“Draugas” yra farizėjiškas 
faikraštis, nes išmetinėja 
“Katalikui” nekatalikybęi 

(Pa i tau! Juk farizėjus už tą 
tik ir vadinasi farizėjum, 

[kad‘nesako į akis teisybės, 
l“Draugas”-gi visai nefa- 
pėjiškai “Kataliką” akė- 
Ar tame gal to vardo prie 

štiš, kad “Draugui” buk
|pi Susivienijimo tūkstan- 
ū? Tai kam tuojaus minė- 
kad jam užtenka 25 cen-. 
Kas siekia prie tukstan- 

j, tas nepasikakina 25 cen- 
ir a^Vęmai.

Modų tvirtinimu negali 
įvėti šalia savęs, — vie- 

butinai reikia atmesti, 
priimsime kitą. Kam už- 

Įka 25 centą, tas jais pa
ikina ne dėlei godumo,
Kėlei išmitimo su šeimv- 
bet dėl kokią platesnių

M.

sau, o daugiau kitiems ir
kurs stengtųsi verčiau įžeis
ti priešą pašiepimu, ne kaip 
patį save — nesąmone^ Jei 
kunigai neatsižiurėtą į krikš 
čioniškas priderybes, tik 
ieškotų egoistišku savo rei
kalą, tai jiems reikštą tik 
melsties, kad “Kataliko” 
vedėjas pasiliktą tokiu, ko
kiu yra. Maęąchas buvo tik 
vienas, lygiai kaip ir Čolgo- 
šas, kurs taip pat tinka prie 
“Kataliko”, kaip Macochas 
prie “Draugo”, bet jei Ma- 
cochą butą ir pilna pasaulė, 
tai “Kataliko” vedėjas savo 
locna nesąmone, — atsipra- 
ęau, — lėšomis, pilnai butu 
apdraustas nuo nudurimo.

“Katalikas” giriasi, kad 
^‘Draugas” negali jo pasi
vyti nei doriškai, nei tech
niškai. Kad negali, — tai 
aišku, bet kad — nenori, tai 
dar aiškiau.-Doriška “Kata
liko” jupelė taip a marga, 
kaip drukinis žiurstas, ir iš 
visą jo dorišką pasistengi
mą išeina tik viena išvada, 
— kad jo leidėjui* reikia už
laikyti šeimvna.•< •>

' Be abejonės, tai geras tik 
slas? bet šeimyną yra mili
jonai. Jei kiekvįenas žrao- 
gus palaikymui savo šeimy 
uos lįstą visuomenei į akis 
ir dėlei savo tiktai labo imtą 
šokinėti tarp priešingiausiu 
idėją, kaip- čigonas tarp la
šą lietaus, tai pakiltą toks 
Chaosas, ąpie kokį nei grai
ką mvtoliogai nesapnavo. 
Gerai dar, kad męs viena 
tik “Kataliką” teturime. 
Sujungtoms spėkoms reiktą 
jį palaikyti, kaipo pavyzdį 
nepasekmihgai sėdinčio ant 
dviejų kėdžių. Sunki tai už
duotis. Tam reikia turęti di
dį gudrumą ir nemažesnę 
begėdy bę. “Katalikas” tik 
vieną teturi: didį gudrumą, 
žinoma.

Kas link techniškosios pu 
sės, jei Čia suprasime raidę 
fl, popierą, tai “Katalikas” 
stovi gana gerai. Bet jei 
techniką prasmę _ paimsime 
plačiau, — kaipo parinkimą 
medžiagos, sutvarkymą 
straipsnių ir abelną laikraš
čio plianą, tai čia jau “Kala 
likas” yra tiesiog- nepaly- 
gintas. Ir didžiausiam geni 
jui sunku butą padaryti tas.

yra taip vadinama*: “Matiče 
Skolska” (Mokyklą motinė 
lė) gyvuojanti jau nuo 1880 
metą,zkuri pereitą mėnesį 
apvaikščiojo paminėjimą 
30 metą nuo savo įsteigimo. 
Įsteigta tuo laiku kada Čeką 
tauta buvo didžiausiame pa
vojuje nuo vokiečių, jijė su 
obalsįu “Tauta sau” pradė
jo varyti' kultūrinę kovą su 
savo priešais ir varo ją su 
didžiausiu pasekme, taip 
švietime savo jaunuomenės 
tautiškoje dvasioje, kaip ir 
saugojime “jos nuo vokiečių 
varomo ištautinimo.

Sekasi jiems dėlto, jog vi
sa čeką tauta tam pritaria, 
nesigailėdama išlaidą. Laike 
tą trijų dešimčių metą čeką 
tauta išleido 30 milijoną do- 
lerią, jos palaikymui, kas 
pareiria po milijoną dolerių 
metams. Ačiū tiems fon
dams ir tam dosnumui “ma
tice” įkūrė tais metais apie 
100 liaudies mokyklą, 70 
vaiką mokyklėlių, 10 viduri 
nią mokyklą ir vieną vaiz- 
bos.mokyklą daugiausiai Če
kijos pakraščiuose — Mora
vijoje ir Šlionžke. : Nežiū
rint į tat, kad jos tur išlai
kyti lenktynes su valdiško
mis mokyklomis, šiandien 
pradžioje 1911 inetą “Mati- 
cės” globoje yra 118 mokyk 
lą, kuriose mokina 450 mo 
Rytoją abiejų lyčių: mokosi 
gi daugiau, kaip 12 tūkst. 
vaiką abiejos lyties. Visą 
‘ ‘ Maticės ’ ’. gyvavimo laiką 
jos mokyklas lankė 250 tflks 
tančią čeką vaiką, kurie dė
lei to neištaųtėjo,d,et išau
go į gerus susipratusius dar
bininkus tautos dirvoj e.Taip 
tai veikia Čeką “Matice”, 
apart jos yra dar daugiaus 
panašią susidraugavimą, tu 
rinčią tikslą tautiškos agi
tacijos tarp savąją.
, Neseniai' moravą “Jed
nota” išleido brošiūrą, kuri 
platinasi tūkstančiais egzem 
plibrią vardu ‘tautiški prisa 
kvmai’.Pri vesiu čion keletą 
Kiekvienas Sekas tegul rupi 
naši kalbėt grynai čekiškai 
vengdamas svetimą žodžių 
išsitarimą, darkančią gražią 
čeką kalbą. Čeką vaikai tu
ri lankyties į čeką mokyk
las, draugauti su čeką vai
kais, taipogi turi n^elsties ir 
giedoti bažnyčioje čekiškai 
Čeko kambarys turi būt pa 
puoštas čekiškais paveiks 
lais, šalia paveikslą šventą 
ją turi būt paveikslai iš če 
ką istorijos. Senovės čeką

it pnmen
Lai tėvai, arba sehemilejie 
primena vaikams Sayo tau
tos padavas, ir apvaikščioja 
sukaktuves svarbesnių tau
tos atsitikimą. Kiekvienuo
se namuose turi būt patrijo- 
tiškas čeką laikraštis.

Lai čekas nesidrovi sa\o 
kalbos niekur, net būdamas 
tarp svetimąją, tegul drą
siai kulba čekiškai. Čeką 
kalba lai skamba ant gatvių, 
sankrovose, ant kelio prie
angyje ir visur. Jeigu krei
piamės prie ko su klausimu, 
kalbėkim pirmiau čekiškai. 
Lai kiekviena čeką šeimyna 
neapleidžia nei viėnos pra
kalbos ar pasilinksminimo 
sutaisyto tautos labui. Lai 
kiekvienas čekas perka pas 
savo pirklius ir lai palaiko 
savo tautiečius. Tėvą paliki
mą lai kiekviena šeimyna lai 
ko už šventą ir lai neperlei- 
džia į svetimas rankas. Su- 
tauptą skatiką tegul pade
da į čeką banką ir paskolos 
ieško tiktai čekiškose banko 
se arba paskolos .namuose.

Tėvas motina ią visi se
nesni tegul priguli prie.če
ką draugiją. Jštautelius ir 
išganjas sayo šeimynoje te
gul kiti sąnariai rūpinasi 
gauti atgal dėl tėvynės.,

K. V. M.

Keliones Inspudžiai.

