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Lekdja. — II Kor. XI. 19 
- XII, 9. — Broliai: Noriai 
nukenčiate neišmintingus, 
patįs būdami išmintingais, 
nes nukenčiate, jei kas jus 
vergijon verčia, jei kas pra- 
rįja, jei kas ima, jei kas pa
sididžiuoja, jei kas jus vei
dan muša. Kalbu pagal ne
garbės, kaipo kad męs butu- 
mime silpnais tame daikte: 
kokiame daikte kas drąsus 
yra (neišmintyje kalbu) ir 
aš drąsus esu. Žydai yra, ir 
aš: Izraelitai yra, ir aš: Ab
raome sėkla vra, ir aš: Kris- 
taus tarnai yra (kaipo ma
žiau išmanus sakau), dau- 
giaus aš. Daugiuose darbuo
se, kaliniuose apsčiau, pla
kimuose daugiau, nekaip 
reikia, mirtyse tankiai. Nuo 
žydu gavau penkis kartus 
po keturias dešimtis mūšių 
be vieno. Tris kartus buvau 
plaktas rykštėmis, vieną 
kartą, buvau muštas akme
nimis, tns kartus su ma
nim laivas susiskaldę, dieną 
ir naktį buvau marių gelmė
se. Kelionėse tankiai, pavo
juose ant upių, pavojuose 
tarp galvažudžių, pavojuose 
nuo savųjų, pavojuose nuo 
stabmeldžių, pavojuose 
mieste, pavojuose .giriose, 
pavojuose ant marių, pavo
juose tarp neteisingųjų bro
lių. Darbe ir varge, tankia
me nemiegojime, bade ir 
troškime, tankiuose pasni- 
kuose, šaltyje ir nuogume. 
Be tų daiktų, kurie iš vir
šaus yra ir spaudžia mane 
kas dieną, rūpestis apie vi
sas bažnyčias. Kas-gi ser
ga, o aš nesergu? Kas pasi
piktina, o aš ar nedegu? Jei 
reikia iš to, kas yra mano 
silpnybe, girsiuosi. Dievas 
ir Tėvas musų, Viešpats Jė
zaus Kristaus, kursai yra 
pagarbintas amžiais, žino, 
jog nemeluoju. Damaske ka 
paliaus Arėto šalies valdy
tojas sergėjo miestą Damas
ką, idant mane sugautų. Ir 
pro langą pintinėje buvau 
per mūrą nuleistas ir taip 
išėjau iš jo rankų. Jeigu rei 
kia girties (nepridera, tie
sa), eisiu prie regėjimų ir 
Viešpaties apsireiškimų. Pa 
žįstu žmogų Kristuje pirm 
keturiolikos metų (ar kūne 
nežinau, ar be kūno, neži
nau, Dievas žino), jog tok 
sai buvo paimtas iki trecio
jo dangaus. O pažįstu tokį 
žmogų (ar kūne arba be kū
no, nežinau, Dievas žino), 
jog buvo paimtas į rojų, ir 
girdėjo paslėptus žodžius, 
kurių žmogui nedora kalbė 
ti. Iš tokių daiktų girsiuosi, 
O pate iš Ravęs nieko nesi
girsiu, tiktai iš mano silp
nybių. Nes jei ir norėčiau 
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apie mane daugiau, kaip tai, 
ką regi manyje arba ką gir
di nuo manęs. O idant didu
mas apreiškimų neišaugštin 
tų, manęs, duotas man yra 
akstinas mano kūno, šėtono 
aniuolas, kursai mano veidą 
muštų. Togidėl tris kartus 
meldžiu Viešpaties, idant 
nuo manęs astotų. Ir tarė 
,nian: gana tau mano malo
nės. Nes galybė pasirodo di
desnė sipnybėje. Su noru ta- 
dą giriuosi iš mano sipny- 
bių, idant manyje gyventų 
Kristaus galybė.

Evangelija. — Luk. VIII, 
4—15. — Anuomet, kad didi 
minia susiėjo, ir iš miestų 
skubinosi pas jį tarė per pri 
lyginimą: Išėjo kursai sėja, 
sėti savo sėklą. O kad sėjo, 
viena puolė pas kelią ir buvo 
sumindžiota, o dangaus 
paukščiai sulesė ją. O kita 
puolė ant uolos, o išdygusi 
nudžiūvo, nes neturėjo drėg 
numo. O kita puolė tarp erš-

Jis tebūnie sielos musų po- 
kiliu, kuomet pasniku nu- 
marįsime savo kūną. Musų 
siela, ištikro, teisybe maiti
nasi. Štai dėl ko šalip mu
sų altorių yra sakyklos, kad 
žmonės klausydami mokslo 
To, Kuris pasakė: “Aš esmi 
kelias, teisybė ir gyveni
mas’’, penėtų ir stiprintų 
Dievo teisybe savo sielas.

Žmonės, ištikro, arba tei
sybės nepažįsta, arba apie 
ją nemąsto, arba teisybe ne- 
persiima; klausymas Dievo 
žodžio yra pasekmingu vai s 
tu tam trejopam blogui. Jei 
žmonės yra nepamokinti, 
pamokslas atidengia jiems 
tą, ko jie nežinojo; jei žmo
nės jau yra pamokinti, pa
mokslas mokina juos mąsty
ti apie tai, ką jie žino; jei 
jie jau mąsto apie Dievo 
mokslą, bet nėra da juomi 
giliai persiėmę, tai Šv. Dva
sia, per Dievo tarnų tarpi- 
ninkystę, giliai įdaigys Die
vo žodį jųjų širdyse, kad 
šimteriopą vaisių atneštų.

Butų. didelė klaida many -

BAŽNYTINES ŽINIOS.

«

A. A. Arcivyskupas Ryan.

Metai III.

vartotojų draugija. Žiūrint į 
visą, malonu darosi ant šir
dies, matant, kaip šviesa 
kaskart vis plačiau platina
si.

“Liet. Žinių“ redakcija 
». 1 sakosi “L. Žiinios“ pra

kėčių, o erškėčiai drauge iš- .........
dygę, nusmelkė aną, O. kttaU;. užtektinai
puolė ant geros žemės, o iš
dygusi padarė šimteriopą 
vaisių. Tai sakydamas, šau
kė: Kas turi ausis klausyti, 
tegul klauso. Ir klausė jo 
ano mokiniai, koks tai butų 
prilyginimas? Kuriems jis 
tarė: Jums yra duota žinoti 
Dievo karalijos paslaptis, o 
kitiems per prilyginimus, 
idant regėdami neregėtų, o 
girdėdami neišmanytų. Yra 
tad tas prilyginimas: Sėkla 
yra Dievo žodis. O kurie pas 
kelią, tie yra, kurie klauso, 
o po to ateina velnias ir iš
ima žodį iš jų širdies, idant 
tikėdami nebūtų išganyti.
O kurie ant uoĮos: kurie, 
kad išgirsta, su džiaugsmu 
priima žodį, o tie šaknių ne
turi, kurie iki valandos tiki, 
o pagundinimo valandoje at 
stoja. O kurie puolė tarp erš 
kėčių, tie yra, kurie klausė, 
bet rūpesčių ir turtų ir gyve 
nimo švelnumų yra užtroš- 
kinti ir neatneša vaisiaus. O 
kurie ant geros žemės — tie 
yra, kurie geroje ir geriau
sioje širdyje, išgirdę žodį 
užlaiko ir neša vaisių kan
trybėje.

“SĖKLA YRA DIEVO ŽO

DIS“.

Dievo žodis yra tai tiesa, 
kurią Dievas žmonėms su
teikė, vra tai Bažnyčios ka- 
talikų mokslas, kurį Dievas 
atnešė ant žemės, yra tai E- 
vangelija, kuriai privalome 
tikėti ir pagal ją gyventi.

Prisiartinant šv. Gavė
nios laikui, kuomet reikės 
pasnikauti ir atgailą daryti, 
o dvasią stiprinti, Bažnyčia, 
šio sekmadienio Evangplijo 
je, primena mums, j

krikščioniškąjį mokslą pa
žįsta ir nereikalauja dau
giau apie jį klausyti. Ir 
šiandien galima da musų 
žinouėms pritaikinti Izaji- 
jos žodžius: “Į verguvę pa
teko mano tautiečiai dėlto, 
kad netur apšvietimo’’. Ir 
nereik manyti, jogei neži
nančiųjų Dievo mokslo yra 
tik mažas skaičius, anaiptol, 
priduria pranašas, skaičius 
jų taip yra didelis, jogei pra 
garas/ kad juos prarytų, 
tur platinti savo nasrus ir 
kęsti be saiko: nežinojime 
yra paskendę ne tik prastuo 
liai, bet didžiūnai, turtuo
liai ir mokslinčiai.

Tankiai ne tik kad nepa
žįsta krikščioniškųjų teisy
bių, bet prieš jas da kariau
ja. Be abejonės, žmogus, 
krikščioniu būdamas, neuž 
gina tikėjimo teisybių, bet 
ištvirkimo ir melagystės 
mokslas, iš šalies jį palytė
damas, klausant nedorų kai 
bų, skaitant blogus laikraš 
čius ir knygas, regint papik
tinantį pavyzdį, užnuodija 
širdį ir išveda iš dorybės ke
lio.

Todėl klausykime pamoks 
lų, kur teisybė yra aiškina
ma ir ginama, kur Jėzaus 
Kristaus mokslas pasmer 
kia klaidingąjį syieto moks
lą, kur siela musų atranda 
sau pasilsį, pastiprinimą ir 
tinkamąjį maistą. S

Vasario 11 d. Philadel- 
phijoje numirė po ilgesnės 
ligos antvyskupis J. 
Ryan arftžyj?'
je jis gavo daug telegramų 
nuo augštai perstatytų as
menų: nuo popiežiaus, pre-

jų valdytojas, bet ir kaipo 
visuomenės veikėjas. Atsi
žymėjo nepaprasta iškalba 
ir sąmojingumu. Tarpinin> 
kavo įiesykį straikuose.

Ant. Ryan gimė Irlandi- 
joje, į kunigus įšventintas

N<
dėsiančios eiti tris kartus į 
savaitę.

Pagramantis, Resein. ap. 
Čia buvo pora aludžių ir ne
blogai joms sekėsi, bet mote
rįs padarė, kad jau jų nebė
ra. Blaivininkai jau senai 
rūpinosi uždengti aludes, 
bet vis nesisekė. Atvažiavo 
sykį kontrolis, apžiūrėjo alų 
dės ir pripažino jas reika
lingomis. Nepasitenkinę 
žmoneliai vėl padavė prašy
mą gubernatoriui. Atvažia
vo antstolis, sušaukė sueigą, 
kad nutartų — reikalingos 
aludės ar ne. Susirinkę vy
rai. jau buvo nutarę, kad rei
kia aludžių, bet subėgusios 
miestelio ar apylinkės mote
rėlės pradėjo prirodinėti jų 
kenksmifigumą ir laimėjo. 
Aludės uždarvta. Tat ačiū

Bajoras buvo norėjęs inkur- 
ti Rygoje lietuvių knygyną, 
bet vietinė vyresnybė nelei
do.

Traupis, Ukm. ap. Kūčių 
vakare Varlėnų sodžiuje su
degė našlės Bikinienės gry
čia ir tvartai (gurbai). Mo
ters, vaikščiodamos ant 
augšto, užkrėtė balana, iš to 
ir užsidegė. Subėgę žmonės 
išvarinėjo iš tvarių gyvu
lius, gelbėjo kas buvo gali
ma išgelbėti. Kitos trobos, 
nors ir artie degančiųjų bu
vo, nesudegė, pasisekė jas 
apginti.

Naujas laikraštis. Kaune 
išėjo pirmasai nufneris sa
vaitraščio rusų kalba vardu 
“Litovskaja Rus’’ (Lietu
vos Rusija). Bene bus tai 
stačiatikių “bractvų” orga- 
nas, nes jau iš-pat pradžios 
ypač rūpestingai pradėjo žy 
mėti “bractvų“ susirinki
mus.

kinti

zidento Taft’o, gubernato- į St. Louis’e, kur buvo semi- 
iaus Tener’io. Už jo išgiji-1 narijos profesorium, paskui 

mą melstasi ne tik katalikų Į ir vyskupu. Į Philadelphi- 
bažnyčiose, bet ir protesto- jos antvyskupius tapo pa
nų šventyklose .ir žydų sy- 
nagogose. Nabašnikas buvo 
plačiai žinomas, netik kaipo 
vienos didžiausiųjų diecezi-

Peterburgas. Permainos 
Dvasiškoje Akademijoje.

skirtas 1886 m. Philadelphi- 
jos antvyskupija turi 550,- 
000 katalikų.

po Naujų Metų mūsų baž
nyčioje suplikacijos bus gie

Akademijos inspektorius į damos grynai lietuviškai, o 
kun. Karolis Dębinskis atsi-jne kaip ligi šiol buvo — dau 
sako nuo vietos. Nauju Akajgiausia maišytais žodžiais, 
demijos inspektorių renka
mas kun. Jurgis 
čius, lietuvis.

Matulevi-

Vargonininkas”7 į

mokantis lietuviškai, len
kiškai ir angliškai ir gerai 
chorą vesti . reikalingas į 
Freeland’ą, Pa. Atsišaukti:

Rev. J. Kasakaitis,

Kaunas. Kunigų permai 
nos. Kun. Šukšta, Vendžio- 
galos klebonas, perkęliamas 
į Apytalaukį kleb., kun. 
Mockus, Apytalaukio kle
bonas, į Vendžiogalą klebo
nu, kun. Kriščiūnas, Abelių 
kam., į Vabalninką kam., 
kun. Kemėšis, Vabalninko 
kam., į Kauną.

Naujai pašvęsti kunigai 
paskirti: Žilinskas į Pabir- 
žį, Milkevičius į Šiaulėnius. 
Kun. Tumas, buvusia “Vil
ties“ redaktorius, skiria
mas į Laiževą klebonu.

Atvažiavęs Kaunan neti
kėtai pasimirė 8 sausio a. a. 
Juozapas Simavičius, Za- 
vierijos arba Slobodkos kle
bonas. 11 sausio išvežtas pa
laidoti į savo parapiją, ' ka
me neseniai pastatė gražią 
muro bažnyčią.

Pašvitinys (Šiaulių ap.). 
Po pamokslo pirmą dieną 
Kalėdų mūsų gerbiamasis 
dekonas kun. Z. živatkaus- 

tkyklos pweM, jog

Iš Lietuvos.

Kruonįs, Viln. gub. Ūki
ninkai čiar- tebeūkinink&uja 
po senovei, labai dalijasi 
tarp savęs, rėžo žemę į siau
riausius rėžius, užtat ir gy
vena vargingai. Žemė gi šioj 
apylinkėj prasta. Ūkinin
kai skundžiasi šiemet blo
gais metais. Javų perpus 
mažiau kaip pernai teužde- 
rėjo, o ir tuos pačius pelės 
Ubai sukapojo.

Pagiriai, Ukm. ap. Prieš 
devynetą metų pagiriečiai 
visoj apylinkėje gal buvo ži 
nomi tik kaipo geri girtuok
liai ir mušeikos. Nebe tas 
dabar, kun. Alseikai čia pa
sidarbavus. Jau yra “Sau
lės“ mokykla; algą mokyto
jui moka patsai klebonas, 
nes vaikai už visą žiemos 
mokslą vos po 60 kap. temo
ka. Nors vaikų mokyklon su 
sirenka ir daug, bet pini gi/ 
sumoka mažai. Bažnyčioje 
gieda gražiai choras. Yra ir

Kaunas. Girtybės vaisiai, 
i n s&r Gruodžio 39 d. duonkepys .lūodrtMtft, V

m., pasigėręs, užmušė paga
lindavo žmoną Joanną, 30- 
ties metų. Juodsnukis suim
tas, prie kaltybės prisipaži
no. Tai ką daro nelaimingo
ji degtinė!

girtuokliavimo lizdus.

Šemonįs, Panev. apskr. 
Tarp Šemonių ir Migonių 
kaimo, Mūšos pakrantyje, 
stovi, augštas pilekalnis, ku
rio viršus įlinko ir pasidarė 
slėnys. Žmonės kalba, buk 
senovėje šiame pilekalnyje 
buvę laikoma karo ginklai. 
Gerai būtų, kad kas nors ge
rai ištirtų šį pilekalnį.

Atvyko lietuvių kalbos 
mokytųs. Kaunan atvyko iš 
Holandijos, iš Rotterdamo 
miesto vienuolis B. Mazu- 
rauskis lietuvių kalbos mo
kytųs, kad galėtų keliaujan
čių Amerikon lietuvių dva 
siškus reikalus aprūpinti. 
Apsigyveno jisai Žemaičių 
seminarijoje.

Esperantininkų draugijo
je. Kauno esperantininkų 
draugija vyriausybės ♦ už 
tvirtina gruodžio 18 d. 1909 
m. ir gyvuoja vos tik metus 
Tečiau narių 1910 m. pabai
goje jau turėjo 133. Draugi 
joje žymiai pasidarbavo ži
nomas mūsų esperantinin
kas kun. A. Dambrauskas, 
“Draugijos“ redaktorius 
Viena jo paskaita “Espe
ranto, kiel scienca helpišo“ 
(Esperanto, kaipo svietimos 
įrankis) išleista ’ Kauno es
perantininkų draugijos at 
skira knygelė.

Nauji lietuvių laikraščiai
Vidžemės gubernatoriaus 
leista Rygoje du nauju lietu 
vių laikraščiu: savaitraštis 
“Rygos Varpas“ p. Jonui 
Atkočiūnui, “R. Garso“ ad
ministratoriui, ir “Lietuvos 
Jaunikaitis“ — p. Marty 
nni Poderiui, rinkėjui.

Knygyno neleido. “R. (V.Y. 
-leidėjas p

Mažeikiai, Šiaulių apskr. 
Prieš kelias dešimtis metų 
buvo čia pelkės, miškai, da
bar ūžia, švilpia nuolat trau 
kiniai, išdygo nemažas mies 
telis, turįs apie 4.000 gyven
tojų. Daugiausia tai lietu
viai, paskiaus rusai, tarnau
ją prie geležinkelio, žydai ir 
kiti. Paskutiniu laiku žada 
išdygti keletas latvių Įstai
gų. Latvių ūkininkų drau
gija baigia lygti su preky
bos ūkio įrankių Burkevi- 
čiaus namais. Burkevičiai 
parduoda Latvių ūkininkų 
draugijai savo puikioj vie
toj tam tikrai pastatytą na
mą ir prekes, o Latvių drau
gija, nupirkus namą ir pre
kes, atidarys čia savo sky
rių. Pirkimas, kaip matyti, 
ištikro įvyks. Vienas latvis 
buvo atvykęs apžiūrėti vie
tos taippat nori pirkti žemės 
ir žadėjo įsteigti ūkio įran
kių ir šiaip kai-kurių gele
žies išdirbinių dirbtuvę, ki
tas vėl buvo atvažiavęs na
mų apžiūrėti, žadąs intaisy- 
ti dažymo, vėlimo ir bene 
audimo ir verpimo dirbtuvę. 
Latviai, kaip matome nes
naudžia; jie ne tik turi nuo- 
mon pasiėmę daugelį Lietu
vos dvarų, bet vis gilyn ir 
gilyn veržiasi į Lietuvą, už
imdami pramonę ir prekybą. 
Žydai ir dirba sušilę, jiems 
prekyba ir sekasi gerai. Ir 
nestebėtina, kad į Mažei-. 
kius veržiasi taip latviai ir 
kiti, neg jie gerai supranta, 
kad Mažeikiai stovi geroje 
/ietoje. Liepojflus Romnų
clžkelis susieina su Rygos
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Orio gelžkeliu: stovi prie 
gelžkelio, netoli tokiu pre
kybos ir pramonės miestu, 
kaip Ryga ir Liepojos. Tuo- 
tarpu darbininkai, sulygi
nant su miestų, ėia pigus, 
malkų taip-pat dar galima 
nelabai brangiai gauti; miš
kų apylinkėje dar yra; van
denio taipgi. Sąlygos tat 
pramonei ir prekybai geros. 
Lietuvių pramonininką, nei 
prekėjų neatsiranda teeinu 
ir ėia. Gaila. Tiesa, yra keli 
sankrovininkai, bet tie jau 
seniau ėia įsigyveno.

