
*lytU, kiekvienas i pa
liesta. fcj<> ttiip-pat ir 
apns nuo Onlilėjoa is 
t o Na/aivt \ Bvdy *em$, 
rido mirštą, kursai vadi 
lletleem dėlto kad buvo 
• >\ido immy i r tf»Nto*f» 
t hutu užrašytas su Ma-
sužadėta sau moterimi, 
a. Ir stojosi, kad tonai 
Į išsipildė dienos, idant 
ūdytu. Ir pagimdė su-
iavo piringimuRį, ir su-
> ji vystyklais ir padėjo 
Rki rtėje, jou nebuvo a-
• vietos gaspadojo. 0 
piemenį* tojo salyje, 

antį* ir aergintįs nak-
uirgytiy ant savo kaime 
) s ta i Viešpaties nniuo-
tojt»i pas juos, o Diovo 
ybe alkvietė anuos, ir 
[ando didžia baime. Ir 
jiems ani uolas: Nesibi-
i»; nes štai apsakau 
didžią linksmybe, kuri 

riaiems žmonėms: jog 
ien užgimė jums Išga-
•H, kursai yra Viešpats 
UH, l>ovido mieste. 0 
*niH ženklas: rasite ku-
^ įvys ty t a , vystyklais 
lėty prakartėje. O tuo* 
stojusi H\\ aiiiuolu dau-
dauniškujy pulkų, gar 
iėiy Dirva ir sakanėiy: 
i Dievui aukštybėse, o 
wmos romvbė žmonėms 
valios, 

įtromaioms Mišioms. 

lo Slose dienose kalbėjo 
mums per Suny, kurj pasta
tė tėvainiu ant viso, per ku-
f\ padarė ir amžius; kursai 

me, kad pasiekia ir atgnivt* . ., r x . . , 1* . \ . . . , das apvaikščiojant, atrast! na \H't ir labiausiai nuliudu- i«- i , i 
džiaugsmą. Juk Jėzus yra ii 
niusu. Sekime Jo pavyzdį. 

šias širdis. 
Kalėdos vra tai šventė Ku 

'Kai yra skaistumas garbės ir dikėlio Jėzaus, šventė Tojo, 
jo Ksybės paveikslas, o pa-j Kuris yra džiaugsmas, ir lai-
darca grieky apėystijima, sėjmė, Kuris atėjo, kad nupuo-
di po dešinei didgalybės; lusią ir nuliūdusią žm >niy 

šioje, Kalėdų Dienoje. Jit 
atėjo džiaugsmą atnešti; J is 
buvo pasitenkinęs ir dau
giau nei pasitenkinęs po ta 
šalta, nuošalia, pastoge, nes 

ttrtja. - m III, 
>t kada pasirodė muši 
ytojo Diovo malonybe 
y bis no iš teisybės dai 
iriuos uięa darėme, bei 
ivo gailestingume isgi 
is per apmaagojimu ai 
imo ir atuaujinimi 
ttsios Dvasios, kuria ig 
snt mus y apsėiai pei 
turistę* musy Isgany-I 

* , , . . ; iv. . :. v/, saua, uuosaua, pastoge, nes 
augžtybos,: tiu, Koros.us ,,a- pmlnj> pmdlitfglnti, at».«ti > | j s j o w ([iii^UU) i(,-. 
•tojęs už muuolus, kuo ,,rn- jai vilti į l a i * * |<( l ( i ( ,„. t j , a t m . . ( i m .,,,. 
kilnosiu vardą u« jo nyture- ! « ą v m ™ s m l m . ^ I l t s i ž { l ( , . k i l m , 
jo, Nes kuriam aniuoly kuo 
met sakė: Mano sunūs esi tu, 
aš šiandiena pagimdžiau ta
ve i Ir vėl: Aš busiu jam tė
vu, o anas bus man sūnum l 
O vėl, kada, įvedė pimigimu* 
sį ant žemės apskritumo, sa
ko: tegul kloniojasi jam vi
si Dievo aniuolai. 0 aniuo-
lams vėl sako: kuris daro 
aniuolus savo dvasėmis, o sa 
vo tarnais ugnies liepsna. 0 
sūnui: tavo sostas, Dieve, 
amžių amžiams: teisumo lass 
da, tavo karalijos lazda; nu
mylėjai teisybę, o neapken
tei neteisybės, — dėlto tave. 
Dieve, patepė tavo Dievai 
džiaugsmo aliejum daugiau 
už tavo draugus. Ir: Tu Vieš 
patio, pradžioje nutvirtinai 
leme, o dangus yra tavo ran 
ku darbas. Anie pražus, bet 
tu pasiliksi, ir visi, kaipo m-

džiaugsmu sklidina, augšti 

OLORIA 1N EXCELSIS 01:0 
Kalėdos. . . Tūkst&nfiiai sudildo uolą, vanduo gesina 

saumeilės. Kalėdų dienoje kunigą bažnyėiose prie alto- ii^nį - be t . . . kuris iš Siu 
na, šiandien mums.suteiktą, • s t | l j K k i n i r s j suteikti dziau-s- riy intonuoja tą gražiąją uaival-u kadanors užkenktu 
dangaus dovaną. Kaledy die ; | | m j ^ ^ . a H h m i L Dangaus giesme kurią pals Augšėiausiojo balsui? . , . . 
noje • Hažnyėia suteikia vi
siems kunigams daleidimą 
laikyti trejas šv. Mišias: au
koti Dievui tų didžiąją au
ką, kurioje pribūna vėl .lis 
Pats, Kuris kaipo mažas Vai 
kelis užgimė Retlėjeme, i-
daut žmonių giminės 
Džiaugsmas taptij ir mušą 
džiaugsmu. 'Vo* trejos Mi
šios, nors {vairiose valando
se yra laikomos, bet, iš tre
jopo atžvilgio, tur tarpe sa
vęs susirišimą. Kokiuo-gi bū 
du i Paminėsime ėia jas at
skyrimu ir pamatysimo, 
kaip jos visos yra sujungtos 
tarp ftftVfS šviesa, džiaugs 
mu ir meile. 

Pirmosios Mišios vra lai-
« 

komos pusiaunaktyje, kuo-

ržmirškinie save dėl Jėzaus 
o Jis, atsilyginimui, pripil
dys nnlsu širdis džiaugsmu 
taip dideliu apie kuri nei ne 
manėme. Paklauskim tik 
meiliai Vaikelio Jėzaus: 
"Brangus Viešpatie, ką tu-

Visogalis sudėstė savo Sū- Jis, it trimito aidas, jurią u-
uaus gimimo dienoje, o ku- žimas, arba miško šlamėji-
iią pirmu kart išgirdo var- mas: kuo smarkiau paduke 
gingi ))ienH'nėliai .Judėjos vėjai dūksta ir siauėia, tuo 
dirvose; Gloria in excelsis garsiau ir aiškiau jie atsilie-|šiaurės ir piety — būriai ke 
Deo. pia.%.. leivių skubina į Betlėjaus 

Kunigy žodžiams pritaria Tai visgi, skaitytojau, ma j miestelį, idant ten rvto — 

veiklus judėjimas. Vieške
liai, keliat, takai net, rodos, 
lūžta nuo keleivių daugy
bės. O ypaė garsus vieškelis 
lledrono tr Jeruzolimos tar
pe, net, rodos, pajuodavęs 
nuo žirgą kanopi; ir kelei
vių p ėdy: iš abiejy pUSlŲ — 

riu veikti, kad ]>adaryėiau graudi va goną melotlija, lonu butą nors mintim poVsl 
šiandien laimingu, kurį nors! hfli'iai skambanėią k»»rą, baž kelti ant Betlėjaus pakalniu, 
iš Tavo vaikelią?" 

SVEIKI SULAUKĘ 

nyėiu varpai, milijonai tikiu kada prisiklausus augelis-
ėiyjy — žodžiu, kas tik gy- kai melodijai ty pi(»menėliy 
vas skubina dvasios pagavi- dvasioje, kurie pirmu kart 
me j Betlėjaus Kutt»le, idant ją girdėjo. . . 

LINKSMŲ KALĖDŲ! ten sudėtu savo Širdingiau- Naktis. Giedri mėnesiena. 
Xl , . , , l h ( ,, , sius pasveikinimus tikka ui Mėnuo atkreipdamas savo Maloniems Draugo skai . .» . . ' . . . i , v, . . . t i v. •. ,. gimusiam Isganvtoim. nublankusi veidą basko nai< Vtojams Miineiame širdin- ^ —-, . .. B . '. X1 , . ,. , , . , . ,. , . . , . 

3 J . ... n - i Tūkstantis devyni šimtai ties sesėms Judėjos paka

bas pasens; ir kaipo apdarą met tamsybės da mus apsiau 
permainysi juos, ir bus per- ėia; teėiaus, toje gilioje tam 
mainyti, bet tu esi tasai pats, 
ir tavo metai nepasibaigs. 

soje, praslinkusiu prieš Kris 
taus atėjimą amžiy, $> iete 

giausius velijimus Linksmu 
Kalėdų! Lai Romybės Vieš
pats užviešpatauja lusy šir-
dvse! }.-ai išnvksta is katali-
ku tarpo p,;\v<lai, nei.])ykan 
tos, paniekinimai! Lai u/žy
di nu»ilė ir sutikimas! Lai 
išnvksta tamsvbė ir užguiti-

anksti galėty užsiraSyti Ce
zaro kniuboje, 

Pats Hctlėjus — vargin
gas ir ma4as, o kurio vardas 
jei tik prnnasy raštuose užsi 
likęs, bet š iąnakt . . . garsus, 
kaip Augusto Roma!. . . Iš
tolo žiurinėiam prisimena 
patogi Voneeija, arba Ko
mos degimas Nerono laikuo
se. Arčiau priėjęs, atsirandi 
didelesniani žmoniy pulko, 

žvaigždės, gaivinanėios viltį « ™ f * 8«l
lV1

lf!l
l
l.li,lil! 

- J o atėjimo, kol Pats J is no- *ff" k ū d ^ t J**** s u 
. . . v . 4 savo "gera vaha ansnrvve-, atėjo, Kuris vra Aur/ina mu _ »*~r • * "K 

J «i ftvi«.!i n a J u s l ^ s»wiy«e! 

Evangelija. — Jou. I, 1 
14. — Iš pradžios buvo žodis 
o žodis buvo pas DicviĮ, o s y Šviesa, 
Dievas buvo žodis. Visi daik Antrosios Mišios yra laiko 
tai per jį stojosi, ir bojo nie- mos brėkštant, kada jau die 

devyni šimtai nes sesėmis juaojOB \ 
ir dešimts mėtŲ nuo tada, hėsoj nekartą taip tankiai Iv 
kad šios giesmės aidas pa- sparėiai mėto savo sidabri 
siekė musy varginga žeme- nius spindulius, it, sakytum, tie žmonėn, kad ir žydai visi, 
l e ! . . . Tiek metu, tai ne vie- norėdamas glėbin paimti Do tai vienok, pagal tarmę ga
na diena! Daug šiuitmeėiu vydo tėvynę, ir priglausti ją įima atskirti vietinius — J u 
užtekėjo, ir vėl nusileido i )mv savo šaltos kr i l t inės . , . įdėjus, imu Saniaritieėiy, Oa 
amžinasties neapimamus'Žvaigždės, nedrąsiai, it inui- lilėjy ir Perėjiečiy. Tankiai, 
plotus; daug tauty ir vioipa tininkas bažnyėioje, nedrįs- sutinki Romos šarvuotus ka 
tysėiy atsirado ir vėl išnyko damos pakelti akis į Jo ftven reivius, kurie ėion atvyko, 
snntmeėiy versmėse: gamta.|ėiausią Veidą, galvą žemyn kad užlaikus tvarkę. O ten 
mokslas, aplinkybės bereng- nulenkusios mušasi į kruti- toliau, Jeruzolimos link, 
damos žmoniją vis naujas- ne; tai vėl, it, sakytum, no- spindi paiogys 11 erodo rū» 
niu ir naujasniu rūby negu- rėdamos ką atrasti naktieg mai, kur llerodas, pulke Ro 
įėjo nepalytėti jos budo, tankiuose Šešėliuose, 8yp- mos ofieieriy, prie skanaus Kuriy skaitytojų prenu 

kas nešintojo, kas tik stojo-j na švinta ir saulė >eka ir tuo merata pasibaigusi, tiems jausmy, judinkiniy, taip kade io ja savo auksine Svie^n... 
si. Janio buvo gyvenimas, o met ateina Tasai, Kuris yra šis numeris bus paskutinis, šiądien mes žiūrėdami i B >t Žodfciu, visart dap^mis fiima 
gyvenimas buvo žmoniy svn» Amžinoji Diena ir miisy no* Siunčiant pinigus, čekius, I ė jaus Kutelo negalim neiS-iuentas net j f t i j skaisfiia 
sybė. O šviesybė tamsybėse temstanti Saulė. I arba HMoney OrderM, aica vengti Simtme^iy eilės, eivi-
Svieėia, o tamsybės jos nea- Treėiosios Mišios yra lai- kitę ant adreso: lisaeijos sluoganiy, mjokslo 
pėmė. Buvo žmogus slystąs komos pusiaudienyje, kuo 
nuo Dievo, kuriam vardas met šviesa yra didžiausia ir 
buvo Jonas. Tasai atėjo liu- gamta linksmiausia o tamsy 

vyno, SiiuJtĮa toastus J o Di 
dybei Augustui, 

Bet visi) svarbiausia vie* 
telė inumM. skaitytojau, tai 
Rephaim N • Dirvonai dalijai 
i ^ i B e t M f a ^ 

š Lietuvos^ 
mpanėios ligos. Pasta 
savaite susirgo Vilnių 

karlatiua - 41 imogus, 
vių šiltinėm 7 /m. ii 
mis \ šraogus. 

apžiūrėję naująją bainyeią 
j>. Kriukio dvar^ ^Hdftiįt— 
Vaki r \ ir laikinąją Kukai 
uiy kop'vtėU\ Traku ap .Je i 
<lo abiejose pradėti pamal 
das. 

Rtt*« (Vilniauii ft|>.) VHIU 
fliaVis valstit^ini |M;ISO »U«la-

me Mr J>askutiut vidluonies 
koroapondtneya is Lintu-
|>ės. 

<<Vilt:K,\ 
LankelisVaai • V.ik.iv. p. . 

Biaurus pasielgimas. M. kai 
me pas ūkininką M. I. pri-

Įstojo tarnauti koks tai vai-
buriu htik s laostesis 

Viekšniai <šiaul«u pav.«. 
U mie te l io eina daug darbi į 
ninky i Kapėny dvarą ant 
darbo. Hubatoa vakare už sa 
vo prakaito darbą gave «** 
mokesni eina namo; parėję 
J) valandoj vakari*, užeina į 
IMaustinv {^silsėtis ir taip 
Ketinant prisieina kitam v i-

dininkf, kurio kiraie u&mus 
ta« v a i k i n s . I rhnu8tasai 
vaikinaa buvęs įsimylėjęs į 
to ūkininko* dukterį ir jau 
manės 39 apsivesti ir dalies 
jau buvęs paėmęs koletą de-
šimėiy rublty. Spėjama, kad 
dėlei ty pinigy jisai ir už
muštas, nors suimtasai ne-

įaudžia už senus kiauši 
r 

Now York, %\% Kedera-
liiikas teismas nubaudė fir-
mu K. F. Rosebrėdk and Go., 
dvi(»in šimtais doloriy ir už-* 
mokėti teismo kastus už pa r 
davinėjima susaldyty seny 
kiauKiniy, visai jau netinka-

Nubaudė žmogžudžius. 
Kirbutond, Va. Klektrika 

nužudyta Joną J . Smytb už 
paėios 'lijj dukters užmušima 
Norfolk e augustb mėnesy
je siy n et u. ("levelandV, 
Qhio, iiiiteista l^arl'ą Pen-
der'jj visam amžiui kalėji
mą n už nužudymą ponios 

1 * J * * . • * 1 v * . k 
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REDAKCIJOS PASTABOS. 

