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Rusia apleidžia Mongolija.
Francijos Prezidento atsilankymas Anglijoje.
SUFRAGISTĖS NEGERIA NEI VANDENS.

IŠVARĖ KORĖJIEČIUS.
MOTERYS GAVO BALSĄ.

NELAIMES SU LAKSTYMU ORU.
Rusia ap,jHžia Mongoliją.

Rusijos vyresnybė pada
rė sutartį su Kyliais, kuria 
pripažino, jog Mongolija 
prižadėjo nebelaikyti den
giau Mongolijoje nei karei
viu nei oficierių, išskyrus 
tik mažus būrelius konsu
lui gynimui. -Tolesniu lai
ku visokios derybos apie,
Mongoliją bus daromos su^incD°Je 
Kynų vyresnybe.

Tuo budu pasibaigė ru
su intrigos Mongolijoje, ir 
bandymas prikergti tą di
delę provinciją prie Rusijos 
nepasisekė. Rusijos vyres
nybė išleido daug pinigų, 
kad tik užgrobus Mongoli
jos pirklybą į savo rankas, 
bet tuo taip suerzino mon
golus, kad šie pradėjo imti 
prekes iš Anglijos ir Ame
rikos. Tuos daiktus išvilko tonplaukių eskimonų ati-r 
aikštėn durnos atstovas iš dengėjas Vilhjalmur Ste-
Siberijos. Taigi pastarasis 

bandymas padalinti Kynus 

nenusisekė.

Francijos prezidento atsi
lankymas Anglijoje.

Birž. 27 d. Francijos pre
zidentas Poincare sugrįžo 
atgal į Franciją iš Londono, 
kur viešiejo pas karalių 
Jurgį nuo 24 birž. Prezi
dento atsilankymas turėjo 
didelę politikoje svarbą, 
lies juo tapo užmegsti ar
timesni ryšiai tarp Anglijos 
ir Francijos. Jei atsimin
sime, jog dar taip neseniai 
Paryžiuje lankėsi Ispanijos 
karalius, tai pamatysime, 
jog tapo padaryta nauja 
sutartis tarp trijų šalių.

Išvažiuojant pezidentui, į 
Viktoria stotį atvyko kara
lius su sosto įpėdiniu ir sa
vo giminiečiais. Atsisvei
kinimas buvo labai širdin
gas. Doveryje prezidentą 
sutiko 26 Anglijos ir Fran
cijos karės laivai. Anglijos 
šarvuotlaiviai palydėjo pre
zidentą iki Francijos kraš
to.

Sufragistės negeria nei 
vandens.

Esančios kalėjime Angli
jos sufragistės sekdamos 
savo vadovę Emeliną Pank
hurst’ienę, nustojo gėrę 
vandenį. Pankurst’ienės gy 
dvtoja, d-rė Flora Murrey, 
sako, kad tokiu ‘‘vandens
streiku” kū’i (t- gre’/iau 

b h paleisro< m'tvai.

k'argar J iliigh' Mark 

•- • Hn’ienė i. po nu; isteluvą. Kraujo
! < uniolikai dienu kalėįimobuvo mažai.

už padėjiai) dinamito į paš
to dėžutę.

Sudegino lamas.
Iš Peterburgo praneša, 

jog 27 birž. kyniečių gau
ja užpuolė ant lamų (lamo
mis vadinasi budistai vie
nuoliai) Kreivačenge, ties 
Mongolijos siena Šausi pro- 

Lamos pasislė
pė pagodoje (šventykloje), 
kur ir užsidarė. Minia, ne
galėdama įsilaužti į vidų, 

{padegė pagodą ir sudegino 
visus 60 lamų.

Mongolijos lamos 
mylimi žmonių; jų 
nekenčia kvniečiai.

nėra
ypač

Stefansson vėl į šaltus 
kraštus.

Žinomas keleivis ir gel-

fansson, išsirengė vėl tre
jiems metams į tolimąją 
šiaurę. Liep. 1 d. jis, d-ras 
R. M. Anderson (biologas) 
ir James Murrey (okeano- 
logas, išplaukė laivu “Vic- 
toria” iš Seatlle, Wash., į 
Nome, Alaskoje. Ten jie 
susitiks su 12 kitų mokslo 
vyrų, kurie buvo išvažiavę 
pirmiau. Jei viskas seksis 
gerais ekspedicija sugrįš at
gal į civilizuotus kraštus 
spalių mėn. 1916 m.

Serbijoje sugrįžo romybė.
Serbijos ministeriu pir

mininkas Pačič priėmė at
gal į savo kabinetą karės ir 
teisybės miųisterius. Tuo 
budu ministerijos persilau- 
žvmas tapo prašalintas. 
Vyresnybė dabar pasiuntė 
Rusijos valdžiai savo reika
lų išdėstymą. Rusija, kaip 
žinoma, tarpininkauja tarp 
[Bulgarijos ir Serbijos jų 
nesutikime. Karės tarp tų 
dviejų viešpatijų nebebus.

Sufragistės kelia riaušes.
Birž. 29 d. Sylvia Pank

hurst, jaunesnioji duktė 
sufragisčių vadovės Emeli- 
nos Pankhust’ienės, Taikė 
kalbą į darbininkus Tra- 
falar Skvere, Londone, ir 
ragino juos kelti maištą 
moterių reikale. Krūva 
dokų darbininkų nuėjo pa
skui kažkokią moteriškę, 
nešančią vėluvą, į Downing 
gatvę, kur yra ministeriu 
raštinės. Policija išvaikė 
demonstraciją ir atėmė vė- 

pralėjimo

t
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Baisus sprogimas Buffaloje.

Praeitą sąvaitę atsitiko baisus sprogimas ’Husted Milling and Elevator Co. 
įstaigoje, Buffalo, N. Y. Užmušta apie 50 žmonių. Paveikslėlyje parodyta, 
kaip ugnegiasiai pila vandenį Į kalusį^gjjrą. -

ISPANIJA.

Nerimavimai dėlei ka-; 
lės Morokoje vis dar tebe
sitęsia. Barcelonoje reikė
jo malšinti riaušes. — Pre- 
įnieras Romanones nenori 
atidaryta parliamento, dėl 
ko rodo savo nepasitenki
nimą konservativai, repub
likonai, socialistai ir net) 
dalis liberalų. Romanones’o 
kabinetas neturi paguodo- 
nės.

PORTUGALIJA.
Portugalijos senatas 

drauge su žemesniuoju bu
stu nutarė panaikinti Por
tugalijos pasiuntinybę Va
tikane, taip-pat konsulatus 
Berline, Madride ir Ryme.

FRANCIJA.

Nežiūrint į socialistų prie 
šingunią, parliamentas pri
ims naują įstatymą apie 
kareiviavimą. Francijoje 
kareiviams reiks tarnauti 
trejus metus vieton dvejų..

1912 m. Francijoje buvo: 
šliubą 311,929; gimimų 750, 
650; mirčių 692,740.

Valdžios cigarą ir taba
ko monopolis atnešė pemiai 
pelno $108,000,000.

VOKIETIJA

Jubilėjaus šventės (25 
metų ciesoriaus Viliaus vieš 
patavimo sukaktuvės) pasi
baigė. Šventėse buvo nu
rodoma į faktą, jog cieso
rius Vilius savo pastango
mis užlaikė visą savo vieš
patavimo laiką romybę ir 
neprileido prie karės. Ta
tai pripažino net pats soeia
listų laikraštis: ‘VArwaerts’

Šventėse išėjo aikštėn 
kai-kurie dalykai, tarp jų 
Wilbelmo IV testamentas. 
Kokį laiką prieš mirsiant 
Fridrikui III, dabartinis 
ciecorius gavo iš rankų tei
sybės ministerio Friedber- 
go užpečėtytą kopertą, ku
rioje buvo mirusiojo Frid- 
rikio Viliaus raštas. Jame 
karalius liepė savo įpėdi
niui atšaukti konstituciją. 
Tečiau nei dabartinis cie
corius, nei jo tėvas nei tė
vukas nepaklausė testamen 
to. Vilius II pavadino jį 
“parako statine namuose” 
ir sudegino. Pasiliko tik 
koperta su parašu: “Raštas 
sunaikintas.”

Šventėse parliamento po
sėdžiuose nedalyvavo socia
listai ir lenkai.

ITALIJA.
Nežiūrint socialistų pro

testų, Italijos parliamen- 
tas paskyrė 100 mil. lirų už
valdymui Triuolio ir Cyre- 
naikos. Italija laiko dabar 
Cyrenaikoje 80,000 karei
vių, su kuriais tikisi nu- 
glemžti arabų maištus. Li
bijos (taip italai dabar va
dina savo naujas Afrikos 
valdybas) užėmimas atsiei
na kasdien 1 milionš lirų.

DANIJA.

Nuo 1907 moterįs Dani
joje turėjo balsą, bet tik to
kios, kurios mokėjo mokes
čius arba kurių vyrai buvo 
juos užsimokėję. Dabar ta
po įneštas parliamentan 
naujas įstatymas, kuriuo 
balsą gaus visos moterįs. 
Yra vilties, kad įstatymas 
bus priimtas.