Lietuviai pramonininkai 
ir pirkliai, pagalvokite apie 
Mažeikius, kolei dar neap- 
sėdo jų visiškai svetimtau
čiai.

Pilviškiai (Marijam, ap.). 
Sausio 7 d. mirė Pilviškiuo
se Jieva Kudirkienė, moti
na kunigą, Felikso, Balbie
riškio vikaro ir Vincento, 
Punsko vikaro, Kudirkų. 10 
dieną iškilmingai ji palaido
ta. Nors buvo labai negra
žus oras, nes snigo, palydėti 
vienok susirinko daugybė 
žmonių, rodos norėdami tuo 
prirodyti, kad dideliai klai
dingas įsitikrinimas yra tų, 
kurie kalba, būk neina žmo
nės nei į šermenis, nei paly
dėti tenai, kur neduodama 
svaiginančią gėralą. Per šer 
menis Jievos Kudirkienės 
nebuvo nei alaus nei degti
nės, o žmonių prie visko bu
vo perpilnai. Buvo ir kam į 
grabą indėti, ir kam į kapus 
nunešti, ir kam užkasti.

Didžiausias tame užpel
nąs, tai sūną kunigą ir lem- 
tumas visos Kudirką gimi
nės.

Vietoje išmetus pinigus 
svaiginantiems gėrimams, 
tai tuodu kunigu paskyrė 
25 rub. pavargėliams sušelp-

Ar reikia gražesnio pa
vyzdžio? Ar nebūtą gerai, 
kad tokiu pasielgimą būtą 
kuodaugiausia? Kokios tai 
būtą visada gražios šerme- 
nįs, kiek būtą naudos miru
sio dūšiai, už kurią sušelpti 
pavargėliai, žinoma, širdin
gai pasimelstą.

tančių laikraščius. Daugu
ma krinėinieėią jau tikrai 
suprato skaitymo naudingu
mą, taigi girdėjau kalbant, 
kad geriau išsirašyti laikraš 
tį, negu tuos pinigus pas 
Benckį palikti.

Čia daug nuopelno vieti
nių kunigų.

Pumpėnai (Panev. ap.). 
Jeigu kas girtų žmones už 
girtuokliavimą, tai Pumpė
nų parapijonįs labai būtų iš
girti, jeigu už girtuokliavi
mą davinėtų dovanas, tai 
dauguma pumpėniečią vaikš 
ėiotą su sidabro, o net ir 
aukso medaliais. Tosios gar
bės būtą verti netik vyrai, 
bet ir moterįs, o net ir jau
nos merginos.

Daugiausia atsižymėję 
girtuokliavimu šią sodžią 
ūkininkai: Baroniškią, Sta- 
nionią ir Gegužinės. Gir
tuokliai, žinoma, neapsieina 
ir be kruvinu muštynią.

Apšvietimas pumpėnie- 
ėiuose žarnai stovi, berniu
kus tai dar kiek pamokina, 
vieną, kitą žiemą leizdami į 
mokyklą, o mergaitėms vis 
dar nemato mokslp reika
lingumo. Tuo tarpu moks
las lygiai yra reikalingas 
kaip vyriškiems, taip ir mo
teriškiems. .Tau laikas būtą 
tą dalyką musų žmonėms su 
prasti. Kas gi galėtą pasa
kyti, kad mūsą broliai pri
valo būti apšviesti, mokyti, 
o mūsą sesers — tamsios?! 
Naudingiau duoti mergaitei 
mokslą, negu didelę dalį 
skirti, nes perniek ir turtas, 
perniek ir skaistumas, jei 
protas tamsus.

Krinčinas (Panevėž. ap.). 
Linksma girdėti, kad tokio
je parapijoje, kuri nepride
da prie didžiųjų, atsirand
lelios dešimtis žmonių skai-

Seinai. Lietuviškas kon
certas. Paklausyti gražios 
muzikos kiekvienam malo
nu, ypač tokioje nuošalioje 
iš šito atžvilgio vietoje, kaip 
Seinai. Tą malonumą prity
rė vietinė publika 2 (15) 
Sausio iš dviejų gerbiamų 
mūsų tautiečių malonės p.p. 
Kipro Petrausko ir Stasio 
Šimkaus, paskutinio kurso 
Peterburge > konse r vator i j < >s 
studentų. Pirmas iš jų, žy
maus talento (dovanos) te
noras, spėjo jau atkreipti į 
save Peterburgo publikos 
doiną, puikiai išpildęs ne
kartą konservatorijos opero 
j e vyriausias roles Fausto, 
Romeo ir kt. Rusą laikraš
čiai p. Petrauskui lemia pui
kią artisto ateitį. Antrasis, 
p. Šimkus, specijalistas ant 
fortepiano, kompozitorius 
ir chorų vedėjas, jau nuo se
niau žinomas yra Seinuose, 
Punske ir Suvalkuose iš sa
vo darbštumo apie pakėlimą 
lietuviškos muzikos ir tea
tro.

Koncertas susidėjo iš tri
jų įvairių muzikos rąšią: 
vietinio lietuvių choro, skam 
binimo ant pijano ir p. Pe
trausko dainavimo. Choras 
išpildė šešias dainas,Tarp tą 
tris p. Šimkaus komponuo
tas. Šiuo kartu Seinų cho
ras dainavo vos užganėdin- 
tinai. Publika, girdėjusi jį 
nekartą vidutiniškai dainuo 
jant, tikėjosi daba\ paklau
syti šį-tą naujo, dar gražes
nio; apsigavo išgirdusi di
džiumą tų pačią dainelių ir 
tai dar vietomis nelygiai iš
pildytą.

Negalima priskirti prie 
puikiai nusisekusio p. Šim
kaus skambinimo. Kės iš to, 
kad artistas mikliai ii1 su vi
su savo mokslo pasitikėji
mu pirštais po klevijatūrą 
žaibavo, jei instrumentas ne 
turėjo galybės parodyti vi
sa tai, kas nuo jo reikalauta. 
Nuovoki ir inteligentiška 
publika tuojautės pripažino, 
kad prie gero fortepijono ga 
Įima būtų smagiai p. Šim
kaus klausyti, kurs ir prie 
šito pijanino antrame kon
certo skyriuje sugebo vie
nok pasėti visišką tylą salė
je.

Punktas pilno muzikinio 
užsiganėdinimo irv tikro pa
sigrožėjimo buvo p. Petraūs 
ko dainavimas. Nors salės 
akustika sunkino artisto už
duotį, vienok p. Petrauskas 
pajėgė parodyti visą savo 
turtingo ir išlavinto lyriško
jo tenoro galybę, išpildyda- 
mas maloniai ir puikiai kaip 
vidutines, taip ir aukščiau
sias su žemiausioms dainą 
gaidas. Publika ranką ploji
mu saukė artistą, kad padąi- 
nuotų viršaus to, kas buvo 
programoje prižadėta; jisai 
paklausė apie keturis kar
tus; toliau ’ veltu jau buvo 
plojama. Visi nenoriai na
mo skirstėsi.

Išviso koncertas buvo 
trumpokas, nes neužėmė nė 
dviejų valandą.

Silkinė, (Dabravalės vėl., 
Naumiesčio ap.). Ši sodyba 
stovi ant kairiojo Nemuno 
kranto labai patogioje vieto
je, apsupta kalnais, kur iš 
tarpkalnio teka gana dido
kas upelis — Liekė. Dar 
baudžiavos laikais garsus to

pastatė ant Liekės kranto
mūro namus, įsteigė audimo •
ir baltinimo dirbtuvę. Ilgai
niui ši vieta perėjo per kelių 
dvarponių rankas ir pateko 
žydui, kuris pasistatė malū
ną ir labai pralobū, nės ap
linkui per 4 mylias nebuvo 
kito malūno, tai žvdas labai 
brangiai imdavo. Bet paga
lios šiomis dienomis, ačiū 
Dievui, du lietuviu imsi pi r-

Papilė (Šiaulių pav.).
Gruodžio 2 dieną ėia buvo 
lietuvių vakaras. Pelnas pa
skirtas “Saulės” knygy
nui. Artistai mėgėjai vaidi- 

onas ir Mužikai”, 
prisirinko tiek 

kad nebebuvo vietos 
uir sustot.

no — “ P 
Žmonių
daug,

ašto ponas DambravičiusIbet ar gelbės ką nors?

ko vietą greta kitam malū
nui ir pavasarį žada pasta
tyti.

Lukšiai (Naumiesčio ap.). 
Pavyzdingas jaunas šviesos 
platintojas. Švediškių kai
me yra vienas 16 metų jau
nikaitis J. Už., kuris atsižy
mi savo darbštumu laikraš
čių platinime. Tasai jauni
kaitis, turėdamas dabar po 
Kalėdų liuoso laiko, eina 
nuo vieno ūkininko pas kitą 
ir renka laikraščiams prenu
meratą. Žinoma, kad tam vai 
kinui reikia daug nemalonu
mą pritirti, bet jis, supraz- 
damas laikraščių naudingu
mą, nepaliauja žmones ra
ginęs prie šviesos. Vakare 
grįždamas namon tas jau
nas darbininkas parsineša 
po 3—4 prenumeratas. Die
ve, duok daugiau -tokių kai
mo jaunikaičių, kurie para
gintą nerangius ūkininkus 
parsisiųzdinti laikraščių.

Slabada (Seinų ap.). Ko
medija trijose veikmėse.

I- ma veikmė. Per Kalė
das Vankiškio sodžiaus jau
nimas susirinko pas N. va- 
karuškosna. Žinoma, buvo 
degtinė, alus, dainos, šokiai, 
bemaž ko ne teatras.

II- ra veikmė. A. Petroš- 
ka nesulaukdamas savo vai
ką, eina pas N. ir bara vai
kus, kad taip ilgai užtruko. 
Bet jaunimas Petrošką, kai
po neprašytą svečią išsiva
rė, ir atėję keli vyrukai iš- 
rriušė jo triobos langus. Dar 
ir dabar langai užkamšyti 
skarmalais.

III- čia veikmė ir pabaiga 
bus Alytuje teisme. Ten su
žinosime, ar Petrošką kal
tas, kad nekviestas ėjo į va
karuškas, ar tie bus apkal
tinti, kur daužo nieko ne
kaltam žmogui langus.

“Šaltinis”.

Bajorai (Lankelišk. par., 
Vilkav. p.). Ūkininkų nesą- 
taika. Sausio 1 d. n. sk. ei
nant Juoz. Ambraziejui per 
Juškos pievą į bažnyčią, 
Juška užbėgo už akių prikį 
nešinąs ir ėmė pešt Ambra
ziejui iš švarko vatą. Bet 
Ambraziejui pasisekė prikį 
sugriebt ir Jušką parsi- 
mest. Tada šis ėmė prašytis, 
kad paleistų; bet vos spėjo 
paleisti, vėl šoko kaip kati
nas ant Ambraziejaus, nu
mušė pirštus, perplėšė ausį. 
— Gėda butą tokiems ūki
ninkams ir dar pagyvenu
siems žmonėms pyktis ir 
peštis, nelyginant pieme
nims.

• Rudikai (Ukm. pav.). 
čia jaunimas susitaiso kuo
pomis, apsiginkluoja paga
liais ir eina, nu jutę kokias 
nors vestuves, staugdami 
kaip vilkai. Buvo nesenai 
Pabudvje vestuvės, atėjo ir 
Rudikai. Susigrūdo grįčion. 
Apsėdo stalus ir išmetę vi
sus svečius pro duris, ulevo- 
jo. Pavalgę, pagėrę, “atėjo” 
ir į Nodejiškį.Tcn vėl ta pati 
pasaka. Vieną net seną žmo 
gą gerokai apmušė... kam 
jis sarmatijąs juos. Ir daug 
papasakotum apie Rudikns,

Linkuva, (Panev. pav.). 
Nuėjau gruodžio 22 dieną į 
Linkuvą. Viršaičio rinki
mai. Miestas kupinas žmo
nių, — aludės, smuklės pil
nutėlės. Norintieji papult 
į viršaičius vaikšto po kam
barius, prašo, glamonėja 
“gerkit vyručiai, valgykit’, 
— kad tik rinktų jį. O mėgs
ta linkuviečiai išgert, kad 
kas tik duotų, dar pavadi
na — “ponas, ponas”. Įdo
mus tie “kandidatai”, re
gis ir apsišvietę, ir laikraš
čius skaito... o kaip atėjo 
rinkimai, viskas išgaravo. 
Einu į raštinę. Keletas blai
vininku su nekantrumu lau
kia susirinkimo pradžios. 
Rinkimai prasidėjo... riks
mas, kliksmas... išrinkom 
senąjį viršaitį, Juozą Šeš- 
plaukį, blaivininką. Į teisė
jus taipgi papuolė blaivinki 
kai.

Sereikiai (Šiaulių pav.). 
Sereikių sod. susideda iš 27 
kiemų; yra valsčiaus rašti
nė ir pradinė mokykla. Raš
tininkas rusas, o mokytojas

- lietuvis. Ūkininkai gyve
na vidutiniškai. Apie Nau
jus Metus jie pradeda dary
ti alų, daro daug, o alus gar
dus. Pasidarę pradeda ger
ti, geria visi ir maži, ir di
deli, ir moterįs, ir vyrai. Rei 
kia dar primint, kad jie visi 
blaivininkai, degtinės nege
ria, pakanka ir alučio. Ap
švietimas visai menkas. 
Laikraščių nieks neišsirašo

- ateitis 'tik dvejetas į raš
tinę bei mokyklą.

“Liet. Ūkininkas”.

zai ir anglai. Lietuvių ma
žas būrelis. Savosios baž
nyčios nėra. Vaikščiojame į 
airių bažnyčią, bet toli ne
visi: mat musų broliui gyve
nimo tikslu, kaip rodosi, yra 
nešti kuogreičiausiai uždirb 
tus centelius į smuklę ir pro 
tą aluje skandinti. Liūdna 
į tokius žiūrėti, nes ik* vie
nas jųjų tėvynėje pačią, vai
kui} ar tėvus, brolius ir sese
ris apleisdamas, prižada rim 
tai ir gražiai svetimoji* ša
lyje gyventi, smuklių sau- 
goties, o sutaupus kiek cen
tų, tėvynėn grįžti ir tenai 
ramiai sau su savaisiais gy
venti. Bet atvykę šion ša
lin, užmiršta visus pasiža
dėjimus ir ką veikęs, ką ne
veikęs, kur buvęs kur nebu
vęs, vis dėlto smuklės neuž
miršta ir nenustoja jos lan
kęs. Nėra žiūrėta, ar darbai 
eina gerai ar prastai — 
smuklės laikytojas vis turi 
pelną. Nėra žiūrima tik atei
ties, ligos ar senatvės, nėra 
taupimo uždirbtų pinigų.

Skaitant tiksliai, lietuviu 
čia bus apie 65 šeimynos, as
menų apie 500. Dirba dau
giausiai prie audimo. Mergi 
uos uždirba neretai dau
giau už vyrus ir kai kurios 
turi nemažai pinigų pasidė
jusius. Smuklių 3. Visas lai
ko moterįs-našlės su būriais 
vaikų. Valdžia prie jų ka
binasi, bet, pažiūrėjusi į vai 
kus, našlių vargingą padėji
mą, vėl atsileidžia.

Yra čia ir šv. Baltramie
jaus draugija.

St. J. Šaban.
6

Red. Prierašas. ‘Maine’o 
valstijoje užginta pardavinė 
ti svaiginančius gėrimus. 
Todėl aprašomosios kores
pondencijoje smuklės yra 
tik neteisėtos gertuvės, ne
šiojančios kitose vietose 
‘spikyzią’ (speakeasv) var
dą.

bažnyčion su svietiškos drau 
gijos ženklais.

— Vasario 5 d. laikė pra
kalbas p. Bagočius iš Bosto
no.

— Moterystei! stoja Kolis 
tautinas Tautkevičia su Guz 
dausku Benedikta, Konstan 
tinas Stuinbris su Katrina 
Stumbriute, Bataičiu Simo-

pradėt rengti. Žmonės 
užganėdinti, tik priešini 
kai nosis užsuko, keikia, kt 
žmonija tokią didelę simp 
tiją parodė katalikiška 
Susivienijimui. 29 Saus 
prisirašė 17 naujų sąnariil 
Lai visi rašosi. Dabar kt 
nedelia prirašinėsim pri 
Susiv. L. R. K. A. bažnytinė

nas su Klerikaičių Ona ir jo salėjo tuojaus po sumai'
Daučonių Tanias su Strime
lių Ona. >

— Zbiška neįstengė par
mesti m* sykį Šveicarijos ga 
lijoto.

Vasario 9 d. Zbyška ėmėsi 
Neiv Yorke su rusų drut uo
liniu 1 Iakeušmidtu. Pastara
sis buvo žadėjęs du sykiu 
Zbiška parmesti, ale nepar- 
inetė nei sykio.

Reporteris.

BALTI MORE, M D.

Seimas, S. L. R. K. A.! 
Kur tik pasitiksi kelis lietu
vius, tuojaus išgirsi žodį: 
Seimas! Labai linksma gir
dėt, kad musų miesto lietu
viai rūpinasi ta gražia Orga
nizacija ir tomis brangio
mis dienelėmis, kada atsi
liks Seimas, kad laukia su i 
džiaugsmu tos 30 dienos ge
gužio!

Korespondencijos.

SO. OMAHA, NEB.

“Drauge” daug naujienų 
iš įvairią miestą ir mieste
lių tik nematyti nieko iš 
South Omaha. Dėlko? — 
Na, gal dėlto, kad niekas 
nenori skelbti savo blogą 
darbą.

So. Omahoje yra daug lie
tuvių, yra ir gerą, žmonių, 
bet ilgus metus būdami be 
savojo dvasiško vadovo, ap
sileido ... Aplamai imant, 
lietuvių bus čia kokie ketu
ri ar penki šimtai. Turime 
ir bažnytėlę, kurią pasista
tėme pirm šešerią metą, da
gi neturėdami kunigo!

Žmonės čia dirba daugiau 
šiai skerdyklose (“packing 
house”) ir daugelis uždir
ba labai gerai. Prastiems 
darbininkams mokėdavo 19I
centą už valandą, bet dabar 
sustojo darbai. Sunku ir 
prasčiausią darbą gauti, 
nes nedirba pilno laiko.

So. Omaha turi apie 40 
tūkstančių gyventojų ir su
siliejęs su Omahos miestu. 
Miestas įkurtas pirm 20 me
tų, bet įkūrėjai apleidžia jį 
vienas po kito. Gal dėlto, 
kad miestas negražus.

Smuklią (lietuvių) yra 
keturios ir visos varo gerą 
“biznį”.

Vienas Tamsiąją.

LEWIST0N, ME.

Čia miestelis nedidelis. 
Gyvena daugiausiai pri

ATHOL, MASS.

Sausio 30 d. nusižudė Jo
nas Matulaitis gėrimu kar
boliams. Patžudvs vedė la
bai negražų gyvenimą bū
damas dideliu girtuokliu. 
Gydytojai atrado kad ne tik 
karbolius jam užkenkė, ale 
jau ir nuo alkoholiams buvę 
viduriai sutriunėję taip kad 
vistiek jau ilgai nebūt gyve
nęs. Išgėręs karbolės pačiai, 
norinčiai pašaukti gydytoją, 
užstojo duris ir smarkiai 
sumušė. Vėliaus už 45 min. 
pašaukus gydytoją jau buvo 
per vėlu. Patžudvs ypač bai
siai girtuokliavo per dvi pas 
kutini savaiti. Nors buvo 
vedęs tik metus atgal, ale su 
pačia apsėjo žvėriškai. Mėg 
davo būti girtuoklių draugi
joj ir taukšti niekus prieš 
šventą tikėjimą.