Kaip žinoma, pastarieji 
I kongresą atsižy-

fuo, kad republikouni 
pralaimėjo ir kad tapo iš-
rinkti trįa atstovai, kurio 
yra radikaliskeani už repub-
likonus ir demokratus. Tais 
atstovais yra Viktoras Ber-
g4fV socljaliatas (iš Mihvau-
kec), vienatinės doklės 
(single tax) salininkas Hen 
ry Georgo (iš Now York) 
ir WilUum Kent* Kalifomi-
jo* " republikonaa—Insur
gentas", stovįs po vėiuku, 
ant kurio parašyta: "Gelhė-
kime musy krašto girias!" 

Ty trijy vyry garbintojai 
aprašo — žinoma, su dideliu 
entuaia/mu — jy gyvenimą, 
idealus ir darbus savuitraš-
tyj© "Survey" (Dee. 3, 19-
10), 

Bergeri hna savo globon 
MarkBo biografas 

Berger yra gi* 
w ^o, ton jis baigė 

9 K pirm 32 moty atvy
ko į Mihvaukce, mokino vo
kiečių kalbus Miiwauk«e'a 
viešose mokyklose, . . na, o 
v*iiau tapo socijallstu ir lai
kraštininku. Naminitme gy* 
veuime esąs labai "IdealiŠ-

p jau (liktas, ener-
Pkalboa pilnas, Ber 

gcr daręs didelį jspudį į sa
vo klausytojus, Angliškai 

albąs vokišku akcentu, bet 
rastai parašyti gryniau

sia angly kalba. Prakalbose 
nemėgsti)* kalbėti apie Mar 
kso vertybės teoriją nei apie 
istoriškąjį materializmą. 
Jam nerupinėios teorijos, 
noru gal niekas geriau nepa
ėsta ui naują kongresmaną 
18 Wiaconaino. Jis žiurįa į gy 

pnimą iž praktiškosios pu-
aės. Todėl jo |tekmė i sočija-
liatų judėjimą esanti labai 
41delė> P. Spargo tikisi, jog 
Berger apreikš savo svarbu 
mą knogrese. 

eagoje eina vienatinės 
M organas: "Public". 

Štai to laikraščio redakto
rius, Louis F, Post, duoda 
trumpą charakteristiką nau 
jo kongresmono iš New Tor
to* 

Henry George yra sun\i? 
nabašniU Henry Georgei, 
prasimanytojo vienatinės 
doklės teorijos. Toji teorija 
mokina, jog visos nelygybės 

ant žemės yra 
ne kapitaliste kaip 

tai skelbia socijalistai, bet 
monopolistų. Kad prašali
nus tos neteisybes reikia tik 
atimti žemes iš privatiniy 
ranky ir atid\toti jąs visuo-
menci. Kas norės žeme nau-
doties: vesti u k į, tiesti gele
žinkelį, statyti dirbtuvę ar
ba sankrovą ir t.t. turės mo
kėti visuomenei mažesnę ar 
didesne nuomą, liurint į že
mės vertybę. Tokiu bt du ne-
reiks imti jokiy mokesčių 
mio žomniy, nes nuomos ui 
*emę - vienatinės doklės -
užteks pilnai visiems v i* 

reikalams, o dar prie-
santykiai tarp imoniy 

bėn. Prie pro* 
paminėti, jog L. 

stojus buvo persiėmęs 
orgo'o mokslu. 

p> Post uitikrina, jog 
vienatinės doklės kongres-

įvirtai laikosi savo tė 
M jog yra plačiam 

pasauliui gerai llnomas ne 
dėlto, kad jo tėvas buvo ži
nomas, bet dėlto, kad pats 
saraimi išsidirbo sau vardą. 
Y?._ m^lM^. I M U A I . Į A U K ! I< \ M t ) i n A 

ir už užlaikymą girių ir pri
gimt ųjy turtų visuomenės 
rankose. 

Deuver'o teisėjas Hen H, 
Lindsey neranda pagyrimo 
žodžių naujam kongrosmo-
nui iš Kalifornijos, William-
ui Kent'ui, Kent nėra nei so 
eijalistas, nei vienatinės dok 
lės ialinlnkas nei net demo
kratas, .Jis yra ropubliko-
naa, bet atsižymi tuo, kad 
darbuojasi ispaskutinųjų, 
kad tik apginus Amerikos 
prigimtas grožybes ir turtus 
(girias* mineralus ir t.t,) 
nuo godžių kapitalistų — 
naikintojų, Jis tai apsaugo
jo 3()0 akrų puikių — puikio 
šios Muiro girios Kaliforni
joje nuo iškirtimo. Dabar 
toji viena gražiausiųjų pa
saulyje yieta yra visuome
nės parku. 

Tikima, kad ir p, Kent pa
rodys savo energiją ateinan 
Siame kongrese. 

Bet ką gero nuveiks tie vi 
si trjs radikalai kongrese, 
pamatysime tik ateityje, 

— — — — — • — — • 
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"kad jau nėra vilties pa
vyti mūsų tautiškus kar
žygius, nurotus neiioroms 
reik atsilikus pavilkti 
tarptautišku". 
Pasakęs tokia gilią son-

touciją, p. Pusk. kaip tai 

bai barasi "Kovoje11 (Žiur.jką", "pnvvokatorystę", "ia 
48 num.). fttai keletas žiede-Įtrigas", "nuož valga vimua", 
lių, su kurių pagelba redak "faktų užalėpimusM

9 "nežva 
torius Smelst, teisina save'rių intrigų vaisius**, k*užki-
ir visą bėdą suverftia ant ad- simą burnos nedot*y paska-
ministratoiiaus Griniaus: lų skelbėjamsM ir kitokius 

Hugpiuėio pradžioje re- Lietuvių Soeįjalistų Sąjun-
daktorius pareikalavo nuo gos purvus, kurie, aėiu pa-j filosofui pritinka — daro 
administratoriaus algos, ftis tiems "draugams", pradeda dar gilesnę reflekciji/t 
Ciniškai atsakė: "Agituok, išeidinėti aikštėn. j •• Viskas praeina, bet vii-
kaip ir aš, tai turėsi ir tu%\ Tasai vilkimas aikštėn so- tis geresnės žmonijos atei-
Kad Smelst, pareikalavo iš-
naujo sau pridemAcios ai- nei i*. t'usKumgnu, bet ] 
gos, tai pas Grinių atsivėrė j Puskunigis tai filosofas, Het ėia susigriebia, kad ne 

"visas šaltinis plūdimų, iš kuriam nėra svetimas net pabaigė kalbos apie nesusi-
niekinimų "draugiškais" HpencerMo vardas. Taigi ap- pratimą, todėl tuojau, nors 
epitetais, ir kad (ai, sideugęs išminties toga, bau 
Smelst.) esu netikės, ne- do suraminti brolius-socija-
galkt reikalauti, kad man listus augžtai skambančiais 
(Km-ui) butų mokama pil Į žodžiais ir neturinčiais jo

kio sensti sakiniais: 

cijalistų purvu nepatinka ties niekad žmonių- neap 
nei P. Puskunigiui, bet p,| leidžia*'. 

• • • • 

Nepersetdai vienas senes-
niųjų Amerikos lietuviškų 
laikraščių pasakė, kad 
•Braugas* atsižymi giliu pa
žinojimu evoliucijos, kuri vi 
sais keliais veda į Rymą, Da 
bar soeijalistų juokų laikras 
tėlis tvirtina, buk *'Drau
gas" atsižymįs nedraugiš
kumu. 

"Draugas" nėra draugu 
tiems, kurie nėra draugais 
katalikų ir šiaip jau gėry no 
rų žmonių, Jeigu "Draugo" 
nedraugiškumas tiktai šita
me dalyke teapslreiikia, 
tai juoky laikraštėlio sąmo
jis neatsiekė savo tikslo, Va 
dinasi, šauta, bet nepatai
kyta. 

"Draugas" yra bifliuoliu 
tik gėry, dory žmoniy; su 
galvažudžiais, apgaudinėto
jais, ižnaudotojais, pasilei-

ėliais ir kitokiais nodore-
aia ^Draugas11 nedraugau

ja, , • 

Buvo jau raSyta "Drau
ge" apie tat, kad "Kovos" 
redaktorius J. B* Smelsto-
rius apdraskė veidą seeeriui 
J. Miškiniui, už ką pateko 
kalėjimam L. B. B, 1-osios 
kumpos komisija, ifttyrusį vi 
są atsitikimą, atrado kaltu 
Miškinį, Smelstoriy ir "Ko
vos" administratoriy J. Gri 
nių. Grinius iv Miškinis ta
po išmesti iš Sąjungos, o 
Smelstorius suspenduotas 
Iki Soc, Sąjungos suvažiavi
mo, 

Tuo incidentas nepasibai
gė. Į reikalą įsikišo visa Są
junga. Naujoji komisija, su
sidedanti iš M. M. RuSiutės, 
B, K. Kondratavičiaus, if P. 
Gryniaus, tyrinėjo atsitiki
mą išnaujo ir pirmosios ko
misijos nusprendimą atmai
nė. Tapo nutarta prašalinti 
iš spaustuvės ir L. S. Sąjun
gos tik vieną J. Miškini, o i i 
tyrimą Griniaus ir Smelsto-
tL»t kaltybės pavesti tre
čiųjų teismui, kursai susidės 
iž 7 asmeny. Po du sąnari u i 
tą teismą pasiskirs sau Gri
nius ir Smelstorius; tuo du 
išsirinks vėl po vieną, o sep
tintąjį teisėją paskirs Są
jungos Pildantysis Komite
tas. Tuo tarpu Grinius netu
ri naudoties valdišku teis
mu, kaip grasina; jei tą pa
daryty, tai turi būti praša
lintas iš Sąjungos. Smelsto
rius gi neprivalo kaltinti Gri 
niaus už suareštavimą, ko) 
dokumentais neims narudv 

na alga," 
Eeina tolesni barniai už 

algą, kuriuose "visas apmau 
doa kibiras išsilieja ant 
Smelst. galvos". Kivirėiai 
pasibaigia tuo, kad Sm„ jau 
sėdėdamas kitame kambary 
jo, sako: 

"kad (Griniui) nėra ko 
taip rūstaut, nes taiko sau 
pagelbiuiuką, kuriam 
juk ne iš savo kišeniaus 
moka algą, o kuris kaip 
šuo kandžioja zecerius ir 
daro nesutikimus, tarnau
damas J, Griniui lyg slap
toji policija." 

. Toliau skundžiasi redak
torius, kad ji nusiųsta kalė-
jiman "su pagelba kreivos 
prisiekos", kad "Griniaus 
"prieteliai" (o Smelsto-
riaus, suprask, neprieteliai), 
"kaip kurmiai knisosi tam
soje", kad prieš ji (8m-ių) 
buvo varoma "juodoji poli
tika, prie kurios vartota ir 
intrigos", kad iš jo, Smelsto 
riaus bandyta padaryti "bai 
siaus) kriminalistą, nes šni
pu ar pinkortonu itart tur
būt nebuvo galima", ir t.t. 
ir t.t. 

G dabar paklausykime J. 
Griniaus pasiskuudimo: 

Mano ypatą "teršė ir plū
do", mane diskredituoja ir 
beveik įkrimiuuoja visai Są
jungai". Kalčiausias esąs 
A. Bernotą, nes jis "leidžia 
biaurias paskalas aut ma
nęs". Tas Bernotas porą me 
ty atgal varė "biaurią agi
taciją, griovė kuopas, ardė 
sąjungą ir kenkė darbiuin-
.k iš kai n solidariškumui", o 
paskiau * pradėjo vesti šlykš 
čią politiką tarpo "Kovos" 
darbininku'. Galop 

"Bernotas ir kompanija 
dasiekė savo tikslą, apjuo 
dino mane (Grinių). Daė-
dė iki tiek, kad priverstas 
buvau atsišaukti (sic!) iš 
kuopos, podraug iš sąjun
gos, nes su tokiais Žmonė
mis, kurie be mažiausio už 
sisnrinatijinio, be mažiau
sios gėdos gali leisti to
kias bjaurias paskalas ir 
nuolatos daryti slaptus 
naminius kivirčius, dau-
gtaus darbuoties negali
ma • t 

Skundžiasi p. Gr. dau
giau dar, meldžia Bemotos 
"priduoti tikrus apkaltinau 
cius darodymus" ir t.t, bet 
pabaidoje prisipažįsta, kad 
y m išmestas iš Sąjungos: 

"Aš esu išmestas ~- šau
kia jis patetiškai, — bot 
aš pavienė y patą. rasiu sa 
vo gyvenimui veikmenis, 
nereikalaudamas jūsų (są 
jungiečių) (Migeliu*, nes 

"Žmonės nėra angelais — 
rašo filosofas. — ftitas su
rėdymas žiaurus, nežmo
niškas, jis visu savo sun
kumu gula ant darbininkų 
luomos, Užtai, kaip pa
tiems darbinįkams taip ir 
darbininkiškoms organiza 
eijoms yni sunkiausias ke 
lias eit prie išsiliuosavimo 
ir visasvietinės socijalis-
tiškos tvarkos. Ir tokios 
klaidos arba nesusiprati
mai daugiausia aplanko 
pastaruosius". 
Tos "klaidos ir "nesusi

pratimai" tai peštynės, tą-
8ynės po teismus, in+rigos ir 
kitokie nešvarumai Ameri
kos lietuvių socijalistų orga
nizacijoje. Tos "klaidos" la 
bai lengvai išteisinamos: k j 
la jos iš to, kad darbinin
kams yra sunkiausias kelias 
eit prie socijalistiškos tvar
kos! 

