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Evangelija

suteikti, jais yra Sakra - j sulaiko baimė atsakomybės 
inentai ir malda. į už tokį darbą prieš Augs-

Malonė yra Kančios Jė-: čiausiąjį Tribunolą. Tikintis 
zaus vaišius; Jis ją mums i katalikas pasidaro sau galą 
pelnijo Savo brangiausiuo-į tiktai tuomet, kad išeina iš 
ju krauju; galima sakyti,. Pn‘t° vadinasi, nebežino, 
kad malonė mums teka iš
Jėzaus žaizdų, kaipo iš ne-

DEVINTOJI NEDĖLIĄ 
PO SEKMINIŲ.

Lekcija. I Kor. X, 6—13. 
— Broliai: Negeiskime pik
tu daiktą, kaipo ir anie gei
dė. Nei nebūkite dievaičiu 
paveikslų garbintojais, kai
po nekurie iš jų buvo: Kai
po yra parašyta: Sėdosi žmo 
nės valgyti ir gerti, ir kėlės 
šokinėti. Nei neprisileiski
me paleistuvysčių, kaipo ne 
kurie iš jų paleistuvavo, ir 
prapuolė vienoj dienoj dvi
dešimti trįs tuktsančiai. Nei 
negundinkime Kristaus, kai 
po nekurie iš jų gundino, 5 r 
nuo žalčių pražuvo. Nei ne- 
niurmėkite, kaipo nekurie 
iš jų murinėjo, ir nuo žudy
tojo prapuolė. O tie visi 
daiktai jiems nesidavė pa
veiksle, o vra parašyta 
mama apdraudimui, -uit kO- 
rių atėjo amžių pabaiga. 
Dėlto kas sakosi, kad stov', 
tesisaugoja, kad neparpul
tu. Tegul jus neapima pa- 
gundinimas, tiktai toks, 
kurs yra žmogiškas Bet 
Dievas yra teisingas, kuris 
jusu gundinti daugiau ne
leis, bet dar nuo pagundi- 
nimo padarys išvengimą, 
kad galėtumite ištesėti.

ką daro.
Popiežius užstoja žydus.

Savo aplinkraštyje Centro 
Amerikos vyskupams Pius 
X liepia vietiniems 
pains rupinties žydais, kurie 
kenčia šitose šalyse dide 
persekiojimą nuo valdžios ir 
nuo šiaip jau žmonių.

Kyniečiai vienuoliai. Vi
durinėje Kynų žemėje y 
daug kyniečių jėzuitų; tra

išsemiamų šaltinių. Ji eina 
nuo Dievo, kaipo vieninte
lio malonės davėjo ir pris- 
kaitoma yra ypatingai 
Šventajai Dvasiai, vadina
mą ja i Eikvoto j ūmi malonių 
ir visų Dievo dovanų.

Malonės veikmė yra at
mainyti svietiškąjį žmogų Į 
dangiškąjį, tokį, kuris butų 
vertas įeiti į dangų. Tokio 
atmainymo pavyzdį męs tu- pisty, dominikonų ir kitokių 
rime Viešpaties atsimainy
me. ant kalno Thabor.

Kas gi yra malonė kurį
padaro mųmįse taip stebėti
ną atmainą?

Kaslink tos dovanos esy
bės, galime sakyti, jog tai 

jiega, kuri

Evangelija. Luk. XIX, 41 
—47. Anuomet, kad prisiar
tino Jėzus, išvydęs miestą, 
verkė jo, tardamas: O kad 
ir tu pažintumei, o tai toje 
tavo dienoje, kas ant ramy
bės tau, bet dabar yra už
dengti daiktai nuo tavo a- 
kių. Nes ateis ant tavęs die 
nos, ir apkas tave tavo prie
šai pylimu, ir apguls, ir iš 
visų šalių suspaus tave, ir 
išvers tave ir tavo suims ant 
žemės, o nepaliks tavyje 
akmens ant akmens dėlto, 
kad nepažinai laiko tavo 
aplankymo. O įėjęs į bažin - 
čią pradėjo išvarinėti par
duodančius ir perkančius 
anoje, sakydamas jiems: 
Parašvta vra, kad mano na- 
niai, yra maldos namai, o 
jus padarėte anuos lindyne 
razbaininkų. Tr mokė kas
dieną bažnyčioje.

kongregacijų vienuolių.

Didelė dovana nuo nežino 
mos moteries. Didelė bazili
ka Saldžiausiosios Širdies 
Montmartre, Paryžiuje, ga- 

dovanų pusę
yra dvasiškoji 
sielos srityje yra tuomi, 
kuomi yra šviesa, šiluma, 
syvai ir gyvybė kuuų ir re
gimosios gamtos srityje. 
K.aip<* gyvybė sėkloje už
slėpta yra pradžia viso aug
mens ir jo vaisių, ' kuriuos 
išduos; arba kaipo gyvybės 
jiega kūno nariuose yra 
pradžia viso to kūno grožės 
ir vaisingumo, taip malonė 
išpilta ant Bažnyčios kūno 
ir visų jos narių, 
tai yra musų sielų, yra pra
džia musų veiklumo, gaivu
mo, musų dvasiškosios gro
žybės.

Malonė, atkreipkim aty
dą, yra dvejopa: veikli ma
lonė ir pašvenčianti malo
nė; pirmoji yra tai suteikta 
mums Dievo pagelba; an
troji gi tai dvasinis gyveni
mas, kurį Dievas suteikia 
musų sielai. Kas turi paš-i 
venčiančią Dievo malonę, 
apie tą sakoma, kad jis yra 
malonės stovyje, padėjime. 
Malonė yra brangiausia 
Dievo dovana, todėl priva
lome beperstojo jos pas Die
vą melsti, su šv Ignaciju
mi kalbant: “Viešpati •, 
imk viską ką turiu; nieko

vo
frankų (100,000 dol. 
gimui tos bažnyčios vidaus 
mozaika. Tą dovaną suteikė 
nežinoma moteriškė, labai 
kukliai
ka tokiu
X.

konsekruota.
'jr* * * . * '
Stenografų patronas—glo

bėjas. Daugiau kaip 1,100 
katalikų stenografų nusiun
tė prašymą šv. Tėvui per 
Monsigorą Mugica, kad ap
skelbti; jų globėju šv. Gyne- 
zi jų iš Aries.

Jėzuitai misijonoriai. Vi
Į šame pasaulyje yra šioje va 
' landoje 3,727 jėzuitų, užsii 
1 mančiu vien misijomis. Ir 
į taip:

Europoje 114: Albanijoje 
20, Danijoje 34, Aigėjo ma 
rių salose 16.

Afrikoje 373 — būtent: 
Aigipte 85, Kongoje 36, Žc- 
mesnioje Zambesi’je 38, 
Augštesnioje Zambesi’je 81 
ir Madagaskare 129.

Azijoje 1,174 — būtent: 
Armėnijoje ir Sirijoje 211, 
Bombay’uje 114, Mongalore 
66, Bengal’uje 250, Ceylone 
ir Manduroie 224, Goa ir 
Macao 25, Gelyje 59, Nanki- 
ne 202 ir Japonijoje 3.

WILLIAM F. M’COMBS.
Šis vyras yra vyriausiu Wilson’o rėmėju. Jei ne 

M’Combs, Nevv Jersey gubernatorius nebūtų gavęs no
minacijos į prezidentą.

Kanados Katalikai.

neprašau kaip tik tavo mei- . ... . .,. . , L . , . .„ Australijoje 328 — bules ir tavo malones: tasai įz . . ,, , . ,, H i tent: Filipinuose 149, Sundodas man pakanka . S. . . m- c - \1 salose 73, Timore 6 ir Aus
tralijoje 100.

A Amerikoje 697, būtent: 
Šiaurinėje Amerikoje 310 ir 
Pietinėje Amerikoje 387.

Eucharistiškasis Kongre 
sas. Eucharistiškasis Kori-

} Katalikiškos Žinios!

MALONE.
Išganymo kelią parodė 

mums Viešpats Jėzus. Tuo
mi keliu krikščionįs priva
lo eiti, saugodamiesi nuo
dėmės ir pildydamas dory
bes. Kad tą padaryti, žmo
gus, silpnu būdamas, rei
kalauja pagalbos. Ta pagal
ba žmogui yra suteikiama: 
ja yra visagalinga Dievo 
malonė. Įrankiai tą malonę 
įgyti yra taip-pat žmogui.

Savažudybė katalikų ir 
protestantų šalyse. Žinomas 
s> biologijos profesorius Sor- 
bonoje (Paryžiaus universi- 
tatėje) Durkheim išrodo sta
tistikos skaitlinėmis, jog 
mažiausiai savižudžių pasi
taiko katalikų kraštuose, nes 
tik 58 iš milijono gyventojų. 
Maišytose šalyse jų esama 
96, o grynai protestantų gy
venamose vietose net 190. 
Katalikus nuo savažudvbės

Pasekmė šitokio doro gy
venimo pasirodo aiškiausiai 
skaitlinėmis. Kuomet 1751 
m. buvo Kanadoje tik 55.000 
prancūzų, dabar yra jų jau 
3,300,000. Todėl nėra ko ste 
bėties, jei Leroy Beaulieu 
pasakė: “Duokite mums
10,000 Kanados prancūzą -- 

išnaujo

P-lė Jessie Wilson’iutė, antroji Woodrow Wilosn’o 
duktė.

P-lė Jessie yra atsižymėjusi darbininkė švietimo, 
filantropijos ir tikėjimo dirvoje. Ji yra komitete 
“Young Women’s Christian Association”. Norėjo va
žiuoti svetur su misijomis, bet menka sveikata neleido 
Dabar užsiima varguolių gelbėjimu Philadelphijos prie 
miestvje. Jinai yra baigusi 1908 m. Baltimorės Moterių 
kolegiją. Draugijoje yra meili ir linksma.,Kuomet Francija nežino 

ką daryti, kaip panaikinus 
pas save nevaisingumą 
(Francijoje daugiau žmonių 
miršta, nekaip gimsta), Ka
nados prancūzai katalikai 
gali būti pavyzdžiu, kaip gy
venti ir platinties. Jie nežiu-'ir męs užpildysime 
ri su nepasitikėjimu į atei- Francija!”
tį.—rašo New York’o “Eve- _ v . .. , .c ,, .. .... Ir apšvietimas Kanadojening Sun — jie nesibijo, r
kad neiSmaitįs didelės š,.į. neikiek nestovi žemai. Mont 
mylios. Jie amžinai dirba, real’io arkidieeezijoje yra 
gyvena kukliai, klauso baž- 472.000 katalikų, iš jų 400,- 
nvčios prisakymų; jie nesu- 000 prancūzų. Tokiam skar
dėjo nei didelių turtų nei tarnauja viena univer- 
neatsirado skuide... sitatė, aštuonios kolegijos ir

Kanados valdžia 189Q m. žemesniųjų mokvklą, ne-
paskyrė žemės plotus tiems. skaitant mokslo i8taigl; m„.
kurie tun dvyliką arba dau-1, . ,, , . ... m , • terims. Mokinių tose mo-giau vaikų. Toji dovana vė
liau tapo pakeista pinigais, tykiose 88,000.
Iki 1905 m. 5,144 šeimynos 
gavo dovanas. Iš jų 150 šei-

Ottawa arkidieeezijoje 
vra universitatė, kolegija* ir

mym, turėjo nuo 14 iki 18 450 mokvkli). Toje arkite 
vaikų, o jei vienas arba kitas 
tėvų vedė du sykiu, tai susi-
laukė nuo 18 iki 27 vaikų. 
Nuo 1608 m., t. y. nuo Que- 

gresas šįmet prasidės 10 d. Įbee’o įsteigimo iki 18^3 m. 
rugsėjo Austrijos sostinėje krikštų knygos rodė,* jog 
Vienoje. Kaip rodosi, proce- buvo gimusiųjų 2,900,000.
sijoje dalyvaus 200,000 žmo
nių. Jau išreiškė norą dalv-

Vidutinis skaičius vaikų 
šeimynoje išneša penkis as-

vauti daugiau, kaip 17,000 inenis. Kaip rodosi, tas skai
draugijų. Prisižadėjo atva 
žiuoti dešimts kardinolų. Tš 
Suv. Valstijų ketina atvykt’ 
delegacija iš 2000 katalikų, 
vedama Covington’o vysku
po Maeg’o. Rengiasi taip-pat 
kongresan ir lietuvių iš Lie
tuvos nemažas būrys.

čius tęsis toliau, jei alkoho
lizmas. kursai pradeda pla
tinties tarp prancūzų, nepa
kirs kelio tam prigimtam da
lykų bėgiui. Yra dar antras 
pavojus — tai parsinešimas 
iš Suv. Valstijų yankių idė-

POLITIŠKOS ŽINIOS.

ITALIJA.

zijoje katalikai daugiausiai 
prancūzai.

Quebec’o arkidiėcezijoje 
katalikų 360,000 — beveik 
visi pYancuzai. Čia yra uni
versitete, trįs kolegijos (ko
legijose 1,750 mokinių) ir 
1,272 mokyklų su 36,500 mo
kinių.

Kaip buvo rašyta augš
čiau, Ranados prancūzai ne
turi milionininkų, bet neturi 
nei vargdienių. Jei Mont
real’iuje yra kokie pavar-

ANGLIJA.
Nerimavimai tarp darbi

ninkų ir sufragisčių vis dar 
tebesitęsia. Sufragistės dau
žo langus, kelia “bado strai
kus” kalėjimuose ir kelia

Karalius patvirtino naują' rjau^es įvairiais budaiR. Ne 
įstatymą apie rinkimus. Ita- j^k dokų darbininkai, ang
lijo je tapo įvestas visutinis Pakasiai, bet ir namų tarnai- 
balsavimas. Kaip tą įstaty
mą įvykinti praktikon, lig
šiol dar nenuspręsta. ė

Pinigyno ministeris ap
skelbė, kad nežiūrint į dide
lius išlaidžius karės su tur
kais reikalams, ižde pasilie 
ka dar 60 milijonų lirų gy
vais pinigais.

Naktį iš 19 į 20 liepos as
tuoni Italijos torpediniai lai
veliai bandė prasimušti pro 
Dardanelus. Juos atmušta 
atgal. Turkai giriasi paskan
dinę du laivu, o likusius še
šis apdaužę. Ttalai tatai už
gina.

tės nuolatos straikuoja. Val
džia vis didina laivyną, kad 
neužsileidus vokiečiams. 
Parliamento atstovai žiurėjo 
į laivyno manevrus ir gėrė
josi keliais šimtais laivų, 
sustatytų vienon eilėn. Eilė 
traukėsi ištisas trisdešimts 
angliškų mylių.

jų apie šeimynos gyvenimą.) geliai — tai jie ne prancūzai.

Kaipo juokingą karės pu
sę, dienraščiai pasakoja, jog 
Damasko spauda nuolatos 
skelbia muzulmonams, kad 
turkai kasdien peri kailį ita
lams Tripoli’je. Jau Damas
ko spauda išmušė 300,(XX)

BELGIJA.
Socialistų kongresas atsi

liko Bruzellėje 29 d. birž. 
Kongresan neleido katalikiš
kųjų laikraščių reporterių.

Eina paskalas, buk netru
kus bus apskelbtas visutinis 
straikas, kurio siekiu bus 
įvedimas visutinio balsavimo 
ir panaikinimas keleriopo 
balso (Belgijoje kiekvienas 
pilietis turi vieną balsą; tu
rįs didesnę šeimyną — du 
balsu ir įgijusia augštesnį 
mokslą — tris balsus). Jai 
Darbo Federacija paskyrė

-italų Tripoli’je ir — karei komisijas, kurios kalbįs pri< 
pasibaigus — be abejo ap-'streiko, rinks pinigus, krai 
skelbs, kad karė pasibaigė maisto sandelius ir -uijicsk^ 
dėlto, kad nepasiliko nei vie- gyvenamas vietas straikini 
no italo gyvo. kų vaikams.



D R A U O A S epos 25(July 25), 1912.

ir Jono, kun. Kejnešio, Bir 
žiškos, d-ro Šlapelio, Kai
riūkščio ir Žemaičio.

Programa tarmėms tyri
nėti. K. Būga apsiėmė pa
rašyti lig Velyki) beudu).vi
soms lietuvių kalbos lai
mėms tyrinėti programą. 
Toliau kalbininku komisija 
išdirbsianti programą kiek
vienai atskirai tarmei tyri 
nėti.

VI Lietuvių Dailės Paro
da Vilniuje. Draugijos vai
dyba užpirko parodoje 3 pa
veikslus:: P. Kalpoko - 

‘Saulei nusileidus’, A. Žmui 
dzinavičiaus — “Etiudą” 
ir J. Vienožinskio — “Vi 
sara”. Tie paveikslai ski
riami yra šiais metais Drau
gijos nariams, kas laimės, 
burtus traukiant.

Liaudies skyriuje, paro
doje pripažintos yra dova
nos: Mortai Raišiukytei i' 
Tilžės už juostas, J. Jaki
mavičiui nuo Rokiškio, už

Mirė perniai šie nariai:, jM>piel.į laiškams, Šaduiky- 
d-ras M. Oleka,% gener. L. j |eį Salako par. už rauk 
Bronišas, Al. Kaributas,1 šluostį ir staltiesę. V. Svirs- 
Purickisir provizorius J įkįenei nuo Merkinės už 
JKašinskis. I juostą, A. Burokiutei iš ten-

Perniai Draugija turėjo 1^ ug aujį11Uj, jj. Peeiurai

|J I 1

Lietuvių Mokslo Draugi
ja. Birželio 12—14 d. (seno 
stiliaus) Vilniuje atsiliko 
metinis Liet. Mokslo Drau 
pjos susirinkimas. Iš val

dybos raporto pasirodo, jog 
perniai draugija turėjo 469 
narius, tame skaičiuje pa
garbos — 9, narių korespon
dentų — 10, narių bendra
darbių — 5, narių labdarių 

■— 2, tikrųjų narių — 443. 
Sulig užsiėmimo — kunigų 
buvo 114, akademikų 3, 
universitatės profesorius 7, 
gimnazijos, mokytojų 15, 
Šiaip jau mokytojų 46, dak 
tarų 44, advokatų ir teisėjų 
36, aptiekininkų 15 likusieji 

•— kitokių profesijų. Mote
rių buvo 45.

Iv.
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damiesi lietuvius aptemdin
ti, sulenkinti ir joti ant jų 
sprando.

Toks barbariškumas ir 
neat jautimas lenkų-endeku 
lietuvių kilimui-tautiškame 
susipratime, paskatino mus 
paaukoti kun. Tumo įsteig
tam fondui “Rytiečiams 
šviesti”. Aukavo šios vpa- 
tos:
Ant. Ambrazas $1.00, Ant. 
Genis 1,00, Karalius Ažu- 
kas 1,00, Jurgis Rėkus 50c., 
Jonas Liaukas 50c., Selv. 
Pileckas 50c., Juozas Stul
gaitis 50c., Juozas Kunea 
50c., Andr. Baltuška, Jut.- 
zas Baltuška 25c., Kazimie
ras Deltuva 50c. Viso Tab< : 
$6.50. Pinigai išsiųsti “Vii 
ties” redakcijai.

J. Stulgaitis.

žfci.
HE- • ”

■ * ■ ,

šitokias pajamas:
Narių mokesčiai — 1290

rub. 40 k.
Už parduotas knygas — 

173 rb. 92 k.
% nuo kapitalo 200 r. 15k.
Aukų Draugijai 313 r. 

36 k.
Aukų Vadovėlių fondui 

96 rub. 50 k.
Viso 2074 rb. 33 kp.
Draugija perniai prašė 

švietimo ministerijos, kad 
suteiktų jai 4000 rub. pašal
pos vienam kartui ir duotų 
2500 rub. kąsaiet. Ministe
riją įrašymą atmetė. Pra
šymai tapo paduotas antru 
sykių su-gereąniais ir pla
tesniais paaiškinimais apie 
Draugijos- tikslą ir stovį.

Kana stovis. Revizijos 
komisija rado kasoje 4892 
r. 37 kap. Lietuvių Mokslo 
ir Dailės Namams fonde bu 
vo 11601 r. 30 k.

Draugija nupirko vidų 
ryje miesto, ant kampo Ak
meninės ir Pravažiuojamo
sios gatvių 1600 ketvirtai
nių sieksnių žemės, po 10 r. 
50 k. už sieksnį (viso reikės 
mokėti 16,800 r.). Pinigų 
gi ligšiol surinkta 11,601 r. 
30 k. Rankpinigių duota 
3000 r., likusius pinigus rei-

nuo Užpalio už lazdą, J. B<- 
goniui iš Bagdoniškių, Tra
kų ap., už verpstuką, J. Ra- 
tušinskiutei Marijampolės 
apksr. už priejuostes, Mer 
kienei iš Užpalių, Ukmer
gės apskr., už lovatieses, 
Gaidienei nuo Debeikių irgi 
už lovatieses, Gervienei iš 
Užpalių už rankšluosčius, 
J. Butkytei nuo Šakiu už 
prijuostes, P. Matusęvičie- 
nei už juostas, Jonelytei 
nuo Traškunų už kaklaraiš 
čius, E. Kailiutei iš Pilviš
kių už senovišką juostą, 
Vinčiunytei nuo Švenčionių 
už audimus, J. Petrauskie 
nei nuo Garlevos už juostų 
divoną, P, Buločiutei, Kal
varijos apskr., už divoną, 
A. Bivienytei nuo Salako 
už rankšluosčius, U. Mer- 
kevieiutei iš Timinčiškės, 
Marijamp. apskr., už kak
laraiščius ir priejuostę ir 
A. Žvirbliui iš Viekšnių už 
liniją.

Paroda tapo užsidaryta 
penktadienyje birželio 15 
(28) dieną. “Viltis”

Lietuvių Mokslo ir Dailės 

Namai Vilniuje.

Veiverių mokytojų semi
nariją šįmet pabaigė 18 lie
tuvių. Be to pabaigė ją vie
nas rusas, vienas lenkas ir 
vienas vokietys.

Aigipto Piramidos.
Bureau. Friburg. 
num, Schiveiz”.

Alberti-

j imant, išrodo geri. Ypač tai- 
I sosi pastaruoju laiku, kuo- 

Lietuviai ir Augštesnės met užstojo šilti orai ir nuo-* 
Mokyklos Europoje. “L. latos palįja lietus.
Žiniose” p. Jonas Šileika 
praneša, jog Muerchen’e, j 
Bavarijoje, šalia jo moki-i 
naši vienas kunigas lietu
vis universitatėje, kitas dai
lininkas lanko dailės Aka
demiją. Taip-pat dvi seseii 
A. ii; K. H-tės konservato • 
rijoje ima muzikos lekcijas 
(jos gimusios Kaune ir pri- 
sipažįstancios beesančio^ 
rusėmis, nors suprantan
čios lietuviškai).

Peterburge augštuosius 
mokslus pabaigė šįmet šie 
lietuviai: O. Graurogkaitė 
(dantų gydymo kursus) r V. 
Pauliukouis ^elektrotechni
kos institutą), Z. Toliušis 
(juristas), K. Būga (kalbi
ninkas), M. Bliudžius, Biel- 
skus, Čerkeliunas (prigim- 
tininkai).

Dorpate (Jurjeve) medi-
Plecius Lietuvių Mokslo j cinos mokslą šįmet pabaigė 

ir Dailės Namams Vilniuje!šie lietuviai: S. Bugaila, At-
kės mokėti 8 d. spalių šių jau nupirktas. Užmokėta už komunas ir J. Tonkūnas.
metų. Todėl Draugija pa
davė prašymą vidaus daly
kų ministerijai, kad pavely
tų viešai rinkti aukas Atsa 
kymo laukia šį rudenį. Nu 
tarta taip-pat siųsti atstovą 
Amerikon ir rinkti aukas, 
Bumanytiemsiems namams.

Draugija perniai išleido 
šalia “Lietuvių Tautos” 
dar vieną knygutę: “Rašo
mosios kalbos dalykai”.

Referatai. Vakarais buvo
skaitomi referatai. Skaitė 
tris referatus Vydūnas 
(Storasta) apie tikybą ir 
evoliuciją, S. Čiurlionienė-- 
Kymontaitė skaitė apie d- 
rą Pietarį, kun. M. Gustai
tis apie kun. A. Tatarę, d- 
ras P. Avižonis apie tracho
mą Lietuvoje, A. Janulaitis 
apie Lietuvos dvarininkų 
ir žydų santykius pradžioje 
XIX šimtmečio, L. Goge
lis apie galvijų kraujaligę 

[Lietuvoje ir prof. Sokolovas

jį 3000 rub. Namų statymui 
pasilieka tiktai 8 tukst. 
rublių, o atsieis jie nema
žiau, kaip 100 tukst. rublių.

