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Senoji močiutė anuka mokina. 
Senoji močiute anūką mokina. 
Su šipuliu veda raides; 
Anukui-gi rodos, kad jiji kankina — 
Kada ji tą darbą pames? 

Akutės i šąli nušvitusios skraido, 
Kur čiulbia laukuos vyturiuks, 
Kur piemenys bandą iš lauko paleido — 
Jis tyko, kada čia ištruks. 

Vai vargas mokytis, gamta kad vylioja 
Su saulės šviesiais spinduliais, 
Su pievū gėlelėms, ką tamsiai žaliuoja, 
Su vyšnioms ir su obuoliais! 

Vaikeli', kaip vyro sulauksi tu metu. 
Kaip rūpestis kaktą surauks, 
Kad tarp nelaimės pateksi verpetu. 
Širdis prie močiutes vėl šauks. * * 
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Aplink tiek grožybių, net aki gadina, 
O mokslas tas toks nuobodus... 
O čia dar močiutė su rykšte grasina: 
Žiūrėk, tinginy, kas tau bus! 

Norėsi tada, kad ranka jos šiurkščioji 
Galvelę paglostytu tau, 
Kad ji išklausytu, kaip sunkiai dejuoji, 
O bus tavo širdžiai lengviau. * * 

Žinosi, kad laikas tau ėjo smagiausiai, 
Kada nuo močiutės senos, 
Kaip reikia skaityti tas žodis — išklausei, 
Išklausei nuo jos tik vienos.. . 

Senoji močiutė anūką mokina, 
Su šipuliu veda raides, 

Anukui-gi rodos, kad vis ji kankina, 
Kada ji kankinus pames? 

J . K. 
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Iš visur. 
ŠVEDIJA. 

Švedijoje straikai ne tik nesiliauja, bet dar platinasi. 
Kai-kuriose vietose net kareiviai eina iš vien su straiki-
ninkais. Sustraikavo ūkiu bernai, teip, kad nėra kam piau-
ti javu — ir rugiai pūva laukuose. Ketina geležinkeliu 
darbininkai pamesti darbą. Karalius bandę sutaikinti 
darbdavius su darbinikais ir tam tikslui buvo pasišaukus 
pas save abiejų pusiu vadovus, bet nepasisekė. 

TURKU A. 
Pasitraukus keturių viešpatijų (Anglija, Rusija, Ita-

lijp ir Austrija) kareiviams nuo salos Kretos, kilo barniai 
tarp Turkijos ir Graikijos už tat. kam sala turi priklausy
ti. Graikai nori pasiimti ją sau, bet turkai visai nei neke
tina paleisti ją uš savo ranku, t Volo atplaukė Austrijos 
eskadra ir vienas Italijos skraiduolis. Sako. plaukią i Sa
lonikus. Tuo pačiu tarpu turkai nesiliauja ginkluotis ir 
siusti vis daugiau ir daugiau kareiviu i Graikijos pari-
bežius. 

KOLOMBIJA. 
Generolas Rafaelis Reyes, Kolombijos prezidentas, 

atsistatydino nuo vietos Jisai dabar yra Europjoe ir keti 
na pasilikti tenai visados: mat isikursiąs banką. Kolom
bijos parliamentas priėmė atsisakymą be jokios priešgy
nybės, ir apskelbė rinkimus naujojo prezidento rugpia-
čio 3 d. Prezidentūra tapo pasiūlyta telegrafu p. Malinai, 
buvusiam finansų ministeriui. kursai dabar yra Londone, 
bet šis atsisakė kandiduoti. Ta-pat padaryti atsisakė ge
nerolas Valencia. Abudu velija būti kandidatais ateinan
čiais metais, kuomet bus rinkimai tikrojo, ne laikino pre
zidento, kaip šimet. 

KUBA. 
Visi rainisteriai, išėmus vieną, atsisakė nuo savo vietų 

liepos 29 d. Keli mindsteriai nebuvo mylimi žmonių; JUO* 
reikėjo būtinai pakeisti kitais. Nebuvo mylimas ypač kra-
sos ministeris, Nodarse, kuri daugiausiai išjuokdavo p. 
To'riente savo pašaipos laikraštyje. Už dviejų dienu po 
atsiakymo Nodarse atėjo i Torrientes namus ir nušovė re
daktorių ant vietos. Nodarse dabar slapstosi ir niekas ne
žino, kur jisai yra. 

ANGLIJA 
Atsilankė caras Mikalojus II. Tapo iškilmingai priim

tas uoste Cowes, ant salos "VVight. vasarinėje rezidencijo
je Anglijos karalių. Šimtai Anglijos ir Rusijos šnipu ser
gėjo Rusijos valdovo gyvybe. 

Galvažudys atlaike duotą žodi. 
Džikiri buvo galvažudžiu vadas ant Filipinų sah'i. 

Jisai buvo prisižadėjęs užmušti šimtą žirniniu savo gyve
nime. Neseniai Amerikos kareiviai, benaikindami jo sėbi-i 
ją. ji pati nušovė. Džikiri tuomet jau buvo bebaigiąs .skai
tyti savo šimtą aukū. 

Maskoliai ant Havajiniu salū. 
Neseniai japonai, darbinikai ant plantacijų Hawau 

salose sustreikavo ; trylika tapo suimta už riaušių kėlimą. 
Buvo jie teisiami prisiekdintųjų teisme — bet prisiekdin
tieji nesutiko tarp savęs: septyni norėjo japonus pasmer 
kti. penki — paleisti. Tuo tarpu Havajaus cukrininkai pa
siryžo išbandyti, ar rusai netiktu geriau darbams ant 
plantacijų už japonus. Vienas maskolių kapitalistas, kur
sai dabar yra Honolulu. pasižadėjo pristatyti ant salos 
keturiasdešimt maskolių šeimynų — dirbti ant cukraus 
plantacijų. 

Karalius Edvvardas uždirbo milijoną doieiii. 
Eina paskala, kad Anglijos karalius Edwardas VII. 

yri. laimėjęs New Yorko biržoje daugiau, kaip milijoną 
doleriu. Uždirbęs juos, bespekuliuodamas plieno trusio 
(United States Steel) akcijomis. Pirkęs jąs po 50 dol., o 
dabar jos kainuoja po 76 dol. suviršum. J . P. Morgan pa
dėjęs karaliui spekuliacijose. 

Teip-pat nemažai laimėjęs New Yorko biržoje kaize
ris su savo šeimyna. 

Niegovskaja nušauta. 
Iš Kijevo praneša, kad žinoma Rusijos raštininkė Nie 

govskaja. tapo užpulta nakti savo dvare plėšiku, isilau-
žusiū i jos miegamą kambarį. Ji::ai pagriebusi vyro revol
veri ir pradėjusi šaudyti i plėšikus. Anie ir-gi atsakę šū
viais. Užpuolikai pabėgę, bet Niegovskaja numirė tą pa
čią nakti iš nebetikimo kraujo. 

Sommerio biplanas ilgiausiai ore. 
Rugpiučio 7 d. prancūzas Roger Sommer lakiojo su 

savo biplanu ilgiau, nekaip garsus "VVilbur Wrigt su savo 
aeroplanu. Sommer pasikėlė i orą su savo mašina 3 valan
dą išryto ir nusileido ant žemės už dviejų valandų ketu-
riosdešimts dviejų minutū ir penkiolikos sekundų. Buvo 
graži mėnesiena, ir avijatorius pradžioje lakiojo pagal 
pačią žemę. bet išaušus išsikėlė augštyn. Viskas ėjo švel
niai. Susirinkusįjį žmonės, pamatę, kad Sommer ušilieka 
ore ilgiau už "vVrightą, pakėlė dideli trukšmą. Sommeriui 
tapo padaryta ovacija, kuomet jisai nusileido ant žemės. 

Ant rytojaus tas pats Sommer, belakiodamas su >v.-
vo mašina po orą. neaugštai nuo žemės, netikėtai sulaikė 
aeroplacą — ir mašina nupuolė ant žemės ir sutrupėjo i 
kąsnelius, bet Sommer išliko gyvas ir sveikas. 

Sommmer yra Henry Farmano mokiniu ir atsižymi 
neapsakoma kantrybe. Pirko jisai savo biplaną liepos 4 d. 
ir lakiojo su juo kasdien ilgiau ir ilgiau, kol neperviršii) 
visus kitus avijatorius savo ištvarumu. Buvo jisai pirmiau 
biciklistu. paskui autombilistu. — dabar skrajoja po orą. 

Voliva. negali užsimokėti 10 tukst. dol. 
Žinomo Dowie'o įpėdinis ir /,ion City valdytojas. Vi ! 

bur Voliva, gali neužilgo patekti kalėjiman. Voliva buvo 
apskustas prieš teisėją Robertą Wrightą už apšmeižime 
advokato Motbersillerio. Teisėjas liepė Volivai užmokėti 
10 tukst. dol. atlyginimo advokatui. Jei neužmokės — o. 
kaip sako. jisai tiek pinigu neturis — Zion City galva t„ . 
rės eiti kalėjiman. 
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Zion City yra miestelis netoli Chieagos, pastatytas 
Aleksandro Dovvie'o, įsteigėjo sektos, vadinančios save 
"'Krikščioniškąja Katalikiškąja Apaštališkąja Bažnyčia". 
Dovrie pasivadino pranašu Eliju III. ir mokėjo pritraukti 
:--rie savęs namaža lengvatikiu amerikiečiu. 

Joannitū atskala Peterburge, mirus žinomam rusu 
šventikui Jonui Kronštatiečiui, ėmė gan smarkiai plėto
tis. Joannitai skelbia, kad dabarties svietas visai pagedęs, 
dėlto ji reikią atnaujinti auklėjant nekaltus žmones. Tam 
tikslui joannitai ikurę nemažai savo prieglaudų vaikams, 
kuriose užlaikydavo juos kuoblogiausiai, idant, "vargi
nant kūną, siela padaryt skaistesnę". Kad per toki var
ginimą daugybė vaiku ėmė sirgti visokiomis ligomis, val
džia atkreipė ant to atydą ir ėmė uždarinėti prieglaudas. 
Neseniai iš vienos tokios prieglaudos Peterburge atimta 

120 vaiku nušašusiu, išblyškusiu, užkrėstu įvairiomis 
ligomis. Joannitai ženiją vaikus 10—12 metu, tikėdamiesi 
greičiaus susilauksią užgimstančio antru atveju Messi-
jaus; mat didesnieji, anuot ju, esą jau pagedę ir velnio 
apsėsti. Žinoma prie tokios tvarkos ir dora tu atskalūnu 
pamišėliu — nekokia buvo. Toksai dar tamsumas viešpa
tauja kai kur pačiame Peterburge. 

Kolera. Peterb. susirgo 52, mirė 31, tebeserga 799. 
Arehaag. sus. 13, mirė 7. 
Kostrom. gub. susirgo keli. 
Maskvoje susirgo 1. 
Revelyje susirgo 1. 
Peterburge atsiradusi kita baisi liga — Sibirijos ma

ras (rusiškai Sibirskaja jazva). Jau du žmogų mirusiu: 
moteriška ir 9 metu vaikiukas. 

Muitą didina. Pinigyno ministerija žadanti pakeiti 
muifj nuo įvežamųjų Rusijon arbatžolių. Arbatžolių pir
kliai prašą nedidinti muito. Arbatžolių pirkliams nekaip 
tevyksta, o padidinus muitą nevienam busianti tikra pra
žūtis. 

Antvyskupys Simonas atvažiavęs iš Rymo i Kliučko-
vieus. Liublino gub., ir apsigyvenęs pas Klenievskius. 

Atstovu keliones. Rusu Dūmos atstovai, kaip jau bu
vo minėta, žada valdiškai aplankyti prancūzus sausio 
5—10 dienomis 1910 m. Dabar rūpinamos, kad kartu su 
rusu atstovias aplankytu Paryžių ir anglu parlamento 
atstovai. Norima, kad tos tris valstybes kaip norint susiar
tintu. 

Nesurado budelio. Politikos prasikaltėli Kraski tei-
mas pasmerkęs pakarti. Bet. nesuradus budeli, Kraski su
šaudę. 

Polovmovą, kaltinamąjį Gercenšteino užmušime, suo
miu teismas nuteisė uždaryti 6 metams i pataisos namus. 
(> 10 metu atėmė piliečiu išsitikėjimą. 

IS LIETUVOS. 
Kaunas. Lietuviu Katalikių Motera Draugijos visuo-

tiinas susirinkimas, atliktas šįmet C liepos dieną, kaip ir 
paprastai, prasidėjo šv. mišiomis katedros bažnyčioje. Po 
mišių kun. Lumbis iš Kauno pasakė jausmingą pamoksią. 
Apie vienuoliktą valandą prasidėjo miesto salėje (dūmoje; 
posėdis, i kuri atvyko 50 su viršum moterų iš Kauno, Su
valkų ir Vilniaus gubernijų. Dalyvavo viena atvažiavusi 
iš Amerikos. Pirmininkavo p-ni Urbonienė, o jos padėjo 
jais buvo kun. J. Staugaitis, jenerolas Paškevičė ir valdy
bos fjąnariai. Išklausęs pasveikinimo nuo visu beveik kata
likiškųjų Lietuvos draugijų ir ištaigu susirinkimas ėmė 
kalbėti apie savo reikalus. Iš pirmininkės apskaitos apie 
draugijos ve.kimą paaiškėjo, kad draugija turi arti 600 
sąnariu ir 4 skyrius: Kaune. Vabalninke Kauno gub., tai
pogi Marijampolėje ir Vesalave Suvalkų gub. Svarbiausiu 
darbu kauniškio draugijos centro buvo įkūrimas ir užlai
kymas moterti ūkės mokyklos, kuri. kaip parodė vedėjos 
plės Budrytės apskaita, turi dabar 13 mokiniu (10 iš Kan 
no gub., o 3 iš Suvalkų), plėtojas pasekmingai ir užlaiko
ma beveik iš įsteigtos pavyzdingos valgyklos ir mokiniu 
įneštu pinigu. Pelnas iš vakaru, ventii davė ir gi nemaža 
draugijai paspirti, bet visgi draugija prie metinio biudže
to (išlaidu) i 4000 rub.. savo reikalus užbaigė pereitais mi
tais su deficitu (pritruko) i 300 rub. su viršum. Veikliau-
fis Vabalninko skyrius, kaip pasirodė iš plataus ir turiniu 

go pranešimo p-lės Jar.nliojytės. Turi jisai 140 moterų, 
užsiima daugiausiai apšvietimu savo sąnariu paskaitomis 
ir pašnekesiais susirinkimu laike, o su girtybe taip smar
kiai kovojąs, kad net vyrai nemažai yra įsirūpinę šiuo mo
terų veiklumu. Užmanyta taipogi esanti įsteigti ūkės mo
kyklą, panašią i Kauniškę. 