BULGARIJA.
Bulgarą^ kariunienėje 

siaučia cholera. Šimtai li
gonių siunčiama į ligoni
nes. Aplink Timovą ištiko 
baisus žemės drebėjimas. 
Žuvo 100 žmonių.

Gaus savyvaldybą už 
metą.

Airių vadovas John Red- 
mond apreiškė, jog Irlandi- 
ja gausianti savyvaldybę už 
metų, jei, žinoma, neištik
siąs koks politikos “žemės 
drebėjimas”.

Padegėjai rasti kaltais.

Praeitą šeštadienį prisiek
dintieji teisėjai išnešė prieš 
teisėją Charles N. Walkerį, 
Chieagoje, ištarmę prieš J. 
Clarke’ą, Edvardą ir Paulių 
Covitz’us. Jie rasti kal
tais padegimo. Clarke bu
vo apdraudos kompanijų 
agentas, o Covitz’ai laikė 
Chieagoje sankrovą, kuri 
sudegė 5 lapkr. 1912 m. 
Apdraudos kompanijos iš
mokėjo Covitz’ams 35,000 
dol., nors sudegusių prekių 
vertybė neišnešė nei $9.500. 
Prie padegimo prisipažino 
koks tai profesijinis pade
gėjas Danies. Covitzai no
rėjo parodyti, buk Danies 
buvo apvogęs jų sankrovą, 
o paskui padegęs ją, kad 
paslėpti vagystę, bet ta
tai jiems nepasisekė paro
dyti. Clarke yra po 75,000 
dol., o -Covitz’ai po 40,000 
dol. kaucija.

Prokuratoriaus padėjė
jas Frank Johnston paskel
bė, jog 46 padegėjus reikia 
sukišti į knlėjimą.

Išvarė korėjiečius — bus 
vėl nesmagumą su Japonija

Hemet’e, Californijoje, 
26 birž. balti darbininkai 
užpuolė ant korėjiečiu, ku
rie buvo atgabenti skinti 
vaisią. Baltieji manė, kad 
buvo tai japonai. Korė
jiečiai buvo apsiėmę rašky
ki vaisius pigiau, nekaip 
balti darbininkai. Ir vėl at
sitiko nesmagus daiktas, 
nes Japonijos vyriausybė 
užstos už savo pavaldinius.

Gubernatorius Dunne 

pasirašė.

Illinois gubernatorius E. 
F. Dunne patvirtino 26 bir
želio naują įstatymą, duo
dantį balsą moterims. Ra
šėsi jis keturiomis plunk
snomis, kurios tapo pada
lintos tarp moterų judėji
mo Illinois vadovių. Svai
ginamųjų gėrimų dirbėjai 
ir pardavinėtojai labai nu
siminę nes bijosi, kad mote
rįs visai neišvarytų alkoho
lio iš valstijos.

Nelaimės su lakstymu oru.
Praeitą sekmadienį (29 

birž.) atsitiko kelios nelai
mės su lakstytėjais oru. 
Liege, Belgijoje, lakūnas 
Parisot nukrito su savo 
lakstytuvu į krūvą žmonių, 
užsimušė pats, užmušė sa
vo draugą, kurs su juo lak
stė oru, taip-pat vaikiną 17 
metų ir vaiką 7 metų. Ke
letas kitų tapo sužeista. 
Brightone, netoli Bristolio, 
Anglijoje, lakūnas Wight 
nupuolė žemyn su savo lak
stytuvu. Bepuolant puodas 
su gazoliną apsivertė ir už
degė lakstytuvą. Lakūnas 
įsirezgė į virves ir negalėjo 
iš jų išlysti. Tuo tarpu už
sidegė jo drapanos. Baisiai 
apdegusį nuvežta jį į ligo
ninę, kurioje jis tuojau ir 
mirė.

Lakūnas William Bleak- 
ley ir St. Charles miesto 
aldermonas Henry Broeker 
nukrito su vandens-oru lak 
stvtuvu į Mississippi upę 
netoli nuo St. Charles, Mo. 
Begelbėdamas juodu Geo. 
L. Holton palydėjo dešinę 
koją, kuri pateko tarp vir
vės ir vairo einančio pro 
šalį motorinio laivo.

Sustraikavo visi 
darbininkai.

Kansas City’je, Kan., ta
po apskelbtas visuotinis

straikas. Kilo jisai dėlto, 
kad darbdaviai išvijo iš dar 
bo namų statytojus. Strai- 
kan išėjo 117 įvairių dar
bininkų rųšių. Straikuo- 
jančiųjų — apie 25,000.

Straikas anglių kasyklose.
West Virginijoje anglia

kasiai nerimauja. New 
River kasyklų darbininkai 
negalėjo susitaikyti su 
darbdaviais, negalėjo jų su
taikyti nei gubernatorius 
Halfield, taigi 1 liepos 15, 
000 angliakasių metė darbą.

Nauji ambasadoriai.

Prezidentas AVilson pa
siūlijo Vienuos ambasadą 
dabartiniam Suv. Valstiją 
pasiuntiniui Danijoje d-rui 
M. F. Egan’ui. Dr. Egan 
buvo profesorium Kataliką 
universitete Wasbingtone 
ir 1907 m. tapo prez. Rose- 
velt’o pasiųstas į Daniją. 
Jis yra žinomas raštinin
kas. Jo paskutinis raštas: 
“Visų šv. Pranciškos” yra 
verčiamas į visas Europos 
kalbas.

Italijon ambasadorium 
tapo paskirtas raštininkas, 
autorius “Morse Chan”,

C. O. D. Parcel Post.

Nuo 1 liepos galima bus 
siųsti paštu daiktų vertės 
nedaugiau, kaip 100 dol., 
taip-pat uždedamuoju mo
kesčiu, angliškai vadinamu 
C. O. D. (cash on delivery). 
Vadinasi, daiktus galima 
bus siųsti paštu, pridėjus 
tik pašto ženklelių už 10 
centų, o krasa jau pati iš
reikalaus pinigus nuo adre
sato.

Crocker’io Ekspedicija.

Liepos 2 dieną iš^ New 
York’o išvažiavo laivu 
“Diana” ekspedicija į šiau
rės poliaus kraštus. Eks
pedicija turėjo išplaukti 
dar pirmiau, bet tuomet 
numirė jos vadas George 
Borup. Ekspedicija tyri
nės geologiją, geografiją, 
glaciologiją, zoologiją, et
nologiją, elektrikos apsirei
škimus ir tt. Grinlandijon 
jinai ketina ati’vkti rug
piučio pradžioje, o vasary
je 1914 m. jinai iškeliaus 
į Crocker’io Žemę. Ekspe
diciją surengė Ameriktjs 
Gamtos Istorijos Muziejus.
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Lekcija ir 

Evangelija

AŠTUNTOJI NEDĖLIA 
PO SEKMINIŲ

Lekcija. Rym. Vili, 12- 
37. — Broliai: Skolinin
kais (‘šame ne kunui, idant 
pagal kūno gyventumė
me. Nes jei gyvensime pa
gal kūno, munirsime. Bet 
jei per Dvasią numarinsite 
darbus kūno, busite gyvais. 
Nes kurie tiktai yra veda
mi Dievo Dvasia, tie yra su 
nais Dievo. Nes neėmėte 
Dvasios vergijos vėlei ant 
baimės, bet ėmėte pasavi- 
nimo Dvasią už sūnų, per 
kurią šaukiame: Abba
[(Tėve). Nes ta pati Dva
sia duoda liudijimą musu 
dvasiai, kad esam Dievo 
sunais. O jei sunais ir tė- 
vainiais: Tėvainiais tiesa
Dievo, o draug tėvainiais 
Kristaus.

tvėrimą gyvenimą, vis tiek 
at jis bus laimingas ar ne
laimingas.

Nėra palyginimo tarpe 
laiko ir amžinumo. Ilgiau
sias laiko tarpas, amžių mi
lionai, negal skaityties nei 
viena valandą niekad nesi
baigiančioje amžinumo die
noje. Laikas tai upė, kuri 
teka, kuomet amžinumas 
yra nepajudinamoji uola. 
Dievas sėdi ant tos uolos ir 
žiuri į žmones, tekančius po 
jo koją ir nešančius su sa
vimi sutvėrimus.

Dievas yra begalinis, nes 
jokia vieta negal Jo apimti. 
Jis yra visur, kaip karalius 
savo minuose arba ant sa 
vo sosto: Jis savo pribuvi
mu pripildo daugi; ir žemę, 
kaipo vandenynas pripildo 
savo vandenimis pintis į

niko vakare, toje pat salė
je, kur buvo Seimas, Su
vienytą S. L. R. K. A. kuo
pą Greater Nevv Yorke rū
pesčiu buvo lošiama Opere
tė “Kornevilio Vhrpai”. 
Jau keliomis dienomis prieš 
tai buvo pai'davinėjami bi
lietai ir garsinamas teatras, 
todėl visur jau tik ir kal
bėjo, kokie tenai bus gra
žumai. Utarninke vakarą 
žmonelės pradėjo rinkties, 
ir teatras, turintis apie 900 
sėdynių, prisipildė visas. 
Buvo net tokią, kurie net 
grįžo namo, negavę sėdy
nių. Vaidinimas traukėsi 
ilgai, net iki 11:45 vakare, 
bet tas laikas praslinko, tar 
tum šešėlis giedroje dieno
je. Aktoriai lošė taip pui
kiai, kad nežinau ar kokia
me nors lietuvią teatre at-

DRAUGAS

atMbnuša, kaip jiems sunku 
yra giedoti.
Kas čionai kaltas, aš ne
žinau, bet Lietuvoje, Šiena- 
piutės yra linksmesnės ir 
taip žmonių nekankina.