Koksai gyvenimas — to
kia ir mirtis!

— Sausio 28 d. teisėjas F. 
J..Dunn nubaudė Juozą Be- 
nedickį $50.00 už pardavinė
jimą gėrymą...

Geras gitruokliams pamo 
kinimas!

Reporteris.

WORCESTER, MASS.

Klebonas kovoja su “Šv. 
Kazimiero Draugija” nelai
kydamas bažnytinių pamal
dų už draugijos numirusius 
sąnarius, jeigu kiti sąnariai 
ateina į bažnyčią, su drau
gijos ženklais. “Šv. Kazi
miero Draugija” kapeliono 
neturi, ię dėlto teisės neturi

tad juos įleistų I kuo

To džiaugsmo pradžia ap
sireiškė 30-tą d. sausio, 1911, 
kada 13-ta kuopa S. L. R. K. 
A. turėjo balių Seimo nau
dai. Visi lietuviai rengėsi į 
tą balių. Socijalistai maty
dami žmonių simpatiją ka
talikiškam Susivienijimui 
šoko už Akių, parengė pir
miau viena diena balių, 28 
sausio, Subatoje. Bet žmo
nių mažai kas tesusirinko, 
užtai sulaukę panedėlio, 30 
sausio, parodė kuoprielan- 
kiausią simpatiją 13-ta i kp. 
S. L. R. K. A.: tiek žmonių 
prisirinko, kad net salės sie
nos braškėjo. Pirm prasidė- 
siant baliui, kuopos pirmi
ninkas, Susiv. kasos globė
jas Juozas Vasiliauskas, pra 
bilo į visus susirinkusius nu- 
piešdamas trumpais žo
džiais Susiv. istoriją ir jo di
delį naudingumą, ragino vi
sus katalikus rašyties prie 
katalikų Susivienyjimo, nes 
tai yra geriausia organizaci
ja tarpe lietuvių Ameriko
je. J. Vasiliauskui pabai
gus, prasidėjo skambinimas 
ant pijano ir lietuviškos 
dainos vadovaujant Petrui 
Grajauskui, vietiniam vargo 
nininkui. Dainavo bažnyti
nio choro vyrai ir merginos 
maišytais balsais, apie 29 as 
meną, kas darė įdomų įspū
dį į klausytojus, nes baltinio 
riečiai da pirmu syk girdėjo 
meliodiškas gaidas lietuviš
ką dainų, ištiesą buvo ir kas 
pasiklausyt. Gal ir Seime 
delegatai išgirs dailų giedo
jimą. (Taippat ir S. L. A. 
prašė, kad ir ją seime padai
nuotą.).

Visi 13-tos kuop. sąnariai 
dėkingi dainininkams ir no
ri daugiaus tokią vakarą 
turėt. Šios dainos buvo dai
nuota: “Saulelė teka”, “Gi
rioj”, “Suktinis”, “Sveiki 
broliai”, “Lietuva, Tėvynė 
mus”. Po dainą prasidėjo 
balius ir šokiai, žmonės gra
žiai užsilaikė. Gintą nebuvo. 
Taipgi atsilankė 58-tos kuo
pos sekretorius A. Radaus- 
kis su savo keletą sąnarių 
Ačiū jiems. Guod. klebonas 
J. Lietuvninkas negalėjo 
būt baliuje, tai paaukojo 5 
dolerius kuopai. Ačiū. Ba 
liūs (pasibaigė kuoramiau- 
siai, Jr geras pelitas liko

Visi į darbą, prie agitacijos,' 
kad musų kuopa užaugtų di-1, 
džiausiu ir iš pittstoniškės i 
atimtų auksinį diržą! rašy- 
kitės kuodaugiausiai. Atsi
mink it«*, kad jau Seimas ne
toli! O jis tik pirmas Balti- 
morėje! Daugiau gal nesu
lauksime Seimo šitame mies 
te. Į darbą lietuviai, nes mu
sų kuopon priklauso prakil
nus žmonės: Kun. J. Lietuv
ninkas, Lietuviškos Bankos 
prezidentas ir sekretoriai ir 
direktoriai, Petras Grajaus
kas su savo choru, kaipo ko
kiu vainiku, puošia musų 
kuopą. Kokia gi draugystė 
gali susilygint su musų kuo
pa ? Turime gražų organą, 
turim gražių skaitymų, kad 
nei vienas laikraštis lygin- 
ties su “Draugu” negali. Są 
nariai, kalbinkite savo pa
žįstamus į Susiv. L. R. K. 
A.!

I‘asarga baltinuirieciams, 
Girdėjau išsikalbant, kad 
mokestį pakėlė Susiv. Ne 
tiesa. Mokestis vis tas pats 
ii- jokių sumišimų nėra, tik
ant Barre st., tautiško Sil
si v. kuopos armvderis dėl) 
pakėlimo mokesties, o pas 
mus viskas, kaip buvo, taip 
ir yra.

Pundijo “Šaltinį” šitie as 
menis į Lietuvą savo gimi
nėms: Krizostomas Krilavi- 
čius “Šaltinį”, Pranciškus 
J < >k ubaitis 11 Spindulį ’ ’.

J. K.

CHICAGO, ILL.
«

Šiomis dienomis p. Magd. 
Tamuliunienė apturėjo iš 
Lietuvos apverktiną žinią, 
kad jos brolis Vladas Kuz
ma, pragarsėjęs platintojas 
lietuvišką knygų, tapo val
džios suimtas ii- išsiųstas į 
Naująją Vileiką, kur sėdės 
iki teismui.

Pirm kelerių metų pagel- 
bininku buvo Jonas Variau- 
tis, didis lietuviškų dainų 
mylėtojas.

Tokia tat, užmokestis 
tiems, kurie šuom-tuom 
trokšta lietuvius apšviesti.

Baisu!
Vienok nereikia liūdėti, 

nes tokie persekiojimai ne 
vien, kad nesumažins knygų 
platintojų, bet dar juos pa
daugina — ir ilgainiui ją 
dvasios troškimai apšviesti 
vargšus—lietuvius įvyks.

Svečias.

BOSTON, MASS.

Norint apipiešti lietuvius 
šito krašto, reiktą atskirti 
So. Bostono lietuvius nuo 
lietuvių kitą miestu dalią. 
So. Bostono lietuviai daug 
kulturiškesni už lietuvius 
Bostono, Brightono, Cam- 
bridge’io. Jie švariau gyve
na, gražiau pasirėdo, ma
žiau girtuokliauja*. Išgert ir 
jie išgeria, bet visgi ne taip, 
kaip Bostone arba Brighto- 
ne, kur net namą sienos pa
švinkę kvapu alaus ir degti
nės. So. Bostone labiau su
sipratę tautiškai. Tą gerovę, 
žinoma, reikia priskaityti 
įtekmei bažnyčios, kuri ke
lia žmonių dorą, apšviet;

už kurį gąlės seimąrir žadij



— _ _

Į t imą. Man teko girdėti šne
kant vieną tamsų • žmogų, 
kad “paganską Lit\vą” yra 
pramanę kunigai, kad,pirma 
jos nebuvę visai ir be jos bu
vę geriau. Buvo tai “Kelei
vio” skaitytojas. So. Bosto
ne socijalistų įtekmė silpnės 
nė neg kitur. Socijalistai ve
ja sau lizdus toliau nuo baž
nyčios. Taip ik neseniai so
cijalistų tvirtovė buvo Cam- 
brige bet ir iš ten bažnyčios 
įtekmė jau baigia juos blaš
kyti. Bostone ir apielinkė- 
se daugiausiai gyvena lietu
viai iš Vilniaus gubernijos. 
Jie, kaip žinoma, tautiška
me susipratime stovi žemiau 
už kitų gubernijų lietuvius. 
Tautybės idėja pakiltų čia 
sparčiau, jeigu jos nestab
dytų socijalistai, kurie per 
savo laikraščius stengiasi 
prirodinėti, kad lietuvių kai 
ba yra netikus ir kad žadini
mas patrijotiškų jausmų 
esąs nedoras. Taip jie rašo 
savo “Keleivyje”. Tokiu bu 
du socijalistai yra didžiausi 
tamsybės palaikytojai.

Bastenis.

YOUNGSTOWN, GULO.

Pas mus lietuvių randasi 
pusėtinas būrelis. Darbai su 
mažėjo, kiti nei pusės laiko 
nepadirba, nors statoma 
daug naujų dirbtuvių, bet 
kad užsakymų negauna, tai 
nei su statymu nesiskubina.

“Draugo” 9 num. buvo 
korespondencijoje iš Cleve- 
lando apie kun. J. Halabur- 
dos nuopelnus clevelandie- 
eiams. Smagu išgirsti, jog 
geri darbai yra apibrangi- 
nami. Kun. Hal. tarnavo ir 
rtiums trejus metus, už ką 
esame jam labai dėkingi. Da 
bar musų reikalus prižiūri 
kun. Vilkutaitis, kurs yra 
šv. Juozapo vokiečių baž
nyčioje asistentu ir lietu
viams sako pamokslus.

Parapijietis.

PITTSTON, PA.

Teatrališkoje kuopoje nė
ra didelio sutikimo, bet vis 
dėlto kuopa laikosi krūvo
je. Ateinančią nedėlią (19 
vasario) vaidįs bažnytinėje 
salėje “Nihilistus”. Protar
piais grajis lietuviška or
kestrą.

“Fair’ai” jau pasibaigė, 
nors pelno iš jų galėjo būti 
daugiau, nekaip buvo. Pitts 
toniečiai, kaip matyti, atša
lę prie bažnyčios.

Parapijos mitingas nuta
rė laikyti vargonininką ant 
vietos. Tą vietą yra užėmęs 
nuo 5 d. šio mėnesio p. Jo
nas Čižauskas. R.

Matydami laikraščiuose 
koks didelis pavojus gręsia 
Vilniaus gubernijos lietu
viams iš lenkų endekų pu
sės, nutarėme ir męs šiek 
tiek aukų sumesti rytiečių 
lietuvių apšvietimui šelpti. 
Pasidarbavus Aleks. Rai
žini ir A. Makarevičiui su
rinkta $16.89 kun. Tumo 
vardo fondam Tie pinigai ir 
pasiųsti į “Vilties” redak
cijų.

Prie progos drįstu para
ginti savo brolius, kad rem
tu kun. Tumo fondą rvtie-fc *
čiams lietuviams šviesti. 
Lietuviams nepridera išsi
žadėti Vilniaus gubernijos, 
nepridera iš senų senovės 
savo krašto atiduoti lenkų 
vergi jon! Musų tautos va
dovai, pamatę, kad ir liau
dis pritaria jų pastangoms, 
įgys daugiau energijos, 
gaus daugiau noro darbuo
ties tautos labui.

Žemiau paduodu vardus 
aukojusių kum Tumo fon- 
dan (išsiųsta viso 32 rubliu 
ir 02 kap.).
Kazimieras ir Marijdha

Makarevičiai $4.00
Selvestras Savickas 1.00 
Elzbieta Zigmančiutė 1.00 
Aleksandra Raižis 
Juozapas Butkus 
Jonas Bartens
Juozapas Burakevičius 
Juozapas Gedvilla 
Jonas Makarevičius 
Jonas Rudarauckas 
Adomas Andrušis 
Augustinas Griešis 
Kazimieras Banelis 
Juozapas Saikus 
Juozapas Ulonas 
Motiejus Grigaliauckas 
Kazimieras Didvalis 
Konstantinas Rasėlinas 
Vladislovas Norkūnas 
Juozapas Stadelnikas 
Ambroziejus Krivaitis 
Klemensas Saikus 
Antanas Vaišis 
Stanislovas Verseckas 
Vincas Juškevičius 
Jonas Naikelis 
Ona Jasinskienė 
Jonas Krakauckas 
Franciškus Kašėlinas 
Vincas Bačinskas 
Liudvik. Kasparavičius 
Mateušas Steponkus 
Antanas Mažeika 
Stanislovas Čileikis 
Motiejus Sinkevičius 
Julijonas Aleksoms 
Vincas Krakauckas 
Jonas Grigutis

)

,51
,51
.51
.51
.50
.50
.50
.50
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.25
.15
.15
.15
.15
.15

NEW HAVEN, CONN.

Darbai pas mus slenka 
pamažėli. Iš kitur atvyku
siam nevisai lengva gauti 
darbas. Lietuvių bus apie 
300 šeimynų (? Red.). Tu
rime keletą draugijų. Se- 
niausoji — šv. Pranciškaus 
— įsteigta 1895 m. Kitos: 
Vytauto (nepriklausomųjų 
piliečių), S. L. A. 142 kuo
pa; S. L. R. K. A. 116 kuo
pa. Kaip girdėti L. S. S. kuo 
pa yra pakrikusi. Keistučio 
republikonų klubas auga 
sparčiai: nepraėjo nei vienų 
metų nuo įkūrimo, o jau 130 
narių! Praeitame susirinki
me (26 sausio) klubas nuta
rė parsisiųzdinti iš Lietu
voj ‘“Viltį”, “Šaltinį” ir 
“Rygos Garsą”, o iš Ameri
kos “Kataliką”.

jurų marių į tolimą Ameri
ką ir čionai pribuvus ir sa
vo gyvastį užbaigė. A. a. 
Marė Laskevičienė atsižy
mėjo dideliu gailestingumu. 
Pati nebūdama turtinga, 
šelpė visados pavargėlius 
tuo, kuo ji su jais galėjo 
pasidalinti. Norint Viešpats 
jai palaimino leidžiant už
auginti šešetą savų voke
lių, velionė pamačiusi kar
tą, kaip tėvas girtuoklis 
kankina savo kūdikį, paė
mė tąjį nelaimingąjį vai
kutį pas save ir taip gražiai 
jį užaugino, kad tas tik 

16 metų atėjęs žinojo ne 
pas savo tėvus esąs, bet pas 
globėjus. Prieš porą metų 
toji širdinga senelė sužino
jo, kad vieno lietuvio numi
rė pati, palikdama jį su ma
žais našlaičiais, kurių jau
niausias buvo vos kelių sa
vaičių, eina tada pas tą žmo 
gų, ima mažiausią kūdikį ir 
nešasi namo auginti. Aiški
no jai jos sūnus ir dukterįs, 
'kad jau ji persilpna, kad to
kį mažą kūdikį augintų. 
“Visgi yra lengviau prižiū
rėti kūdikį man, nei tam vy
rui, kuris turi eiti į darbą, 
idant sau ir tiems našlai
čiams maistą uždirbti”, at
sakė senelė ir kūdikį pasi 
liko, tečiaus trumpu laiku 
jos sveikata labai’ susilpnė 
jo, tėvas tą pamatė ir savo 
kūdikį atsiėmė. Paskutinį 
metą velionė jau labai su
silpnėjus buvo, o nuo Kalė
dų jau rengėsi prie mirties. 
Mirė su visa nuovoka, viską 
papasakojus, kaip ji nori, 
kad butų palaidota.

Velionė turėjo 67 metus, 
kurių 26 pragyveno Brook- 
lyne. Tegul Viešpats Dievas 
tai taip mielaširdingai mo
teriškei atmoka taipgi mie- 
laširdyste.

— 11 d. šio mėnesio tapo 
palaidota Marė Saldukienė. 
Sirgo labai trumpai ir nu
mirė pergyvenus 47 metus. 
Tapo palaidota iškilmingai. 
Paliko vyrą ir šešetą vaiku
čių. Amžiną jai atsilsį.

ny”, tai yra tik muilinimas 
akių, idant tuomi nukreipti 
kitų atidą nuo savęs; mat 
pildoma laikraštininkų nu
tarimai ir.todėl “neužsiima 
ma” zaunomis, kurių gana 
pilnas 2 No. “Dagio”. Ro
dosi, dabartinis leidėjas yra 
prasitaręs į savo sėbrus, kad 
nupirko “Dagį”, kad galėtų 
geriau pliaukšti ant “Drau
go”, kas negalėjo tilpti “Ka 
talike”, neva dėlei laikraš
tininkų nutarimo, neva dėl 
to, kad nesugadinus ir šiaip 
jau gana skystą auteritetą 
“Kataliko”, neva katalikiš
ko laikraščio.

Redaktorium “Dagio” 
pastatyta vaikinas, nepažįs
tantis netik satyros, bet nei 
lietuviškos kalbos nei rašy
bos, dėl to, kad geriaus šok
tų pagal “savosios” dūdu- 
tės birbinimą, t. y. kad ge
riaus klausytų boso paliepi
mų “duot pipirų” jo prie
šams, ypač “Draugui”, ko 
nebūtų daręs tinkamesnis 
redaktorius (dabartinio re 
daktoriaus “Dagio” korek- 
tas taiso “Kataliko” redak
torius) .

Reikalui esant, savo bu
dy j imą galiu patvirtinti sa 
vo prisiega pas Notary Pub

Šiaurės ašigalio ieškotojas.

lic. I J. P. G s.

Iš Visur.

MEKSIKO.

kiniuose ir nei kiek nesigai- aprašantį linksmą pasakai- 
lįs, jog taip daręs. Sekau-Į tę vardu “A double Bu
čiuose rinkimuose dar stro
piau ir pasekmingiau kovo
siąs prieš jį, jeigu, žinoma, 
Taftas norėtų antru syk bū
ti išrinktu Suvienytųjų Vai 
stijų prezidentu.

Laurin. Valentukevičius .10 
Franciškus Petraitis JO 
Kazimieras Masis ’ JO 
Martinas Gedvilla JO 
Franciškus Čimielius JO 
Antanas Antanaviče JO

Viso labo $16.89 
Kaz. Makarevičius.

BROOKLYN, N. Y.

Pereitą Pėtnyčią, 3 vasa
rio tapo čionai palaidota 
viena seniausių Brooklyno 
parapijiečių, Marė Tama- 
šauskiutė — Laskevičienė. 
Laidojime dalyvavo abudu 
vietiniu kunigu ir kun. A. 
Kodis. Kunigas V. Vamagi- 
ris pasakė labai gražų su- 
graudinatį pamokslą, bet ir 
teisingai buvo apie ką saky
ti. Velionė gimus iš gana 
turtingų tėvų, tiems turto 
nustojus, pasiliko vargdie
nė. Jauna, vos 16 metų ište
kėjo už Piuso Laskevičiaus 
ir iškeliavo į Rosiją uždar
biauti nes tada tenai statė 
geležinkelius. Rosijoje lai
mės neradę, Laskevičiai iš
keliavo į Angliją ir, apsigy
veno Liverpool’yje, tečiaus 
ir tenai daug vaTgo turėjo 
privargti. Leidosi tada už
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LAIŠKAS “DRAUGO” 

REDAKCIJAI.
I

Gerbiamoji Redakcija 
“Draugo”!

Užtėmi jau 2 No. “Dagio” 
ant -paskutinio puslapio 
straipsnelį, kur sakoma, jog 
ne tiesa, kaip tūli laikraš
čiai rašo, būk tolesnį leidi
mą “Dagio” paėmė “Kata
liko” leidėjas, Jonas Tana- 
nevičius (pasirašantis —J. 
M. Tananevicze), o tik kita 
kompanija ir dabar ‘Dagis’ 
“Kataliko” redakcijoj (net 
ne spaustuvėje) tik sustato
mas yra.