Todėl, esą, 
"nereikia nusiminti, ne-
reik nustot vilties ir ener
gijos, nes reikia visuomet 
turėti mintyje tą, kad tas 
mw taip pat normališkn 
daiktu, kol ši draugija ne-
išsitobuljs supratime ir 
neperaikois šis surėdymas 
kuris yra aršesnis savo 
žiaurumu už senobės bar-
bary gadynes." 
Ar reiškia tai, kad Smels

torius galėjo su lengva šir
dim draskyti veidą Miški
niui, šis pasodinti Smelsto
riy kalėjimai), o L. 8, 8, 1-
oji kuopa išmesti iš organi
zacijos Grinių, kursai nie
kam veido nedraskei 

Bet eikime toliau. Mūsų 
filosofas bando išrišti klau
simą: Iš kur atsiranda nesu
sipratimas. Filosofas išriša 
jj labai gudriai, taip gudriai, 
kad verta p. Puskunigio žo
džius atsiminti visiems So
kratams. Klausykite: 

"Nesusipratimai tankiai 
atsiranda, kad ilgai žiop-
sodami ką-nors pražiop-
some, o paskui — na, ne
susipratimas". 
Kad parodžius teisingumą 

savosios teorijos ("nesusi
pratimų priežastim yra pra-
žiopsojimas ko norints"), p. 
Puskunigis padaro auką 

nenorėdamas, rašo: 
"Bet vis reik grjžti prie 
nesusipratimo, kuris kįla 
iš to mažmožio, kaip an-
tai užsipuolimas vieno 
žmogaus ant kito. 
Kad parodžius, kad užsi

puolimas žmogaus ant kito 
yra tik mažmožis, mūsų filo 
sofas aiškina taip-pat origi
nališkai; 

"Gyvenimas — kova, ko
va ~ užsipuolimai ir apsi
gynimai, Tą matome ant 
kiekvieno žmonijos istori
jos puslapio,, ." 
Iš to išeina, kad "Kovos" 

darbininkai galėjo tarp sa
vęs susipešti, be sukėlimo jo 
kio papiktinimo, nes tai 
"mažmožis", kilęs iŠ "pra-
žiopsojimo" (pavelijame to
liau protauti už p. Pusk.) 
kultūringumo vaisių, — maž 
možis, kursai parodo, jog 
"barbariški instinktai pas 
žmones užsilikę". 

Bet p. Pusk, netik filoso
fas, kursai moka "moksliš
kai" išrišinėti etikos klau
simus, jis dar yra tikras so-
cijalistas, todėl jam gaila, 
kad socijalistai aikvoja sa
vo spėkas kovoje vieni prieš 
kitus vieton palaikyti jąs ko 
vai su kunigais, buržujais ir 
kapitalistais. Todėl ji* bai
gia savo "traktatą" žo
džiais: 

"Klestuė kova kaskart a-
pima platesnius plotus, tą 
kovą vesti mums reik kas 
kart daugiau ir daugiau 
spėkų, kuriąs naikina mū
sų priešai. Nenaikinkime 
tų savo spėkų patjs". 
Kas netiki, jog visos augs 

čiau privestos ištraukos yra 
išimtos teisingai, tas tegul 
peržiūri "Kovos" 48 num. 

Mums-gi lai būva pavely
ta' išreikšti pasigailėjimą sa 
vo brolių darbininkų, kurie 
pasiduoda tokių "vadovų" 
įtekmei, 

Netik L. S. S„ bet S. L. A. 
Deramu. Priėjo prie to, kad 
11 kuopų gyvuojančių Nau
joje Anglijoje, sušaukė kon 
ferenciją } Ne\v Haven'ą 
(14 d, rugpiučio) ir užpro
testavo prieš Susiv. naująja 
konstituciją. Protestuota 
prieš padalijimą narių i dau 
gelj skyrių, užkrovimą augfi-
tos mokesties ir suteikimą 

t. — todėl, esą, reikia išrink-
t i geresnius vadovus, o y* 
paė A. B. Strimaitį centrą* 
lišku sekretorium (žiur. 
"Tėv." No. 47). 

S, L. A, prezidentas M. J. 
Damijonaitis ("Tėv." No. 
4(>) palekia atsiliepimą i 
"mielus draugus", kad ne
klausytų tų kurstymų, bet 
laikytųsi tvirtai organizaci
jos. Bet, deja! atsiliepime 
tapo paminėta apie "frak
cijas", "niekšus", "nepra
šytus pranašus", "gudruo 
liūs" ir t.t. 

Naujosios Anglijos mal-
kontentai — pavadinkim* 
juos "insurgentais" — pa 
laikė p, Damijonaičio atsilie 
pinią apšmeižimu ir štai 
žiūrėk ("Keleivio" No. 49) 
(\mneeticut 'o valstijos iš
rinktas veikiantysis komite 
tas: S. V. Bakanauskas, M» 
J. Vokietaitis, Jonas T. Kam 
lauskas, Juozas A. šunskL 
ir J. S, Pruselaitis, parelka 
lavo nuo p. Damijonaičio, 
kad faktais parodytų, jo^ 
jie ima lekcijas nuo "niokšii 
gudruolių", ir t.t.; jeigu-gi 
to nepadarys ir neatšaukn 
savo šmeižimų toje pačioje 
"Tėvynėje", tai jis turjs bū
ti suspenduotas iš preziden 
to iki 2fi*am seimui, o jei Pil 
dantvsls Komitetas to nepa -
darys, tai jie (Bakanauskan 
et ai.) busią priversti kreip 
ties \ valdiškąjį teismą prie?; 
"Tėvynę" ir Damijonaiti. 

Dabar "Tėvynėje" eiiu 
karšti apgynimai p, Damijo 
naiJio it Centro Valdybom 
pasielgimo, Gina advokatai 
Bradčiulls, d-ras GraičlunaN 
Ir k. Tuo tarpu S. L. A. na-l 
rių skaičius nesidaugina, bet 
kaip nurodo uinsurgentai", 
puola Žemyn (paskutinėjo 
atskaitojo esą parodyta 1124J 
sąnarių suspenduotų ir iŠ 
brauktų I). 

Andai rašėme, kad reiklu 
Dievui padėkoti, kad S. L. 
R. K. A, išsigelbėjo iš pavo
jaus. "Katalikas" (No. 491 
to nepripažįsta. Jo nuorao* 
ne, Susiv, papuolęs } "Drau 
go" klikos itekmę, o tai ja i 
klikai labai patinkanti da* 
bartinė betvarkė organisacl 
joje. tfei dėkoti — rašdl 
uKat.", tai kėkokime, m 
reikią podraug Dievo pagal
bos šaukties.,. turbūt tam, 
kad S, L, R. K. A. patekti) 
*įKat." klikos globon, į 

Pyragas už pyragą! Pri4 
durtame dar, kad didžiausia 
betvarkę organizacijoje da*ji 
ro l-asis kasos globėjas, kur 
sai labai arti stovi prie MKa 
taliko". 

Ra r o t a i . 
(Iž jaunystės atsiminimų) 

^___^_mmmmmmmmmmmmm^__ beveik neapribotos valdžios 
pats iš savęs. Mano paties, Į Centro Komitetui. Už tok} 
girdi, patyrimas patvirtinąs darbą Centro Komitetas su
mano žodžius. Gyvenu, gir- spendavo 45 atstovus OKel'j 
di, Chieagoje, centre tautie- sako, 45U) j viršminėtąją; 
ėii^—socijalistų ir centre; konferenciją. j 
tautiečių—anarchistų, bet Kilo trukšmas. "Metežni-i 
jokiu būdu negalėjau pamykai" (sulygink P. V*. Brad-
lėti ar pamėgti jau perdaug j ritulio straipsnį: "Susime-* 
įkyrėjusių "tėvynės meilės Į nijimo Pildomoji Taryba", 
himnų"... neskaitydamas "Tėv." No. 48, 570 pusi) ap 
tautiškų laikraščių, nema- sirinko sau "Keleivį" orga-

ian, kad tarpe tų tautiškos nu ir pradėjo varyti agitacl 

gu taip tykiai tik dirbtų 
ne: tie vakarai labai linl 
yra. Dažnai mergos dai 
davo, vyrai joms pritaiN 
storesniu balsu. Tiktu 
ram ūpui, kaip kada ūžti 
davo ir mūsų tėvukas 1 
storu drebančiu balsu 
pajuokdamas mamą, 
dažnai visus prajuokii 
Kaip užtrauks savo pai 
tffją: 

Kiva boba pupų ku 
Riugt, riugt, negali 
Nei sveikatos netnr 

Mamai buk tas nepati 
vo, griebdavo mušt} ri 
riugt į kuprą, sakydi 
Tik jau tu, tėve, nužtil] 
savo dainomis, tegu jau 
ni dainuoja! O mūsų Om 
kėjo neišsemiamą dauj 
dainų, Adventui užstoju 
stojom dainavę, ton vi 
pradėjo pasakas sekti 
mįslius minti, Čia man 1 
puiki proga. Neaplei 
girdėjęs nei vienos paa 
nei mįslio neužrašys. Si 
kau jų arti keturių H 
mislių, ir apie tris šin 
pasakų, kurias atvažia^ 
Ameriką pasiunčiau p 
Basanavičiui \ Varną, ( 
da ten gyveno), už ką 
dingai man laišku pad 
jo; labai buvau užganė 
tas, kad nors tiek gal 
patarnauti savo numy 
tautai, 

Mama, įėjus iž virtui 
vidų pasakė, kad ryto 
prasideda adventas 11 Ša 
nuokite, girdi, visas di 
les, kurias tik mokat, ka 
pamirštumite, nes kett 
savaites silsėsitės ned( 
vc. 

Jau Šį vakarą nei vi 
paprastų darbų nedirbo 
karienę pavalgus, kiel 
nas susirengė tvarkoje i 
jui išeiginius rūbus, 4i 
gulti, o tėvukas sakė: 
kai, kurt tik rytoj pira 
išgirsite pirmus gaidžiu 
dant, tuojau kelkitės ii 
dinkite kitus, kad nepa 
tumime ir nepasivėluot 
me ant raroty. Skirstėm 
ėjom gultifl 

Pramigus 
kad jau tėvukas stam 
žodžiais kalbėjo Tėve iri 
o pabaigęs šaukė: Va 
vaikai, kelkitės, kad ne 
luotumite į bažnyčią, ne 
sietynas paludienaiM 
Tuo Visi subruzdo, suk 
Mergos pynėsi kasas, i 
skutosi barzdas, mami 
mino pusrytį, o tėvukai 
siėmė rožančlnes kning 
pradėjo giedoti: "fr 
aušros žvaigždė Sviesi", 
visi pritarėme. Taip sm 
visi giedojom, tarsi ran 
valandą begu kada ras 
nei nejutom, kaip paba 
visą rožanfliy. Pabaigtu 
ma davė pusryčius. Šį 
pusryčiai buvo labai ak 
viena, jau buvo pr)â  
smagiai pasigiedojus, n 
buvo skaniai pagamini 
ka su čiobrais ir su žąi 
Visi skubinome valg; 
pavalgę rengėmės į rai 
Vyrai vadino ir mane i 
ge eiti. Nors aš katėjai 
kartu su tėvuku praS 
ant sumos, bet buvau ži 

jei^t jys mane apleidote Į meilės himnų kartais slepia- ją prieš 25-tojo seimo nuta-
tokiais iutrigantaia tai j si tMavikų pašnabžda. Vis- rimus, ir t.t. Pasi rodė net 
aiškus ženklam jog aš!tai buvo tada, kad "mano spaudinti lapeliai su parašu 
jums nereikalingas". | prote buvo taip mažai tau- "S«mi nariai". Tuose lape-
Tiek "buvfs narys ir ad-h«koj<f intelektualiKmo". liuose pnsiskundžiama, buk 

miniiitimtorius J. Orinius". Btt štai p. Pusk. pradeda an daliartiniai organisacijoa va 

Buvo subatos vakaras 
prieš pirmą nedėldienį ad« 
vento, Sią visą savaitę bu* 
vau namie j e, iš priežastie 
kad mūsų mokykloje, keli • 
tas vaikų apsirgo rauplėmis} 
tai Kalėdas švęsti šįmet mu» 
sų mokyklą paleido už savrd 
tės prieš adventą. Aš, nort 
mėgau mokyties, linksmai ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
grįžau namo mąstydama** j dus nors kartą pato 
ką aš tą laiką veiksiu,.. Lit*į kaip rarotai būna bažr 
bai man tiko tas laikas, m i je švenčiami. Pasiprašą 
kaip sakoma, ]>rasidėjo iUji mos, apsirengiau ir kai 
vakarai. Kol šviesu budaviĮ į kitais išėjau. 
liuobas lauko aptvarkydavę Oras buvo tykus. Gri 
pritema visi susirinkdavo į his buvo stipriai si 
I>lrkčlą, Pavakarieniavus v į Žvaigždutės kiekviena 
rai patfJHua sukdavo, ar tai p sėjo pavargus/ ir ma 
ką trusdavo, Mergos verpds skendo šviesoje aušrai 
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^ ^ ^ B ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ " 

ijimas einančiųjų. Kuv 
tojų šunelis, ar kas 
jo. Kas kartą pavi-

daugiau ritmui*lųjų, ar-
o» kiti pavijo, irstai 

! priėjome prie 
\m vurtų.Bažnyčios 

be paliovos varstėsi. 
Hliftis, apie klausyklas 
jo eilėa norinčiųjų pri-
išpnžinties; tai vienas 
ė, ką, ar gal skaitai sa-
aodėmes, kitas mažuma 
irpęs trynėk rankas, ki 
tarškino galais batų i 
>nines grindis šildyda-
I kojų pirštus. Pašalino 
jtayėios, dažnai girdėjo 
nkųs atsidustai ar liova 
ą - mali neaiškus *nibž 
nai, retkarčiais tarsi is-
*ianti žodžiai, tai Tėve 
& tai Sveika Marija, ar 
e susimilk ant manęs 
WJ*Uo!... Atsikartojo 
na nuo karto tankus 
kiuiums klauayklu lan-
Į, kada klebonas, ar ka-
tloriua atleido atlik* 
išpažinti. 
ignudė varpai, jų gau-
ntis balsas tarsi milži-
a jiegn ilįlkyrus dan-
l skliautą laukė, ir kla-
>) dangaus duria, — Var 
tite dangau rasą iš augš-
s; Debesį lftduokite Tei 
ąjį. — Bažnyčioje tarai 
kdo žmonės, ir laukė kaž-
lt papr«SHO. 
vakėa vkfia po kitos ap-
Ulk* ant altoriaus, ir ant 
nyftio* sienų, tarsi vaka-
siką hlistanMoH žvaigž-
ta ant dangaus. 
uoigas pasipuošęs apei-
rubaia, iongė prie alto-
ia, o tarnai ėjo pirma jo, 
rkydarni kelią. Kilo is pa 
lų giesmininkų balsas, 
ii paskendęs vilnyse Var 
ų gaudime. 
yOfcpfcv*, į ausis savo 
Priimk maldas taroų 

Tavo. 
puolė ant kelių. 

iety tų maldų tarsi da
lai kilo tink Augščia uaio-
iu takstančiais viaokerio-
pražymų ir atsidūsiu, — 
juos gidėtų suskaityti!... 