Marijampolės skyrius prie 74 sąnariu yra padaręs 
nemažai susirinkimu, pritraukiančiu nemažai miestelkC-
čiu ir kaimiečiu, o gavėnios laike buvo surengęs visuome
niškas paskaitas. Vesal&vos skyrius yra įsteigęs pavyzdin
gą pieninę ir daržą, kuriame kauniškės mokinės lavinas 
daržininkystėje. Draugija, abelnai sakant, auga ir stiprė
ja, nežiūrint i kliūtis, daromas iš pusės kitataučiu ir lai-
svauiauiu. Vienos moteris nenorinčios i Lietuviu Kata
likių draugiją rašytis, dėlto kad ji esanti lietuviška, kitos, 
kad ji—katalikiška. Tečiaus po gan ilgu ir idomiū kalbu 
ir ginču nutarta nežiūrint i kliūtis varyti darbą toje pa

čioje pakraipoje ir toliaus &u dar didesniu uolumu. Drau
gijos veikimo praplatinimui sumanyta: įkurti moterų bau 
ką. kuriam įstatus pavesta pagaminti valdybai susitarus 
su taryba. — išleidinėti moterims laikrašti nors 8 sykius 
T metus ir surengti moterti darbu parodą, kuriam tiksb'.i 
išrinktas komitetas iš p. Lenkauskienės, baronaitės Ro
paitės. Vainyčienės, Bojarunienės. Banaitienės, Kemešy-
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tės, Janulionytė* ir kitu. At?*«?kius nuo d-jos pirmiim.-
k.v>:tės p-nei Vaitkevičienei, jos pareigas pildjs padėjėja 
p-lč Stanelytė. Posėdžio laike atsižymėjo nemažai jauna 
ir gabiu kalbėtoju; kaip antai: Janulionyčia, Kemešytč. 
Drkugelytė, o p-ne Bajarunienė daug suteikė sumani••-
gu ir naudingu patarimu. Dalyvavusieji gan skaitlingai 
susirinkime kunigai, k. a. prof. Dambrauskas, "Šaltinio"; 

redaktorius Vailokaitis, Staugaitis, kun. Januševičius li
kit:, nemažai prisidėjo prie svar&tytu klausimu ir užmany
mu išaiškinimo. Susirinkimas darė ispudi jaujos, bet 
tarpios atžalos: daugiausiai jaunos merginos, kuriu visa 
išvaizda aiškiai atrodo nesvietišką šviesos alki ir troški
mą darbuotis savo seserų ir mainos Bažnyčios bei Tėvy
nės labui. Kas be abejonės pavyks, jei tikt darbas bus su
maningai ir nuosekliai varomas. Banko gi steigime nepro-
šali užlaikius dar didi atsargumą, dėlto kad draugijai pri-
seis atsakomybę prisiimti už svetimus, kruvinus skatikus. 

Kas už vis daygiaus pagirtina mušu moterų katali
kių veikime—tai juju tikėjimišku ir tautišku nuomuoni-i 
tvirtybė. Tiesa, kad mušu moteris butu sugebėjusios, kaip 
tos liaunos liandrelės, sviruoti i visas puses, besigerinda-
mos visoms tautoms, tikyboms ir nuomenėms, be abejones 
butu seniai apšauktos kaip "nepaprastos veikėjos". Da-
bar-gi joms už nuodėmę skaitoma, kad savo kalbos neatsi
žada, arba kad savo tikybos neniekina. Bet kogi vertes 
yra tos atskaiunės, toje pačioje šalelėje užugdytos. mušu 
griaudžiomis dainelėmis išliūliuotos, ant mušu sesučių tau 
keliu išnešiotos, išpenėtos, o dabar savo protėviu kalbos 
sarmatijančiosios, bijančios krikščioniu vardo, nors toji 
krikščionystė pirmoji atidarė moterims platu kelią prio 
liuosybės, ir lygybės. Lietuvės katalikės moteris—tai ne 
savyineilės vertelkos. bet viena is tvireiausiujumusū tau
tos jiegu. 

Katinas. Mėnesinio laikraščio "Draugija" redakcija 
paskyrė 150 rub-liū tam. kas parašys dailia kalba apysaki 
iš Lietuvos ponijos bei bajorijos gyvenimo. Apysakoje 
turėtu būti nupiešti: 1) bajoras, skaitantis save lietuvio. 
2) bajoras, lietuvystei prilaukus. 3) bajoras, svyruojantis 
terp lenkystės ir lietuvystės. 4) bajoras lenkintojas. Vei
kalo didumas — neniažiaus 64 puslapiu (korpusu) "Drau
gijos" didumo. Paskutinis laikas rankraščiui prisiųsti 31 
vi. gruodžio šiu metu. Rankraštis, pripažinta* tinkančiu, 
bws atspaustas ' 'Draugijos'' numeriuose be atskiro primo 
kėjimo. Už išleidimą apysakos atskiroje knygelėje redak
cija tariasi su autorių. 

Karmėlava (Kauno pav.). Procesija Kaunan. 29 birž. 
5 valandoje ryto išklausę Mišių, Karmėlavos parapijonai 
prp.dejo ruoštis i kelione Kaiman i šv. Petro atlaidus. Kle
bonas, atskaitęs palaiminimą, pasakė keliauninkams ke
letą žodžiu apie tikslą procesijos, kaipo ženklą, išreiškian 
čio kataliku vienybę, ir paragino prie krikščioniškos vie
nybės, kurios nesupranta vienybes ardytojai musū lenkai, 
nenorintis nei bažnyčios klausyti, nei leisti savo broliams 
lietuviams bažnyčioje lietuviškai Dievą garbinti. Pasib li-
gus klebono prakalbai, užgiedoję šventą giesmę, išėjome 
i kelionę. Pirma buvo nešamas kryžius tarp dviejų žibin
tuvu ir baltu vėliavų, paskui žibanti metalinė vėliava, ai-
torėlai, papuošti žydinčiomis rožėmis, ant salo balta vė
liava su kaspinais, nesama baltai apsitaisiusiu mergaičių. 

Kunigai ir procesijos dalis ėjo dideliame vainike, nešama
me vaiku. 14 verstu kelio atlikome nejausdami nuovargio. 
Visur žmonių naujos kuopelės prisidėdavo prie procesijos. 
Nors pakelyje nėra sodžių, tikt vienasėdiiai, vienog ant 
šašiejaus buvo ištaisyti gražus vartai su žolynais ir šven
tųjų paveikslais. Arti Žaliojo Kalno pakeliais slinko dau
gybė žmonių pasitiktu, kelias buvo papuoštas žolynaU, 
nrie kelio stovėjo staleliai su degančiomis žvakėmis, ant 
sienų divonai, o žmonių neapmatoma daugybė lydėjo že
myn nuo kalno i miestą. Tvarka buvo visur kuogražiau-
sia. Pralotas Pavilanis, sutikęs prie Katedros duriu, su 
ašaromis pasveikino maldininkus, mačiau, jog nevienas ir 
iš mūsiškiu apsiverkė. Per procesiją aplinkui katedrą ir 
mūsiškiai dalyvavo. Apturėję nuo vyskupo palaiminimą, 
po palaiminimą, taip pat lydimi ir išęjome namo. Ačiū vi-
taip pat lydimi ir išėjome namo. Ačiū visiems, 
ypač mergaitėms, už pasidarbavimą prie vainiku pl-
riimo. Didžiausia padėka priguli Karmėlavos zakrastijo
nui už gražios tvarkos užlaikymą toie iškilmėje. 

("Vič.") 

KA7TMTKRIKIHKAI. 
Liepos 8 d. didžiojoje seminarijos salėje buvo meti

nis visuotinasai Šv. Kazimiero Draugijos doroms kny
goms leisti susirinkimas. Susirinko TO suviršum tikru j ū 
nariu ir apie 30 svečiu, dvasiškiu ir svietiškiii. Išklausė 
mišiū parapijos bažnyčioje, kurios duris kaip ir semina
rijos bromą, buvo vainikais išpuoštos Posėdi pradėjo l l 
vai. 15 m. ryto ir tęsė iki 7 vai. vakaro. vo$ pusantros va
landos pietums tesutrukę. 

Kun. Dogeliui perskaičius visuotinojo pereitu metu 
susirinkimo protokolą, draugijos pirmininkas ir "Dra.r 
gijos" laikraščio redaktorius kun. Al. Dambrauskas davė 
pilna apyskaitą draugijos veikimo per pereitus metus - -
trečiuosius draugijos gyvavimo. 

Šv. Kazimiero draugijos turėta iki liepos 1 d.: 1907 
metais: tikrujū nariu 237, amžinųjų 134 ir metiniu 5,039. 

1908 m.: tik. 306. amž. 168, met. 6,495. 
1909 m.: tikr. 348, amž. 278, met. 7,502. 
Taip tatai, draugijos nuolat augama. Geru knygū 

praplatinimas — vienas didžiausiu "geru darbu", ku
riais kataliku Bažnyčia džiaugiasi ir atlaidais apdovano
jo. Bet i draugiją lietuviai, anot pirmininko, rašosi ne de! 
vienu atlaidii: juos paragina kunigai (ir gerai daro) ir 
susipratimas auga. Lietuviai sulig mokėjimo skaityti, yr*\ 
vieni iš pirmujū Rusijoje. Todėi ir skaitymu reikalavimas 
vis didinas. Šiais metais valdybos turėta 22 posėdžiu. Kny 
gū draugijos šiais metais išspausdinta 21, neskaitant. 
"Draugijos" 12 num. ir "Vienybės" 52 num.; išviso 
63,910 egzempliorių, kuriu neišparduota 11.238 egz. Koa 
pat pradžios draugija yra išspauzdinusi 403.596 egz., ku
riu likę 115.091 eg>:.: skaitant su laikraščiais, išspauzdiuia 
apie 700.000 egz. Šiais metais skaičius visu spauzdiniu pa
sieksiąs viso 1.000,000. Typogratiškoji vertė visu span-
uliniu esanti 91,557 r. 93 k. neišparduotūju — gi vert." 
2~,008 r. 98 k. Pereitais metais išspauzdinta už 23 604 rb 
29 k., likta už 6,951 rb. 93 kap. 

Draugijos turto, kapitolu ir knygomis, 1907—8 m. 
turėta 31,444 rb. 70 kap.. 1908—9 m. — 36,733 rb. 44 kap. 
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Laikraščiai davę nuostoliu: "Draugija" l,4c4 r. 21 k. 
(470 rb. mažiau, negu pirmais metais), "Vienybė" 1,897 
rb. (113 rb. daugiau, negu pirmiau). Užtat iš knygų gauta 
pelno 4,137 r. 80 k. (1,494 rb. 90 k.). Taip kad iš knygų ir 
laikraščiu *'is šiemet gryao pelno gauta 881 rb. 89 kap. 
"Draugijos" ėmėju keliais daugiau — 600 su keliolika. 
Spauzdinima 750 egz. 

"Vienybes", sulig jos redaktoriaus kun. A. Aleknos 
apyskaitos, skaitytoju šiemet esą tiek-pat — apie pusket
virto tūkstančio užsimokėjusiu ir keletas šimtu atskirais 
numeriais imančiu. Rygon imą skyrium No. apie 150 egz.. 
Peterburgan — 110 egz., Liepojun — 70, Vilniun 25 eg/.., 
Rusijon 125 ir t. t. Nuostuoliū padld się dėl padidėjimo 
krcsos išlaidu. Atskiru numeriu pardavimas sumažėjęs, 
nes ėmėjai perėję i prenumeratorius. Apskelbimai davę 
apie 600 rb. 

Kitiems metams žadama išleisti šios svarbesnes kny
gos: "Apie šv. Povilą", originalinis veikalas prof. Skvi
recko, "Apie šv. Liguori", "Apie sodus" kun. Martišiaus. 
Kalendorių 1910 metams ne vieniems draugijos nariams, 
kaip pirma, ir k. 

Šv. Kazimiero draugija gyvais pinigais turinti 26.948 
rb. kap. Kita-ką knygomis ir inventoriumi. Išviso 36,733 
rb. 44 kap. Apyvarta siekusi 145,079 rb. I valdybą kitiems 
trejiems metams išrinkta: pirmininku kun. Al. Dambrau
skas, nariais kun. prof. Skvireckas ir kun. Dogelis. 

Nuspręsta kai-kam pakelti algos, išleisti taisyklišką 
maldaknygę ir jumoristikos laikrašti. Šiam paskutiniam 
paskirta lig 300 rb. nuostoliams užmokėti, jei tokie bu
tu. 

Daug kalbėta apie 500 metu sukaktuves (1914 metais) 
Žemaičiu vyskupijos. Tam tikslui ketinama sudaryti mo
nografija bažnyčių ir iliustruotu juju paveikslais. 

Kalbėta ir apie įsteigimą parceleeijos banko. 
Perskaityta pasveikimo telegramos Kauno darbinin

ku Juozapininkū ir "šaltinio" bendrovės. 
Susirinkimas buvo įdomus, daug svarstyta; daug pa

daryta, dar daugiau ketinama padaryti. Sv. Kazimiero 
draugija bus tad stipriausia iš visu draugijų. Api?. 
burininkai" No. 14 ir 15, "Blaivininkai" No. 25). Apie 
"Saulininkus" pranešime vėliau, kai ivyks ju visuotinis 
susirinkimas. 

("Viltis".) 

Kaunas. Liepos 9 (22) d. L. Kat. Moterą draugija po 
visuotinam savo susirinkimui suruošė koncertą. Dainavo 
p Babravičius, lietuvis ir lietuviškai Balsas da ne visai 
iškvintas (vienus metus tebuvc konsevatorijoje), bet 
gražus, švelnutis ir tiesiog patraukiąs. Žodžius taria aiš
kiai; kiekvienas jo judėjimas yra liuosas ir simpatiškas. 
Mr.nau, jog kiekvieno lietuvio dūšioje jo dainavimas pal 
ko šiltą, saldu atsiminimą. 