Kam muilinti akis? Galiu 
būti liudininku, jog “Dagį” 
tikrai nupirko Jonas Tana- 
nevičius (J. M. Tananevi
cze), 23 d. Gruodžio, 1910 
m., vakare, 9 vai., pirmes- 
niems leidėjams užmokėda
mas 300 dolerių, ir todėl da
bartiniu leidėju “Dagio” 
yra vienatinis žmogus, tai 
J. Tananevičius, ‘Kataliko’ 
leidėjas, o redaktorium jo 
brolis, Stasys Tananevičius 
(S. P. Tananevicze), tūlą 
laiką lankęs St. Louis (III.) 
ir vėliaus, Kankakee (III.) 
dvasišką seminariją, iš ku
rios turbūt tapo prašalin
tas. Šitą viską gali paliudy
ti visi “Kataliko” darbi
ninkai (jei jų sąžinės gry
numas leistų) ir pirmesnie- 
jie “Dagio” leidėjai. O kad 
“Dagio” firma skelbiama, 
kaipo “Publishing Compa-

Revoliucija prieš prezi 
dentą Porfirijų Diazą netik 
neshpažina, bet dar didina
si. Pastaru laiku revoliuci- 
jonistų būriai pradėjo taip 
augti, kad atsirado klausi
mas, kaip čia juos išmaiti
nus. Susirėmimai esti dau
giausiai Suv. Valstijų pa
sieniais, ir amerikiečiai bė
ga žiūrėti į juos, kaip į ko
kias komedijas. Vasario 12 
d. revoliucijonistai sudegi
no Mexicalos muitinę. Ne
buvo kam gesinti, nors už 
kelių žingsnių stovėjo Suv. 
Valstijų kareiviai, kuriems 
tečiau yra smarkiai už
drausta peržengti sieną.

Maištas Meksikoje kilo 
iš to, kad Diaz, nors vyras 
išmintingas ir visuomenei 
naudingas, tečiau nesusi
prato pasitraukti iš viešojo 
gyvenimo savu laiku. Jis 
jau persenas, kad valdytų 
kraštą, ir jo mirties laukia
ma bile dieną.

rrelled Detective Story”, 
mylėtojas užmokėjo septy
nis šimtus, devyniasde
šimta dolerių. Iki šiol rank
raščiui pajrdavimas davė au
toriaus vienatinei dukterei 
įpėdiniai, poniai Gabrilovi- 
čienei $2.750.00 pelno, o dar 
toli ne visi parduoti.

pasakojo. Atsirado^ 
asmuo, kuris visi 
ir pavogė visą inc 
uždarbį. Policija 
gies ieško.

Atrado sūnų po vie 
metų.

Galveston, Texas.
Nenori persiskyrimu. čienri $2.750.00 pelno, o dar Puvinyje, kuris supa 

Dover, I)ela\vare. Šios įojj ne vįsį parduoti. Galveston miestą, va
valstijos legislaturon įneš- j buvo nunešęs nedidelį
ta bilių, uždraudžiantį per- į Žymus svečias New Yorke. dinį namelį su jo gvv 
siskvrimus (divorce). Jei- Ne\v York, N. Y. Laivu jais Woodsonais ir jųjf 
gu tik valstijos teisdavystė “Kronprinz VVilhelm” at-jų metų šuneliu. TėyaiJ 
jį užtvirtins, tai Delaware! plaukė New Yorkan žymus sisekė stebuklingai/

caįpo

Naujienos iš 
Amerikos.

Carnegie nešykštus.

Pittsburg, Pa. Milijonie
rius Andrius Carnegie pa
siuntė jo vardo universiteto 
valdybai laišką su užklau
simu, kokius toji įstaiga tu
ri iškaščius ir pasisiūlė mo
kėti po 50—100 tūkstančių 
dolerių kas met palaikymui 
jo paties uždėtos instituci
jos. Nešykštaus esama Car- 
negio.

Juodukų vyskupas prieš 
Taftą.

Mobile, Ala. Protestonų 
vyskupų konvencijoje, vys
kupas B. F. Lee, negras iš 
Xenio, Ohio, užsipuolė ant 
prezidento W. H. Tafto, iš
vadindamas jį juodosios ra
sės neprietelium. Lee prisi
pažino iš visų jėgų kariavęs 
prieš Taftą prezidento rin-

valstijoje nebus suteikiami 
persiskyrimai nesutinkan
čioms moterystės poroms.

Sufražistės laimės Illinois ’e.
Springfield, III. Į šį mies

tą suplaukė į tūkstantį su- 
fražisčių iš visos Illinois’o 
valstijos ir rengėsi privers
tinai reikalauti nuo legisla- 
turos suteikti joms balsavi
mo tiesą lygiai su vyrais. 
Sufražisčių nuraminimui 
įnešta valstijos senatan bi- 
lius, patariantis “išbandy
mui” duoti moterims balsą 
nekuriu urėdninkų rinki
muose mažuose miesteliuo
se. Bilių priimta gan prie
lankiai ; sufražistės turbūt 
laimės.

Tramvajus Įvažiavo upėn.
Sheboygan, Wis. Tramva 

jus su šešiais pasažieriais, 
stabdymo . prietaisiui pa
gedus, negalėjo susilaikyti 
ir įpuolė Sheboygan upėn, 
kuomet tiltas ant upės buvo 
atdaras. Konduktorius, mo- 
tormonas ir pora pasažierių 
išsigelbėjo iššokdami ant 
ledo, .likusios kare keturios 
moterįs prigėrė.
Reikalauja numažinti mui

tą.
St. Louis, Mo. Missouri 

valstijos senatorius Fr. M. 
Wilson reikalauja nuo pre
zidento Tafto ir kongreso su 
mažinti muitą už visokius 
produktus, be kurių netur
tingas darbininkas negali 
apsieiti. Ginčai už tą bilių 
jau prasidėję.

Marko Twajno rankraščiai 
parsiduoda. .

New York, N. Y. Viešąją 
licitacija parduodami di
džiausio Amerikos humoris
to Marko Twaino (Samue- 
liaus Clemens’o) rankraš
čiai. Už vieną jų, apimantį 
vien 125 trumpus puslapius

bėti. bet jų kūdikį, 
toliaus nunešė. Maži 
senukas tečiaus

vengrų diplomatas, grovas 
Albertas Apponyi. Jis*ren- 
giasi laikyti čia eilę prakal
bų ant visasvietinės romy-jnes vanduo išmetė 
bės temos. Apsigyvenę Su- tūlo Wamer’io; 
vienytosiose Valstijose sla- 
vokai rengią protesto mitin
gus prieš Vengrijos valdžią, 
kur tik Apponyi pasirody-i veckė jo 11 metų 
siąs su prakalba. mis dienomis geras j

son’ų draugas, keliai
Moterįs pavarė miesto ma- agentas, atsilankė 

jorą.
Seattle, Wash. Washing- 

tono valstijos moterįs įgijo 
teisę balsuoti ir ja naudoja
si. Taip Seattle moterėlės 
daugumu balsų išmetė iš 
urėdo miesto majorą H. C.
Gill’ą už nesąžiningą prie
dermių pildymą. Majorui 
taipogi užmetama, jog bu
vęs suokalbyje su paleistu
vystės namų užlaikytojais 
ir ėmęs nuo jų kyšius, pave
lydamas varyti tokį nedorą 
biznį.

n t

Farmervs radęs pusi 
kiuką, paėmė jį pas į 
augino, kuomet girnd]

Nubaudė vagį.
New York, N. Y. Erwin 

J. Wider, kuris būdamas ka 
sininku maskoliškai-kynis- 
kos bankos New Yorke, pa
vogė iš jos $680.000 (šešis 
šimtus, aštuoniasdešimta 
tūkstančių dolerių) tapo pri 
pažintas kaltu vagystės ir 
nuteistas keliolikai metų ka
lėjimam Smagiai pagyvenęs 
už pavogtus pinigus, dabar 
galės kalėjime pasilsėti ir 
apgailėti nedorą savo darbą.

Pavogė 20-ties metų sučė 
dymus.

Milwaukee, Wis. Tūla 
Augudta Lauterbach, našlė, 
dvidešimts metų sunkiai 
dirbdama, dėjo centą prie 
cento, kol nesurinko penkių 
tūkstančių dolerių. Turtą 
laikė pakavojusi skiepe. 
Kaimynai nei pažįstami ne
žinojo moteriškę |urint tiek 

es ji niekam uesi-

nerį ir išgirdo dabai 
turiolikos metų vai 
toriją. Tuojaus praj 
tai Woodsonams, 
vykę ant farmošl 
Wamerio auklėtinj 
savo sūnų. Jųjų dž 
sunku butų ir aprag

Nori perlėkti di
Cinctnnati, Ohio. 

mas aviatorius Va 
^alyvavęs nepavv 
Wellmano kelionėje 
į Europą per Atlant 
da padirbti lakstytu^ 
lyg locną plianą, ki 
kiši, galėsiąs pase 
perlėkti iš Cincinnat 
siog į Europą.

Krasos bankos da
Washington, D. C. 

rališkas Suvienytųjų 
jų krasos užvei; 
Hitehcoek pareik 
kongreso milijono 
atidarymui naujų 
bankų 500 miestų, 
nės krasos bankos, i 
kiekvienoje valstijoj 
vieną, puikiai finam 
stovinčios ir turinčios 
apivartą, taip kad vali 
pilnai apsimokėsią ui 
jas didesniuose ir 
niuose Suvienytu; i Y 
jų miestuose.

Užsirašykit 

„DRAU
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italikiAkas Laikraštis 
patas Amerikos Lietuvių 
statikų Reikalams, 

rganas S. L. R. K. A. —
18 Wilkes-Barre, Pa., kas

ketvirtadienis.

K. K. Sąjunga - Leidėjai.

Kaupas — Redaktorius, 
luguliutė — Užveisdėtoja.

s korespondencijas ir kito- 
tus reikia siųsti pasI • •
A. Kaupas,
Ohurch St., 
ittston, Pa.

pinigus, ar tai prenume- 
ar tai už “džabsus” ar už 
tinimus ir t.t. reikia siųsti 
antrašu:

“DRAUGAS”
314 E. Market St.,

jKES-BARRE, PA.

tai spauzdinimas konsti- 
ir plakatų, ar tikietų ar 
Į tat panašus reikalai, rei- 
|os kreipties tuo pačiu

“DRAUGAS”
[4 E. Market St., 

5S-BARRE, PA.

eija pasilieka sau teisę 
Įrumpinti arba atmesti vi-

įčiamus raštus.
ir vieta raštų talpinimo 

redakcijos.
rankraščiai nėra grą- 

Įkcijos lėšomis.
Įikia tik ant vieno pus- 
tekant plačius tarpus 

Įų. Popieros nėra kso gai- 
korespondentams ir

[rbiams rašant ant abie- 
sių, da-gi smulkiomis raidė- 
edakcijai labai dažnai pri- 
perrasinėti atsiųstus raštus.
int, kad raštas tilptų arti-

10 numeryje, rankraštis 
5ri$tatyti spaustuvėn ne vė- 
fiip j 9 valandą išryto antra-

futarninke).

bais mažai teužsimančius 
pirmeivius, prisiglaudusius 
prie “Lietuvos Ūkininko” 
ir “Lietuvos Žinių”. Nėra 
tat ko stebėties, jog ende- 
kanis išėdus kun. Tumų iš 
“Vilties”, pirmeivių eilėse 
kilo didelis džiaugsmas!

Bet kun. Tumas tapo va
ru išstumtas iš “Vilties” re
dakcijos ir varu prašalintas 
nuo darbo, kurs yra taip rei
kalingas Lietuvos rytų pa
kraščiuose. Apie tai, kaip 
gerbiamas veikėjas atidavė 
prisiųstus pinigus rytiečių 
lietuvių švietimo reikalams 
ir apie užuojautos žodžius, 
išreikštus (h; ligšiol tebeiš- 
reiškiamus) jau buvo ‘Drau 
ge’. Kun. Tumas tuo tarpu 
tapo paskirtas klebonu Vy- 
žunų parapijos, Šiaulių pa
viete. Koks bus jo tolesnis 
viešas veikimas — nežino
me. Bet drįstame vardu savo 
penkių tūkstančių skaityto
jų išreikšti gerbiamam vei
kėjui širdingų užuojauta ir 
užtikrinimų, jog jeigu Lie
tuvoje jam nebus atsako
mos prieglaudos, tai.... 
Amerika lauks jo su ištiesto 
mis rankomis.

iKCIJOS PASTABOS.

laidų vyskupas Cir- 
atšaukė kun. J. Tu-

Vilniaus. Pirm ketve
rtų, kuomet taip vadi- 

fji “pirmeiviai” nu- 
ino ‘Vilniaus Žinias’ 
lai, kad vienatinis 
;as dienraštis nusto- 
įytojų ir įtekmės, 

'Žinių” leidėj as, 
[Vileišis, kad išgel- 
Eiraštį nuo žūties, 
prie Lietuvos dva- 

|s. Atsiliko suvažiavi- 
iaune. “V. Žinių” re- 
iiun tapo aprinktas 

Įalias pagarsėjęs orga
nus ir publicistas 

I uozas Tumas. Bet 
int tiems patiems 
ims,- “V. Ž.” net 
Tumo ilgai neužsi- 

Dvasiškijųs atstovas 
Iatsirado be vietos ir 
mos. Bet kam žmogui 

organizatoriaus ta- 
Kaip matai tapo su- 
bendrovė “Vilčiai” 
Bendrovėn susirašė 

Įvasiškiai, bet ir svie- 
tie svietiškiai, ku- 

jog “pirmeivia- 
daugiau kenkia vi

ri, nekaip gerų daro.
lis” išpat pradžių ėjo 
keliu, vadinasi nerė- 
apie “pirmyneigų 

ie senovės tradicijų 
ymų, bet romiai sau 
vosi kultūros dirvoje, 
gynė lietuvių reikalus 
ms gubernijoje, kur 
štrus lenkinimas lietu- 

er bažnyčių ir dvarinin 
-endekus.

Malonių skaitytojų mel
džiame su didesne atida per
skaityti šito raštelio toles
nius žodžius, nes tai yra visų 
lietuvių vienas ir tas pats 
reikalas. Eina apie suturėji
mų ateivvbės Amerikon, o 
kad lietuviai veržiasi į Su
vienytąsias Valstijas ne šim 
tais, bet tūkstančiais kas
met, tai aišku, jog pajudin
tas čia klausimas yra mums 
labai svarbus.

Toliau bus atpasakotas p. 
E. T. Devine’o straipsnelis, 
tilpęs paskutiniame savait
raščio “Survey” numery
je. Bet.pirmiau apie patį sa
vaitraštį.

“The Survey”'vra leidžiav v

mas inteligentų, kuriems rū
pi visuomenės gerovė, vadi
nasi, rupi sveikas, teisingas 
visuomenės sutvarkymas. 
Tie inteligentai nėra socija
listai. Jie nenori griauti da
bartinės tvarkos, jie trokšta 
tik taisyti, tobulinti, gerinti 
visokiais prieinamais prie- 
moniais dabartinius savy- 
tarpinius santykius tarp 
žmonių. Jie gerai žino, jog 
visuomenė nerti lyginai ko- 
kįe namai, kuriuos galima 
sugriauti ir aut jų vietos 
pastatyti kitus namus. Jei 
jie kaikada lygina įsigyve
nusių amžiais tvarkų prie 
namų, tai visados šneka apie 
taisymų, ne apie, griovimų. 
Vat, sakysime, žmogus pa
sistatė sau namelius. Pra
džioje jam juose linksma ir 
gera. Bet kuo toliau, tuo 
daugiau nesmagumų atsiran 
da. Priaugo šeimynos — vie
tos trūksta; pertamsu — 
reikia didesnius langus iš
plauti ; iškrypo kas — reikia 
sustiprinti, supuvo kas — 
mesk laukan tų daiktų, dėk 
naujų jo-vieton. Žodžiu, tai
syk, ne griauk, nes sugrio
vęs, kur gausi pastogę, už 
kų pasistatvsi naujus na
mus ? v

Tai yra tikras visuomenės 
klausimų supratimas.

Dar kitas palyginimas: 
'Pasodino sodininkas sode 

medį. Medis išaugo, bet šis 
ar tas su juo negerai: reikia 
trųšos duoti, reikia nudžiu 
vusių šakų nugenėti, kalkė
mis aptepti, iš kito medžio 
šakutes įskiepyti, ir t.t. So
dininkas nerauja medžio iš 
šaknų, kad pasodinus jo vieta budu “Vilčiai” at- 

b priedų ir lenkintojų ton kitų, tik tų, kų turi, sau- 
febnas kultūros dar- goja, valo, tobulina.

Tai — visuomenės darbas 
tikroje to žodžio prašinėji*.

Rodosi, kiekvienam skai
tytojui gali būti aišku, apie 
kų buvo rašyta augščiau, va
dinasi, turi būti aišku, ko
kios rųšies visuomenės vei
kėjais yra tie inteligentai ka 
glaudžiasi aplink “Survey”. 
Yra jie ne socijalistai, m* 
radikalai nei kitokie griau- 
tojai, bet tyrinėtojai, mė
gintojai, taisytojai. Pasitai
ko, kad koks radikalas, so
či jalistas etc., parašo šį-tų į 
šitų savaitraštį, bet savait
raščio skaitytojais ir palai
kytojais yra universitetų 
profesoriai, visuomenės gy
venimo tardytojai (sociolo
gai) įr šiaip jau naujų takų 
minėjai žmonių draugijos 
sutvarkyme. Tai veikėjai, 
kų žiuri į gyvenimų įfe iš 
teoretiškos, bet iš praktiško
sios pusėse Todėl į tat, kų 
jie pasako, atsižiūri ir vy
riausybė ir plačioji visuo
menė, o tatai turi didžiausių 
svarbų Amerikos naujau- 
siems ateiviams.

Taigi paklausykime, kų 
rašo “The Sufvev” redakto
rius, Eduardas T. Devinc. 
Štai jo žodžiai, kuriuos at
pasakojame kiek galima su
prantamiausiai (kad supra
tus tikrųjų žemiau paduoto
jo raštelio prasmę, reikia 
perskaityti, kas buvo rašyta 
“Drauge” apie Willis’o nuo 
monę apie Imigracijos komi
sijos raportų Suv. Valst. vy
riausybei) :

“Aplamai imant, Imi 
gracijos Komisija pra
bylu aiškiai ir jos pata
rimai privalo tapti įsta
tymu. Reikia būtinai 
suvaržymo ir išrinkimo 
užlaikymui Amerikos 
gyvenimo normos (čia 
reikia suprasti, kad ne 
visi ateiviai butų įlei
džiami, o įleistieji butų 
skirstomi po įvairias 
viekas, vadinasi, atei
viai galės važiuoti ne 
ten, kur jie nori, bet 
ten, kur valdžia juos 
siųs. Red.). Bet prieš 
tatai girdime du. viens 
kitam prieštaraujančiu 
tvirtinimu. Vieni sako,

, kad ateivių neužtenka, 
nes daugelis jųjų grįž
ta atgal ir jų vietų ne
užimtų kas kitas, jei 
niekas neatvažiuotų iš 
svetur. Antri tvirtina, 
buk męs (amerikiečiai. 
Red.) neturime jokių 
normų, nes visi esame 
ateiviais senesnieji ar 
jaunesnieji. Todėl esą, 
nėra kam amerikiečių 
gyvenimo normos ginti. 
Ir vieni ir antri klysta. 
Amerikiečių gyvenimo 
'norma (American stan- 
dards) yra, iš dalies su- 

• daryta šitos respubli
kos įsteigėjų, patobu
linta ilgesniu gyvenimu 
šitoje šalyje, suminkš
tinta kitd šalių įtekme 
— bet vis įžymiai ame
rikoniška: doriškoji,
politiškoji ir ekonomiš
koji norma — išskirti
na ir brangi norma, 
verta, kad jų apgynus, 
verta, kad reikale net 
numirus už jų; verta to, 
kad palaikius musų ir 
musų vaikų gerovei; ir 
ne tik mūsiškių,' bet 
visos žmonijos gerovei. 
Tos normos užlaiky
mas yra musų švenčiau 
šia priedermė, bet jos 
saugumas atsirado pa
vojuje, nes šiuo laiku 
atvAžiuoja kasmet mi
lijonas žmonių, kurių

gyvenimo norma skiria 
si nuo mūsiškės nor
mos.