>a*ibuigus rarotams, ai 
bet la* 

man tik 
i i ko aš galėsiu sužino-

ką tai tas viskas reiškė, 
i daug ką naujo pastebė* 
k ypač tai, kad Panos Šv, 
rijo* altorius skirtinai 
> kitų altorių papuoštas, 
ties pačiu viduriu, viena 
*g storesnė žvakė, ui vi* 
\ kitas augščiau pastaty-
lr papuošta baltu kaspi-

Išganytojo ilgus laikus. 
Kiekvienas maine raštas 
pranašų seno įstatymo, mi
nėjo apie tuos troškimus, ir 
vilėsi, kad ateis Išganytojas. 
Kad jau artinasi laikas, tai
gi pranašas Iaaias taip kai-
bar— Varvinkit dangus ra
są iš augštybės* dėlto tos 
šventos inišios laikosi prieš 
aušrą kaipo laukiama švie
sybės nužengiančias, tai yra 
Jesaus Kristaus. Visa ta pas 
lapt is tikosi per tarpininkys 
tę ftv. P, Marijos, kaipo san
dam tarp dangaus ir šėmės. 
Dėlto ir tos Iv. mišios pas
kirtos garbei Šv. P. Marijos, 
ir tos mišios dainai būna 
prieš altorių Dievo Motinos, 
ir ta žvakė papuošta ir iškel 
ta augščiau kitų, reiškia Sv. 
P. Mariją, ir Jos mkaltybę, 
ir kaipo augšfiiausią tarp 
dangaus ir žemės sutvėrimų, 
nes tai yra sostas ir gyveni
mas paties Sutvertojo, 

Pabaigus tėvukui pasako* 
ti, pabučiavau aš jam i ran
ka ir pasakiau aiių, o ė\ <ęs 
užsirašiau savo atmintyje. 
Paskui visą vakarą giedo
jom adventų giesmes. 

Dieve muių, Dieve didis, 
Anksti aušra aš išvydęs, 

Tavo gėrybę pagerbiu, 
V. J. K s. 

jau grižai 
rto m us, " 

nuo 
Maniau 

ne nuo 
kytojo, 
Pakarę, susirinkus v i-
ms į pirkėią, pavakarie-
mm. Aš užklausiau: Na, 
R iŠ jūsų daugiausiai ži-
U tai man turit papasa-
U ką aš šiandien mariau. 
si pradėjo iš manęs juok-
s, atsakydami; O ką męs 
lim žinot, ką tu matei. — 
> susipratau negerai pasą
la ir teisinausi, kad nore
li linoti, kodėl tas Iventas 
dlias vadina rarotais, ko* 
I jos apeigomis skiriasi 
10 paprastųjų, ir kam ta 
MM žvakė papuošta baltai 
visas kitas augščiau pas-

tyta. Visi nutilo, ir mąstė. 
tėvukas atsidusęs lengvu 
Jsu pradėjo pasakot: Vai 
Ii,.. . Rarotai (kiti sako, 
rotai) yra lotyniškas lo-
k Išsitarimas — Rorate 

t Varvinkite 

" I , " " I , !, 

•u 

encijos 
m —'»^ 

y I I CAGO, 1LL. 
Treėią Advonto Sekmadie 

ni, šv, Jurgio bažnyčioje bu 
vo apvaikščiojami 40-ies va-
landų atlaidai. Laikas buvo 
gražus ir Žmonės ne tik iš 
vietinės parapijos, bet ir iš 
visų kitų lietuviškųjų Chi-
eagos parapijų, didelėmis 
miniomis lankėsi ant pamal
dų per tris dienas. Apie trjs 
tūkstančiai tikinčiųjų pasi
naudojo dvasiška kunigų pa 
gelba ir atlaidais. Kun. Dž. 
M, Kriaučiūnui reikia pripa 
sinti, jogei šv. Jurgio bažny-
ėioje, jojo pastangomis, 40-
ies valandų atlaidai ypatin
gai iškilmingai apvaikšėioja 

Pirmoje dienoje parapiji
nės vyrų ir moterių draugi
jos, papuoštos savo ženklais, 
priėjo iškilmingai prie ko-
munijos, 

Priol ftvenėiausiąji, laike 
išstatymo, arti altoriaus nuo 
lat klūpojo du, baltai apsi
rengusiu, su kamšomis, ber
naičiu, toliau, prie grotelio 
— dvi, baltose suknelėse, 
mergaiti, o pirmose bažny-
eios sėdynėse, su deganėio-
mis žvakėmis rankose, du 
moterių draugijos nariu, Lai 
ke pamaldų gražus giedoji
mai, gair i šviesa, graudus 
pamokslai kėlė žmonių šir
dis prie Dievo ir ne vieną pa 
klydus) atvedė ant doros ko 
lio. 

Tarpe kunigų, pribuvusių 
gerh. Džiakonui į pagalbą 
galima buvo patėmyti: Fr. 
Valaiti, V. Matulaiti, A. Ba
ltušką, K. Skripką, M. Kru
šą, A. Pętrait}, P. Serafiną, 
A. Kžerskj, E. Stefanavifių, 
J. Oisą, A. Staniukyną, N 
Lukošių, taip-gt kelis lenkų 
ir italų kunigus. Pastebėti
na, jogei lygiai su jaunai
siais kunigais darbavosi, ne
seniai iŠ sunkios ligos atsi
kėlęs, geri). Juhileatas kun. 
J, Kolesinskas. 

Pamaldas užbaigė iškil 
minga bažnyčioje procesija. 
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• . < • ! » • nu i m ii n ii I l . i i m 

I I 
' » * i w # » *m***> I.^I * PH.'IP lUmikmmmmmm* įįn *++n 

mmmmmmmmmmm— 
• i ln»—»«»IHWI i B • • • . • * • » • • 

tos žmonių dalies. Taigi jau 
nuo kelerių metų besirūpina 
ma nauja bažnyčia, Kad pa
daryti tinkamą didelią vietą 
pripirkta, žemės artimiausio 
jo kaiminystoje, ir i ti) vie
tų, mūrinė mokykla, yra per 
keliama šią savaitę* Perkė-
limaratsieis apie $8000,00. 
Mokyklai naujojo vietoje ta 
po padėti augšti pamatai ir 
juose įrengta graži svetainė, 
iš kurios parapijiečiai, įvai
riuose savo reikaluose, turėc* 
didelę naudą. 

Dabar parapijoje yra jau 
renkamos naujai bažnyčiai 
aukos, tik gaila, kad didelei 
jos daliai susidedant iš siu
vėjų, kurie jau ketvirtas 
mėnuo kaip straikuoja, sun
ku ką daug nuveikti. 

« m # 

Visų Šventųjų parapijos 
bokštan rengiama įkelti var 
pą. Atsieis jis apie $600.00. 
Aukos jau renkamu. Pama
tą aukoms padarė pinigai, 
porą metų atgal surinkti pa
rapijoje, įsteigimui lietuviš
kojo ligonbuėio Ghieagoje. 
Surinkta buvo tuomet apie 
$100,00, Sv. Petro draugija 
paskyrė $10,00 aukos, varpo 
nupirkimui. Pasitikima, jo
gei ir kitos draugijos pada
rys tą-pat. 

ą .p % 
Vakarinėjo Chicages pu

sėje, vietoje vadinamoje 
llrant Works tveriasi vardu 
Sv. Antano nauja lietuviš
ka parapija. Ant H-sios gat 
vės, kertėje 49 Court ir 60th 
ave., jau nupirkta 12 lotų še 
mės už $8000,00. Toje sumo
je yra taip'-pat ir medinis na 
maa vertas $3000,00 sykiu 
su vlršminėtąja žeme nupirk 
tas. Nauja parapija skaito 
daugiau kaip 200 šeimynų; 
visos tur įsavins namus ar 
bent žemę, namų pasistaty
mui, Sv. Antano parapiją or 
ganisuoja kun, A. Ežerskis, 
Sv, Kryžiaus parapijos ka-
mendoriu8. 

• • • » » 

(Korespondencija sutrum 
pinta. Red.) 

Seniai jau girdėjau apie 
(l-rą Joną Šliupą. Man visa
dos sakydavo, kad jis esąs 
darbščiausiu iš Amerikos lie 
tuvių, didžiausiu tautos kė 
lėju ir teisingiausiu patarė* 
Ju visiems lietuviams. Štai 
2T d. lapkr. išeinu iŠ bažny
čios, Mano draugas tuojau 
klausia: Ar eisi į prakalbas? 
— | kokias! — Na-gi d-ras 
Šliupas kalbės šįvakar Ko
lumbijos svetainėje,.. Nu
džiugau, išgirdės tokią nau
jieną ir nekantriai laukiau 
7*os valandos vakare. Tai iš 
girsiu naudingų pamokini
mų iki smakrui — maniau 
sau. Bet kitaip išėjo. Ant 
seenos pamačiau seną barz
dotą žmogų. Paklausiau ar
čiau sėdinčiojo, ar tai d-ras 
Šliupas f Atsakė, kad taip. 
Klausau, ką barzdotas žmo
gus pasakys. 

Išpmdžių nei šio nei to, 
gali pasakyti. Bet toliau 

5*=2S 

gu žmogus atsirado iš bež- liepė nuvežti ligonį j tigon- prie žmogaus ir tautos isga- mus, jog sulaukėme galuti-
dlionės, tai juk Lineolno būti, Po kelių dienų pasvei- nymn. į nai tos valandos, kurioje ga-
parke yra daug besdžionių! kęs šiek tiek ligonbutyje, pa Męs, \Vaukegan,o lietu- .limo iški'mingai pasveiktu-
— dėlko nei viena jųjų nepaĮsišaukė kunigą, kuriam ir viai, privalom glausties prie tl tą mmų dvasiškąją moti-
vlrata žmogumi... pasižadėjo vesti dorą katuli- mūsų klebono M. Krušos ir ną ant šios žemės; jog tuo* 

Didvyris kalbėjo ir dau- kisk^ gyvenimą. Po nštuo- dirbti kartu su juo, nes at mot tiktai būsime pirmoi-
giau visokių negražių daly- nių dienų išėjo iš ligonbučio siminkim, kas buvo tiktai "vinis ir ulžibės mums laimės 
kų — bet jie vis daugiau ir sveikas, dabar vaikščioja vieni metai atgal, kad kun. spinduly .̂, kuomet męs iš* 
daugiau užgauliojo mano są j bažnyčion, o apie Šliupą ir Krušos neturėjom; pamaty- tikrųjų pradėsimo gyventi 
Žino. (Šeštoką nei klausyti nenori; sime, jog didelj darbą atli-jtaip, kaip toji motina mua 

Ei, broliai ehioagicčiai, ar jų tai prakalbos, girdi, ma- ko. Netik kad prie bažnyčios mokina, nes tik jijė šiandien 
gi jau d-ras šliupas laiko ne buvusios iš proto išvarų- darbuojasi bet dirba ir tau- tobulina Žmoniją, visoje to 
mus tokiais tamsuoliais, kad šios 1... tos labui. Atai trumpas pa- žodžio reikšmėje, ir kariau-
drįsta mums i akis kalbėti, 
buk esama išsivystę iš drie
žo, paukščio ir beždžionės?... 

Chicagietis. 

Ant. Kurliandskas. 

Gruodžio 3 d. trečią valau 
dą popiet staiga numirė Ka-
tarina Garuckienė. Prieš 
mirsiant sėdėjo ant kresės 
ir kalbėjosi su kftais. Tik 
susyk apalpo ir po dviejų 
mlnutų atsiskyrė su šiuo 
svietu. Paliko vyrą, Juoza
pą Oarucką ir septynetu, vai 
kų (vyriausias sunūs 17 m., 
o mažiausias lVfe metų). Lai 
dotuvės atsiliko 6 gruodžio. 
Ceremonijas atlik» kn. Pžia 
konas Kriaučiūnas ir kun. 
J, Kolesinskas. 

Nabašnikė paėjo iš Nauja 
miesSio parap., Panevėžio 
pavM Kauno gub. 

UTICA, N, Y. 
Uticos lietuviai turi links

mą žinute pranešti savo bro 
1 

vyzdis. Persikėlus kun, Kru dama su tamsybėmis, nuo-
šai į Waukegan, per šventę!lat žengi \ pirmyn. Potam 
bažnyčios patrono, švento Jo Mal. vyskupas, prakal-
Haltramiejaus žmonių susi-į bėjęs keletą žodžių, suteikė 
rinko apie porą desėtkų, o visiems iavo palaiminimą, 
vieniems metams praslinkus 
per ta pačią šventę pasirodė, 

iams. Čionykščiai lietuviai kart ba|ny8ia jau permaža 
neapsakomai laukia šv. Ka- daugybei žmonių prisirin-
lėdų, nes gavo nuo vyskupą ^ įU 8 

leidimą organizuoti savąją i ^usų klebonas taipogi pa-
parapiją ir jų klebonas, kun. s d ė j o darbuoties surengimui 
Antanas Deksnia, pradės lai Į «pįr«lklBl«llHo kovos ties 
kyti šv. mišias savo parapi
jiečiams nuo Kalėdų dienos. 
Ligšiol k\m, 1). gyveno pas 

Žalgiriais ir dalivavo prakal 
bose. Jojo kalba užganėdino 
visus ten esančius žmones, 

lenkų kunigą, bet nuo Kalė-1 k ą l i u d 5 1 o r f t n k ų p i 0 j i n i f t 8 , 
dų pradės laikyti pamaldas | V o l v j u ^^eganioSiama 
lietuviams mokyklos salėje, Uotuviams darbuoties drau-
kurią duoda Monsignoras \ ^ m mųm H e h o i l U | 0 tą. 
Line h. Gerbiamojo Mgro, ru 
pėsčiu ir tegavo lietuviai lei 
dimą tverti savąją parapiją. 
Pradžiai lietuviai turi apie 
2 tūkstančiu dolerių pini-

syk, bo abejonės, daugiau nu 
veiksime. 

Waukegan'ietis. 
•— 

(JKNTKAL BROOKLYN, 
N. Y, 

| gaiš. Yra ir kunigas, kursai 
MC.KKKB HOCK8, PA. pasišventė vargti savo bro* į 
Vienas cieilikas, A. B.,įUų labui. Tik ar visi norės! Ė^AAm 

dirbdamas plieno liejykloje! užlaikyti kunigą ir vargoni-1 Susitvėrė čia nauja ~ 115 
(roll-milPėje), susyk paga- ninkąt Cia lietuvių nemažai, i toji kuopa S. L. lt. K. A. ls-
vo žvponą ant pečių ir suk- bet daugeliui nerupi nei tikė! ».vk prisirašė 17 sąnarių, 
damas ji i visas puses, pra-; jimas, nei bažnyčia nei savo* i Paskui dar 8 prisidėjo, 
dėjo rėkti kad ji apstojo! ji šneka. Bet reikia tikėties, \ Mat 4 gruodžio topo čia pa-
daug velnių: girdi, šimtai tų kad dalykai virn visai kitaip laidotas koks tas Poviliu-

priesa 
daug velnių: gi 
kipšų aplink mane 
kyje, užpakalyje, visur 
Saukdamas pagelbos, pašilei 
do tekinas namuole. Ties len 
tų plovykla nusiwietė nuo 
savos žyponą ir ibėgpjjna-
mus — tiesiok į virfų, i savo 
kambari, kur atsidaręs skry 
nią, išsiėmė rožančių ir škap 
Herius ir jut>s bučiuodamas 
užsidėjo sau ant kaklo. Pas
kui užsižibino šventintą žva
kę ir lakstydamas po kamba 
r| šaukė: "Dabar atsigįsiu 
velniolM o iškišdamas žvakę 
pro langą sakė: •• Neleisi tu 
tUn\ pas mane, neįleisiu \ 
kambari P9 Girdėdami riks
mą, pradėjo rinkties žmonės 
krūvomis. Nelaimingas eiei-
likas pradėjo šaukties ku
nigo. Vienas vyras atsakė 
jam: Tu, girdi, visados sa
keisi, kad tau nereikia nei 
kunigų nei tikėjimo, tai kam 
dabar prašai, kad kunigą at
vestų pas tave 1 — Taip, at
sakė nelaimingasis, — taip 
šnekėjau ir kitus taip šne
kėti gundžiau, bot ką kitą sa 
vo mislyje turėjau!.. 