Tie namai laukia visuome
nės aukų.

“Saulės” Namų Pašven 

tinimas. Geg. 30 d. (senojo 
stiliaus) Kaune ant Žaliojo 
kalno atsiliko “Saulės” na-v
mų pamatų pašventinimas. 
Šventino Jo Malonybė vys
kupas Cirtautas. Dalyvavo 
daugybė- žmonių. Kuršinin
kai pagiedojo lietuviškai. 
Pašventinus kun. Olšauskis 
|>adavė vyskupui perga
mentą, ant kurio prašė pa
sirašyti. Ant to paties do
kumento paskui rašėsi sve
čiai. Po to pergamentas ta
po įdėtas į bonką ir įmurv 
tas žiemių pusės kertėje. 
Vyskupas tą dieną teikėsi 
dovanoti “Saulės” na
mams 100 rublių.

Nauji Įtaisymai Lietuvo
|apie lietuvių kalbos tarmių* je. Šiauliuose įvesta elek-
fyrinejimą.

Nauja valdyba. Naujoji
IjO-lyba šįmet susidės iš šių 

rrų: d-ro Basanavičiaus, 
m-toll-.M, \ll.lšių Alltuti-

t,riko8 šviesa. Netrukus 
elektrikos šviesa bus įvesta 
Panevėžyje.

Ateinančiais metais keti
nama ištiesti geležinkelį 
tarp Palangos ir Liepojaus.

Odesos universitetę šį
met pabaigė tiktai vienas 
lietuvis V. Ruskis, kursai 
mano stoti Petro Razumo- 
vo ūkio institutan Maskvo
je.

Varšuvoje šįmet baigė: 
pedagogijos kursus dvi lie
tuvaiti iš Kauno gub., kon
servatoriją du vargoninin
ku: J. Bendorius ir J. Štar- 
ka.

Peterburgo Dvasiškąją 
Akademiją šįmet baigė šie 
kunigai: Juozas Purickis 
(cnm eximia Įaudė),A. Mili- 
mas ir A. Simaitis (Žemai
čių vyskupijos); H. Beto, 
M. Piaščynskis (Seinų 
vysk.); J. Vierzbickis, J. 
Raneanas, St. Eismanta 
(Mogilevo arkivysk.); A. 
Matusevičius (LuchA-Žito- 
mieriaus vysk.) ir J. Voi- 
eickis (Ploeko vysk.).

Tomsko universitatės 
teisių skyrių šįmet pabaigė 
Jonas Augštuolis. Ketina 
apsigyventi Lietuvoje.

Friburge, Šveicarijoje, 
šįmet tapo įkurtas “Lietu
vių Studentų Informacijų 
Biuras”.

Adresas: Litauisches
Studenten Informations

imeČia yra apie 182 lietuvių

. • V. V • J VlClllS
turinčių pylietiskas popie-i-.

. ras ir galinčių balsuoti
Javai Lietuvoje, apskritai^ republikoml pąl.

ant piano J. Steponą- 

choras “Oi tu rūta” 

“Per šilą jojau” 

Šimkaus. Visas sudainavo

v Šimkaus, 

VI“ X

gerai, sočia- &

“Salt.”

KORESPONDENCIJOS
t*. 11

Antanas i

8. “La prere L-une vier- 
” T: Badarzeivska — pa

skambino ant piano A. Ra
dzevičius.

tijos, išimant keletą 

listų.

Vienas lietuvis,

Gaižaits, yra miesto užveiz 

dėtoju, (Superviser).
G. H. Bariukas. ! 9' Barka™1« Naujalio so-

Eed. Prierašas. Tardami j 
ačių gerbiamam musų korės 

pondentui, išreiškiame liu

COLLINSVILLE, ILL. 
Čionai yra apie 125 lietu

vių šeimynų ir apie 450 pa
vienių.

Pinnutiniai- lietuviai ap
sigyveno šiame miestelyje 
apie 4184—5. Daugiausiai 
lietuvių dirba anglių ka
syklose, tik nekurie dirba 
švino dirbtuvėje. Draugi
jų yra aštuonios:

a, 'Šv. Mykolo Arkaniolo 
pašelpinė draugija, įsteigta 
19 d. kovo, 1905 m., narių 
turi apie 42, tiu*to $300.

b, Tėv. Myl. Draug. 94-ta 
kuopa, įsteigta 9 d. gegužio 
1910, narių turi apie 10.

c, Lietuvių Kooperativiš- 
ka, pardavinėjimo valgo
mų daiktų draugija, įsteigta 
24 sausio 1912; narių turi 
apie 64, turto apie $1,800.

d, Lietuvių teatrališka 
kuopa, įsteigta 1908. narių 
turi apie 15, turto $19.50.

Pirmutinis teatras “Po- 
i.aš ir Mužikai” tapo suloš
tas sausio mėn. 1909 m.

e, Laisvės Mylėtojų pa
šelpinė draugija, įsteigta 3 
kovo 1909 m., narių turi 74, 
turto $195.50.

f, 18-ta kuop. Liet. Sočiai. 
Sąjung., įsteigta 21 geg. 
1907, narių turi 9, turto $9.

g, Amerikos Liet. Susiv. 
pėšejpinė draugija, įsteigta 
12 sausio, 1902, narių turi 
140, turto apie $1,500.

Lietuviai savo bažnyčios 
turi; apie 100 šeimynų 
priklauso prie vietinės ŠŠ. 
Petro ir Povilo anglų para
pijos.

Lietuvių vaikų parapijos 
mokykloje y ar apie 50; mo
kykloje yra 8 skyriai, joje 
mokina Šv. Uršulės Seserįs.

Apie 100 lietuvių turi sa
vo stubas ir daraus Čia 
yra 7 smuklininkai; 2 agen
tu ir du siuvėju.

+akompanianavo J. Stepona
vičius.

10, “Gegužinė”, M. Pe
trausko ir “Magnificat” 
Mozarto, dainavo C. Brook-

kėjimą, kad ir kitų vietų 
stropesni tautiečiai, suran
kioįę žinutes apie savo ap- . . ... . __. ... . lyno choras, dirigavo Klinkines lietuvius, teiktųsi; ' ’ . °

jąs surašyti taip, kaip tai 
padarė p. Paulukas, ir pris- 
tatvti mums.

N. J.ELIZABETH,
Birželio 28 d. š. m. čia at- kartoti, 

sibuvo 4-tas iš eilės S.’ L. V. 
koncertas. Sekantis chorai

Strumskis, abidvi sudaina 
vo labai gerai.

11, Laivinė, M. Pet raus 
ko padainavo solo A. Kve- 
deris; sudainavo gražiai, 
publikai labai patiko garsiu 
rankų plojimu iššaukė at-

32, Duetas “Tu mano Mo-
dalyvavo minėtame koncev ‘?nėle” Padai™'., A. Miku 

Į liūtė ir R. Miller; dainavo 
silpnai, ypač R. Miller.

13, “Siuntė mane Moti-

te: Vietinis Elizabeth’o, N. 
J., choras vedamas p J. Ste
ponavičiaus, Newark’o Šv. 
Cecilijos choras, vedamas 
p. A. Radzevičiaus. C.

nėlė”, Sasnauskio ir “Oi tu 
jieva”, M. Petrausko dai-

SCRANTON, PA,
(Yei byla už 1 lažnyčią).
Liepos 17, 18 ir 19 d. vieti

niame teisine atsiliko nagri 
liejimas šv. Juozapo lietuvių 
parapijos bylos už “injune- 
tion’ą”. Mat svietiškiai li<*- 
tuvių bažnyčios globėjai 25 
d. vasario 1912 m. atsidarė 
bažnveia, esančia po vysku- 

po interdiktu, įsivedė į vidų 
lenkų atskalūnų vyskupą 
Hodur’ą, leido jam laikyti 
bažnyčioje pamaldas ir priė
mė nuo jo S. B. Mickevičių 
savo klebonu.

Parapijiečiai, kurie stovi 
prie katalikų vyskupo M. J. 
Hoban’o, tuojau išėmė'prieš 
Hodur’ą, Mickevičių ir glo
bėjus iš vietinio teismo in- 
jiuiction’ą (uždraudimą). 
Taigi viršui paminėtomis 
dienomis buvo nagriuėjimas 
klausimo, ar injunction’ą 
palikti po senovei ar jį nu
imti.

Susiėję vienos ir kitos pu
sės liudininkai ir advokatai 
prirodinėjo reikalingus Jaik 
tus. Ir taip, globėjų šalinin
kai tvirtino, jog vyskupas 
Hoban, užmesdamas ant 
bažnyčios interdiktą ir už
drausdamas joje katalikiš
kas pamaldas, taip kad joks 
katalikų kunigas negali jo- 
jon įeiti, tuo pačiu tą bažny
čią atskyręs nuo katalikiško 
kamieno, padaręs ją nepri
klausoma nuo savo valdžios 
— taigi globėjai galėję įsi
vesti kokį kunigą gavo arba

... xx. v,. . ,. , . ,. . | galėjo gauti. Toliau—dalisL ,, , , , navo suvienvti chorai, din ! .. ..Brooklyn o choras, vedamas v <a+ i • km • parapijiečių įs geros valios
p K. Strumskio.

Vakaro programas:
1, “Lietuva tėvynė mu

sų”, P. Stankevičiaus — su
la dainavo M. Baubliutė. 
Mergaitė dar jauna, bet su
dainavo gana gerai.

2, Polonaise No. 3, Chopiu 
— piano solo — paskambino ' 
K. Strumskis.

gavo K. Strumskis, abidvi 
sudainavo labai gerai.

Dar tarpuose dainavo ne-Į 
pažymėta programe dainin- 
kė. Labai gražiai padainavo 
su atkartojimu solo “Kur 
bakūžė samanota” ir “Lie
tuva tai kraštas musų”. Tik 
labai gaila, kad per klaidą 
nesužinojau dainininkės pa-

„ . _ ,, v z, .vardės. Publikos buvo prisi-
3, Newark b sv. Cecilijos Po kollcer.

choras padainavo “Lėk 8a- „ idžjo žokiaL §,,^1 
kaleli’, “Ko liūdi putinėli :daugiausiai buvo lietuviSki. 
n- “Ema garsas Dnigav.,|Dar ,,ia turju priminti> kad

labai gražiai Elizabeth’ie- 
čiai daro, kad prieš prade-

A. Radzevičius, sudainavo 
gerai, nes publika garsiu 
rankų plojimu šaukė atkar
toti. Sugrįžus dar padaina
vo “Tekėjo saulelė” Pub
likai meldžiant, dainavo to
liaus: “Kad aš jojau” ir 
“Lojo šunes ant kiemo”.
Tos gražiai išėjo, ypač “Te 
kėjo saulelė”.

4. Duetas — paskambino 
ant piano A. Zigmančiukė,
B. Mdskevičia.

5, Sonetas Naujalio — WHXES-BARRE, PA.,
solo padainavo J. Žalioms. pa8 Kaz. Deltuvą, per 
Sudainavo silpnai. krikštynas, svečiai besikal-

6. Minuetą. Ig. Pa4erewą- bedami apie bėgamuosius
ki’o piano solo paskambino atsitikimus, priėjo prie 
J. Steponavičius. to, kaip biauriai lenkai en-

7, Vietinio choro sekste-Įdėkai persekojai lietuvių 
tas padainavo “Užmigo tautiškąjį judėjimą, rupinę

siaut šokius paaiškino jau
nuomenei, kad nešoktų ne
padorių šokių, nes už šoki
mą nepadorių šokių bus 
prašalinti iš svetainės. Visą 
vakarą žmogus stovėjo tar
pe šokėjų, dabodamas šokė
jus, už tai reikia pagerbti.

Biržietis.

klausydami vyskupo inter
dikto, apleido šv. Juozapo 
bažnyčią, o priešingoji ka
talikų vyskupui pusė jos lai
kėsi, mokėjo nuošimčius mm 
paskolos, turėjo pas save 
raktus ir ją globėjo, tai, gir
di, jiems teisingai toji baž
nyčia ir prideranti.

Taip prirodinėjo “neza- 
ležnoji” pusė.

Antra vertus, geri katali
kai, pasilikusieji ištikimais 
savo dvasiškai vyriausybei, 
prirodiuėjo, jog šv. Juozapo 
bažnyčia buvo statyta kata
likams ir už katalikų pini
gus, jog jąją šventino kata
likiškas Vyskupas, jis davė 
kunigą, joje visados buvo 
laikomos katalikiškos pa
maldos iki 31 d. geg. 1908 m. 
Po tos dienos tie patįs žmo
nės, tas pats kunigas laiky 
katalikiškas pamaldas šv» 
Tomo kolegijos koplyčioje. 
Bažnyčios jie neišsižadėjo, 
bet išėjo su pamaldomis ki
tur, kad išvengti Skandalo ir 
riaušių, kokiomis globėjai 
grąsino Jie moka už apdrau
dimą nuo ugnies.

Ir šitoje valandoje vysku
pas Hoban’as nuims inter
diktą, jei globėjai lišusis da
rę kIhi' ! Ti' ų.itis |>;iruj
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jiečiai moka po senovei mė
nesinius mokesčius parapi
jos reikalams ir turi parapi
jos fondų, siekiantį $13,000; 
mokančių vyrų — 1200 su
viršum.

Iš abiejų pusių tapo pas
tatyta po 20 liudininkų. Vi
si — net priešai — pripaži
no, jog kalbamoji bažnyčia 
yra katalikiška. '

Įdomu bus žinoti, jog tarp 
globėjų pusės liudininkų bu
vo Fr. Hodur’as, lenkų neza 
leznų vyskupas; d-ras Jonas 
Šliupas, kursai visados sa
kydavosi, buk nesikišęs į 
parapijos reikalus, ir S. B. 
Mickevičius, “tautiškasis” 
kunigžfs. Katalikų priešų 
advokatas Hand’as, staty
damas Hodur’ų liudytoju, 
aiškino norįs per šį liudinin
kų parodyti, kad Hodur’o ir 
katalikų tikėjimas esųs be
veik vienas ir tas pats — be
veik artimas.

__ Teisėjas: Pasakyk man, ar
Hodur’o ir katalikų tikėji
mas yra tas pats, be skirtu
mo?

Hand’as: Yra skirtumas, 
bet mažas.

Teisėjas: Teismui užtenka 
žinoti, kad Hodur’o tikėji
mas nėra tas pats, ka ir ka
talikų tikėjimas, kad tai du 
atskiru daiktu. Aš liudinin
kų paliuosuoju nuo liudiji
mo.

— Pone teisėjau! — sušu
ko Hand’as, rankas sukry
žiavęs. — Męs parodysime, 
kad yra tik mažas skirtu
mas. Susimildamas: tos pa
čios apeigos, ta pati kalba,, 
tie patįs papročiai... Pasi 
gailėk musų, teisėjau: ne
ims ilgai, o visi supras, kad 
Hodur’o tikėjimas yra labai 
artimas katalikų tikėjimui.

— All right! — sutiko tei 
sėjas — bet tegul nesigaili 
rezultatų.

.Hodur’as tiesioginį kvoti
mų išlaikė pusėtinai, bet kuo 
met katalikų pusės advoka
tas Kelly paėmė jį nagan, 
tai p. Hand’as nuleido nosį 
ant stalo — buvo išbalęs, 
kaip avižos vasarų.

Kelly: Ar tamsta, p. Ho
dur’ai, esi katalikų kunigu?

Hodur’as: Ne, buvau se
niau.

Kelly: Ar ilgai?
Hodur’as: Ketveris me

tus.
K. Paskui?
H.: Paskui pamečiau ka

talikų kunigystę, nors vys
kupas Hoban’as kvietė, kad 
grįžčiau. “

K.: Ir nesugrižai?
H.: Ne.
Ir t.t. ir t.t. Išsipasakojo 

vargšas, kad pridera į lenkų 
tautininkų atskalų, kad jo 
bažnyčios vyriausia galva 
tai sinodas, kad sinodas jį 
skiria vyskupu ir numeta, 
tvarko apeigas ir tikėjimo 
tiesas. Jį patį išrinkęs vys
kupu sinodas, šventinę Ho- 
landijos senkatalikiai, su 
kuriais turįs padaręs kon
traktų, pamaldas laikus lo
tiniškai, bet kad parapija 
pralobsta, nusiperkųs len
kiškas knygas, ir tuomet, 
laikas mišias lenkiškai. Jo 
bažnyčios vardas: “Polisb 
National Catholic Chureh”, 
het jeigu prie jo prisideda 
kokia kita tauta, tai jinai ga
linti vadinties: Lithuanian 
Catholic, French Catholic, 
Itlaian Catholic, ir t.t. Ju 
atskala Europoje tai maria
vitai, turintįs savo galva 
vyskupą Kovalskį.

Kelly: Kūne iš jūsų vir
šesni ?

Hodur’as: Aš.
K.: Ar jus atstojote nuo 

katalikų bažnyčios?

■■j? ’

H.: Taip, ir nebesųme dau
giau katalikais jūsų pras
mėje.

Kelly: Kas įsteigė tokių 
“National Catholic” bažny
čių, kuri tinka visoms tau
toms?

Hodur’as: Aš.
K.: Kokiuose metuose?
H.: 1897.
Kelly: Ar tamsta pripa

žįsti ant savęs popiežiaus
Hod.: Ne.
Kelly: Tamsta nepripa

žįsti šv. Petro įpėdinio ju- 
rizdikcijos, kaipo katalikų 
bažnyčios galvos?

Hod.: Ne, bet aš guodoju 
Pijų X.

K.: Ar kaipo gentie
man’ų?

Hod.: Taip.
Užbaigta. Kvotimas tęsėsi 

pusantros valandos.
D-ras Šliupas liudijo, kad 

jis rengė globėjams rezoliu
cijas mitingan, vertė angliš
kai ir rašė į laikraščius. Ši
čia tai išėjo aikštėn Šliupo 
melagystė, buk jis nesikišųs 
i parapijos reikalus.

Mickevičius prisipažino, 
kad nėra Rymo katalikų ku
nigu, kad pridera į Hodur’o 
hierarchijų ir popiežiaus ne
pripažįsta. Save vadina “Li
thuanian Catholic priest”.

Visi bešališki žmonės — 
net nekatalikai — įšitikri- 
no, kad tiesa katalikų pusė
je. Tokį įspūdį galima buvo 
matyti ant visų veidų. Teisė
jas Newcomb’as pirmų die
nų norėjo išduoti ištarmę už 
katalikų pusę, kadangi vals
tijos įstatymai neleidžia vie
no tikėjimo bažnyčios pa
versti kitokio tikėjimo šven
tykla.

— Kam man čia sėdėti be 
reikalo teisme ir laiką bergž- 
diems ginčams parleisti, kad 
galiu važiuoti kur ir žuvauti 
— kalbėjo jis.

Hand’as net pajuodęs pro
testavo, kad jis turįs teisę 
nuo teisėjo reikalauti išklau
symo, kad eisiąs į Augščiau- 
siųjį Teismų...

Kaip Augščiausias Teis
mas pažiūrės į šitų dalykų, 
dar pamatysime. Jeigu iš
duotų priešingų katalikams 
nusprendimų, tai pasielgtų 
prieš konstitucija.

Tečiau vis dėlto buvo tai 
žingeidinga byla. Šliupo ša
lininkai keikia, kad buk 
jiems Nevvcomb’as nedavęs 
šnekėti ir jų advokatų “per 
kojam” traktavęs.

Visas tris dienas teismo 
rūmai buvo pilni niezalež- 
nųjų lenkų. Koresp.

BOSTON, MASS.
Šių vasarų pas mus labai 

įsivyravo ekskursijų epide
mija. Tų epidemijų pagimdė 
socialistai, o praplatino kiti 
pirmeiviai. Į tų ligų įsimetė 
“Keleivis” ir “Laisvė”. 
Turbut mano, kad jiems da
lyvaujant ir liga išeis darbi
ninkui “ant sveikatos”. Pa
aiškįsiu iš kur kilo toji lim
panti liga.

Kadangi cicilikams ir ki
tiems pirmeiviams į bažny
čių eiti ir Dievų garbinti ne
reikia, tad jie prasimanė sau 
kitokias pamaldas, būtent, 
garbinti girtuoklių dievaitį 
Ragutį. . Kožną nedėldienį 
jie samdo laivų ir nuo pat 
ryto plnukia į mares. Į tokį 
laivų jie prisikrauna visokių 
skystimėlių, arba geriau sa
kant vežasi visų karčiam.'). 
(Mat be bažnyčios jie gali 
apsieiti, be karčiamos—ne).

“Keleivis” ir “Laisvė” 
savo skiltyse daro reklamų- 
tokioms ekskursijoms: pri

traukia žmones, pardavinėja 
tikietus, žada daug linksmy
bių ... Tie veikėjai vadovau
ja, platina savo.apšvietimų, 
mokina neapkęsti dabarti
nės pasaulio tvarkos, jieško
ti laisvės ir laimės. Kuomet 
pas katalikus mišių laikas, 
jie išlipa ant kokios salos, 
kelia orgijas, girtuokliauja, 
linksminasi, kaip kas išma
no. Vakarop grįžta namolei 
— girti, “Mimingi”... Bet 
bėda!

Kur daug girtų, žinoma, 
neapsieina be prietikių, be- 
strapinėjant atsitinka iš
virsti iš laivo. Keletas žmo
nių tokiu budu vos nepraki- 
šo gyvybės. Socialistų vado
vai tuomet ramina publikų, 
tai nieko, kad vienas arba 
kits išsimaudė, darbininkui, 
girdi, dar sveikiau...

Bet paskutinio nedėldie - 
nio (liepos 21 d.) ekskursija 
pasibaigė jau visai negra
žiai. Tų dienų labai lijo ir vi
si musų cicilikai ir pirmei
viai perdėm sušlapo, o buvo 
ten jų trįs šimtai. Nuo drėg
numo gydėsi pildami dau
giau “drėgnumų” į vidurį. 
Įkaušę tokiu budu “šlapjur
giai” jau laive pradėjo peš- 
ties, bet laivo tarnai juos 
numalšino. Kaip tik spėjo iš
lipti ant kranto, mušys atsi
naujino. Girtuoklių vadas, 
davė ženklų kovon, pats mes
damas pirmutinį akmenį. Ir 
prasidėjo generalis mušis: 
kuolai, geležgaliai, bonkos 
lakstė į visas puses. Pasilie
jo kraujas... Bet štai įsimai 
šo į mūšį “svetima galybė”. 
Tai yra, pradėjo rinkties iš 
visų pusių policmonai, kurie 
suareštuodami keletą smar
kiausių pirmeivių, padarė 
tai batalijai galų...

Oorint musų pirmeiviai 
drųsiai kovojo ir kraujų lie
jo, bet garbės nepelnė. Itin 
netik sau bet ir visiems lie
tuviams padarė nemaža gė
dos, kadangi ant rytojaus 
visi Bostono dienraščiai ap
rašė lietuvių padarytų skan
dalų. Gėda tuo didesnė, jog 
tų ekskursijų rengė labai pir 
meiviška draugija vadinama 
“Lithuanian Citizens Asso- 
ciation” (Lietuvių Piliečių 
draugija).

Vietinis klebonas keletą 
kartų draudė žmones nuo to - 
kių nelemtų- girtų nusisma- 
ginimų, bet jo balsas veltui 
praskambėjo, kadangi eks
kursijas prilaikė ir reklama
vo laikraščiai “Keleivis” ir 
“Laisvė”. Dargi tieji laik
raščiai aprašė už tai kunigų, 
kaipo nenaudėlį, atžagarei
vį ir darbininkų priešų.

Bastenis.
Red. Prierašas. Kitas mu

sų korespondentas rašo, jog 
toje batalijoje tapo apdau
žyti gerokai Jurgis Ambra- 
ža ir Vladas Jaskelevičius.

DONORĄ, PA.
Pirmieji lietuviai į šitų 

Pennsylvanijos miestelį atė
jo 1902 m. Dabar jų yra 65 
šeimynos ir apie 50 pavienių. 
Dirba daugiausiai “dračio- 
ke” — American Steel <fc 
Wire Co., vielų dirbtuvėje; 
kaikurie kasa anglis kasyk
lose.