Turime teisę brangiu 
ti musų tautos paliki
mų ir šventų priedermę 
atiduoti jį ateinan
čioms kartoms nesuga
dintų. Tas palikimas 
yra tai rasės palikimas, 
kurį jo , pagamintojai 
atidavė mums «u savo 
krauju. Tas palikimas 
tapo padidintas dauge
lio rasių susimaišymu, 
o kaip biologai tvirtina, 
rasių susimaišymas 
ypatingose ribose yra 
naudingas. Lai niekas 
nesupranta šitų žodžių 
taip, lyg turėtumime 
kokį priešingumų arba 
paniekinimų kitų tau
tų. Visuomenės veikė-

• jai nenori pigių darbi
ninkų, važiuojančių 
Amerikon, vien dėlto, 
kad jiems yra labai 
brangi žmonijos gero
vė.

t
Darbdavių negalima 

kaltinti, jog traukia iš 
svetur pigius darbinin
kus. Jie žino, kad tie 
darbininkai nėra išsila
vinę, nėra sumaningi, 
neatlieka tiek darbo, 
kiek atliktų išsilavinu-

• šieji amerikiečiai, bet 
tie darbininkai turi tų 
privalumų, kad juos 
lengva išnaudoti, vadi
nasi iš jų galima pada
ryti sau daugiau pel
no. Ateiviai dirba pi
giau ir ilgiau, gyvena 
krūvomis prasčiausiuo
se namuose, nereikalau 
ja atlyginimo už mirtis 
ir sužeidimus, nesirašo 
į unijas, mažiau dera
si, mažiau turi užuojau
tos pas publikų stoi
kuose. Ateiviai yra 
sveiki ir drūti, juos 
lengviau suvaldyti; 
prie jų lengviau įsitai
syti didesnes ir geres
nes mašinas. Šiaurių— 
vakaruose ateiviai, jei 
straikuoja, tai tik dėl
to, kad galėtų dirbti 
dvylikų vieton dešim
ties valandų kasdien, o 
paskui, kad galėtų 
dirbti nedėldieniais. 
Darbdaviai žino gerai, 
kad vienuoliktoje ir 
dvyliktoje valandoje 
darbas nėra produkti-

• viškas, kad darbininkui 
reikia atsilsėti, reikia 
atgauti spėkas, žodžiu 
kad nuilsęs darbinin
kas neatidirba to, kas 
jam yra mokama vir
šaus. Čia tai ir apsireiš
kia priešingumas tarp 
gyvenimo normų, ir to 
priešingumo negali pa
leisti iš akių visas kraš
tas.

Reikia būtinai, kad 
Amerika užlaikytų sa
vo gyvenimo normų. Ji 
gali duoti kiek nori iš 
savo pertekliaus sveti
miems, ji gali šviesti 
kitiems savo pavyzdžiu 
ji gali šelpti • prispaus
tuosius. Bet vieno daik
to ji negali padaryti - 
būtent, ji negali užge-

. sinti šviesos, su kuria 
šviečia pasauliui. Nuže
minti gyvenimo normų 
butų tai išdavimas 
(treason). Priversti sa

\ vuosius darbininkus 
prie tokio gyvenimo, ko 
kiū atsižymi šalįs, iš ku 
rių plaukia ateiviai, bu
tų tai suardyti galybę, 
su kuria gelbstime' da
bar svetimuosius.

kitų miestų. Kiek menkai 
susirgus, arba neteisingai 
sirgdami (pasitaiko, kad pa
tįs sau ligų susiieško, k. t. 
per girtybę, peštynes ir t.t.), 
o kas blogiau, visai nesirg- 
dami, reikalauja ligoje pa^ 
šelpos. Atsitinka ir taip, 
kad draugai teisingai sirg
dami, būna apleisti, neprisi
šaukdami, ar negalėdami pri 
sišaukti dr-tės. Visų smulk
menų neminėsim, nes užim
tų perdaug vietos. Tų viską 
galėtų sutvarkyti, tik L. K. 
K. Nevien, viršminėtiems 
dalykams L. K. K. reikalin
gas, bet ir daug kitų daly
kų atsiras.

Bet minėtam susirinkime 
kilo abejonė, ar vėl jis ne
pasiliks, tik bergždžių suma 
nymu, kaip ir kad buvęs 
penkeri metai atgal AVilkes- 
Barre, Pa., L. K. K. Siuntė
me atstovus, dejom išlaidas, 
o vaisių nei jokių! Tiesa, 
Kongresas atsiliko labai iš
kilmingai, daug naudingų 
dalykų svarstė, bet Kongre
se, išrinktas komitetas ir po 
šiai dienai miegti. Taipgi ir 
dabartinis komitetas, rodos, 
neperdaug' veiklus, priėmė

Reikia ateiviais pa
sirinkti, juos atsako
mai išskirstyti ir juos 
asimiliuoti visokiais ga
limais budais. Toks 
darbas neapsieis be fi
lantropijos ir valdžios 
pagelbos. Daugiausiai 
reikia galvoti apie asi
miliacijų ne tik tų, kų 
jau yra atėję Ameri- 

’kon, bet ir tų, kurie dar 
ateis. Yra Švietimo Są
junga (Educational Al- 
liance), Draugija Nus
tumti Pramonijų į kitas 
vietas (Industrial Re- 
moval Society) ir Drau 
gija prižiūrėti Italus 
Ateivius (Sodiety for 
the Protection of Ita- 
lian Immigrants,) bet 
vis dėlto nėra dar paty
rimo nei aiškios sąvo
kos apie šitų reikalų. 
Patyrimas reikalingas, 
nes be jo negali būti at
sakomojo imigracijos 
klausimo išrišimo. Tų 
klausimų reikia rišti 
paskyrium, dalimis, o 

- siūlomas Imigracijos 
Komisijos ateivvbės su
varžymas vertas, kad 
*apie jį tuojau ir prie
lankiai pagalvotumime.

Neįleisti tokių atei
vių, kų nemoka nej ra
šyti nei skaityti — bu
tų šiurkštų ir Meduotų 
gerų vaisių, bet vis dėl
to butų praktiška ir 
žmoniška, nes nemoky
ti, bet ambicijos pilni, 
ateiviai pirm važiuo
siant Amerikon galėtų 
lengvai išmokti rašyti 
ir skaityti, kas išeitų 
jiems patiems gerovėn 
ir 4ymtų 'geresnę ateitį 
naujoje tėvynėje.”

Tiek p. Devine. Tame pa
čiame “Survey” numeryje 
(kaip ir pirmesniuose) yra 
laiškai į redakcijų apie atei 
vvbės klausimų. Tarp korės 
pondentų yra ir John A. 
Rygan, sociologijos profeso 
rius St. Paul seminarijoje. 
Jo nuomonė yra mums, lie
tuviais, svarbi tuo, kad iš 
jos galime pamatyti, kokio
mis akimis seniau Ameri-r

kon atkeliavusieji katalikai 
žiuri į savo vienatikius, atė
jusius vėliau už juos pačius 
(airius, vokiečius ir t.t.). 
Apie tai bus kitu sykiu. 
Tuo tarpu reikia pažymėti, 
jog p. Devine, kaipo redak
torius įtekmingo įtekmin
guose slųogsniuose laikraš
čio, reikalauja, kad tik rink
tiniai ateiviai butų įleidžia 
mi Amerikon, o įleistiem- 
siems taptų įvairiausiais ke
liais pampintas kuogrei- 
čiausias persiėmimas ameri 
kiečių nuomonėms, papro 
čiais ir t.t. Reiškia tai: lie
tuvi, išsižadėk savo tėvynės 
ir tautos; lenke — padaryk 
tapat su savaja Lenkija, ir 
t.t. ir t.t.

Dėlto tai pakeltas kongre 
se klausimas apie ateivius, 
privalo rūpėti daugiausiai 
patiems ateiviams.

i

ATSIŠAUKIMAS DE JOS 

ŠV. JUOZAPO, NE- 

WARK, N. J.

Dr-ja šv. Juozapo savo m e 
tiniame sdsirinkime 2 d. 
gruodžio 1910 m., svarstė 
pakeltų klausimų laikraš
čiuose sulyg lietuviško kata 
likiško kongreso ir nuošie 
džiai pritųria jo įvykinimui. 
Ypatingai musų dr-jai rūpi 
sutvarkymas draugų, kurie 
dėl stokos darbo, ar kitų 
priežasčių turi persikelti į

vardų komiteto, paleido atsi 
šaukimu, pagarsino,, kad! 
Kongresas atsibus tada ir ta, 
da ir viskas. Męs menam,1 
kad pakeltų klausimų komi-Į 
tetas pritilo stumti pir 
myn, t, y. rašinėti į laikraš
čius, aiškinti Kongreso nau
dingumų, nes lietuviams ne
užtenka paminėti, bet rei
kia kalte kalti.

(lai viršminėtas komite
tas, jau daugiau ir neketi
na darbuoties, nes jau keli 
mėnesiai praslinko nuo pa
sirodymo atsišaukimo ir dau 
giau negirdėti.

Draugijos, kurios pakėlė
te tų klausimų ir išrinkote 
komitetų, reikalaukit, kad 
komitetas darbuotųsi, o jei
gu nesidarbuos, rinkite nau
jų, veiklesnį, Męs iš savo 
pusės stengsimės veikti iš 
vieno, kad tas puikus suma
nymas neliktų be vaisiaus. 
Taigi, broliai lietuviai Ry- 
mo-katalikai, į darbą! ,

Šv. Juozapo dr-jos komi
tetas.

J. Spraiaaitis, 
A. Staknevičius,

Kaz. Vaškevičius.

Sus. Liet. R.-K. A. Reikalai.

J. Riktoraitis, Susiv. Prezidentas.

Gerbiamieji Broliai 
seserįs!

ir

Skiriu sau už priedermę 
drauge su jumis pasidalyti 
linksmais atbalsiais musų 
Gerb. L. R. K. A. Susiv. 
Kaip žinome, keleriais pra
eitais metais buvo įsiskver
bę į musų Susivienijimų vai
dai. Kilo audra ir smūgis 
smūgį stūmė ir silpnino or
ganizacijų. Bet pamaži kovo 
jaut, Dievo pagelbai pri- 
gelbstint, teisybė į viršų iš
kilo. Nors vis dar retkar
čiais piktžolės pasirodo. 
(Kaip matėte, centro virši
ninkų susivažiavime nutari
mus,), bet ir čia apraminta.

Gaila žmogų užaugusį bar 
ti, arba mokytų mokyti, ar-

roves. Taip ir musų Susivie
nijimas panašiai pinu kele
lių metų, tais lašeliais van
dens buvo.

Taigi ačiū Augšeiausiam- 
jam, šiuo laiku yra ramu mu 
sų susivienijime, ir viltis 
yra, kad kartų pamokyti ap
sisaugosime nuo piktžolių ir 
rausim jus iš šaknų, kaip tik 
katra kur buožę parodys.

Auga kuopos, auga na
riai, auga turtas, auga visa 
musų organizacija.

Todėl-gi,. broliai ir seserįs, 
kviečiame visus į paramų; 
stiprinkim tų brangi; mums 
L. R. K. A. Susivienijimų. 
Prikalbinkite savo draugus 
ir drauges rašvties prie L. 
R. K. A. S. aiškindami jiems 
kokių naudų atneša, už to-

ba augštai išsikėlusį nutup- kię mažų mokestį, kų vienas 
dyti žemyn, bet pastebėjus laikraštis lešiuoja, 25c. pri-
į gamtos surėdymų, pasauli
nė tvarka tat liepia. Pavyz- 
din: Žiema pamotė kada su
rinkus lašelius vandenio iš
skirsto po orų ir žemę ir už- 
rubežiuoja jiems visus ke
lius sušaldydama į ledų, ir 
priversti yra iki laikui ken
tėti, bet kad Viešpaties 
Augščiausiojo surėdymu, už 
šviečia šilta saulelė, vande
nio lašeliai subnnda atgai
vinti, o susikuopinę krūvon 
laužo upėje ledų ir lytis ver-: 
čia, griaudami •'stiprias stip-

dėjęs, priguli prie susivieni
jimo, ir laikraštis eina kas 
savaitę per visus metus. Ne 
viena butų tokia nauda, bet 
abelnai žvelgiant, žmogiiR 
prigulintis į susivienijimų, 
yra kaipo žmogus doras, ir 
suprantantis savo pareigas, 
nesiskiriantis nuo savųjų, 
kaip kad koks išgama. Todėl 
gi visi, o visi į darbų, o su
vieniję spėkaR, daug kų ga
lėsim nuveikti. Musų ateitis, 
daug mums visoko žada. 

Jonas Riktoraitis, pirm.



Iew [m.
Susi vieny j imas L. K. K. 

A., kaip jau pats vardas pa
rodo, yra organizacija susi
dedanti iš žmonių katalikų, 
išpažįstančių katalikiškų ti
kėjimų ir privalančių*pildy- 
ti to paties tikėjimo prieder 
mes.

Tankiai vienok pasitaiko 
tėmyti draugystėse, nešio
jančiose kokio nors švento
jo vardų, ir to paties Susi
vienyjimo kuopose nekuriu, 
o kartais ir didesnės dalies 
sąnarių pasielgimai, kurie 
ne tiktai nesutinka su kata-j
likų tikėjimo reikalavimais, 
bet tiesiog yra priešingi, be
dieviški.

Toksai tada ar tokie pri
sidengę kataliko vardu, nau 
dojasi visokioms privilegi
joms, naudojasi tarp lietu
vių ir kitataučių katalikų 
geru vardu, kaipo katųlikas, 
bet patįs jie tai tik ir sten
giasi, kad pažeidus katali
kų jausmus arba niekinant 
tų patį tikėjimų, bažnyčių, 
dvasiškijų, arba pasielgiant 
nekatalikiškai: girtuokliau
jant, paleistuvaujant, ‘šliup 
tarniaujant’, ir galutinai, bu 
darni aršiausieji (nes neat
viri, pasislėpę, prisidengę) 
priešai to musų brangiojo 
tikėjimo užnuodija jį, ir ka
talikišką organizacija už
krečiama tokiu budu negeis
tinais gaivalais.

Tos tai ydos pataisymui, 
arba kitaip sakant S. L. II. 
K. A. organizacijos žaizdos, 
jei ne išgydymui ant visa
dos, tai bent užgvdymui se 
kautis vaistas bus įvestas su 
šiais metais; ačiū konstitu
cijos str. XII, No. L gale 
man suteikta ir Jubilejinio 
Seimo užgirimui šiuomi pra 
nešu visiertfšT jog’Sū'š. T. R.
K. A. Sąnariai, kaip tikrieji, 
taip ir suspenduoti, kaip pa
vieniai, taip ir kuopos pri
valo pristatyti iki l ai die
nai Gegužio mėn. šių metų 
paliudysimą apie Velykinės 
išpažinties atlikimą nuo sa
vo parapijos klebonų, arba, 
jei kame parapijos nebūtų 
nuo artimiausiojo R. K. le- 
gališko kunigo.

Netrukus tam tikros blan 
kos bus išsiųstos kuopoms 
sų atsakančiu paaiškinimu. 
Pavieniai-gi gali gauti jas 
pas Dv. Vadovų pasiunčiant 
jam savo adresų ir krasos 
ženklelį.

• f

Kun. M. A. Pankauskas,
Dvas. Vadovas.

kuopa S. L. R. K. A., laikys vį” Galj buti 
ekstra susiriiikimų 19 die
nų vasario 1911 m. bažnyti
nėj svetainėj, 3 valandų po 
pietų. Malonėkit visi drau
gai ir draugės susirinkt ka- 
noskaitlingiausia, nes turė
sim daug svarbių nutarimų.

Pr. Miknaviče, rast.

Keliones Inspudžiai.

Apžiūrėjęs Pales, pasiry
žau ir daugiau pamatyti, to
dėl leidausi į Marijampolę.X
Labai malonų įspūdį ant ma 
nęs pųdarė, kada važiuoda
mas mačiau jau daugelį na
mų dengtų dokaukomis. 
Abelnai jau namus dabar

giškai arba pinigiškai mies
tas ir apielinkės gali pakil
ti, tečiaus doroje, be abejo
nės, labai žemai nupuls.

Būdamas Marijampolė
je atlankiau ir savo nelai
mingų draugų kun. P. Biskį. 
Vargšas ašaromis apsipylė 
mane pamatęs, nes kada mų 
du skvrėvos, buvova abu 
sveiku, dabargi jis jau nuo 
kelių metų kojų nevaldo ir 
tik vežymėlyje sėdėdamas, 
ištisas dienas praleidžia. Ve 
žirnelio valdyme jis labai iš
sitobulinęs. Važinėja greitai 
po kambarius, stebėtinai 
greit gali apsisukti ir tame 
turi džiaugsmų, kad gali sa
vo mitrumų parodyti. Lai
mingas jis yra iš to atžvil
gio, kad nelabai savo liūdnų 
padėjimų supranta. Kliošto- 
riujeijau radau didelę per-stato geresnius. Jau.gana 

augšti pamatai, langai jau „mainų — iš kunigų tik vie
dideli ir tankiausiai naujuo
se namuose venetiški, t. v. 
ant trijų dalių padalinti: dvi 
išilgos į augštų, o trečia sker 
sa viršuje. Marijampolė iš
rodo daug švariau ir daug 
didesnė nekaip buvo, nes 
nuo Kalvarijos ir nuo Kau
no per tris verstus tęsiasi 
kazarmės. Pats miestas, 
ypač nuo Kalvarijos, taipgi 
labai pasididinęs. Naujiejie 
namai gan gražus. Maloniau

nų kun, Jenerolų Senkų te
pažinau. Jis jau tik vienas 
Marijonų teliko, kiti jau vi 
si jauni svietiški kunigai. 
Kunigui Jenerolui turbūt la 
bai nesmagu matyti, kad jau 
jų zokonas jame viename 
turi savo perstatvtojų, o jau 
ir jis, septynis kryželius ant 
savo pečių nešdamas, jau 
čiasi, kad greit savo dienas 
užbaigs. Tada drauge su juo 
pasibaigs ir Marijonai ir

šių įspūdį ant manęs padarė vien senesni jaunesniems 
tas, kad dabar Marijam- žmonės apie juos pasakos,
polėje didžiausios krau
tuvės yra lietuvių, ran
kose. O geriausi amatninkai

pakolei visiškai, vien istori
joje liks žinomi. Kun. Sen
kus stengėsi gauti nuo vai

yra taipgi lietuviai. Didžiau džios daleidimų priimti nau 
šia ūkiškų padarų ir reika- jus kandidatus jų vienuoli 
lingu daiktų krautuvė yra joti, bet viskas veltu, jo ge-

S. L. R. K. A. CENTRO 
(VALDYBOS ADRESAI.

Jonas Riktoraitis, prez. 
67 James St., 

Waterbury, Conn.
Kaz. Vaškeviče, vice-prez. 

186 Jefferson St., 
Newark, N. J.

Kaz. J. Krušinskas, sekr 
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Ant. Daniseviče, kas.
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Kasos globėjai:

Jnoz. Vasiliauckas,
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Kun. M. Pankauskas, ‘
dvasiškas vadovas, 

Forest City, Pa.

lietuviškos ūkiškos bendro 
Žagrė”. Iš šitos krau

tuvės net žydai perka. Tenai 
gali^viskų gauti, kas tjk ųki- 
ninkui yra reikalinga. Rūbų 
ir kitų panašių daiktų turi 
krautuvę Adomas Babars- 
kis. Vienas iš gražiausių 
mieste hotelių priguli lietu
viui Miškiniui. Gražių kny
gų krautuvę turi Vincas 
Penčila. Jis lygiai yra ge
riausiu Visoje Marijampolė
je dirbėju naminių rakandų, 
o jo darbo puikus altoriai 
puošia daugelį lietuviškų 
bažnyčių. Batus puikiai siu
va Kaminskas ir Šukys, o 
parėdus puikiai padirba 
Varšavoje mokslų baigęs 
Staugaitis. Marijampolė tu
ri labai naudingų lietuviams 
mergaičių mokyklų, kurioje 
mokina verpti, siūti, austi, 
mėgsti, virti ir visų namų 
gražiai vesti, jokios mokyk
los iki šiam laikui Lietuvoje 
nebuvo ir todėl taip mažai 
buvo lietuvaičių mokančių 
atsakančiai vesti namų. Mo
kyklų uždėjo ir veda panelė 
Ogintaitė. Šį metų turi apie 
50 merginų. Priima į tų mo, 
kvklų nuo 15 metų. Mokina 
joje teipgi rašymo ir skait
lių. Girdėjau, kad keli iš 
Amerikos parėję lietuviai 
piniguočiai ketina pirkti au
tomobilius ir vežioti žmones 
tarpe Marijampolės ir Vil
kaviškio gelžkelio stoties. Ži 
noma, tai butų pelningas 
dalykas. Miestas yra gana 
pakilęs;, jau daug gražių 
namų pristatyta, bet kad da
bar kareivių mieste tik vie
nų pulkų tepaliko, tai dau
gybė namų tuščių. Jogei ka
reiviai Marijampolę apleido 
vieni džiaugiasi, kiti nubu
dę. Sako, kad kareiviams 
būnant galėjo ūkininkai vis 
kų lengviau ir brangiau par 
duoti, dabapgi jau, žmonėms 
susimažinus, viskas yra pi
gu ir tai da sunku pirkikų 
rasti. Bet jeigu iš morališ-

riausios pastangos ant nieko 
nuėjo.