Seka.Z

ką “Katalikas” atlieka su-Į šventės turi būt atnaujintos

. ii
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Daukšiuose visi žmonės gra- lis liko ant lauko ir, žinoma,

Prisipažįstu, kad man to 
medžio labai pagailo. Buvo 
tai pirmutinis ženklas, kad 
jau neyiską randu taip, kaip 
palikau. Dabar jau žingeidu 
mas pabudo, veržte veržėsi 
į galvą klausimas, kaip ra
siu savo tėvus, nes jau ir jie 
nejauni. Arkliai sparčiai bė 
go, bet nlan norėjosi da grei 
Jaau juos pavaryti, kad tik 
greičiau viską išvesti ir ži 
noti. Bet štai jau ir Vidgirė- 
liai ir mano tėvo namai. Pir
mutinis patiko-mane brolis, 
sveikas ir drūtas, kaip ir bū 
vo. Toliau, da haan nespė
jus nekis vežimo išlipti, at
bėgo motina ir mane pama
čius, pradėjo iš džiaugsmo 
verkti. Dabar jau nudžiti 
gau, nes mačiau visus svei
kus ir linksmus. Tėvą na
muose taipgi daug kitaip ra
dau. Padidintas pora margą 
sodas'ir prisodinta medžią, 
kurie šeimininkui da tik pri, 
žada ateityje naudą atnešti, 
naujos, da nepabaigtos stū- 
bos, naujas jau suvis kitoje 
vietoje svirnas ir t.t. Dairau 
si aplinkui, norėdamas vis
ką ant sykio pamatyti. Į ke 
lias minutas jau apie viską 
išsiklausiau ir -viską žino
jau. ' ' '

Antrytojaus nuvažiavau
į Daukšius atlaikvti šv. Mi-
šias ir pasimatyti su, kun.
klebonu Baltrušaičiu, liauk ♦ ♦
šiai turi naują gražią mūri
nę kleboniją. Bažnyčia taip 
kaip ir sęniaą ..Išrodo, bet 
upės krantas, ant kurio a. a. 
kun. Krakaitis prisodino gie 
džią, o už ką ant jo daugelis 
neišmintingą žmonių z labai 
pyko, dabar tiems medžiams 
suaugus, išrodo labai gra
žiai. Teisingai dabar jau ga
lima sakyti, kaip sakydavo 
kun. Krakaitis, “pamatysi
te, medžiai tenai taip su
augs, kad meškos galės sa
vo vaikus vesti”. Dabar jau 
augšti medžiai ir duoda ge
rą pavėsį ir, išvaizdą. Apie 
Daukšius da turiu pasakyti 
ir tą gero, kad tenai dabar 
nėra netik monopolio, bet 
net aludės. Todėl dabar

žiai gyvena ir jąu negirdėti supuvo, o vietose visiškai jo 
girtuoklių kliksmą ir pešty- ir nepiovė: “kam, sako, da jį 
nią, kaip kad seniaus būda- piauti, kad aš jo vis tiek no
vo. fasakoja man, kad kas paimsiu”. Dobilai buvo la 
tenai norėjo aludę uždėti, bai grąžąs ir iiet tyis sykius 
bet jį tuojaus per laišką perlpiovė juos. Išmintingesni u 
sergėjo, kad to nedarytų, kininkai dobilus gerai su 
nes labai graudįsis. Žmogus naudojo, nes, matydami, 
pabūgo ir dabar aludės nė- kad juos sunku bus nuo lau
rą. Dieve duok, kad ir to- ko sausus paimti, piovė juos 
liaus taip butą! Vienas ma- ir žalius nešdami namo, se
ne norėjo įtikrinti, kad ąlu- rė jais gyvulius.
dės uždėjimas da nebūtą to- r Soduose vaisią buvo aps- 
kis blėdingas, jeigu, sako, čiai, bet agrastą retai la ir 
tik bačkutėms alų pardavi- galima buvo matyti. Bulvės 
nėtą ir/uit vietos butą už- užderėjo, bet anksti, dėlei 
drausta gerti!Ak, sako, butu didelių lietą, pjadėjo pūtt. 
geriaus, nes dabar kam pri- Visos daržovės buvo labai 
reikia alaus, ar tai krikšty- gražios.
noms ar veseilioms; ar ko- Savo tėviškėje būdamas, 
kiai kitai Iškilmei, turi net norėjau' pamatyti ir girią! 
į Mariampolę arba Gude- arba, kaip, čia ją vadina, Ba
lius keliauti, o tada čionai les, o ypatingai ją įr gražius 
ant vietos gautą ir nereiktą kalnus, kurią tarpe gražiau- 
arklius vaikyti. Tokis žmo- sias vadinamas ^Raizgioji, 
gus klysta.'-. Teisingai, tu- Yra tai senovės pilekalnis, 
rint ant vietos alų, nereiktą bet girioje, atstumo j e kokio 
arklių vąikvti, bet todėl ir versto nuo krašto. Aplinkui 
to alaus norinčią butą dau- visą kalną auga augštOkos 
giau. Tada kožną nedėldie-1 eglėsx patsgi kalno viršus 
nį to alaus žmonelės užsima Į apsodintas aplinkui Įmai
nytą ir prie kiekvienos ma- niais ir lazdynais po vieną 
žiausios progos siųstą par- rėdą aplinkui: Pats kalno 
nešti bertainiuką, nes “ar- vidurys gražiai apžėlęs lau- 
klią. vaikyti nereikia’^ o ga- kiniais dobilais. Labai mė- 
lima alų ir ant pečių parneš gau ant to kalno sėdėti, to- 
ti ir žmonės gertą daug dau- dėl ir dabar jį atlankiau. Ra 
giau. Dabar svečią turint, dau po senovės lapių urvus, 
norėtųsi alučiu jį pavaišin- bet jau liminią mažai. Sako 
ti, bet kad reikia 8 verstus šiaučiai-jnos iškirtę vinu- 
važiuoti, idant jo gautum, tems. Apie šitą kalną labai 
tai pereina ir noras* ir apsi- seni žmonės visaip šnekėda- 
eina be alučio. Labai butą vo. Kada da aš buvau ma- 
pagirtina, kad daukšiuose žas, buvo musą namuose se- 
neleistą hiekam tenai alaus, nukė ĮJrusokienė, mano tėvo 
pardavinėti. Jau jie gerai teta, turinti jau apie 90 me- 
žino, kiek girtuoklystė tą. Ji taip pasakojo, jog se 
jiems blėdies padarė. Kada niaus žmonės tikėjo^ kad po 
da karčema buvo, nestokavo tuo kalnu yra palocius, o ja 
ir tokią atsitikimą^ kad šin- me baisybė visokią ginklų 
koriui, visa ūkė teko, o pats ir kitą daiktą. Taigi dabar, 
gaspadorius turėjo krausty-jant Raizgosios sėdėdamas ir 
ties į pašalį. Laike atlaidą klausiamas paukščių čiul 
visi užsilaiko labai gražiai ir Į bę j imo, atsiminiau tą senu- 
ramiai, nes nėra kur. pasi,
gerti, o blaivi mušties nemo 
"ka. Taip, Daukšiuose didelė 
permaina ant gero. Bet ue- 
taip yra Igliaukoje, kur yra 
dvi aludi ir monopolis. Te
nai jau net paprastais ne- 
dėldieniais atsitinka peštv

tės pasakojimą ir pradėjau 
kalną apžiūrėti. Jogei buvo 
dideli lietus, tat vanduo nuo 
kalno bėgdamas, kai kurio 
se vietose išnešė žemes - ir 
kokis mano buvo nusistebė
jimas, kad aš pamačiau ak
menis. Pradėjau krapštyti

nės, o laikevRanos Švenčiau- la.zda tai vienoj tai kitoj vie
*   T T — -   2 J   .2.1 — — J _ - 1 k. [ a ••'v a a /-« za zl za a asios Užgimiirio atlaidą, ka 

da po mįšpątą važiavau į

Toliaus da yra trįs maži0* 
ui kalneliai: Ilgoji, Didėji ir 
Radutinė; kodėl tuos kalnui 
vadiną moteriškais vardais, 
t.y. ne Ilgasis ne Didysis, aš 
nežinau. Šią vasarą valdžios 
siųsti žmou^ apžiurėjo vi- 
sak tas^ Pales, išmieravo upę 
Dovinę ir pasakojo, kad atei 
nantį metą valdžia ketinant 
išvalyti upę ir prakastus 
per Pales kanalus, idant to
kiu budu Pales išdžiovinti. 
Tik, sako, žmpuės turi dabar' 
skubinti rašyti į Valdžią pa
siskundimus, kad jiems toji 
šlapumą daro daug blėdies. 
Kitaip, sako, gali valdžia 
viską užmiršti, kaip tai la
jai tankiai atsitinka. Jeignx 
teisingai upę išvalytą ir ka
nalus per Pales iš naujo pra
kastą, tada Pales išdžiovin
tą, valdžia turėtą naudą iš
Milą, nes tada gerai augtų 

medžiai, o aplinkiniai ūki
ninkai turėtą gerą ganevą ir 
jasitaisytą ją pievos, neis 
;ada- ir tosios pradžiūtų. 
Vargdieniai taipgi turėtą 
naudą, nesrilgą laiką turėtą 
gerą darbą, prie kasimo ka
nalą ir upės valymo. Šią vą-. 
sąrą Palės taip buvo šlapios, 
cad nevišur galima . bąvo. 
vaikščioti. AŠ pats, lankyda
mas Raizgiąją, turėjau šoki
nėti nuo krūmo ant krūmo, 
kas, žinoma, ypač tokiam 
sunkiam, kaip aš, neatsiėjo 
engvai, ir kelis sykius gana 

giliai įklimpau. Jeigu Pales 
išdžiovintą, ta| tada jau ir 
Žuvinto ežeras išdžiūtą vi
siškai, nes jis ir dabar jau 
gerokai nusekęs. Jau ištolo 
žiūrint, išrodo tik kokia ne
apimama ake pelke. Aplin
kiniai ūkininkai iš to turėtą 
abai didelę naudą, kadangi 
ją, ežero pakraščiuose pie
vos išdžiūtą ir labiai pasidi
dintų. Ūkininkai privalėtų 
dabar nesnausti, klabinti, ą 
gal ir pasisektą nuo valdžios 
išgauti. Tik, deja, nėra kam 
pradėti visus judinti, o be 
judinimo žmonės patįs nesit- 
sipras, taip kaįp' nesusipra
to ir seniau, kada valdžia bu 
tą jiems tas Pales parda-, 
vus, žifioma, gana pigiai.