Dirigavo pats kompozito
rius, ir negalima stebėties, 
kad labai nekantravo.

Gaila, kad taip atsitiko, 
nes tokje teatrai rengėjams 
neatneša naudos nei gar
bės, o žmones atgrąsina net 
nuo gerą teatrų.

Taip tai prabėgo Brook- 
lyniečiains pirmoji birželio 
savaitė.

. Visurbuvęs Viskąmatęs.

Liepos (Lilly) 3, 1913.

jį įmestas; bet, jei tiesos lošta kas nore jiems lygaus,

Evangelija. Luk. N VI, 
1—9. Anuomet kalbėjo Jė
zus mokintiniams savo: Bu
vo nekuris žmogus turtin
gas, kuris turėjo užveizdė- 
tojį, o tas buvo prieš jį 
apskųstas už pragaišinimą 
jo turtų. Ir pavadino aną, 
ir tarė jam: Ką tai girdžiu 
apie tave, atiduok atskaitą 
iš tavo užveizdėjimo, nes 
užveizdėtoju jau negali bū
ti. Ir tarė užveizdėtojas 
pats sau: Ką veiksiu, kad 
Viešpats nįano atima 
nuo manęs užveizdėji- 
mą, kasti negaliu, elgetauti 
gėdžiuos. Žinau ką dary
mu: kada atitolintas nuci

pintįs eis žemyn, tai pa
sieks dugną: jei i kitą ku
rią šalį eis, pasieks 
paviršių krantą; bet Die
vo diif -’i vra ;įurė be 
paviršiaus, be dugno, be 
kraštų. '1 at, b .'oi irt. icfp 
visur esą/-e, Dic- > ak}’.-iz- 
doje, Jo globoje, Jo ranko
se. Ta mintis tur mus pri
pildyti iš vienos pusės bai
me, kad Jo neužristmti, iš 
kitos gi pusės didžiausia 
vilčia ir meile. S.

Pranešimas.
Buvo pagarsinta “Drau

ge”, kad rugsėjo pra
džioje turiu būti sa
vo vienuolyne. Taip, to
kia perdėtinių valia! Kaipo 
vienuolis prižadėjęs paklu
snybę, turiu jų klausyti. 
Pranešu apie tai gerb. kle
bonams, parapijų atsto
vams, kurie kvietė manę 
laiškais, ar per laikraščius,

o pats veikalas buvo taip 
guvi žus, kad viskas sykiu 
žavėte žavėjo publiką. Vi
si choro ir solo dainavimai 
išėjo taip gerai, kaip sunku 
sudainuoti geriau, tik vie
nas kvintetas buvo silpno
kas. Žmonėms viskas labai

LEWIST0N, ME.
Darbai pas mus eina ne

blogiausiai ir iš kitur at
vykusiam darbas gauti ne
sunku, nore uždarbiai ir ne
dideli: nuo 7 iki 9 savaitėje. 
Lietuvią čion nelabai dide
lis būrelis — apie penki ar 
šeši šimtai, bet ir tie patįs 
susiskaldę į katalikus ir 
‘pirmeivius’. Pastarieji nie
ko gero nenuveikia tik at
sižymi ardymu gerą santy-

nę, atlankė ir mus. Nore tai, 
matoma, buvo ant greitųjų 
rengta ir mažai tebuvo gar
sinama, bet prakalbosna 
susirinko vis dėlto nemažas 
būrelis, daugiausiai jaunuo
lių — jaunikaičių ir mer
gaičių. Prakalbos buvo po 
bažnytinėje salėje vakare 
17 birželio. Dr. Graičiunas 
pasistengė pasakyti gražią 
naudingą prakalbą. Buvo 
girdėti, kad klausytojai yra 
visai ja patenkinti; nevie
nas išreiškė norą, kad to
kių prakalbų ir “misijų” 
butų kuodaugiausiai, nes 
tuomet lietuviai kitaip pra
dėtų dairyties. Daktaras 
Graičiunas, matomai, gerai 
pažįsta lietuvių psichologiją 
ir visokius kasdieninius lie
tuvių klausimus: vargus ir 
bėdas ir paskiaus juos ri
ša tokiu budu, kad visiems 
yra suprantama. Be to, dak
taro pridėta nemaža paaiš
kinimų apie hvgieną, kas 
didelę naudą neša klausyto
jams.

Gegužinietis.

terįs po 1 peną. Išpradžių 
klube nebuvo pardavinėja
ma svaiginančių gėrimų, 
bet dabar čia užtekti nu i 
alaus ir degtinės; ir moka-

kojų padermės, tu niekše. 
Suprask, kad rapnikas, ku
riuo aš tave kapoju — tai 
lenkiškas, pargabentas iš 
Polščos — mano tėvynės”.

ma brangiau, negu smuklė- 1 r lietuvis gerbė pono tė- 
se Kiek patyriau, klubui jvynę, kurį padaro taip skau
sunku butų užsilaikyti be 
svaiginančių gėrimų.

Tai tokios tokelės.
Kalnavertis.

patiko, ir net dabar dar tan- tarp lietuvių. Beveik
kiekviename socialistų laik 
raščių numeryje galima ra
sti korespondencijų iš Le\v-j- 
iston, kuriose užsipuldinė- 
jama ant šv. Baltramiejaus 
dr-jos ir ant katalikų, nore 
šie neikiek jiems į kelią ne
pereina. Vieniok ir katali
kai, neatsižiurėdami į pirm-

kiai girdisi bedainuojant:
“dina, dina, dina.” Nieko 
panašaus dar Lietuviai sa
vo teatruose nebuvo matę.

Seredos vakarą buvo Kon 
certas. Surinktos buvo ge
riausios jėgos, todėl visakas 
gerai ir nusisekė. Kon
certe dalyvavo taip gi viena
svetimtautė, p-lė Agnetė eiviV statomas kliūtis, pa 
Staudenbaur, skambindama r°d° savo susipratimą, da- 
labai gražiai piano*). Ki- g* geresnį nekaip pirmei
vį dainavimai išėjo labai ! sv. Baltramiejaus dr-
gerai, vien vargonininkų 
choras, nežinia dėlei kokios

ja turi darbštų pirminin
ką p. V. Jasudą, kuris bent
kelis sykius 1 nepatingėjo 
sušaukti susirinkimus,""Įta
riuose pats kalbėjo ir ra-

priežasties, buvo silpnokas.
Žmonių buvo nedaug. Ar 
tai jiems jau perdaug buvo 
tų pasilinksminimą, ar jie! K*110 stengties pasistatyti

idant atsilankyti su misi- 
urėdystės busiu, kad pri- jomis. Šiandien negaliu nie-
imtų mane Į savo namus. 
Suvadinęs tada kiekvieną 
iš skolininkų viešpaties sa
vo, tarė pirmamjam: Kie- 
esi kaltas mano ponui? O 
anas atsakė: Šimtą kodžių 
alyvos. Ir tarė jam: Imk 
tavo užrašą, o tuojau sės
kis ir parašyk penkiasde
šimts: Potam tarė kitam!: 
O tu kiek esi kaltas ? Kur
sai tarė: Šimtą saikų kvie
čių. Ir tarė jam: Imk sa
vo užrašą, o parašyk aš
tuoniasdešimtis. Ir pagy
rė viešpats neteisų užveiz- 
iflėtojį, kad išmintingai pa
darė: nes sūnus to svieto 
savo giminėje yra išmintin- 
gesniais už sūnūs šviesybės. 
O aš jums sakau: Darykite 
sau prietelius iš netiesos 
mamonos: kad, kada pa
vargsite, priimtų jus į am
žiną gyvenimą.

DIEVO TOBULYBES.

Iš neapskaitomo Dievo to 
bulybią skaičiaus pažymė
sime čia dvi: amžinumą ir 
didybę.

Dievas yra amžinas, nes 
jis neturi nei pradžios nei 
pabaigos. Sutvėrimai nė
ra amžini, nes visi jie tur 
pradžią; bet kai-kurie iš jų 
yra nemirtingi, būtent, 
aniuolai ir žmonių sielos, 
šios paskutinės suteiks tą 
patį nemiringuraą savo k i 
nains prisikėlimo dienoje.

Amžinumas lut, stačiai 
kalbiant, priguli tik vienam 
Dievui. Bet, apskritai kai
tant, męs taip-pat amžinu
mu vadiname busimąjį be 
pabaigos nendringųjų su

kam duoti prižadėjimo. Mel 
džiau aure pailginimo, bet 
ar gausiu, dai* nežinau. 
Ikšiol tam dalyke gauda
vau atsakymą neprielankų. 
Nedaug ir dabar galiu tikė
tis. Norėčiau darbuoties 
dėl lietuvių, bet jeigu at
mainos nebus, pabaigoje 
rugpiučio apleidžiu Ame- 
ką.

Kun. Kazimieras, Kapuc.