Iš Marijampolės eina au
tomobiliai į Suvalkus ir Ka’ 
nų. Yra dvi drau gi j i — žy
diška ir krikščioniška. Ąbic 
vi veda tarpe savęs konku 
rencijų, kas visuomenei iš
eina labai ant naudos, nes 
abi draugi j i stengiasi ke 
liauninkus užganėdinti. Au
tomobiliai labai dideli, pa 
dalinti į dvi klesi. Už pirmų 
jų klesų į Suvalkus mokasi 
2 rub., už antrųjų 1 rub, ir 
75 kap. Važiuoti labai sma
gu. Daro 20 verstų į adyuų 
Eina du sykiu ant dienos 
anksti apie 8 vai. ir vakare 
5 vai. Apielinkiniai žmonės 
tų “Makabilių”, kaip jie va 
dina, labai nekenčia, ma 
jiems automobiliai nereika 
lingi, o jų labai baidos ark 
liai. Teko matyti, kaip žmo 
gus, iššokęs iš vežimo, už 
dengė arkliui maišu galvų 
kad tas nieko nematytų, tai 
arklys puolė ant žemės ir gu 
Įėjo. Tankiai atsitinka, kac 
žmonės, iš tolo pamatę auto 
mobilį, suka į šalį . tiesiog 
per jevus. Kiti vėl, idant 
arklius prie tos baisenybės 
pripratinus, riša juos tame 
laike, kada automobiliai ei
na, arti prie kelio. Tokiu'bu
du, sako, arkliai labai greit 
pripranta ir jau paskui ne
sibijo.

Ir aš, automobiliais pasi
naudodamas, važiavau į Kai 
varijų. Žingeidumas mane 
ėmė, ar ir Kalvarija iš žy
diškų rankų išsiliuosavo? 
Ar Kalvarija teipgi pakilo? 
Tečiaus ant tų visų klausi
mų reikėjo galutinai pasa
kyti: Ne. Kalvarija nuo Ma
rijampolės atsilikus toli. 
Teisybė ir čionai jau matyti 
tai ten tai čia kas nors nau
jo, bet/labai mažai. Kalva
rijos gyventojai užsiėmę ma 
tomai, kitokiais dalykais, 
jiems rupi,' kad “kainus”

rentojai išsįžadėję saw tau
pos, nes s^ive lenkais vadina, 
išsižadėjo visko: artimo mei 
ės, kalbos, o net ir proto. 

Sakau net proto, nes argi 
galima sakyti, kad jie turi 
irotų, kada bažnyčioje bar
nius, o net ir peštynes daro 
už lietuviškų kalbų? Lietu
voje, lietuviškoje bažnyčio- 
e nevalia melsties lietuviš

kai! Kur čia teisybė? To
dėl Kalvarijos gyventojai, 
larniais užimti, neturi ka
da savo būvio pagerinimu 
rūpintis ir užtai da ir dabar 
Alaušiaus rankovę laižo. 
Kalvarijos bažnyčia jau dik 
;okai apiplyšus, o kleboni
ja jau visiškai griūvanti, 
šaukiasi pagelbos, bet para- 
pijonai, tarpe savęs kovoda
mi ir bardamiesi, jų šauks
mo negirdi. Gerbiamasai 
džekonas kun. Mačiukevi
čius mato liūdnų parapijos 
ateitę ir stengiasi savo para 
pijonus sutaikinti, tečiaus 
nuo puikybės apkvaišusių 
miestęlėnų jau turbūt nie
kas neatvers. Jie jau, kaip 
sakiau, išsižadėjo ir kalbos 
ir doros ir net proto. Kaip 
malonų ant manęs įspūdį pa 
darė Marijampolė, taip la
bai man liūdna pasidarė 
Kalvarijoje. Neilgai tat te
nai viešėjęs, keliavau! į Va«- 
lavičius, Keturvalakių pa
rapijos, savo seserį Juozienę 
Pačkauskienę ir dėdę Juozų 
Bočį atlankytų. Brrr! Ne
smagu Kalvarijoje. Į Vala
vičius atvažiavęs tuojaus 
Kalvarijų užmiršau, nes čio
nai pamačiau, kaip žmonės 
sųtankoje gyvendami, gali 
palengvinti sau gyvenimų 
ir tautiškai pakilti. Kaipgi 
man buvo malonu’ matyti, 
kada aplankiau ir nepažįsta
mus sau tuo tarpu ūkinin
kus, kožnoje stuboje užti
kau “Šaltinį” arba kitokias 
tikėjimiškos arba ūkiškos 
įtalpos knygeles. Čionai 
man parodė vietų, kur cici- 
likai susidūrė su policija ir 
vienas tapo užmuštas. Žino
ma, man nesmagu pasidarė, 
kad tie, kaip jie save vadi
na, tautos žadintojai, nusto
ja doros ir, kaip sako, šu- 
nės vietoje žųsta, tečiaus da 
to neužteko. Kalvarija vėl 
pradėjo mane persekioti. 
Pačkauskų senutė, turinti 
jau su viršum 7Q metų, gir 
dėdama, kad męs apie kų to
kį baisų šnekame, o negalė
dama to suprasti, taip atsi
liepė: “vaje, kunigėli; ar ir 
pas jus toki negeri žmonės, 
kaip čionai. Ana Kalvarijo
je (tai tau, pamislijau, vėl 
Kalvarija), tai tie miesčio- 
nįs net bažnyčioje rėkia, 
spiegia, kaukia, kaip kokie 
vilkai ir norėjo net mušti 
kaimų žmones. Sako, net 
džekonų norėjo užpulti ir 
buvo einu į klebonijų, bet jų 
kaimo žmonės neleido.” 
“Tai tas, mamyte, jau buvo 
seniai”, atsakiau senutei. — 
Taip, kunigėli, jau tas ne šį
met buvo,* bet tie miesčionįs 
vis tokie. Dieve, Dieve, duok 
jiems šventų Dvasių. Bet gi 
jau kibą pabaiga svieto. 
‘'Mamyte, tariau toliau, aš 
dabar pas jus iš Kalvarijos 
atvažiavau”. — Vaje, kuni
gėli, pertraukė man senukė, 
nevažiuokit ten niekad. Da 
ir jus gali užpulti. Aš ve ir 
Juozukui ir martelei visada 
sakau, kad į tų Kalvarijų ne
važiuotų, velyt į Keturvala
kius, tai ir savo parapija ir 
žmonės kitoki. Kų su tais ne 
vidonais, jie jau visko' išsi-

se stajnbė 
visko išsižadė 
ir doros ir net 

proto”. Norėdamas jau sykį 
Kalvarijų užmiršti, pertrau
kiau kalbų, užklausdamas 
savo dėdės ar užganėdintas 
malunu, kurį pasistatė. Da- 
žinojau, kad labai užganė
dintas, nes malti namie ant 
girnų sukankina žmogų; jis 
turėjo prisitaisęs prie kulia
mos mašinos manežio, bet 
visgi kankina arklius, o da
bar pasikinko tų nelabų j į vė 
jų, kuris ūkininkams gana 
blėdies padaro, stogus be- 
draskydamas, ir priverčia jį 
už tai atidirbti. Vienas da
lykas tiktai negeras, kad nė
ra kam pas juos geruš ma
lūnus padirbti. ,

Da negalas.

Kebų Raganius.

Apie Tėvynės Meilę. *)

Į darbų, broliai! Šalį jauna 
Prižadįs meilės spindulys; 
Galybė meilės viską griau

na:
Žiemos ledus ji sutirpys!

Maironis.

Nuo seniausių laikų, kada 
tik žmonės, užėmė nuolati
nes sodybas gyvenimui, pa
sidalino į tautas, jah žadino- 
si jų širdyse tėvynės meilė.

O tėve! o Tėvyne! o sleųks 
čiai mano protėvių! šaukia, 
išsiilgęs savo tėvynės, senas 
Rymiečių raštininkas. Ro 
dos dar, kad tėvynės meilė 
jokioje kitoje tautoje nesto
vėjo pirmiaus ant taip 
augšto laipsnio jausmo, kaip 
pas mus lietuvius.

Eik taip sodiečių, tarp 
prastų žmonelių, savo tau
tiečių į Lietuvos gilumą, 
įsitikinsi, kad jie ir dabar te 
bemyli savo tėvynę, kaipo 
tikrų motinų. Bet kaipgi tai 
atsitiko, kad tauta, kuri 
numylėjo savo žemę, kuri 
viską aukojo tėvynės dėlei, 
kuriems ir šiandien žodis 
“Tėvynė” turi kų-tai šven
to, — kad tokia tauta priėjo 
prie nupuūlimo? O tąi dėlto, 
kad meilė tosios tautos buvo 
karšta, ugninė, kad toji mei
lė buvo be rubežiaus; kad 
Lietuvos kunigaikščiai ir 
karžygiai atvirai ir tikrai be 
jokios veidmainystės apseg
davo su kaimyniškomis val
stijomis, nuo kurių laukda
vo ir tikėdavosi atvirumo 
teisybės, bet ne ėjimo prieš 
ir klastos; kad mūsų tauta 
užstodavo silpnesniuosius ir 
skubėdavo jiems pagelbon.

Bet yra žmonių, kurie tė
vynę ir iš ten išeibančius 
tautiškuosius' santykius ir 
reikalus vadina aprubežia- 
vimu pirmyneigos svarbes
niems dalykams; aprubežia- 
vimu kenksmingu žmonijai, 
o svarbiausiai atskirai tau
tai; nes, kaipo jie išsitaria, 
tėvynės meilė arba patrijo- 
tizmas, apjakina tautų. Yra 
žmonių, kuriems tėvynė yra 
visas pasaulis; jie vadinasi 
graikų kalboje kosmopoli
tais, o verčiant lietuviškai 
pasaulio piliečiais. Jų obal- 
siu yra tie žodžiai: “kur ge
ra, ten ir tėvynė”. Jie sako, 
kad tas, kų vadiname pri
gimtu, tėvynainišku, neturi 
jokio pamato, jokio pagrin
do, kad nėra jo kalba, nes

wo; bau nėra rv.

*sų tarpu musų iš 
Įvairių tikėjimų; k 
geografiškas padėji 
’ies, nes tas mainosi 
tart valstybės kitais r _ 
žiais; kad nėra apskritai 
tuo, kų vadiname tėvynad- 
įišku, nes tradicijos arba 
padavos irgi kiekvienoje 
apygardos dalyje yra kito
kios. Tai kas gi yra tas tėvy- 
nainiškumas, kuriuo skiria
mės nuo kitų tautų, kurios 
stovi augščiau už mūsų tau
tų apšvieta, mokslu, kurių 
rankose, galima sakyti, ilsi
si ateities likimai? Kam gi 
perdaug priešinties tai tau
tiškai kalbai, jeigu svetimo
ji kalba geriausiai yra iš
dirbta, jeigu nekurios kitos 
tautos yra apšviestesnės už 
mūsų tautų? Kodėl neturi
me vienytis su tomis tauto
mis, jeigu tokie santykiai 
gali mums atnešti didelę 
naudų kūnui ir sielai? Taip 
sųprotauja ir taip mano tie 
kosmopolitai, apie kuriuos 
augščiau minėjau, o sųpro
tauja klaidingai ir labai klai 
dingai dėlto, kad jie neturi 
tos šventos ir prakilnios tė
vynės meilės, dėlto, kad jų 
protas to nesupranta.

J eigų męs stebėtumimės 
ir klaustuinime, kodėl visa 
širdžia ir siela prisiglaudė
me prie viešos žemės, galė-

*) Šiužėtas ir keliatas 
minčių pasiskolinta.

tumime stebėties ir iš to, ko 
dėl du asmeniu taip į save 
vien abudu įsimylėjusiu, ka 
da tiek tūkstančių kitų a s 
menų tokjas pat, o gal augš- 
tesnes turi ypatybes? Galė- 
tumirne stebėties ir toliau 
klausti, kodėl motina neat 
stumia nuo savęs savo kūdi 
kio, o neprisisavina sveti
mo, gal grasesnio ir išųiin 
tingesnio? kodėl tėvas savo 
turtų, sunkiai uždirbtų, pa
dalina tarpu savo vaikų, 
ne tarp svetimų, kurie jį gal 
geriau galėtų sunaudoti? 
Yra į tat vienas atsakymas 
nes jausmas taipgi turi savo 
tiesas, kaip ir protas; nes 
yra patraukimas prigimtas, 
tvirtas. Vienok tas patrau
kimas nėra piktas ir papeik- 
tinas, anaiptol, jis yra šven
tas ir nekaltas, nes yra ki 
birkštim, kurių pats Dievas 
uždegė mūsų širdyse, o ne 
laimė, o bėda tam žmogui, 
kuris tų kibirkštį užgniaužė 
savo šieloje!... O kaipo iš 
tų dviejų motinų susiginči
jusių apie kūdikio prigul- 
mingumų, tiktai netikroji 
ant įsakymo Saliamono pa
velijo perkirsti į dvi pusi, 
taip pat neteisingas sūnus 
ar sesuo tėvynės gali pave
lyti 'apleidimų savo mimen- 
kėjusios motihos—tėvynės,' 
kad parėjus prieglobon kitų 
motinų tik dėlto, kad paRitu- 
rintesnės ir puikesnės.

Tokia yra tėvynės meilė 
tų visų, kurie pačiu tik jaus
mų arba širdžia sųprotaujū. 
Jausmas pats savyje yra 
šventas ir nekaltas, bet dar
bai iš jausmo plaukiantieji 
yra akli arba išsvajoti, ku
rie be žvaigždės pravedan
čios proto tiesiog, kaip prie 
išganymo, taiprir prie pra
pulties gali nuvesti. Tatai 
pažinkime, kas tai yra tėvy
nė.

Tėvynė pirmiausiai yra 
kuo tai kūnišku, kūnu arba 
medžiaga ir turi savyje taip 
gi kūniškų arba medžiagiš
kų pusę, tai reiškia, kad me 
džiagiškos naudos, kurias 
atneša, taipogi ir prigimtos 
jos įtekmės yra viena prie
žasčių ir žadinimų meilės 
prie jos. Tėvynė yra tarė
mės dalis, ant kurios
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s ir tobuliausios ėey- 
uomi neva nori nusi- 

refltfu kratyn nuo dabartinių prie- 
fa kas link tani arba tamsiosios gadv- 

tėvynės nės burtų ir atrasti sau tik
rųjų laimę. Anaiptol, tokiu 
keliu jie niekados neprieis 
prie savo tikslo, nes tuomet 
jie virsta veidmainiais ir 
nustoja mylėję savo tėvynę; 
jie virsta veidmainiais dėlto, 
kad jų protas ir sųžinė sako 
visai kų kitų. Jie patįs, ne
va norėdami tapti šviesuo
liais, daugiaus išmanančiais 
už kitus, virsta tamsybės ir 
siauraprotystės apaštalais. 
Pastaraisiais laikais tokių 
apaštalų priviso labai daug 
ir tarpe musų tautiečių. Tie 
“apaštalai” musų tautai 
v ra didžiausia nelaimė, nes 
patįs užsinuodiję savy meile 
ir siauraprotyste, neva pla
tindami tarpe savo brolių 
apšvietę, sėja tiktai tamsy
bes .ir nuodija tais savo 
nuodais kitus romius tautie
čius. ' .

Nėra pasaulyje tautos, ku
pmę — ri nepažintų budu sau atsa- 
idėios kančiii to Dievo, nuo kulio 

viskas pridera, kurio klauso 
ir prieš kurį dreba visas pa
saulis, milijardai visokių 
žvaigždžių ir kitokių plane
tų, kuris moka visatos erdi- 
nėje užlaikyti pasaulio har
moniją; nėra tautos, kuri ne 
garbintų tos Augščiausios 
Esybės ir nepripažintų Jos 
už savo idealų.
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Toliaus bus.

OL1

(Seka.)
Oliveris krūptelėjo ir linkterėjo, kaip įmanydamas. 

Žiūrėdamas į viršininko pudrų, jis norėjo įspėti, ar visa 
vyriausybė užgema su baltais pelenais ant galvos ir gal 
dėlei to vadinasi vyriausybe.

Tma tokyjsmu'ftingų ir gVų pavvizdų, nutarė 
Hiverį T\vistų su kokiu mažu laivu į kokių nors 

nesveikų prieplaukų. Tas geras nutarimas galėjo at
nešti Oliveriui naudingus vaisius. Galėjo visaip atsi
tikti. Laivo savininkas, bežaisdamas kada .nors po pietų, 
galėjo užplakti Oliverį į smert, arba išblaškyti jo sme
genis su geležine štanga; nes tokie darbai, kaip visiems 
žinoma, būdavo paprastu nusižaidimu tos rųšies ponų.

__ , . , » . , , .Juo daugiau prieglaudos valdžia svarstė tų dalykų, juo
_jam 111 a annnV 'aymas, a Į^įjegnę nau(jQ tame matė, ir galutinai nutarė', kad ge

riausia aprupįs Oliverį, jei neatidėliodami siųs jį aut jū
rių.

Tam tikslui buvo pasiųstas p. Bumblys dasižiuoti, ar
kartais koks kapitonas nereikalauja vaikiščio—tarno.
Jis jau buvo begrįžtus prieglaudon, išdėstyti savo pa-

_ J v ,, A. , x , • xx • i siuntinystos pasekmes, kaipjštai čia jau pas vartus suti-— Jei rytor įam reiktų užsiimti kitokiu amatu, tai , , , ., ... o v •• , •v , ko ne ka kitų, tik p. Sowerberry, parapijos grabonų.

siliepė magistratas.
— Jam baisiai patinka, jus malonybė, — atsakė

Bumblys, kumščiodamas iš pasalų Oliverį, kad tasai kar
tais neatsilieptų, jog jam nepatinka.

— Ir jis nori būti kaminorium, ar net — klausė toliau 
senasis ponas. ,

jis tuoj’ pabėgtų, — atsakė Bumblys.
— Ir šitas žmogus bus jo perdėtiniu — jus, tamsta,

— ar apsieisi su juom gerai, maitinsi jį ir visame aprupį- 
si, ar taip t — kvotė senasis ponas.

— Jei aš sakau, kad tų padarysiu, tai reiškia, jog pa
dalysiu, — atsakė šiurkščiai p. Gamfieldas.

P. Sowerberry buvo augštas, kaulotas, stambus vy
ras, apsivilkęs juodais drabužiais, sulopytoms štrium- 
pėms ir atsakančioms kurpėms. Jo veidas iš prigimties 
neturėjo linksmos išvaizdos, bet paprastai jis jnėgdavo 
krėsti juokus. Jo eisena buvo mikli, ir ant jo veidb atsi- 

, . , , .v , . x . • i mušė tikras prielankumas, kada jis prisiartino prie p.
Z"“Sta_eSi SI” .St*‘Sl“i>- širdingai pratęsė jam ranką.