Dainavimas p. M., nors artistiškas, bet tik tuomet, 
ka' i ji nežiūri. Kraipymasis buvo negražus, nžmušąs visa 
efektą nors ir jautriausiu dainos motivu. Dainavo jis 
gudiškai, — žodžiu negalima buvo suprasti. 

P. Zavadzkis pasmuikavo dailiai, ypatingai kame visa 
meliodija raitėsi tik ant vieno solo. 

P. Jodko ant citros, oi, kaip gi švelniai, jausmingai pa 

skambino — - rodos, beklausytumei užsimątęs, užsidūmo
j ę s . . . 

Eidamas iš koncerto, kiek tiek pykau ant koncerto 
įrengėju. Kam per lietuviu vakarą gudiškai dainuota' 
Dėlko programa ne pilnai išpildyta? Kur gi dingo cho
ras? Daugiau iš moterų t ikėjausi: sveikesniu pažiūru i 
koncertą. Svečias. ("V.") 

Viešėjo. Vilniuje, L. M. kslo D—įjos suvažiaviman 
atvykęs, žinomas Olandu mokslo vyras ir lietuviu drau
gas, p. Vau der Meyien, autorius moksliško veikalo apie 
lietuviu dainas. ("V.") 

Tikrai idomią bylą nagrinėjo Vilniaus teismo rūmai. 
Kiltinami buvo buvusis Vilniaus apsaugos skyriaus agen
tas Gildebrandas ir jo giminaitis Zak'as, kad juodu dirbu
siu ir laikiusiu bombas, ir Kauno anstolio padėjėjas, bu
vusis Vilniuje prie apsaugos skvriaus apygardos priežiu-
rėfojas Kryžanauskis, kad raginęs bombas dirbti. 

Bylos dalykai buvc tokie. 1908 metu rugpiučio mėne
sio pabaigoje Kauno gub. žandaru valdybos aficieris, Re-
kas, slaptai sužinojo, kad Kaune, Gildebrando namuose 
yra taisoma bomba, kurią žadama padėti kokiū-ten darbi
ninku namuose, kad paskiau padarius kratą ir tuos dar
bininkus suėmus. Rugsėjo 1 dieną Rekas sužinojo, kad 
bomba jau padirbti. Raugsėjo 2 d. nakti Rekas su miesta-
sargiais ir žandarais iškratė Gildobrando namus ir rado iš 
Gildebrando kambario įeinamame rūsyje bombą, už ak
menų krūvos užmestą. Bomba buvusi nesmarki. 

Gildebrandas prisipažino kaltas, bet paaiškino, kaip 
buvę. Jis, Gildebrandas. lig balandžio mėnesio 1908 m. tar
navęs Vilniuje prie apsaugos skyriaus ir pažinęs Kryža-
nauski. Persikėlęs Kaunan, jis jau radęs ten Kryžanaustu 
ir pastojęs prie jo tarnauti už agentą. Vieną kartą Kryža-
nauskis pasivadinęs Gildebrandą ir pasakęs jam, kad k.i-
žin-kas užmušęs žandaru unteriaficeri. Užmušėją reikia 
suimti. įtariamas esąs darbininkas Jonas Robašauskis, bet 
nesą jokiu prirodymu; taigi tuos prirodymus reikią 
patiems pramanyti : reikią surasti toki žmogų, kurs padir
btu bombą ir padėtu Robašauskio namuose; paskiau jie 
padarysią pas Robašauski kratą, atrasią bom.ją ir tuokar+ 

be jokiu kliūčių, suimsią j i . Kryžanauskis už gerą įsaky
mu išpildymą prižadėjęs Gildebraudui 200 rub. Tuo tarpu 
prie Gildebrando atvažiavęs jo pačios brolis Zak'as. "L?.~ 
ka- kaip jis pats prisipažino, apsiėmęs padirbti bombą už 
50 rub. Jis nuvažiavęs Vilniun, nusipirkęs reikalingu dai
ktu ir padirbęs bombą. Padirbus bombą. Gildebrandas 
pranešęs Kryžanauskiui ir antrą dieną gavęs iš jo raščiu
ką su Jono Robašauskio pavarde; jam liepta b.uvę surasti 
Robaš. ir ten padėti bombą. Bet tuo tarpu įvykusi krata. 

Liudytojas Dambrauskis. taip-pat policijos agentas, 
papasakojo, kad jis susipažinęs su Gildebrandu ir kart?., 
užėjęs pas ji . Gildebrandas jam pasisakęs, kad kokiam 
ten kepėjui užsakęs padirbti tris bombas ir prašęs jo, 
Dambrauskio. nunešti tas bombas ir padėti by pas kokius 
darbini ^kus; paskiau jie pranešią policmeisteriui ir gausią 
dovanas. Dambrauskas nudavęs, kad sutinkąs, bet tuojrai 
apie tai pranešęs Rek'ui. 
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Kryžanaaskis neprisipažins kaltas; ji s aiškinęs, kad 
1908 metais jam buvę paliepta saugoti ir tyrinėti Roba-
šauski, įtariamą dideliuose prasikaltimuose. Per dieną 
prieš atrandant bombą, Gildebrandas buvęs atėjęs prie 
jo. Kryžanauskis liepęs Gildebrandus sekti Robašauski; 
tuo tikslu liepęs sueiti su Robašauskiu ir, susipažinus, p.i-
duoti jam nuo kokio norint pramanyto draugo rašteli S J 
prašymu slaptai pasimatyti, o pačiam liepęs saugoti, kur 
Robašauskis eis. Kad Gildebrandas neužmirštu, kam raš
teli adresuoti, užrašęs ant popiergalio "Jonui Robašau-
skiui" ir tą popiergali su Robašauskio pavarde įdavęs 
Gildebrandui. 

Teismo prokuroras reikalavęs visus tris prideranti: i 
nubausti. 

Teismo rūmai, bylą gerai apsvartę, Gildebrandą nu
teisė 3 metams i arestantu skyrių, atėmus iš j i ypatingąsias 
teises, Žaką gi 1 metams *r 6 mėnesiams i kalėjimą. Kry-
žanauski, ne^snt tikru ir aiškiu jo kaltes prirodymu, tei
smas išteisinęs. 

( " V / ' ) 

Stačiatikiu sinodas leidęs sušaukti antrą kartą sta
čiatikiu brolijų suvažiavimą Vilniuje kovai su kataliky

ste. Pirmininku paskirtas esąs Vilnaus stačiatikiu 
skupys Nikandras. 

antvy-

Kur dingsta lietuviai gydytojai? Lietuvoje gydytojai 
— daugiausia svetimataučiai. Gydytoju makslus kasmet 
baigia maždaug nuo 7 lig 10 lietuviu, bet dauguma jū 
apsigyvena Rusijoje. Sibirijoje, Kaukaze. I Lietuvą ma
žai kas tevažiuoja, nors laikraščiai ir skelbia, kad tai šen 
ten reikią gydytojo, duodama tiek ir tiek algos, esan
ti gera praktika. Skaitydami laikraščius randame dar vie
ną lietuvi gydytoją (Vaieiuška) net prie Liachovo pei
su kariuomenėje, gynusiojo prispaudėjo šacho valdžią. 

Yra. tasgaties, lietuviu-gydytoju, bet jiems gardesnė 
Persijos šacho duona, o ne Liuuvos. 

Jau ir Lietuvoje atsirado kolera. Šiaulių apskrityje 
susigęs vienas o Radviliškyje miręs kolera geležinkelio 
konduktorius. Reiketū būti atsargiems. Baisi viešnia. Lai
kraščiuose buvo daug kartu rašyta, kaip pasisaugoti nuo 
koleros, kas daryti iki gydytojui atvažiuojant. Yra atspan-
zdintos tam tikros knygelės. Reikėtų pasirūpinti perskai-
tvti. 

VISUOTINAS LIETUVIU MOKSLO DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS. 

Jau treti metai iš eiles padaryta visuotinas Lietuviu 
Mokslo Draugijos susirinkimas. Mes moksio žvilgsniu dar 
negalime prilygti kitiems, bet išlengvėlio vis dėlto einame 
pirmyn. Treti metai susirinkiman atvyksta žmonių, trok
štančiu pasidalyti su tautiečiais savo tyrinėjimu vaisiai:;, 
ir tokiu žmonių vis eina daugyn Taigi be reikalo tai vie
nas tai kitas veikėjas karčiai skundžiasi, kad L. M. D—ija 
nieko neveikianti, to ir to nepadaranti Ar ne perdaug iš 
jos reikalaujama? Geriau žvilgterėkime i tai, ką ji yra 
jau padariusi, sulyginkime pirmuosius du musū Moksio 
Draugijos susirinkimus ir išvysime, jogei ji eina stipryn, 
o ne atbulai. 

Kaip pirmuoju du, taip ir šis trečiasis visuotinas Liet. 
M. Draugijos susirinkimas buvo Vilniuje, pasinaudoda
mas šiuo žygiu lietuviu "Rūtos" klubo bustu. Susirinki
man atvyko pirmą dieną, liepos 10 d., 35 nariai, ant ryto
jaus atvažiavo dar 4. Išviso žmonių su svečiais susirinki
me buvo apie šimtą. Posėdis prasidėjo pusiau šeštos pc 
pietų. Draugijos pirmasėdis, d-ras Basanavičius, pasvei
kinės susirinkimą, visū-pirma, trumpai pranešė Draugijos 
darbu 1908—1909 mokslo metais apyskaitą. Atidarius po
sėdi, susirinkimas užsiėmė Draugijos reikalu svarstymu 
ta eile, kaip buvo Komiteto pranešta "Vilties" 65-am? 
numeryje. Pirma diena praversta Draugijos tvarkymo-; 
dalykus besiaiškinant: apyskaita, revizija, naujųjų nariu 
korespondentu ir nariu l>endradarbiū priėmimas, Moksio 
D—ijos naujo komiteto rinkimas, vietos kitam Mokslo 
D—ijos visuotinam susirinkimui paskyrimas, nauji su
manymai ir taip toliau. 

Draugijos komitetan išrinkti šie žmonės: d-ras J. Ba

sanavičius, A. Smetona, kun. J. Tumas, d-ras A. Vileišis, 
d-ras A. Paškevičius, d-ras J. Šlapele, d-ras J. Bagdana 
vieius, d-ras A. Domaševičius, adv. J. Vileišis, taigi vėl tie 
patis, kurie buvo komitete ir pereitais metais, išskyrus 
d-rą Paškevičių, kurs įstojo vieton d-ro Matulaičio, nebe
norėjusio šiemetai būti renkamu. 

Redakcijos komisijon "Lietuviu Tautai" redaguoti 
išrinkta: Biržiška. Šlapelis ir Smetona, ir kandidatais ton 
komisijon : kun. Tumas ir adv. Janulaitis. 

Revizijos komisijon Draugijos kasai peržiūrėti buvo 
išrinkti: Voldemaras, d-ras Staugaitis ir d-ras Ralys. Jie 
ant rytojaus pranešė susirinkimui visa radę prideramoj 
tvarkoj. 

I Draugijos narius korespondentus išrinkta Jonas 
Jablonskis, jos nariu bendradarbiu — Didžiulienė ir Ja
cevičius. 

Priėjus prie klausimo, kame kitais (1909—1910) me
t a i šaukti visuotinas susirinkimas: Vilniuje ar Kauite, 
susirinkusiųjų nuomonės pasidalijo i dvi dali. Vieni no
rėjo palikti Vilnių, kadangi čia esanti nuolatai gyvena
moji Draugijos vieta ir kadangi daugumai komiteto n&-
ria sunku butu Kaunan vykti. Be to kai-kurie nariai manė 
busianti nemaža kliūtis, darant susirinkimą ne Vilniuje, 
padaryti revizija Draugijos turtui (knygynui ir muzėjuri 
Kiti. kurie stojo nž Kaurą, rodė i tą naudą Draugijai, ku
rią ji turėtu Čia paskyrusi visuotiną susirinkimą: susirin
kiman galėtu atvykti daugiau nariu ir srečir- >š Kauno ir 
Suvalkų gubernijos ir tokiu būdu užsiinteresuoti Draugi
jos reikalais. Tečiau daugumas narii nusprendė Vilniuje 
daryti kitais metais visuotiną Draug.jos susirinkimą, pėl-
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mindami, jogei gali netikėtos kliūtis ir kiti keblumai 
iš puses vietines vyresnybes pasipainioti ir visa sutruk
dyti. 

Iš nauju Draugijos sumanymu pažymėtina dainų rin
kimo komisija, kurios tikslas rinkti, užrašinėti lietuviu 
melodijas (gaidas) ir žodžius. Išrinkti: profesorius E. 
Volteris, kun. Gustaitis, kun. Narjauskas, ir kompozito
riai J . Taliat-Kelpša ir J. Naujelis. Jiems pavesta kvie-~ 
sties pagalbon visus lietuviu dainū mėgėjus ir žinovus. 

Be to ypač sumanyta rupinties vadinamuoju lietuviu 
folklorą, tariant lietuviu pasakojimu, pasakų, papročiu. 
burtu ir visokiu senovės padavimu rinkimu. Toms seno
vės liekanoms rinkti nutarta sudaryti tam tikra progra
ma Tai apsiėmė padaryti: d-ras Grinius, kun. Tumas, 
adv. Janulaitis ir d-ras Basanavičius. 

Susirinkimas išreiškė norą, kad Draugija plačiau im
tu darbuoties. Tuo tikslu buvo nutarta, kad Draugijos ko 
mitetas pasirūpintu įsteigti, kaip tat pataria Draugijos 
ištrtai, filijas arba skyrius Kaune. Marijampolėje, Šiau
liuose, Panevėžyje ir kirur, kur tik bus galima. 

Ant rytojaus (liepos 11 d.) gauta iš Semipalatinsko 
iš Jono ir Martyno Yču pasveikinimo telegramą ir iš Pa
ryžiaus iš Gabrio žinia, jogei ten knygyne jam pavyk? 
rasti ligšiol dar nežinomi Juozapo Nezabitovskio lietu
viški raštai. 

Prasidėjo referatai. Buvo perskaityta atsiusti raštai: 
J. Yčo "'Kaip lietuvis Maskvą nuo totorių gynė (1382 
m. )" ir d-ro Bukanto "Iš Ežerėnu apylinkės lietuviu an
tropologijos". 

Paskui A. Janulaitis skaitė: "Iš Simano Daukanto 
^jyvenimo ir darbu (Laiškai i T. Norbutą) '. Referentas 
davė susirinkimui gana idomiū žinių iš mažai težinoma 
šaltiniu. Simano Daukanto gyvenimas ir būdas buvo daug 
aiškiau apšviestas, negu ligšiol. 