KORESPONDENCIJOS.
BROOKLYN, N. Y. 

Seimas.

Norints jau kelios savai
tės praslinko, bet da ne
mačiau “Drauge” nieko 
apie Brooklyno Seimo sa
vaitę. Gal todėl, kad ‘Drau 
go’ generalis Agentas bu
vo, tatai kiekvienas ant jo 
atsidėjo ir nieko nerašė. 
Bent su manim taip atsiti
ko. Aš irgi maniau, kad 
Gen. Agentas suteiks visas 
žinias. Bet apsirikau; to
dėl pasiskubinu pats tas ži
nias pagarsinti.

Birželio pirma savaitė pa 
liks ilgam BrOoklyniečių 
atmintyje, nes ji buvo ne
paprasta. Utarninke, Se- 
redoje ir Ketverge buvo Su
sivienijimo L. R. K. A. Sei- 
mAs, kuris prasidėjo iškil
mingomis šv mišiomis Ka
ralienės Aniuolų bažnyčio
je, o toliau traukėsi McCad- 
din Hall’ėje, užimdamas 
dienas, o vakarus palikda
mas pasilinksminimams. 
Taigi jų ir turėjome. Utar-

prie koncertų dar nepripra
tę.

Ketverge užsibaigė ‘ Sei
mas. Delegatai išsivažinė- 
jo, bet pasilinksminimai 
dar tęsėsi. Subatos vaka
rą toje pačioje vietoje Sce
nos Mylėtojų Draugija, p. 
M. Petrauskui vedant, lo
šė “Faustą” ir “Šienapiu- 
tę”. Šis pastarasis veika
las yra kompozicijos musų 
kompozitoriaus p. M. Pet
rausko.

Žmonių buvo laimi, net 
stebėtinai, mažai, bet ir tie 
graudinosi, kad atėjo.

“Faustas*’ buvo tikra pa
rodija. Daktaras dar bent 
šiaip taip giedojo, tik kei
stai buvo apsirėdęs, bet kad 
pradėjo bosu giedoti Mefi
stofelis, tai išrodė tartimi 
žvirblis nori pamėgždžioti 
žąsiną. Viskas užsibaigė 
tuo, kad Faustas pastojo vėl 
jaunu.

Bereikalo lietuviai tokią 
veikalą griebiasi. Dar jiems 
tai per anksti.

“Šienapiutė” išėjo labai 
silpnai. Aktoriai norints 
jau antru syk ją lošė, ne
mokėjo savo rolių ir melo
dija perdėm tokia sunki, 
kad net klausantį tartum 
prie žemės lenkia, o į gie
smininkus, ypač solistus, 
bežiūrint, net pasigailėji
mas ima. Mat, ant ją veiity

*) Pa-lės Karužiutės pa
darė didelį įspūdį viena sa
vo gražiu ir gana išlavintu 
balsu, o kita gražiu skam- 
bininmu piano. Ją galima 
pavadinti lietuvišką pianis
čių karaliene.

*,V. V.

LONDONAS, ANGLIJA. 

Nauja bažnyčia ir 

kliubas.

Netęko patėmyti, kad 
“Drauge” tilpusiose iš Lon
dono korespondencijose bu
tų aprašyta nauja čionyk
ščių lietuvių bažnyčia ir 
klubas, kuris įandasi arti 
bažnyčios. Taigi, neprošalį 
butų bent trumpai supažin
dinti su tuomi “Draugo” 
skaitytojus.

savo svetainę. Taigi 22 bir
želio šią metų buvo sušauk
tas visuotinis dr-jos susi
rinkimas, kuriame galuti
nai nutarta pirkti tuojau lo
tą. Nutarta ;ir padalyta. 
Nupirkta lotas už $2,500.00, 
ir neužilgo manom pradėti 
darbą.

Nore buvo ir nedaug to
kią narių, kurie tam su
manymui jokiu budu neno
rėjo pritarti, bet galima ti
kėties, kad ir tie, kurie da
bar priešinasi, supras to
liau, jog tie keli šimtai do- 
Jerių, kuriuos kasmet iš
mokame svetimtaučiams, lie 
tuviams niekad neatneš jo
kios naudos. Kad dabar ir 
reiks truputį pavargti, bet 
paskui patįs džiaugsimės, 
tik reikia laikyties visiems 
vienybės, o jokis darbas ne
bus sunku nuveikti.

Be to čionai yra susitve
ręs katalikiškas Jaunimo 
Teatrališkas ratelis, kuris 
jau porą sykių ir teatrą su
lošė, bet dabar visai taip su
snūdo, kad jo nariai nei mi
tingą nebelanko. Vertėtą 
tą snaudulį pamesti ir sto
ti sparčiau į darbą. Da
bar nutarė mokinties teat
rą, kuris bns suloštas dr-jos 
naudai, — svetainės staty
mui. Negalima patraukti 
ypač vaikiną, kad imtą ro
les. Merginos bemaž, dau
giau darbuojasi, už vaiki
nus, į susirinkimus visad 
daugiau atsilanko, negu vai 
kinai.

S. B.

du rapniką, ir nekentė sa
li kalbos, už kurią gauda- 

jvo mušti, ir peikė viską, 
kas lietuviška, nes Lietuva 
jam rodėsi negalėjo jo iš
gelbėti. Kad tuomet tokią 
supratimų butą •— nieko 
stebėtino, bet kad šiandien 
lietuviai taip galvoja — tai 
gėda. Vietinis klebonas 
prirodinėjo, kad tuose mie
stuose, kur nesama lietu
viškos mokyklos, lietuviai, 
nesigailėdami pini gi;, siun
čia savo vaikus pas lenkų 
seseris, pas vokiečių arba 
airių, ir nesiskundžia, kad 
perdaug reikia mokėti, nes 
to, jis taip mano, 
ponai reikalauja. Kalbėto- 

dalis 
ių lan

ko anglų mokyklas. Gėda 
i Mt. Canneliečiams, nes sa- 
Įvo nesusipratimu parodo, 
kad jie dar baudžiauninkai, 

j kad taip šliaužioja prieš 
galiūnus, o susirietę peikia 
viską kas lietuviška. — Už-

WATERBURY, CONN. .
“Aido” vakaras”

Birželio 12 d. čionai at
sibuvo dramos draugijos 
“Aido” surengtas vakaras.
Vaidino istorišką dramą 
“Kerštas”. Viskas atlikta 
labai gerai. “Aidiečiai”, 
abelnai, visuomet gerai luo- 
šia, šį kaitą ypačiai pasi
stengė. Dekoracijos, elek
trikos apšvietimas — žo
džiu, viskas buvo gerai pri-: 
taisyta ir darė labai malo
nų įspūdį. Ačiū geram lo-
Šimui, ir pulblika užsilaikė p81 skuudėsi- kod 
ramiai. !Ut. Carmel io lietuv,

Linkėtina “Aidui” ir to
liau pasekmingo veikimo 
musų dailės srityje.

Karklas.

KENOSHA, WIS.
23 birželio Racine, Wis. • baigimo programa buvo la- 

St, Mary’s ligoninėje pasi-!bai įvairi, buvo 
mirė a. a. Stanislovas Mi-
lašauskis, 21 metų, kilimo 
iš Kauno gub., Raseinių pa
vieto, Stulgių par., kurį dr- 
jos šv. Petro ir šv. Bene
dikto Opato iškilningai pa
laidojo parsigabenusios į 
Kenoshą, Wis. 26 birž., nes 
jų buvo nariig

muzikos, 
dainų, visokių pasakojimų, 
bet išvisų puikiausias, — 
tai buvo rezgimas visos 
krūvos suaugusių vaikų 
apie kokį ten Simą su Ri
miene, apie jų barnius, apie 
įsitaisymą naujos bričkos, 
apie Simo įvažiavima į 

į bažnvtkieinį, apie jo sapną.
4 liepos Kenoshos jauni- j Elijošiaus pasirodymą de

Kaip žinoma, Londono nias rengia pikniką parapi-'lesiuose su brička apie pa-
lietuviai drauge.su gerb.-sa- 
vo klebonu kun. Matulaičiu 
tarėsi ir rūpinosi net kelis 
Kietus apie naujos bažny
čios įsteigimą. Svarbiausio
ji priežastis naujai bažny
čiai: statyti buvo tame, kad 
senoji bažnyčia reikalavo 
perdaug išlaidų įvairiems ir 
nuolatiniams pataisymams.

Dabar, rodos, bus apie 
du metai, kaip lietuviai lai
ko pamaldas naujoje bažny
čioje, kuri yra pastatyta 
labai patogioje vietoje, bū
tent: prie The Orai Hack- 
ney Road, N. E. Bažnyčiai 
pastatyti vietiniai lietuviai 
aukavo, kiek galėjo. Ži
noma, buvo tokių, kurie at
sisakė aukauti, nes, girdi, 
čionai visą laiką negvven 
šią. Daug aukų, ačių kle
bono pastangoms, gauta ir 
iš šalies. Tiesa, lietuviai 
dar turi gan daug skolos 
už bažnyčią, bet ilgainiu ti 
kimasi išsimokėti. Didelė 
paspirtis buvo tame, kad 
senoji bažnyčia pasiseki 
greitai parduoti; rods, gau
ta suvirsimi 600 svaru ster
lingą (apie $3000). Naujo
ji bažnyčia lietuviams la
biau. patinka, nes jie regi
mai dažniau ją lanko.