Draugijos yra keturios:
Šv. Vincento, pašelpinė, 

Įsteigta .1905 m.; narių 70.
Šv. Juozapo, pašelpinė, 

įsteigta birž. 26,1908 m.; na
rių 16.

S. L. R. K. A. 88-oji kuo
pa, užmėgsta kovo mėnesyje 
1910m.; narių 40.

Piliečių klubas, pašelpinė 
draugija, narių 140. ■*

Nuo 1906 m. gyvuoja čia 
šv. Juozapo lietuvių parapi
ja. Turi muro bažnyčių ver
tybės $25,000. Mokyklos nė
ra.

Lietuviai čia turi sekan
čias nuosavybes: 24 šeimy
nos turi nuosavius namus — 
vieni mūrinius, daugiausiai 
medinius. Trįs lietuviai turi 
po dvejus, o vienas trejus 
namus. Be to keletas turi nu
sipirkę lotus. Yra du groser- 
niku, vienas siuvėjas ir vie
nas barzdaskutis, kurs kar
tu laiko ir “pool-room” (bi
liardų). Grosemikai vostik 
praminta, nes savieji jų ne
palaiko — mat tautiškai ne
labai susipratę. Siuvėjui se
kasi gerai, barzdaskučiui vi
dutiniai (o kur smuklinin
kai? Red.).

Apskritai imant, čionykš
čiai lietuviai politikoje ne- 
sveria nieko. Keletas pride
ra į socialistų partijų.

Magnus J. Kazėnas. 
Donoros apilinkiai.

Donoros apilinkiuose yra 
daug miestelių, kuriuose gy 
vena po keletą lietuvių, pri- 
deraičių į Donoros lietuvių 
parapijų. Ir taip:

1. Shire Oaks yra 7 šeimy
nos, apie 10 pavienių, dirba 
kasyklos^.

2. Courtnev ir Huston 
Run — 25 šeimynos ir apie 
30 pavienių. Čia yra vienas 
grosemikas ir vienas mėsos 
pardavinėtojas. Turi drau
gijų Lietuvių Brolių Darbi
ninkų — narių 100, įsteigta 
1904 m.; pridera į jų lietu
viai ir iš toliau. Dirba ka
syklose.

3. Galaltin — apie 11 šei
mynų ir tiek pat arba kiek 
daugiau pavienių.. Dirba ka
syklose.

4. Bunola-^-apie 15 šeimy
nų. Dirba kasyklose.

5. Black Diaptiond — 4 šei
mynos. Dirba kasyklose.

6. Hazel-Kirk — 8 šeimy
nos, pavienių apie 29. Dirba 
kasyklose.

7. Monessen — 17 šeimy
nų, apie 15 pavienių. Dirba 
dirbtuvėse. ’

8. Charleroi — 20 šeimy
nų, apie 35 pavieniai. Turi 
šv. Juozapo pašelpinę drau
gijų, kurion pridera artes- 
niųjų miestelių lietuviai; na
rių — 89. Yra vienas agen
tas, kuris dirba bankoje. Lie 
tuviai dirba kasyklose ir 
Glass Work Co. stiklo dirb
tuvėje.

9. Coal Center — 35 šei
mynos, apie 50 pavienių. Vie 
nas liethvis laiko grosernę ir 
sykiu bučernę. Kiti dirba ka
syklose.

10. Roscoe — 19 šeimynų, 
17 pavienių. Dirba kasyklo
se.

11. Vesta — 4 šeimynos. 
Dirba kasyklose.

12. Fayette City ir Arnold 
— 30 šeimynų, pavienių apic 
45. Penkios šeimynos ar 
daugiau turi savus namus. 
Dirba kasvklose.v

Magnus J. Kazėnas.

1VATERBURY, CONN.

Birželio 15 dienų Katali
kų Blaivininkų Connecticu- 
to valstijos buvo didelė pa
roda.

Parodoje dalyvavo ir vie
tinės Lietuvių Kat. Pilnųjų 
Blaivininkų draugijos. Pa
sipuošusios buvo labai gra 
žiai, ypač merginos. Paro
dos apvaikščiojime lietuviai 
laimėjo antnų dovaną (kų 
buvo skirta toj dienoj) — 
sidabrinį ų’sotį.Matome, kad 
lietuviai Waterburiečiai 
moka išeiti parodose, Lie
tuviam yra garbė užtai.

Kažinkas įstrigo Į gerk
lę “Žvaigždės” reporteriui, 
mat aprašydamas tą pačių 
parodų “Žvaigždėje”, sten
gėsi apjuodinti jų, paskui, pasKUj 

“Zvaigž-kitarne numeryje “Žvaigž
dės” pataisė. Reporteris gi
riasi esųs blaivininkas ir 
katalikas, tik kasžin, kaip 
raportavo “Žvaigždei”, ar 
nebuvo traukęs porterio, 
kiškame laikraštyje negalė- 
nes katalikas, dagi katali- 
jo blaivas būdamas rašyti 
netiesų. P. G. N.

BALTIMORE, MD.

Musų mieste sekmadie
niais užginta gerti alų ir 
degtinę saliunuose. J eigų 
policija užklumpa geriant, 
tai gėrikus ir saliunininkų 
nuveža į policijos stotį, kur 
visi turi užsimokėti bausmę. 
Taip ir 14 d. liepos sūėme 
vienų lietuvį smuklininkų. 
Lietuviai liudytojai sakėsi, 
kad jie nieko negėrę smuk
lėje, bet vienas juodis (ni- 
geris) paliudijo, kad gėrė 
alų toje gertuvėje. Juodis 
tapo paleistas, bet lietuviai 
likosi patraukti tieson už 
kreivų prisiekų ir. pastatyti 
po 500 dol. kaucijos kiekvie
nas. Šitas atsitikimas gali 
būti pamokinimu tolesniam 
laikui, nes čionykščiai lietu
viai yra pripratę kreivai 
liudyti, įpuolus saliuninin- 
kui bėdon.

“Drauge” jau buvo rašy
ta, jog čia pabaigė gydytojo 
mokslų p. J. Skladauskas. 
Dabar reikia paminėti, kad 
čionykščiai lietuviai neikiek 
nepaiso apie savo vaikų 
mokslų. Daug lietuvių vaikų 
užaugo ir vyrais išėjo, o nėra 
tarp jų, galima sakyti, nei 
vieno inteligento — visi tik 
prosytojai arba mašinomis 
siuva drapanas. Yra ir pasi
turinčių lietuvių, o vaikai 
visi be augštesnio mokslo. Tš 
tokios daugybės lietuvių tik
tai vienas a. a. Antanas Ga- 
linaitis buvo pabaigęs teisių 
mokslų. Bet ir šis neilgai te 
galėjo darbuotis: mirė varg 
šas jaunose dar dienose! Da
bar antras p. J. Skladaus
kas vargais negalais užbaigė 
gydytojo kursų. Yra dar 
klierikas Abromaitis, pasi
turinčių tėvų sūnūs, kursai 
persikėlė į Orchard Lake se
minarijų lenkų kalbos iš
mokti — gal už dviejų metų 
bus kunigu, jei neatmainys 
pašaukimo. Yra dar Jonas 
Vebera, kursai pabaigęs vi
dutinę mokyklų, ketina sto
ti į universitatę daktaru mo
kyties. Jo motina našlė, ne
turtinga, bet jis pats, parė
jęs atlaidan, netinginiauja, 
eina į dirbtuvę dirbti. Rug
piučio pabaigoje grįš atgal' 
mokslan. Be to Mikolas Buč- 
nis pradėjo save vaikus leis- 1 
ti į kolegijų. Kitų turtinges
nių tėvų vaikai išmoksta 
tiktai saldainius kramtyti 
ant kampų. Galima butų tu
rėti daugiau augštesniųjų 
mokyklų mokinių. J. K.

Iš Miesty ir Miestelių.

Worcester, Mass. Pras
linkus lytingam pavasariui, 
užstojo sausa ir karšta va
sara. Lytaus nėr jau ant
ras mėnesis, viskas išdžiu
vo; visur dulkės, net kiau
ru. Oras nesveikas; labai 
daug mažų vaikų miršta. 
Miestas, matydamas, kad 
mirtis kerta mažus kūdi
kius, kaip dalgis žolę, išlei
do patarimus visokiomis 
kalbomis, kaip reikia užlai

kyti kūdikius, kad nebūtų 
taip daug mirčių.

Liepos 3 d. prigėrė lietu
vis M. Medlinskis, 31 metų 
amžiaus, paėjo iš Kauno 
gub., buvo vedęs, paliko 
moterį ir vienų vaikutį, di
deliame nuliudime.

Kaip žmonės sako, velio
nis su devyniais draugais 
nuėjo į ežerų maudyties; 
buvęs jau gerai įkaušęs, ir 
mokėjęs gerai plaukti, o 
draugai nei vienas nemokė
jęs plaukti, tad jam nuplau
kus apie 40 pėdų, jau nebu
vo galima sugrįžti, ir turėjo 
skirties su visais ant visa
dos.

Velionis neprigulėjo -į jo
kių draugijų, nebuvo atli
kęs velykinės išpažinties; 
todėl likosi palaidotas be 
bažnytinių apeigų.

Naujas Reporteris.

Waterbury, Conn. Birže
lio 30 dienų, Šv. Juozapo lie
tuvių bažnyčioje, atsibuvo 
keturiasdešimtis valandų at
laidai. Vietiniam klebonui 
į pagelbų atvyko šie- kuni
gai: V. Dargis, Tėvas Kazi
mieras, J. Žebris, J. Šešto
kas, M. Pankauskas, Š. Pet
kus, J. Amobtas, J. Palu- 
janskas ir A. Milukas Žmo
neliai išpažintį tuo laiku ga
lėjo liuosiai atlikti, nes ku
nigų buvo jau ir subatoje. 
Nebeto, tomis dienomis ko- 
munikavosi (šuskaityta) 
2930 asmenų.

Atlaidai prasidėjo iškil
mingom šv. mišioms, kurias 
laikė kun. Ambotas, asistuo
jant, vietiniam klebonui 
Saurusaičiui, ir jo pagelbi- 
ninkui, kun. Grikiui. Per šv. 
mišias giedojo vietinis vy
riškas choras keturiais bal
sais, ir grojo dviem smui
kais, būtent p. J. Janušaitis 
ir p. M. Brazauskas, diriguo
jant vietiniam vargoninin
kui p. V. J. Kovui. Mišias 
šv. Mykolo Arkaniolo, M.

L. Nemmers (taippat visas 
tris dienas ir mišparus vien 
vyriškas choras giedojo ke
turiais balsais, Vespera Cor- 
pus Christi. — Prf. J. Sin- 
genberger’io, taippat prita
riant smuikams; mišparus 
labai gražiai giedojo). Tomis 
dienomis buvo sakomi labai 
gražus pamokslai. Sakė ku
nigai: Dargis, Tėvas Kazi
mieras, Šeštokas, . Petkus, 
Milukas, Žebris. Pradžioje, 
išstatant S.S. sakramentų, 
buvo laikyta iškilminga pro
cesija iš lauko aplinkui baž
nyčių. Procesijoj dalyvavo, 
pasipuošusios draugijos su 
kukardomis, o merginų drau 
gijos pasipuošusios velio- 

V. Zapkus.nais.

Laporte, Ind. Šis mieste
lis yra gan didis ir su kiek
viena diena auga didyn. Tik 
antri metai, kaip lietuviai 
pradėjo čia apsigvvendinti. 
Jųjų šiendienų skaitoma virš 
30 šeimynų ir 150 pavienių. 
Kaikurie jų gan pastoviai 
gyvena ir turi savo nuosa 
vvbes. Apšvietoje gan že
mai stovi, priežastis — inte
ligentų trūksta. Iš laikraš
čių ateina net keli: “Saulė”, 
“Keleivis”, net “Kova” su 
“Laisve”. Žinoma, su pana
šiais laikraščiais nekaip 
augštai teatsistos.

Reikia pažmyėti, jog lie
pos 14 d. š. m. žinomo ir gar
baus piliečio p. K. Sabonio 
namuose atsiliko krikšty
nos. Kūmais buvo: p. J. 
Kvietkauskas ir p-lė Ona 
Anužaitė. Gan iškilmingai ir 
padoriai viskas apsiėjo. Lin
kėtina jųjų sunui augti ir 
bujoti lietuviškoj dvasioj ir 
būti ateityje didžiu piliečiu.}

Lietuviai keliauja sičio 
kiekvienų dienų. Darbą grej 
tai gauna, jeigu ne vieno; 
dirbtuvėj’, tai kitoj, — o 
daugiausiai Rūmely Co. Už
darbiai gan geri.

Linkėtina butų, idant su
sitvertų bent kokia draugi
jėlė, arba kad ir T. M. Dr. 
kuopa apšvietos tikslu, — 
nes apšvieta, tikrojo to žo
džio reikšmėje mūsiškiams 
labai čia reikalinga.

A. M—kas.

Baltimore, Md. Liepos 6 d. heli 
lietuviai susitarę nuvažiavo į far
mą pas p. Marcinkevičių šviežir 
oru pakvėpuoti ir įsiprašė ant 
tvarto aut šieno pergulėti. Gerai, 
atsigulė. Tik nelaimė! ateina ir 
juodžiai, nigeriai, ant šieno nak
voti, nes Mare. jiems kaikadą pa
velydavo ten gulėti. Tie juodukai 
nežinia dėlko susipyko su A. Va
linsku ir J. Bulotu. Kaip ten bu
vo taip buvo, tik juodukai grie
bėsi už keturnagių šakių ir puo
lėsi prie lieauvių. Šie šoko pro 
langą. Valinskis rankomis užsi
kabinęs gražiai nusileido siena, 
bet Bulota šoko stačiai ir taip ne
laimingai, kad kojas nusilaužė. 
Juodžiai sudavė jam porą sykių 
per ausį ir išbėgiojo. Kiti vaiki
nai tuo laiku miegojo ir nieko ne 
girdėjo. Bulota didžiausiuose 
skaudėjimuose tapo nuvežtas į 
miestą į ligonbutį.

Vienas klišis, nuėjęs pas našlę 
Mačienę į smuklę išsigerti, padė
jo penkinę ant baro ir, pamatęs, 
kad Mačienė išsiėmė pinigų iš pan 
čiakos ir išmainė jam penkinę, su
simanė pavogti iš jos pinigus. Tai
gi nuėjęs į miegamąjį kambarį, 
pasislėpė, o kad Mačienė užmigo, 
pradėjo jieškoti pinigų. Mačienė 
pajuto, klišis šoko bėgti. Pažino 
ji bertenderis ir kiti žmonės. Va
gis, iš gėdos nežinodamas, ką da
ryti, įbėgo į Laukevičiaus namus, 
nusimetė drapanas ir atsigulė į 
lovą —r apsirpeta, kad miega. Bet 
Laukevičius pasigriebė šluotą ir 
na-gi perti kailį!

Hamburgio Co. dirbtuvėje kir- 
pikams uždėjo vieną valandą dar
bo dienai už tą patį mokestį. Iki 
šiolei pasipriešinimo negirdėti.

Karščiai labai dideli. J. K_

“MOTINĖLES” NARIŲ 

ATIDAI.
Metinis “Motinėlės” sei

mas atsiliks šįmet seredoje, 
1 d. rugpiučio, Brooklyne, 
bažnytinėje salėje, 243 Roe- 
bling st. Nariai meldžiami 
užsimokėti savo mokesčius 
ir aplikantai pristatyti savo 
prašymus.
Kun. A. Kaupas,.‘Mot.’ sek. 

2646 W. 67th st.,
Chieago, III.
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MAISTAS IR SVEIKA 
TA.

Kad nuo maisto priguli 
sveikata, tai tas yra žino
mas faktas, bet męs turime 
atsiminti, kad tas pats mais 
tas skirtinai veikia ant įvai
rių -žmonių. Tūlas maistas 
yra delikatesas vienai ypa- 
tai, bet neapkenčiamas, at
stumiantis kitai ypataC 
Sveiko proto žmogus, žino
ma, atsisakys nuo maisto, 
kuris jam nepatinka ir net 
prie mažiausio nesmagumo 
po valgio, pavartos Trine
rio Amerikoniškų Kartaus 
Vyno Elixirų sureguliavi
mai vidurių virinimo. Šitas 
vaistas turi labai gerą pa
sekmę ant virškinimo or
ganų ir labai pageidauja
mas visokiuose vidurių sui
rimuose, taip-gi esant ner
višku ir silpnu, laike dieg
lių ir skausmų, ir atsitikus 
netikram reumatizmui ir 
neuralgijai. Jis neturi sa
vyje nieko blėdingo, nes 
padarytas tik iš karčių žo
lių ir raudono vyno. Aplin
kose. Jos. Tribet, 1333-1339 
So. Ashland avė., Chieago,
III. ,4
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Katalikų bažnyčia ir pasta
rųjų laikų mokslas.

d-ras J. J. Walsh yra pla
čiai žinomas angliškai kal
bančiai visuomenei abiejose 
Atlantiko pusėse. Jis yra 
nervų ligų specialistas, skai
to lekcijas, apie medicinos 
istorijų Fordham’o univer- 
sitatėje (New York’e), bet 
ypač yra atsižymėjęs, kaipo 
raštininkas ir prelegentas. 
Jo vedamais skyriais tokiuo 
se plačiai skaitomuose laik- 
raščiuse, kaip Į‘Indepen- 
dent”, “New York Herald’ 
ir kit. gėrisi žmonės jau ne 
nuo šios dienos; gėrisi ir mo 
kinasi. Mums čia svarbu ži
noti, jog katalikų bažnyčia 
retai turėdavo tokių karštų 
ir taip mokytų savo apgy
nėjų, kaip šitas-mokslo vy
ras. Štai ne pro šalį bus pa
minėjus kad ir sutraukoje 
kalbų to vyro, kurių jis lai
kė pirm kelių savaičių už
baigiant mokslo metus Wil- 
kes-Barre, Pa., šv. Marijos 
parapijos vidutinės mokyk
los (High School). Reikia 
žinoti, jog d-ras Walsh savo 
jaunose dienose mokinosi 
toje tai mokykloje, tai-gi jo 
kalba turėjo truputį vietinį 
interesingumų. Kalbos tema 
buvo katalikų mokyklų svar 
bumas mokslo ir švietimo 
srityje. Trisdešimts penkeri 
metai praėjo nuo tos dienos,

30 metų užmiršimo. Moks
lo pasaulis tuojau pamatė, 
jog tas prastas vienuolis 
padarė gyvų revoliucijų bio
logijos moksle. Kitu šių die • 
nų dideliu biologu yra jė
zuitas Wasmann.

Aplamai yra manoma, 
kad didžiausias priešingu
mas yra tarp biologijos ir 
teologijos. Taigi, turi išro
dyti, lyg katalikai mažiau
siai tegali atsižymėti šitame 
tai biologijos moksle. Kaip
gi tokia nuomonė yra klai
dinga! Naujalaikės biologi
jos tėvu yra Teodoras 
Schwann—katalikas moks- 
lavyris, kuris atidengė, jog 
gyvi sutvėrimai susideda iš 
mažų celių. Naujalaikės su
lyginamos fiziologijos tėvu 
yra Claude Bernard.

Katalikai mokslininkai 
yra atsižymėję ypač medi
cinoje.

Dwight, per - dvidešimts 
penkeris metus profesorius 
anatomijos Harvard’o uni
versitatė je, buvo vienu rim- 
čiausiųjų mokslo vyru savo 
gadynėje. Sir William 
Hingston, Montreal’io gy
dytojas, padėjo didelius nuo 
pelnus savo profesijai, dar 
daugiau savo bažnyčiai.Vau 
Buren ir Bedford buvo gar
siausieji New York’o profe
soriai. Mokslo pasaulis lig
šiol tebeturi akis atkreipęs 
į Keyes’ų ir Murphy. Pir
masis mokslo dirvų arinėja 
New York’e, antrasis — 
Chicagoje. Taip, katalikai 
daug—daug gero yra pada
rę medicinai. Devyniolikta
sis šimtmetis pilnas jų dar
bų. Mueller, įsteigėjas me
dicinos Vokietijoje: Lae- 
nnec, diagnozės tėvas; Theo 
dore Schwann, Claude Ber
nard, Joseph O’Dwyer — 
vis tai katalikai, kurių ti
kėjimas buvo taip nekaltas, 
kaip karvelių.

Astronomija visados bu
vo numylėtu katalikų moks 
liniukų dalyku. Pastarai
siais 35 metais didžiausiu 
astronomu buvo jėzuitas

litiškos suirutės sulaikė ko
kiam laikui Italijos pažan
gų, bet vis dėlto Italija nėra 
pasilikusi užpakalyje kitų 
kraštų mokslo žvilgsniu.

kad aš apleidau šv. Marijcfe Į Secchi, o dabar jėzuitai spc-
mokyklos mums — kalbėjo 
d-ras Walsh — ir per tų lai 
kų mokslas tapo pastumtas

cialiai pasišvenčia meteo
rologijai (mokslas apie oro 
atmainas) ir seismologijai

ne vienu žingsniu paakiui.į (mokslas apie žemės drebė- 
Kas jį pastūmė paakiui? Ar Į jimus). Jėzuitų patyrimai 
tų stūmėjų eilėse atsirado metereologijos ir seismologi
nors vienas katalikas? Nes, 
mat, yra nuolatos skelbia- 

buk katalikų bažnyčiama,
esanti priešinga mokslui; 
buk jeigu mokyklos patek
tų pilnon katalikų bažny
čios globon, tai susyk su
stotų visokia mokslo pažan
ga.

Ar-gi ?
.Kas didžiausius nuopel

nus padarė mokslui pasta
rais 35 metais? Didžiausiu 
išradėju medicinos dirvoje 
tuo laiku buvo Pasteur — 
tas pats Pasteur, kurs pada 
rė tiesiok revoliucija me
dicinos moksle, kurs išrado 
būdų, kaip užbėgti už akių 
ligoms ir kaip išgydyti dau 
gelį jųjų, kurs padavė lor
dui Lister’iui mintį, kaip 
praminti naujus takus chi
rurgijoje. O didis Pasteur 
buvo uolus ir karštas kata 
likas, kurio tikėjimo nesu- 
drumsdė nei augštas moks
las nei garbė, kuria jį buvo 

, apdovanojęs visas pasaulis.
Pastarais metais didžiau

siu biologijos mokslo sušel- 
pėju pasirodė abatas Men- 
del. Šitas vienuolis augus- 
tinijonas savo vienuolyno 
daržuose padarė daugiau, 
kaip 10,000 observacijų ant 
žirnelių ir savo tėmijimų 
rezultatus surašė knvgosna, 
kurios tapo atidengtos po

jos stotyse turi pirmaran- 
kės autoritatės svarbų.

O elektriką? Gal skaity
tojas mano, kad elektritech- 
nikoje katalikai nėra niėku 
atsižymėję? — Anaiptol! 
Bevielio telegrafo prasima- 
nvtoju yra katalikas Mar- 
coni. Pirm trisdešimts metų 
elektrininkų susivažiavi
mas nutfcrė įvesti į elektri- 
kos terminologijų vardus 
didelių atidengėjų elektri- 
kos srityje. Pasirodė, jog 
visi tie vardai — Galvani, 
ir Voltą, ir Ohm, ir Ampere 
ir Coulomb — visi jie pride
rėjo katalikams.

Katalikai yra atsižymėję 
elektrikos dirvoje jau ne 
nuo šios dienos. Pirmutinę 
Leyden’o bonkų padarė ka
talikas; benediktinai padir 
bino pirmutinę elektrikinę 
mašinų; Beccaria, Nolleto ir 
kiti kunigai užsiiminėjo 
elektriką dar aštuoniolikta
me šimtmetyje ir savo dar 
bais mynė kelius Morse’ 
ams, Bell’iams ir Edison’ 
ams.