(Dar negalas.)

toje ir,pietą pusėje radau 
akmenis aiškiai rodančius,

tėviškę, pasivijau rdik.toką kad tenai jais užkimštas įė 
krūvą peštuką — visi kru.- jimas į kokį požeminį urvą. 
vini,,net baisu žiūrėti, eina Paėmė mane noras kasti ap- 
spiogdarni ir kaukdami, it linkui ir atrišti tuos akmę 
kokios girinės žvėrįs. .Tą pa- nis, bet'pasibijojau ątsako- 
tį per šv. Liudviko atlaidus mvbėš prieš valdžią. J^aip 
mačiau Liudvinave kur taip man paskui tėvas, pasakojo 
gi yra kelios “prieglaudos”, jau prieš kelis .rįetus koki 
kur galima degtine ir alų- nežinomi“ žmonės atvažiavo 
čiu troškimą užpilti.; Liud- iri pradėjo kasti vakarą kraš 
vinave peštynės da labiau te, beĮ užtiko juos girios sar 
man pasibiaurėjo, kad te- gas ir norėjo areštuoti, tada 
nai pamąčiau visą sumuštą tie žmonės prižadėjo dau 
ir sukruvintą vieną vaikiną giau, nekasti ir išvažiavo sa 
labai gerą tėvą. Mat jis už- vu keliu. Aną mėtą atvažia- 
stojo savo pažįstamą,, už ką vo kokis žmogus su popiero- 
pats akmeniu į pakaušį ga- mis iš Peterburgo ir pradėjo 
vo. Gudeliuose yra aludėj kasti, turėdamas valdžios 
kur ' gorčiais pardavinėja leidimą. Jo liko iškasta gilo- 
alų — todėl atlaid’ai be peš- ka duębė, bet jis prie savęs 
tynią* jau neapsieina. Aiš- kasdamas, nieko neprisilei 
ku, tad kad jeigu tik musą do ir kada jis išvažiavo hie-» 
Bažnytkiemiuope ^nebūtą kas ąežino, tik duobėje Ūko 
monopolių ir ahidžią, pešty- aiškus ženklas, kad Išimta 
nės labai sumažėtą arba ir kokia nedidelė skrinutė. Ta-
visiškai dingtų.

Jevai Lietuvoje buvo * la
bai gražus, bet kad nuo pra
džios liepos mėnesio pradė
jo labai lyti, buvo labai sun
ku juos suimti, o daugelis ir 
supuvo. Liepos mėnesio pa
baigoje ir rrfgpiučio pradžio 
je buvo taip daug lietaus^ 
kad visur buvo užsemtos že- 
mesrtės pievos, o net ir lau
kai. Kada uždėjo dvi kapi

duobė yra po lazdą krumu 
ir aš pats aiškiai mačiau, 
kad tenai butą kokio ketur 
kampio daikto. Tas viskas 
sujudino mano žingeidumą 
ir paprašiau savo brolio 
kad jis kitą metą mėgintą 
gauti nuo valdžios • leidimą 
ir mėgintą kasti toje vietoje 
kur aš radau užverstą kelią 
į urvą. Seniau tą akmenų ne 
buvo matyti todėl, kad jie 
buvo po žeme, šįmet-gi, jo-

rugią, arkliai jau negalėjo geį jakai daug lįjo^ vanduo 
pavežti vežimo, nes tąsai į nunešė žemę, ir akmenįs at 
grimzdo. Šieną labai dauge- airado anf viršaus.

Kun. V.
A.-, /•

V.

; . Vargonininkas

mokantis, lietuviškai, len
kiškai ir angliškai- ir gerai 
chorą vesti reikalingas į
Freelarid’ą, Pa. Atsišaukti:■■ ' \

Rev, J. Kasakaitiš,
" Freeland, Pa. • .

S. L. R. K. A. CENTRO 
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Kasos globėjai:
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190 S. Meade st.,
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Kun. M. A. Pankauskas,
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Dar apie Brookjyn’o Kon
certą, atsilikusį Sausio 

7 d. šių m.

lioniutė, Rozalija Matukai- 
tienė, Agota Kibildžiutė. 

Po 50c.:
Jonas Kirdėjus, Pranas 

Juškevyčius, Zuzana An-

nesigirdėjo Popo giliamų
jų: jų sopranai tinkami vien 
altams, o dirigentas įstatų 
nei nemanė pildyti. Aš čia 

Tas koncertas, kieki, mani nepeikiu latvių ir negiriu sa 
teko matyti, buvo minėta vųjų, nes žinau, kad latvių, Į driukaiėiutė, Petras Navic 
net 7-se lietuviškuose laik- taip kaip ir lietuvių chorai kas, Elena Kazlauckiutė, 
raščiuose. Tarp jų labiausiai jauni ir nevien dainomis už- Ona Greskienė, Agota Simo- 
atsižymėjo, koksai tai Po- siima, nes visi minėtų chorų niutė,* Barbora Krušinskie- 
pas su savo kritika trijuose nariai, tai surukusių dirbtu- nė, Zofija Pupalaigiutė, Kas 
laikraščiuose, t. y. “Katali-Įrių darbininkai. Žinoma, ne tantas Šimkonis, Vincentas 
,ke”, “Darbininkų Viltyje”, prisilygina ir neprįsilygįs Ambrazevičius, Karolius 
3 num. ir “Kėleivyj” 4-am savo dainavimu ir balsais Karsokas, Antanas Bar- 
No., tą pačią giesmę trauk- prie... operų giesmininkų, kauskas. Smulkesnių aukų: 
dainas. Kaip matyti iš korespon- $25.16. Viso: $65.66.

Pirmiausiai primenu, kad dencijos, Popas nori parody- Kun. A. Staniukynas
skaitytojai jokiems Popams ti save dideliu žinovu teori-1 _ -___
netikėtų, nes, rodos, visiems jos lietuviškų dainų, bet
yra žinoma, ką Popai linki praktikoje parodo vien sa- llNDOMI KOMPLEKSIJA, 
lietuviams. vo neapykantą. Ateityje Po-

Pradžioje savo korespon- pui vėlinu pasidarbuoti dau- Į Kartais męs matome žmo- 
dencijos Popas apsimeta lie- giau lietuviškų dainų pake- n*8» turinčius įdęmią kom 
tuvių patrijotu, apgailestau- lime> o mažiau keršto rodyti pleksiją Jie yra išblyškę, pa 
damas, buk “ant keršto lie-1 sąviemsiems. A. S. | Keitę, sumenkę. Veidai įdu-

muosia Trinerio Ameriko
niškas Elixiras iš Bitter Vy 
no yra tikriausias vaistas. 
Vartok jį per nekurį laiką 
sulyg užrašo ir tėmyk jo pa
sekmes. Kepenįs ir žarnos 
tuoj atgaus savo veiklumą, 
o kraujas taps tyru. Trine
rio Amerikoniškas Elixiras 
iš Bitter Vyno tapogi sustip 
rina nervus, panaikina jų li
gas, sutvarko vidurių vei
kimą ir prašalina galvos 
skaudėjimą. Gaunamas ap- 
tįekose. Jos. Triner, 1333— 
1339 So. Ashland avė., Chi 
cago, III.

nes tapo paglostytas pasekme, kokią atnešė jo iškalba. 
— Nustok Oliveri! Nusišluostyk rankove akis, ir neberk 
ašarų košėn; tai kvailas darbas, Oliveri.

, Žinoma, tai buvo kvailas darbas, nes košeja buvo už
tektinai vandens.

tuviškai dainai buvo palikta 
vietos mažiausiai: iš 35 kom 
pozicijų buvo tik 8 lietuviš
kos.”

Meldžiamasis Popai, pa
rodyk nors vieną tautą, ku
ri vien savas kompozicijas 
vartotų? O ypatingai męs lie 
tuviai, iš kur galima imti sa
vas kompozicijas? Kiek męs
turime tikrų lietuviškų kom Į Jurgis ir Magdelena Ben- 
pozitorių? Gal iki penkių, o|dinc|cai $20.00 
ir iš jų kompozicijų tik ma- 'Iš Chicago, III. 
ža dalis iš spaudos išėjus Kun. Dž. M. Kriaučiūnas 
(lietuviškos muzikos kaip $20.00

bę ir aptraukti rudais taš- 
kais.'Tokia kompleksija yra 
ženklu betvarkės malimo or

AUKOS $V. KAZIMIERA I Sanuose> Pilve *
SESERŲ VIENIJO I žarnose. Tokiuose atsitiki- 

LYNtJI.

Iš Spring Valley, UI.
Kun. Pr. Valaitis $35.00 
Iš Mahanoy City, Pa.

Jonas: — Baltrau, aš sap
navau malonų sapną šią
nakt!

Baltrus: — Na, ką-gi to
kio malonaus?

Jonas: — Nagi sapnavau, 
kad tamsta sugrąžinai man 
tuos $10.69, ką esi skolingas.

Baltrus: — ?.

OHARLES DICKW& \ •

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KURAS.

(Šėką.)

ir nėra.).
Nors Popas užjaučia lie

tuviškai dainai, bet kerštą 
lieja ant atsidavusių lietu
viškos dainos pakėlimui as
menų. Štai, kaip sveikina 
šv. Cecilijos vedėją. “Diri
gentas visiškai ignoruoja vi 
sus dirigavimo įstatus; jo 
dirigavimas panašus į mal
kų kapojimą, ar kompozici
ja parašyta C ar Kiek
vienas dirigentas taktą ro
do savaip, ar C. % ir t.t.