— Aš paėmiau mierų dviejų moteriškių, kurios nu
mirė vakar vakare, p. Bumbly, — tarė graborius.

— Tamsta pralobsi, p. 'Sowerberry, — atsakė pede-

gu, atviru žmogum, — tarė senasis ponas, atkreipęs savo 
akinius į busiantį Oliverio gaspadorių, ant kurio veido 
buvo atspausta tikra žvėriškumo dėmė. Bet magistrato 
butą pusiau aklo ir pusiau vaikiško, užtai nuo jo negalima 
buvo tikėties, kad patėmytų tų, kų kiti žmonės patėmyjo.

— Tikiuosi, kad aš toks esmi, — atsakė Gamfieldas, 
biauriai dėptelėjęs akimis.

— Aš neabejoju, prieteliau, kad toks. esi, — atsakė

lis. dėdamas du pirštu į atkištų jam graboriaus tabakier- 
kų, kuri turėjo išvaizdų atidengto grabo. — Aš sakau, 
tamsta pralobsi, p. Sowerberry, — atkartojo Bumblys, 
sudavęs jam draugiškai lazdute per petį.

Taip jums rodos? — tarė graborius, pusiau priim
senasis ponas, pataisęs akinius ir jieškodamas atraraen- (tainug. pusiau atniesdamas ty žodžil} teisybę. _ Kain0S-
tinės

Buvo tai kritiška valanda Oliverio likime? Jei atra- 
mentinė butų stovėjusi tenai, kur viršininkas jos j ieško
jo, tai jis butų padažęs plunksnų ir pasirašys ant doku
mento; ir Oliveris butų tuoj’ atiduotas Gamfieldui. Bet 
taip atsitiko/ kad atramentinė stovėjo čia jau po nosia ir, 
žinoma, ponas žiurėjo per jos viršų, visai jos nematyda
mas. Taigi toj’ valandoj jo akįs, bejieškaneios dėžutės 
netyčia pamatė išblyškusį ir nusigandusį Oliverio veidų,

daleistos valdžios, yra labai mažos.
— Lygiai, kaip ir grabai, — atsakė pėdelis, vos pra

sijuokdamas, — tik tiek, kiek pritinka didžiam urėdui. 
P. Sowerberry buvo tuomi padirgintas, — žinoma, jis tu
rėjo būti — ir juokėsi gana ilgai.

• — Taip, taip, ■— tarė p. Bumblys, — kiekvienas ama
tas turi atnešt naudų. Mažas uždarby s, suprantama, 
yra daleistas.

Žinoma, žinoma, — atsakė graborius — ir jei aš
kurs nepaisydamas jau joki,, Bumblio mojimą ir knnlS- neuždirb„ ant to ar ant kito daigto,' toi varydamas ilgia„

DIDELIS DŽIAUGSMAS.

Labai nudžiugau, perskai
tęs/‘Drauge”, ^jog 7 sausio 
į Chicago atvažiavo lietuvės 
Seserįs ir apėmė Visų Šven
tųjų parapijos mokyklų, ku
rių lanko apie 135 vaikai. 
Išreiškiu' didelį dėkingumų 
už tat dvasiškiems vado
vams už pastatymų šv. Ka
zimiero Seserų ant kojų. Ne 
reikia čia aiškinti apie Se
serų—mokytojų naudin
gumų, nes perniai buvo apie 
tai rašyta nemažai “Drau
ge”. Primenu tik, jog Sese
rų auklėti vaikai atsižymi 
didesniu inteligentiškumu 
ir dievobaimingumu, nekaip 
kitų mokyklų auklėtiniai.

Tegyvuoj ’ šv. Kazimiero 
Seserįs 1 K. J. B.

Paieškau ęavo tėvo Mo
tiejaus ir brolio Motiejaus 
Kalinauskų. Paeina iš Su 
valkų gub., apskričio Kal
varijos, parapijos Liudvina
vo, kaimo Bamštarų: Apie 
18 metų Amerikoje. Mel
džiu atsišaukti, ar malonė
kite kiti apie juos man pra
nešti, ar mirę ar kur gyve
na. Busiu labai dėkinga, 
kas praneš apie juos šiuo 
antrašu:

Uršulė Kalinauskiutė,
210 N. Greene st., 

Baltimore, Md.

OERA2IRDŽIAI.
Sakoma, kad žmogus, kuris vi 

sukuo linksminasi ir gerai suma 
la priimamą valgi, yra vadinamas 
geraširdžiu ir visų yra įpylimas. 
Tie, kurie vengia draugijos, ir tie, 
kurie yra nerviški, skaitomi yta 
ligoniais. Jų pilvas, žarnos ir ke 
penįs nėra tvarkoje, jų kraujas 
nečystas ir neužtektinai stiprus 
kad suteikti nervams reikalingą 
maistą, 'tokiuose atsitikimuose tu 
reikalauji vaisto, kuris iivalytų 
vidurius jų neriusilpnydams. To 
kiu vaistu yra Trinerio Ameriko
niškas Elixiras iŠ Bitter Vyno.

Jis prašalįs iš kraujo visoki ne 
švarumą, sutvers sveiką apetitą ir 
dapadės suvirškinimui. Ligose 
pilvo, žarnų, kepenų ir kraujo jia 

n<-MUvi‘, 1/ni) aini) |»n ff<“l l>n
Jos. Triner. 1333-1339 

avė , Chicago, III.

mojimų, atsidėjęs žiurėjo į baisų veidų busiančio savo 
valdono su baime ir išgąsčių perdaug jau aiškia, kad ne- 
brttų patėmvta net pusiau apjakųsio magistrato.'

Ponas sukruto, padėjo plunksnų, ir pažiurėjo nuo 
Oliverio aut p. Limbkinso, kurs mėgino uostyti tabokų 
linksmai ir ramiai šypsodamasis.

amatų, vis šį tų gali uždirbti — he! he! he!
— Taip yra, — tarė p. Bumblys.

' — Norint turiu pasakyti, — tęsė graborius savo
šnekų, kurių pėdelis buvo pertraukęs, — turiu pasakyti 
p. Bumbly, kad man tankiai atsieina turėti visokie nepa
rankumai. Tame dalykas, kad visi riebus žmonės grei

- Mano vaikeKI - tarė senasis ponas pasilenkęs syJlyksta. žmonės,' kurie būdavo papratę gerai
per stalų. Oliveris sudrebėjo nuo to balso. Negalima jo 
užtai kaltinti, nes žodžiai buvo ištarti maloniai, o toks 
navatnas ir'netikėtas malonumas gaji nugųsdinti. Jis 
smarkiai sudrebėjo ir apsipylė ašaromis.

— Mano vaikeli! — tarė ponas. — Tu išrodai išblyš
kęs ir nusigandęs. Kas tau yra?

gyventi, bematant sudžiūsta, atėję į prieglaudų. "Ir aš 
jums sakau, p. Bumbly, kad du ar trįs coliai virš apskai
tymo, padaro didelį nuostolį žmogaus uždarbyje, ypač, 
jei da jam reikia užlaikyti šeimyna.

Kadangi p. Sowerberrv kalbėjo tų su išnaudojimo 
žmogaus rūstumu, o p. Bumblys jautė, kad jo priderystė

Atsitrauk nuo jo, pedeli - tarė kitas viršaitis, but laik tį parapijos vardy; taigi šis paskutinis
atidėjęs į šalį popierų ir žiūrėdamas su užsiėmimu.
Nagi, vaikuti, pasakyk, kas tau yra: nesibijok!

Oliveris puolė ant kelių ir suglaudęs rankas meldė 
jų, kad jį verčiau sugrųžintų į kalėjimų, kad marinių ba
du, užmuštų net, jei to reikia, bet neatiduotų tam baisiam 
žmogui. t

— Matau, — tarė Bumblys, pakėlęs savo rankas ir 
akis su didžiausia iškilmybe, — matau, kad iš visų veid
mainingų ir neištikimų našlaičių, kokius man teko kada 
nors matyti, tu, Oliveri, esi didžiausias begėdis.

— Sulaikyk savo liežiuvį, pedeli, — tarė antrasis po
nas, kada Bumblys išpleškino savo dailiai sudėstytų sa
kinį. t ,

— Atsiprašau jus malonybės, tarė p. i Bumblys, ne
tikėdamas savo ausims, ar gerai nugirdo. — Ar jūsų ma-
lonybė kalbėjo į mane? "I M. Sten., Shonandoah,

-Taip Suvaldyk savo liežiuvį. Pa. Tai iaminiai jusą rei-
P. Bumblys pastiro iš nuostabos. Pedelmi paliepti kaIai> kurfe visuomenei nei. 

sulaikyti liežiuvį! Doriška revoliucija! p j Jei žentaa
Senasis ponas su akiniais pažiurėjo ant savo draugo; toks ne ir jeigu taip

jis žymiai anam pamojo. • |gaUa dukters, tai' yra juk
- Męs atsisakome patvirtint, aitą sutarti, - tore va,džia Nedėsime.

ponas ir tai pasakęs, atstūmė šalin pakistų sau popierų.
— Tikiuosi, — sumikčiojo p. Limbkins, — kad ma

gistrais neišreikš nuomonės, jog prieglaudos valdžia nu-
sikalto kokiu negeru pasielgimu, - pasiremiant tik nie-1 ^7“ PuZ'toespondenei 
ku neparemtu liudyjimu šito kūdikio.

— Magistrato nieks neklausia išreikšt savo nuomo
nę, — atsakė aštriai antrasis ponas. — Paimkite vaikų 
atgal į prieglaudų ir apsieikite su juom švelniai. Labai 
matyt, kad jis to reikalauja.

Tų patį vakarų ponas su baltu bruslotu kuotikriausiai 
ir galutinai nusprendė, kad Oliveris netikt kų bus pakar
tas, bet dagi ir parduotas. P. Bumblys paslaptingai pa
kratė galvų ir tarė, jis labai norįs, kad Oliveriui išeitų tas 
ant gero. Ant to p. Gamfieldas atsakė, jis norįs, kad Olį- 
veris ateitų pas jį ir nors jis su p. Bumbliu dauge
lyje dalykų sutiko, bet tas jo noras buvo visai priešingos 
rųšies.

Ant rytojaus visuomenei vėl buvo apskelbta, kad 
Oliveris yra ant parsamdymo; ir kad penki svarai bus iš
mokėti kiekvienam, kas jį norės pasiimti.

tamsta numanė, kad geriau permainyti šnekų. Jam la
biausia rūpėjo Oliveris Twistas, taigi užvedė kalbų apie
Ji-

— Beje, — tarė p. Bumblys, — ar tamista nežinai, gal 
kas reikalauja vaiko? Parapijos augintinis, kurs dabar 
yra sunkenybe, girnoms, jei taip pąsakysiu, ant parapi 
jos sprando? Geros išlygos, p. Sowerberry, geros išlygos’ 

Toliaus bus.

Redakcijos atsakymai.

U-t-is, Newark, N. J. Ne
viskas laikraštin pridera

Įjos išmėtėme.
/

K. F. V., Spring Valley,
UI. Susimildamas, rašyk 
ant vieno puslapio ir su di

desniais protarpiais. Perra
šinėti kai-kadų nėra nei lai
ko nei kantrybės. Į šitų nu 
merį tilpti nespės.

J. P. G-ui. Tamstai “Drau 
gas” bus siunčiamas dova 
nai, jei tankiau pristatysi 
tinkamų musų laikraščiui 
raštelių, ypač koresponden 
cijų.

Velionio Švogeriui. Neži 
nome, kaip ten ištikrųjų ano 
se laidųtuvėse buvo. Todėl, 
nenorėdami įsipykti nei vie
niems nei kitiems, korės 
pondencijos visai ir nededa
me.

IV.

Oliveris, atiduotas į kitas vietas, daro pirmų žingsnį vie
šame gyvenime.

Didesnėse šeimynose, kurios iš niekur nesitiki su-l

Nuo Naujų Metų pradės eiti iš Vilniaus

„BALSAS”
bepartijinis, pažangiu 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 nuo 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.
“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 21. Red. 
“Balsas“.

Rev. J. Sutkaitis,
2112 Sarab st.,

Pittsburg, Pa.

A. ^Kasparavičius 
27 E. 23 rd st.,

Bayonne, N. J.

Juozas Mališauckas,
Forest City, Pa.

T. Kizievič Box 167, 
Minėrsville, PA.

M. Karbauckas, 52 G. st., 
So. Boston, Mass.

J. Mikutaitis,
1327 Rebecca st., 8. S.

Allegheny, Pa. ,

J. Bartoševiče,
4417 Marshfield avė.,

Chicago, III.

M. Urbanaviče, Box 33, 
Thomas, W. V.

J. Antanaitis Box 22, 
Swoyers, Pa.

J. Versiackas,
65 Davidson st.,

Lowell, Mass.

Juozas Akevičius, P. O. 
Silver Creek, Pa.

Vincas Staseviče,
349 Hamilton st.,

Grand Rapids, Micb.

Jonas Leipus,
1022 Bay st.,

Superior, Wis.
i

Alex Pričinauskas,
1232 Lincoln avė.,

Waukegan, UI.
'• 1 . ' r ; / •••. >•

Pranas Smolenskas,
71 Hudson avė.,

Brooklvn, N. V.
t»

St. Petruškeviče,
223 E. 6th st.,

Mt. Carmel, Pa.
M. K. Petrauskas,

264 Pine st., * T
Kenosha, Wis.

A. Urbonaviče,
329 River st.,

Plymouth, Pa.

Juozas Podžukynas,
1338 So. Canal St.

Chicago, III.

Dom. M. Andrulionis,
65 Davidson st.

Lowell, Mass. v

Ant. Tuškėnis Box 116 
Plymouth, Pa.

Julius Bukantas,
94 Blackstone st.,

Boston, Mass.

Jonas Ramanauckas 
135 Ames st.,

Brockton, Mass.

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

Montello, Mass.
1

F. B. Versocky,
257 So. 33rd st.,

So. Omaha, Neb.

Stanislovas J. Šaban,
Box 239, Lewiston, Me.

Orlaiviai naudingi.

A. -r Ar bus kokia nauda 
iš orlaivių karės metu?

B- — Žinoma, jei tik pasi
seks prikalbinti priešus 
kad į juos įliptųt

i



ReikairMgas vargonininkas
į šv. Juozapo fwrapiją, Ma- 
hanoy City, Pa., mokantis 

[gerai vesti chorą ir mokyklų 
atsakančiai mokyti. Al

nos $50.00 ir ineigos. Atsi-
Baukti pas:

Kun. S. Pautienių,
Mahanov City, Pa.

(to 13)

Pirmas Didelis Balius.

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

Kviečia Komitetas.

1NFLIUENCIJA
[GRIPPE],

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

Dr. Richter’io

Pain Expeller,
Sulyg parodymų ant popieros, 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 įkąrą. Kitaip jus 
gaunate padirbtus vaistus.

25c. ir 50e. bonkutė vaistinyčiose 
ir nuo
F. Ad. R1CHTER & CO.,

215 Pearl St, New York.

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis lždirbejas

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta- 
liavu, anameliotu 
ir padengtu cellu- 
loid’u, sarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestus dar
bus atlieku artis
tiškai.

M. A. Norkūnas
112 PROSPECT ST., LAWRENCE, MASS.

■«<<«<*<*** **■

Union Ticket agency,
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone 

Ir Visoje ApllnkinAJe.
Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 

Linijų.
Siunčia pinigus kas dien in visas da

lis svieto; taip-gi perka ir išmaino vi
sokius pinigus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.

Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos 
iš ryto iki 9-tos vai. vak.

Nedėlioję: nuo lOtos iš ryto iki 5-tal 
valandai vakare.

Adolf Blau,
Union Ticket Agency,- :

103 Lackavranna Avė, Scranton, Pa.
Taip-gi turime savo krautuvėje dau

gybę visokių maldaknygių ir svietiškų 
pcaygu visokiose kalbose.

TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 962.

KAS REIKATAUJA

austinių (krajavų) škaplierių Panos A v. 
ir 8v. Traicės, gali ganti paa mus 
visada. Męs išdirbame ir reikalaujan- 
tiema pasiunčiam porų ant palių ros. 
Urs. A. SmalUsnė, 2737 B. Pacific 8t„

Phlladelpbla, Pa.

SWALM HARDWARE CO.,
21 North Maia St, Pottiville, Pa.
įvairiausi geležiniai dai tai, te

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

Juozas Szukis,
Geriausias Lletuvys

FOTOGRAFISTAS,

Naujas Telefonas 1070—B.
20 E. -Marke* st„ Wllkes-Barre, Pa.

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,
•mm* AGENTA, oa*****

137 Hazle St., Wilkes-Barre, Pa.

NAMINĖ MOKYKLA.
OBAMATIKA angliškos kalbos mokintis be mokintojo (apdaryta) $1.00. 
VAIKŲ DBAUGA8 arba kaip mokintis skaityt ir rašyt be mokintojo ĮSe. 
NAUJAS BUDAS mokintis rašyti be mokintojo 10c.
ARITMETIKA mokinimuisi rokundų su paveikslais (apdaryta) 35c.

P. MIKOLAINIS, BOK 62 NEW YORK CITY.

Jeigu vaistai namie reikalingi, tenebūna kitoki, tik Severos.

Pasilenkimas ir pasikėlimas
tankiai parodo tau, kad tavo inkstai yra silpni, nesveiki. Toks da
lykų stovis turi tuojaus būti pataisytas, jeigu nori išvengti sunkes
nių ligų.

I everos Vaistai 
Inkstams

ir Kepenoms
iudmtina nusilpnejusius inkstus, gydo ir gerame padėjime užlaiko 
juos. Pataiso visokius pūslės negalavimus. Tikriausi vaistai abiejų

f yčių ir visokio amžiaus asmenims.
Kaina 50c. ir $1.00.

« o
Nusipirk pas savo vaistininką. Neužmiršk pasakyti reikalaująs Severos Vaistų ir neimk ki

tokių sutaisymų, įeigji siūlytų. Severos Vaistai suvynioti įpopierą, pilną visokių pa- 
pje kalboje.tarimų lietu

Alioyzijus Gabi 
bandžiau visko, api
nenusiperki bonkū
nešti bonkutę, kuri

lallet, Wyo., rašo: “Ilgus tnetus kenčiau inkstų ligą ir 
fcamislinau, iki kol vienas draugų netarė man: “Kodėl 

Vaistų Inkstams ir kepenims?” Tuoj nusiunčiau par- 
lbėjo, kad dar dvi nusipirkau ir visai issigydžiau”.

' d- . .
Severos Rūgštis 

Pilvai
užlaiko virškinimo organus gerame padė
jime, paaštrina sveiką apetitą ir .reguliuo
ja negalavimus, kurie p-isirodytų nuo vi
durių sveikumo. Kaina $1.00

Severos Bahamas 
Plaučiams

sulaiko kosulį greičiau, nei kitoki vaistai. 
Apsaugoja plaučius nuo uždegimo ir nuo 
kitokių ligų. Smagus priimti suaugusiems 
ir vaikams. Kaina 25c. ir 50c.

*
Ar turi Severos Kalendorių bėgantiems metams? Reikalauk nuo vaistininko. Nieko nekainuoja.

Daktaro patarymai dykai.

'V. F. Severą Co CEDAR RAPIDS 
IOWt

V

PIRKITE LABAI NAUDINGĄ KNYGUTĘ 
*■■■ .■'■ei«wnn»- ,i VARDU n»r—i

„Naminis Vaiku 
Auklėjimas.“

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

Kun. A. Staniukyną,
4557 So. Wood St., CHICAGO, ILL.

Į«-<
sssttg

‘ H >
JmI t

t:

IŠĘJO IŠ SPAUDOS DAILUS SCENIŠKI 
VAIZDELIAI VARDU

„Degtine” ir „Katriute.“
KAINUOJA PO 10 CENTU.] IĮ

J I* Galima gauti
„Draugo” Spaustuvėje.