Apskritai imant, per še
šis šimtmečius — nuo dvv 
liktojo iki devynioliktam - 
viskas, kų tik gero Europa 
turėdavo filosofijoje ir gam 
tos moksluose, buvo ima’ua 
iš katalikiškosios Italijos. 
Pastarame šimtmetyje po-

Pažiurėkime į musų pir
meivius, kurie taip garsiai 
rėkauja apie mokslų ir ap
švietimų, kurie nuolatos už- 
sipuldinėja ant katalikų 
bažnyčios už tariamųjį tam
sybės platinimų — kuo tie 
pinneiviai yra atsižymėję 
mokslo dirvoje? Kų gero 
nors vienas jųjų yra pada
lęs nors vienai mokslo ša
kai ? Lietuvos florų pirmasis 
pradėjo tyrinėti Pabrėža — 
kunigas; Lietuvos istorijų 
pirmutinis rašė Daukantas, 
karštas katalikas. Liaudies 
švietimu užsiiminėjo uoliai 
Laurinas Ivinskis, kursai 
hiaurėtieše-biaurėjosi be
dievio arba laisvamanio var 
du.Vyriausiais musų kalbos 
žinovais buvo Baranauskas 
ir Jaunius — abudu dvasiš
kiai. Šioje valandoje rim
čiausius ir mokslingiausiu3 
laikraščius Lietuvoje lei
džia katalikai. Mariampolės 
“Žiburys” ir Kauno “Sau
lė” steigia mokyklas ir pla
tina apšvietimų. Klerika- 
liškoji “Žagrė” ir klerika- 
liškos vartotojų draugijos 
rūpinasi — medžiagine mu
sų brolių gerove geriau, ne
kaip tūkstančiai pirmeivių, 
mokančių tik aimanuoti 
apie varguolių skurdų, mė
tyti perkūnus ant įvairių 
siurbėlių — o patįs nieko, 
tiesiok nič nieko nedaryti 
nuskriaustųjų - sluogsnių 
vargų palengvinimui.

Nei medicina, nei astro
nomija, nei matematika, nei 
gamtos mokslai, nei istorija, 
nei filologija nei joks kitas 
mokslas nėra ligšiol susilau
kęs nieko gero iš pirmeivių 
pusės — ba! pirmeiviai nė
ra prisidėję net prie pageri
nimo plačių mynių medžia
ginio būvio. Visi tie daiktai 
yra palikti kunigams*kata
likams — tiems neapken- 
čiamiemsiems klerikalams, 
kaip tai pirmeiviai mėgsta 
pravardžiuoties. Ir klerika
lai dirba, knibžda, triūsia! 
Tumas ir Olšauskas — vi
suomenės veikėjai; Mairo
nis, Voldemaras, Totoraitis 
— istorikai, Būga, Dam
brauskas, Laukaitis, Jab
lonskis. Šlapelis — kalbiniu 
kai; Šultė, Šaulys — ekono
mikos ir visuomenės mokslo 
tardytojai; Jakštas, Mairo 
nis ir Vaitkus — geriausie 
ji šių dienų musų poetai; 
Matulionis — girininkas 
Pats Basanavičius — tas di
dis Jonas, kurio jubilėjų 
kųtik apvaikščiojo .visa Lie 
tu va — ir jis nesiskaito sa

kų katalikiškų pašelpinių 
draugijų. Lai visos lietuvių 
katalikiškos pašelpinės 
draugijos susiunčia ten sa
vo atstovus ir lai visos susi
riša į vienų didelį sųrįšį! 
Lai kitatikiai ir kitataučiai 
atjaučia to sųrišio svarbų 
ir galybę, kaip dabar atjau
čia įtekmę “Federation of 
Catholic Societies”.

Amerikos katalikai moks
leiviai rišasi į vienų sąjun
gų. Lai gyvuoja Amerikos 
lietuvių katalikų mokslei
vių Susivienijimas!

Lai auga ir plėtojasi ka
talikiškos mokyklos, moks
lo įstaigos, bendrovės, drau
gijos ir kitokios organizaci
jos! Lai tose įstaigose ir or
ganizacijose apsireiškia 
musų katalikų visuomenės 
didybė ir pažangumas!

Čia ne tuščia retorika — 
čia laisvas išsiliejimas kuo- 
geriausių velijimų musų ka
talikiškai visuomenei. Ne
būkime bailus, nebūkime 
apsnūdę. Turime savyje už
tektinai spėkų,niekas mums 
negina sunaudoti jasias 
kuogražiausiems siekiams. 
Taigi dirbkime, nestovėki
me dyki, aptingę! Parody
kime, kad męs nenorime již- 
silikti užpakalyje kitų dide
lių katalikiškų tautų. Su. 
savo darbais nesunku pasi
rodyti, reikia tik noro.

Taigi daugiau noro! pa
kilesnių troškimų! karštes
nės ambicijos!

yra beždžionė. Męs pamini
me tik prie progos, da-gi pa
siremdami paties “Kelei
vio” žodžiais ir darbais, jog 

Kel.” savo darbais labai(4

44 cieilikų” ir “pir-vęs prie 
meivių”.

Nėra ko bijoties pirmei
vių prasivardžiavimų; nėra 
ko>gėdėties savo tikybinių 
įsitikrinimų. Lietuviai ka
talikai daug daugiau dar
buojasi mokslo, apšvietimo 
ir medžiaginio būvio nau 
dai. Taigi garbė yra pride
rėti į katalikų šonų, buti 
katalikų partijos — jei čia 
gali buti šneka apie partijas 
— narių.

Valio katalikai! Vieny- 
bėn! Prie bendro darbo! 
Prie uolesnio ir karštesnio 
darbo!!

Susiv. Lit. R. K. Ameri 
koje auga ir plėtojasi. Lai 
auga ir plėtojasi, kol nepri
glaus po savo sparnais visų 
Amerikos lietuvių katali
kų!

Į Newark’ų, N. J., yra 
šaukiamas seimas lietuviš

Nachaliakumas.
‘Keleivio’ išsišokimas pa 

gimdė ištisų literatūrų ne
tik “Drauge”, bet ir kituo
se laikraščiuose — litera-I
turų, kurioje randame gana 
įdomių daiktų. Pirmučiau
siai, “Kel.” iš pirmos išsi
šokimo dienos atsirado ne
labai maloniame padėjime: 
jis tikėjosi visko, tik ne pa
reikalavimo atskaitos iš sa
vo pasielgimų. Todėl, pa
klaustas mūsiškio p. Kuni
go, dėlko “Keleivis” skelb
damas socializmų ir ragin
damas visus buti socialis-. tfu
tais, tečiau pats nesielgia 
soeialistiškai, iš nežinojimo, 
kų atsakyti, pradėjo skųs- 
ties, buk p. Kunigo kalba 
esanti nešvari, buk p. Kun 
besikoliojųs, buk nekalbus 
apie dalykų, besikišųs į pa
šalinius, privatinius reika
lus... Taf tau ir išsiteisini- 
mas! Mūsų bendradarbis 
užmeta socializmui svarbių 
silpnybę, kad jo skelbėjai 
nesilaiko neikiek jo mokslo 
(vadinasi, socializmas ran
dasi rolėje tokio daikto, iš 
kurio socialistai daro sau 
gerų biznį) — o “Kel.” at
sako, kad tai nešvarus pasi- 
koliojimas. Na, ir šnekėk su 
tokiu, atsiprašant, laikraš 
čiu!

Dar kitas “Keleivio” žie 
delis. Kuomet “Lietuva’ 
paminėjo, jog “Kel.”, kvies 
damas kunigus į ginčų apie 
socializmų, pamėgždžiojo 
“Appeal to Reason”, “Ke 
leivis” atsakė, jog pamėgž- 
džiojimas tai civilizuoto 
žmogaus ženklas: žmonės, 
girdi, civilizuotais likę tik 
ačių pamėgždžiojimui — 
suprask, ir “Kel.”, norėda 
mas likti civilizuotu, grie 
besi šito tai galingiausio ei 
vilizacijos įrankio! Na, buk 
kas nebuvę su ta civilizaci 
ja, tečiau žinome, jog bež 
džionės nieko daugiau neda 
ro, kaip tik pamėgždžioja 
ir tuo pačiu laiku nei žings 
nio — nič nei vieno žingsnio, 
nedaro ant civilizacijos kt 
lio.

Męs nesakome, kad ‘Kel.

primena beždžionę — vadi
nasi, pamėgždžioja ir... ne- 
sicivilizuoja. “Kel.” koks 
buvo, tokiu ir pasilieka. 
Šmeižimai, melavimai, siun- 
dymai, ardymai... — toks 
yra Bostono organo amatas, 
ir to amato jis nenori išsiža 
dėti. Kad “Keleivis” yra 
patentuotas melagis, parodė 
jo byla su kun. Krasnicku, 
kurioje “Keleivio” leidėjas 
ir redaktorius prisipažino, 
jog pamelavo, už kų gavo iš 
teismo po melagių patentų, 
užsimokėdami už jį po 25 
dol. gyvais pinigais. Dabar, 
po bylai su kun. Bukavec- 
ku, “Keleivis” gavo antrą 
melagių patentų. Negali bu- 
:i abejonės, jog jeigu visi 
rie žmonės, kuriuos “Kel.” 
yra apšmeižęs savo skiltyse, 
pajieškotų prisipažinimo 
;eisme prie melagystės, tai 
Tumpu laiku “Keleivio” 
redakcija taptų apkaišiota 
vokia daugybe melagio pa
sentų, kiek nerastumime nei 
didžiausiame medikališka- 
me institute.

Ar gi musų kalba nešva
ri, ar-gi męs koliojamės? — 
Anaiptol! Męs pasakome tik 
;ai tų, kas net teismuose yra 
žinoma ir kas aiškiai paten- 
;e yra užrašyta. Užsiginti, 
jog yra melagis, šmeižikas, 
pavyduolis, pamėgždžioto- 
jas, ‘Keleivis’ galėti? tiktai 
vuomet, jeigu prisiimtų ant 
savęs dar nachalo vardų.

Tiek apie patį “Keleivį”. 
Kalbant gi apie socializmų, 
juk netik kunigų, bet ir 
šiaip jau žmonių daug kar
tų buvo išrodyta socializmo 
klaidos. Musų kitas bendra
darbis liepė “Keleiviui” pa
siskaityti p. Antano Kapso 
knygutę: “Socialistai”.
Męs iš savo pusės patartu- 
mime peržiūrėti “Socializ
mo silpnas puses” ir kitas 
išleistas Europoje ir Ameri
koje knygeles apie socializ
mų ir socialistus. O jei “Ke
leivis” tingi tų knygelių 
skaityti, tai tegul atsako 
kad ir į sekančius klausi
mus:

1. Dėlko socialistai yra 
priešingi tikėjimui ir baž
nyčiai, kuomet visados ir vi
sur tikėjimas yra pripažin
tas didžiausiu doros, kultū
ros ir civilizacijos veiksniu?

2. Dėlko socialistai nori 
sugriauti šeimynų, kuomet 
visiems žinoma, jųg šeimy
na yra žmonių draugijos (vi 
suomenės) pamatu?

3. Dėlko socialistai tiki į 
istoriškų jį materializmų, 
kuomet tapo jau seniai išpa- 
rodytas to mokslo klaidin 
gumas?

4. Dėlko socialistai yra 
priešingi patriotizmui, kuo
met patriotizmas noriu 
čioms užsilaikyti prie gyvy
bės ir galybės tautoms ir 
viešpatijoms yra taip reika
lingas, kaip maistas gy
viems organizmams?

Lai tuo tarpu ir šito už
teks. Kaip skaitytojas ma
to, kiekviename klausime 
yra pastatyta ir tezė. Norė
damas tas tezes sugriauti, 
“Keleivis” turės išduoti eg- 
z a menų iš to, kų jis žino, ir 
iš to, ko jis nežino apie vi
suomenės mokslų.

Jeigu “Keleivis” norėt 
stoti egzamenan, tai lai ne
užmiršta rolės, kokių ant 
savęs prisiims. Kitaip ta
riant, jeigu Bostono laikraš 
tukas panorės laikyti kvoti 
mus iš viršui pastatytųjų

klausimų, tai tegul nei ne
bando sekti ano žyduko, 
kursai, paklaustas apie Pe
terburgu, ėmęs pasakoti, kų 
jis žino apie Konstantino
polį ir Berdičevų. Tegul 
“Keleivis” nors sykį pasi
rodo rimtu. Lai atsimena, 
jog su pajacais nenorime tu
rėti jokio reikalo.

Taigi lai pirmiau gerai 
pagalvoja, kų reikia į klau
simus atsakyti, jei nenori 
gauti vienukės arba dveju
kės.

Nekokių naudų žmonija 
apturėjo iš “Visuomenės 
Kontrakto” autoriaus.

Rousseau, kaipo anarchizmo 
tėvas.

Šįmet sukako 200 metų 
nuo gimimo Jean Jacąues 
Rousseau. Franci jos val
džiai besirengiant prie šios 
iškilmės, Paryžiaus parlia
mente buvo pakeltas klausi
mas, kiek reikia paskirti pi
nigų atsakomam iškilmės 
apvaikščiojimui.

Netikėtai iškilmingam 
sukaktuvių apvaikščiojimui 
pasipriešino atstovas Mau- 
rice Barres, garsus raštinin
kas ir prancūzų akademijos 
narys. Kas įdomiausia, tai 
tas, kad p. Barres nėra ku
niginiu. Šitas atstovas ap
reiškė, jog jis nesupranta, 
kaip valdžia gali kelti iškil
mę vyrui, kursai mokino jog 
valdžia esanti priešinga 
gamtai, — kaip valdžia drįs 
a reikalauti nuo visuome
nės atstovų pinigų atsako
mam pagerbimui žmogaus, 
išreiškusio nuomonę, buk 
visuomenė stovinti už gam
tos ribų, buk kiekvienas at
skiras žmogus privalus buti 
priešingas visuomenei... 
‘Nėra skirtumo tarp Kro- 

potkino, Jean Grave’o ir 
Rousseau — kalbėjo p. Ba
rres—o nei Kropotkinas nei 
Jean Grave negali išsiža
dėti, kaipo savo Vaikų, Gar- 
nier’o ir Bonnot’o” (Gar- 
nier ir Bonnot buvo du anar
chistu plėšiku, užsipuldinė- 
jusių ant žmonių su auto
mobilium; juodu neseniai 
krito kovoje su policija ir 
kareiviais).

Taip tatai Francija priė
jo prie supratimo, jog didis 
revoliucijos tėvas buvo tuo 
pačiu laiku tėvu anarchiz
mo, ištvirkimo, pasileidimo, 
priešginiavimo visuomenės 
įstaigoms — tai-gi buvo vi
suomenės neprieteliu, ne už
tarėju. Visuomenė ne gerbti 
privalo tokį vyrų, bet kuo
greičiausiai užmiršti apie
ji-

Iš kitos pusės žiuri į Rou
sseau įtekmę kitas raštinin
kas, Lewis Paget Shanks, 
kursai Chicagos “The Dial’- 
yje” kaltina Rousseau už 
Amerikos politikos ištvirki 
mų.

“Jean Jacąes pirmutinis 
pradėjo skelbti natūralizmų 
pedagogijoje — rašo p, 
Shanks — tųjį natūralizmų, 
kursai apsieina be draus
mės ir kursai nesirūpina la
vinti karakterį ir valių. 
Amerikos mokinimo sistema 
turi pradžių Rousseau moks 
le. Ko Amerikos mokyklose 
jieškomat — Smagumo, už
siinteresavimo ... Amerikos 
mokyklų “nesektantizmas” 
priešinasi kiekvienam tikė 
jimui ir religiškam karak- 
terio išlavinimui... nerei
kalauja, kad mokiniai gal 
votų, filosofuoti, tai-gi apsi
eina be matafizikos ir filo
sofijos, užvaduoja jus gam
tos mokslais, kurie nėra nie
ku daugiau, kaip iškalimu 
atmintinai vardų — tuščių 
vardų... Rousseau įtekmė 
atsiliepia negeistinai į Ame 
rikos politikų, dailę ir lite 
raturų.

Vienuolių mokytojų pasi
šventimas apkainuotas 

pinigais.
D-ras J. J. Walsh apskai

to, jog Amerikos katalikiš
kų mokyklų mokytojai (vie
nuolės ir vienuoliai), kurio 
mokina beveik už pusdykį, 
sutaųpia mokykloms kas
met 30 milijonų dolerių, va
dinasi, tiek jiems reikėtų 
kasmet primokėti, jeigu jie 
už savo darbų imtų tiek, 
kiek ima svietiškųjų mo
kyklų mokytojai ir profeso
riai: Sukapitalizavus tų su
mų penktuoju nuošimčiu, 
pasirodo, jog toks sutaupi- 
mas atstovauja 600 milijo
nų dolerių. Tie $600,000,- 
000 yra tai fundacija, kurių 
sukrovė Amerikos vienuo
lės ir vienuoliai savo pasi
šventimu.

Didi toji bažnyčia kuri iš
duoda tokius sūnūs ir duk
teris! Didi tos bažnyčios 
dvasia, jei savo vaikuose 
sužadina tokį pasišventimų!

Prie progos galima pami
nėti, jog įvairias Amerikos 
jėzuitų kolegijas ir univer- 
sitates lanko 25,000 studen
tų. Kadan-gi tose mokyklo
se viešpatauja vienoda mo
kinimo metodą ir sistema, 
tai visos jos sudaro vienų 
didelę universitatę.

Taigi jėzuitų universitatė 
yra didžiausia universitatė 
Amerikoje.

ATSIŠAUKIMAS Į KA
TALIKIŠKĄJĄ AME

RIKOS LIETUVIŲ 
MOKSLEIVIJĄ.

Mieli draugai moksleiviai 
ir moksleivės! ...,,,;

Žinote beabejonės visi tų 
jau nuc. senai vartojamų pas 
civilizuotas tautas ir tankiai 
atkartojamų patarlę, jog 
“be vienybės — nėra galy
bės”, arba “kur vienybė — 
ten ir galybė”. Šių dienų 
faktai ypač tai patvirtina. 
Pavienis žmogus niekur dar 
neįstengė nieko didelio, 
kilnaus padaryti nei visuo
menėj’, nei valstijoj’, nei 
šeimynoje. Šalyse, kuriose 
pavieniui veikiančiųjų dau
giausiai randasi, viskas 
lenką pirmyn pamažėl, sil

pnai. Visai priešingai esti, 
jei žmonės dirba išvieno, su
sijungę į draugijas. Geriau
siu č ionai pavyzdžiu gali 
buti kultūringoji Vokietija. 
Vokiečiai, kaip žinoma, my
li vienybę ir noriai joje lai
kosi, tad ir nestebėtina, jei 
jiems gerai klojas. “Ecce, 
quam bonum et quam ju- 
cundum, habitare fratres in 
unum”.—Štai, kaip gera ir 
kaip malonu, broliai, gyven
ti vienybėje! — šaukia psal
mininkas.

Turint tai omenyje, mie
li Draugai ir Draugės, kilo 
sumanymas — susijungti vi
siems Amerikos lietuvių ka
talikų moksleiviams į vienų 
didelę visuotinų specialų or
ganizacijų. Dabartiniame 
stovyje esant nieko gero ne
galėsime nuveikti, nors ir 
butų gana geri norai, Būda
mi išsiblaškę po vienų-kitų 
šios šalies įvairiose svetim
tautiškose mokyklose, nėra 
kaip pasidalyti savomis 
mintimis bei sumanymais, 
nes neturime jokio ryšio, 
kuris mus vienytų. Dabar 
ypač, kuomet, nekalbant jau 
apie šuoliais einantį istautė- 
jimų, gręsia mumR pavojus 
atšalimo religijiniuose jaus
muose, kuomet iš ateistų pu-
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sės mes, katalikai mokslei
viai ir moksleivės, vis smar
kiau ir smarkiau esame ata
kuojami, kuomet toji pradė
toji Vakarų Europoje kova 
nesiliauja, bet vis tebeina 
smarkyn, kuomet negatyvės 
pas&uližiuros, perdaug liuo- 
sos pradeda skverbtis su di
desne pajėga musų tarpan, 
kuomet skelbimas naujų 
systeznatų sielos bei religi
jos si-ytyje randa vietą, ' o 
katolicizmus (christianiz- 
mas) napkenčiamas, kuo
met musų laikai paniekina 
abelnas ideas, ypač tų viską, 
kas yra metafizika bei trans- 
cendentališko sviete — pa
sirodo, kad užmanytasai mu
sų Susivienijimas yra labai 
reikalingas; jis galės atlik
ti milžiniškų darbų iš kurios 
tik pusės nepaimsime: ar 
jau iš atžvilgio į Tėvynę, ar 
jau j savo tikėjimų.

Šių laikų antireligijinė 
Uvasia liepte-liepia mums 
Organizuotis. Lietuvoje ta 
sai darbas jau pradėtas. 
Kaip studentai katalikai 
augštųjų, taip ir moksleiviai 
vidutiniųjų mokyklų turi sa 
vo organų “Ateitį”. Iš jo
sios raštų matome, kad jiem- 
tdems sekasi darbuoties Tė
vynės ir tikėjimo naudai. 
Pažvelgkime į kitų tautų 
Europoje katalikiškųjų 
moksleivijų. Franciįoj, Itali
joj, Austrijoj, o ypač Vokie
tijoje kiekvienų jinai žavėja 
savo darbštumu. Šioj pasta
rojoj šalyj tūlos studentų 
katalikų sąjungos arbn 
susivienijimai turi po kelius 
tūkstančius sąnarių. Žodžiu 
— katalikiškoji moksleivija 
visur organizuojasi, vienija
si ii’ veikia. Tik mes, Ameri
kos lietuviai moksleiviai ir 
moksleivės, ligšioliai kaipir 
nieko neveikėme. Bet laikas 
jau ir mums griebties1 už 
'darbo. Dabartinis abelnas 
visuomeninio musų organiz
mo sugedimas prašyte-pra- 
šosi instauracijos. Lietuva 
nūnai radasi apverktiname 
padėjime. To neatjaučia gal 
tik tas, kuris niekad apie tai 
nepagalvojo. Jaunuomenė 
apskritai, o ypač mokslus 
einančioji, gali būti intek- 
iningiausiu gydytoju. Nuo
josios darbštumo ir susipra
timo priklausys Lietuvos 
ateitis.

Tečiaus, nors Lietuvą-Tė
vynė ir musų tikėjimas per
gyvena sunkias valandas, 
mes neprivalome nusiminti. 
Pažvelgkime tik į praeitį. 
Josios visuomeniniame gy
venime sutinkame netiktai 
ilgus sustojimo ant vietos 
momentus bei žengimo at
gal, bet taippat ir srovių at
mainas. Tai, kas tūlose epo- 
kose skaityta už idealą, ki
tose tai paniekinta ir sumin
džiota. Yra laikai tveriau 
tieji, yra taipjau ir griau
nantieji; yra tokie, kurie at
siduoda analyzei ir smulk
menų tyrinėjimams; kiti gi 
yra, kurie siekia prie synte- 
zės. Vieni snaudžia, kiti spi
ria pirmyn žaibo greitumu. 
Tūli šimtmečiai esti religiji- 
niai, poetiški, artistiški; ki
ti gi — vaizbos, pramonės, 
karionių. Yra laikai subobė- 
ję, palaidi; yra ir pilni ener
gijos ir dorybių. įtaikai, 
kaip ir individuumai turi sa
vo ypatybių ydas. Tai jau 
tokia abelna tiesa. Ačiū jai, 
lengva suprasti, kodėl |>a- 
vyzdžiui senovės graikai ar
ba* romėnai, kurie tiekais da 
lykų buvo musų mokyto
jais, moksle, palyginus su 
mumis, gali būti paskaityti 
vaikais. Toji pati tiesa ant
raip < ertus išaiškina mums 
tūlas nūdieninės eivilizaei

jos ydas.Didelę pažangą pa
darėme žinijos srytyje ne 
ečiu fantazijai, bet reikalo 
spiriami. Laikui bėgant se
nos visuomeninės pagrindos 
ir senovės tikėjimai puolė 
žemyn, nyko, drunijo. Ta
tai buvo gyvas reikalas, ne
atidėtinas juosius palaikyti, 
pavedant smarkiai kontro
lei faktus ir žiniją, įeinan
čiųjų į verto pagarbos rūmo 
statymų. Nebuvo galima to 
padaryti kitaip, kaip tik 
grįžtant ant prityrimų ke 
lio. Žmogus su išbandyta vi - 
šokiame triūse kantrybe isši 
žadėjo savęs ir pradėjo nau
jai tyrinėti svietą lig ma
žiausių smulkmenų. Rimtai 
ir drąsiai stvėrėsi už darbo. 
Kritus vienam, kitas užėmė 
joj vietų. Ačiū tokiai milži
niškai triūso sumai, gėrimės 
nūnai ir džiaugiamės iš to 
neapsakoma nauda, sunku 
net pamanyti apie tai neiš- 
reiškus dėkingumo. Ir taip: 
Astronomai atidengė pasau
lio begalines erdves ir supa
žindino mus su faktais, ku
rie savo esmės kilnumu per
viršija viską, ką tik vaidir.- 
tuvė begali išsvajoti. Geo
grafai ir keliauninkai supa
žindino arčiau su musų ap
gyventa planeta. Geologai 
apsakė pilnus revoliucijinio 
judėjimo ir suiručių gilios 
senovės veikalus. Gamtiš
kieji mokslai supažindino 
mus su įvairių-įvairiausio- 
mis, formomis botanikos ir 
zoologijos srytyje. Gydyto
jai ir fiziologai subteliai iš
tyrė žmogaus organizmą į 
įvairius jojo apsireiškimus, 
kad pamokius mus, kaip tu
rime patįs save pažinti, i- 
dant pasekmingiau kovojus 
su ligomis ir negalėmis. Me • 
chanika ir chemija pagreiti
no visuomeninio gyvenimo 
pulsą., sutrumpinus atstumą 
su pagelba geležinkelių, te
lefonų, telegrafų, o tuo pačiu 
ir pagreitino vaizbos ir pra
monės produkciją. Elektra 
pagalios, dar neištirta, toji 
paslaptinga savyje ir nesi- 
duodanti savęs pažinti es
mė, įvairiais budais mums 
tarnauja. Veiklus ir neuils- 
tantįs historiškai prikėlė mi 
rusiąjų praeitį. Patįs savęs 
išsižadėję, užsimiršdavo ne
retai net apie dabartinį gy
venimų, kad giliau įsikasus 
į archyvus, į katakumbas, į 
senovės pilių, miestų, kapų 
griuvėsius. Legendas ir re- 
ligijinės tėvų tradicijas ap
švietė moksliškąją šviesa, į- 
vilko į historijinę formų. Iš
taisė amžių padarytas klai
das, sugrąžino priderančią 
garbę geros valios asme
ninis, pasmerkė tai, kas pa
smerkimo verta etc., etc...