Popui nepatinka Šv. Ce
cilijos dirigento judėjimas 
ir taip: “Duodamas chorui 
ženklą pradėti — sujuda ly
giai taip, kaip kad šokda
mas per grovį. Toks tampv- 
masis padaro nemalonų į- 
spudį”. Popas nežino, kad

Kadangi ant pono Gamfieldo buvo puolęs menkas 
įtarimas, buk jisai nukankinęs mirtinai tris ar keturis 
vaikus, tai jam rodėsi, kad valdžia dėlei kokio ten nesu
prantamo vaikiškumo paėmė tą aplinkybę į savo galvas 
ir davė jam tokį atsakymą. Tas buvo, labai nepanašu į 
jų paprastą elgimosi būdą, bet kadangi p. Gamfieldas ne
turėjo ypatingo noro atnaujinti tuos visokius paskalus, 
tai jis suglemžė tarpu pirštų savo kepurę ir palengva at- 

Kun. V. Bukaveckas $100.1 sitrąukė nuo stalo.
Iš Waterbųry, Conn. “ Tai JVs nenorite leisti jį pas mane, tamstos!

Kun. P. Saurusaitis 25.00. klausė P* Gamfieldas, atsigrįžęs nuo durų.
Nuo išparduotų “ Apašta- — Ne, — atsakė p. Limbkins, — bent, kadangi tai yra 

lystės Maldų” rankvedėliųj nedoras pardavimas, tai mums rodosi, kad tamsta gau-

Beeinant magistratan, Bumblys mokino Oliverį, kaip 
jis turi ten apsieiti. Pirmučiausia jis privalo būti labai 
inksmas, ir kada tas ponas paklaus jo, ar nori eiti pas jį 
arnauti, tai privalo jam atsakyti, kad norįs labai. Tą 

Oliveris prižadėjo padaryti labiausia dėlto, kad Bumblys 
jį kumštelėjo, nors nieko nesakė, kas jam teks, jei ne- 
tlausys. Atėjus į kanceliariją, Oliverį uždarė tik vieną 
ir liepė palauktį.

Pusę valandos vaikas ten laukė su drebančia širdžia. 
Kiek laiko išėjus, p. Bumblys įkišo per duris galvą, jau 
nepridengtą kampuota skrybėle ir tarė garsiai:

— Dabar, mano mielas Oliveri, eik šen pas poną.
Vos tą ištaręs, Bumblys rūsčiai ir grūmojančiai susi

raukė, ir atsiliepė pašnabždoms: — Atsimink ką aš tau 
sakiau, tu mažas niekše!

Oliveris nekaltai nusistebėjo iš tbkio priešginingo 
užkalbinimo, bet jam nedavė atsiliepti ir greitai nuvedė į 
antrąjį kambarį. Buvo tai platus rūmas su dideliu lan 
gu. Už stalo sėdėjo du ponu su išprfdruotom galvom. 
Vienas skaitė laikraštį, kitas per akinius tėmyjosi į mažą 
popierą, kuri gulėjo ant stalo prieš jį. Ponas Limbkins 
stovėjo gale stalo iš vienos pusės, p. Gamfieldas su pu
siau apipraustu veidu iš kitos. Aplinkui sukinosi keli 
pasipūtę vyrukai su ilgaauliais čebatais. Ponas su aki
niais beskaitydamas popierą, pradėjo snausti. Kada Oli
verį pastatė prieš juos, valandžiukę visi tylėjo.

— Štai čia tas vaikas, jūsų malonybe, — atsiliepė 
Bumblys. Pirmasis ponas, kurs buvo beskaitąs laikraš
tį, pakėlė $alvą ir patraukė už rankovės antrąjį poną, nuo 
ko tas pabudo.

— O, tai šitas vaikas ? — tarė senasis ponas.'
— Tai jis, atsakė Bumblys. — Linkterėk viršininkui, 

mano mielas.
Toliaus bus.

Iš Lermontovo.
Jei sunkią leidžiu valandą, 

Jei širdžiai neramu,
Maldelę aš su atida 

Iš atminties kalbu.
Yra jiega raminanti,

Jos žodžiuos’ užslėpta,
Ir atsilsį gaminanti 

Grožybė jos šventa.
Nuo dusios lyg nusirita 

Nerimastis sunki.
Romybė vėl užtikrinta: 

Meldiesi ir verki.
J. K.

„Draugo "Agentai.

Rev. J. Sutkaitis, 
2112 Sarah st.,

Pittsburg, Pa.

A. Kasparavičius 
27 E. 23 rd st.,

Bayonne, N. J.

Juozas
Forest City, Pa.

T. Kizievie Box 167, 
Minersville, Pa. 4•R

M. Karbauekas, 52 G. it., 
So. Boston,

Kun. J. Kolesinskas 10.00. | 
Kun. A. Ežerskis 50.00.
Ig. Vitkauskas 1.00.
Liud. Pranciulaitė 1.00.

Iš Kingston, Pa. 
Katarina Kviešiutė 200.00. | 

Iš Worcester, Mass.

už-

$8.00.
Magd. Rinkevičiūtė 10.00. 

Iš Waukegan, UI.
Kun. M. Krušas 50.00.

Iš Baltimore, Md.
Kun. J. Lietuvnikas 50.00. 

Iš Westville, III
Kun. K. Skripka 25.00i 
Kilčauskis Juozas 10.00.

Po $1.00 aukojo: 
Gustas Jonas, Mauricas

tum kiek mažiau, ne kaip stovi apgarsinime.
P. Gamfieldo veidas nušvito. Greitai grįžęs pas

stalą jis užklausė:
— Tai kiek jus man duosite, ponai? Nespauskite 

perdaug vargdienio žmogaus. Kiek jųs^duosite?
— Turiu pasakyti, kad pilnai užtenka trijų svarų ir 

dešimties šilingų, — atsakė p. Limbkins.
— Da dešimčia šilingų perdaug, — tarė ponas su bal

tu bruslotu.
Nagi! —- tarė Gamfieldas, — duokite keturis sva 

rus, ponai! Duokite keturis svarus, ir išsibodėsite jo ant 
visados. Mat!

— Trįs svarai ir dešimts 'šilingų, — tarė p. Limb
kins tvirtai.

— Nagi! Aš padalįsiu skirtumą, tamstos, — ragino

kiekvienas dirigentas turi
savo ypatybes kaslinkjudė-lKazys, SU.'.. Pranas, In- 
jimo. Mendelsohn’as darė dziulis Jonas, Pernarauskis 
netik ne malonų įspūdį savo Antanas, Jasinskas Petras,
judėjimu, bet juokingą: Po-1 Jasinskas Jonas, Milevskislno .. . , T . . T , • s<>- ,

«78’l -Nei' skatiko viršaus, -buvo tvirtai 
go non šokti, ne per grovp Komperda Vincas, Balsys 
Vienok žinovų yra pripažin- Jonas, Šlikas Antanas, Prei-

Nei skatiko viršaus, — buvo tvirtas atsakymas 
pono Limbkins’o.

— Jus baisiai mane spaudžiate, tamstos, — tarėtas geriausiu dirigentu. tikis Jonas, Šlajienė Elzbie- "-“T. 7Čia Popui rūpėjo ne blo- ta, Jurienė, Jurgutis gi-1GanJleldaa-
— EI kvailybė! — tarė ponas su baltu bruslotu. —

gos pu^s dingento, bet no- monas, Porządluene, VUrto- k į nenuderėtumime. Imk
rėta pažeminti tą zmogą, kn ras N Šimkus Jonas, Guda- neeu^ Logaul Tas viskas kaip tik tau tinka, 
ns daug darbuojas, hetuvi, vičia Mateužas, Neverdaus- Iazdo8 įr ak J.. j„
dainos pakėlimui. Argi ge- kis Jonas, Balsienus Auta- užlaikyma8 Deataieia perbrangiai, nes jis kol gyvas dar
nau, kad atėmus jam ener- nas, Savickis Juozas, Plauš- . rr i v i v •mSo nioiro a i.i:   m „j™ nepersivalgė. Ha! ha! ha!giją, sėdėtų nieko neveikda- ka Petras, Aleliunas Tadas, 
mas, kaip ir Popas. Šerys Pranas, Malažinskis P. Gamfieldas dirstelėjęs ant ponų, apsėdusių stalą, 

ir pamatęs, kad jie šypsosi, nusijuokė ir pats. Padaryta
Negulima suprasti Popo Petras, Sakalauskis Kazys, ’ Bumbliuituoj’buvo įsakyta, kad Oliveris

-i ' 0 ra,* -k™ yUR 6 -,°n Turistas su visoms jo popieroms butų pristatytas valdžiai
U.O, buk Sv Ceciliją Cho- viė,a Juozas, Norvilas Pe ik ± Artinti derybas ir pasirąžyti.