Lietuvių klubas yra pa
imtas nuomon, kuri moko
ma metą ketvirtimis. Klu
bas lietuviams yra reika 
liūgas dėl susirinkimų, įvai
rią pasilinksminimą ir tt. 
Klubas yra įsteigtas akci
jonierių, kurie įmokėjo

LAWRENCE, MASS. 

D-ro Graičiuno prakalba.

D-ras Graičiunas, bevaži
nėdamas po mukų apielinki-

jps naudai ir kaipo dienoje {Šnekėjimus Suiio
amerikiečių šventės tikisi 
daug svečiu turėti iš Racine

iiroj su žydu ii tt.
kareią- 
Dailiu

buvo j i J* * žmonėms.
Wis. ir Waukegan, III. Ne-|N<^ ta paša ;a labai licte- 
mažai buvo šnektų, kaip vįška,_ir visiems suprarta- 
bus su mėsa, nes tą dieną
pripuola pėtnyčia. Galop 
J. M. Mihvaukės antvys
kupis S. G. Messmer tam
galą padarė, apskelbdamas, 
kad 4 liepos galima mėsą 
valgyti visoje Mihvaukės 
vyskupijoje.

, Iks.

MT. CARMEL, PA.

Mokslo metą užbaigimas.
Birželio 20 d., Mt Car

mel’io lietuviškoji mokyk
la užbaigė mokslo metą. 
Šie metai musų mokyklai 
buvo vieni iš laimingiausių. 
O tai dėlto, kad mokinių 
skaitlius dai’ niekados ne
buvo taip didelis kaip šį
met: pasiekė net ligi 223

i ’a. Toliau '{likučiai fu 
i:.< igaitėms (’ ••■* už kito 
s i.binosi pa ."koti ką ži
nojo, vieni apie Lietuvos 
miestus, kiti apie senos tė
vynės turtus, treti net pra
našavo, kad apšvietimas 
Lietuvoj labai greit pakils 
Dieve duok, kad tų ma
žiukų pranašų sapnai išsi
pildytų. Užbaigimas mokyk 
los sutraukė parapijos sa
lėn daugelį moterių; vyrai 
Mt. ‘Carmel ’ieeiai maloniau 
praleidžia laiką karinamoje, 
negu dalyvauti kokiose ten 
mokslo metų užbaigimuose. 
Kas jiems- mokslas prieš 
arielkos galybę!

Po viskam buvo dovanų 
dalinimas. Garbė šv. Ka
zimiero Seserims, kad taip 
gražiai musų vaikučius mo-Žinoma, galima butų turėti 

ir daugiau mokinių jeigu’kilia, dėkui Joms už taip
Ketuviai suprastų lietuviš- 
ka i-katalikiškos mokyklos 
vertę. Dauguma lietuvių ir 
tai daugiausia pasiturinčių, 
nemėgsta savo vaikų leisti 
į musų mokyklą, malonė- 
dami labiau anglų viešą
sias mokyklas, kur lietu
vius, drauge su kitais mo
kiniais, mokina pagoniškos 
Biblijos, arba šv. rašto. 
Pas lietuvius niekis, nes, 
anot jo: kas svetima, tai 
girtina, kas sava — tai

didelį triūsą, kurį padėjo 
dėl musų mažutėlių vaike
lių, bedirbdamos sunkiai 
per visą ilgą metelį. Te
gul kitą metą ir vėl jos svei 
kos pas mus atsilanko. Jų 
širdingai lauksim.

Mikinis.

peiktina. Vietinis klebonas 
tam nutartus pajus. Daž-[tą liūdną apsireiškimą aiš-
nai lankantieji klubą turi 
įsirašyti nariuosna ir mo
kėti kas mėnesis po 3 pe
nus (taip mažai, nes Suv. 
Valst. pinigais išeitų tik
tai apie 6c. t Red.). Ncna- 
riai vyrai moka už kiekvie
ną inėjimą po 2 penu; mo

kino šitaip: Lietuvių gįslo- 
se teka baudžiauninko krau 
jas. Ponas arba dvarponis, 
beplakdamas lietuvį prieš 
50 metų, jam kalbėjo: “Tu 
baudžiauninke, tn chame, 
tu nei kalbos žmogiškos 
neturi, tu gyvuly, tu kctirr-

Bridgeport, Conn. -Dar
bai eina gerai. Neseniai 
buvo čia vaidinama kome
dija: “Piršlybos”. Nusise
kė gerai, bet žmonių ne
daug teprisirinko, nes dau
gelį sutrukdė lietus. Birž. 
22 d. parapijos svetainėje 
prakalbą laikė d-ras Grai
čiunas iš Chicago. Žmone
lių prisirinko pilnutėlė salė,
kitam nei vietos nebuvo kur *
atsisėsti. Kalba žmonėms 
patiko.

Trnmbsmbulis.

drauge.su
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' Šitas SKYRIUS BUS DEDAMAS SYKĮ MĖNESYJE. AUTORIAI IR LEIDĖJAI, KURIE NORI SUSILAUKTI PAMINĖJIMO ŠITAME SKYRIUJE, PRIVALO PRISIŲSTI “DRAUGUI” t>u savo raštu egzempl. <

t JvkM«.***«« *•»«>!* t»IbtIA

Poezija.

PRIE SESERS KAPO.

Prie kapo sesers pasirėmęs,
Mintims prie grabo priėjau 
Ir, antvožą šalin nuėmęs,
Ramiai ją miegančią radau.
Uždėjęs ranką ant krutinės,
Paklausiau: “Sesut, ar miegi?
Dėlko atrodai taip apsenus,
Juk visuomet buvai graži!”

Z............. . ............ ..........
Ir ilgai, ilgai taip aš laukiau,

» Atsakymo, bet negavau.
Palaukęs graudžiai vėl aš klausiau, 
Kol priežastį tylos radau.
Tariau tat sau: Juk ji numirus,
Dėlto su manim nekalba,

. Dėlto atrodo taip apsenus,
Dėlto jos širdis nejuda.
. .........................................................
Liūdnumas man’ mintis apėmė,
Gal verkiau karčiai — nežinau*. 
Jaučiau: gailu man josios buvo — 
“Ilsiekis amžinai” — tariau*.
Ir grįždamas palengva nuo kapo,
Apie velionę vis mąsčiau.
Kaskart brangesnė ji man tapo — 
‘‘Ramiai ilsėkis” — vėl tariau.

Leonas.
AVoreester, Mass.

Laikraščių Apžvalga.
VADOVAS, No. 57, Gegužis, 1913 m.

Talmudas. Pov. Kl. pradeda šiame numeryje įdo
mų raštelį apie talmudą — jo reikšmę, istoriją, pada
linimą ir tt. Straipsnis skiriamas vidutinei inteligenti
jai, išdėstymas lengvas, prieinamas, duodąs aplamą nuo
voką apie brangią žydams knygą.

Lietuvos atgimimo paveikslai. D-ras J. Tatoraitis 
paduoda čia trumpai apie Rygos ir Peterburgo lie
tuvius “Aušros” atsiradimo metu.

Ginčai už ateitininkus ir Meškaus straipnį. Pa
sirodžius “Viltyje” J. K. straipsniui, kuriame ateiti
ninkų veikimas tapo pasmerkta, ir jie patįs tapo pa
vadinti katalikų karikatūra, o “Vadove” p. Meškaus 
rašteliui, kuriame katalikai yra raginami pradėti kovą 
su pirmeiviais, subruzdo beveik visa Lietuvos spauda. 
Šiame “Vadovo” numeryje kun. M. Vaitkus iškal
bingai ir gabiai gina ateitininkus nuo p. J. K. užsipuo
limų (“Lietuvio kataliko du tipu”), o p. Meškus stip
rina savo poziciją, kuri rado priešų ir kunigų tarpe 
(“Dėl straipsnio: Kas toliau reikia daryti?”). Pa- 
nenupis — kaip visados — guviai piešia “pirmeivių 
žiedus”. Šiame numeryje aprašyti “Gabijos” san
tykiai su pirmeiviais ir “L. Žinių” atsinešimą į atei
tininkus. Prie progos nupiešti Mariapolės gimnazijos 
mokiniai bent autoriaus buvimo joje laikais.

Kiti rastai. Kun. P. Martišiaus: “Šis-tas apie ka- 
tekizaciją”, kun. P. Dvp.ranfi.usko: “Tikybos isto
rija katekizme” ir kiti straipsniai gali interesuoti vien 
kunigus.