Jei prikeltumėme iš kapo 
žmogų pirm kelių arba ke
liolikos amžių mirusįjį, tai 
pažvelgęs į tų viską, beabe- 
jonės, nusistebėtų ir tartų 
sau: Kokia permaina! Tai 
aukso perijodas! Šių dienų 
žmonija turi jaustis laimin
ga, turi būti geresnė, dores
nė, ne kaip seniau”. — Bet 
kodėl gi taip ištikrųjų nėra ? 
Kodėl faktai tam pasakymui 
suvis priešinasi ? Tūkstan
čiai žmonių kankinasi ant 
Šios žemės, negalėdami su
prasti gyvenimo prasmės 
braido po purvinus, nesuraz- 
dami gyvenimo tikslo ir... 
žūsta. Nebuvo gal niekad 
tiek daug pesimistų, kiek 
nūnai. Saužudysčių skai
čius didinasi, viltis gesta. 
Žlunga bendras tarp savęs 
užsitikėjimas. Humanita- 
riškumo stoka apsireiškia 
ant kiekveino žingsnio net 
pas kultūringiausias tautas. 
O kų tatai bekalbėti apie lie

tuvių tautų? Kodėl taip de
dasi pasaulyje? — Dėlto, 
kad dvasinis gyvenimas ta
po prislėgtas materijalizmo. 
Žmonija, besirūpindama ma- 
terijale savo puse, užmiršo 
apie dvasinę. Intelektualinė 
abstraktyvinė žmogaus as
menyje jėga negali tinkamai 
plėtoties, jei tasai žmogus 
jaja nesirūpina; valia pas jį
jį esti kontroliuojama vien 
prigimties pobūdžiais. Tatai, 
nežiūrint į materijalę ir pro
tiškąją pažangą, mo ralis 
sąjausmas žymiai nuslūgo. 
Trumpai tariant, musų ga
dynė serga lygsvaros stoka. 
Ir taip: iš vienos pusės 
moksliškas materijalizmas, 
skepticizmas, negacijų rin
kinys, amžina abejonė, ne
tvarka — iš kitos gi, pilnas 
tikėjimas, viltis, meilė, viso
kios tobulybės.-

Tečiaus epoka, kuri ken
čia visokias ydas, įvairias 
kankynes, daugiausiai dva 
sines, turi turėti ir vaistus 
tam. Atkreipkime, Draugai 
ir Draugės, savo domą į tai, 
kad nedaug yra tokių asme
nų, kurie butų linksmi ir 
užsiganėdinę, jog gyvena be 
tikėjimo, vilties ir meilės. 
Cinikai net įgauna kartais 
melancholiją. Svietas tokis, 
kokis dabar yra, nedaugeliui 
tegali patikti. Musų dvasi
nis gyvenimas silpnėja. Dėl
ko ? —Dėlto, kad šventos tie
sos fundamentalinės, virš- 
prigimtos, gerbtinos yra per 
daug niekinamos, mindžio
jamos ... Tai Archimedo 
punktas nūdieninio svieto 
sugėdino priežasčių fazėje!

Apšviestesnioji jaunuo 
menė, labiau persiėmusi nu- 
dienų klausimais, ieško to
kiam vargingam, apverkti
nam padėjimui tinkamiausio 
išėjimo, išėjimo tokio, kuris 
hutų siauriau apribuotas, 
mažiau turįs illiuzijos, ieško 
jinai vaistų. Ir gerai ap
svarsčius visą stovį, pasiro
do, jog geriausias išėjimas 
tegali būti tiktai pradėjus 
vesti grynai normalį gyve
nimą, sugrįžus prie elemen- 
tariškiausių dalykų, prie pa
grindos, semiant tai, kas yra 
gero iš arti ir iš toli, iš pra
eities ir dabarties, iš visur, 
kur tik jisai rastųsi, išsiža
dant vienašališkų tendenci
jų, partijinių reikalų, kad 
tapus vėl žmonėmis pilnoje 
to žodžio prasmėje.

Mes stovime prieš tokią 
didelę eilę sukomplikuotų 
klausimų, kaip tautinių, taip 
ir religijinių, jog, regis, iš
rišti juosius tegalėtų vien 
viršžmogiškos pajėgos. Bet 
tuo tarpu yra kitaip: nes eg
zistuoja visiems prieinamas 
probleinatas, labai svarbus 
ir užimantis, tvirtai surištas 
su įsitikinimu ir tikėjimo 
geneza. Būtent: jei teisingai 
sakoma yra, kad nūdieninis 
svietas siekia prie pražūties, 
reikia mums jaunuomenei 
pasisukti iš dabartinio kelio 
į šalį; gi, jei kurie yra atsi
traukę nuo tikėjimo, tegrįž
ta Bažnyčios prieglobstin ir 
laikykimės josios visi, visi, 
kiek galime. Jinai (Katalikų 
Bažnyčia) yra vienatiniu 
tiesos, dvasinės galybės ir 
išvidujinės valdžios depozi- 
toriumi. — Gal persunkus 
tai uždavinys, ypač dar, kad 
jisai reikalauja ištisos Tarno 
Aųuiniečio Summos pripa
žinimo, bet esame sergantis 
organizmas, o tas tik tegali 
jįjį išgydyti. “Omnia in- 
staurare in Cbristo!” — 
šaukia Pius X, dabartinis 
Romos “Ignis ardens”. Tie, 
kurie myli kraštai praeitį ir 
jąją gerbia, teseka tai, kas 
buvo joje geriausio, humani-
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Prasidės penktadienyj, rug
sėjo 23 d. 9 vai. išryto, iškil
mingomis pamaldomis šv. 
Jurgio bažnyčioj; o baigsis 
nedėldienyje, rugsėjo 25 d., 
viešuoju vakarėliu (teatras, 
dainos, muzika, prakalbos, 
šokiai etc.), kurio parengi
mu jau rūpinasi tam tyčia 
išrinkta komisija (business 
conmiission); kita-gi komi
sija, taip vadinamoji litera
tiškoji, susidedanti iš: P. 
Lapelio, Augusto Petraičio 
ir A. Baltučio, rūpinasi viso
kiais raštiškais dalykais.

Susivienijimas bus kata
likiškas ir katalikiškoj dva
sioje bus vedamas. Taigi, su
lyg viršminėto susirinkimo 
nutarimų, susivažiavime te
gali dalyvauti: moksleiviai 
abiejų lyčių, 1) kurie gyvena 
vienybėje su Katalikų Baž
nyčia ir praktikuoja tikybi
nes pareigas; 2) kurie lanko 
vidutinąsias ir augštųsias 
mokyklas, kaipo tai: kolegi
jas, high schools, seminari
jas, institutus, akademijas, 
universitetus etc.

Susivažiavimo laike luoša 
valanda vakarais bus skai 
tomi referatai, gvildenantie
ji įvairius musų reikalus. 
Kurie mano turėti referatų 
arba laikyti paskaitą, turi 
apie tai iškalno pranešti li
teratiškosios komisijos na
riui p. Lapeliui. Geistina, 
kad referatų butų kuodau- 
giausiai, nes tuo labiau pa
aiškės, musų reikalai. Taip 
pat tie, kurie mano atvykti 
susivažiaviman, privali kiek 
galint anksčiau pranešti tam 
pačiam literatiškosios ko
misijos nariui (t. y. p. P. 
Lapeliui, 10806 Wabasb 
avė., Chicago, III.), o taip 
vadinamoji “business eo-

tariškiausio. Reikia aprėpti 
kuoplačiausiai gyvenimo 
esmės racijų, susipažinti ar
čiau su savo siela ir josios 
reikalavimais, praktikuoti 
užsigulimas savo “aš” kuo- 
plačiausioj prasmėj savo as
mens ir visuomenės labui, 
perstoti būti užpakaline 
ideos sargyba, nors jinai 
butų ir religijinė ir eiti drą
siai pirmyu ranka rankon 
su kiekvienu, kas myli žmo
niją, kas trokšta laimės sa
vo tautai ir siekia prie idea
lų. “Dievas ir Tėvynė” te
būna musų obalsiu. o Kris
tus teesie mums Bangam, 
Žvaigždė, apšviečianti musų 
gyvenimo kelią, vedanti prie 
augščiausio, švenčiausio tik
slo — sielos išganymo...

Ot tai maž-daug iš kokių 
pobūdžių išplaukia reikalin 
gumas mums, amerikiečiams 
lietuviams katalikams moks
leiviams ir moksleivėms, su
sivienyti!. .. Kaip matome, 
dirva milžiniškai plati. Ga
lima iškalno drąsiai tvirtin
ti, jog, nesusijungę į krūvą, 
nieko gero negalėsime nu
veikti. Tatai, mieli Draugai 
ir Draugės, vienykimės!

Baigdami šį trumpų atsi- 
šaukimėlį rašyti, kad geriahi 
supratus musų mintį, lieka 
padaryti tokių išvadą: Nū
dieninio gyvenimo aplinky
bės veda mus prie pikto ir 
nedoros. Materijalizmas 
kaskart vis labiau pavergia 
žmogaus dvasią. Nenorint 
pasiliuosuoti iš materijaliz
mo pančių, arba, nepasiduo
ti tai joj verguvei, reikia 
visiems dirbti isvieno, kar
tu; vienas nieko nepadarys, 
vienas asmuo yra silpnas. 
Todėl vienybė, meilė, bend
ras darbas savo asmens ir 
savo visuomenės dvasios sri
tyje, artinimasis bendromis 
pajėgomis priė' gyvenimo 
tikslo — tai svarbiausias 
Susivienijimo tikslas, tai 
augščiausias punktas. Yra 
dar ir kitas, antrinės vertės 
punktas: tai medžiagiškasai 
musų pačių padėjimo page
rinimas. Įkūrimas realin 
faktan vieno ir kito priderės 
nuo musų pačių noro ir pas
tangų, padedant, žinoma, sa
vo čionykščiai amerikietiš
kai visuomenei.

Literatiškoji komisija:
P. Lapebs,
Aug. Petraitis,

Al. Baltutis.

mission” praneš, kur apsis
toti ir suteiks kitokias in
formacijas.

Smagu butų, kad susiva
žiavime dalyvautų kuodau- paminėtais žodžiais Lai-
giausiai moksleivių. Bet 
moksleiviai, kaip žinoma, y- 
ra neturtingi ir .nekuriems 
bus sunku iš toli atvykti be 
svetimos pagelbos, nors kad 
ir trokštų bendrai su mumis 
toje iškilmingoje valandoje 
pasidarbuoti. Kviečiame tad 
labai nuoširdžiųi gerbiamą
ją lietuvių visuomenę pa
dėti musų draugams-moks- 
leiviams, sušelpti juosius pi - 
nigiškai, kad galėtų atvykti 
susivažiaviman.

Patartumėme savo drau- 
gams-moksleiviams pašal
pos delei kreipties prie tur
tingesnių draugijų, ar šiaip 
jau žymesnių, labiau pasi
turinčiųjų tautiečių. Už to
kio neturtingo moksleivio 
arba moksleivės sušelpimą, 
beabejonės tartų ačiū visi 
susivažiavusieji.

Tuose miestuose arba to
se provincijose, kur yra dau 
ginu lietuvių katalikų moks
leivių, gali visi susirinkę iš
rinkti delegatą, o jis galės 
atstovauti visus to miesto 
arba provincijos mokslei
vius. Apart išrinktojo dėle 
gato, suprantamai gali daly
vauti susivažiavime ir kiti 
moksleiviai, jei tik nori ir 
gali. Juo daugiau, tuo ge
riau.

Literatiškoji Komisija:
A. Lapelis,

Aug. Petraitis,

Al. Baltutis.
P. S. Jei kas tapo apleis

ta šitame^ raštelyje, vėliau 
pranešime. Su visokiais link 
susivažiavimo arba Susivie
nijimo reikalais, interesari-

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
MOKSLEIVIŲ SUSIVIE 

NLTIMO REIKALE.
Liepos 8 d. (Tiicagos mies

te šv. Jurgio parapijos sa
lėje buvo vietinių lietuvių 
katalikų moksleivių susi
rinkimas, į kurį pribuvo 19 
asmenų. Tame susirinkime, 
galima sakyti, duota pra
džia Lietuvių Katalikų 
Mokselivių Susivienijimui 
Amerikoje. Išrinktoji liglai- 
kinė valdyba, susidedanti iš 
P. Lapelio — pirm., A. Bal
tučio — vice-pirm., A. Ta
mulio — rast., O. Ežerskiu- 
tės — vice-rašt., J. Krono— 
kas., — apdirbs maž-daug 
įstatus, kuriuos pataisys ir 
užtvirtins visuotinasai Ame
rikos lietuvių katalikų 
moksleivių susivažiavimas. 
Tikrasai Susivienijimo eg- 
zitsavimas prasidės tik nuo 
visuotinojo susivažiavimo 
(seimo), nes tuomet bus iš
rinkta tikra valdyba, liks 
aptarti visi veikimo budai, 
sutvarkyti įstatai ir da? 
daug kitų svarbių dalykų 
apsvarstyta.

Susivažiavimas bus Chica
goje, III., šv. Jurgio parapi
jos salėj ir tęsis 3 dienas.

tai tesikreipia pas p. Petrą yiR negrąžino).
Lapelį: 10806 Wabash avė., 
Chicago, III.

Lit. Kom.

SUSIVIENIJIMO
LIETUVIU flYMO-KATAUKlI AMERIKOJ

ĮREIKALAI
patEmuimas centro 

VALDYBAI.
27-to seimo protokole, p.

M. Milukas, 1-mas seimo 
raštininkas, įrašė, kad sei
mas nutarė išmokėti pomir
tinę 15-tos kuopos nario 
Aleksandro Vaitkevičiaus, 
kuris buvo prirašytas prie 
S.L.R.K.A. 67 metų senu
mo. Aš, kaipo buvęs ant
ruoju seimo raštininku, 
gan gerai pamenu, kad mi
nėto nario klausimas po
mirtinės visai nebuvo pa
keltas seime.

15-tos kuopos buvo sulai
kytas iki seimui dvi pomir
tinės: už Teodorą Buzą, ku
ris buvo suspenduotas už 
suvėlinimų mokesties ir už 
minėtą Aleks. Vaitkevičių. 
Po ilgų ginčų nutarta išmo
kėti Teodoro Buzos pomir
tinę. Patėmijus man seimo 
pinnininkui p. Kadzievs- 
kiui, kad minėtos kuopos ir 
kito nario taip-gi sulaikyta 
pomirtinė, seimo pirminin
kas man atsakė: “Nubal
suota už abidvi ir tas klau
simas užbaigtas”. Tame 
dalyke norėjo kalbėti p. K. 
Krušinskas, bet seimo pi 
mininkas nedaleido, atsa
kydamas tą patį, ką ir man. 
Tokiu budu a. a. Aleksan
dro Vaitkevičiaus pomirti 
nės klausimas visai nebuvo 
svarstytas siemo ir da-gi 
neperstatytas. M. Milukas 
įrašė tą protokolan ar tai 
per klaidų ir neapsižiurėji 
mų, ar remdamasis vieno 
seimo pirmininko bugščiai!

kau savo priederme atkreip 
ti į tat domą centro valdy
bos, nes, jeigu išmokės po
mirtinę už a.a. Aleks Vait
kevičių, tai turės išmokėti 
ir už a.a. Žmierskį, kurio 
pomirtinė taip-gi buvo su 
laikyta dėlei tų pačių prie 
žasčių. Priešingame karte 
— kuom-gi Chicagietis bu
vo geresnis už tąjį Peim- 
svlvanijos žmogelį?

Išmokėjimas pomirtinių 
tokiuose atsitikimuose yra 
pavojinga S.L.R.K.A., nes 
atsidūrus teisman S.L.R.K. 
A. turėtų pralošti. Manau, 
kad tąjį dalykų centro val
dyba užbaigs su nauda mu
sų organizacijos ir buvęs 
centro raštininkas, p. K. 
Krušinskas, paaiškins per 
organą tąjį dalykų plačiau. 

M. P. Brazauskas, 
II-ras 27-to seimo rast.

Waterbury, Conn.

Ši įlomi pranešame, kad 
Petras Saulėnas, buvusis 107 
kuopos (Apaštalystės Mal
dos Draugija) sekretorius, 
yra prašalintas nuo sekre- 
toriavimo uį tai, kad savo 
pareigas neištikimai atlik
davo, ir daug kuopoje mai
šaties pridarė. Jam, tai yra, 
P. Saulėnui neatsilankant 
jau trečiu kartu kuopos su
si rinkimai!, ypatingai į šį 
pastarąjį bertaininį susirin
kimų, draugija nutarė parei
kalauti nuo jo, tai yra: nuo 
P. Saulėno, kuopos narių 
surašo knygos (jis pirmiau, 
buvo paragintas sugrąžint: 
kuopos surašo narių knygas,

Liepos 21 d. draugija Įga
liojo du nariu: V. Stankevi
čių ir Kazį Pranulį, kad nu- Efezo Dianos šventyklą

eitų į namus pas P. Saulėną, 
ir pareikalautų knygų. Kny
gos rasta didelėje netvarko
je: Sausio mėnesyje, I ber
tainyje, 1912 m. 107 kuopo
je buvo suspenduotų 10 na
rių, o balandžio mėnesyje,
II bertainyje, suspenduota 
31 narys, o narių mokesties 
knygutėse randasi visai ki
taip. Kuopos valdybai per
žiūrint tą tvarkų, tapo įneš
ta kitą sekretorių išrinkt. Iš
rinko Kazį Pranulį.

Taigi, gerbiamieji nariai 
107 kuopos, malonėkit visais 
kuopos reikalais kreiptiea,-^ 
prie Kazio Pranulio, dabar
tinio sekretoriaus, nes Pet
ras Saulėnas jau toje 107 
kuopoje neturi jokių teisių, 
kaipo valdybos narys. Ką 
mes darysim su mokesties 
knygutėmis, kurios netinka, 
su vestomis P. Saulėno kny
gomis, tai ateityje pamaty
sim. Viską stengkimės ištai
syti netaip, kaip sako P. . 
Saulėnas, buk kuopa iškri
kusi.

Įgaliotas komitetas:
J. Antanavičia,
J. Kovas,
V. Stankevičia,
K. Pranulis.
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Garsiausieji Istorijoje Vy 

rai.

Neseniai mėnesinio laik
raščio ‘Revie\v of Reviews’ 
leidėjai išsiuntinėjo savo 
skaitytojams paklausimus, 
kokie jų nuomone yra dvi
dešimti garsiausiųjų istori
joje vyrų. Įdomiausia gal 
žinoti, jog daugiausiai balsų 
gavo SekRpiras, po juo ėjo 

Kristoforas Kolumbas. Pas
kutinę vietą užėmė. . . Mar
tinas Liuteris — tas protes
tantų dievaitis. Praeis kiek 
laiko, o reformacijos vadas 
susilauks tikrojo savęs ap- 
kainavimo. Žmonės pama
tys, jog Liuteris buvo tik pa 
sileidęs cinikas-begėdis. at 
nešęs žmonijai vieton švie
sos tik siauraprotystę, trum
paregystę ir fanatiškų ne
apykantą. Išnyks legenda 
apie tariamąjį “liuosnoto- 
ją” žmonių proto iš tamsy
bės pančių. “Šviesos nešė
jo” garbė gal ilgainiui susi
Įvgįs su garsu ano kurpiaus, 
kursai kitados sudegino
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CHARLES DICKENS.

Oliveris Tvvistas.
Vertė JONAS KMITAS.

Tąsa.
Vėl pažiurėjo į palubes. Vieni žmonės valgė, kiti vė

dinosi su skepetaitėms, ues prikimštuos namuos buvo la 
l»ai karšta. Vienas vaikinas piešė jo veidų mažoj knygu
tėj. Jisai norėjo įspėti, ar išeis panašus ir anam nulau
žus paišelį ir betaisant išnaujo peiliuku, jis žiurėjo ant to 
taip rainiai, kaip ir kiekvienas pašalinis žvelgėjas. Lygiai 
taip pažiūrėjęs į sudžių, jis ėmė svarstyti sulig kokios 
mados tasai apsirėdęs, kiek gali kainuoti jo drabužiai ir 
kaip jais apsivėlks. Ant suolo sėdėjo viens riebus ponas, 
kurs ant pusės valandos buvo kasžinkur išėjęs ir vėl su
grįžo. Jisai stengėsi įspėti, ar tasai ponas buvo nuėjęs 
pietauti, kų valgė ir kur, ir taip sekė bedomių minčių bė
gi, kol naujas koks daiktas nepagriebė jo atidos ir nepa- 
giindė naujų minčių.

Betgi per visų tų laikų jo mintis nei akimirksnį ne- 
pasiliuosavo nuo baisiai jį prislėgusio jausmo apie grabų, 
atsidariusį po jo kojom. Toji nuovoka visados stovėjo jo 
akyse, bet tik neaiškioj ir abelnoj prasmėj, ir jisai nega
lėjo ilgai apie tai mųstyti. Taigi net drebėdamas ir paim
tas karščio, atsiminus apie netolimų'mirtį, jis vienok pra
siėjo skaityti įkaltas grindyse vinis ir pastebėjo, kad viena 
buvo su numušta galvuke, ir svarstė, ar jie tų pataisys, ar 
taip ir paliks. Paskui pamųstė apie visas kartuvių baise
nybes ir vėl paliovė, žiūrėdamas, kaip tarnas šlakino 
grindis, kad jus atvėdinus, — ir vėl dūmojo išnaujo.

Galutinai pakilo riksmas, kad visi nutiltų, ir žmo
nės. sulaikę kvapų, sužiuro į duris. Teisėjai sugiųžo ir 
arti pro jį praėjo. Jisai nieko negalėjo įspėti iš jų veidų, 
tartum jie buvo iš akmens. Užstojo visutina tyla — nei 
Šnabždėjimo — nei kvapo — kaltas.

Namai sudrebėjo nuo baisaus riksmo, ir dar vieno, ir 
dar vieno, ir tas atsikartojo sunkiu, garsiu užimu, kurs vis 
ėjo stipryn, tartum įniršus perkūnija. Tai buvo išreiš
kimas džiaugsmo minios, laukiančios ant kiemo. Taip tai 
žmonės pasveikino naujienų, kad panedėlyj jisai numirs.