Tadą žmoneliai nuspren
dė, kad eicilikas yra girtas. 
Atėmė iš jo žvakę ir liepė ei
ti gult, bet šis neklausė. Rei 
kėjo trims vyrams surišti jį 

nuo Kalėdų. 
Lakštingala. 
— 

WAUKEQAN, ILL. 
Čionai darbai eina nėge-

riausiai. Lietuvių yra gana 
diktokas būrelis; turi savo 

kas, kursai neprigulėjo prie 
jokios organizacijos ir pini
gų nepaliko. Draugams pri
siėjo nusiėmus kepurę mal
dauti gerų žmonių, kad duo
tų Šiek tiek Poviliuko palai
dojimui. Kad tolesniu laiku 
išvengus tokių nesmagumų 
ir susitvėrė nauja Susiv. kuo svetainę ir rodos negalima 

butų sakyti kad vvaukega-įP į ^ į ^ g d i m u t l n i l l 
mečiai snaudžia prie darbo.; , . . * . M 
R** imivAiifiiAnii i inrv« A**- sniegas gausiai apjojo ze Bet pažvelgdami į tuos dar
bus, ne visos šakos yra nau
dingos. 

Turint savo svetainę reik
tų pasinaudoti ja ir turėti 
tik geriems darbama, bet ne-
apversti \ namą girtuoklys
tės. — Baliukas už baliuko, 
o tie baliukai žinoma kokie, 
be degtinės ir alaus neapsi-

mę baltu nuometų. 
Jonas Raudonaitis. 
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KOCHE8TER, N. Y. 
11 gruodžio atsibuvo iškil 

minga s šv. Jurgio bažnyčios 
pašventinimas. Puiki tai bu 
vo iškilmė. Dalyvavo joje lie 

eina. Tai žinoma kokia nau*' tuvių, lenkų ir rusinu drau
da atneša panašus vakarai ir gijos; tvarkos darytojum bu 
jau ne naujiena skaityti apie vo p. M. Stučka, kuris ant 
tokių balių vaisius laikrašty arklio gana gerai atliko sa-
je, 

Yra čionai kelios pašelpi-
vo uždavinj, taip kad ir visa 
paroda Išrodė puikiai, prieg-

nės draugijos; jų tarpe ran-itnm oras buvo kuonogražiau 
dasi ir Lietuviška Teatrališ
ka Dainorių draugija, kurios 
siekiu bflk darbuoties tik 

šias. ViržminėtpB draugys
tėms išėjo gana toli patikti Jo 
Malonybę vyskupą, kur| pas 

kavimo, nes visa buvo pasi
puošus popiežiaus ir ameri
koniškomis vėliavomis, ža-

ir paguldyti į lovą. Pasitam-! giai laiką praleis. Draugija 
pęs kokią valandą, užmigo ir j kviečia ant vakaro apgarsin-
miegojo tris valandas. Jam j dama, busią dainos, muzikė 
miegant, susirinko ji * drau- ir šokiai. Bet nuėjęs ką rasit 
gai. Nelaimingasis pabudęs,. — Nugi giedorius betusti-

kaip W> niekinti kunigus ir į atsisėdo drebėdamas ir šub nant bačkutę alaus. Prisivai Į liuojančiomis ir Žydinčiomis 
šv, tikėjimą ~ tai net ausis | tu prakaitu aj»sipylęs. Drau- žiUf eina ant scenos ir gieda gėlėmis, o iš šimtų lupų jos 
pradėjo skaudėti. Tuomet gai bandė jį nuraminti, va- kaip kas išmano. tetikimų sūnų kilo karštos 
tik tesupratau, kokio ii* e- dino jį net kaairm»ti. Bet šis Rodos, kad be degtinės ir maldos prie Augščiausiojo 
sama didvyrio. Išgirdau nuo atnakė ruaiiu balsu: Neisiu!į alaus ne aktoriai negali at- Už jos laisvę ir mmybę. Po 
didvyrio, buk katalikų baž- Patylėjęs kiek pagriebė kry likti sav<» rolių nei padaimio Įmšventinimui Jo Mal. vys-
nyčia esanti burtnamis, ir iželį! ir, bučiuodamas jį, rė- ti dainų ir ant galo, atėję ku}ms užėmė virtą, pareug-
buk žmogaus niekas nesutvė kė; Žemė, žemė, žunė!!!. o žmonės, rodos negalės, jų tą pas altorių iš popiežiaus 
ręs, tik jis atsiradęs iš bei- paskui:Dangus, dangun, dan veikimo matyti, dainų ginlė- spalvos vėliavų ir prasidėjo 
dlionės. Man tuojau prisi- gualt! Tada jėjo vienas vy- ti arl>a ir ^išc»kti, jei pino suma, kurią atgiedojo kun. 
minė vienas Lietuvos rabi- ras katalikas ir pradėjo kai- neišsigers degtinės ir alaus. J. F. Ooggin; jam asistavo: 
nas, kurs pasakodavo: i \, binti jį, kad pamestų bedie- Žiūrėkim ant svetimtatt- kun. M. Hargather, kaipo 
mūsų niekas nesutvėrė, męs vlškai gyventi. Bet pamišė- čjų, matysim visai ką kitą. diakonas ir kun. K. Kunz, 

liui dar nebuvo perėjęs ,4Su- Draugija po vardu kokio kaipo subdiakonas; laike šv, 
m,i»" Ji« tnitvlėio. tai tran šventojo arba, teip sakant. Mišių giedojo, klebono už-

- . i . . . . > . . .» i*?,.. . . i«i.Li 

vieni kitus gimdome... 

o parapijos choras, prita
riant vargonams, atgiedojo 
"Aniuolne Dieve". 

ant seenos: lošt teatrus, reng j kui kareiviškos draugijos ap 
ti koncertus. i supę iš abiejų pusių, grie-

Ne vienas džiaugiasi iš-jžiant benui parlydėjo į nau-( 
girdęs tą draugiją rengiant j ją bažnyčią. Toji jauniausio 
koneertą. Mano, nuėjęs sniajji vietinių čion bažnyčių se

sutė išrodė tuomet tikrai, 
kaipo dienoje savo apvaini-

PrtTSTON, PA. 
Gruodfio 12 d. tapo užmuš 

tas ant vietos kasykloje Jur 
gis Dranginis ir į trečią die-
iu> tapo palaidotas iškilmin
gai šv. Kazimiero parapijos 
kapinėse, Nabašnikas turė
jo 86 motus, gimė Naujienų 
sodžiuje, (Indelių parapijo
je, Šuva Ikų gub. Pirm aštuo 
nerių motų iškeliavo J Ang
liją, kur išgyveno dvejus me 
tus; paskui atvyko į Pittsto-
ną, kyr ir rado mirti. Paliko 
pačią ir ketvertą mašų vai
kelių, Tarėjo Chicagoje vy
resni už save broli, bet susi
žinoti su juo negalėjo. 

Gruodlio 11 d. Antano Ru 
ko salėje laikė prakalbą 
* * Valpamiso universiteto 
studento ta" K. Šeštokas, Pa
klausyti; ką "studentas" pa 
sakys, susirinko viso 80 žmo 
nių, o i # pabaigai išklausė 
vteo 20 Juonių. Ką "atudąn-
taB" nupasakojo, galima su
prasti kad ir iš te, jog ne vie 
nas čionykštis laisvamanya 
išsitarėt "Girdėjau Šliupo 
ir kitų prakalbai, bet šito
kių pi i (.vonių, kaip gyvas, 
neesu girdėjęs". Salėje bu
vo kažii ik o keturios nesuau-
gusios mergaitės. Šeštoko 
kalba Hivo taip riebi, kad 
norėta tas mergaites išvesti 
laukan, kad negirdėtų Vai-
paraiso mokslo vyro "ria-
baus" mokslo, 

Gird< jau, kad tą pačią die 
ną (vukare) 4istudentaaM 

skelbė fes" pačias pliovouea 
Serant(«no, Bet tenai kažin-
kas mĉ tė akmeni pro langą 
ir išmušė vienam klausyto
jui kojiu šitam pradėjus rėk 
ti: "Koja! koja" prakalboa 
pakriku* 

Šeštokas išrodo lyg butų 
22 metų vaikėsas, Lietuvoje 
nėra pabaigęs, nei pradinės 
mokyklos, o fiia, žiūrėk — 
4' unive esiteto studentas! • \ 
Bet ka41n dėlko tas "studen 
tas" nofcimokina "universi
tete", bet važinėja po lietu
vių kolonijas ir rodo už de-
šimtuk ą nesusipratėliams, 
jog jis moka tiktai šlykščiai 
pakalbėti apie Dievo Moti
ną, Kristų, relikvijas ir kito
kias šv entenybes. Ep. 

BROCKTON, MASS, 
Tarpe mūsų "šakaliukų" 

pasida t& armyderis.Keli jau 
ni vyr ia i nuo jų ai 
(tarp jų ir tie, ką ne] 
niai p̂ vdarė exproprŲaeiją 
svetimam sode) ir apturi 
ję palnjUninimą Kurėjų-Ku-
rėjo (r^ip žmonės šneka)» 
sutvėrė mažą (tik d asmens) 
kuopelę "8, L, L," (Sua, 
Liet. liaisv.), 

Horudami padidtot savo 
kuopeli ir tureli "laisv..,.." 
(13 inpkr.) sutaisė prakalbą 
^\r.fMini' ' i i» K o f P . R 2 5 N o . 

m 

r 



• 

mi • • • • • •mm* •iiriTTnrrr" 
DRAUGAS 

- mmmm imi'i i • • ' ' • ' • 

y ti pasistebėjimo is drąsos p. miausias Lietuvon tuteligou* tojo krašto statistikos paro- jgt, Varšuvoj, Vilniuje, Mus rija ii* jo perdėjimais katuli I ligi tūkstauėių varste ieško- din, kurį jis seniai jmsodi 
£|#tt$l|onin% kuris nebaigęs tiškusias iegas, do, kad divoivijos didinas kvuj, Kirvis Odesoj ir Ka/.a ku religija, damos apšvietimo, Dar 1901 mylimos salios dirvoje, He 

(universiteto) Į Tiek siuom lyg skniėmu 151 ant šimto, tuomet kaip niūjo, galėjo prisirinkti tam Kad katalikų religija Panini. 880 moterų padavė p ra- j ) (ikrai būtų pusė šventė* 
mokslų ir nepasipežines »u savo priederme paaiškinti populaeija dauginasi tik tfO reikalingų žinių, Tėvas i *« i - puloiiiamui yra tik priedam šymą ministeriui per univer t -ibnve; jis tebėra gyva jun* 
ivairbuniK mokslų sakomis, Lietuvos visuomenei apie nnt simt**. mievi visai nėra koks lenku ga politikos tikslams suvar- sitoto rektorių, nurodyda- ^ė nmsų laikų su tais, kada 
driata imties taip didžio ir Tėv, Myl, Ojos rengiamąja Nupuolimas Amerikos šei priešininkas, priešingai, toti, viešai pasisako lenky 
attuikomittgo darbo, uepa- encyklopodijoa laida, mynų dėl skaitlingų divoivi kaip jis visuomet pasisako, l>ės viršiausias agitatorius 
keliamo dagi univorsnliškai; Juoias Gabrys, jų tai tamsiausia dangau* Į karštas lenku draugas, te kunigas Mohl'is. Kataliky 
thiUavimiauun žmogui. <iau- i T. M. D. Ut . komiteto narys, skliautas jos istorijoje, ir daėiau griostas priešininkas boa kevalas jis raėo kaip lai nepasirodė, 

mos reikalingumą kursų; Stl»i rijoje visuomenės visai 
bet šis prašymas liko pakis-; nebuvo; buvo tiktai atskiri 
tas po staldengte ir iki šio-| \ isiioiuonos veikėjai, isnis-

dieu taip ittokslniuH iSsiS«k<>| 
JMk .Vit'itaa fettogua, kad ji.- . m M ) t _ « _ „ . J - . - - . 
gBttittllskiauHiart botų, n«K»-' J a u n 0 8 i o » g a a y n e s 
U apimti vi*\| moktiio Jaku. apsvieta. 
Žuniridu. kaip p. Jm«. i*- Poitfua ir Ponai! Motler-
BiiUly* IntagrahM, <ttff«WX Į , u W k o $ L F O T o o l e > S , M M iiiakoji oiviltaaoija BUVO pa-
Vtkhtt, puta niekad neatudt , , . O o s s J M . , 0 , * a i W Los „mrso atsn-ado a.H 
javęa uuK»to8ioR matciuati- kryžkoho; joaio* <lvi didiiau 

-baįvairias«<heimjoalt ,,, . T. . M inatftuoŲl, aavaatla ir nu* 
^ teorijas, uopniinda- l>vidc>5n»taani šimtmetis t m . i H \ t „tsirado paojuje o su 
tu mokalu iki padugnių m u t t > H»»IP* konfereneijj). j ( i m i s ,mst ( lvinaas vnlattjoa, 

(P. Juru., kiek man teko Ku-1 kuri stengėsi (tikinti, kad ( l , . , m i J į j 0 H ,Mlkn|tvbe ir šven-
J*ti.pata aave skaito tik! **»»»>** »<**» saly n kart* 
"k*llmtvNs" itiiovu, o rasi I padargu*, o tv.»rtyat romy-
iis ir kiina mokslus Ivaiai M* uiuiiratŲ karės žiauru-

bartinė lugitlacija givifiUiUliMiupoloiiismo, kurį jis laikei kietas akmuo saugo lenkų 
dar duoda didesne liuosybę |didžiausia klinttin taip jo pa 
divoreijai* u/iu<»t susiaurinti 
josios teises* 

tybė sidmyny. 8<^kim, Krikš
čionijos etikę, neatmaino-
tnas prigimties teises, toisy-

paijtta, kaip ir "kuM l u u » * i r aavyta^inėji^ tneiiė- ^ i{m% p a g a i į a U 8 , kelią, ku 
fcf\.. Painatvaime!), i*M^rodyt^ kad priežodis rj j r p atsai Dievas nurodė 
i tuom taruu ai ie UU* MHunkam Kalin«esnė nei 8 o k t L Tiek tuom tarpu apio 
•Mftleistuvės eneyklo- k ? * ! K j ^ (Jalime bm tikrais, kaij 

iodyna. diiais. I*ttkm tai pastebi ti- k f t d HmU, m ^ tJ%mm% 

j naa šimtmetis, dailė ir moks. m j o į l u > i ž r a U 8 i l U (; p i k t ž o . 
... MvWtoj\» IVja, j las iėri savo skaistumu, ir U v rtlogUmnrilJl valstijos ir 