VADOVAS, No. 58, birželis, 1913 m.
Dar dėl ateitininkų veikimo. Svarbiausiu ir rim

čiausiu straipsniu šitame “Vadovo” numeryje reikia 
pavadinti Kaz. Zanavyko: “Kelis patėmijimus prie 
klausimo apie musų katalikiškojo veikimo reikalus.” 
Autorius gerai pažįsta pajudintus pastaru laiku musų 
laikraštijoje klausimus. Nurodęs, kaip vakarų Euro
poje yra prieinama prie įsitikinimo, jog tikėjimo ir 
doros reikalų negalima niekinti, autorius pradeda na
grinėti p. V. ir p. P. K. (“Vilties” publicistų) nuo
mones apie tai, kokią rolę privalo vaidinti krikščio
nybė tautos ir visuomenės gyvenime. P. J. K., kursai 
sukėlė visą tą audrą, šiame straipsnyje beveik nekliu
dytas. Galutini išvedimai, kad pp. V. ir P. K. klysta, 
norėdami krikščionystės vardu išmesti krikščionybės 
spalvą (konfesionališkumą) iš politikos ir visuome
nės gyvenimo ir kad ateitininkai gerai daro, norėdami 
susipažinti geriau (kad ir apologetikos raštams gelb
stint) su katalikų tikėjimo mokslu: kad bu)ti kataliku 
pilnoje to žodžio prasmėje, neužtenka vaduoties gyve
nime meile ir gailestingumu — reikia dar žinoti, kuo 
toji meilė ir galestingumas remiasi — arba, kaip tai 
išreiškia autorius:

“šių laikų labai nenusistovėjusiame visuomenės 
gyvenime katalikui veikėjui ypač prisieina susidurti 
su daugybe painių klausimų tarp kitko ir dorinio ver
tinimo srityje, kuriuos gali kėsinties rišti tik ingijęs 
lemtas pažiūras į tikybos santykį ir su kitų kultūros 
reikalų sritimis.” —.

Pabaigoje autorius išreiškia nuomonę, kad “gal 
Imt ir labai yra dori, labai geros valios tie katalikai, 
kurie norėtų, kad ateititininkai mažiau paisytų re- 
ligijinio susipratimo.” Mums gi rodosi, kad tife “labai 
dori ir labai geros valios” katalikai, reikalaudami nuo 
ateitininkų, kad jie rodytų savo katalikybę vien meile 
ir gailestingumu, yra atsisėdę viename suole su pirm
eiviais. Juk ir pirmeiviai nieko taip nenorėtų, kaip

tik, kad tie naujieji katalikybės veikėjai, norintieji 
atnaujinti Lietuvą Kristuje (ateitininkai), butų vien 
nekalti, visus mylintįs, viską nukenčiantįs, niekam 
blogo žodžio nesakantis, avinėliai. Tuomet katali-

|. kai veikėjai pirmeiviams nebūtų pavojingi — nes ko
voje už idėjas argi gali sverti nors kiek vaikiškas 
nuolaidumas, nesirodydamas su savo mokslu, nenorė
jimas ginti savo idėjų? P. J. K. yra atsistojęs ant 
klaidingų pamatų. Įstabu, kad daugelis Lietuvos ka
talikų užuot nurodyti pamato klaidingumą, patįs stoja 
ant jo ir veda bergždžius ginčus su p. J. K.

Tarp kitų straipsnių galima pažymėti A. Wurstle’s: 
“Bavarijos liaudis ir kunigija.” Rašytojas svietiškas 
žmogus. Raštelyje parodyta, kaip Bavarijos kunigai 
yra auklėjami ir kaip paskui gyvena su liaudim. Įdo
miausia, kad bavarai reikalauja nuo savo klebono dau
giausia, kad butų geras ūkininkas ir gyventų jų gy
venimu. Todėl klebonai tenai yra labai suliauidėję, nu
sileidę iki ūkininkų papročių ir gyvenimo budo. Kle
bono bažnyčios darbas, dvasiškasis veikimas esti stu
miamas užpakalyn, antrojon vieton.

Svarbus yra ir J.V. raitas: Vokiečių katalikų dar
bininkų draugijos ir enciklika: “Singulari quodam.”

MOKSLEIVIS, No. 5—7, Kovas Gegužis, 1913 m.

Šitas (trečias iš eilės) “Moksleivio” sąsiuvinis yra 
įvairesnis ir įdomesnis už pirmiau išėjusius. Randame 
jame penketą eilių, bet geriausios — “Jaunimui” — 
yra parašytos ne moksleivio. Ex ungue leonem — pa
žįstame tą plunksną: eiles rašė musų raštijos veteranas 
Jonas Kmitas. Kitas eiles pristatė Kebų Raganius, 
Marys, Vaidevutis, A. Valantiejus.

Iš ilgesnių straipsnių geriausiai nusisekęs yra Vai
devučio: “Maironis”. Nebloga yra ir K. V-ko: “Evo
liucija”. Tautgėlos feljetonėlis “Pirmeiviai ir Atgal- 
eiviai” butų visai geras, jei užbaiga bu|tų buvusi 
nuoseklesnė, vadinasi, jeigu pirmeivis butų pats sa- 
save įstatęs į juokingą padėjimą. Tokios sintacijos rei
kalavo technika. ' V-čio atsiminimuose apie važiavimą 
Amerikon ir atsisveikinimą su tėvais ir seserimis per
daug dirbtinumo. Raštelis nenusisekęs. Gaidžio: “Iš 
mano svajonių” daug geresnis. Moksleivio “Tėvynės 
Meilė” yra. gera pasiskaityti Amerikoje augusiam ir 
ištautlejusiam jaunimui. Bibliografijoje ir Kritikoje 
padaryta spaudos klaidų: pav., vieton Dwight padėta 
Swight. Šiaip jau, sąsiuvinis daro malonų įspūdį.

Literatūros Žineles.
“Garbenio Nuomonės” anglų kalboje.

J. Gerutis medžiagą savo gražiam raštui: “Garbe
nio ir jo giminių nuomonės” sėmė daugiausiai iš kun. 
E. Duplessy prancūziškų veikalėlių. Nors mūsiškis kri
tikas, Kazys Puida, su dideliu pašiepimu atsiliepė apie 
Geručio raštą, tečiau rimtesnė už p. Puidą anglų spau
da išreiškia apie tai visai kitokią nuomonę. Štai 
“America” apsieina su Duplessy’o Matudinaud lit la 
Bible” visai “gentiškai” ir, permainius p. Matudinaud 
į p. Johnson’ą (Gerutis pavodino jį Garbeniu), pa
duoda to johnson’o pašneką taip, lyg jinai butų atsi
likusi kokiame nors Amerikos mieste. Taip tatai: auk
sas vis pasiliks auksu, nežiūrint į tat, kaip tu jį pur
vinsi ir niekinsi. Jeigu p. Puida perskaitytų “Gar
benio nuomones” išnaujo be jokio iš kaln<r padaryto 
noro veikalėlį sukritikuoti pirmeiviškai, neabejojame, 
kitokią išsineštų nuomonę apie jį.

Nauji laikraščiai.
Chicago’je ketinama leisti du nauju laikraščiu. 

Vienas žada pasirodyti liepos mėnesyje. Jo vardas 
busiąs: “Sakė”. Leisiąs Julius Mickevičius, “šakė” 
kratysianti biblijos tuštybę, tikėjimo ir jo atstovų mo
ralybę, na, ir didžiaturčių pataikautojams badysianti 
pašones. Galima spėti, kad bus tai vaikiškai nesąmo
ningas satyros (?) laikraštis.

Nuo naujų metų (1914) pradėsiąs eiti teatro rei
kalams pašvęstas mėnesinis iliustruotas laikraštis var
du: “Veidrodis”. Leisianti tam tikra bendrovė. Kai
na busianti $2.00 metams.

25 metų raštininko mirties sukaktuvės.

23 geg. buvo švenčiamos Viekšniuose ir Jakob- 
štadte 25 metų paminėjimas mirties kunigaikščio Liud
viko Gedimino — Beržanskio—Klausučio, mirusio 1888 
m. Plūguose, Viekšnių par. Velionis buvo “Aušros” 
bendradarbis ir pasirašydavo “ K. Dagys’ ’arba “S. 
Kadagys”.

Kritika.
ATSAKYMAS F. LAPYMUI.

[Nuo Red. Dėdami šitą raštelį, laikome reikalingu 
daiktu pabriežti, jog ginčai už “Moksleivį” nuėjo per 
toli ir virto tikrai vaikišku priešginiavimu viens ki
tam. Daugiau tokių raštų nebedėsime.]

Sykį Sokratas užsiprašė pas save pietums Pla
toną ir kitus svečius. Bevalgant visiems prie vieno 
stalo, tūlas svečias kažkuo ėmė ir prasikalto. Sokra
tas tai matydamas, nusikaltėlį viešai subarė. Plato
nas tarė: Sokratai, ar negeriau būtumei padaręs, jei 
tą žmogų privatiškai būtumei persergėjęs? Sokratas 
atsakė: Taip. Bet ar ir tu nehutumei daug geriau

pasielgęs, jei mano prasikaltimą tik man veinam bū
tumei pasakęs?

Tankiai atsitaiko, kad du žmogų kalbėdami apie 
vieną ir tą patį dalyką, pagimdo tarpe savęs negeistiną 
vienas antram prieštaravimą, Iš čia pasidaro teisin
gas išvedimas: Kur du pešasi, ten trečias naudojasi.