Triukšmas apsistojo, ir jisai tapo užklaustas, gal turi 
kų pasakyti, kad mirties bausmės neužsipelnė. Jisai vėl 
atidžiai pradėjo klausyties ir stropiai pažiurėjo į žmogų, 
kurs jam uždavė tų klausimų. Reikėjo dusyk atkartoti, 
kol jis suprato, ir tada tik sumurmėjo, kad ėsųs jau senas 
— senas — senas žmogus ir taip bekuždėdamas vėl nu
ty lo.

Teisėjas užsidėjo juodų kepurę, o kalinys vis taippat 
klausėsi. Viena moteriškė palubėse kasžinko suriko nuo 
to baisingo prakilnumo. Jisai greit pažiurėjo aukštyn, 
lyg supykęs už tų pertraukų, ir vėl ištiesė kaklų, dar ati
džiau. Kalba buvo kilni ir įspūdinga, ištarmė baisi klau
syt. Bet jisai stovėjo lyg akmeninis stiebas, nesukrutęs 
nei vienu dirksnių. Biaurusis veidas vis buvo atsikišęs, 
smakras nusikoręs, akįs išverstos. Sargui padėjus ant 
jo peties rankų ir pamojus, kad eitų paskui, akimirksnį, 
jisai apkvaitusiai apsidairė ir paklusniai išėjo.

Jį nuvedė per išgrįstų priemenę, kur kiti kaliniai 
laukė savo eilės. Nekurie šnekučiavosi su pažįstamais 
per užtvarų ant kiemo. Nebuvo kam jo užkalbinti, tik ei
nant pro šalį, kaliniai pasitraukė, kad jį geriau pamatytų 
žmonės, susitelkę pas užtvarų. Jį pravardžiavo biauriais 
žodžiais, šukavo ir švilpė. Jisai pagrūmojo kumščia ir 
norėjo spiauti ant jų, bet sargai greit jį nuvedė kalėjiman 
per tamsių priemenę, apšviestų kelių rūkstančių lampų.

Čia jį apžiurėjo, ar neturi prie savęs kokių pragumų, 
kuriais galėtų pranokti tiesos išpildymų. Atlikę tai, jį 
nuvedė pasmerktųjų kambarin, ir ten paliko sau vienų.

Ten atsisėdo pas duris ant akmeninio suolo, kurs 
drauge buvo sėdyne ir lova, ir nuleidęs žemyn krauju pa
sruvusias akis, mėgino surankioti savo mintis. Po va
landėlės jisai pradėjo atsiminti keletu ištartų teisėjo sa
kinių, nors tųsyk jam rodėsi, kad nesuprato nei žodžio. 
Tšpalengvo tie sakiniai užėmė savo vietų jo smegenyse ir 
ilgainiui jų rinkosi vis daugiau ir daugiau, taigi į trumpų 
valandų jis jau turėjo viskų, beveik žodis į žodį taip kaip 
buvo pasakyta. Turi būti pakartas už kaklo, kol neateis 
įnirtis — tokia buvo kalbos užbaiga. Bus pakartas už 
sprando, kol nenumirs.

Pradėjo jau visai temti, ir jis ėmė mųstyti apie visus 
tuos savo pažįstamus, kurie numirė ant kartuvių, nekurie 
dagi jo paties pastangoms. Jie stojo ayksna taip greitai, 
kad vos galėjo suskaityti. Nekuriuos jis pats matė mirš
tant ir dagi juokėsi, nes mirdami kalbėjo maldas. Kaip 
sunkiai jie krisdavo žemyn ir kaip urnai stiprus, galingi 
vyrai virsdavo tik pundais plevėsuojančių drabužių?

Nekurie gal gyveno tam pačiam kambaryje ir sėdėjo 
ant to paties suolo. Buvo jau labai tamsu: delko gi jie 
neduoda žiburio? »

Ta kamaraitė jau stovėjo daug metų. Daugelis žmo
nių turėjo čia išbūti paskutines savo valandas. Jam iš
rodė, lyg sėdėtų kelnorėj’, prikimštoj negyvų kūnų — 
kepurės, kilpos, surištos rankos, veidai, kuriuos jis paži
no, net po ta baisia mirties uždanga. Šviesos—šviesos!

Galų gale, kada jau atmušė kumščias, bebelsdamas į 
storas sienas ir (fu ris, atėjo pas jį du vyru: vienas nešėsi 
žvakę, kurių įkišo į geležinį žibintuvų, pridrutintų prie 
sienos, kitas vilko patalus, ant kurių rengėsi .čia pernak
voti, nes kalinio daugiau jau nebepaliks vieno.

Paskui atėjo naktis — juoda, liūdna, tyli naktis. Kiti 
žmonės smagiai klausėsi bažnyčios laikrodžių mušant, 
nes tas balsas jiems pranešė apie ateisiančiosios dienos 
gyvenimų. Žydui laikrodžio mušimas atnešė nebviltį.
'iekvienas geležinio varpo virbėjimas buvo perimtas 

Toliaus bus.

vienu drutu, kymiu žodžiu — mirtis. Kų galėjo jam pa
gelbėti linksmojo ryto atbalsiai ir triukšmas, kurie net ir 
čion įsiveržė? Buvo tai tik kitoniškas būdas skambinimo 
šermenims, nes čia su pasarga buvo sujungtas pašiepi
mas.

Viena diena perėjo — diena! Jau diena mažiau — 
taip greit nuėjo, kaip ir atėjo. Ir vėl užstojo naktis — 
taip ilga, o vienok taip trumpa. Ilga baisioje savo tyloje, 
trumpa — valandų bėgime. Karta isjisai keikė ir pikt
žodžiavo, kartais spiegė ir rovė savo plaukus. Dvasiškiai 
savanoriai atėjo su juo pasimelsti, bet jis keikdamas juos 
išvijo. Jie panaujino gailestingas savo pastangas, jisai 
vėl juos nusivaikė.

Subatos naktis. Jau liko tik viena naktis gyventi. 
Jam apie tai bemąstant, išaušo diena — Nedelia.

Ypač artinanties šios paskutinės baisios dienos nak
čiai, suvargintas jausmas nebviltingo jo padėjimo pilna 
savy jiega užgulė aut užuuodintos jo sielos. Nedėlto, kad 
butų turėjęs kokių aiškių gailestingumo lūkestį, bet dėlto, 
Kad pirmiau neįstengė nei apsvarstyti, kad taip greit nu
mirs. Jis mažai kų kalbėjo į tuodu sragu, kurie atsimai
nydami jų dabojo. Ir juodu iš savo pusės nesistengė pa
traukti jo domos. Sėdėjo namie — godamas, tik sapnuo
damas. Kas minuta, išsižiojęs degančia burna ir trankėsi 
į visas puses tokiu baimės ir pagiežos drugiu, kad net 
sargai pripratę prie tokių reginių — šalinosi nuo jo su 
išgųsčia. Galutinai nuo graužimų biauriosios savo sąži
nės jisai tapo tokiu baisingu, kad vienas žmogus negalėjo 
į jį žiūrėt, ir abudu drauge jį dabojo. Griuvo ant akme
ninės lovos ir dūmojo apie savo praeitį. Prie suėmimo 
jis tapo sužeistas nekuriu švaistyklų iš minios, ir jo gal
va buvo suraišiota skaruliais. Rudi plaukai nudribo ant 
išbalusio veido, barzda buvo suvelta ir supaišiota į pluoš
tus, akįs žėrėjo baisia šviesa, nepraustas veidas drebėjo 
nuo deginančios kraštligės. Aštuonios—devynios—de
šimts. Aštuntų jis tik viens sau gedės ant savo šermenų 
— vienuoliktų—

Tie baisus Ne\vgate murai, kurie slėpė savyje tiek 
nelaimių ir neapsakytinų kankinių ne tik nuo žmonių 
akių, bet ir nuo minčių — niekados dar neturėjo tokio 
šalį staptelėjo ir spėjo, kų dabar veikia tasai kalinys, kurį 
lytoj pakars, — butų blogai miegoję tų naktį, jeigu jį 
butų pamatę.

Nuo ankstybo vakaro iki pusiaunaktų mažos žmonių 
kuopelės, po du, po tris, telkėsi pas vartus ir rūpestingai 
klausinėjo, ar kartais ištarmė nebus atidėta. Gavę atsa
kymų, kad ne, jie sutikdavo gerų žinių susirinkusiems 
gatvėje, kurie rodė tai į vienas tai į kitas duris, kad pro 
ten jį išves; tyrinėjo vietų, kur bus pastatytos kartuvės 
ir, nenoroms eidami atgal, atsigrįždavo, kad pamačius 
dar sykį. Galutinai viens po kito jie išsiskyrstė ir va
landų prieš vidurnaktį tamsios gatvės aptuštėjo.

Vieta šalia kalėjimo buvo nušluota, ir kelios juodai 
nudažytos užtvaros tapo pastatytos,, kad sulaikius gru- 
dimųsi minios, kurios tiktėasi pribusiant. Toj valandoj 
pas vartelius atėjo p. Bronlow su Oliveriu ir parodė gautų 
nuo šerifo leidimų pamatyti kalinį. Juos tuoj’ įleido į 
vidų.

— Ar ir ponaitis ten eis? — paklausė vyras, kurio 
priedermė buvo juos ten nuvesti. — Tai ne vaikams re
ginys, pone.

— Tai tiesa, prieteliau, — atsakė p. Bronlovv, — bet 
mano reikalas pas tų žmogų labai surištas su šituo vaiku, 
ir kadangi vaikiščias jį matė pilnam jo niekšystės pasise
kime, tai man rodos — kad net su tulu skausmu ir baime 
’ urėtų jį dabar pamatyti.

Tie žodžiai buvo ištarti nuošaliai, kad Oliveris neiš
girstų. Sargas dalytėjo kepurės ir pažiūrėjęs į Oliverį, 
su žingeidumu, atidarė antruosius vartelius ir vedė juos 
tamsiais ir klaidžiais keliais į kalinių kambarius.

— Štai čia vieta, kur jis viskų užbaigs. Jei norėsite 
eiti per čia, tai pamatysite duris, pro kurias jį išves, — 
tarė sargas, eidamas per tamsių priemenę, kur pora dar
bininkų tylomis darė kasžinkokias prierangas.

Sargas nuvedė juos į akmeninę verdamųjų^ pilnų va
rinių indų, kuriuose gaminama kaliniam valgis, ir parodė 
i duris. Viršuj buvo erdvi užtverta vieta, kur buvo gir- 
Jėtięs žmonių balsai, sumaišyti su kalimu ir lentų dėsty
mu. Jie statė kartuves.

Iš šios vietos jie perėjo pro keletu stiprių vartų, ku
riuos sargai atidarė iš vidaus. Nėję kieman, jie užlipo 
siaurais laipsniais ant viršaus ir įėjo priemenėn, kurioje 
po kairei buvo storos, drūtos durįs. Pamojęs jiems, kad 
palauktų, sargas pabarškino raktais į vienas duris. Du 
dabotoju, truputį pasikuždėję, išėjo priemenėn rai vyda
miesi, tartum džiaugėsi iš trumpos pertraukos, ir pamojo 
svečiams eiti į kamaraitę. Jie įėjo.

Pasmerktasis kaltininkas sėdėjo ant savo lovos ir 
vartėsi į visas puses, iš veido labiau panašus1 į sugautų 
žvėrį, negu į žmogų. Matomai jo mintįs klaidžiojo apie 
senovę, nes vis sau kasžin kų murmėjo, turbut pastebė
jęs jų įėjimų, tik akipo dalį savo įsivaizdinimo.

— Puikus tu vykurs, Charley, — gerai padaryta, — 
vebleno jisai. — Ir Oliveris ha! ha! ha! Oliveris taipgi — 
tikras dabar ponaitis — tikras — evskite tų vaikų gultų!

Sargas paėmė Oliverį už rankos ir pakuždėjęs jam, 
kad nebijotų, žiurėjo, nieko nesakydamas.

— Vėskit jį gult! — šaukė žydas. — Ar girdite, kas 
nors? Jisai buvo nekaipo — to visko priežastim. Verta 
pinigų už tokį jo išauklėjimų — Bolterio gerklę, Bill. 
Tuščia jos tos merginos — Bolterio gerklę perpiauk kuo 
giliausiai. Nupiauk jam galvų!

— Fagine, — tarė sargas. •
— Tai aš! — suriko žydas, pašokęs klausyti taip ly

giai, kaip ir per teismų. — Senas žmogus, mano Viešpa
tie, labai senas žmogus!

P. NEPRIKLAUSANČIO 
•PRIE KAPINIŲ FILO 

SOFAVIMAS.

(Nuo Redakcijos. Šito 
raštelio “Lietuva” ne tal
pino ir dar priedams — 29- 
me numeryje — pasibarė, 
kad buk p. Gielg. norėjęs ją 
apgauti (sic!); be to pagrū
mojo: jeigu, girdi, nesiliau
si ateityje taip daręs, tai 
padarysime tau gėdų! Bet 
ar p. G. užsipelnė tokių pa
vadinimų ir tokių gųzdini- 
mų — lai skaitytojas spren
džia iš paties raštelio).

“Lietuvos” 25 uum, kriti 
kuoja koksai tai p. Nepri
klausantis prie kapinių ma
no tilpusį “Draugo” 24-me 
numeryje straipsnelį: “Mu 
sų tautiečiai”.

Jeigu tai butų sveika, lo
giška kritika, galima butų 
pakalbėti su p. Nepr., bet to 
didžiai kritikoje reikalingo 
dalyko jisai visai nesilaiko 
Vien tik “vaikiškumai”, pa 
juokimai ir išmislijimai. Pa
prastai mažai-inteligentas. 
žmogus, kuomet neturi ar
gumentų ir negali sukriti
kuoti, griebiasi koliojimų ir 
išmisliojimų, manydamas, 
kad čia bus stiprus prirody 
mai. Toksai žmogus stovi že
miau kritikos. Taip yra ir su 
mano kritika p. Neprikl. Tui 
būt tasai žmogus paėmė ke
letu lekcijų nuo “Keleivio” 
redaktorių.

Mano straipsnis nebuvo 
skiriamas visai inteligenti
jai, kaip tai p. Nepr. nori, 
iet tik kaikuriems tautie
čiams ir inteligentams, ypa
tingai prisidėjusiems prie 
apkąlbamojo reikalo. Tatai 
parodo mano straipsnelio 
mintis ir žodžiai: “Čia reikia 
pažymėti, kad ne visi dar to
kie ... musų tautiečiai — 
vartojau tik siauroje pras

Bažnyčių, tai kam tas kapi
nes įsteigė? Juk yra katali 
kų kapinės! Ar-gi teu dorų 
žmonių ir gerų katalikų ne
laidoja? Laidoja, o tik nedo
rėlių, priešų nelaidoja šven
tintoje vietoje. P. Nepr. sta 
to kokių ten nedorybių ant 
kapinių daromų priežastį. 
Tai tuščias argumentas. Ka
pinių negerumas lengviau ir 
pigiau prašalinti, negu nau
jas kapines įsteigti; antra— 
žmonės apie kokius tai kitus 
dalykus nesvajojo, o tik čia 
p. Nepr. išsvajojimai... Taip 
gi nereikia kovų tik tuomet 
suprasti, kada, duokim sau, 
su kuolu jau muša į galvą. 
P. Nepr., matyt tik tuomet 
kovų prieš K. Bažnyčių su
pranta, kada priešai pasiė
mę kardus, šautuvus žudo ti
kinčius žmones ir jų vadus, 
griauna katalikų bažnyčias 
ir kitas įstaigas. Tai biskį 
persunkus ir per aklas su
pratimas; anot p. Nepr. vai
kiškas. Reikia giliau protu 
pažiūrėti į dalvka.

Galop p. Nepr. nušoka 
nuo apkalbamos materijos, 
ir, kaip paprastai musu 
prieškatalikiai, įvažiuoja į 
kunigų luomų ir be skirtu
mo visai kunigijai duoda pa
mokslų. Tai, vadinasi, p. 
Nepr. argumentavimas! 
Kur-gi logika? Kokį sųryšį 
turi mano straipsnis su ku
nigija? Delko už mano straip 
snį kaltinama kunigija? Al
gi norima mano straipsnį

gu p. Neprikl. nelogiškai 
rašo, nereiškia, kad visi re
daktoriai nelogiškai rašo. 
Ar ne tiesa?

Ar bedievius ir laisvama
nius kunigai sutvėrė, tai 
dar labai netikras pasaky 
mas, nors p. Nepr. taip 
tvirtina. Bedieviais ir lais- 
inanaiais paprastai yra 
musų inteligentai, kurie 
skaitosi “daug” protaują; 
paprastai žmonės, kurie 
mažai protauja, o daug į pa
vyzdį žiuri, neesti ‘ laisva
maniais, bedieviais, jeigu- 
gi būna, tai tik per bedieviu 
inteligentų agitacijų. Jeigu 
kunigų nedorumas gimdytų 
bedievius, tai greičiau butų 
bedieviais paprasti žmones, 
nes jie daugiau i pavyzdį 
žiuri, mažiau protauja ir 
tankiau turi su kunigais su
sinėsimus. Žmogus inteli
gentas daugiau protauja, 
supranta, kad kunigas žmo
gus ir mažiau atsižiūri į pa
vyzdį. Toki neaiškumai kį
la iš p. Nepr. tvirtinimų ir 
tuščių užsipuolimų. Gali 
būti ir kokio nors bedievio 
kokis kunigas priežastimi, 
bet ne visi, nevisų, ne tik. 
Didžiausia tos priežasties 
šaknis tuno inteligentų-be- 
dievių jausmų virš-proto 
išsi plėtojime. Lietuviai per 
ilgus laikus buvo prispaus
ti, jų dvasia vergijos na
guose buvo, protas suvar
žytas, neapšviestas. Kuo- 
met-gi žmogus gavo šiek-

kunigams įbrutki? Prieš to tiek liuosybės, įgavo proto
kj manymų protestuoju! 
Reikia atsiminti, kad pa
saulyje yra tūkstančiai in-

apšvietimo, pradėjo liuo- 
siau kvėpuoti, džiaugties 
— tuomet ir jausmai pradė-

teligentų svietiškių, K. jo svaimi plėtoties. Jaus- 
Bažuvčią užstojančių. ‘Nc-imams perdaug išsiplėtojus,

meje. inteligentai, bet
taip-gi ne visi...” Tai kam 
įkalbinėti nebūtus daiktus? 
Tiesa, iškraipius straipsnio 
prasmę, lengva kritikuoti, 
bet ar žmogui inteligentui 
tatai dora?

Kad musų inteligentų 
dauguma netinkamai gyve 
na, tai faktas; tatai galop ir 
p. Nepr. pripažįsta, net ir 
save pasivadino ‘nedorėliu’, 
nors apie jį ir nerašiau.

Įsteigimas tautiškų kapi 
nių yra kova prieš tikėjimų, 
bet ne vienintelė. Tatai aiš
kiai ten parodžiau; lai geres
niam supratiiųui p. Nepr. 
kitų kartų perskaito Jeigu 
tai nėra kova prieš Katalikų

reikia savo saikeliu kitų 
saikuoti ir taip manyti, kad 
negali svietiškis žmogus ka
talikų pakraipoje parašyti 
straipsnelio.

Čia p. Nepr. bara mane 
už užsipuolimų ant visų in
teligentų (nors to nema
niau), bet patsai, priėjęs 
prie kunigijos, subiektiviš- 
kai, be skirtumo visus ku
nigus kaltina, kaipo lais
vamanių ir bedievių išdir 
bėjus savo nedoru gyveni
mu. Ar-gi taip yra? Ar-gi 
visi kunigai nedorėliai? 
Yra ir kunigų nedorų, bet 
tai sulyginamai mažas nuo
šimtis (ir tie dažniausiai 
suspenduojami. Red.). Jei
gu vienas kaltas, negalima 
jo kaltes visiems užkrauti. 
Jeigu, duokim sau, Lauras 
apgavikas, nereiškia, kad 
visi žmonės apgavikai. Jei-

protas nusilpsta ir pasiduo
da jausmams. Jeigu tuomet 
žmogus nepajus, nesutvar
kys savo jausmų sulyg pro
to nurodymų, prieis prie ga
na nemalonių pasėli 
mių. Jausmai įveda
į nedorybes, o tatai ver
čia prie bedievybės, laisva
manybės Liuoso j e Ameri
kos šalyje, iš priežasties di
desnės liuosybės, jausmai 
dar labiau išsiplėtoja ir tad 
dar labiau platinasi bedie
vybė. Išleisk jaunų ėriukų 
ar arkliukų laukan iš tvar
to, o pamatysi jo linksmu
mą, šokinėjimų, kas tankiai 
net prie mirties jį priveda. 
Panašiai žmogaus protas 
jaučiasi ištrukęs iš vergi
jos pančių ir prie panašu; 
pasekmių prieina. Kuomet 
gi jausmai įgauna visiškų

(Seka ant 7-to pusi..).

Eikime ant Kolonijų.

Vienas geriausių ir sveikiausių gyvenimo vietų yra ukėje. Oras geriausias ir tei
singiausias daktaras. O kur gi galėtų būti sveikesnis ir tyresnis oras, jei ne ukėje? 
Ar negeriau būti pačiam savininku, negu dirbti pas kitą kur fabrikoje? Kiek sužei
dimų ir mirčių visai bereikalingų pasitaiko, bedirbant fabrikoje? Vieta lietuvių ko
lonizacijai rytų krašte jau parinkta. Jinai užima 9 pavietus New York valstijoje, 7 
pavietus New Jersey valst., 3 pavietus Connecticut’o valst. ir 1 pavietų Massacbu- 
ssets valstijoje. Kolonizacijos vieta guli ten, kur visų minėtų valstijų kampai į krūvų 
sueina. Ten jau ir yra bandoma lietuvius apgyvendinti. Pradedame kolonizacijų nuo 
Putnam ir Orange pavietų. Ten labai gražios vietos, arti geležinkeiųl.

Norintieji pirkti arba parandavoti ukes, gali kreipties į “Draugo” Redakciją.
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valią aut protu, tuomet jau 

net sunka nusikratyti .u* 
žmogus mano, kati jo pro

tas, o ne jausmai tame ai 

tame dalyke veikia.

Gt kame bedievybės šak

nis, o ne kunigijoje. Nema

nau iftstovauti man skirtin

go luomo, bet tik, iš šalies 

žiūrint, parodau, kaip ištik

si! Olšausku, gana užjautė, tankiai nepatėmijame savo 

ką aukos liudijo. O gal p-uui katalikiškos bažnyčios prie- 

,J. B. S. tie nuo “Kovos” su šu, kurie — kaip kad Kris- 

“Keleiviu” kifrespondentė- tus kalba savo evangelijoje 

liai pasirodė visa ' darbiniu ' — ateina prisidengę avies 

kiška visuomenė? Gal ?... H^Hiu.. . Bedieviai niekaip 

P-nas J. B. S. arguinentuo- neįstengdami išgriauti ka- 

ja kad senovėje — arba kaip nius asmeniškai arba per Sja- 

jis sako — istorijoj matęs1 vo laikraščius. Bet tie ją pa

ltukais ir tokius faktus apie
i A

tarimai tai didžiausia įueš-

riiju dalykai stovi ir taip

tai kaikas sėja žmonijoj 

keistas pažiūras.

Baigdamas savo pastebė

jimus, patariu p. Ncpr. rim 

eiau žiurėti i dalvka. kriti-i

tokius ir tokius vyskupus kerė. Štai jie sako; “jus pa- 
I bei kunigus! Na, ir ką tokie statot bažnyčias už savo loc- 

arguineptai gali reikšti apauna pinigus, ir apiašot vys- 

kun. Olšauską? Juk kas se-į kupui savo turtą. kad jis 

! liovėjo buvo, tai nereiškia parduotą”. Tok is tvirtini-

1 kad šiandien ?ra? Vargu «r 

piemenukas

mas gali tikti vien mažiems 

vaikams, nes jis jokiais fak-

ŽINIOS 1$ AMERIKOS
\ • " ***“ •

McNamara atskirtas nuo ki 
tų kalinių.

J. B. McNamara, kursai 

sėdi San Quentin’o kalėji

tas, aną dieną užsipuolė kou 

grėsė ant republikonų ir 

demokratų: pasakė taip-

pat, kad ir Roosevelt’o par

tija neesanti geresnė darbi

ninkų luomui už anasias.

Taft’ą išvadino kapitalistų Į tabose, raštelyje: 

tarnu. Teko ir konstitucijai, 

kurią jis pavadino kūdikio

KLAIDŲ ATITAISYMAS J Grosernė Pienas
“Darugo” 29-me įhunery-į KRAUTUVĖ P ARSI

je, belaužant formas, Lokei- ’ DUODA, 
ja vieton ant pirmo pusią- Jan Buda> 94a_18th PI,
pio pateko tarp Redakcijos kampas Sangaman.