ko dainavo "gana gsrai”. llo Alex„ Sesevičia Jurgis, D®1“ 40 ““-’P"“1“’ mažas Ohyeris, didžiausia, jo
Kokiu budu gana gerai, jei- Palinkome Juozas, Rymei- nuosteb"; teP? ,SIe?taa “ P°,.,UŽ,?to a*mlkta8 ba.>- 
gu solistas dusliu balsu dai- ko Juozas, Žimontis Stanis- »»“""“-Skiniais. Vos tik atliko tą sunkią pareigą, pne 
navo. Choras perdaug gar- lovas, Maėiuda Kazys, Pa-F™8 buv« nepratęs, kaip-p. Bumblys savo rankoniis st
alai akompanijavo, neužlai- eukeviė Julija, Grinceviėie- H4?®“ bhud» k°i4" ’r, ^“tadieninę delianką - dvi
kė piano, o ypatingai piani- nė Aleksandra, Matukienė, unc«“ du»nos- uAnt. bal““8 Oliyens ėmė
seimo, visur rėkdamas pis- Jačonis Juozas, KarpaviiĮitt gmlia, verkt, ne 1« pnežast.es spėdamas, kad valdžia tur 
ėia bumai! Gal nei pats Po- Jurgis, Preitikieuė Kotri- bflt nuaPre»de j, paplauti kokmm naudingam tikslui, 
pas nesuprato, k, »žė, „t na, Pasieb Antanas, Men. kitaip nebūtą taip smarkiai jo peneję.
bv tik rašvti? drala Stemna Juozas Zvd- ~ Nedai7k raudonų akių, Oliven, tik valgyk ir būk

Kad Apas yra priežas lo Jonas, Orloivska, Jonas dingas, - tarė Bumblys su įspūdinga didybe. - Tave
lietuviškos dailės,liudija šis N., Valentas Zl., Skiera Jo- ima an\.?iO’ . , , ... , .
faktas. Buk latvlą soe. dem. nas, Tmskowski. Smuikas- ~ Ant llilaikym<>- P™e' drebėdamas kūdikis,
choras viską gerai išpiM<>».< nią auką: $39.43. ~ Ta'P- 01iveri- ~ terė Bumblys. - Malonus ir gal

1 lestingas ponas, kurių daugelis galėtų būti tavo tėvais,“Dirigentas pagal įstatui* 
diriguoja, balsai išlyginti, 
tyri, it varpeliai”. Vienu žo
džiu Popui, buvo malonu jų 
klausyti. Kitoniškomis ausi
mis klausant ir observuo
jant girdėjosi kas kitas. Jei
gu “Dainos Choro” (kaip 
Popas sako) baso ir tenoro 
nebuvo girdėti, tuo ląbi au

Viso: $126.43.
Iš Lawrence, Mass.

Kun. A. Jusaitis $25.00. 
Steponas Barbatavyčius 

2.00.
Po $1.00 aukojo: 

Adomas Stravinskas, Jie
va Sabaliauskiutė, • Magde- 
lena Buinavyčiutė, Emilė 
Jurkauckiutė, Karolina ,Pa|

. -.

Oliveri, o kurių tu visai neturi, paims tave ant užlaikymo, 
išmokįs gyventi ir padarys tave žmogumi. Norint parapi
jos iškaščiai išneša tris svarus ir dešimtį šilingų! Trįs 
svarši ir dešimts Šilingų, Oliveri, ir £as viskas už niekšą 
si ratuką, kurio nieks negali mylėti !-

Kada p. Bumblys pasakęs tą griausmingu balsu, ap
sistojo, kad atgauti kvapą, ašaros riedėjo per veidus na 
bago vaikelio, kurs graudžiai gaikščiojo.

— Paliauk! —‘ tarė p. "Bumblys, šiek tiek atsileidę

ŽIEMA.

Jau rogių kelias darosi,
Atgrumba jau nagai,
Ir motinos jau barasi,
Bet ar klausys vaikai?

Ledu jau upės dengiasi.
Išryto ir popiet,
Visi vaikučiai stengiasi
Smagiai pačiužinėt.•

Nuo šalčio dreba, traukosi,
Pastyrę, kaip ragai,
Mama gi pasišaukusi,
Da įkrečia smagiai.

Laukai, tarytum patalu, 
Apsidengė sniegu,
Rugiai nepaiso pašalo,
Jiems šalčio nebaugu.

Aiglaitės dailiai puošiasi:
Jų puikus apdarai; »
Beržai ir gluosniai šiaušiasi,
Jiems šalta, negerai.

Paukštelių nėr’, — da rudenyj’ 
Išlakstė jie bukliai;

„ Tik liko mus kasdieniniai, 
Varnelės ir žvirbliai.

Ir žmonės jau susimetė ,
Iš lauko į stubas.
Dabar prasta darbymetė:
Vos kulia žirnius kas.

Žiema tai jiems ne vasara,
Kurią paprato peikt:
Stuboj’ per visą vakarą 
Nežino nei ką veikt.

Tik verpdama gal pašukas,
Kaimynė senyva
Rimtas jiems seka pasakas, .
Kaip neša jos galva.

Ar kliasų koks mokytinis, 
Jauniausias iš visų,
Senas knygas bažnytines 
Jiems perskaito balsu.

Į
Ir iš mokyklų atneštą,
Jis skelbia kaip kada 
Jiems dorą mokslą, apšvietą,
Mat, bus iš to nauda.

Jie išsižioję dedasi 
Į galvą jo žodžius.
Iš kur jisai čia radosi,
Toks jaunas ir gudrus?

Ir ilgai visi negula:
Klausyti taip smagu I »
Už lango staugia viesulą 
Ir purškia su sniegu.

Ir taip žiemelė braškanti 
Sau slenka,pamaži,—
Tai skystą Sniegą blaškanti, 
Tai vėl sveika, graši. J. K.

iiis Jl -fcUL- ni^-i uiti

J. Mikutaitis,
1327 Rebecca st., S. S.

Allegheny,- Pa.

J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė.,

Chicago, UI. i

M. Urbanaviče, Box 33, 
Thomas, W. V.

J. Antanaitis Box 22,
Btroyers, Pa. 1

.4
J. Versiackas,

65 Davidson st,
LoweU, Mass. '

' j
Juozas Akevičius, P. O.

4 Silver Creek, Pa.
.-1

Vincas Staseviče,
340 Hamilton et,

Grand Rapids, Midi.

Jonas Leipus,
1022 Bay et,

.Superior, Wis.

? l
; *

Alex Pričinauskas, 
1232 Lincoln are.,
* Waukegan, Ht

Pranas Smolenskas, 
71 Hudson ave^

Brooklyn, N. T.

b-

r

M

i
3

“1

St Petruškeviče, t
228 E. 6th st,

Mt Carinei, Pa- ;
1 M. K. Petrauskas,

264 Pine st,
Kenoshs, Wis.

A. Urbonaviče,
329 River st,

Plymouth, Pa.
i'

Juozas Podžukynas>.
1388 So. Canal St.

Uhicago, UI.

Dom. M. Andrulionisr 
65 Davidson st.

Lowell, Mass.

Ant. Tuškėnis Box 116 
Plymouth, Pa.

Julius Bukantas,
94 Blackstone st.,

Boston, Mass.

Jonas Ramanauclcas 
135 Ames st.,

Brockton, Mase.

B. P. Miškinis,
Box 124, 35 Arthur st 

Montello, Mass.

- 2 
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7
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DBAUOAS. T

.eikalingas vargonininkas
šv. Juozapo parapiją, Ma- 
anoy City, Pa., mokantis 
erai vesti chorą ir mokyklo 
ę atsakančiai mokyti. Al
fos $50.00 ir ineigos. Atsi
sukti pas:

Kun. S. Pautienių,
Mahanoy City, Pa.

(to 13)

Pirmas Didelis Balius

Parengė S. L. R. K. A., 70- 
ta kjuopa iš Old Forge, Pa., 
(Barbertowne) ant 18 d. va
sario 1911 m. Atsibus J. Buš 
kos salėje ant Tom str., In- 
eiga dykai, taigi atsilanky
kite kuoskaitlingiausiai.

Kviečia Komitetas.

Mikas. — Na sakyk tu 
man, Baltrau, kas būtų, jei
gu nebūtų bažnyčių nei ku
nigų, nei tikėjimo!

Baltrus. — Hum... tada 
“Keleivio” redaktorius Mi- 
chelsonas neturėtų ką rašyt 
į “Keleivį”... ir “Kel.” tu
rėtų bankrūtyt; o jo redak
torių Gegužis paliuošuotų 
nuo “službos”. Visiems sie
kiams išeitų blogai...

S—tis.

PIRKITE LABAI NAUDINGĄ KNYGUTĘ
VARDU

„Naminis Vaiku 
Auklėjimas.“ \

Kainuoja 12c. au persiuntimu. Pelnas eis insteigimui 
našlaičiu prieglaudos. Galima gauti pas

Kun. A. Staniukyną,
4557 So. WoodSt, CHICAGO, ILL

Plymouth Natoinal
BANK.

Kapitalas su pervirsiu 
x $165.000.00.
Šitoji Banka prižiuroma 

Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčius 
nuo sudėtų pinigų. Galima 
susišnekėti lietuviškai.

Mandagus patarnavimas.
G. N. Postlethwaite, 

iždininkas.

PINIGAS DARO PINIGĄ.

Pradėk taupti pinigus pas mus. Kad 
ir mažiausia suma pridėta prie suėė- 
dijimų ir 3 nuošimčiai, kuriuos moka
me, greit padidįs jųsų taupimą.

Lietuviams paranki vieta.

TAIN-EKPELLER
I HetUS.Pat.Olf. i
49%ALCOHOL
F.AiRlCHTER&Cob. 2l5R»rlStr.

T\newyork/J

&ATISM.,
|wmb*2oU?«lg'*-

SPUAlHS

[GRIPPE].
Nelauk pasirodymo pirmutinių ap 

sireiškimų šios pavojingos ligos, ku
rie yra skaudėjimas galvos, koją, 
šaltis krečia, karštis apima, skauda 
ir pailsta kojos ir t.t., bet tuoj aus 
vartok

Dr. Richter’io

Sulyg parodymų ant popiėros, ap
sukančios bonkutę.