. kut luutų savo WU- « # » ° pasididžiuoti gyviau M m v n 0 8 KYVeuima, -~ ateis 
ir vafaliiRu kuUun>s i m a m Subtinetyje. w w k u o );u > t 2 0 . j r ) 4 s i i n t n u , 
v Aa^» kkmA^ loif! Tik paveikslas turi ir 

tautybės vaisių. Togu vai-
geidaujamai staeiatikig ba/- sius, būtent lenkybė, supūtu, 
nvėios vienvbei su ttviuo tuomet panrusieisuno kirvis 
bažnyėia. Jis visa širdimi no sutriuškintu* kevalą, būtent 
rėtŲ, kad susiderintu Lenki- katalikybe... (I)e Mohlia-
ja su Musija, kad Lenkijos nismo pusi. 22), Taigi kata* 
uepruryty Priisai! Kadangi lik\ bė yra tik kevalas lenky* 
naeijoualiy.mas yra priešių- bei, ši yra vaisius, taigi vy-
ujas vienam Ir antram tiks- riausias daiktas (llauptsa-
lui, jis drauge su Solovjevu rbe). Jei hutu, lenkybe piV 
vadina jį krikšėionijos ti, supdtg ir žiltų taip-pat 
MLUMH (!) ir sako, kad ka- kataliku bažnyeia... Tėvas 
talikij kunigas turi daugiau Pabuieri's seniai žinojo, kad 
nlpinties bažnyeia negu šio tokia nuomonė lenkų teori-
pasaulio tėvyne, Ha/nyėios joj ir praktikoj viešpatauja, 
žvilgsniu ir bažnyėios roika bet skaitė negalimu daiktu, 
lu kovoje tėvas Pabnieri's kad kas drjstij tokią nnomo-

Kada suirutės laikais va-
landėlei prasivėrė .universi
teto durįs ir moteriškiems, 
sibirieėig prisikimšt> audito
rijos. Kitam vėjui papūtus, 
laivo vėl užginta joms įstoti, 
Tada ėmė tomskieėiai galvo
ti, kaip ėia patenkinus mo-

į k laido po plaėia Sibirija; ga-
I ngu savo šauksmu jis kėli 
ii ilgo sunkaus miego savo 
t uitieėius. Dalyvaujant si-
1 IrieėiŲ iškilmėje, gimė ma-
10 galvoje vaizdeliai iš mū-
sij, Hotuvig, atgimimo istori
jos, kaip jpnnėši JŲ Putanbįi 
į tnūsŲ gerbiamąjį Basauavi-

su panpolinizinu. nę inbrukti teologijon ir va-
Palmiori^o pirmoji knyga duotiei jn kovojant su rusi,i 

apie tą dalyką išėjo 1908 m, I stačiatikybe, kaip tat pada-

darbu pan)dė, jog 
liningai rūpi t i e 

lotimas, — dabar-
;ia»i, kaip viršuj mi-
artymiau8iojs atei-

i rimt^uKneyklope-
Jl^lėtoju projektu*> 
ICneyklopedijos tiks^ 

į v a i r i u nokslo žak\* 
i»aoija. Ji turi išgul 

a ie i narnoj, visiems su* 
ioj formoj mokslą 

vanio, kuri jisai 
atsiekė, 

Eia'yklopėdija turės biVti 
toli nuo Sius dienos gin^Ų, ji 
nvtufto krypti nei į kairy 
lu i i divsinę, ji turi būti be-
purtiviska, objektyviška, 
laisva, kaip patsai mokslas. 

Atradimai astronomijos, 
fltikos, chemijos, naujausi 
elektro* pritaikymai, arebao 
logljoa reslįtnei^s, ist ori jos, 
aiitropulogijoa> biologijos, 
gamtos moksle politikos, HO 
biologijos, etikos, — lodiiu 
tiaa, kas tik gali įuosti švie^ 
Aon spinduli į žmonijos min
ties sritį ras vietą mūsų Eli-
cyUopMijoje. Ji turės išgul 
dyti faktus tikrai ir galimai 
amuUmeniškiausiai, įvairias 
taukiai priešingas teorijas -
bešališkai, paeiani sgaityto
jui ttirės būti paliekama lais 
vė spręsti ir lenkti savo nuo-
muiv vienon ar kiton, pusėn. 

l^aveikalai, iemlapiai, pit̂  
liniai taipo jau turi užimti 
iymią viet^ eneyklopėdijo
je. Daugeli mokslo dalykų 
•unku, kitvt-gi visai negali
ma išguldyti be tam tikrų 
pie8ini\t, paveikslėlių, ly
giai kaip geografija ir isto
rija negali apsieiti bė iem-
lapių, ritatai imlsų eney-
Wap*fUjoje tilps tnkstanėiai 

Ipeiinių, paveikslėliu ir siui
tai vlemlapiu. 

Sekdami tradiciją ir pa-
v% Atlt garsių cneyklopedi8-
tų, praėjusių amžių, turime 
paskirti taip-pat žymią vie
tai aprašymui ir piešiniams 
ttaitaų, trukių, kurie Sia
mo pramonės augliuje turi 
taip didele avarbą, 

Kiekvienai mokslo šakai 
stengsimės pakviesti atski
rą redaktorių, kurio pareiga 
bus pasikviesti tinkamus 
sandarbininkus. Po visais 
straipniais turės būti auto* 
rių parašai, kurie savo var* 
do garbe atsakyt ui straips
nių tobulumą, 

Mtiaų encyklopėdija nesti 
tilps t .1 tomus, mfS džia 
idmės sutalpinę vi 
12 foniŲ, Žino: 
taip milžiniško 
*ilf metų ir turės 
tmoti aplink save vlt^* 

vardu Ml.a Ohiesa Russa1*. 
Ant aštuonių puslapių to vei 
kalo buvo pakritikuoti lenkų 

paveiKsias turi ir sn- f{o R t u , h u m a i p ( , n , l 8 j u ž l u į r j j s m i t v k i a i t |H,t to pakako pan 
W ^ ^ ^ W i « • • j « W] \ t|, kai kad paprastMausias Į polonistams Mobili vado-
lose yra piktybė, kuri, jei 
veikiai nebus pabalinta, gim
dys jo naikinimą. Oarsusai 
20-sai Šimtmetis be šeimyni?. 
ko li«do — tai miriinas kir
tis visuomenei, paojus poli-
tiškaijai ir nainiškaijai pri-
glmėiai, paojus paliečianti* 
dvllypinj draugijos dėsnj i 
valstija ir fteimyną. Tasai 
paojbs tai aoeijalismas ir di-
vordja. 

Žmogus, kuris savo laiku pa
sirodė aut gyvatos soenos ir 
iSnyko amžinai. 

Iš santykiu su 
lenkais 

Vokieėių laikraštis **Tag-
liebe Kundsrbau". einąs Hev 
line, palieėia lietuvių-lenkų 

Kasdien aikityn eina, kad santykius bažuyėii.je. ]žen-
augliškasai soeialiamas geî  giamtfjW»o striipaiijfj1 (žnlr. 
diia idant 
bininkas igyj 

vaujant sukilti prieš jį, nes 
jie tikrai permanė, kad toks 
lenkų žinovas Ryme jiems 
labai pavojingas gali tapti. 
Lenkų ir praneuzų broliu-
ruose augustinijonas buvo 
apšauktas Rusijos šnipu, 
šmeižiku ir t.t, 

Palmieri neapsiieido ir at
šovė rašteliu "Moblonismus 
et PanpolonisniusM 1910 m. 
Nuo to laiko panpolonistai 
nebegali piktumu t verties, 

savastis kurią dar ^ No. Morgeu - Ausgabe:; Ar iflt ar būt toks vyras rei-
atvia liedamas d i e - | U B A l l h l u u d i M r t M ) i remike jiems nušalinti. Kadangi 

damasis žinomais lietuviams: žinojo, kaip galima \ popie 

ryta (pusi. 28), 
Kadangi sulig to mokslo 

lenkybei kaipo vaisius yra 
pati svarbumą ir nuo jos tar 
pimo pridera katalikybės 
"kevalo" gerovė, tad visai 
nuosaku, ydant tas "keva
las" tam ir bfitų, kad lenky-
I ės "vaisių" auklėtų. Todėl 
Lenkijos reikalai turi būti 
katalikų bažnyėios reikalais. 
Katalikybė tam ir tarnautų, 
kad visas lenkybei priešin
gas tautas jai pavergtų, Lie
tuvoje lenkai kaip tik sulig 
to recepto elgiasi. 

Kadangi lenkai savo kal
bą skaito bažnyėios kalba ir 
tik ja vaduojasi reikalu J 
Dievą (De Mohlianismo 
pusi, 80), visai nuosaku iš jo 
pusės, kad neapkenčia visų 

teriškių norą ir troškimą; fių, jų tautos kiiimo iatorij* 
Šviesties. Neužilgo tapo j- j nmsų istoriją, Skirtumą* 
steigti istorijos ir filosofijos; t ik tas, kad Sibirijoa intoli-
kursai ponios Sergeev, kur ^ntija auga ir jos eiUaalpaj-
Iraugo su vyrais galėjo foto- j pildo ateiviai iŠ Husijos. Čia 

viešpatautų, dėl neramumoj™ 5ft>hWo pasakymas, kad 
kurį sukeltų tokia socialistiS katalikybė esanti lenkybės 
koji tvarka. Tai tik kelios koralu* tai nėra netyėia is-koj 
mintis aplink socialimu* ii 
mo^liagi8k(»jo bei ekonomli 
kojo atlvilgio. Svarbu dferŝ  
teiti į *ooiafcim* iŠ religiSko-
jo ativilglo, 

Viktoras L, Bergeris, Mill 
\vaukoof8 ponas, yra pasa
k a i uA8ai pmnaiauju kare 
tarp raudonojo tarptautUku 
mo ir juodojo tarptautižku-
mo, vadinasi R, Katalikų 
baftnyoioa", HKatalikų B a i 
nyėia, kaip kad ir męs, su 
organiauot 
Toji hMnytlia 
ką, kas 
jam dov 
nyti išsitarimai. , _ 
ty t dėl stokos tikrų Jiinių. Ji jui X esant 
sai pamiršta tikybą, kuri pa- kiama 
lijuosavo vergiją ir eivilisa- HO gady 
vo utamsiųjų amlių" barba- į apsimetus maiding 

sprūdis dvasiikio žodis, bet 
lienkijos dvasiškių vyriauay 
bės obalsjs, kurį ji klek gale 
dama, visur kelia aikštėn, 
PaduofUmie skaitvtojams iš sipuolimų ir savo rimtame 
"Ta«i. Rundaebau" kai-ku- j straipsnyje "Per la Postu-

De 

kad Ji H t t M M i f* Ltoelrtij Ir paRtedrTtg prioS 
v«« naują sumą. Koks tai .. Un\rU« ivonU pa* 
nepaprastas ir netikėtas su 
puolimas! Palmieri's teėiau 

jį, kaip prieš šventojo pa 
veikslą, ir Konstantinopoly-

. . , jo lenkų kolonija 1909 m. roi 
nenusigando kf|Tnitoa eatto- , , , t I3i

 u 
,, ,, .v . , . . I kalavo iš Rvmo pasiuntimo 
Ueos" pMmeiių ir grubių u i L ^ i b . t / ,A, {„ L , L ^ , 

ti ir moterįs. 
Bet kaip praktika parodė, 

nebuvo tai augštoji įstaiga 
ir tvirtai stigalvota progra
ma, bet groiėiau eilia popu-
Harizuotų lokeijų. Nerado di 
dėlės simpatijos visuomenės 
tarpe ir visaip iš "viršaus" 
varžomi, ir šie kursai žlugo, 

Tai-gi kai-kurio šviesesni 
visuomenės veikėjai sumanė 
įsteigti moteriškus kursus. 
Buvo sujaukta žymesnioji 
visuomenės veikėjai ir iš
dirbta programa. Kursai tu
rėjo būti valdiški su augštes 
niųjų mokyklų teisėmis, Bky 
riai manoma buvo įsteigti: 
matematikos, gamtos, medi
cinos, teisių, istorijos-pilolo-
gijos ir agronomijos. Bet 
ministerija nosutiko steig
ti savo lėšomis; tad 
tuojau pradėta rflpinties pri 
vatinių žmoniy lėšomis. 

įsteigta draugija pini
gams surasti ir sustatyta į-
statai. Pradėta rinkti aukos. 
Neilgai trukus, surinkta tiok 
pinigų, kad jau galima buve 

tinti. Pradžioje spalių iš 

visai kita tendencijai kiekį-
\ ienas inteligentas stengiasi 
t llirbuoties, rūpinasi Šio kraįį 
<0 reikalais, aukodamas ir sa 
w vieką ir savo grašį, o paj» 
mus kaip tik atbulai; kiek* 
vienas jauSiati is <4Krolew-
KtwaM atėjęs, Vurlav^ savo 
soHtapiliu skaito, nė kiek 
notiniais reikalais neužsij-
ma. Pastebėtina ir tai, kad 
tie patįs lenkai, kurie pa* 
mus nenori vietiniais reika
lais rūpinties, bet dar sfcon-
!(iasi pakišti koją lietuviams, 
oJa (Stbirijoje) atkeliavę vi-
Mai kitais žmonėmis virsta. 
Hibirijos Icultttros pakilimo 
storijoje rastumėm 4&uę; 
/ardų, lenkiškai skamban-
'ių, kurie pasidarbavo šio 
'{rašto gerovei. 

Aut tribunolus užlipa vy
riausybės atstovas, žilas se-
u i ūkas kuratoriaus pagalbi
ninkas, apgarsinti, kad kur
dai įsteigti ir susijudino, 
kaip jaunas Vaikinas, pirnu> 
įtartų prieš publika išeiriųsM, 
Suprantama: atidengti augft 
tuosius moterų ktMuttui i* 
joje ne kasdien l ^ H ^ L J į 

drebėti ]>radėjo nuo rankų 
plojimo, jam pasiiHKlIiiii. 
Tai buvo pirmutinis momen
tas, kada visų jausmai į vie
ni) susiliejo ir išreiškė pa
garba tam, kuris taip uoliiu 

rias ištraukas be savo paaiš- j t m w k M 8tgtaor 
kiuimų, ;TwtM taip išdėjo Flor 

<4IMdžialenkai susib(\xė 
prieš vienį Rymo žmogų, 

enei-
jos laikrašėio spiritus ree-
tor, kad kiekvienas doras 

kuw yra išdriaca nutraukti f 8 0 ^ u"\ " C J " * ^ !"" 
jiMM'vcidniaiiiiiigą kaukę.!*'»«'«»»' "' J" laikrafcio I,,-

iuviavimu, Popiežiaus leib-

Sardi, kad jis leistų katedros 
bažnyėioje atgiedoti Micke 
vičiaus garbei Todeum ir vie 
nam pamokslininkui leistų 
kelius žodžius pasakyti prieš 
Rusija, GJ Miekeviėius, kai
po katalikas, yra tiek užsi-
pelnęs, kad jo dvi knygi po 
indeksu! Žinoma, areivys-
kupas nepasidavė tai kome 

didelis nuopelnas", 
"Viltis". 

išpeikti, kaip tat parodo jau 
v« 

kybą bftti darkoma per go- dingais vedasi, negali ir ne-
diio ir - Mimoramią. žmogaus nori netiesos sakyti, atidarė 
mintį. i jiems visę savo širdį ir užsi-

Divoreija — tai antrasai i dar* anais visam, kas prie-
draugijos priešas, Kas-gi di- ^ais juos sakoma eretiškų ir 
voreijat Tai \ iaiškas atai- sehiamatišk^ vyriausybių. 
skyrimas vyro i , pa«os 8W PulęngvĄlio tur-hflt ir j«m ^ ^ % £ 2 f o n „ 8 d i 
\m« , kitą moteiTitv suaiti.; *iok;tiok viaa kitaip ima TO- AiMmkini u ž | i n d o u ž „ m 

Moterų universite
to atidarymas. 