Tilpusi mano “Moksleivio” kritika “Draugo” šeš
tame numeryje nepasiliko be atbalsio. Mat lietu
viškai: kaip tu man taip aš tau. “Draugo” 14 nu
meryje, skaitome p. Lapymo man pabriežtą atsaky
mą, gaila tik, kad p. L. iškepęs savo raštą objektivizmo 
vardu, pamiršo savo tikrąją pavardę pasirašyti, o tai 
man duoda teisės abejoti apie p. L. “non — peccavi”. 
Tiesa, aš užbaigdamas “M.” kritiką, pasinaudojau pla
čiai žinomu principu: “Sėd magis amica veritas”, bet 
tuo pačiu sykiu, turėjau mintyje ir antrą taisyklę: 
Cuiusuis hominis ėst errare, n ui liūs nisi insipientis in 
errare pereseverare. Tat kakios čia “"veritas”, p. L. 
nuo manęs reikalauja?

Perskystai p. L. suprato ir mano “juokingais iš
sireiškimais parodytą dabartinį lietuvių veikimo stovį.” 
Atsakau. Rašydamas “M.” įžangos kritiką, nera
ginau nei vieno, nei “rankas susidėjus sėdėti, nei 
tvirčiausiai prisirengus veikti.” Tai ne mano buvo už
davinys. Todėl p. L. prikergdamas man visai sveti
mą mintį, apie kurią ąš nei manyti namaniau), sulošė 
anos gaspadinės rolę, kuri bevirdama kleckus, padarė 
košę. Aš kiek galėdamas stengiuosi sugriauti tik tą 
nuomonę, kuri bando priskaityti ir pypkių rųkymą 
prie tautiško veikimo. Su taja nuomone, prisiketinu 
kovoti ir toliaus. Buvo laikai, kuomet ir lovoje mie
gojimas skaitėsi prie “tautiško veikimo” (? Red.), bet 
ta gadynė ir jos pasekėjai, ačiū Dievui, jau pranyko. 
Šiandien tėvynė reikalauja derlių, o jei kas jų duoti 
dar neįstengia, tas gali sau sveikas ir “rankas su
sidėjęs sėdėti”; jis niekam blogo nepadarys. Antra, 
rašydamas apie m,usų “naujikių” laikraštėlį, ir iš
reikšdamas savo privatines pažiūras, stengiausi jų ne
sumaišyti* su pašaliniais visuomenės reikalais. Mano 
nebuvo noras parodyti, kaip Kaunas, Seinai ar Chi- 
eaga veikia, bet kaip mes Amerikos lietuviai katalikai 
moksleiviai veikiame, ir, kaip skaitytojas atsimeni, aš 
tą skirtumą savo kritikoje pilnai užlaikiau, o jei p. 
L. sumaišė L.R.K.M.A.S. su kokiais tai “netobulais 
išradimais”, tai jau čia nemano kaltenybė. Todėl 
grąžinu komplementą atgal: “Kritikuodami prisilai
kykime daugiaus teisybės nuoseklumo.”

Vienok, ar šiaip ar taip kalbant, mums pati pra
džia labai sunkiai ‘eina’. Kodėl taip sunkiai yra?—klau
sia p. L. Gerai pažvelgus, randame dvi priežasti: viena 

^mumyse, kita aplinkybėse. L. R. K. M..A. Susivienijimo 
ratelyje nėra, išskiriant kaikuriuos (? St.), to karšto 
noro veikti, kuris buvo pačiame užsimezgime; dau
gumas išsižada to “ura pirmyn”. Daugiau yra ne- 
gativinių veikėjų, negu pozitivinių; daugumas tik
mėgsta kritikuoti...”

Taigi, taigi, apie tuos “negativinius veikėjus” 
čia tik ir reikėtų pakalbėti.

Augščiau jau, matėme p. L. paduoti “dvi prieža
sti”, dėl kurių “mums pati pradžia labai sun
kiai eina.” Dabar dar truputėlį geriau pažvelgus, at
randame ir trečią priežastį, kuri mus nusilpnina, at
šaldo.

Kas nežino, kaip bendrame darbe vienybė yra rei
kalinga; be jos jokie prakilnesni gyvenime idealai 
negalima įvykinti. Bet ką pasakyti apie tokį žmogų, 
kurs savo “veikme” vaduojasi kitų neapykanta — 
vadinas, pasmerkia asmenį pirmučiausiai ne už tatai 
kad jinai “nieko neveikia”, bet tik už tai, kad tuo 
pačiu sykiu jieško priekabių ir prie kitų “veikimo”? 
Kas dėl pirmojo užmetimo, aš čia neketinu atsaki
nėti, nes, viena. pats. už save dar nenoriu argumen
tuoti, o antra, kitas niekas irgi neturi teisės per laik
raštį jieškoti nuo manęs “darbų”. Esmu mokykloje, 
todėl mokinuosi; platesni mano veikime norai, kaip 
ir kitų mokinių, šiandien tebėra in potentija. Mokslei
viai—ateities viltis. Reikalauti nuo jų didžių nuopelnų, 
dailės veikalų; kuomet jie sėdėdami mokslo suole, 
tankiai neišmoksta nei savo užduotų lekcijų, butų di
deliai neprotinga. Ad impossibile nemo tenetur. Argi 
apie tai mano “M.” kritikoje nebuvo aiškiai pažy
mėta? Nemaišyk tamsta moksleivijos veikimo su pla
čiosios visuomenės gyvenimu bei jos reikalais, ir nie
kas nuo tamstų jokių “gražumų” nereikalaus. Bet 
jei tamstos neatskyrėte mažo vaiko žaislo nuo suau
gusio žmogaus veikimo; bandote kątik užsimezgnsį 
L.R.K.M.A.S. įtupdyti į visuomenės barzdočių katedrą, 
tai aš dar sykį pasakau: Rara nanter in gnrgite vestro, 
gyvenime stulpo nepastatys. Svajonės be minčių dan
gaus nepasiekia. Tuščiais žodžiais šaukimas, lyginas 
anam svečiui, buris pavalgęs už stalo sėdžia. Jei pa
tįs aiškiai pasisakote, kad laikraštėlis, “tapo įsteigtas, 
idant moksleiviai j jį rašydami lavintų savo lite
ratiškas jiegas, dalintųsi mintimis, šviestų tarp savęs tam 
sumus”, tai atsimindami, kuomi esate, ir prisilaikykite. 
Visuomenė, ačiū Dievui, šanden jau turi kas apie 
ją pasirūpina, nusprendžia jos reikalus, todėl musų 
publicum*), kol kas dar jai yra nereikalingas.

Kas dėl “negatyvinių veikėjų” ir tų, kurie nieko 
neprisidėdami, kitus kritikupja, tai dar lieka trum
pai atsakyti.

Vienybė — galybė. Tverianti L.R.K.M.A. Susi
vienijimą ir svarstantį jojo reikalus, jei aš gerai pa
menu, visi prisižadėjome iškilmingai eiti pirmyn ir 
laikyties “virihus unitis”. Bet, deja, kaip viskas 

„sausuose noruose prasidėjo, taip viskas jupse ir pa-

•) Publįeuoi vadinas pirmoji vieša profesoriaus 
lekcija, kurios gali klausyti netik to skyriaus moki
niai, bet Ir kitų skyrių studentai ir žmonės pašaliečiai.

sibaigė. Ant pozityvinio pamato savo tolesniam vei
kimui nei taško nepatikome. Buvo tikėtasi, kad mu
sų aprinkti “vadovai” pasistengs “užsimezgusią pra
džią” sutvarkyti; padės veikimo planą ir darbą pa- 
stums pirmyn, tečiaus apsirikome. Vienas padėkojęs 
už “suteiktą garbę”, amžinai nutilo > antras “pasi
kaišęs”, užsidarė mokslo kambaryje, trečias vėl aplei
dęs susirinkimą “privatiškai” apsigyveno, o likusieji, te
turėdami prie savęs vien tik susivažiavimo atsimini
mus, irgi nei manyti nei veikti nieko plačiau; negalė
jo. Tat kame čia inupų snaudimo priežastis? Kas 
kaltas, jei šiandien musų “ratelyje” nėra veikiančių
jų? Kieno sąžinė nebaili, tas tegul atsiliepia, primin
damas kitų priedermes dėlko — nelyginant lyg anuos 
raguočius—reikia tampyti prie veikimo? 1 P. L. didžiuo
jasi, sakydamas, buk mano “nereikalingai” yra pri
kišamas moksleiviams: “tu, Baltrau, papūsk...” Tve
riantis moksleivių susivienijimą — pasak jo — ir 
tolimesniame to viso vedime... patįs moksleiviai netik 
putė ir gali pusti, bet ir jų yra priedermė....” Aš apie 
tai neikiek neabejoju. Tečiaus, jie visi “putė”, jei 
viskas, tamstos žodžiais, yra “įsteigta pagal vidią- 
rinį daugumos reikalavimą”, tat kokių čia paibelių 
dejuoti, kad “ratelyje nėra tvarkos nėra veikian
čiųjų?” O gal tas viskas tik eluzijomis likos pada
ryta? Abejojame. Man rodos, kad geradario pasa
kymas pats per save susikantradiktuoja, todėl dar sy
kį atsiliepiu: Nihil sine eausa. Gera priežastis nie
kuomet neišduoda blogo vaisiaus. Dalykai esti tokiais, 
kokiais męs juos darome; o jeigu kas nusitaiko ant
raip, tat privalo jau būti. Kokia gi kibelė perkeitė 
musų sumanymą, ir dėlko dalykai virto antraip, negu 
buvo manyta? Atsakymas aiškus. Viena, nuo pačio 
sisivienijimo užsimezgimo pas mus kasžinkas vis ne- 
siklijavo; tai šiokios kliutįs atsirasdavo, tai tokios. 
Kartais net nei savo privatinių dalykėliu, be laik
raščio skilčių negalėdavome užbaigti. Kas neatsimena 
ano “garsiojo protokolo”, tilpusio ‘Draugo’ 31 nume
ryje pereitų metų, iš pirmutinio L.R.K.M.S. laikyto 
susirinkimo? Rodos tai buvo tik niekniekis; tas visas
‘nesąmones”, lengvai galėjo patįs draugai tarpe sa