Taipgi pasekmingas nuo reuma
tizmo, neuralgijos ir šalčio.

Saugokis padirbimų ir žiūrėk, kad 
pakutis išrodytų visai taip, kaip šis 
paveikslėlis ir kad galai butų už 
pečėtyti su musų pečėtyjimo ženk
liukais, turinčiais įkarę. Kitaip jus 
gaunate padirbtus vaistus.

25c. ir 50c. bonkutė vaistinyčiose 
ir nuo
F. Ad. R1CHTER & C0

215 Pearl St, New York.

Union ticket agency.
■•niausią Lietuviška Banka Scrantone 

Ir Visoje Aplinkinėje. 
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 

, Linijų. 7
Siunčia pinigui ku dien in vilu da

ili svieto; taip-gi perka ir iimaino vi
sokius pinigui. Išdirba visokiai doku
mentai Amerikos ir Lietuvos teismnoee.

Ofisai atidarytu ku dien nuo 8-tos (i ryto iki 9-toi vai. vak.
Nedėlioję: nuo lOtos ii ryto iki 5-tal 

valandai vakare.

; - Adolf Blau,
•> 4Jnion Ticket Agency,

203 Lackairanna Avė, Scranton, Pa.
Taip-gi tarime savo krautuvėje dau

gybę visokių maldaknygių ir svietiškų 
knygų visokioso kalbose.
TELEFONAI: .Nauju 303 -/Bell 662,

KAI BBTK ATJkVJA

austinių (krajavų) ikaplierių Panos 
ir St. Traieės, gali gauti pas mus 
▼iaada. Męs iidirbame ir reikalaujan
tiems pasiunėiam porų ant paiiuroe. 

Mra. A. BmalUenė, 2737 K Pariflc ■»„ 
Philadelphla, Pa.

SWALM HARDWARE CO.
21 North Mala St, Pottsville, Pa.
įvairiausi geležiniai daiktai, te

palai. stiklas, dūdos, plasteris, 
įrankiai, sportiniai ir naminiai 
dai tai.

Juozas Szukis
Geriausias Lletuvys

FOTOGRAFISTAS,

Naujai Telefonai 1076—B.
E. Market sfc, WUkee-Barre, Pa.

— ----- LIETUVIŠKA AGENTŪRA-------  —

Laivakorčių ir Pinigu Siuntimo.
Parduodu laivakortes už tą pačią prekę, kaip pas pačias 

kompanijas New Yorke. Siunčiu pinigus greitai ir pigiai in 
visas dalis svieto. Prašau visu lietuviu atsilankyti su kokiais 
reikalais arba kelieujant Lietuvon meldžiami kreiptis pas

, VINCĄ TAMULEVICZE,
•aaaaaa* AGENTA, aaoaaaa 

137 Hazle St., Wllke»-Barre, Pa.

NAMINĖ MOKYKLA.
GRAMATIKA angliškos kalbos mokintis be mokintojo "(apdaryta) $1.00. 
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mokintis skaityt lr rašyt be mokintojo 15c. 
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be mokintojo 10c.
ARITMETIKA mokinimais! rokundų su paveikslais (apdaryta) 36c.

P. MIKOLAINIS, BOK 82 NEW YORK CITY. į

‘1 Kuomet visi vaistai, kuriuos bandžiau apvilė mane, ba neįvei
kė mano persišaldymo ir kosulio, tai nusipirkau Severos Balsama 
plaučiams ir vaistinių nuo persišaldymo ir gripos, ir greitu laiku vi
siškai išgijau. Be abejonės, Tamstos Balsamas yra geriausia gyduo
lė plaučiams ir gerklei, kokių aš kuomet nors bandžiau. Šį mano 
pranešima galite apskelbti, kad ir Įeitiems parodžius kur jieškoti 
pagelbos ligoje.”

Tai ištrauka iš laiško, prisiųsto Jurgio Gregą iš Hazleton’o 
Pa., firmai W. F. Severą Co., kuri pritaiso

Kaina: 50c. ir $1.00

Per trisdešimts metų savo gerose ypatybėse jis pasilieka nesu
lyginamu, kaipo geriausias vaistas nuo ilgo, įkiraus kosėjimo, per
sišaldymo, bronchito, astmos, sunkaus kvėpavimo, balso nustojimo, 
kokliušo, slogos, plaučių uždegimo ir nuo visokių gerklės ir plaučių 
ligą-

ANT PARDAVIMO

VAISTINYČIOSE

Vaktuokis, kad negautum kitokių vaistų, 
kuriuos ne syk. siūlo vietoje tikrų Severos 
vaistų, vien todėl, kad kiti vaistai nebū
dami taip gerais sunkiau parsiduoda.

Gali taipgi gauti Kalendorių ir Vadovų į Sveikatų 1911 metams. Reikalauk nuo vaistininko 
Jeigu vaistai namie reikali ngi, tenebūna kitokį, kaip tik Severos. 

arba pas mus rašyk.

IŠĘJO IS SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 
VAIZDELIAI VARDU

„Katriute

Draugo” Spaustuvėje

LIETUVAITE
iy dovanų 150 rublių priedo

— Pirmasis Lietuvos moterų laikraštis — 
išeina Kaune vienų sykį į mėnesį, kaštuoja tik

DU RUBLIU METAMS
Kaune ir visoje Lietuvoje. Pusmečiui Lietuvaitė kaštuoja vos tik 
1 rub. visoje Rusijoje. Užsienyje Lietuvaitė kaštuoja visiems me
tams 3 rb., o pusmečiui tik 1 rub. ir 50 kap.
Lietuvaitė paduoda įvairius straipsnius apie dorų ir visuomenę. 
Lietuvaitė talpina visokius dalykus iš moterų klausymo.
Lietuvaitė veda Literatūros skyrių, kuriame galima rasti: eilių, apy 

sakų ir kitų dalykų. y
Lietuvaitė rašo apie įvairias mokslo šakas; paduoda moksliškus 

straipsnius
Lietuvaitė mokina, kaip reikia vesti moterų ūkė, kad duotų daug 

pelno.
Lietuvaitė praneša, kas atsitinka Lietuvoje, Rusijoje ir Užsienyje. 
Lietuvaitė apsako Lietuvių Katalikių moterų draugijos veikimų. 
Lietuvaitė siunčia [visiems metams pietų sąstatų.
Lietuvaitė priima apgarsinimus, išreiškia atsigerinimus, duoda at

sakymus ant įvairių klausimų.
Lietuvaitė privalo būti ant kiekvienos ponios šeimyninkės, tarnaitės 

motinos, mergaitės stalo; be jos tikrai kultūriška moteriškė ne
privalo būti.

Lietuvaitė jau pradės antruosius savo veikimo metus nuo pradžios 
1911 metų. Nesivėlinkite šį pirmųjį Lietuvos moterų laikraštį—

užsisakyti, skaityti, palaikyti, 
platinti ir premijos 150 r. apturėti.—

Lietuvaitės adresas: Kaunas, Maculevičiaus namai prie Viešojo 
L. K. knygyno.

Pinigai meldžiama siųsti tiesiog į Redakcijų “Lietuvaitės”. 
Prierašas: Kas nori 150 rub. apturėti, teužsirašo Moterų laik

raštį “Lietuvaitę”, 150 rublių bus gyvais pinigais išmokėta Kaune 
vienai arba vienam “Lietuvaitės” skaitytojų 1911 m.

Musų krašte daug yra gabių mergaičių. Jos galėtų su dideliu 
pasisekimu mokinties, bet dėlei to kad neturi pinigų, jų daugelis 
pasilieka be jokio mokslo ir apsišvietimo. “Lietuvaitės” Redakci
ja, turėdama jas savo širdyje ir norėdama joms nors iš dalies su
teikti pagelbų, paskyrė iš savo iždo 150 rublių vienos margaitės mo
kinimui Liet. Kat.^Moterų Dr-jos — “Mergaičių amatų ir naminės 
ūkės vedimo mokykloje”. Tuos pinigus 150 rub. galės pasiimti ta 
“Lietuvaitės” skaitytoja, kuri užsirašys “Lietuvaitę visiems me
tams ne vėliau 1 d. liepos 1911 m.Kam pateks 150 r., bus pagrasinta 
“Lietuvaitėje” ne anksčiaus Liepos mėn. 1911 m. Taigi pilietiės kuo 
greičiausiai užsirašykite metams moterų laikraštį — “Lietuvaitę”.

N. B. Jeigu, 180 r. pakliūtų, traukiant burtus, vyrui — Lietu
vaitės skaitytojui, jk— tai pinigai 150 r. bus ne jam, bet jo išrinktai 
ir prisiųstai mokyklon mergaitei suteikti. — >

“Lietuvaitės” Redakcija.

Penkiolika Doleriu
, 1 Šiandien -• Šičia.

Kas nori nusipirKti gerą siudį pigiai, teskaito mano 
absKelbimą.

65 siutu fspedijaliŠKai šiai dienaj], padirbti iš ustra- 
linės vilnos, pasiūti sulyg naujausią madą. UžtiKrina- 
me, juogjoKioj Krautuvėj negautumėt tokiu d* -1 j* 
net už $20. ŽiureK mano Kaiaa.........................<P a De

Ateik, šiandien ir pažiūrėk tuos drabužius. Tiesa, 
nedaug ju yrą, bet geri daiKtai neateina krūvomis.