A. Voldemaras kalbėjo apie "Žemaičiu vyskupą Mer
kelį Giedraiti ir jo laikus". Jis pasirūpino duoti nauj:} 
žvilgsni i lietuviu tautos istoriją, stengda/nos parodya. 
jogei lietuviai, priėmę iš lenku krikštą, nuolat juto iš ju 
puses pavoju ir kiek jjalSdami gynės nuojū įtekmės. Pake
liui Voldemaras palietė reformacijos klausimą. Anot jo, 
reformacija lietuviu susipratimui ne ką tepadej usi; prie
šingai, ar tik nepakenkusi, sukė-usi religijos ginčus ir iš
skirsčius! lietuvius i kelias dešimtis partijų. Reformaci
jai tautybė nerūpėjusi; bent niekur to nematyti esą iš re
formacijos vadovu raštu. Kas kita vyskupas Merkeiis 
Giedraitis. Jo ranka vedusi Mikolojū Daukšą, jam sakam, 
pritariant ir drąsinant Daukša rašės "Postillą" ir patri-
jotišką jos prakalbą. Merkelio Giedraičio gadynė — tai 
lietuviu suvargusios dvasios pastanga atgyti. 

Kun. Žiogas skaitė apie "Senobines lietuviu taures 
ir kaušus ' ' . 

Profesorius Volteris kalbėjo: a) kaip svarbu rinkti 
visokios legendos, pasakos ir kiti vadinamojo folkloro 
dalykai, b) kaip reikia naudoties fonografu melodijas 
(gaidas) ir dainas užrašinėjant. Tuo pačiu žygiu pro?. 
Volteris parodė susirinkimui fonografu užrašytas melodi
jas ir dainas. 

Susirinkimo posėdis pasibaigė 11 liepos u. pusi&j 
aštuntos vai. vakarą. Po posėdžio Draugijos nariai ir sve
čia: ėjo knygyno ir ten sudėtu senovės daiktu apžiūrėtu. 

Kas yra lyginęs visus tris Liet. M. Draugijos sisirin-
kimus, tas be ybejo bu& pastebėjęs, jogei Draugijos darbi
ninku pajėgos eina kas metai stipryn, j o ^ i »*eferent;ii 
kas kartas rimčiau ruošiasi savo darbais visuotinam susi
rinkimui. Tik daugiau tokiu referentu! 

VIENUOLIKTOJE NEDĖLIA PO SEKMYNIŪ. 
LEKCIJA. L Cor. XX XV, 1—10. Broliai: Duodu 

pažinti jums evangeliją, kurią jums skelbiau, kurią jus teip 
pat priėmėte ir kurioje stovite: per kurią teip-pat išga
nymą gaunate, jei atsimenate, kokiu būdu jums skelbiau, 
negut įtikėjote dovanai. Nes pirmučiausiai padaviau 
jums, ką ir gavau: jog Kristus numirė už mus pagal 
raštą; ir jog buvo palaidotas, jog ir prisikėlė iš numiru
siu trečią dieną, pagal raštą; ir jog Cephas regėjo ji, 
o paskui vienuolika; paskui mate ji daugiau, kaip pen
ki šimtai broliu krovoje, iš kuriu daugelis pasilieka ligi-
šiolei, o kai-kurie yra užmigę; o paskui mate ji Jokūbas, 
paskui visi apaštalai; o pabaigoje regijau ji ir aš, ne-
kaipo pamestas vaisius. Nes aš esu mažiausias apaštalu, 
kursai neesu vertas vadintis apaštalu, nes persekiojau 
Dievo bažnyčią. C iš Dievo malones esu tuo, kuo esu, o 
Jo malone manyje nebuvo tuščia. 

EVANGELIJA. Mork., VII. 31—37. — Anuo metu 
išėjęs Jėzus iš Tyro ribū atėjo per Sidoną pas Galilėjos 
jurą per vidurį Dekapoliu ribų. Ir atveda pas Ji kur
čią ir nebyli ir prašė Jo, kad uždėtu ant jo ranką. O 
nusivedęs ji i šąli nuo minios, idejo savo pirštus i jo 
ausis, o nuspiovęs palytėjo jo liežuvi. O pažvelgęs i 
dangti, atsidūsėjo ir tarė jam: Epheta, kas yra, atsi
daryk. Ir tuojau atsivėrė jo ausys ir atsirišo jo liežuvio 
ryšelis, ir kalbėjo gerai. Ir paliepė jiems, kad niekam 
nesakytu. Bet juo labiau juos draudė, juo labiau pasa
kojo. Ir tuo labiau stebėjos, tardami: Viską gerai padare; 
jog ir kurčiai girdi ir nebyliai kalba. 

JUOKAI. 
Jautraširdis ties dešrų krautuve. Dar vakar šitos žar

nos buvo meitėlyje, o šiandien jau meitėlis žarnose. 
Mokytojas i mokini: Jonuk ko visupirmiausia reik'a. 

kad i dangų pakliuvus? 
Mokinys: Visupirmiausia, pons mokytojau, reikia nu

mirti. 

Tautieti! Jei reikia Tau statyti, nauji namai, art^i-
syti seni, tai žitiok kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak-
teris MIKAS SLAPIKEVICIUS, NEW PHILADELPHIA. 
PA. SILVER CREEK, P. O. BOX 161, 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 

AR "PAMOKINIMAS" AR "ŽINIOS"? 
Laikraščiu yra visokiu. Vieni tarnauja ypatingiems 

tiekiams: kokiai norints politiškai partijai, atskirai orga
nizacijai, profesijai (gydytojai, architektoriai, advoka
tai, vargoninkai, inžinieriai ir tt. ir tt. turi savus organus i 
etc. — kiti užsiima visu žmonių reikalais. Šie pastarieji — 
ar bus jie skiriami apšviestc^niems žmonėms ar tamses
niems sluogsniams — dalijasi i dvi rūši: vieni paduoda 
vien žinias (tokiais yra dienraščiai), kiti stengiasi pamo
kinti arba prasmaginti, prajuokinti skaitytojus (tokiais 
daugiausiai yra savaitraščiai k mėnesiniai laidiniai). 

Štai tarp "žinios" ir "pamokinimo" yra didelis at
skyris. Pirm visko, žinia gali būti neteisinga arba teip su-
kraipyta, kad virsta "liežuviais". Vienas ir tas pats atsi
tikimas bus visados aprašytas savotiška' įvairiuose lai
kraščiuose — žiūrint i tat, kokios pakraipos yra laikraštis. 
Pav., mūsiškės prakalbos esti vienaip aprašytos socijalistū 
organe, kitaip laisvamaniu laikraštyje, dar kitaip kito
kios pakraipos spauzdinyje. Yra tai "žinia", bet užtemp 
ta ant savotiško kurpaliaus. 

Antra, žinios padavimas nėra dar prisžasties išaiški
nimas — vadinasi, pasakai, kad toks ir toks daiktas atsi
tiko, bet nepasakai, delko teip pasidarė. O žinoti tą "dėl-
ko" dažnai yra labai svarbu. Pav. skaitome, kad tokiojo 
ir tokioje parapijoje kilo riaušės, bet jei nčra pasakyta, 
už K% pradedame visaip spėti ir spręsti, nes — žinia ne
pilna. Toks didelis nuomonių ivairiavimas, toks skirtin
gumas tarp sprendimu apie vieną ir tą pati daiktą yra pa-
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sėkmė padavinėjimo žinių be to svarbaus paaiškinimo 
" d ė l k o ? " . . . 

Trečia, ne visi žmones reikalauja vienokiu žiniū-
Prastam žmogui maloniausia išgirsti "liežuvius" apie 
kaimynus arba apie augščiau už jis stovinčius asmenis. 
Toji žmogaus silpnybė labai bukliai yra išnaudojama 
"geltonojoje" laikraštijoje. Amerikoje daugelis laikraš
čiu gyvena tiktai skandalais ir liežuviais. Žmonės jieško 
sensacijos — ir randa ją pigioje laikraštijoje. Ne viena>n 
lietuviu laikraščiui sekasi dėlto, kad jame pilna apie ku
nigus, tarpusavinius barnius ir kitokius daiktas, kuriais 
žmonės daugiausiai rūpinasi. Apie ką žmonės daugiausiai 
šneka? — Pati pabėgo, kunigas pasibarė bažnyčioje, Gri
go smuklėje susimušė, Petrą suėmė ir pasodino kalėji-
man. Zigmas nušovė Raulą, Rainys apgavo Rūgi, trauki
nys iššoko iš bėgiu ir tt. ir tt. Štai šitokiomis žiniomis, 
daug padailintomis — jei kas netingi — galima pripildy
ti visą laikrašti ir — kas žingeidingiausia! — retas toki 
laikrašti mėgs, bet visi ji s ak i tys . . . 

Bet kas nori paduoti teisingą žinią, t a s geidžia ištini 
priežastį, tas turi pašvęsti tardymams daugiau laiko. Dien 
raščiams rupi naujienos; jie skubinasi, skelbia vis naujas 
ir naujas žinias, nepaisydami nei truputėlio apie tat, ar 
jos teisingos, ir netyrinėdami priežasčių. Senos naujienos 
jiems ne galvoje. 

Ne teip yra su savaitraščiu ir mėnesiniu laikraščiu. 
Naujausiu, kasdieniniu žiniū jesai negali pada\inėti. Jis 
yra verčiamas pasitenkinti senomis žiniomis, — da-gi turi 
jas sutrumpinti, suspausti krūvon, išmesti iš jū sensaciją 
— žodžiu, padaryti jas — kalbant "žmonių" šneka — ne
interesingomis. Todėl savaitraščiai ir kitokie perijodiški 
laikraščiai nemėgsta dėti ant savo skilčių bėgamu žiniū, 
palieka tatai dienraščiams. Jie talpina pasakas, eiles ir il
gesnius straipsnius-, pripildo savo skiltis tokiais daiktais, 
iš kuriu skaitytojas gali apsišviesti, pasimokinti, pasid
žiaugti, pasismaginti. 

Mušu padėjimas šitame atžvilgyje yra kitoniškas. 
Amerikoje neturime savojo dienraščio — todėl savaitraš
tis čia esti verčiamas atlikinėti ir dienraščio priedermes, 
t y. esti verčiamas padavinėti teip-pat bėgamas žinias. 
Kadan-gi tečiau paskučiausiu žiniū negali paduoti, todėl 
tie, ką skaito dienraščius kitose kalbose, paėmę i rankas 
lietuviu laikrašti, žiniū visai neskaito (jos jam jau žino
mos) ; jie jieško jame ko ki to: pamokinimo, išreiškimo 
nuomenės apie interesuojanti lietuvius dalyką, korespon
dencijų iš kitu miestu ir i tat panašiu daiktu. Lietuviškas 
laikraštis, kuriame tokiu daiktu mažai, yra laikomas 
"tuščiu", neinteresingu. 

Rašome apie šitą dalyką dėlto, kad redakcijos noru 
pačioje pradžioje buvo padaryti "Draugą" tokiu laikraš
čiu, kuriame lietuviai katalikai rastu ne tiek žinias, kiek 
pamokinimą, pastiprinimą katalikiškos dvasios, apšvieti
mą bendruose reikaluose... Bet — kiek gavome patirti — 
toksai laikraščio vedimas daugeliui skaitytoju ir "Drau
go" platintoju nepatinka: per mažai žiniū esant! Todėl, 
pradedant nuo šio numerio, užleisime daugiau vietos bė
gamoms žinioms, — bet ar jos visos bus visiems naujos ii' 
interesingos?... 
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ATSITIKIMAI KATALONIJ0JE. 
THE 1NDEPENDENT lygina neseniai atsitikusias 

skerdynes Bareelonoje prie riaušių Nau-Yorke 1863 m. 
įsisiūbavusi minia Nau-Yorke anuomet gaudžiusi negrus 
teip nuožmiai, kaip šiomis dienomis katalonai gaudę ku
nigus ir vienuoles. Negru našlaičiu prieglaudos namai 
Nau-Yorke anuomet buvo apiplėšti ir sudeginti, tarp vi-
sutino minios džiaugsmo, kaip ir kataliku prieglaudos 
namai Bareelonoje. Abiejuose miestuose moters ir vaikai 
prisidėjo prie kankinimo suimtųjų. Biaurus, nuožmus, ne
padorus daiktai buvo daromi su aukomis, gyvomis ir nu
mirusiomis, o tūkstančiai žiūrėjosi i tatai, juokėsi ir plojo 
rankomis. 1 keturias dienas, kuriąs Nau-Yorkas buvo mi
nios rankose, daugiau, kaip tūkstantis žmonių tapo už
mušta, o pusantro milijono doleriu pridaryta nuoskaudos 
įvairios rūšies nuosavybei.. . Panašios seenor verčia pri
pažinti, kad yra biauresnės nedorybės, kaip karė. Patrijo-
tizmas visados yra pakilus jausmas, kad ir turėtu savo 
šaltini neteisingoje karėje, bet riaušes, nors butu ir ištei
sinamos, visados pažemina žmones. Daugiau amunicijos 
suvartojo ispanai Bareelonoje, nekaip Melilloje. Komuni
stai atnešė daugiau pragaišties Praneijai, kaip vokiečiai. 
Antrasai Paryžiaus apgulimas buvo nuožmesnis už pirmą
j į . . . 

Teip rašo THE INDEPENDENT. Męs galime čia pri
durti prof. Ross'o žodžius, jog sujudusi minia yra visados 
prietaringa, lengvatikė. beprotinga ir nemorališka. Gero-
tis tokiomis šlykščiomis riaušėmis, kaip Paryžiaus komu
na arba Bareelonos skerdynės, vistiek, ką gėrėtis lynčia-
vimais Amerikoje — vistiek, ką parodyti, jog žvėrišku
mas, kraujageringumo gislelė nėra dar užgesusi civilizuo
tuose žmonėse.. . 