Pardavimo priežastis — 

liga. Gera vieta.

j imas ar nenorėjimas zmo-
ti”, kuomet eina kalba apie REIKALAUJAME
paduot.)]! “Lipt. Ūkininke”,M(ll()l.tilJ .p j(luni, vuntinl} kilri„ 
sknicil.l Belgijos vienunlilj, nl)rį mokiu,ies į iiiohterius. Atū- 
padėta 50,000 vienuolių; tu- Saukite:
ri būti 500,000. Antroje skil The F'orest City Poundry & Mfg. 
tyje raštelyje apie Rimšos 0o.,

Pastabų. Redakcijos Pas- 
“ Nežino

me už sudraskymą dinami-1 drapanėlėmis, kuriąs šiomis 

tu Los Angeles’o “Times” Į dienomis yra priversti ne

munų, pradėjo neklausyti

kalėjimo vvriausvbės. Ne 

paklausė vieną ir kitą kaitą 

— ir užtai tapo pasodintas į

atskirą kamaraitę, kur nie

kas prie jo neprieina: Ne

šioti suagusieji žmonės.

Harry K. Thaw apskelbtas 
bepročiu.

Harry K. Thavv, kurs 

anais metais užmušė arelii-
, . , . ,. i-i 11 Hmu-iipanašiais argu
kote nebėgti nuo logikos, o . 1 . \ n • x • a •* -xp. • , p? j mentais remtųsi. Jeigu vie-J tais neparemtas. Na, ir atsi-
o )(]< \ iri. \<u sviri \ i :nas broliu pasilieka žmog- i randa žmonelių, kurie to- tą rudenį didelį trukšmą so- mo tapo pripažintas
lusi klausimą, o tuomet ne 

bus tuščiu užsipuldinėjimų, 

priešingumu, nereikės nu

šokti nuo kilusio klausimo 

į kunigų luomą ir, vieton 

man, sakyti visai skirtin

gam luomui pamokslus. Ne

reikės tuomet kaišioti juo

kingų išsireiškimų: “Ne-

žmog iranda žmonelių, kurit 

'žudžiu, tai kiti jo broliai jukį kiems plepalams įtiki, kad

Namara buvo sukėlęs praei-jtektų \\ hite’ą, paskui teis- 

para-

‘ ‘ Kovą ’’ padėta: “ ... žuvo

vienas gražiausiųjų jaunu 

tės lietuvių dailės veika 

las” — turi būti: “žuvo vie 

nas... veikalu”

Elm and Winslow sts., 
Cleveland, Ohio.

|3 t.

uebutii už tatai kalti. Kada 1 neva ištikrųjų vyskupas ga-

U 'Kova”! h aiba ir mano panašiai pa

su “Ke leiviu” savo skiltyse | sielgti su bažnyčioms. Pai 

talpina nesąmones, arba m*-' klauskime męs tų “žinovų”, 

švaraus turinio begėdiškai į kur katalikiškas Vyskupas 

šmeižiančius asmenis raš- bažnyčią pardavė be parape

tus, tai tie žmonės, kurie ,j°s žinios, ir tnoi/ii parapiją 

tuos laikraščius skaito, į nk! nuskriaudė?—Kur faktai? 

• ^,1 negali už tat būti kaltelis.'; Jeigu vyskupai norėtų taip 

1 Arba jeigu anais metais bu-i pasielgti — pardavinėti baž- 

dalvl •’! vus^s u Kovos” redaktorius! uveias, tai jie patįs pasiliktu 

i 's-ik^' ' ?ukėlė “ Kovos” redakcijoj talikiskos bažnyčios (norint 

‘ j betvarkę, ir apdraskė zec(*i Į j jie visoms pajiegoms sten

giasi) — ateina prisidengę 

avies kailiu, ir kartais net 

o atsakymas p. listų sąjungą ? Manau, kad: stengiasi Įlysti į parapijas,o 

didžiai susivėlino, | ir pats p. J. B. S. pripažins, jeigu tatai nepavyksta, ta- 

nusiuntęs i i kad taip daryti butų di- da stengiasi duoti patari- 

“Lietuvos” redakciją, i džiausiu kvailybė. | bažnyčių priešais—griovė-!
idant tame pačiame laikraš-j Jeigu p. J. B. S., kaipo į jais. Vienok dar-męs juos 

matome priešingai, — no 

priešais, ne griovėjais, bet 

jos apgynėjais nno priešų* 

Ar-gi mum reikia bauginties

šaukite vilko iš girios ”, 

tik vaikai, kuomet susi 

eijime trūksta argumenti, 

peršoka i skirtingą 

ir rėkia: “Mamai

Gelgaudiškietis.

socialistų organai
? y

cialistų eilėse.

i

Naujas Anglijos ambasado
rius Washingtone.

Londone pasklydo kal

bos, kad dabartinis Angli

jos pasiuntinys Washingto 

ne Brvce neilgai tetarnaus.

noiaku ir nusiųstas į bepro

čių namus Matteavvan’e, 

N. Y.^ bandė vėl išsprukti iš 

bepročių namų. Tečiau teis 

mas vėl pripažino jį bepro

čiu ir paliko po senovei pa

mišėlių prieglaudoje Thavv 

yra Pittsburgo milioninin-

Jo vieton busiąs paskirtas'^ ir išleido badai pusantro 

dienraščio “YVestminster! milijono dol., kad tik išsi 

Gazette” redaktorius J. Al-įgelbėti nuo kartuvių ir įgy

ti išnaujo laisvę. Tečiau Jie; 

rniliouai ligšiol negelbėjo.

P. S.
Nepr.

Al am

kadangi buvau

i Miškini, tai argi galima bu 

tų užtai kaltinti visą sočia.-

liufll CGT1TI»<r^9 D

tyje atitaisvti kilusius ne-(“Kovos” su “Keleiviu 

sąžiningus užsipili d i lieji-, bendradarbis, ir tuodu laik

inus, bet ten netalpino, o

tik užtęsė laika.

? J

raščiu nori apginti, tai ko

dėl nepaaiškino, dėlko tuo

du laikraščiu socialistų or-i tUOmi bažnyčių “pardavi- 

gąnai, organo uja “eicili-imu” per vyskupus, ir be

ŽODIS MANO KRITIKUI.
“Keleivio” 29-tam num. 

p. J. B. S., kritikuodamas

mano

ii

JUOS galvas!kailis”, ir už 

guldo?

Kaslink senovės laikų is
torijos (nrtrint tas nieko ne- 

straipsnėlį, tilpusi gu gįuo straipsniu) tai
Draugo 23-čiani num., p j g g nereikėtų la-
pataria man nesipiktinti rtaj • pįktunrticšš nes ir šian- 

iš Kovos su Keleiviu , jjpd 20-to niėtašimčio lai
kais kuriais viešpatauja nau 
joji civilizacija, o matome, 
kaip tie žmonės su savo laik -

zurzėjimų apie kun. K. Ol
šauską. Nemanau su p. J. B. 
S. vesti kokios polemikos, 
nes tai butų bereikalingas 
aikvojimas laiko, kuris taip 
yra brangus, vienok tiek čia 
turiu pasakyti, kad p. J. B. 
S. su savo kritika apsiriko, 
t y. pradėjo darbą ne iš to 
galo. Jis vieton kritikuoti 
mano žodžius, nuvažiavo į 
senovės istorijos laikus. . 
(Kažin kodėl dar ne į inkvi
zicijos?) Ir iš ten faktus se
mia apie kun. Olšauską. Na, 
ir ką čia istorija gal turėti 
bendro su kun. Olšausku ? 
Dievo taipgi juk p. J. B. S. 
nepripažįsta, tai kam prie 
progos dar Jo vardą mini? 
“Drauge” mano tik buvo 
minima apie “Kovos” su 
“Keleiviu” galvų guldymą 
už “cicilikus”, o zurzėjimą 
ant kun. Olšausko, ir “Ko
vos” redaktoriaus faktų fa
briką vimą bei “pasistejia- 
vimą” Rusijos žandarų raš
tininkų už liudininkus, ir tų 
dviejų laikraščių (“Kovos” 
su “Keleiviu) nešvarią per 
savo skiltis agitaciją prieš 
“Saulės” mokyklas Lietu
voje; taipgi purvais drabsty 
mą tų laikraščių ir jų redak 
torius, kurie tokį ponų ro- 
ciallstų darbą pavadino ne
etišku. Šitą aš minėjau; o ne 
apie senovės istorijos laikus, 
į kuriuos p. J. B. S. su savo 
kritika nuvažiavo.

P-nas J. B. S. sako, kad 
netik “Kova” su “Kelei
viu” zurza apie kun. Ol
šauską, bet visą musų darbi
ninkiška visuomenė (?).Cia 
p. J. B. S. turbut tik per sa
vo išrastą aparatą tai girdė
jo. Męs žinome, kad visuo
menė — išskyrus keletą 
“Kovos” su “Keleiviu” ko- 

! respondentėlių — atvažia
vus tiems kunigams, Tumui

raštukais vieton mokinti ir 
vesti žmonės prie doros, pa
tįs nupuolę ant žemiausio cfo 
ros laipsnio; ir nei kiek sa
vęs nesistengia augščiau pa
sikelti. Dagiliuks.

IŠ KUR IŠDYGSTA VAI

DAI MUSŲ PARAPI
JOSE?

Šio straipsnelio autgalvis 
pakelia vieną svarbaiusiųjų 
šių dienų musų lietuviškoj- 
katalikiškoj dirvoj klausi
mų. Vienok manau, kad la
bai retas šį klausimą nuo
dugniai sau išaiškino, arba 
suprato.Šis klausimas mums 
lietuviams-katalikams taip 
turėtų būti svarbus, kad 
kiekvienas giliai su atida į šį 
klausimą pažvelgtų savo 
minties akimis.

Apsižvalgius po lietuviš
kas parapijas, tankiai vai
dus patėmijama tarpe dva- 
siškijos su parapijomis, ko
kius vokiečių arba airių pa
rapijose, niekuomet nepate- 
mysi. Todėl ir kįla klausi
mai: kokia pinežastis gimdo 
tuos vaidus musų parapijo
se? Kodėl męs nesistengia
me tas priežnstis surasti ir 
iš savo tarpo prašalinti ant 
visados — taip kaip ir kitos 
tautos i>adarė? Gal nevienas 
atsakys, kad kitos tautos 
turi geresnę dvasiškiją. Vie
nok į tat turiu atsakyti, kad 
ne tame svarba guli. Rymo- 
Katalikų dvasiškijos įstaty 
mai visur vienodi, ir vieno
dai pildomi. Svarba yra ta
me, kad tie žmonės moka 
tvarkyti ir geriaus supranta 
savo parapijų reikalus, ne
gu męs. Antra: męs labai

jokio reikalo aikvoti savo 
sunkiai uždirbtus pinigus-- 
pilti advokatams į kišenius i 
Jeigu męs pastatome bažny
čią — Dievo namus — tai jie 
ir pasiliks jais. Jeigu męs 
Vadinamėsi save Rymo-Ka 
talikais; tai turime ir pasi
likti Rymo-katalikų bažny
čios globoje — vadinasi, jos 
įgaliotinių—vyskupų ir ku
nigų valdžioje. Vyskupų 
priedermė yra visas katali
kiškas bažnyčias, pavestas 
jų globon, daboti kad priau
gant naujoms gentkartėms, 
katalikiškos bažnyčios taip- 
pat pasiliktų Dievo namais.

Niekaip negaliu suprasti, 
kam tie žmonės bilinėjasi su 
vyskupais už bažnyčias? 
Gal neužsitiki savo katali
kybe ir “atsiprovoję” nuo 
vyskupo bažnyčias mano pa
daryti iš jų karčiamas... 
nes tada vyskupas neturės 
tiesos uždrausti.

Dagiliuks.

Padėkojimas ii Lietuvos
Gerbiamoji “Draugo” 

Redakcija!
Meldžiu patalpinti ger

biamojo laikraščio “Drau
go” skiltyse šiuos padėkos
žodžius:

fred Spender. Washingtono 

ambasadorius gainia 50,000 

dol. metinės algos.

Stati mokės pusę kainos.
Denver’yje (Colorado) 

miesto tarvbon įneštas ista-

Ką Amerikos politikieriai 
sako apie politiką.

William J. Bryan tvirti

na, jog trečioji (Roosevel- 

t vilias, kuriuo pilną mokesti :1 ’o) partija nėra pažangi,

mokės tiktai tie. ką gaus sė-! Trečioji partija esanti visai 

dynę gatviakarėse. Kam vie bereikalinga.

■;os nebus ir jis turės važiuot 

stačias, tas mokęs tik pusę 

skilios.

f v

Mirtingoji farma.
Clinton’o paviete, Illi-

Roosevelt užsipuola ant 

demokratų, sakydamas, jog 

jų programa, priimta Balti- 

inorės konvencijoje, yra 

veidmaininga. Jo <iuomone, 

Wilson ir Bryan nedarys jo-

nois’e, yra farma, kuri atsi-jkių reformų, kol pasiliks 
žymi tuo, jog visi, kas tik: demokratais, 
ant jos pagyvena ilgiau, Norman Hapgood, savait

Severos Toaleliniai 
Antiseptiszki ’
Milteliai

(Serera’s An'iseplic 
Toilet Powdcr)

•
yra būtinai reikalingi laike vasariniu 

karščiu, kada kiekvienas pra
kaituoja, arba po maudyklei. 
Jie prašalina iššutintus ir nuo 
ju apsaugoja, kain lyginai ap
saugoja nuo uždegimo; nura
mina suerzinta oda ir suteikia 
jai aksomo minkštuma.

Po skutimosi yra malonus, 
kudikiai — negali be ju apsieiti.

25 centai.

Merchants 1 
Banking

Trust 
Company,

MahanoyCity, Pa.
*

Isz ryto
"♦ arba kadanors prieš aunant čcvery- 

kus, pripilk jnosna

Severas Kojinio 
Milteliu

ĮSeyora’i Foot Povvder)

Szie milteliai i Įtraukia drėg
numą, sulaiko prakaitavime, 
prašalina nemalonu kvapą. Po 
to, nuo kojų nesmirda ir ne- 
niežti. /

25 centai.

Siulija geriausį budį įdėji
mui pinigų ir lengviausį bu
dę išsimokėjimui mortgadžių 
ar vekselių, pigiau kaipo 
mokant taupimo fondams.

Męs mokame nuošimčius 
ant visų taupinimo depozitų 
ir prigelbsime jums įgyti na- 

. mus.
Pradėk su mums taupimo 

rokundas ir susipažink.

D. M. GRAHAM, prez.
D. F. GUINAN, Sekr.

širdingą 
Vincentui 

Tamuliui, mano tetėnui, 
gyvenančiam Wilkes-Barre, 
Pa., 137 Hazle Avė., už pre
numeravimą “Draugo”, ku
rio pakraipa granai katali
kiška, ne kaip kitų laikraš
čių, Butų geistina, kad p. 
Tamulio pavyzdį pasektų ir 
kiti amerikiečiai, siųsdami 
Lietuvon katalikiškus laik 
raščius.

Su guodone
Narkunų Juozas

Skirsnemimė,
2&-VI—12.

“ačiū”
Tariu

ponui

Pajieškau vargonininko 
Kreiptis;

Rev. J. Misius,
Donorą, Pa.

jos pagyvena 
miršta viena ir t% pačia 
slaptinga liga. i^umirė jau 
joje devyni žnwtės. Pasku
tinė auka buvo John Acker- 
mami, miręs liepos 12 d. 
Daktarai tyrinėja fanuos 
žemę, vandenį ir augalus. 
Pasirodo, jog toje vietoje 
kįla tankiai labai tirštas rū
kas, turįs- savyje sieros kva
pą. Karvių piedfc rasta nuo
dų, šulinio vandenyje taip 
pat esama nuodingi; subs
tancijų. Tyrinėjimai dar ne
pabaigti.
Kleopatra kalta. Senė jieš 

ko persiskyrimo su savo 

žilu vyru.

Negerai tikėti į dvasias, 
da-gi turėti su jomis arti
mus susinėsimus. Štai ko
kia tai Annie L. Thomp- 
son’ienė pareikalavo D'en- 
ver’io teisme persiskyrimo 
su savo vyru užtai, kad šis 
užsidaręs savo kambaryje ir 
kažinką veikiąs su nepado
riomis dvasiomis. Poną 
Thompson’ą lankančios se
kančių seniai mirusiųjų mo
terių dvasios: Kleopatros, 
Dianos de Poitiers, škotų 
karalienės Marijos, Karta
ginos Didonos, ponios Pom- 
padour ir p. de Recamier.

Thompson turi 80 metų 
amžiaus. Iš atžvilgio į vyro 
amžių galima spėti, jog ir 
pati Thompsonienė yra ir-gi 
ne jauna. Todėl kaikurie 
dienarščiai pataria jai at
keršyti savo vyrui, pasišau
kiant pas save dvasias Pari 
so, Don Žuano ir kitų gra 
žiosios lyties mėgėjų. Tuo
met gal ir p. Thopmson’ą 
paimsiąs pavydas, ir jis išsi
žadėsiąs Kleopatrą ir Bido
nų.

Abudu Thompsonu — vy
ras ir pati — yra spiritistai.

Victor Berger vėl šnaka 
prieš konstituciją.

Wisconsin,o Jpougreemn- 
nas, Victor Berger, socialis-

raščio “Gollier’s Weekly” 
redaktorius ir iki nesenam 
laikui Roosevelt’o šaliniu- 
kas, šaukia, jog Wilson su 
savo programa galįs užga
nėdinti visų partijų pažan
giuosius elementus.

William R. Hearst, kurs 
buvo sugrįžęs prie demo
kratų partijos užsipuola ant, 
demokratų, už tatai, kad šie 
yra priešingi padaugini
mui Suv. Valstijų laivyno. 
Jis pirmai ėjo už Clark’ą, 
yra priešingas Taft’ui ir, 
kaip rodsi, jam nepasilieka 
dabar niekas kit, kaip prisi
dėti prie Roosevelt’o parti
jos.'

Taip tatai politikoje daik
tai verda ir nuolat mainosi

Kuba. Sukilusių negrų 
vadas, generolas Pedro 
Ivonet, pagalios pateko į 
valdžios kariumenės rankas 
ir likosi nužudytas. Su jo 
nužudymu tikimasi išnyks 
tarp negrų revoliucijinė dva 
šia.

Pašalpa Našlėms Kynuo 
se. Kynuoee iš senų senovės 
gyvuoja draugijos, kurios 
šelpia našles. Turinčios dau
giau vaikų gauna didesnę 
pašalpą, kuri tečiau mažina- 
si, kuomet vaikai paauga ir 
gali uždirbti duoną sau ir 
motinai.

Atsakymai.

Nugarkaulio
Skaudėjimas

parodo, kad kas nors yra ne
tvarkoje inlcstuooe. Kadan-g- 
inkstu kitais pamainyti negrą 
Įima, tad ir reikalinga juos 
laikyti sveikais ir stipriais. Jo- 

•ki kiti vaistai nepagelbes taip, 
kaip

Severos Inksto ir 
Kepeno Gyduoles

[Severą*. Kidney and 
Liver Remady]

50 centu ir $ 1.00

Parsiduoda aptiekme. Paiiurekit, ar 
ar, c virJeliu yra 'Irma

F. SEVERĄ C0:
CEDAR RAPIDS, I0WA

Parapijonuj, Cleveland,
O. Žinutė neįdomi. Nedėsi
me.

I. 8., Scranton, Pa. Ko
respondencija negerai sura- 
švta. Nedėsime.

LIETUIO KRAUTUVĖ
Pas mus galima 

gauti .naujausios 
mados laikrodėlių 
žiedų,, armoniką, 
skripkų ir visokių 
muzikališkų ins
trumentų. Gerų 
britvų, .drukuoja-

mų mašinukių, .albumų- fotogra- 
joms,' historiškų ir malda kningų, 
popierų laiškams rašyti su pasi
skaitymais ir dainomis, su drukuo- 
tais aplinkui konvertais, tuzinas 
25c., 5 tuzinai $1. Perkupčiams 
lOOGuž $6. Magiškos kazyros su 
kuriomis gal išlošti daug pinigų, 
$3. Kas norit mano naujo didelio 
katalogo, prisiųskite*2c. markę ir 
aplaikyrite jį, o rasite daugybę 
naudingų daiktų.

Naujai išėjo iš spaudos labai 
reikalinga katalikams kninga 
“Šaltinis”, su puikiais apdarais 
kaštuoja $1.50. Kaip pasilikti 
Amerikos piliečio, įstatymai apie 
išsiėmimę pilietiškų popierų, kii- 
na 35c. Kreipkitės ant šio adreso:

W. WA«DELIS 
02 firand Srraet, . Brooklya, N. 1.

Hortatlejl Mokslo Lintmlal, Tėmykite!
“ŽMONIŲ KNYGYNAS” -- 8 KNYGOS UŽ RUBLI.

Seinuose, Snvalkę gnb., leidžiama I čia iSparodoma, kad Jėzus Kristus tik- 
katalikiškas “Žmoaig Ktfygynas”, t. y.1 rai yra Dievo pažadėtas Mesijas ir kad 
žmonėms skiriami naudingi raštai, ku- Jisai /yra Dievas. Kiekvienas katalikas 
rię per mėtos iieina 8 knygutės. Kny- j privalo kuogeriausiai pažinti savo Ii- 
gutės rūpestingai parengtos, žmonių ganytoją ir Mokytoją. Šioje gi knygu- 
supratimni pritaikytos, o turinys gana tėję, nežiūrint kad maža, bet daug- 
įvairns. Štai perniai 1911 metais Ulėje daug randame reikalingų katalikui apie 
tokios knygutės: , Išganytoją žinių.

1. Pasaulio pradžia. Šioje knygutėj 7. Apie dužią. Bedieviai aako, kad 
plačiai ir suprantamai parašyta apie žmogus dūšios neturi. Taigi čia tr lipa
pasaulio sutvėrimą, kaip mokyti žmo-' rodoma, kad žmogus nėra gyvulys, kad

... - • - - - irfždiogus turi nemirštamų dalią.
8. Vysk. Antanas Baranauskas. A. a.

Vysk. Antanas yra žinomas visoje Lie
tuvoje. Kas šiandien negieda jo sudėtų

o apie pasaalio atsiradimą ir 
kaip mus apie tai mokina šv. musų ti
kėjimas. Išsiplatinus dabar labai klai
dingoms nuomonėms apie pasaalio su
tvėrimą, labai butų naudinga tą kny
gutę perskaityti. | nų, kurios sugraudina lietuvio širdį ir

«. Apie orų. Šitoje antroje knygutė- paragina mylėti savo kalbą, savo šalį. 
je gražiai ir supras tarnai aprašyta , Galima lakyti, girdėjo visi lietnviaijo

giesmių, kas nedainuoja jo gražių dai- 
ivlo šii

pamokslus, nevieną ir padirmavojo. To
dėl būtinai reikia žinoti visą jo gyve
nimą, darbus, o daug jisai It nudirbo. 
Minimoje gi knygutėje kaip tik it yra 
aprašytas a. a. Vysk. Baranausko gy
venimas nuo dienon gimimo lig mir
čiai. Ypatingai naudinga pasiskaityti Ii 
knygėte jauniems vaikinams.

▼lenas mokytas profesorius rašyda 
maa “Vadove” apie Slaa knygutes gra
žiai atsišaukia, o kai-kurias labai pa
giria.

Visos čia paminėtos aštuonlos knygutės galima gauti “Baltinio“ knygyne už 1 rb. 50 kap. su nusiuntimu namuosna.
Biemet vėl išeis 8 knygutės. Bus la

bai gražių, indomių ir naudingų skai
tymų. Kas dabar užsisakys ir atsiųs 1 
rb., tas už tuos pinigus gaus visas šių 
metų 8 knygutes. Kas užsisakys “žmo
nių knygyną” šiems metams, taaai ga
lės gauti ir pereitų metų augščiau pa
minėtas 8 knygutes tik už 1 rb. Taigi 
už 2 rb. galima gauti net 10 gražių 
knygučių! Norintiems mokslo žmo
nėms tikrai verta žinomi pasinaudoti.