Penkiolika Doleriu — Dabar — Čia.

LOUlS ROSENTHAL,
< ANT KIRBY’S KRAUTUVES,
Aoutjt Main SL, Wilke«-Barre, Pa.

Public Square,
WILKES BARRE, PA.
Moka 3 nuošimčius nuo 

sudėtų joje pinigų. Atdara 
nuo 9-nių ryte iki 3-jų po 
pietų. Subatomis gi nuo 9- 
nių iki 12-tai vai. prieš piet 
ir nuo 7-nių iki 8-nių vaka
re.

Gera, saugi Banka, uždė
ta prieš 40 metų.
THE PEOPLE’S BANK, 

Wilkes Barre, Pa.

People’s Union 
Savings Bank,
Cor. Main & Water Sts. 

PITSTON, PA.
Turi kapitolo su nuošimčiais

$330.000.00.
Moka 3 nuošimčius nuo su

dėty pinigų.
Geriuasias kelias į prolobi 

• mą
yra pradėti uždirbtus pini
gus į gerą Banką.

Męs priimame net po vieJ 
ną dolerį.

NORTH SCRANTON 
BANK

1902 North Main Avenue* /
Scranton, Pa.

Jau laikas užsisakyti saviškiams 1911 metams

ŽEMDIRBYS
vienintelis ūkio reikalams pašvęstas laikraštis su kooperacijos prie 

du prie kiekvieno numerio

kurį veda prityrusių kooperatorių būrelis. 
“Žemdirbio” su “Kooperatorium” kaina: 

metams 3 rub., pusei metų 1 rb. 50 kp., trims mėnesiams — 75 kp 
Vartotojų draugijoms, ūkio rateliams ir paskolos—taupymo 

draugijoms, o taip-pat ir minėtųjų draugijų nariams, užsisakant 
“Žemdirbį” su “Kooperatorium” čieliems metams, atleidžiama pi
giau, būtent tik už 2 rb. 50 kap. metams.

Minėtųjų draugijų nariai, norėdami tuo pasinaudo
ti, teiksis gauti iš savo valdybų paliudijimą, jog tikrai 
yra tos dr-jos nariai ir atsiųsti tai mums.

“Žemdirbio” adresas:
Russia, Vilna, Stefanovskij Forsztad, Dom Urba- 

novicza. Red. “Žemdirbys”.

Nuo Naujų Metų pradės eiti iš Vilniaus

bepartijinis, pažangus visuomenės, politikos ir švietimos laikraštis, 
skiriamas plačiajam Lietuvos valstiečių ir darbininkų luomui.

“BALSAS” dabos tikrųjų gyvenimo reikalų, rūpinsis, kad jie 
tvarkytus ir lavintus savitai, — liuosi mlo kokių nors varžymų ir 
prievartos iš šalies.

Gryna, savystovi link tikslo ir spalvos kultūra — tai “Balso” 
obalsis.

“BALSAS” eis sykį kas mėnuo.
“BALSĄ” leidžia ir veda A. Vėgėlė. v
“BALSO” kaina; Lietuvoje ir visoje Rusijoje: metams 2'rub., 

pusei metų 1 rub.; užsieniuose-.metams 3 rb., pusei metų 1 rb. 
50 kp.

/‘BALSO” adresas: Russia, Vilna, Chirinskaja 22. Red. 
“Balsis”. f ’ 1 * * rt <4

Naujausias Importuotas Fonografas dykai.

*r la*>a* .'*era* skamba.

,7 | mie puikų muzikos kon

žiausias tautiškas, darbininkiškas ir kitokias dainas, ištraukas iš operų ir ope
rečių, žaidimą visokių instrumentų pavienių ir orkestrų. Klausant tai viską 
bus malonu ne tik jums ir jūsų šeimynai, bet ir jūsų pažystamiem's ir kai
mynams. Musų Fonografas yra geriausias, koks tik dabar gali būti. Męs 
duodame jums tą Fonografą suvis dykai. Prisiųskite tik 50c. markėm ir męs 
atsiųsim jum geriausio Rusiško Tabako už $6. ir tą FonogTafą drauge su vo
leliais ir nurodymais, kaip reikia apsieiti. Apturėję per Expresą, užmokėsite 
likusius $5.50.

Si dovana yra suprantama ir puiki, nėra Čia jokios rizikos, taigi naudo
kitės, pamatysite, kad busite užganėdinti. Pasarga: prašome nesulyginti mu
sų firma su kitom.

ENGLISH ASIATIC TOBAGO CO., 111-115 E. 7th St, Dept W. Nev York, N. Y.

awtBW» Įy

Stripped Tobacco

DYKAI
25c. vertes pypke su kiekviena 

užkandžio dėžutė.

Vaktuok kad pypkė butų su ženklu “KINO KOAL”.

Parsiduoda žednoje tabako krautuvėje



8 DRAUGAS

ŠAUDYMO IR 

PUTOJIMO.
Ikvalei šnypštimo, daug 

gyvasčiai jiegų, daug svei
katos ir smagumo kiekvie
name stikle

STEGMAIER’O
ALAUS.

I
Jeigu nori persitikrinti, 

tai progai pasitaikius at- 
kimkš bonkutę, alus putoda
mas bėgs laukan, o jo geras 
kvapsnis padarys tave jo 
mėgėju. Bet turi būtinai rei
kalauti Stegmaier’o, kitaip* 
paduos tau kitokį “taipogi 
gerą”, kuris atneša pardavė 
jui daugiau pelno.

Reikalaudamas alaus kliu 
be, kavinėje ar į namus, at
simink, kad Stegmaier’o a- 
lus yra geriausias, ką gali 
gauti, vienok tiek pat kai
nuoja. Pamislyk.

Gryno maisto ženklas ant 
kiekvienos bonkutės.

STE6MAIER BREWIN6 CO.

Wilkes-Barre, Pa.
Naujas telefonas 977
Bell telefonas 422

Merchants
Banking
Trust/ ‘ 

Company,
Mahanoy City, Pa.

Turi Kapitolo su nuošim
čiais x t

$190.000.00.
Sudėtu pinigu

$700.000.00. s 
1 Męs vejame visokį lega

j; lišką biznį.
Musų banko j e galima 

i susikalbėti: lietuviškai, 
lenkiškai, vokiškai ir 
angliškai.

JOHN J. MEYER, i 
Kasininkas. į8 M

Kiekvienas privalo čėdyti 
ndrs dalį to, ką jis uždirba 
ir padėti geroje, saugioje

Bandoje.
Musų Banka yra tautiška 

(National) ir jau nuo 20 
metŲ varo fiiznį Scrantuose.

Męs velijame Jums turėti 
rokundas su mumis, ar butŲi i
didelės ar mažos.

Męs mokame 3 nuošimtį.

Traders National
Bank,

' »
SCRANTON, PA.

Mandagumas — musų ypa
tybė.

Office New Telephone 37. 
Residence 1100. s

Lietuviu Advokatas.
Jonas S. Lopatto

47-48-49 Bennett building,
Wilkes-Bare, Pa. /

Norintieji pasiskolinti pinigu 
ant pirmo mortgage, arBk pirkti 
namus lai kreipiasi.

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDBTA 1864.

KAPITOLAS $100.000.00. 
PERVIRŠIS $260.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėtŲ joje pinigŲ.

Kurių skaitytojų prenu
merata pasibaigusi, tiems 
šis numeris bus paskutinis.

Siunčiant pinigus, čekius, 
arba “Money Order”, siųs
kite ant adreso:

“DRAUGAS”, 
Wilkes-Barre, Pa.

ALBERT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LENKIŠKŲ-LIETUVjfŽKŲ VAISTŲ.’’
Geriausia

Gyduolė
nuo

Strėnų skaudėjimo 
Degimo krutinėję

Galvos skaudėjimo 
Kataros

Užsišaldymo
Neuralgijos

nuo
Gerklės skaudėjimo

Mėšlungio
Skausmo krutinėję 
nuo
Patrūkimo 
Azma arba 
Dusulio
Štyvumo sprando 
Skaudėjimo 
Šonuose 
Rankų ir 
Kojų.

Boston Store,
[P. F. Brennan’o]

1109 N. Centre St., PottsvflHe, Pa.

Geriausia mastiniu prekių [tavoru] sankrova visam 
Schuylkill’o paviete. Pirmutine visam mieste sankrova, 
kur išsyk pasako tikrą kaina.

Pardavinėjame tik geras prekes.

Pritaikome pas save daug prekių kiekviename skyriuje: 
Muslinu, paklodžių, pagalvėms ipilu ir užvelkalu, vil

noniu užklodžiu, puku kaldru, saliu ir t. t.
! ' . . * *Didžiausia visoje apygardoje Audeklų sankrova.

Drabužių viršutinių ir apatinių, — vyriškiams, moteriš- 
komsioms ir vaikams, visokių rūšių, kokių tik norite, — 
bet ne niekų. Kelnių, marškinių, pirštinių, parasonų.

Naminių nesitraukiančių flanelių — anglekasiams ir fabv 
brikų darbininkams, — mųstais ar gatavai pasiūtų 
marškinių ir kelnių.

JUODŲ IR VARSOTŲ ŠILKŲ.

FABIOLE,
gersi kardinolo Wiaemtno apysaka. 