Vakar «imlių 2<i d. man te-
..k s-.HH.moH tkyreUų Ira- k „ d a l v v a u t i t o k i o j ( l i m m 6 

s,*, uetanta panpoto^«K> ^ k o k i n r„ t f t i n t H l t i n k f t > n e 

r«.l,g.joH HU politika aupym- t j k 8 U l i l . i J 0 8 i ,„.t i r v i s o s R u . 
ma. Uip-pat j«. netolerentta- L ^ v!auom«n*a ^vcnin.o. 
•n.m» »r nev-H yvmrn, To v,.,- T i , . , ) i | v o v J 8 o 8 k u l t f t r i P k o . 

took divomUai liuosybę. ., dytiea. nea Prad*da »«paati , .a t t ( ) ) i„n S„ Uumio v v 
j j u o t vaiky llnkamybėa _ 1 <>nkŲ akundua "onm grano J »JJ J ^ ^ y . 

visiškai paėmė na«.; f 

šios Sibirijos dalies, trokS-
tanėios savo sialei apšvieti
mo, didžiausia šventė. Kal
bu ėia apie įsteigimą Aujrf-

J ' tųjų M'ierų kursų arba Mo-
liūdnumas: moterystė tampa salia 

nkiu geidulių uiga* Didžiausi ilmdj-mų nuo- ^" 
ir veisia Išvaikius, pelnai, kad lenkų kankinių * * terų universiteto Tomske. 

met JI pareik* bevaiky palmės ne lisoa tikron yra. l>ar laimė, kad tėvas Pal- Beniai jau sibiriečiai jautė 
degtiną- pridera Rymo augustinijo- mieri pakaktinai davė mate^ wikalingum# įaiateigti to-
sėtim»s nui Aurelijui Palmieri*Ui, rijolo tninėtuoae rafituose, kiiu-Mi kursus, nes $#niai m** 

Žmogus kurs, prag^Hf^tęa ketverius kad galima batų apvertinti t*;* kaip jų dukter(s plaukte 
gyvulį, fti- metus Krokuvoj, Peterbur- panpoloniimas, jo netoleran plaukia į sostapilius, ui 

rinkta direktorius, sudaryta j darbavosi Bibirijoje, kesdn-
komitetas ir galop iš Peter-i mas daug persekiojimų, Tai 
burgo gauta leidimas, |>rt)f0sorius Ir pirmutinis di* 

Dar prieš įsteigtai* per rok torius Tomsko teebnolo. 
laikmifiitis buvo paskelbta j gijt instituto; jo energija St* 
auluota. Atsišaukė 80 mer- Institutas pasidarė vienas į|« 
gaiėių, ifi kurių 70 panorėjo goriausių mokslo įr*«dgųt ir 
mokyties gamtos ir matoma už tai, atsidėkojant, buvo jia 
tikos mokslų. Pertai nutar- išsiųstas į Archangelską, 
ta tuo tarpu įsteigti tik yie- J i g p R p a g f t k o j o [ntorUų į, 
nų skyilų, bot manoma, kad g t d h m > k l r ^ ^ 
greitu laiku ir kiti skyriai LoUą į g į | n o g i f 
atsiras, Spalių 26 pagarsinta ., ' -.jj 
kursų įsteigimo diena. Įstei- , B ,° t ( ) d f t U g ^ P ^ ' 1 ? 
gėjai apsiriko. Buvo manvta i r ^ u g pasveikinimų: u * 
padaryti nedidelę šventę, o ves i te o, tecihno ogųimtilu-
ėia pasidarė kuodidžiausia ^ *f^> visokių orga-

visUomottės veikė-
atstovų, moterų 

iškilmė, kuri ilgam pasiliko L 
dalyvavumų širdvse šviesia J1?1 , 
gyvenimo valanda, Didelė K^m^ų, g t ų kiuaų ̂  JWj-
miesto salė sausai Žmonių ^ T ^ l *l]nri*<» vį®į* 
prikimšta. Cia atėjo vi*i tie, ^iknistuos grupos rtmf) 
kurio geidžia gerovės savo V? ^ 0 advokatų, i ^ : 
šaliai ir kurie mato tų gero- rn> xv t l ^ t.t. Visi atnc|W 
ve mokslo ir kultūros išsi- mvo pasveikinimus ir kuo-
plėtojime; atėjo ir visi susi- ^r ifU 8^B linkėjimus: Ujo-
liejo j kuopų vienu džiaugs- d*» J°* Tomskas tą dieiut bu 

H7A\( 

mu. Aut scenos užėmė vie
tas šių kursų sumanytojai, 
draugija surasti pinigams, 
komitetas ir būsimųjų kursų 
pedagogni-profesoriai. J Ų 
trusu, jų energija nuo 1910 
metų spalių 26 d. Sibirijos 
moteriškė turi savo augšt^ 
ją mokykla Jų tarpe ufcu sta 
1o sėdi lymus Sibirijos pa-
trijotas, visuomenės veikė
jas garsus etnografas ir fol
klore tyrinėtojas O. N. Po-
tanin, ifik vienas iš pirmųjų 

pratime ir patriottemą ir iki 
šiol visuomene atstovavo 
Jo širdjtbi ta diena tud bfi» 
ti lal>ai brangi, — nes Mari

us ta» mo 

vo susirišęs tūkstančiais ty* 
šių su visomis Sibirijoa kor
telėmis, kur tik yra n u * 
kiek kultūrinio gyvenimo. 

Martynai Yčaa. 
"Viltis". 

THE HEIOHTS DEPOSIT 
BANKĄ. 

Kampas E. Market ir Han
cock Sts. 

Moka; J nuošimSlus nuo su 
pradėjo kelti sibiriečių susi- dėtų joje pinigų. Teipgi sHm 

(vua pinigus. į visas svieto da
li*, kaip antai į Rusiją, Ijm« 

Lietuva, Austriją ir 
p toliau. Atdara nuo 0 
. ryte iki 3 vai, popietų. 

iklli*M . • O l ^ . - . i . - : U . ^ , . , : . ^ ^ , , ^ i i j f l ^ u i Į t t l i i f i i H ^ " - " 1 ^ ^ - ' ^ 
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NEINI IŠPAŽINTIES? 

kvm. Aloysius J. Warol, J. Dr. 

vertė kun. V. D. 

AK> koks is ui* Ismlinms? Ar tti1-
^ioti išpažintie ir į biunycia? NVatusirioti kunigo 

Thufimviiuuf Ar mvieno .su laisvamaniai t%mM'\ juos 
įdelbti*, kad vis dvaai&kija bfttų nickintmta ir ji pn-
>kfaiua. piktinant kmtivadftalna ir metiko tikėjimu iroo-
* I Tai klaidingas Ir kvailai išvedima*! ISmintutfas, su-
atttautta žmogus kitaip j tai žiūri. Jisai vaduojasi tol* 
kl«\ kuria Kristus paliko savo mokintiniams: "Ant 

,cra tosto atsisėdo rašto mokytojai ir Farirojai. Visa 
4** ką norint j urna šaky3, užlaikykite ir darykite, bet 
Ifftl įų darbų atdarykite."*) Nellurftk i molini, susi 
gulama indą, kuris ant kiekvieno linksnio gali nupulti 
^įsutrflkti į 'mki\% Žiflrėk į tai, kas jame yra i i perina 

ftuvu malone, kuri per kunigą tenka tavo dužiai. Ne-
i ji. kaipo j silpna, galinti suklysti smogu, bot — 
į Dievo paslapčių dalintoja, Kristaus vietininką, 

M* ir Jojo vaduotoja. Vriea prisiurbsiant prie kiau
tas, tu atkalbi teip vadinamąją "visu tina ją i&palia-

— "Rsipn^iatu — sakai — visagaliui Viešpačiui Dli -
iv. Trt»>i*\j* vienamui, Švenčiausiai Marijai Vnnni, vi 

sventiomsnuns ir tau, dvasiakasai Tėvo",.. Taipgi, 
tai, ne vienam tik kunigui iSsipa&istl nusidėjimus, 
tuao tavo išpažinimo visagalis Dievas, Dievo Motina ir 
^venti.'ji Atveri savo žirdj prie.? teip augštą ir neap-

tą tribunolą. Tavo nuodėmklausis terp ją sėdi !Ar tau 
im»»ta į akis jo iškėlimas t AugSolausioji dangaus vy-

mxjb<& pribūva, o vienok tavo kunigas pirmininkauja, 
Dievo namą tevainiai, o teSiaua tavo nuodėmklausis į 

Įo*m* namus įleidžia, lyg kad priklausytu. Patsai silp. 

5t ir netikrus savo likimo, o vienok dalioje perlaidą į 
e laime.* aalį, kurioa pats gali nė nepamatyti. Jam 

"ristus įdavė raktus nuo laimės vartų, kuriuoa patą sau 
,ali užsidaryti, o allidaryti pragarą. Kad galėtų daugiau 
iHti, kitas kunigas turi ateiti jam pagalbon. Matyk, kur 
ftdėii dangaus raktai! Neidavo ją Kristus į karalių, ir 

lljrvsidentą rankas, niurna'kunigams juos atidavė. Ar-gi 
[kai nesuramina, nepa^ndina uisitikėjimąT 

4) Pikti vienok liežuviai nuolatos darbuojasi dvasi*-
skriaudai, maiinde r i uisitikėjimą jaisiais. {eik t 

liauk U s, į triukšmingus laisvamani'., susirinkimus ir sei* 
— beveik nieko kito šiais Kukais niekur neišgirsi, 

[p tik pažeminančius dvasiški ją žodžius. Tai paprastas, 
agisusias ju pasikalbėjimu daiktas, lyg kunigo garbė 
rūbas butu maagoto šluostyti nepraustas pasileidėliu 
rnas. Kodus, lyg nebūtų pasaulyj aršesniu nedorėliu 
kunigus, lyg pormaža būtą akmeny, kad jais suskal-

Bus galvas kunigams visiems ir — permala laką ant 
į ližių, po kuriomis kunigus pakorus. Kas gi ten vado-

uja t Žmonės, kurie išaugato būdami priešingi kum
eliu, KU jais visais nesusiduria. — Nepažįsta ją darbą 

pašventimo. Ar bent jie patįs dorai elgiasi! Palym ii 
Įlbos, kas kene galvoj', — sako lenku prielodk Palym 

ift Ki|ukHniu> netikusią kalbą, begėdišką pliovoniu ir 
* n\y kurių nesigaili; palym ii subliuskusio ir isblyi-
lo, de*M paleistuvystės, veido j palym U raudonų, kaip 

krokai, noaių, kurias nuvarsojo girtavimas, ii jų kve# 
atsiduodančio alkoholiu ir alum, kurį ui kelių /ings 

aą užuodi, tartum pro adarą saliūną eitum. ,<g^jn jie 
M pairusio ftelniyninio gyvenimo, kuriam Unyj!o meilo, Z 

Ikimuieas. nutikimas, užsititkėjimas vienajsrfcitu $ paayra 
[jft blog# jų vaikų elgiraojį^kurio seM.if.u gimdytoju:?, 

traiaaaiai Utvirko; pui, m l£ jų gyvonlmo draugių a-
v vaitojimų, te* IH joms apleistoms, paniekintoms, 
tom*! I'na.vm, «dppat i« laikraščiu ir knygų, kurias 
ranke*ov ̂ n ų purvo ir nuodu. Tai is tokių asmenų 

e<l£'<1?a*ilkijos prlelail O kuo jiems kalti kunigai? 
to tu kaltas pamisoliui, kurU savo pamisime tave vle-

įnipteda ? Kuo kaltas polioijantas vagitvtf O juk lis 
ittfcrsis visuomet mato neprietelių vielosimi tvarkos 

Nojuje. K migai per savo Augate jį pašaukimą yra ti-
10 Ir doiM* dabotojais. Data iftdykavinnia ir kliudo 
•\14d»»l n*. IS ėla pyl<o»tiH, neapykanta, Ucr4ta«. 

ikMyfvHoij ».»«' (aianrinėje Amerikoje) tt&ttfr Smcmiy 
p<l žeme anglis. Tarp ją atsirado vienas lenkas, tu-

Ijs įtekme terp savųjų — nepaprastas kunigų priešas. 
ro jam priminta apie ftv. M iiias nedėlditmiais, apie W 

Jflklnv jlpažiatj, apie bažnytines mokestis, kurią sulig i-
Vestų jrtatymų neturėjo vengti, jno labiau, kad turėjo g<̂  
?ų uždirbi, o kiti, mažiau uždirbdami, regullariskat jas 
Sipeimokėdavot Ulaiminua jam apie tatai, paimdavo ji pa-
iutimas, ir jis begėdiškai imdavo Imeižti kunigus, luu-

Hyėią ir vi«a kaa dventa. Kada kunigas *» klebonas pri-
verstai bOttavo prašinėti, vaikščiodamas po namus; bal
istinių mokesčių, tai nedoraa parapijietis atkalbinėdavo 
tavo M*»i< dus. kad nieko neduotų. MKaa tas kunigas"! — 
Sunkė su panieka ~~ 4itoks nusidėjėlis, kaip kiti. . . tik 
tAeiia įmones... suvagia jų aukas... velySia velnią ma
tyti, ne kaip kunigą'" šitokiais ir panašiais plovojimais 
frėfdavo visuomet didžiuotis. Vieną karta jisai draugo 
p kitais dlrlK) giliai po leme. Nugriuvo siena. Didelė 
aagHes skeveldra jį visai prislėgė. Tiktai galva ką kylėjo, 
viaas gi knnaajsjsm^ griuvėsiais, Mirtinas prakaitas iš 
Hjlė jo k»k|S|^amsu clarėal akyse, kurios jam iiloko ant 
kaktom Daugai, norą buvo prie jo, nogalėjo jo gelbėti. 
Buvo didelis pavojus, kad atėmus griuvėsius, nenugriūtą 
viaos laboa ir visų tykių neužgultą. "Broliai!1* vaitojo ii 
po anglie* nelaimingasis, — "a! mirštu! Jei negalite raa-
*w ilsinti, tai eikite pavadinkite kunigą J" — "Kaf Ku-
ni*»'M klausia jo nustebę. -Turbūt kalbi karštyje? Juk 
ttUfckydavai, kad beveliji matyti velnią, ne kai kun i 

jfoV* — Ki\l esu su nuovoka, broliai, greičiau kunigo! 
CiUap kalbama koleik sveikas, o kitaip, ~* kuomet mirtis 

HW| ift akis. Kad turi kAnaa Imi. gelbėkite norą mano 
dtfie' Kikite kunigo!1' Išbėgiojo ) visas puses, bet jau 
buvo pervėlu. Prislėgtas anglies, numirė be kunigo, be jo 
liriUtno tanai, kuris, gyvas, būdamas, niekino kunigą ir 
kiliems liepė Juo neužsitikėti. 