Prie progos nebus pro Sali paaiškinti, jog, norints 
Katalonijos sumišimuose dalyvavo revoliueijonistai, soci-
jalistai ir anarebistai, tečiau riaušių priežastys yra giles
nės. Katalonai neprisipašista esą ispanais. Jie turi savąją 
isteriją, savąją kalbą, savąjį pobūdi. Yra jie maišyta tau
ta iš iberū, romiečiu, graiku, gotu, franku. Tiktai 1162 m. 
Katalonija tapo prijungta prie Aragonijos, o vėliau, susi
liejus Kastilijai su Aragonija, tapo dabartinės Ispanijos 
provincija — ir tai turtingiausia, nes pramoningiausia. 
Ispanijos karaliai ją spausdavo ir išnaudodavo. Pirmuti
nis maištas buvo pakeltas prieš Pilypą rV. 1640 m. Pily
pas V. atėmė nuo Katalonijos ' 'fueros" arba konstitu-.ū-
joniškas teises 1713 m. 

Tautiškasis atbudimas prasidėjo pas katalonus devy
nioliktame šimtmetyje, ypač nuo 1859 m., kuomet tapo 
atgaivintos tautiškos šventės, vadinamos "geliu pramogo
mis." Tautiškasis judėjimas apsireiškė primučiausiai auk
štesniuose luomuose ir pamaži apėmė visą tautą. Katalo
nija reikalauja sugrąžinimo savo senu teisiu, reikalauja 
tiesiok autonomijos. Yra tai turtingiausia Ispanijos šalis 
ir, nuosekliai, kiekvienoje karėje, kurią pradeda 
Ispanija, turi nukentėti skaudžiausiai. Dabar lengv.i 
suprasti, dėlko. kilus karei Morokoje. Katalonijoje apsi
reiškė riaušes — da-gi tokios kruvinos, tokios biaurios. . . 

Reikia dar pridurti, kad Katalonija tai trikampis 
Ispanijos šiauriaryčiuose ties Pirinėju kalnais ir Vidurže 
miū juros. Gyventoju tari netoli dviejų milijonu. Yyr-.zv. 

šias miestas Barcelona su netoli šešiais šimtais tukstaa-
čin gyventoju. 

EMIGRACIJOS PRIEŽASTYS. 
(Tesimas;. 

Žmonės, didelėmis miniomis, apleidžia vieną vietą ir 
persikrausto i kitą dėl kokios norint svarbios priežasties. 
Juk kiekvienas prisiriša prie vietos, kur jis augo ir gyve
no. Net toki tyrai kaip Sahara ir Arabija tur savo gyven
tojus, kurie teip myli savo didelius smiltynus ir maža-s 
oazas, kad velija savo gyvastį padėti negu ju atsižadėti. 
Senovėje, paprastai, žmonės pasitraukdavo iš vienos vie
tos i kitą, kada senoje vietoje tiek jau priaugo žmonh., 
kad buvo per ankšta. Arba, jeigu visa plati apielinkė b.v-
vo jau žmonių apgyventa, o vienur ir kitur priviso jfel 
daugybė gyventoju, tada viena minia pirmyn stūmė ^ P ' -
arba visa kariauna vyru su savo pačiomis ir vaikais, su 
ginklu rankoje darė sau kelią, nauju sodybų bejieškant. 
Teip, mušu proseniai, didelėmis šeimynomis apleidę pir
mąją savo tėvynę Aziją, apgyveno Europą. Kartais, sti-
presnėji tauta vergė silpnesnę ir toji emigarcijoje razda-
vo išsigelbėjimą, kaip senovėje Žydai iš Aigipto išvesti. 

Mušu laikuose, nors žmonės nekeliauja teip didelėmis 
miniomis kaip pirmiau, bet priežastys, kurios priverčin 
pavienius arba*dideli asmenų skaitliu apleisti savo kraštsi, 
o apsigyventi kitur, pasiliko kone tos pačios. Sunkūs lai
kai, javai nedera, pinigu ner, skolų daug, uždarbis mažas, 
žmonės ir keliauja ten, kur greičiau gal pinigą uždirbti ir 
lengviau pragyventi. Priešinga valdžia spaudžia, persekio
ja, atima Luosybę ir žmogus būva priversta iškeliti ten, 
kur liuosybe gal pasigėrėti. 

Bet, sui.kus ekonomiškas padėjimas tėvynėje ir val
džios persėki >jimai, tai da nėra užtenkančios emigracijai 
priežastys, .juk yra sviete žmonių, kurie ir vargingiau gy
vena už mušu brolius Lietuvoje ir labiau valdžios yra 
išnaudojami, o "betgi skursta, vergauja ir savo vietų ne
apleidžia. Taigi, reik. kad prie paminėtu jau pricf&ščiu 
prisidėtu da viena: didesnis apšvietimas. Kada žmogus ne* 
žino. kad jis galėtu lengviau gyventi ir ką geresnio turf-ti. 
tai jis apie tai nei nesirūpina. Bet, kada jam išpasakoja 
kaip kitur yra, arba pats dasižino apie tai iš laikraščiu 
ir * aišku, apsvarstęs ir palyginęs savo skurdą su gerove 
svetur, įgauna norą pataisyt savo bnvi. Teip. iš vienos 

-pusės sunkus laikai ir persekiojimai valdžios Lietuvoje, 
o iš kitos — žinios apie gerus laikas ir didelius uždarbius 
Amerikoje, buvo panašėtos priežastys keliavimo i užjur;. 
Žinias apie gyvenimą Amerikoje, musū žmonės ima ne 
tiek iš laikraščiu, kiek iš laišku, kuriuos gauna iš Ameri
kos nuo savo giminiu ar pažįstamu, teipgi nuo tū, kurie 
grižta iš Amerikos ir nuo agentu. Kad teip yra. mes iš to 
matome, jog žmonės neveizint i laikraščiu persergėjimus 
apie bedarbę ir sunkius, kartais, Amerikoje laikus, visgi 
nesiliauja keliavę. 

Apie trisdešimts metu atgal, kaip iš Europos apskri -
tai. teip iš Lietuvos ypatingai, nedidelė da emigracijos 
srovė plaukė i Ameriką. Keliavo energiškiausi. T O I L M ir 
sunki kelionė, vargingas, pradžioje, tarp svetimu gyveni
mas, baidė silpnesnius. Bet kada pirmiejie išeiviai pranešė 
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apie gerus uždarbius ir parsiuntė pinigu, bepigu jau buvo 
kitiems, pramintu t-aku, keliauti pas pažįstamus. Dabar, 
kaip statistika parodo, pusė tu, kurL i Ameriką atke
liauja, tur šjf kartės atsiustas iš Amerikos nuo giminiu ar 
pažįstamu, o penkta dalis perka sau tikietus už pinigus 
gautus iš Amerikos. Teip, kad ant šimto keliaujančiu da
bar i Ameriką, tik trisdešimts keliauja, teip sakant, savo 
lėšomis, septynesdešimtis-gi partraukia i Ameriką gimi
nės ar pažįstami. 

T. b. 

MARIJAVITAI AMERIKOJE. 
Ateina žinia iš "vVoreesterio, kad i ten. rengiasi atva

žiuoti marijavitu kunigas Grinkevičius. Tokiu būdu pra

sidės tarp lietuviu naujo tikėjimo platinimas. Reikia žino
ti, jog Rusijos valdžia pripažino valdiškai marijavitus n > 
sekta, bet visai nauja, atskira nuo visu kitu tikėjimu reli
gija. Taigi marijavitai nėra krikščionimis; jie yra išpažin
tojais atskiro ne tik nuo katalikybės, bet ir nuo krikščio
nybė* tikėjimo, — teip. kaip muzulmonai, budistai, šin-
toistai, stabmeldžiai . . Ar-gi lietuviais panorės liautis ba-
ti krikščionimis? Ar užsigeis atsistoti ant vieno laipsuk) 
su žydais, mahomediniais, stabmeldžiais ? . . . 

Lietuvoje marijavitams nesiseka. Jiems dar labiau 
nesiseks Amerikoje. 

Iš Lietnvišku dirvų Amerikoje, 

s 

NEW PrTTLADELPHIA, PA. 
Musū miestelis ne per didžiausias. Gyvena jame 

dargiausiai lietuviai — kokia 200 šeimynų, — todėl ir 
išrodo lyg Lietuvos diktokas kaimas. Dideles tvarkos 
ir švarumo niekur nepatiksi. Nors aplinkines labai gra
žios: visur kalnai, apaugę tai miškai , tai krūmais (ti
krai žemiškas rojus!) — bet miestelis apleistas — ir 
gana! Dažnai pamatysi ant gatves išmestas kokias lie
kanas, vietomis užkliusi dar už kokio keturkojo, nudvė
susio ir gadinančio sveiką orą. Rodosi ne per toli kni 
miesteliai: Pottsville, Port Carbon, Midleport — bet šie 
švarumu toli aplenkia New Philadelphiją. Ten ir gatves 
grįstos, plytomis išklotos, o pas mus pavasaryje ir rude
nyje be ilgu čebatu nei iš namu neišeisi, o jei nori atlan
kyti kaimyną, t a i kelk savo pasamonus net iki nosiai 
Matyti mušu miesto valdybai neikiek nerupi visuomenei, 
gerove, tik kad butu daugiau smukliu. Ir tiesa: su tuo tai 
galime pasigirti prieš visus kitus miestelius, nes vienu 
lietuvišku smukliu yra netoli 40 (? — Gal sykiu su "spi-
kyzemis" ? — Red.) . Tai-gi esant tiek daug pasilinksmi
nimo (?) namu, ar galima tikėtis kokio prakilnesnio 
darbo* Jeigu paragintumei mūsiškius prie blaivybes artm 
pasakytumei, kad gerai butu knygynėli isitaisus, tai tap
tum paskaitytas tarp visuomenes priešu (na, jau na! —_ 
gal jau ne teip baisu jusū miestelyje. — Red. . Musii lie
tuviams nerupi nei vaiku auklėjimas nei jū būvio ateityj* 
aprūpinimas. Kam, sako. mušu žmonėms tas mokslas: 
bet* bus ponais, karaliais? Paaugo kiek, tai ir tegul ena 
j brekeri anglies vartyt i! Kas iš tu mokytu dabar? Bedie
viais tampa — daugiau nieko. . . Teip kalba mūsiškiai. 
Tiesa, kad daug lietuviu, paragavusiųjų mokslo, virsta 
bedieviais, bet delko mūsiškiai nesirūpina įsisteigti kata
likiškos mokyklos; kurioje vaikai nepavirstu bedieviais? 
Toje mokykloje jie išmoktu kariauti p™« bedievybe. Bu-

*u ir Dievu srarbe ir žmonėms nauda. 
A. iš N. 

BOSTON, MASS. 
Lietuviai Bostone gyvena gan seniai, bet ikišiol neva 

prasigyvenę. Turi savo bažnytėlę, bet daugiau teip, kaip 
nieko. Neturi nei klcbinijos, r?ei mokyklos nei sales. Klc-
nieko. Neturi nei klebonijos, nei mokyklos nei «ales. Kle-
$40 mėnesiui. Vaikai išsiblaškę po angliškas "škulee" ; 
lietuviškai n ji patys tėvai su jais nesusišneka. Kai-kurios 
draugijos savo mitingus kelia bažnytiniame "skiepe", ki
tos — gi samdytoje ant Broadway Estension salėje, "Ku
meline" vadinamoje. Mat tos sales apačioje yra "steibe-
lys" (arklide). Dėlto kiti ir sako, kad Bostono lietuviai 
turbūt netoli ir bėgę nuo keturkojų. 

"Draugo" draugas. 

NEW PHUADELPHIA, PA. 
Liepos 19. d. musū gerbiamas klebonas, kun. V. Dar-

gis. apvaikščiojo savo varduves. Tą dieną jisai susilaukė 
gražios dovaneles nuo Minersvilles lietuviu. P. Martuse-
vičius šv. Pranciškaus, Minersville, Pa., lietuviu parapi
jos vardu suteikė kun. Dargiui aukso laikrodėli vertes 
100 dol.. išreikšdamas dėkingumą visos parapijos už 
darbus, kuriuos yra atlikęs, beklebonaudamas Minersville-
je. Mat Minersvilleje buvo nesusipratėliu, ką klebono dar
bus visados trukdydavo, — bet nepaisant i tat, kun. Dar-
gis nupirko lotus, pastate kleboniją ir surengė viską nau
josios bažnyčios statymui. Dabar tiktai parapijonai pa
mate, kokio klebono jie yra prastoję, todėl ir siunčia šitą 
dovaną, kaipo ženklą savo meiles ir prisirišimo prie savo 
buvusiojo dvasiško ganytojo. 

A. iš N. 

BROOKLYN, N. Y. 
Musū Bažnyčioje 2 dieną Rugpiučio buvo apvaikščio

jami Panos švenčiausios Asiuoliškcs Atlaidai. Išk^me ora, 
sideio nedėlioję. Mišparus laike kun. J. Šeštokas iš Nev 
Yorko, Dijakonu buvo kun. A. Bruno, subdijakonu kun. 
J. Jakaitis iš Montreal, Canada. Gražu pamokslą pasaka 
kun. N. Petkus iš Maspeth, L. I. 
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Ant rytojaus pirmutines šv. Mišios buvo 5 aukšti, 
idant jii galėtu išklausyti tie, kurie turi anksti eiti i dar 
bą 

Paskutines šv. Mišios arba Suma buvo 10 vai. Po j u 
labai iškalbiai pasakė pamokslą kun. J. Žydanavičius iš 
Amsterdam, N. Y. Vakare Mišparus giedojo kun. Biman, 
J. D. dijakonu buvo kun. J . Šeštokas, subdijakonu kun. 
J. Jakaitis. Pamokinanti pamokslą pasakė kun. A. Milu
kas iš Philadephia, Pa. 

Žmonių per visą laiką buvo labai daug. Išpažinti atli
ko apie 500 ypatų. P<-r sumą giedojo gražiai ant vargonų 
vietines mokyklos vaikai, o per abiejus mišparus giedojo 
didysis koras, vedant darbščiam ir gabiam vargoninkui 
Stanislovui Rakauskui. 

Apart minėtu kunigu da buvo svetimi sekantieji*:-: 
Kun. B. Žindžius iš Elizabethport, N. J. knu. V. Stakne-
vičiu.-. iš Xewark; N. J. kun J. Ambotas iš Norvvich, Conn.. 
kr.n. J. Žebris iš New Britain, Conn. kun. M. Šedvidis iš 
Bayonne, N. J., kun. J. Alaburda iš Cleveland, Ohio ir kui:. 
L. Wysiecki, kun. S. Rysiakievicz, kun. P. Wylamowski ir 
kun. J. Letanche vietiniai lenkai. 

Gerbiamamjam kun. klebonui už užkvietimą, o guodi-
tiniems kunigams už pribuvimą ir mums patarnavimą šir
dingai "ačiū". 