Tiems, kuris šiemet “žmonių Kny
gyną” užsisakė, pirmutinę knygutę jau 
siunčiame. Antrą knygelę jan baigiame 0. Jėsua KzMus. Labai svarbu yra spausdinti ir už dviejų savaičių ilsių- 

perskaityti šita knygelė katalikai. Net{ sime.

Užsakymus ir pinigus reikia siusti šiuo adresu: 
‘Šaltinio” Knygynas, Seinai, Suvalkų gub., Russia.

oras, šiluma, vėjai ir kiti indomus da 
tykai, kario apsireiškia ir dedasi ore. 
Knygutė labai indomi
dang 
kartais
žmogui palieka nesuprantama. Verta 
knygutė kiekvienam pasiskaityti.

5. žmogui Ir žmonių giminės. Tra
čioje knygutėj, kaip ir pata vardas pa
rodo, aprašoma yra žmogus ir žmonių 
giminės, t. y. ktak yra žmonių, kokios 
žmonių veislės, kalbos, tikėjimai, už
siėmimai ir t.t.

A Senovės Istorija. Si knygutė yra 
parašyta labai lengva ir gTažia lietuvių 
kalba. Joje skaitome apie praėjusia ži
lų senovę, dar prieš Kristaus užgimimą, 
apie Egipto, Oracijos, Rymo ir kitas 
buvusias žymias karalystes.

6. Uetovos atgijimas. Šita knygutė
supažindina skaitytojų su tai, kaip 
Lietuva buvo pačių lietuvių užmiršta 
ir kaip paskum atsirado mokyti vyrai, 
Lietuvos tėvynės mylėtojai, korte išmo
kino ir sužadino lietuvius mylėti savo 
tėvynę ir kalbų. Kaip miela pasikalbė
ti ar atsiminti jaunas dienas, taip ma
lonu skaityti apie Lietuvos atgijimą, 
apie lietuvių susipratimą.

, csne apnreiaaia ir aeoaai ore. 
-ntė labai indomi. Perskaičius ją 
žmogui paaiškėja dalykų, koris 

ia čia-pat ore dedasi, o vieaok
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8 DRAUGAS

Esi Geriausias Prietetis.j
Teip sako žmonės išgydyti nuo' 

visokią ligų!
Kaip joki vaistai ir visokį dakta
rai negalėjo pagelbėti, tai tu mune« 

išgydel.

Garbingas Taiuista! Jųsųbudaaj 
gydymo ir liekarstos labai geros,* 
kad mano moterie aet per tris mė
nesius sirgus ant vidurių skaudė-i 
jimo, po krutino, galvos, didžiol 
nusilpnėjimo ant svoikatos ir bal-J 
tųjų tekėjimo, kurios ikšiol niekasl 
nepataikė išgydyti, o kaip J ūsų J 
prisiųstas liekarstas suvartojo, tad! 
tapo visai sveika ir daugiau liga! 
neatsinaujina. Už tokį tikrą mok 
slišką ir pasekmingą gydimą vi-į 
siems Tamistų vardą apskelbiu./ 
Tu esi geriausias prietelis. Pasi-r 
liekame dėkingi,

Klemensas ir Ona StefonaviSlal, 
1413 Brynmower, Scranton, Pa.'

Kaip nieks'neistengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpant laikeil 
'Malonus Tamista! Kad išgydėt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant kruti-' 

2nės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos išbėrimo ant 
ledos spaugais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesurado pagelbos TT1 
IJųsų teip gera gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu Šimtą kartų ačiū.
’ * " Su guodone A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, Mo.

Guodotinas Pons Daktare! Labai dėkavoju už knygą “Daktaras”, kurią!

Iman prisiuntet, ir podraug danešu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo ro-
matizmo. Antanas Jurgelis, Box 145, Paulsboro, N. J.

fe

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA 1864.

KAPITOLAS S100.000.00. 
PERVIRŠIS $250.000.00

Didžiausia ir saugiausia 
Bauka mieste.

Moka 3 nuošimčius nuo 
sudėty joje pinigų.

JUOZAS CEPANONIS
LIETUVIS AGENTAS.

Parduodu Laivakortes ir siunčiu Pinigus į Visas Dalis Svieto 
greitai pigiai ir teisingai. Apsaugo visokius daiktus nuo ug
nies. Vėda visokias provas ir išdirba visokius dokumentui 
kaip čia Amerikoj taip ir Rusijoj, Vokietijoj ir Austrijoj. 
Turėdami reikalų visada kreipkitės pas savo tautietį, o busite 
užganėdinti.

JUOZAS ČEPANONIS,
32 Slocum Street, Edvvardsville, Pa.

Tel. Bell 9137—J.

ALBĖRT G. GROBLEVVSKI,
Savininkas ir Fabrikantas Geriausių 

“LIETUVIŠKŲ—LENKIŠKŲ VAISTŲ. >»

Už i

Garbus Daktare! Atleisk, kad ilgai apie save nedaviau žinios. Laukiau* 
^pasekmių gydymo, bet kad liga, nuo kurios mane gydėt, neatsinaujina skau- 
Idėjimas kojų, rankų, sąnariuose ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingai^ 
Fdėkavoju už toki teisingą, gerą gydymą.

Ant visada Jonas Pecura, 4549 Cambridge St., Philadelphia, Pa.

ąDaugybės dėkavoitių ateina kas diena, iš kurių čion keletu patalpinom.
I Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dėkavoja už sugrąžintą gerą sveikatą, taij 
Ftikrai ir Tave galima išgydyti.

THB PHILADELPHIA M. KLIMKUI galima pilnai tikėti, nes yra po] 
(valdžios kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta.

Geresniu liekarstu ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti.
Skaitykit knygų ‘‘Daktaras”, iš kurios išmoksit ne tik nuo visokių ligi 

fapsisergėt, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugo!, 
į JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi arį, 
[užsisenejusi liga, bet dabar nori kad syki ant vieada būti išgydytu, tai pribukr 
lin Kliniko Ofisą asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kal
yboj savo liga ir«kas kenkia; o apturėsi prietelišką rodą arba ir reikalingas lie-t 
įkarstąs, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, speclališkai, 
►kiekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tikį 
"ligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas be peilio, be pjaustymo, be’

oporacijų. Sekretai užlaikomi.
Visada reikia adresuot teip:

(THE PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

F Valandos:. Nuo 10 iki 4 po plot. Nedėlioję nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. Ir Pit. nuo 6-8. 

Šitas apgarsinimai ir padėkavonės ištirtos, teisingos. Pilnai galima tikėt.

TfiMYKITE LIETUVIAI.
Kelionė per jūres. Tūkstančiai 

tūkstančių mūsų tautiečių ke
liauja į prigimtų šalį ir iš tenai 
atgal į Amerikų, o visi labiausiai 
užganėdinti, kurie perka laivakor
tes pas:

Joną Nemeth'ą
O kodėl! Nes turi gerų prižiū

rėjimą, parankių kelionę, kad tar 
tum kaip ir pačios kompanijos ba
tų pirkę laivakortes. Siuntimas pi 
nigų greičiausias ir pigiausias pa 
šauly j.

3 N. MAIN ST.,
WILKES BARRE, PA.

Iffl. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

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

Man pavestus dar
bus atlieku artie- 
tiilcai.

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

HANOVER BREWING COMPANY.
GRYNAS

Alus, Elius ir Porteris
TIKRAS LENKIŠKAS LAGERIS

Atkreipkite savo atidų in produktų, Jūsų tautiečio iš
dirbamų. Sandėliai Buttonvreod, Wilkes-Barre ir 

Nauticoke, o bravoras Danvillėj.

Emil Malinauskas, Manageris Ir Prezidentas.
Abu telefonai.

BONA MORS
SODALITY

STJAJKStflMDMt
momtreal.cah

azc>^

R. H. Morgan
Išdirbėjas Kep«- 

rių, Kukardų, Vė
liavų, Antspaudų, 
.tarpų ir kitų tom 
panašių dalykų.

Reikalauk Kata- 
. liogo..

R. H. MORGAN,
* —

13 N. Main SL,
SHENANDOAH, PENN’A.

BLAU BANKING HOUSE.
Seniausia Lietuviška Banka Scrantone 

ir visoje Aplinkinėje.

Agentūra Laivakorčių ant Geriausių 
Linijų.

Siunčia pinigus kas dien j visas dalia 
svieto; taip-gi perka ir išmainė viso
kius pinigus. Išdirba visokius doku
mentus Amerikos ir Lietuvos teismuose.

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

Nedėlioję: nuo 10-tos iš ryto iki 5-tai 
valandai vakare.

BLAU BANKING HOUSE,
218 Lackawanna Avė., Scranton, Pa. 

TELEFONAI: Naujas 303 — Bell 384

Dr. Alex. O’Mafley
—SPECIALISTAS—

Nerviškų ir Kr ciniškų Ligų.
AŠ GYDAU
Rupturą
Be peilio ir 

be operacijos 
Varikocelę...
Be skausming 

daktariškų 
būdų.

Strikturą. ’..
Be peilio ir 

didelių skaus 
mų.

Už tru c Intą Karują.
Be minerališkų mikstūrų arba

pavojingų gyduolių.
Be pavojingų gyduolių.

Visą išaiškinimą apie mano būdą gy
dymo paduodu tiems ka norės žinoti.

ŪR. AlEX. O’MALLEY
158 S. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.

Kur lietuviškai ir lenkiškai susikalba
ma ir susirašoma.

LIETUVIS GYDYTOJAS.

DR. J. W. ZIGMANTĄ
185 So. Washington st. Wllkes-Barre Pa.
Neseniai baigęs medicinos mokslų 
Philadelphijos universitete. Da

bar atidarė čia savo ofisų ir 
priiminėja ligonius.

Offiso valandos:

Iš ryto nuo 8 iki 10 
Po pietų nuo 1 iki 3 
Vakare nuo 6 iki 8

Tikras Lietuviškas Agentas

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilkes-Barre, Pa.

UNITED STATES DEPOSITARY

KAPITOLAS $375,000,00 
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,000,00

Už sudėtus pinigus moka 3-čią 
nuošimti.

WM. S. Mc LEAN, President, 
FRANCIS DOUGLAS, Cashier

S THE LACKAWAN NA
Parankiausi geležinkeliai Euro
pon keliaujantiems. Linijos suei
na prie Trans-Atlantiškųjų laivų. 
Nebrangiai perdavinėja bagažą 
ir pervaža pasažierius.

The Road of Aathracite
(Kietųjų anglinių kelias)

Trumpiausias kelias j Buffalo. 
Tiesiai į Scrantoną ir Anglių 
Sritį. Tarpe New Yorko Ir Bu
ffalo penki traukiniai kasdien. 
Tarpe New Yorke. Okicago ir 
Vakarų keturi trankiajai kasdien 
Tarpe Nnw York*, St. Louis Br 
Pietvakarių, kasdiea.
Tarpe visų vietinių Punktų ane- 
latinis ir parankus susinėsimos. 
Artymeenių informacijų apie kai 
nas, traukinių bėgiojimą, ete., 

kreipkitės pas : 
savo vietinį a- 
gentą arba ra- ; į 
šykite pas:

Daugumas žmonių mano, 
kad visi alus yra vienodi, 
kol jie pabando

Stegmaierio 
GOLD MEDAL

Export Beer
tada jie stebisi, kodėl kiti 
netokie.

Užsisakyk skrynutę į na
mus šiandien. Veikiai nuve
žam.
Gryno maisto ženklas ant kožnos 
skrynutės.

STEGMAIER BREIVING CO.
Naujas Telefonas 977; Bell 422.

GURIAUSIA
GTDUOLS:

NUO
STRĖNŲ SKAU

DĖJIMO, DEGI 
MO KBUTINfiJK 
GALVOS SKAU

DĖJIMO, 
KA TAROS,

UŽSIŠALDYMO,
NEURALGIJOS;

NUO
GERKLES

SKAUDĖJIMO,

MĖŠLUNGIO 
SKAUSMO KRU 
TINĖJE NUO 
PATRŪKIMO 
AZMA ARBA 
DUSULIO 
ŠTYVUMO 
SPRANDO 
SKAUDĖJIMO 
ŠONUOSE 
RANKU IR 
KOJŲ.

Ypatingos Gyduolės.
Jeigu sergate užsisėnėjusiomis ligomis nuo kurių negali pagel

bėt nė daktarai nė ligonbuėiai, arba paslaptingomis ligoms, apra
šykit man savo nesveikumą gerai ir aiškiai (be užslėpimo)" nes 
čion eina ne tik apie tavo sveikatą, bet labai tankiai, ir apie tavo 
gyvastį (Atsiminkit, jog kiekvienas garbingas daktaras užlaiko pa
slaptį kaip ant išpažinties). Užtai nesigėdyki ir nebijok, rašyk tei
sybę, o mielai suteiksiu rodą ir prisiųsiu geras gyduoleB pagal tavo 
ligą su nurodymu kaip reikia jas vartoti, už prekę labai mažą. Rei
kia rašyt laiškus stačiai pas mane pridedant visados 2e. markę ant 
atsakymo, nes kitaip negausit atsakymo. — Teipgi męs reikalauja
me gerų agentų kiekviename dideliame mieste ir jų aplinkinėse. 
Agentai nuo Lietuviškai-Lenkiškų gyduolių gali uždirbti nuo 50 
doL iki 150 dol. ant mėneeįo. Uždarbį duodame knogeriausią. Taigi 
rašykite reikalaudami agentūros. Kiekvienas lietuviškas štornikas 
teipgi privalėtų užlaikyti visada musų puikias Lietuviškas gyduoles 
savo Storuose ant pardavimo, kad musų tautiečiai reikalaudami ga
lėtų pas kiekvieną nusipirkti ir nereikalautų išduoti pinigus dova
na kokiem e nore apgavikams tose aplinkėee. Stornykai, rašykite 
pareikalaudami gyduolių, nes geras uždarbys ir parduokite musų 
tyras Lietuviškas gyduoles, kuriąs męe gvarantuojame. Rašykite 
po antrašu:

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

George A. Cullen, 
Passenger Traffic Manager, 

90 West Street, New York.

IVilkes-Barre 
Deposit & Savings

BANK,
tu vaitės! Jei norit turėt lengvą ir lai
mingą kelionę į seną tėvynę Lietuvą ir 

Malonus viengenčiai lietuviai ir lie- 
nenori būti nuskriaustu atvažiavęs i v ... 
New Yorkan, tai kreipkis tiesiog pas i tvapitOlaS 
G. Bartašių. Jis visiems žinomas geras 
žmogus, užlaiko du ofisu: vieną Bos
tone, antrą New Yorke. Parduoda 
laivakortes į visas pasaulio dalis ant 
drūčiausių ir greičiausių laivų ir už 
pigiausias kainas. Siunčiame pinigus ir 
Išmainome ant amerikoniškų. P&rupi-
Fu __ r
name gubernskus pašportus iš Konsu- 
lio. Parsamdome keleiviams kambarius 
dėl nakvynės ir suteikiame kiekvienam 
visokias svarbias žinias nždyką.

GEO. BARTAŠIUS 
Agentas,

261 W. Broadvay, S®. Boston, Mass 
558 Broome str., New York City.

FABIOLE,
garai kardinolo Wieemano apysaka.Vertė VYTAUTAS.

Kaina $1.00.
Imantiema daugiau kaip vieną eg

zempliorių, nuleidžiamas didelia nuo- 
iimtia. Gaunama paa:BBV. V. VARNAGIRIS,SIS So. 4th SK. Brooklyn, N. Y.

Maža Farma Beįeik Uždyką!

71 PUBLIC SQUABB, 
WILKES-BARRE, PA.

$150.000.00 
| Perviršis " 500.000.00
Depozitai 2.700.000.00
Moka 3-čią nuošimtį nuo sudėtų 

Jojo pinigų.
Banka atdara kasdien nuo 9 ry

to iki 3 popietu. subatomis nuo 
9—12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. 
vakare iki 8.

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietuviškai.

Plymoųth National 

BANK.
Kapitolas su perviršiu 

$165.000.00.
Šitoji Banka prižiuroma 

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

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Lietuviu Advokatas.

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

Wilkes-Bare, Pa.
Norintieji pasiskolinti pinigu 

ant pirmo mortgage, arba pirkti 
namus lai kreipiasi.

Office New Telephone 37. 
Residence 1100.

-NAUJA KNYGA-

BIBLIJA
arba šv. Rastas išleistas.

Tik vienas šitas šventraštis yra 
katalikiškas.

Kaštuoja $2.15 persiuntmui.

Adresas:
Rev. S. Pantienias, Shenandoah, Pa.

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D.
Gydo pasekmingiausial visokias li

gas : vyrų, moterų, valku ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis Iškaršto
mis Jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau gimtus žmonių išgydė 
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natinis Tikras Daktaras Lietuvis Phi" 
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ir baigęs di
džiųjų daktaru mokslą, The New York 
Post Gradnate Medical School and Lio- 
spitei.

DRAUGO
zzn czz

SPAUSTUVE

NAUJAUSIA, DIDŽIAUSIA IR GE- 
= RIAUSIA GREITAI ATLIEKA ~
ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS

SPAUDINI
PIGIAI

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS, 

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

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

ADRESUOKITE ____ —

“DRAUGAS”
67th St. & S. Talman Avė., Chicago, III.

/Draugo” Agentai.

Rev. J. Sutkaitis,
2112 Sarah st., Pittsburgh, Pa.

K. Strumskas,
190 High st., Brooklyn, N. Y.

T. Kizevič,
Box 167, Minersville, Pa.

M. Karbauekas,
52 O st., So. Boston, Mass.

J. Mikutaitis,
1327 Rebecca st., S. 3.

Allegheny, Pa.
J. Bartoševiče,

4417 Marshfield avė., Chicagojll. 
J. Versiackas,

65 Davidson et., Lowell, Mase. 
Vincas Staseviče,

349 Hamilton st..
Grand Rapids, Mich.

Jonas Leipus
1022 Bay at., Superior, Wia.

Pr. S. Karzonas,
2422 W. 69th st., Chicago, III.

St. Petruškeviče,
223 E. 6th st., ML Carmel, Pa.

M. K. Petrauskas,
415 Middle st., Kenosha, Wis.

Juozas Podžukynas,
1836 S. Canal sL, Chicago, Ū1

Dom. M. Andrulionis,
65 Davidson st., Lovrell, Mass.

Jonas Ramanauckas,
135 Amas st, Broekton, Mass. 

B. P. Miškinis,
Boz 124, . Montello, Mass. 

F. B. Versocky,
257 So. 33rd st., 8o. Omaha, Neb. 

Stan. J. fiaban,
Boz 239, Lavriaton, Me.

o
o
O
O©

Iš Daugelio Padėkavonių
Kelias Cla Patalpiname.

SPUOGAI.
ant veido gadina jo grožį ir aiškumą, taip lygiai 
kaip debesys uždengia saulę. Delkogi neprašaiyti 
šalkųf Tam tikslui vartokie Aknol freckle cream, 
kuris padarys tavo odą čygtą, lygią ir turėsi ją be 
ydų, panaikinsi šlakus ant visados. Prityrta per 
daugel metų. Ar nori būti gražus, ar pajuokimu vi
siems ir turėti veidą šlakuotą — kuriuomi žmonės 
šlykštisi. Jeigu nuo mus cream’o, vartojant jį pagal 
nurodymą, šlakai neprapuls, grąžiname pinigus iki

centui. Užtikrinimas prie kiekvienos bonkutės arba plėčkelės. 
Aknol freckle cream kainuoja su prisiuntimu tik $1.00.

Spuogai, išbėrimai, šašai, plėtmai ir viskas kas teršia veidą 
dingsta be atsinaujinimo nuo plytelių Aknol. Yra tai viduri- 
jiai vaistai, visiškai valantieji kraują labai trumpame laike. 
Plytelės Aknol prašalins teršiančius veidą spuogus, o šašus 
ant visados. 100 plytelių dėžutėje su persiuntiru kainuoja tik 
.41 .50. Nedaleiskite save apgau-ti. Sergėkitės juo negeru išbė
rimų.

Gauti galima tik pas mas. Užsakymą neatidėliokit ry .ojui 
užsisakykit tuojaus. Pinigus siųskite Money orderiu, krasos žen 
kleliais ar užregistruotame laiške. Adresą rašykite aiškiai:
AKNOL REMEDY CO., 348 B.15 th St7 NBW YORK, N. Y.

Perstatykite numerius langeliuose 
taip, kad sudėtinė suma iž abiejų pusių

Sėdusią, kaa šitą ilrii pūreli ir atsiųs 
mums, męe duosime kreditą ant $100.00, 
išeitų pe 38.
kurį męe priimsime, kaipo dalį nžme- 
kesčia prie nupirkimo Mažee Farmos, 
kuri r sėdasi puikiame mieste Mew 
Jersey prie geležinkelio.

Ta šėmė yra gausinga, aauea ir guli 
ant lygios vietos. Prekė toa Farmoa 
yra 0140.00; Vienok po atsiontims jom 
tikrai išrišto pūrelio, turite primokėti 
nž tą Farmą tiltai 049.00 mokėdami po 
05.00 į mėnesį-

Nereikia įmokėti procentų, nei 
padoktų; pirkyme dykai aktas. Tiktai 
nž 049.00 paliksite valdytoju mažos 
Farmos.

Atvažiuokite, arba rąžykite o iž 
siųstose jums mapą ir iaformasijas; ad 
resuok:Lltknantau Dep’t D.

2ft Ohurch st, Bootu 114
New York OI t v.

Aš Jurgis Lukogeviče, 128 E. Superior et., Chlcngo III., buvau labai 
slabnas ir turėjau kosulį, net btivsu pamefea nodčją būti sveiku, bet kuo 
met ateigaukiau peš Dr. Ignotą Stankų, jis iii pirmo prisiuntimo gyduo
lių mane iggydė. Dėk-.voju širdingai Ir siunčiu $2 00dovsmi gastinčlaus.

M. Naviokis, 5 Lincoln st, Brighton, Mass. rašo taip: Rašau šiandien 
laišką daktarui Ignotui Stankui su didelia linksmumu, kad man sugrąži
no sveikatą. Latiai dėkavoju. Skausmas krutinėję, sirėnnose Ir sunkus 
kvėpavimas jau sustojo, spuogai Ir pMtmės nuo veido baigia gyti

Širdingai dėkavoju ag Jonas Požėla gavo tautiečiui daktarui Ignotui 
Stankui už Išgydymą nugnnčlus guzus kakle ir sugrąžinimą vyriškumo 
1601 Wlnter st., Philadelphia, Pa

Turiu daugylię padėkavonln nuo mergina Ir moterų už Išgydymą nuo 
neregullarlgku mėncalnln, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnn ir kojų.

Čia padėkavonės patalpintos su daleidimu pačiu l'gonlu. Kiti visi yra 
užlaikomi slaptybėj

APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI.
Nuo reurfiat.limo, skaudėjimo Ir gėlimo sąnariu, kaulu, strėnų Ir gonu; 

nuo visokiu Ilgu, nžklėtėjimo Ir nedlrbimo viduriu, Išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, 
nuo Ilgos širdies, inkstu, plaučiu, kepeniu Nuo visokiu nervišku ilgu, ne
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir iggąščlo, nuo greito nuilsimo 
Ir sunkaus kvėpavimo, pergalimo Ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu ui- 
k rečiam u lytišku ligų Ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi 
nuo visokiu moteriška ilgu, skausmingu Ir neregullarlgku mėnesiniu, 
baltųjų tekėjimu Ir gumbo ligų.

Visi ligoniai kreipkitės pas daktarą Ignotą Stankų ypatlgkai arba laišku 
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, kanadoj ir kitose ša
lyse, o apturėsit širdingą rodą ir pagelbą,

DR. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad st., Philadelphia, Pa.
Offlao į Yno 9 Iki 1 po pietų Ir nuo 7 Iki 9 vakare.
Valandy j Nedėllomis nuo 1 Iki 4 po pista.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

Seserų Seminarija
CHICAGOJE.

Lietuviškosios Sesers priima pas save mer
gaites mokinimui ir išauklėjimui. Seminarijo
je prie reguleriškojo mokslo, arba ir atsky
rium, yra mokinama, muzika, paišymas, siuvi
nėjimas ir taip toliau.

Reikale meldžiama kreipties prie Motinos 
Perdėtinės šiuo antrašu:

Mothe Superior,
ST. CASIMIR’S SEMINARY, 

6700 Rockulell St., Chicago, III. p
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