Kitas, tik ką atsilikęs, Dievo bausmės pavysdys ui 
kunigo negerbimą — veržiasi man ant lupą. Girdėjau ji ne 
seniai is vieno klebono, kuris savo palaukime daug ko 
prityrė. •• Nesutikimų ir klastą pradžia — kalbėjo gerbia-
taasei klebonas — buvo pas mane parapijietis, Imogua be 

lt tikėjimo, kuris visa ką pajuokdavo, ką jghntaa 
lift liepi* psgerbti. Jo visi sumanymai buvo tam, 

™>ATTaAS 
• " • ' ^'?g|'(g. 

kad išgalvojus bodas, kuriuom man įkirrjus. Kuomet vi
sos jo piktos gudrybės Bsjbaigė, pakišo jam pragaras 
tikrai Šėtoniška, klastą. Naktį, siauėiant pasiutusiai au
drai, kaip tai pas mus Minmsotoje (šiauriu. Amerikoje) 
tankiai atsitinka, apsinmtė ligoniu ir pavadino mane su 
svenėiausiu Snkramentu pas save. Išsirengiau raitas ant 
arklio, kaip paprastai darau savo plačioje parapijoje, tu
rėdamas keliauti Uliasdešimts angliškąją mylią. Žirgas, 
visas ra;*rdėsi pusnynuose, nežinodamas nei kur <uti, nes 
dargana m davė nei p«>r žingsnį priešais pamatyti. Per 
penkias valandas griuniausi su jtuiusls pusnimi. Ant galo 
kuone stebuklingai prisiiria\i prie tikslo, perlalca, pavar
gęs, apipuistytus, panašu.-. iniegO diedukui, kuriuo vaikai 
žaid/.ia. Nuvykus, radau "ligonį" begeriant alų ir su ei-
garu burnoje. Pasitiko mane pajuokianeiu inisisypsojimu 
ir pasityčiojimais. Užvirė manyje, ne tiek dėl manės pa
ties, kiek dėl isvenėiausiojo paniekos. Sugrįžau namon 
per tuos paeius pusnynus, atsiprašinėdamas Dievo ui pa
niekinimą, nejau/damas, kad netoli Dievo bausmė. Po 
mėnesiiu tikrai apsirgo anasai pasiepikas. Atsiuntė ma
nės su įsakymu, kad būtinai nori mane matyti. Kaip tik 
atidariau duris, jisai numirė. Mano patarnavimas buvo 
nebereikalingas. Nesusilaukė dvasiškosios pagelbos tasai, 
kuris pirm to taip slykšėiai iš Dievo ir jo tarno tyčiojosi. 

Tollaus bus. 

K E I S T U T I S . 
Iš 8imo pnvtukslo Keistutis ramus 
Drąsiomis akimis j mus žiuri: 
.lis ginti mokėjo mus turtii, namus, 
Kryžeiviu supleškinės būrį. 
Sakyk, kunigaikšti, kame tie didvyriai, 
Kuriems tu apginti tėvynę paskyrei? 

Jis apsiginklavęs, ir kailį meškos 
Ant savo pecMtj užsinėres.— 
Jis rengias \ karo, pats priešo ieškos: 
Jau žvengia nerimstantis bėris, 
Kur prosunhj ginklai: ragotinė, kardas? 
Kame JŲ galybė, kareiviškas vardas f 

« Išjojo. Nejauėiantį priešą užklups, 
Skambės graudus balsas trimito, 
Ir ginklai žvangės, juodus varnos nutūps 
Ant kūn\i kareivitj, kiĮ kritu, 
ffii kuom dabar prosuniai tavo kariauja? 
Kam gyvastį savu pašveneia ir krauju? 

Ir kardtj iškėlęs, aut žirgu smarkaus, 
Keistutis pirmiausia užpuula, 
Jo ginklas nevieiuji kryžeivį užgaus, 
Mokėdamas kruvina skobji. 
NoImiM jis* jo gailestis grįš tik pu kovai, 
Kame šiandien tavo, Lietuva, vadovai? 

Smogius bedalydams galingu kavclu, 
* Keistutis drūeiausi^ parbloškia^ 

Kareiviai jo puola ant priešo riudn.. 
Jie vokiško kraujo ištroškę. 
Pašėlusiai muša ir kerta ir bado, 
Nes nori pelnyt pagyrimu nuo vado. 

Kryžeiviai jau bėga* — uogai išlaikyt, 
Palieka ir grobį ir turt;). 
Mūsiškiai juos gena, k*Į spėjo pavyt, 
TIĮ vedas* pas laužijt sukurtu. 
Dievaiėiams eta vokieėius suimtus degįs, 
Nes jie kraugeriai, ir plėšikai, ir vagįs. 

Nudžiugę kareiviai jau grįžta atgal, 
Atlikę t*fci kruvina pintį. 
Jie paimta grobį pavilkti vos gal\ 
Ir garbina tarsni Keistutį; 
Jin ska\i<iž ;ai n u o i u n i s plėŠikvi* pamokino 
I T cluug į trvynę Y**g& su^r^Žiiu). 

Neilgai jiems lemtas rainus pasilsys: 
Padangės iJnaujo nušvinta, 
Ten keršty darydams baisus vokietya 
Išgriovė jau pilį kelinti). 
Kryžeiviai jau viršui ant lietuviiti gauna: 
Ginkluotos jįj minėios jau apgulė Kaun.\. 

Trimitai vėl skamba: ar žrtt, arba but! 
Keik ginti tvirėiausbĮJįĮ j»iiį. 
Nelaimė! jei priešui turėtų ji kliut. 
Į karę, kaa Lietuvį myli! 
Į darbą Kei»tuti, vėl šaukia tėvynė. 
Jis griebė \\l ginklo ir pilį apgynė. 

Jis Lietuvę gulbėj' namia krutino 
Suvirtam ]>er trisdešimts mėty, 
Ir su Rvetimtauf ių kariavo minia 
Tarp tankia nelaimės verpetų. 
Traky pilyje dal>ar ilsia ju kūnas,— 
Toks buvo Keistutis, — mus* didis galiūnas. 

J. K. 
i . . « . •+•+••*?••* 

i . iV E. K. A. 01NTRO VALDYBOS ADMB8AI. 

JONAS RIKTORAlTia presidentsą 
67 James 8t , VTsterįnry, Conii. 

KAZYS VAftKKVICK, vicepreiidsutss, 
186 Jeffsrtoii 8 i t Newsrk, N. J. 

KAZYS J. KRV81N8KAH, sekretorias, 
457-.Uth 8t., llrooklyn, N. Y. 

ANTANAS DANISKVICR, kssierius, 
6.10 W. Centro 8t., Mshsiioy CHjr, Ps, 
Kssos globojai: 

JŲ08A8 VASltfAUCKAS, 
l ia N. Ofssns 8t., BiJtiinor*, M d. 

MARTINAS KADaiEVSKlS, 
'ty* 8. Morgan 81, ChfefttfO, 111 

[N. V. VIKGIRDA, kaygius, 
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TVANAS. PRIE TRAMVAJŲ STO- ji, nes ryt pas mus skalbi-
TIES. [maal tamistelė supi'ajvti ge-

euu 1 jūres. 
t ieH 

Vh,m ,.«.».!« išolnnianun lni"inl ,)11
k» ^ n , i s t a J « * # 

A'i,.n.,je vietoje upė M>a- va.j,.,,*. kita Įjl į«>in«, noroda J™ ^ " ' f " '^ • • J « ««t 
tingai plaeiai patvino, užsė- nia važiuuti. Tai būvu ir<»rai ' n \ . *M*gr«w ^"^ 
n.o pievas iv laukus. Žmo- pažjst.uuos draugėB ir ku- »knlln,uan,8 lankia, ųes jųOB 
nes, kurie gyvena arti k ras- niutės, todėl, )>a îsveikinu8, kL* i i į 
to upės. paėlnv savu MĄ. uy tmavajaus pu,anKvj r,-a- b ^ J k a T a S 
vuhus ir vaikus, nuėjo sa* rl*»1«» uarHPU šnekučiuoti. ; v,miWW 

., trubus gi liko ant vietos, 1 A, tai t:m,istvtė! ^ pa- g j >'l>a ^ vul lduo» ° W 
Ii vienus gi triubelcH gy- sake pinu.ji ^ kaip sv^ka ^ ^ ^ L , ^ ^ 

veutujai nespėju pabėgti, kriti, kaip gyvuoji. , , kas Įr V 
MB bangos vandens R, uniai nauju ,u;odti i . J 
apsėmė is visiji i>usiu. \ ar- NauienuH paprastos, • J 

Iii 

griauti. 

Kitoj pusėj upės ant kran 
to susispietė minia žuiuniy 
ir su gailesėiu l iu lėjo , kaip 
nelaimingoji motina elaro-
dama lnukė pagalbos; b(»t 
niekui su pagalba nesisku-
l»ino. 

saukę pasupo* ue. amej, «t " " " - - , »«. "-ano mHJnmt m , . M . 
gabalai ledo daužė sienas Į Magdute teka už turtingo j ., ' ' *' 
menkus pirkios ir, netrukus, jaunikaieio. F | , " ' . , „ 1 1 i - - \,. i;*ii., n;..«i T,i I rainvajUK sustojo. Ponia 
pasiutus.os bangos Kale.|M u/. - Ar isiikiuju f!... lai , . , , ".nvkusi Lina ir" 
semti visa trobelę ir \ų pa r kas tas jaunikaitis f... , ""' +

M1' VkUS1
t
lwJ"n l r 

Praftat. pm.ios. - . pra- ka ,baJ l" t
|« ,J V;>K ^ J ^ ' 

l.il.. konduktorių. - .„dos, . ~ W £ ^ t a r " o r J J f ° į , * > .. ii . .* ty pasakyti.,, bet t̂ u jav jus norėjot is tramvajaus us- / J * * 
eiti; mvs-gi turime toliau va- r

 v V a | l f t .,. 

Taigi, taigi... ~ atBa-i n . . M 
kė )iouia ~Ą juk tumista nia- " • " « « « • » •tMkyrnsll. 
tai, jog išeinu... Bet su J. Jasevičiui Už iinutos « 
knniit < i \ 1 k t «** ftuaižiodojio i. . . iidiu, l»<»t nul'l iH: "Broliai, 

Staiga iA minioB žiurėto|g tas nmn lobai IdamUM daly-į dirbkim vi«i IŠvioti!' mūšy 
iššoku vienas, visiems nepa- kas/N laikrasėiui ictinka kad ir 
/įstamas vyras, sėdo į valtj Tu«» tarpu kutalukturius dėlto viono, ,\o>4 sueijalizmaa 
ir drąsiai nuplaukė tarp l<>- paduoda aoukln toliau va- suprastas įietiMsingai. Orto-
du tiesiog prie nelaimintis *j„0tį, (luksiniaisucijilistai — uto* 
na»tiuos. Valtis buvo visai _ Tuojaus, tuojaus islip- kiais yra ličiui mūsiškiai 
maža: jis tik dvrjatf) nelai- s\u: h<t tami.̂ ta matai, jopfj Markso iSpai&ttojai LietUYO 
miuKŲĴ  galėju paimti. Nas- s j t a ]HiU\lx \ux\\ų\% tudM tu- je ir Ameri)<uje — ikolbia 
lė pa<lavė jam pirmiausiai ,įu įAklpus\ ti; tik viena žo- no VISŲ žmonių brolybę ir ly-
jauniausius vaikus, kuriuos į į tuniistu... Tad vi ko te- gybę, bet neapykanta ir ko* 
jis laimingai iki krantui u- ku j»,Su Mariutė t |vi).Ortu(Jok8ituai8neijali*tai 
pė« privežė. Paleidęs vaikus ginai tamistyte, U sa- pamaži nustoji savo įtek-
jis tuoj grįlo atgal. Taip ko antroji U Magdutė teka;mos; jy vieti. užima svelnes-
narsiai kariaudamaB m 1 an- ug t0 Jurgaičiu, kurl» jau iš-; ninshm ryši08 viauomenėa 
gumia ir ledais jis laimingai tisij mėnesi mus lanku. Tai, veikėjai, kuriems rūpi 110 
tirai ifigelbėjo. poniuto, fonojpi protingas,! gaiviai skambantieji žodžiai 

Plaukiant jam paskutinį turi autoupti; pinigv, užima ir ne kurstymas prie k\mų 
kartę, didelis gabalas ledu goty ijtot^ turi gerus gimi- kuvns, bet darbas, tikras 
smarkiai sudavė sienon ba- uirėius ir pat* neapsakomai 
kuželės ir ji, subraškėjus, V*19 hSldo;/ ' 
greit griuvu vandenin. 

Visi su baime žiurėjo J 
griūvančią trobęlf, Tuo tar-
jm lu^važjstamas gelbėtojas, 

prastųjų žmonelhj būvio ge
rinimas. Tie veikėjai jau ne-

Tai tikra laimė, tai pui- turi klesy neapykantos, jie 
kus dalykas!... Tad sveiki- jau neskelbia kad darbiniu-
nu jus HU tokia laime, As gi, j kais gali būt* tiktai tokiorką 
pruupažisiu, kad jau senai dirlia sunkų rankų darbą, 

pu n e r i a m a s gemer-oja,, |Q fcįj^ t i k v j g ifafrUų akyse darbininku yra ir 
paleidę ant kranto motina . ^ n ^ mky{i_ n k i l J l l k M , j , gydytojas, ir 
su paskutnuu vaiku, greitai _ ų v,žiuojam, H at- advokatas, ir. kunigas, ir a-
nuėjo iahn nuo valties ,r pa* ^ m konduktorius f- pra gantas 
stslepė niiiuoje stovinčių ant ,_ . 4;„ iX^hl 
kranto fenntiių. noreikalau 
damas ir nelaukdamas nuo 

centas, ir smulkusis plrk-
sau jau išeiti. lys, ir pnblMstas (vadinasi, 

— O, koks tamista uekan* žmogus, kuru daro gyvenimą 
damas ir nelaukdamas nuo w J | | k tomJ8t|, mfttlli$ iS BftV0 piuj^no,).,. Juk 
"S ?..Tvf 25fllS iMl?r kft(l i a n • * • » • • • » ū k raa* Rarsus vokif aiv social-demo-

*̂— *t« •» n ^ ,̂ ponatt ,̂ mus aplanky- kratų vadas tiiebknceht ke
ti; lik sveika, brangioji; jau leriais m«tai* ]>rici mirs^nt 

ko^ ui tokj prakilnų darbą. 
Didžiausią nžganėdinimą 

jis rudo savo Hrdyjo, nes pa- t u r l l | Au Mn S i t a m p o i m i paJIRkėf j0g visoje Vokieti-
darė tikrai drąsų ir miliinii- į ̂  A u b u Vaiiuott... Tad. joje nepridita prie kapita-

Aki ' i 

ką d̂ rrbą. 
MT. Vanagilii. 

nekantriai lauksiu jurtų; galjlistų luomo daugiau, kaip 
ryt po pirtųt... į 200,000 asminų — visi kiti 

•ffsJAali* hnntigio- esą dfkbinibkni! 
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• • • •• 