Parapi jonas. 

SO. BOSTON, MASS. 
"Žvaigžde" praneša, kad kun. J. Griciaus kleboni

jos skiepe pasipiovęs Pranas Šaulys. Savažudys neturėjęs 
pilno proto ir pas kunigą gyvenęs tiktai tuo tarpu iki 
atiduosiant ji i ligonbuti. Policija paėmusi nabašniko vi
sas popieras ir pinigus (300 doleriu). 

WORCESTER, MASS. 
"Kataliko" korespondentas rašo, kad "VVorcester lie

tuviu parapijoje vis dar tebeviešpataujanti suirute. Esan
ti įsikūrusi net nepriklausamcji parapija, kuriai prezi
dentaująs toks tai Jonas Galeekas. Liepos 21 d. buvęs tos 
paiapijos mitingas, kuriame tapęs perskaitytas laiškas 
nuo marijavito Grinkevičiaus iš Lietuvos: ketinąs atva
žiuoti i Vforcesteri ir pradėti kunigauti nepriklauso-
mirins lietuviams. 

Apie šitą susirinkimą rašo angliškas "Woreester Te 
legram" (Liepos 22 d.) ilgoką straipsni. Štai jisai: 

"Woreesterio Visu Šventųjų nepriklausomo 
j i lietuviu parapija vos tik nesuiro vc-
kar vakare dėlei bačkutės alaus, mėnesiniame 
mitinge, laikytame salėje po No. 9 Bartlett St. 
Bačkute alaus šukele vaidus ne dėlto, kad jinai 
buvo susirinkime, bet dėlto, kad jos nebuvo pir
mame parapijos piknike, atsilikusiame 20 d. bir
želio ant Cross'o farmos, Millburyje. 

Parapijos komitetas buvo užsakęs alū tam 
piknikui, bet alaus niekas nepristatė; del to pik
nikas visai nenusisekė, dagi pasidarė nuostoliu 
$8.30, kuriuos galutinai — po ilgu barniu, kuri? 
tooooi ivi n valandai vakare — tapo nutarta at-
mokėti iš parapijos iždo. 

Mitingas buvo trukšmingiausias naujos pa

rapijom istorijoje. Kartais rodėsi, kad itužę pa-
rapijonai prądes vartoti smarkesnius argumen
tus, kaip žodžiai. Besiginčijant išėjo aikštėn, kad 
abudu Woreesterio bravoru turi šalininkus tarp 
para? ijrnū. Bartasi už tat, katras bravoras turė
jo pasiimti pelną iš alaus, kursai turėjo būti par
duotas piknike. 

Pirmučiausiai tapo apkaltintas parapijos pro 
zidentas Jonas Galeekas už nepristatymą alaus 
piknikan. Šis visą bedą suvertė ant Cezario 
Waekell'io, vežėjo "Woreester Brewery Co". 
Kitas vežėjas Alex. Babbits, ir-gi buvo apkal
tintas. 

"VVaekell pasakė, kad alus buvo sudėtas i ve
žimus ir surengtas kelionėn i pikniką, bet niekas 
neatnešė pinigu už ji. Mat. Jonas užmiršęs atei
ti su pinigus — tein alus ir pasilikęs vežimuo
se ant bravoro kiemo. 

Jonas teisinosi, kad jis buvęs suderėjęs ve
žimą ant farmos, nes farmos vežimu butu buvę 
pigiau pristatyti alū piknikan, bet deja! tą dieną 
kaip tyčia arklys apšlubęs ir negalėjęs atvežti 
alaus piknikaujantiems. 

Jonas Pupkas karštai ir smarkiai užsipuolė 
ant Jono Galeeko. Jo pusę palaike daugelis par;:-
pijonū — tu. ką buvo piknike ir sugrižo namoio 
ištroškę ir itužę. f ginčus įsimaišė Petras Plokš
tis — ir galop tapo nutarta, kad nuostolius turi 
užmokėti Galeekas. 

Jonui, žinoma, nepatiko mokėti iš savo kiše-
niaus $8.31, ir jisai pradėjo gintis riksmais, mo
savimais rankomis ir grūmojimais kumštim. Ga
lop, Antanas Bernotas išaiškino, kad pikniką;-, 
buvo surengtas parapijos naudai ir todėl, esą, 
parapija turinti atsakyti ir už nuostolius. Po 
dviejų valandų smarkiu barniu tapo pripažint*., 
kad Antanas kalbąs tiesą. 

Mitingui pirmininkavo vice-prezidentas Juo
zas Kalkauskas, kursai visą laiką daužė kėdes lan 
ką i stalą, bandydamas užlaikyti kad ir tvarkos 
šešėli. Po mitingo pasirodė, kad lankas smargiai 
apsidaužė nuo nuolatinio vartojimo. Mitingui pa
sibaigus, vis dar niekas nežinojo, kas kaltas, kad 

alaus nebuvo Visu Šventųjų parapijos piknike. 
Vienatinis žmogus, ką pasielgė susirinkime 

šaltai, buvo Petras Civinskis, parapijos kasie-
rius. Jisai rimtai apėjo salę, surinko mėnesines ir 
išdavė kvitas. 

Nepriklausomieji lietuviai yra gavę du laiš
ku nuo nepriklausomojo kunigo Lietuvoje. Mi
tinge tapo perskaitytas laiškas nuo kun. Grinke 
vičiaus. Jisai apsiėmė kunigauti naujoje parapi
joje ir prižadėjo atvykti i Wcrcesteri už šešiū 
savaičių. Bet parapijai tatai nepatiko; jinai nu
balsavo pasisamdyti sau kun. Michelevičiū (Mi
ckevičių?) iš Providence. kursai buvo atvykęs i 
Woreesteri tverti parapiją ir kursai dabar yra 
pastoiium nepriklausomosios parapijos Provi

dence". 
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Lietuviu šv. Onos bažnyčia SPRING VALLEY, ILL. 

SPRING VALLEY, ILL. 
KUN. PRANCIŠKUS VALAITIS 

Spring Vallės Parapijos Istorija. 
Lietuviška parapija Spring Vailėje užsimezgė jau l"o-

turiolika metu atgal. Lenkai susijungė tenai i parapiją ir 
pasistatė bažnyčią pora metu pirmiau. Kaip tankiai kitur, 
teip ir tenai lietuviai pradžioje laikėsi su lenkais. Taigi, 
prašant lenkams, kad lietuviai pagelbėtu jiems bažnyčia 
pasistatyti, šie noriai sutiko. Numanydami bet, kad bu 
laiku ir jie patys gal neapseis be parapijos ir savo bažny
čios, tokią su lenkais sutarti' padarė: šešiolika šimtu do
leriu, kuriuos lietuviai sudėjo pastatymui lenku bažny
čios, bus jiems atgalios sugrąžinti, kada jie sau bažnyčią 
statys. 

Apie 1895 metus, Spring Vailėje dirbo jau nemažais 
lietuviu būrys. Neužganėdinti pilnai savo dvasiškuose rei
kaluose iš vaikščiojimo i lenkišką bažnyčią, žmones pra
dėjo mislyti ir šnekėti apie statymą lietuviškos bažnyčios-
Lapkričio 28-ą dieną padare jie pirmą susidinkimą tarno 
reikale. Buvo sykiu nutarta, pareikalauti uno lenką 
sugrąžinimo 16-os šimtu doleriu, ju bažnyčiai paaukotu. 
Pasirodė bet, kad lenkai apie pinigu sugrąžinimą nei 
girdėti nenori. Lietuviai, pasijutę esant apgautais, labai 
supyko ant lenku ir išsiuntė delegaciją pas Peorijos Vy
skupą, prašydami jo, kad palieptu lenkams sugrąžinti 
jiems ju pinigus. Vyskupas pažadėjo tą dalyką ištyrti vė
liaus ir delegatai grižo namo. Pinigai bet pas lenkus ir 
pasiliko. Nuo to laiko lietuviai pertraukė savo susinėsimus 
su lenkais. Velykinei išpažinčiai atlikti, 1896 metain, patsi 
žvietė Sprirg Vallęs lietuviai Kun. M. Kraučiuną iš Cni-
cagos i Airiu bažnyčią. Prie progos prašė jo, kad pagel
bėtu jiems sutverti parapiją ir nupirkti bažnyčiai lietus. 
Kun. Kraučiunas pristojo. Liepos I-ą dien, tais pačiais me

tais, turėdami kasoje 322 doleriu, parsikvietė kun. aL 
Kraučiuną, suderėjo du liotu kertėje Spalding ir Fourth 
gatvių ir juos nupirko. Turint žemę, reikėjo -nislyti apie 
bažnyčią. Komitetas apie tai daug mislijo ir ilgas tarybas 
darė, bet statymas bažnyčios nėjo pirmyn. Pagalios nuta
rė 21-ą d. Kovo 1897 metais, prašyti kun. M. Pėžos, len
kiško Spring Vailėje klebono, kad jiems padėtu bažnyčia 
statyti ir pagelbėtu dvasiškuose reikaluose. Kun. M. Pėža 
pristojo. Tapo suderėtas koutraktierius Fisher iš Peru, 
kad pastatytu medinę bažnyčią už 23 šimtus doleriu ir kad 
ją pabaigtu prieš Šv. Oną teip, kad ant šv. Onos batu ga
lima bažnyčią pašventyt. Bažnyčia bet nebuvo i laiką iš
baigta, jos statymas prasitęsė iki 4-ai d. Liepos. Kun. M. 
Pėža. lenku klebonas, tarnavo lietuviams apie du Laetu, 
imdamas 50-i doleriu mėnesinės algos. Gegužės 3-ią dien. 
1899 metais, tarp kun. M. Pežos ir parapijos komiteto kilo 
nesutikimas. Priežastis nesutikimo buvo ta, kad kun. Pėža 
norėjo būti parapijos komiteto prezidentu, ant ko komi
tetas ne tik kad nepristojo, bet jieškojo prieš kleboną 
visokiu priekabiu ir sumažino jam algą. Kun. M. Pėža 
atsisakė nuo parapijos ir 4-ą d. Liepcs jau nelaikė Mišių 
lietuviškoje bažnyčioje. Parapijiečiai skunaėsi Vyskupiu, 
reikalaudami, kad kun. M. Pėža atiduotu komitetui vi
sus, .nažiausius, parapijos dokumentus. Knn. Pęža nei 
pečeties, nei parapijos knygii neatidavė komitetui, tik 

j pasakė, kad tą viską atiduos kunigui, kuris ateis i lietu
višką parapiją ir nuo jo pareikalaus, kad užsilikusią jam 

! [algą, atlygintu iki centui. Parapijiečiai ve! skundėsi V^-
•JKskupūi. Dalykui ištirti ir sutaikinti žmones M kunigu. 
fcfcVyskupas atsiuntė kun. Shows iš La Salle. Kun. M. Peža 

visai nuo lietuviškos parapijos atsisakė. 
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Liepos 4-ą d. 1899 m. parapija nutarė ant mitingo 
ieškoti lietuviško kunigo. Atsiliepė kun. J. Servetka iš E. 
St. Louis ir 15 d. Rugpiučio atvažiavo ant parapijos mi
tingo. Pasikalbėjus su žmonėmis, neužilgio, kun. J. Ser
vetka ir visai persikėlė i Spring Valley. Bet neilgai kle
bonavo. Kilo nesutikimai ir net melagingi skundai ir kun. 
J . Servetka, apie Visus Šventus, 1900 metais, apleido pa
rapiją. Per ištisus metus, po išvaži&vino kun. Servetkos. 
patarnaudavo lietuviams kun. A. Drevrnicki, lenku Spring 
Vallėje klebonas, imdamas 25 dol. mėnesinės algos. 

Kada žmonės vel persitikrino, kad be lietuviško ku
nigo negal apseiti, 17 d. Lapkričio 1901 m., atvažiavo iš 
YVestvillės, toje pačioje Vyskupijoje, kun. K. Ambrozai-
dyti be komiteto. Klebonas kolektavo pinigus parapijos 
tis. Išbuvo parapijoje tik 8 mėnesius. Norėjo parapiją val-
reikalams ir komitetas teipgi. Komitetas neketino nusilei
sti- įniršimas kai kuriu asmenų parapijoje priėjo iki tam 
laipsniui, kad keletas karštuoliu primušė geležinę paipą 
dinamitu ir gelžgaliais, nakties laike nustatė ją ant tvo
ros i klebono miegstubi ir iššovę, suardė kambarį ir su
draskė pagalves. Klebonui bet bledies nepadarė, nes jis 
laišku apie pasikėsinimą persergėtas, nakvojo kitur. Vie
tinė policija užsiėmė, išsyk, piktadariu susekimu, bet kun. 
Ambrozaieiui išėjus kitur, policijos uolumas atšalo ir pik
tas darbas pasiliko tuomsyk be bausmės. 

Kun. K. Ambrozaitis. apleizdamas Spring Valley, iš 
savo surinktu pinigu atsiskaitė sau algą ir kitas parapijos 
išlaidas, o atlikusius 91 dol. idavę Vyskupui už bažnyčios 
skolą. N'esant klebonijos, parapijos daiktus paliko bažny
čioje. Kiek pinigu surinko komitetas, o'esant jokiu užra
šu, nei atskaitų, negalima žinoti. Žinoma tik, kad kun. Pr. 
Valaičiui atvažiavus, komitetas bažnyčios pataisymui įda
vė jam 75 dol. 

Išvažiavus kun. Ambrozaičiui, štai ką sumanė komi
tetas. Viens iš v>etiniii parapijonū, bažnyčią statant, bu
vo paskolinęs parapijai tam tikrą sumą pinigu, su mortga-
ge (hypoteka) ant bažnyčios. Komitetas įkalbino žinogū. 
kad jis nusiustu Vyskupui notą, reikalaudamas išstatyti 
bažnyčią ant licitacijos. Komitetas tikėjosi nusipirkti baž 
nyčią per lieitaeiją, užrašyti ant savo vardo, ir valdy'i 
paskui parapija kaip jam patinkama. Bet pasekmės tos 
notos buvo kitokios. Peorijos Vyskupas Spalding. dasiži 
nojęs kas yr. skolų bažnyčios savo pinigais užmokėjo. 
Tokiu būdu parapijos komitetas, tikėdamasi surasti tvir
tą pamatą, ant kurio galėtu atsistoti, visai jo neteko. 