Vartė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
lasantiems daugiau kaip vieną sg- 

ssapliorių, nuleidžiamu didelis nuo 
•imtis. Gaunama pas:

UY. V. VABVAOUUa,
SIS So. 4th St, Breoklyn, V. T.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS,
t ' J

Mahanoy City, Pa.

PIRMUTINE KRAUTUVE

IR ISDIRBYSTĖ

Bažnytiniu Daigtu

‘ ,,R YZNYCIA”
PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO,

114 S. Ghestnut 8t, Sheuajadoah, Pa.
žvakės margos vaikinės po 1 svarą 2, 3, 4, 0, 8, ir 14 svaras ps Ma. 
žvakės v aš kia ėa rankom margįtos po 2 svar., 4, S ir S svaras ps Ma.
Pakeliais kastai vaškiniai lwax tapers) pakelia po 24a.
Dėl aitnonių diena pakeliai po x ®7a.
Anglys nž svarą L ~ / Mi,
Aliejus (8 day) až gorčių 01-10
Žvakėe vaikinės (Botė) dėl uidėjimo po 3 ir 4 svarus, už svarą dOa. 
Lietinės žvakės vaikinės po 10 svarų ir 18, svaras po SSa.
žvakės Btarinavoa lietinės 10 sv. ir 18, nž svarą
žvakės 4 sv. ir 0 susuktos 4 sv. ir 1 sv.

Altoriaus žvakės (oztra) sv. pa 
Geltono vaiko 1 sv. Ir A, svaras 
Kodylas praneūsižkaa ao 
Kodylas ‘‘ franetaesnse ” po

Taipgi siuva paikins baenytlnlue rtkus, taiso senus 
kas, cimborijaa, monstrancijas.

Galima gauti Įlota vilkų maldaknygių, kvletkų, draugijoms ženklelių,
vėliavas, šarfas Ir t t _______

KU N. L. La v lue AS,
prezidentas.

P®

10a.
10a.
Sta.
Ma. 
50a. 

* 50a.
Parduoda kiell-

JAUNI VYRAI
SENI VYRAS

VIDURAMŽINI VYRAI

50,000

Vyrai kurio žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdama 
neprotingi dasileida pcrviršnmą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukiu anižio, katram negale pyluai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vyel tlo vyrai tur pareikalauti viena iš tuo knygų. 
Ta knyga pnsakia keip vyrai aunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie r.etur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga tein-gi paša kis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba syfill, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nu3ilpneima, Abel- 
na pragaišti špoku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tizma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pustės ir Inkštu Ilgas, gali bu^ galiutioai 
išgydyti sava nuomuse, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais. •

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per paečlbą tuos knygos. Ji ira krautuve ži
nios ir talpinu iiam t.'hrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolr.ik neperskaitisti Šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiu tinai isisry- 
dyti. Atmink, jdg ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs Užmokant ir pačta. ISrašik aiskeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisenėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagelbėt nė dak

tarai nė ligonbučiai, arba paslaptingoms ligoms, aprašykit man savo nesvei
kumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes čion eina ne tik apie tavo sveika- 

► tą, bet. labai taukiki ir apie tavo gyvastį. (Atsimink, jog kiekvienas garbingas 
daktaras užlaiko paslaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyk ir nebijok, 
rašyk teisybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoles pagal tavo 
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartot, už prekę labai mažą. Keikia rašyt 
laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2c. markę ant atsakymo, nes'ki- 
taip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalaujame gerų agentų kiekvie
name dideliame mieste ir jų aplinkinėse. Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų 
gyduolių gali uždirbti nuo 50 dol. ikil5 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame 
kuogeriausią. Taigi rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas 
•tornikas teipgi privalo užląikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami galėtų pas 
kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dovanai kokiems nors 
apgavikams tose aplinkėse. fitornykai,rašykite pareikalaudami gyduolių, nes 
gerae uždarbys ir parduokite musų tyras Lietuviškas gyduoles, kurias męs 
gvarantuojame. Rašykite po antrašu:

ALBERTAS G. GRABLIAUCKAS,
Cor. Elm & Main Str., Plymouth, Pa.

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
* AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitoki su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Accuratus” laikrodėlių tiktai už 
$5.75 žėdną. Tie gražus laikrodėliai 
puikiai išrėžyti, dnbeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninkų 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, n.e- 
gėda bus nei draugams tok) parodyti. 
Jeipi nori turėti gerą dziegorėlį, tai 
štai musų pasiūlymas: Męs nusiųsime 

! šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už 
$5.75 ir ekspreso kaštui dėl peržiurė- 

.jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs riskuojame viską. Auksinis

grandinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:
EXCKLSIOR WATCH CO., DEPT. 905, CHICAGO, ILL.

telephone: C ABLE ADRESS.GROCHOVVSKI

IR OFIS

KAM*seęoFooo *ve.iR gr»*d st.

ROOKLYN N Y
IH-nW!ST. I«WWN.Y. 
101 ROČk/vVAY ROAD JmiCĄL.

KN YG U
DYKAI DIEL VYRO.

Kuponas dykai gautos knygos.

Siusk ji šendena.
DR. JOS. LISTER & CO.

L. 305 22 F1FTH AVĖ., CHICAGO.
Godotini: Aš esu nžin*eresuctas jusu pasiuliminui dykai 

stanstoj knyjroi ir norėjau, joar ju> išsiustumet man^ 
vieną iš tuo knyjfu.

/ *. z *-
Vardaa ir pavardė................ ................................................................

Adresas

Stejtas .

i

>ARTRAUKIMAS

a PINIGU
į IS EUROPOS

BIURAS INFORMACUŲ
MAINYMAS

VISOKIU
PINIGU

EUROR
BIURAS

AEWOKATIMIS

KANCELIARIJA 
. REJENT1NE

IVilkes-Barre 
Deposit įr Savings i

BANK, l
71 PUBLIC SQUARE, 
WILKE^-BARRE, PA..

Kapitalas - - $150.000 
Perviršis - - $375.000

Moka S-čią nuošimtį nuo sudėtų
Jojo pinigų. 11

Banka atdaru kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietų. subatomis nuo 
9—12 vidurdienyje.

Galima susikalbėti lenkiškai.

<-«<«««««««««««««««««««««€«
! J.F.'Gillis, 1

Pas ji galima gauti visokiu ! i 
torielku, bliūdu, stiklu, puo- *
du, liampu ir visokiu virtu- J 

iaiktu. Yra iš 
Ateikite per-

vei reikalingu daiktu. Yra iš
ko pasirinkti, 
sitikrinti.

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDfiJIMAS,
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:* I

Merchants National 
Bank,

POTTSVILLE.'PA.
Nuo padėtųjų pas mus pinigu gausi 2 nuošimt., jei 

padėsi trumpam laikui, 3 nuošimti, jei šešiems menesiams, 
i 3 ir pusę nuošimt. jei padėsi vieniems fhetams.

Gali pradėti pasidelioti, jei tnri $1.00.
Maloniai kviečiame visus'atsilankyti pas mus.

Gerb. O. P. BECHTEL, P?ez„ A. W. SELTZER, Vice-Pr., 
, C. H. MARSHALL, Kasierius.

•1. Priimam padėjimus pinigŲ dėl sutaupinimo su pus
metiniu nuošimčiu (procentu).

2. Paskoliname pinigus ant morgičiaus ir notų.
• j «

3. Išsiunčiame pinigus ir duodame užsakymus in visus
kraštus, < ?*

1 /
4. Išmainome ir parduodame užrubežinius pinigus pa

gal tos dienos kursą,
, |-th

5. Parduodame laivakortes (šifkortes) in prieplaukas 
Europos ir Amerikos,

v6. Parduodame tikietus ant geležinkelio Amerikoje,
7. Padatome aktus rejentelnus su paliudijimu Konsu- 

lio,
• t

8. Asekuruojame gyvastį nuo nelaitnės ir ugnies (in- 
šiuriname).

z . K 4 1

Atsišaukit ir praneškit kokiam laikraštyje šitą ap
garsinimą skBfcėt, o męs prisiusime dykai puikų kakJi- 

.dorių 1911

103—104 8. MAIN ST,

WILKE8-BABRE, PA

THE FERMERY.
NsturAliškų tr padirbtų žolynų 

nantavė.
Galima gauti gelių veaelijoms, šer

menims ir bite kada tik prlreikue, bn- 
kietuose arba grašius vainikus.

Mrs. J. HERBERT,
SAVININKE,

51 *W. Market st, Wllkaa-Barre, Pa.

DRAUGO”
zzn i-------------------------

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE

RIAUSIA GREITAI ATLIEKA
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBOS

TfiMIKYTE LIETUVIAI.
Kelione pef jūres. Tūkstančiai 

tūkstančiu mūsų tautiečiu ke
liauja in prigimta šaTi ir iš tenai 
atgal in Ameriką, o visi labiau
siai užganėdinti, kurie perka lai
vakortes pas:

Nemeth’a
/ t Į

3 N. tfAIN STR, 
WILKBS B4RRB, PA.

O kodėl! Nes tori gerą pnliarėjimą, 
tkią kelinnąj kad tartna kaip Ir

kotnpaaijjg bėtų plr|

U2KVIRTIMUS IK KITOKIUS DARBUS 

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIBTU8,

RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAU- 
SIOJO PATENTO-MAŠINA “LINOTYPE” '

* -s ■ ' lADRBeuorrr®

“ D R A U G A S

4E-M«USt M'JD.-B.r,