-«■«4: < «-«-$•€•<«*«;• -€-ė-ė:-ė-ė'-ė-ė-ė-ė*-ė-ė-ė-ė-«i-ė'«-ė-».-ė:-ė'

Jonukas pasivėlino į k basą 
visa penkiolika niinutij. Ant 
koridoriaus pamojo jam di
rektorius ir tarė aštriai:

— Eikš, vaike, ką aš tau 
pasakysiu!

— E, nelyskit man j akis! 
Aš ir taip pasivėlinau — at
sakė Jonukas.

Plymouth NatoinaI

BANK.
I

Kapitolas su perviršiu 
$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.

Buvo už ką.

A. — Neprivalai taip mė
tyti pinigų. Negaliu supras
ti, kam tiek davei ant alaus 
tam tarnui, kurs tau padavė 
trinyčius. ' .

B. — O ar matei, kokius 
trinyčius jis man padavė1?

SUČEDIJIMAS 7°į 
AUGA.

PINIGAS DANO PINIGĄ.

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

Lietuviams paranjci vieta.

NORTH SCRANTON 
BANK

1902 North Main Avenue. 
Scranton, Pa.

SS

„LIETUVAITE”
ir dovanų 150 rublių priedo

— Pirmasis Lietuvos moterų laikraštis —
išeina Kaune vieną 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 dorą ir visuomenę. 
Lietuvaitė talpina visokius dalykus iš moterų klausymo.
Lietuvaitė veda Literatūros skyrių, kuriame galima rasti: eilių, apy

sakų ir kitų dalykų.
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 veikimą. 
Lietuvaitė siunčia visiems metams pietų sąstatą.
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 pirmąjį Lietuvos moterų laikraštį—
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užsisakyti, skaityti, palaikyti,
’ platinti ir premijos 150 r. apturėti.

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

Pinigai meldžiama siųsti tiesiog į Redakciją “Lietuvaitės”. 
Prierašas: Kas nori 150 rub. apturėti, teųžsirašo 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 pagelbą, paskyrė iš savo iždo 150 rublių vienos mergaitės 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 metąms moterų laikraštį — “Lietuvaitę

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

“Lietuvaitės” Redakcija.

Kas nori nusipirkti gerą siutą pigiai, teskaito mano 
absKelbimą.

65žiutu [specijališKai šiai dienaj], padirbti iš ustra- 
linės vilnos, pasiūti sulyg naujausią madą. UžtiKrina- 
me, juogjoKioj rautuvėj negautumėt tokiu 
net už $20. ŽiureK mano Kaina.......................

Penkiolika Doleriu.
J. Č’Y’

oiandien -- oicia.

./i

$15.
Ateik šiandien ir pažiureK tuos drabužius. Tiesa, 

nedaug ju yra, bet geri daiKtai neateina krūvomis.

Penkiolika Doleriu — Dabar — Čia.

LOUIS ROSENTHAL,
ANT KIRBY’S KRAUTUVES,

South Main St, Wilkes~Barre, Pa.

x — THE —

People’s Bank,
Public Sąuare,

WILKES BARBE, 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, 

Wilkea Barre, P

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

PITSTON, PA.
Turi kapitalo su nuošimčiais

$330.000.00.
Moka 3 nuošimčius nuo su

dėtų pinigų.
Geriuaaias kebais į prolobi 

mą
yra pradėti uždirbtus pini
gus į gerą Banką.

Męs priimame net po vie
ną dolerį.

Jau laikas užsisakyti saviškiams 1911 metams

„ŽEMDIRBYS”
vienintelis ūkio reikalams pašvęstas laikraštis su kooperacijos prie 

du prie kfekvieno numerio

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

iųetams 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 irvaisiusti tai mums.

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

novicza. Red. “Žemdirbys”.

Naujausias^ įlipo irt uotas Fonografas dykai.
Busduotas luekvie-

? lenam kas nupirks 
PM mns Rusiško Taba
ko ui $6.00.
JNieko ano jūsų dau
giau! - nermkalaujam 
tik kad, patartumite
savo draugams pirkti 
iš musą firmos tabaką.

Šitas inportuotas Fo
nografas yra padarytas 
iš geriausio metalo, turi 
didele nikelinę triubą 
ir labai gerai skamba. 
Turėdami musą Fono
grafą galite surengti na 
mie puikų muzikos kon 
•ertą.

Užsuksite tik mašinė
lę, uždėsite voliuką, ir 
galėsite išgirsti gra

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 Fonografą 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 TOBACO CO., III-115 E. 7th St, Dflpt W. New York, N. Y.

Lietuviu Darbininku Laikraštis44
rašo daugiausiai apie lietuvius darbo žmones, uždarbiaujančius di
desniuose Rusijos ir užsienio miestuose kaip antai: Rygoje, Liepoju 
je, Mintaujoje Peterburge, taipogi Šiauliuose, Panevėžyje Mariampo 
lyje, Vilkaviškyje ir 'kitur. Žinias prisiunčia savi korespondentai. 
“Rygos Garsas” įdomus yra ypatingai miestų gyventojams lietu
viams, nes paduoda žinias apie didesnių miestų reikalus ir gyveni
mą. “Rygos Garsas” labai tinka pasiskaityti Kuršėje ir Vidžemėje 
gyvenantiems lietuviams, nes paduoda plačias žinias apie tuos 
kraštus pagal vietinių latviškų, vokiškų ir rusiškų dienraščių ir sa
vų korespondentų pranešimą. ‘Rygos Garsas” duoda progą visiems 
lietuviams darbininkams, išblaškytiems po plačiąjį pasaulį savo 
tarpe susižinoti ir su tėvyne nuolatinį ryšį užlaikyti, kad nenusto
jus jos sunais buvus. “Rygos Garsas” praneša įdomiausias žinias 
apie tai, kas dedas musų miesteliuose ir kaimuose, kame gyvena 
musų darbininkų išeivių gentis ir pažįstamieji.

“Rygos Garsas” turbut kiekvieno lietuvio darbininko vadovu, 
nes “Rygos Garsą” skaitydamas lietuvis darbininkas geriau su
pras ko jam trūksta ir kaip reikalingus dalykus įgyti.

Lietuviai Darbininkai skaitykite
“RYGOS GARSĄ”

- t . * A . ‘
o per jį susiprasit ir greičiaus liksit tikrais piliečiais. “Rygos 

Garsas” nebrangiai atsieina; todėl rašykities ‘Rygos Garsą* 1911 
metams.

Visiems užsimokėjusiems už visus metus užleidžiamą vieta vel
tui apsigarsinti “Rygos Garse” -(apskelbimuose) ant 12 eilučių, o 
užsimokėjusiems už pusę metų ant 6 eilučių.

“RYGOS GARSO” KAINA:

Rygoje, Lietuvoje ir visoje Ru
sijoje su persiuntimu ....

12 men. 6 men. 3 men.
2 r. 50 k. 1 r. 25 k. — r. 65 k.

Rygoje be persiuntimo ... . 1 r. 50 k. —r. 75 k. — r. 40 k.
Užsienyje .... . . . . 4 r. — K. 2 r. --- K. 1 r. — ą.

Vienas numeris: Rygoje 3 k., kitur 4 k.
Adr RYGA, ELŽBIETOS (ELIŽAVETINSI^JA g-vė 24
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ŠAUDYMO IR 

PUTOJIMO.
Ikvalei šnypštimo, daug 

gyvasčiai jiegų, daug svei
katos ir smagurio kiekvie
name stikle

STEGMAIER’O
ALAUS.

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 
j ui 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.

STEGMAIER BREWING CO.

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

e**********************
!

Merchants
Banking 

Trust 
Company,

Mahanoy City, Pa.

Turi Kapitolo su nnosim- 
čiais

$190.000.00.
Sudėtu pinigu

$700.000.00.
Męs vedame visokį Jėga 
lišką biznį.

Musų bankoje galima 
susikalbėti: lietuviškai, 
lenkiškai, vokiškai ir 
angliškai.

JOHN J. MEYER, i 
• Kasininkas. ;

Kiekvienas privalo rėdyti
J nors dalį to, ką Jis uždirba 
' ir padėti geroje, saugioje

Bandoje.

Office New Telephone 37. 
j ,. ' Residence 1100.

Lietuviu Advokatas.

Jonas S. Lopatto
47-48-49 Bennett Building,

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu

Musų Banka yra tautiška ant Pirmo mortgage, arba pirkti 
. namus lai kreipiasi. •| (National) ir jau nuo 20 j

metą varo biznį Serantuose.
Męs velijame Jums turėti 

i rokundas su mumis, ar butų j First National 
didelės ar mažos. P .< BANK,

Męs mokame 3 nuošimtį. PLYMOUTH, PA.
< UŽDĖTA 1864.

Traders National kapitolas $100.000.00.
PERVIRŠIS $250.000.00

FABIOLE,
garsi kardinolo Wisemano apveaka. 

Vertė VYTAUTAM.

Kaina $1.00.
Imantieme dangina kaip vieaą •<• 

■empliorių, nuleidžiamai didelis ano 
rimtis. Gaunama pas:

BBV. V. VABNAAOUB,
312 So. 4th St., Brooklyn, K. T.

KBt—*a»**»»***^^»»»»<>»< 9 9»B 9 B
• PIRMUTINE KRAUTUVE

- IR IBDIRBYST1

Bažnytiniu Daigtu
„R YZN YCIA”

PO GLOBA MYKČLO ARKANIOLO,
114 8. Cbeatnut St., Shenandoah, Pa

žvakės margos vaškinės po 1 svarą 2, 3, 4, 6, 8, ir 14 svaras po 
Žvakės vaškinės rankom margįtos po 2 svar., 4, 0 ir 8 svaras po
Pakeliais knatai vaškiniai (wax taperi) pakelis po. ...

i

r

' Bank,
SCRANTON, PA.

Mandagumas — musų ypa
tybė.

Didžiausia ir saugiausia 
Banka mieste.

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėtų joje pinigų.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Raštas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntimui.
Adresas:

REV. S. PAUTIENIUS, 
Mahanoy City, Pa.

Dėl aštnonių dienų pakelii 
Anglys už svarą

P®

Aliejus (8 day) už gorčių
(Rožė) dėl uždėjimo j>o 3 ir 4 svarus, už svarąŽvakės vaškinės (

Lietinės žvakės vaškinės po 16 svarų fr 18, svaras po 
Žvakės Starinavos lietinės 19 sv. kr 18, ui svarą 

Žvakės 4 sv. ir 6 sasnktos 4 sv. ir 1 sv.
Altoriaus žvakės (aitra) sv. po
Geltono vaško 1 sv. ir 6, svaras po 
Kodylas praaeėziškas po 
Kodylas " franeineease ” po 

Teipgi siuva puikius bažnytinius rtbus, taiso senos 
kns, cimborijas, monstrancijas.

Galima gauti lietuviškų maldaknygių, kvietkų, draugi J o 
vėliavas, šarfas ir t. t.

KUM. L. LEVICKAS,
* prezidentas

Ma.
J7e.
90«.
»«
SOe.

Parduoda kieli-

ženkURų,

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

Siunčiant pinigus, čekius, 
arba “Money Order”, siųs- Į 
kitę ant adreso:

“DRAUGAS”,
Wilkes-Barre, Pa : i#

Boston Store,
[P. F. Brennan’o]

1109 No Centre St., Pottsviilllle, Pa.
1 * , ■

Geriausia mastiniu prekių [tavoru] sankrova visam 
Schuylkill’o paviete. Pirmutine visam mieste sankrova,

— Žff kdr išsyk pasako tikrą kaina.
N-'.-

ALBERT G. GROBLEWSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LENKIŠKŲ-LIETUVIŠKŲ VAISTŲ.”
Geriausia

Gyduolė
nuo

Strėnų skaudėjimo 
Degimo krutinėję

Galvės skaudėjimo 
Kataros

Užsišaldymo
Neuralgijos

nuo
Gerklės skaudėjimd

•^VAUECZ/V/Ą. Mėšlungio
Skausmo krutinėję 
nuo
Patrūkimo 
Azma arba 
Dusulio
Styvumo sprando 
Skaudėjimo 
Šonuose 
Rankų ir 
Kojų.

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 flanėlių — anglekasiams ir fab- 
brikų darbininkams, — mgstais ar gatavai pasiūtų 
marškinių ir kelnių.

JUODŲ IR VARSOTŲ ŠILKŲ.

2$

VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINS VYRAI

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

tarai nė ligonbučiai, arba paslaptingoms ligoiąs, aprašykit man savo nesvei
kumų gerai ir aiškiai (be užslėpimo) nes čion eina ne tik apie tavo sveika
tų, bet labai tankiai 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, nž prekę labai mažą. Reikia rašyt 
laiškus stačiai pas mase pridedant visados 2c. markę ast atsakymo, nes ki
taip negansit atsakymo. — Teipgi męs reikalaujame gerų agentų kiekvie
name dideliame mieste ir jų aplinkinėse. Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų 
gyduolių gali uždirbti nuo 50 dol. iki 15 dol. ant mėnesio. Uždarbį duodame 

i kuogeriausią. Taigi rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas 
itornikas teipgi privalo užlaikyti 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. Stornykai,rašykite pareikalaudami gyduolių, nes 
geras uždarbys ir parduokite musų tyTas Lietuviškas gyduoles, kurias męs 
gvarantuojame. Rašykite po antrašu: '

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

telephone:

REKOMENDUOJAME MUSŲ NAUJĄ AUKSINĮ 23 
AKMENŲ GELŽKELIO LAIKRODĖLĮ.

Auksiniai, paauksuoti ir kitokį su 23 
akmenimis, parduosime 10,000 vadina
mų “Aecuratus” laikrodėlių tiktai už 
95.75 žėdną. ' Tie gražus laikrodėliai 
puikią} išrėžyti, dubeltavi lukštai, ge
rai laiką rodanti, labiausiai keliauninką 
naudojami, kurie turi daboti laiką, mo
teriški ir vyriški, gvarantuoti ant 20 
metų. Tikrai gražus laikrodėliai, ne
gėda bus nei draugams tokį parodyti. 
Jeigu nori turėti gerą dsiegorėlį, tai 
štai musų pasiūlymas: ■ Męs nusiųsime 

, šitą laikrodėlį kiekvienam C. O. D. už 
$5.75 ir ekspreso kaštus dėl peržiūrė
jimo. Jei nepatiks, nemokėsite nei cen
to. Męs riakuojame viską. Auksinis 

grsndinėlis duodasi dykai su laikrodžių. Adresas:
EZCBLBIOR WATCH 00., DEPT. 905, CHICAGO, ILL.

c able adress:grochowski

KAM R GRANO ST.

IR OFI
T. NEWVGRKN.Y. 

101 toCKĄvvAY ROAD JAMAtCA L.l

3?'.

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU.

Vyrai kurie žada apsiverti— vyrai ligoti— vyrai kurie budarnė 
neprotingi darileida pcrviršumą— vyrai iiusilpnei, nerviški, sunaikinti 

S ir kurie snlankie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
rimtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena 16 tue knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai runaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

ligas ir kckliel jie r.etur apsivesti budame tame padetme.
Ta knyga tein-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur U/nuodijimą kraujo, arba syflli,
' Triperi, arba gonorrhoea, Nueilpnelma, Abel-

na pragaišti čpeku, Pragulėti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmua, Rhouma- 
tizma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pusle3 ir Inkštu ligas, gali būt gali u tinai 
išgydyti sava nuomuse, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

TukstanSiai vyru atirava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagelią tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam t: krna siaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava pin ngu mokiedan.i už prastus, 
bevertes, vaistus iki i;olaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt gaiiutinai i-iąy- 
dąji. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Mes užmokant ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
valdė ir adresą aut siu kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai ganios knygos.

Siusk ji šendena.
DR. JOS. l.ISTER A CO.

L. 305 22 F1FTH AVĖ., CHICAGO.
Godotini: Aš esu užin‘eresuo*a^ juru pasiulimhnii dykai 

siunstos knyjroi i nore* i*».u, jojf jus išsiustun.et man 
vieną i* tuo knygų.

Vardas ir pavardė........................................ . . ......................,.........

Adresas.................................... .. ..............................................................

Stejtas....................................w................ ........................................ .. ...

’ARTRAUKIMAS

; PINIGU
IS EUROPOS

BIURAS INFORMACIJŲ

MAINYMAS
VISOKIU

PINIGU

EUROR
BIURAS

ADVOKATINIS
KANCELIARIJA 

REJENTINE

IVilkes-Barre
Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC SQUARE, 
WTLKE8-BARRE, PA.

Kapitolas - - $ 150.000 
Perviršis - - $375.000

Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtą 
joja pinigą.

Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 3 popietu. subatomis nuo 
9—12 vidurdienyje.

Galima susikalbėti lenkiškai.

GERIAUSAS PINIGAMS PASIDEjIMAS,
TAI ŠTAI ŠITAME BANKE:

Merchants National 
Bank,

POTTSVILLE, PA.

Nuo padėtųjų pas mus pinigu gausi 2 nuošimt., 
padėsi trumpam laikui, 3 nuošimti, jei šešiems mCnesiar 
3 ir pusę nuošimt. jei padėsi vieniems metan s. *

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

Gerb. O. P. BECHTEL, Prez., A. W. SELTZER, Vice- 
C. H. MARSHALL, Kasierius.

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

2. Paskoliname pinigus ant morgičiaus ir notų.
I

3. Išsiunčiame pinigus ir duodame užsakymus in visus 
kraštus,

4. Išmainome ir parduodame užrubežinius pinigus pa
gal tos dienos kursą,____ v

f* I '<*;į#**^*„<W*
5. Parduodame laivakortes (šifkortes) in prieplaukas 

Europos ir Amerikos,
- 1 • ' '

6. Parduodame tikietus ant geležinkelio Amerikoje,
7. Padarome aktus rejentelmis su paliudijimu Krtnsu- 

lio,

8. Asekuruojame gyvastį nuo nelaimės ir ugnies (in- 
siuriname).

• ’ * ■

Atsišaukit ir praneškit kokiam laikraštyje šitą ap
garsinimą skaitėt, o męs prisiusime dykai puikų kalen
dorių 1911 metams.

r

J. F. Gillis,
Pas ji galima gauti visokiu 

torielku, bliodu, stiklu, puo
du, liampu ir visokiu virtu
vei reikalingu daiktu.. Yra iš 
ko pasirinkti. Ateikite per
sitikrinti.

103—104 B. MAIN BT.,

WILKX8BARRE, PA.
k***********************

DRAUGO”

=1 r—■
SPAUSTUVE

/

THE FERMERY.
Haturalllkų Ir padribtų žolynų

Galima ganti galių veselijoms, šer
menims ir bile kada tik prirelkna, bn- 
kiatuoaa arba grašiai vainikai. ' .

Mrs. J. HERBERT,
SAVININKĖ,

51 W. Markat rt, Wllkaa-«arTa. Fa.

TEMIKYTE lietuviai.
Kelione per jūres. Tūkstančiai 

tuksiančio mūsų tautiečiu ke
liauja in prigimtą šąli ir iš tenai 
atgal in Ameriką, o visi labiau
siai užganėdinti, kurie perka lai
vakortes pas:

Joną Nemeth’a
S n. KADI BT*., 

wn.r«a-B4MBB, pa.
O kodėl t Maa kari

NAUJAUSIA, DIDŽIAU8IA IR GE- 
- RIAU8IA GREITAI ATLIEKA =

ĮVAIKIŲ ĮVABIAtBIŲB DARBUS

spiuinal jr 
♦ Į PIGIAI Į

utrviiTiMUB n rOKIUB DARBUS

KONSTITUOUAB, PI LTUB, TIKINTUS,

RAIDftS STATO1IO8 DIDELE-NAUJAU- 
)-MAŠINA “LINOTYPE”ŠIO JO PATENTO

abaaRUOKrrn
<< »♦DRAUGAS

314 E Market St Wika.-Barfe, Pa.

■UI 1