Gruodžio 15 d. 1902 metais, atvažiavo iš Lietuvos J 
Spring Valley kun. Pranciškus Valaitis ir Peorijos Vy
skupui leidžiant, apėmė vietinę lietuvišką parapiją be 
jokio mitingo ir komiteto. Nusisamdęs namą. apsigyveno. 
Išvalė bažnyčią ir įvedė joje šitokia tvarką: u?. vietą baž-
nyčioje mokasi kss mėnuo pusė dolerio: šeimvn? už dvi 
vieti moka kas memio 75c. Neimantieji vietų, moka kiek 
kas gal, tankiausiai prie progos, imant kviteles Velykinei. 
Pradžioje parapijos komitetas nerimo. Susirūpinęs, tan-
ki.'1' kun. Valaičio klausinėjo, kaip jis galęsiąs be jo ap
seiti? Matydamas bet, kaip visi reikalai graž;*: ir ramini 
yra atliekami, visai aptilo, ir rūpesti apie parapiją paliko 
kun. Valaičiui. Teip reikalams einam. l.nr„S dol. psrapi 
jinės skolos, buvo išmokėti i pusantrų metu. Virš to. ja'i 

pirmuose metuose, bažnyčia tapo vidui, už 300 dol., gra
žiai lentutėmis išmušta. Reikėjo da klebonijos. Gegužė.-, 
12 d. 1904 m. kun- Valaitis užsikvietė J. M. Vyskupą Spal
ding i savo bažnyčią. Tuo laiku 137 ypatos priėmė Sakra
mentą Dirmavonės. Vyskupas, matydamas žmones netel-
pant bažnyčioje, leido, maldaujant klebonui, užtraukti 
skolos 25 šimtus dol., padidinimui bažnyčios ir nupirkimai 
klebonijos. Paskolą gavęs kun. Valaitis, pirko klebonijų 
namus su visais įtaisymais, ant dviejų liotū žemės, išsodin" 
tos vaisiniais medžiais, už 2,075 dol. Bažnyčiai pailgimi 
suderėjo kontraktieriu už 1,350 dol., o perkėlimui ir su
taikymui varpnyčios — už 125 dol. Šita skoia buvo išmo
kėta i du metu. Dabar jau pora metu, kaip parapija ac 
tik kad netur jokios skolos, bet klebonas tur jau surinkęs 
1,000 doi.. pastatyrr d, būtinai reikalingos prapijai, mo
kyklos. 

Kun. Pr. Valaičiui besidarbuojant gražiai naudai lie
tuviu ir lietuviškos Spring Vallėje parapijos, neapsiėjo 
ir toliau be liūdnu atsitikimu. Kur atsiranda šviesa, sako 
priežodis, ten pasirodo ir šešėliai. Gegužės 19 d. 1908 me
tai:, laike keturdešimtės atlaidų, apie trečią valandą po 
pietų, n'esant žmonių bažnyčioje, pasirodė ten ugnis. Pa-
tėmyta buvo prieš tai, kad du vyru išbėgo iš bažnyčios. 
Žmonės greit subėgę, ugnelę tuo užgesino. Didysis bet me
dinis altorius buvo labai sužeistas. Draugystė apsaugo
jimo nuo ugnies išmokėjo už nuostoli 950 dol..; parapija 
pridėjo da 150 dol., ir bažnyčioje tapo įtaisytas naujas, 
aržuolinis, gotiško stiliaus altorius. 

Balandžio 6-ą d. 1909 m., kilus didžiai vėtrai, bažny
čia tapo išjudinta iš vietos ir sukraipinta. Draugija ap
saugojimo nuo vętru išmokėjo 400 dol. nuostolio. Bažny
čia vėl tapo atitaisyta ir naujai iš lauko nudažyta. Kaip 
iš paveiksėlio matyti, Spring Vallės bažnyčia gražiai iš
veizi iš lauko. Da smagesni daro ji ispudi ięjus i vidū. Bt-
sir.seldžiant Šv. Onos bažnyčioje, rodžias perkeltas jam>"-
si kur i kaimo bažnytėlę Lietuvoje. Teip joje malonu ir 
ramu. Tris priešai gražūs gotiški altoriai, su savo bokšte
liais einančiais vis aukštyn ir aukštyn, teip ir kelia minti 
ir sielą aukštyn, i dangų. Dvi didelės, žaliuojančios pal-
meti šalyse didžiojo altoriaus ipatingai atydą atkreipi;-
prie To, kuris iš mušu meilės altoriuje užsislėpęs gyvenr.. 
Viskas sykiu teip rodžias ir kalbą i širdi: "Kaip malonn 
čia bū t i ! " . . . 

Skaitant Spring Vallės parapijos istoriją gražu jos 
šiandienini padėjimą, nevienas pamislis, kad ten tur būti 
ne tik geras klebonas, bet teip-gi ir žmonės geri. Teip Sti-
kro ir yra. Reik tik pastebėti, kad kaip gerus pažįstame 
iš jii geru darbu, teip vel pikti darbai duoda liudymą apie 
piktas žmones. Kad yra kūkaliu. įsimaišiusiu Spring Vel-
lės kviečiuose, tai nurodo atsitikimai jau pirmiaus pami
nėti. 

Kun. Pr. Valaičiui, kaipo klebonui, rupi ne tik finan
siškas jo parapijos padėjimas, bet teip-gi. ir da labiau, 
doriška jo žmonių gerovė. Užtaigi, patėmijės ką blogo, 
drrsiai pakeldavo balsą iš sakyklos priešai girtuokliavi
mą, apgavimus, vagystes, peštynes saliunuose ir tt. Tokie 
pamokslai ypatingai nepatiko tiems, kurie teip darė. 
Kr.ip priežodis sako — "a*1* vagies kepurė dega" Pasikė
sinimas ant gyvasties kun. Ambrozaičio, be bausmės va!-
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diškos tuomet pasilikęs, padrąsino naujus nakties karžy
gius. Pasipylė krasa ant kun. Valaičio vardo, begėdis 
kiausi ir grasinantieji laiškai. O tokiuose laikraščiuose, 
kaip — "Darbininku Viltis", "Kova'", "Vienybė" \r 
"Keleivis" straipsniai pilni melagysčių apie Spring \&\-
lės klebono darbus. Regint piktadariai, jog rašymu nieko 
neįveikia, griebėsi smurto. Nakčia, prieš Naujus Metus 
apstojo su revolveriais klebono namus, kad ji užnuštū. Dle 
va<; apsaugojo kleboną nuo nelaimės. Vieną iš kaltroikū 
krasos vyrausybė susekė ir teisman padavė. Byla yra ran
kose L. S. Couit'o. 

Spring Valley, tai nedidelis miesčiukas apie i tris va
landas kelio nuo Ohieagos, įkurtas 25 metai atgal, piet
vakariniame Illir.ojaus valstijos kampe, ant kranto upes 
teip-gi Illinois. Skaito apie keturis tūkstančius gyvento
ji!, daugiausiai Italu. Yra tris katalikiškos parapijos: 
Airiu, Lenku ir Lietuviu. Žmonės dirba minkštųjų anglių 
kasyklose. Yra jūjū keturios. Lietuviu — yra Spring Yal-
lėje apie du šimtu šeimynų. Krautuvių lietuvišku yra dvi 
ir šešios su valgomaisiais daigtais (groceries). Saliuniu 
lietuvišku yra 13; metinis saliuno laisnis (patentas) 500 
dol. 

Prie Spring Vallės parapijos priklauso lietuviai iš 
visos apieli akės: 

1. Šafte N3 — 25 šeimynos; 2 saliunai. 
2. Saite N5, arba Dalzel — 5 šeimynos. 
3. Marquette — 17 šeimynų-. 1 saliunas. 
4. Seatonville — 34 šeimynos: 1 grosernė; 2 saliunai. 
5. Granville — 40 šeimynų; 2 grosernės; 2 saliunai. 
6. Standart Barry — 6 šeimynos. 
7. Ladd — 16 šeimynų. 
8. Cherry — 25 šeimynos; 1 grosernė -, 2 saliunai. 

Parapijoje yra da šios draugystės -. 
1. šv. Juozupo. nariu skaito apie 6" 
2. šv. Ap. Petro ir Povilo nariu skaito apie 100. 
3. šv. Antano, nariu skaito apie 100. 
4. šv. Vincento, nariu skaito apie 200. 
5. Šv. Jono Krikštytojo, nariu skaito apie 150. 
Cherry 6. Šv. Mikolo, nariu skaito apie 40 
Seatonville 7. šv. Kazimiero, nariu skaito apie 35. 
Yra da draugijos: a) Susivienyjimo L. A., b) Lietu

vos Sunū. e) Ukė*»ū, d) Socijalistū Darbininku, e) Tikru 
socijalistū: nariu skaitlius šiose draugystėse — nežino
mas. 

GRANVILLE, ILL. 

Kunigis Delo ir Lietuviai, 
i vanaldą kelio nuo Spring Valley yra angliakasiu 

miesčiukas Granville. Metas atgal, atvažiavo iš Chieagos 
i tą apielinkę su savo draugu kun. Delo, italas. Patyręs, 
kad Granvillėje ir artimiausioje jos apielinkėje gyvena 
apie pusantro šimto šeimynų italu, o teipgi ir kitu tautu 
kataliku nemaža, kaip: lietuviu, lenku, slavokū ir airiii, 
pasiryžo ten apsigyventi ir pastatyti nors vieną katalikiš
ką bažnyčią. Kad sužinoti už kiek vietiniai katalikai įs
tengs bažnytėlę pastatyti, perėjo visus ir surašė, kiek kas 
tam tikslui žada aukoti. Lietuviu ten yra apie du šimtu. 
40 šeimynų ir apie 100 pavieniu. Pastatymui vietinės baž
nyčios prižadėjo jie labai nedaug, tik 80 dol. Prieš kun. 
Delo teisinosi jie tuom, kad jie prigul prie lietuviškos pa
rapijos Spring Vallėje. — Gerai, šnekėjo jiems kun. Delo, 
jus ir prigulėkit prie lietuviškos parapijos; bet jus, ka
talikais būdami, priderystę turite šv. Mišių klausyti kas 
Šventadienis, i Spring Vallę-gi nueinate tik syki arba i u 
syk i metus. Taigi čia statysis katalikiška bažnyčia, kati 
teip jūs. kaip ir kiti katalikai turėtu progą kas nedėl'n 
šv. Mišiū išklausyti. Męs, teisinosi da lietuviai, angliškai 
nesuprantame. — Jus, atsakydavo jiems kun. Delo, žino
te, kad šv. Mišios yra laikomos lotyniškoje kalboje, ar 
jas laikytu kunigas Uetuvys ar italas. Bažnyčios prisaky
mas yra-. "Šv. Mišiū. šventomis dienomis, dievobaimin
gai ir priderančiai klausyk". Kokio norint katalikiško 
kunigo šv. Mišiū išklausęs šventadienyje, išpildai prisaky
mą Bažnyčios. 

Kada bažnytėlė pradėjo statytis, kun. Delo išėjo rin
kti pažadėtas aukas. Visi ką prisižadėjo, atidavė. Lietu
viai sudėjo iš 80 dol. pažadėtu, tik 37 dol. Kada kun. Delo 
rinkdamas aukas eidavo pas lietuvi per vienas duris, tai 
jis išeidavo per kitas. Kada žmonai priminė apie auką, ji 
atsakydavo, kad angliškai nesupranta. Užklausius ar vy
ras namie? Atsakydavo — nėr! — Good bye, «ako kuni
gas, kitas syk ateisiu. — Išėjęs iš namu ir atsigryžęs. ma
to žmonos vyrą per langą žiūrint. Pastačius medinę baž
nyčią, reikėjo ją pamaliavoti. Tam tikslui aukos buvo ren
kamos tik bažnyčioje. Patėmyta, kad iš lietuviu i bažny
čia vaikščioja tik du vyru ir viena žmona. Tuomtarpu 
Granvillės lietuviai nėra nuskurdę. Mainos ten nuolatos 
dirba ir du saliunu gerą bizni daro. Žmonelės susipraskit! 

S. 

BjfLZlSr^TISTES ŽIESTOS. 
Kun. J. P. Chidvriek tapo paskirtis New Yorko a< 

ei '.diecezijos seminarijos (Dunwoodee. N. Y.) naujuoju 
rektorium. Kun. Chidwick yra garsus tuo, kad buvo ka
pelionu ant Amerikos šarvuočio "Maine", kada šis pa 
skę-.'.o Havanos (Kuboje) uoste. "Maine*o" paskandini
mas buvo artimiausioji Amerikos su Ispanija 1898 m. ka
rės priežastis. 

Naujas Kauno uvasiskosios seminarijos rektorius, 
kun. d-ras J. Maciulevičius (Maironis) ketina įvesti semi-
narijon šešerių m^tti mokslo programą. Tarp nauju da
lyku, klierikai bus mokinami filosofijos ir socijologijos. 

LIETUVIAI STATOSI BRANGIĄ BAŽNYČIĄ. 
Wilkes-Barre lietuviai sutarė pasistatyti sau muro 

bažnyčią už 53 tukst. dol. Kontraktieriais yra "M. Stipp 
Corrstruetion Co." iš Scranton. Pa.: architiektorius 9wcu 
McGlynn iš Wilkes-Barre. 

BLAIVYBES RErKALAI. 
Chicago, UI. Rugpiučio 4, 5 ir 6-ą dieną ivyko Chicago-

je 39-a metinė konvencija kaialiku blaivinikū unijos. Rug
piučio 3-ą d. buvo priėmimas delegatu salėje "Auditorium 
Tlotel". Delegatu pribuvo apie tūkstantis. Rugpiučio 4-ą 
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d. atlaikė Katedroje iškilmingas šv. Mišias J . M. Vysku
pai Rhode, o Tėvas O'Callagan, Paulistas, pasakė, pamok
slą Tą pačią diena buvo dvi blaivinikū sessiji: pusiau dvy 
liktą prieš piet ir antrą po pietū. Pusiau aštuntą vakare 
buvo paroda blaivinikū draugijų IllLuojaus valstijos. Pa
rodoje dalyvavo apie penki tūkstančiai asmenų. Ypantiu-
gai idomu joje buvo būrys iš 50ts jaunikaičiu, kurie nie
kad nebuvo saliune ir prisižadėjo niekad i ji neižengti. 
Jie, vėlužais mosuodami, karts nuo karto šaukė: "The 
saloons mušt go!'" — Saliunai tur žūti! Paroda pasibaigė 
apie 9-ą valandą vakare suėjus visiems i "Auditorium' 
teatrą i prakalbas. Visos vietos buvo užimtos. Tėvu Pau-
lislū jaunikaičiu korui labai gražiai pagiedojus porą gie
smelių, kalbėjo J. M. Canevin, Pittsburgo Vyskupas, apič 
šventimą nedeldieniū ir ant kiek saliunas prisideda prie; 
išniekinimo šventadieniu ir platinimo bedievybės. Antras 
kalbėtojas buvo Kun. M. Reardon iš St. Paul, Minnesota. 
Kalbėjo apie "Kataliku ir Amerikos Saliuną". Karšta ir 
energiška jo kalba iššaukdavo publikoje tankius ir triuk-
šminki:": ranku plojimus. Paskutinis kalbėjo Tėvus U. 
Mueller. prezidentas Ohio's blaivinikū unijos, apie pilnos 
blaivybės judėjimą, (The totai Abstinence Movement). 
Ragino visus mesti vartojimą svaiginančiu gerymū ir 
įstoti i blaivininku uniją. (Tos labai įdomios prakalbos 
bus neužilgio pagarsintos "Drauge" ištisai). Prakalbos 
pasibaigė Il-ą valandą atgiedojimu Amerikiečiu tautiško
jo Hvmno. 

(A.S.) 

Lillian Blauvelt priims kataliku tikėjimą. 
Garsi Amerikos giesmininkė-soprano. ponia Blau^'jit. 

ketina netrukus pereiti i kataliku tikėjimą. Jinai dabar 
yra išvažiavusi i Japoniją, iš kur važiuos i Rusiją duotu 
koreertūs, paskui žiemą nuvyks i Londone ir priims kata
likybę Westrainsterio katedroje. Visi jos draugai, gyve
nantis Londone, priklauso prie tos parapijos. Ponia Blau
velt yra vienatinė moteriškė, ką tapo apdabinta šv. Ceci
lijos ordenu — teio labai pageidaujamu artistu. Šitą or-
deną jinai gavo nuo šv. Cecilijos akademijos (gyvuoja jau 
tūkstanti metu) už tatai, kad labai gražiai pagiedojo 
"Reąuiein" Ryme Verdi'es laidotuvėse. 

Ponia Blauvelt paeina iš protestonū giminės, o kata 
likū tikėjimo tiesu mokinosi pas garsu Londono pamoksli
ninką, kun. Herbertą Vaughan'ą. 

"Šv. Petro Advokatu Draugija'- panaikinta. 
Ateina žinia iš Rymo. kad Pijus X. panaikino "S*. 

Petro Adokatū Draugiją." Buvo tai draugija, įkurta 187* 
m., tuojau apėmus Leonui XIII. apaštališkąjį sostą. Drau
gijos įsteigėjai buvo garsiausieji advokatai katalikai Eu
ropoje. Draugijos pirmininku, apimant sostą dabartinia:ii 
popiežiui, buvo prancūzas. Maitre Lautier. D-ras Vfto 
Frankenhuysen buvo prezidentu Holandijos šakos, o d-ras, 
vor. Nerting vadovu Vokietijos šakos. Pirmutiniu draugi
jos globėju buvo kardinolas Pavrochi. 

Pradžioje i draugiją buvo priimami tiktai tokie advo
katai, ką buvo gerais katalikais ir prižadėdavo ginti baž
nyčios reikalus teismuose. Bei laikui slenkant i draugiją 
isiga'0 asmens, ką pradėjo naudotis savo įtekme ir pa-
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žintimis apgavingiems siekiams — daugiausiai pardavinė
jo norintiems netikrus bajorijos titulus, kuriuos suteikia 
šv. Tėv'es. Dėlei tos priežasties daugelis geru, doru ir tei
singu advokatu pametė draugiją. Sužinojęs apie tatai Pi
jus X. panaikino draugiją, nes "nepildo pirminiu savo 
ist«tū ir nustojo būti naudinga bažnytiniuose reikaluose". 

Tris istabūs parašai. 
Viršui Milano (Italijoje; katedros duriu yra lab»i 

istabūs parašai. Pirmas — tarp išdrožtu rožiū vainiko 
skamba: "Viskas, kas mums patinka, tęsiasi tik valandė
lę" . Antras — viršui kitu duriu, aplinkui išskapstytą kre
žiu — skamba: "Viskas, kas mus vargina, traukiasi tik 
va.lajjuėlc". Viršui viduriniu duriu skaitome parašą: "Tik 
tai amžini daiktai yra svarbūs". 

Kardinolas Satolli, kursai buvo sūkiai susirgęs pirm 
kelerių savaičių, yra geresnis. Visas pasaulis meldžiasi, 
kad jisai pasveiktu. Kardinolą*; Satolli buvo pirmuoju 
šv. Tėvo pasiuntiniu Suvienytose Valstijose ir igijo.dideli 
populiariškumą pas visus amerikiečius. Jisai įšventino 
i kunigus dabartini Bayonnės (N. J.) kleboną, kun. M. 
Šedvydi. 

Po Italija šiuo laiku lankosi daug amerikiečiu Viešna 
miai. ką vasarą paprastai esti apitušti. šimat negali sutal
pinti visu svečiu. Daug yankiū nori pamatyti šv. Tėvą, 
teip kad kardinolas Merry del Vai negali net išvažiuoti 
vakacijosna. 

Georgia skaito apie pustrečio milijono gyventoju. 
Penkiolika tūkstančiu jūjū yra katalikais, bet šitoji sau-
jalė atlieka tiesiok stebuklus. Reikia tiktai pamatyti kata
liku bažnyčią Macone. Sakytum, kad jai privalėtu būti 
papuošalu didžiausios didelio miesto parapijos! Macon-i 
randasi teip-pat jėzuitu novicijatas ir žydinti mokykla 
negru vaikams. Šitą mokyklą užlaiko Motina Katariiia 
Drexel. 

Kardinolas Gibbons pašventino naują šv. Marijos 
Magdalenos katedrą mormonu sostinėje, Salt Lake City 
(Utah). Šitas miestas buvo įsteigtas mormonu, o dabsr 
stovi jame puiki kataliku katedra. Kardinolas Gibbons 
tik pirmą syki yra nuvažiavęs toliau i vakarus, kaip upė 
Mississippi. 

Neseniai buvo laikomos misijos Cmatilla indiečiams 
Oregone. Misijas laikė vyskupas O'Reilly drauge su dvie-
jais jėzuitais: Cataldo ir Neate. kuriuodu pamokslus sakė 
indiečiū kalba. Daug klausytoju apturėjo nemažą nau lą 
:.š misijų. 

Anglijoje numirė Hexham'o ir Xew Castle vyskupas. 
Tomas \Vilkinson. Pirmiau jisai buvo protestonū ir mo
ki rsi i anglikonu kunigus. Xeradęs užganėdinimo sav;: 
me tikėjime, jisai pradėjo jo jieškoti pas katalikus, kur 
ir rado ji. Pamaži pasiekė vyskupo laipsni ir išvyskupav > 
ištisus dvidešimti metu. 
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WATERBURY, CONN. 
Sunkus laikai, sunkus padėjimas, ypač lietuviams. 

Nėr* fcots subatos, arba jos išvakarių, kad nenuvežtu 
dviejų, trijū polieijon. Tam didžiausia priežastis alkogolis. 
Žmones, nepaisydami savo ateities nei savo sveikatos, o 
protą pamynę svaiginančiu gėralu dumblyne, žudo savo 
sunkiai uždirbtą skatiką; traukia patys save ir savo šei
mynas i didžiausią vargą. Gaila žiūrėti, kaiip lietuviai ne
susipranta. Jokie patarimai, jokie persergėjimai ir saky
mai nieko negelbsti. AŪ*, vietinis klebonas, kun. Sauru-
saitis, kasnedelia iš sakyklos bara ir bara, o žmoneliai 
kaip trauke, teip ir traukia gurgulę. Bet broliai, metas 
jau pamesti davus auką dievaičiui Bakchui! Bukime visa
dos blaivi, skaitykime knygas ir laikraščius! 

Perkūnėlis. 

r.rr^vlt, Q7 PESIDBNCB 1100. ^irvin? \EW PHONE 37. - ^ " OFFICE, ^ * - ^ L į T Į J V I U ADVOKATAS 
J O N A S S . . L O P A T T O . 

47-48-49 Bennett Building, WUkes Barre, P*. 

F A B I O L E , 
Garski kardinolo Wisemano apysaka. Verte Vytau

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

Gaunama pas: 
ESV. V. VARNAGIRIS. 

^KGGKLYH, N. Y b t t u v a u * -

ADRESAI CENTRO VYRIAUSYBES SUSIV. LEST. 
RYMO KAT. AMERIKOJE: 

KUN. S. PAUTD3NTUS prezidentas, 
P. O. Giradville, Pa. 

JONAS RDKTERAITIS vice-prez., 
67 James St., Waterbury, Oonn. 

KAZYS KRUŽINSKA5 sekretorius, 
324 South 1-st St., Brooklyn, N. Y. 

GABRIS LAIBINIS. išdininkas, 
P. O. Box 135 Duryea, Pa. 

JONAS VDERATTIS, 
107 So. Harding St., Worcester, Mass I kasos 

KAZYS VAŠKEVYČIA, \ globėjai 
186 Jefferson St., Newark, N. J ' 

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

KUN. V. STAKNEVTČIA dvasiškas vadovas. 
207 Adams St., Newark, N. J. 

NAUJA KNYGA 
Biblija arba šv. Raštas 

išleistas 
KUN S. PAUTIENIAUS. 

Tik vienas šitas šventaraštis yra katalikiškas. 
Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntinnu 
Adresas: REV. S. PAUTTENIUS, 

GIRARDVILLE, PA. 

MUJVYKIMES PATYS 
Gramatika angliškos kalbos mokytis be mokytojo 

(apdaryta) $1.00. 
Vaiku Draugas arba kaip mokytis skaityt ir rašyt. 

be mokytojo 15c. 
Naujas Budas mokytis rašyt be mokytojo 10c. 
Aritmetika mokytis rokundu be mokytojo su paveik

slais (apdaryta) 35c. 
Pinigus siuskit per Money Order po šiuo adressu: 

P.MTKOLAINIS 
Box 62. NEW YORK CITY. 

Vargamistra mokauntis lietuviškai, angliškai ir len
kiškai bei slaviškai, ir mokąs moksline vesti tegul atsišau
kia i "Draugo" Redakciją. 

''iDreuago" jk,genta,i: 
Mt. Carmel, Pa. .13. Miss Annie Klimavičaite 

1. Mr. Anthony Kasparavičius 
27 E. 23rd Str. Bayonce, N. J. U M r T E z i e v i g 

2. Mr. A. Gudartis 1 Minersville, Pa. Box 1G7. 

Silver Creek, Pa. Bos 73. 

3. Mr. Mike Šlapikevičius 
New Philadelphia, Pa. 

Silver Creek, Pa. P. O. 

4. Mr. V. Leskevičius 
Middleport, Pa. P. O. 

5. Mr. Joseph Tamašauskas 
200 Bcdford Ave., 

Brooklyn, N. Y. 

6. Mr. J. Čižiauckas 
3i2 S. Poplar St., 

S. Mr. Mamertas Karbauskas 
52 G. Sst. So. Boston I „ _ 

115 

321 Kensington Ave., Chicago, UI. 

14. Mr. Antanas Pocius 
10806 Wabash Ave., Chicago, 111. 

9. Mr. Leonas Švagzdys 
171 5th St. So. Boston. 

10. Mr. Martin Lencevičius 
150 Fiat St. Phillipsburg. N. J. 

i 11. Mr. Jonas Jackevičia 
<" " -" \vc., Maspeth, N. Y. 

I 

Mr. John Kazialka 
1505 Baugh Ave., 

East St. Louis, UI. 

16. Mr. Jos. Zujus, 
61 Church St., Pittston, Pa. 

17. Mr. J. Bartuševiče 
4551 Hermitage Ave., 

Chicago, 111. 

12. Mr. Alex Getz 
3220 Illinois Court, Chicago, BĮ. 

Juozas Miir 5"""" 0 

Box 593. Forest City, P* 
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GEGUTĖ. 
(Ballada). 

Ko tie dunda miškai? skamba, gaudžia ragai? Nors sutemo naktis — ūžė, staugė musys, 
Per lygumą balsas jū plaukia. . . Vaitojo galiūnu krūtines. 

Tai Kęstutis narsus prieš kryžiuočius — savus B«t kryžiuočiai minės: jie daugiau neb-norės 
Bajorus-kovotojus šaukia'. 

Laužai dešra .šviesiai, renkas vyru apsčiai — 
Bežiūrint pulkai susidaro. 

Nėr ko laukt, atidėt — • tik šaukimas girdėt: 
Vyručiai, i karą ! i karą ! 

Tris broleliai jauni skuba beg tekini 
Ir žirgus bėruosius balnoja. 

Sesės traila savos, bet reik gint Lietuvos — 
— Sudiev! — tik pasakė ir jojo. 

Saulė žengė skaisti, ir kryžiuočiu plati 
Minia pasirodžius užgriuvo. 

Kirčiai skrydo žaibais, raudo žemė kraujais, 
Jaunuomenės tūkstančiai žuvo. 

Lankyti lietuviu tėvynes! 

Gaudž trimytai garsiau, karas užbaigta jau, 
Jau pergalė skelbiama šaliai. 

Skamba dainos linksniai, joja broliu pulkai — 
Nejoja tik mūsū broleliai! 

Jau pavasaris švint, aut žiedų rasa krint, 
Vieversys savo giesmę užtraukė; 

Tik sesutė jauna liūdi, rauda viena, 
Parjojant broleliu vis laukia. 

f'iulb' paukšteliai miškuos, laksto, žvengia 
laukuos 

Žirgeliai laisvi be jojiku. 
Ei dalele! karštoj ' žuvo broliai kovoj' 

Nuo kardo kryžiuočiu plėšiku. 

Ir sesyte jauna — ji našlaite viena — 
I girią nuliūdus išėjo, 

Tarp berželiu žaliu tarp kvipnūjū geliu 
Broleliu kareiviu gedėjo. 

Bet nerimo širdis, po šiai dienai dar vis 
Broleliu berauda sesute: 

Mat iš skausmo jinai, kad dejuot amžinai. 
Pavirto i raibą gegutę . . . 

E į Dagilėlis. ("Draugija.") 

%t %± 
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