vęs atitaisyti ir niekas kitas apie musų “klaidas” nei 
gu-gu nebūtų žinojęs. Vienok veikėjai pasielgė ant
raip: Rašė į laikraštį “atitaisymą” ir tuo pačiu sykiu 
būdami pagauni “įkvėpimo”, visuomenės akyse, nekal
tam žmogui paleido į pakulnę purvų gniuštą. Kas 
niekniekių nepaiso, tas truputis už trupučio nupuls. 
Antra, seime, kiek man teko patėmyti iš kertės, mu
sų kaikurie “vadovai” perdaug karštai atsižymėjo 
siavo “idealiniu veikimu”. Nors visi — pąsak p. L. — > 
turėjome lygias teises “pusti bei spausti”, tečiaus to 
viso nebuvo. Kas atsidėjęs žiurėjo. į musų “trijų die
nų veikimą”, tas matė, jog šalia “lygių teisių”, dar 
buvo ir “specialės privilegijos”, kuriomis išrinktieji 
pasinaudojo. Sic jubeo, sic volo, pro ratione voluntas.
Ir kokie gi rezultatai iš tokios programos? Jokie, 
kaip tik tokie, kokius jau šiandien matome. “Rately
je nėra vikiančiųjų”, susivienijimo idėja virsta į 
polemikų skyrių, žodžiu sakant — vieni nebesupran
tame, ko kiti norime. Todėl, kad išvengus “visokius 
negerumus” musų tolesniame veikime ir sugrąžinus tą
‘karštį”, kuris buvo “pačiame užsimezgime”, aš nuo 

savęs paduodu) naują sumanymą: Prie stalo sėdėdami, 
atsiminkime justitia distributiva, o veikime permainy
kime savo modus agendi. L.R.K.M.A.S. yra musų in
teligentijos dragija. Jiems vadovai taip-pat yra rei
kalingi, kaip kad ir kitoms tikslingai suorganizuo
toms draugijoms. Be vadovų gyvenime nėra tvar
kos. Moksleiviams reikia didžiuoties turint savo tarpe 
tokių asmenų, kurie prisiėmė ant savęs sunkią užduo
ti, atlieka ją su pasišventimu, sąžiningai. Tokie žmo
nės atlikdami savo priedermes, daug palengvina sun
kų trųsą kietiems ir nevieną užgesusią viltį priža
dina iš miego. Bet tikrai yra gėda, kuomet draugi
joje atsiranda “vadovų”,, kurie besidarbuodami “idė
jai”, nukrypsta prie “aure saera fames”.,

“O negavo kuris — jau žiūrėk, bup pamynęs 
Kulnių purvynų savo, ką gerbė andai!”
Nemalonu yra apie tai kalbėti, vienok dar ne

maloniau yra matyti, kad šiandien ir L.R.K.M.A.S. tar
pe atsiranda Simanu, Magų. Bet... parturiunt montes, 
naseeture ridieulus mus!

Ant galo, pareiname prie paties “Mokslivio”.
Čia p. L., apašarodamas sunkų dabartinį musų mate
rialinį stovį, sako: Tik per malonę galima turėti laik
raštėlį 12 puslapių... ki<r juk milionus straipsnių ne
sutalpinsi; todėl nei gerumui, nei gražumu daug ne- 
sisteigsi”. Pirmutinis pasakymas sutinka su tiesa,

I antrasis ne. Tvirtinti, buk tik “milionuose straipsnių” 
tegali rasties gerumas sų gražumu, butų taip-pat juo
kinga, kaip ir anų bobų “priparodymas”, būtent, ne- 
tas gydytojas yra geras, kuris vaistų daug duoda. Man 
regis, kad mums, esant “silpname materialiniame sto-. 
vyje”, pakaktų laikraštėlio ir su 6 puslapiais, bile 
tik rašytojai, pasistengtų rūpestingai apdirbti savo 
raštus. Non multum, ged muitą. Rašant taip jau pa
tartina musų “jauniesiems autoriams”, perdaug .ne
silaikyti įsikibus į svetimųjų skvernus. Cituoti, rei- • 
kalni esant, yra galima net ir patį Sokratą; tik reikia 
atsimoti, kaip ir ką cituojame. Spėkos kitų mums 
suteiktos, tankiai atima energiją, nusilpnina norus ir 
veikimą padaro panašų į snaudulį. Savosios-gi mislįs 
ir darbai, būtinai pakelia muąų tvirtumą. Prityrimas 
parodo, jog žmogus tobulesniu tainpa tik pats savim 
pasitikėdamas. Net ir augščiausiose šakose proto 
darbo naudingiausiomis pasirodo tik paties žmogaus 
paprastosios ypatybės, kaip tai: sveikas protas, atyda, 
stropumas ir uolumas. Geniališkumas, tai nebūtinai 
darbuose yra reikalingas dalykas; tečiau ir didesni ge
nijai negali apsieiti be augščiau paminėtų ypatybių.

ftiuomi užbaigiu ginčus apie “Moksleivį”. 1
J. G. Statkui. |
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Federacijos Kongresas.
Tęsėsi dvi dieni. Delegatų suvažiavo 59. Įsteigta tautos 

fondas. Pradėta rupinties augštesuiaja mokykla Amerikoje. Pri
pažinta jaupuomeuės organizacijų ir moterų sąjungos reika
lingumas. Pasirūpinta iukurti bendrovę (lietuviškų kolonijų 
steigimui po fannas. Užsiimta mokyklų reikalais. Daug svar
bių reikalų nespėta apkalbėti. Vyriausybė išrinkta is pittsbur- 
giečių: prez. Kun. J. Misius, Sekr. kun. A. Jurgutis, kas. B. 
Vaišnoras. Kitas kongresas Chieagoje rugsėjo mėnesyje.

riais, taip tas pats doleris gali 
išgauti nuo rusų vyriausybės jei 
ne autonomiją Lietuvai, tai bent 
didelius palengvinimus.

D-ras Graičiunas pataria rink
ti nuo Federacijos ne keturis 
atstovus, bet septynis, iš jų ke
turis kunigus, tris svietiškus.

Kun. T. Žilinskas pataria Fe
deracijai prisidėti prie ano tūk
stančio asmenų Lietuvoje žadan
čių po 100 rublių tautos įstai
goms.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ KONGRESAS, 

PITTSBURGE.

Pirma diena.
Kongresas prasidėjo truputį 

po 9 vai ryte iškilmingomis šv. 
inišiomis šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčioje. Mišias laikė kun. J. 
Kaulakis, A. L. K. K. Federa
cijos prezidentas. Jam asista
vo: diakonu kun. J. Misius, sub- 
diakouu — kun. M. J. Kazė-

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

Laikas ir vieta rastų talpinimo ' nas, ceremoniarijum# —kun. F.
pridera nuo redakcijos.

Atmestieji rankraščiai nėra grą
žinami redakcijos lėšomis.

Rašyti reikia tik ant vieno put 
lapio, paliekant plačius tarpus 
tarp eilučių. Popieros nėra ko gai- 
Uties, nes korespondentams ir 
bendradarbiams rašant ant abiejų 
pnsių, da-gi smulkiomis raidėmis, 
redakcijai labai dažnai prisieina 
perrašinėti atsaiųstus raštus.

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

)vss
Tautos Fondas.

Atsilikusia praeitą savaitę 
Pittsburge A. L. R. K. Federaci
jos kongresas įsteigė Tautos 
Fondą arba Tautos Iždą. Tai 
be galo svarbus dalykas. Susiv. 
L. R. K. A. ir, kaip rodosi, kai- 
kurios kitos organizacijos renka 
taip vadinamus tautos centus ir, 
surinkusios dalina juos nesiste- 
matiškai, bet jokios tvarkos — 
vat, kas pirmesnis, tas geresnis. 
Iš to išeina, kad vienas naudin- 
gas daiktas gauna daug, kitas 
nieko.

Bet dabar tapo įkurtas tam 
tikras tautos fondas, kurs rupįsis 
visais apskritais tautos reikalais 
ir tuos reikalus rems teisingai ir 
atsakomai.

Kokie tie apskritieji tautos^ 
reikalai ?

Na, švietimas: mokyklų stei
gimas ir užlaikymas; gerų kny
gų leidimas; laikraštijos palai
kymas; paskaitų rengimas, ir į 
tat panašus dalykai.

Medžiaginis Lietuvos pakėli
mas, savyvaldvbės įgijimas; vi
suomenės supažindinimas su lie
tuviais, jų vargais ir tt. (Liet. 
Informacijos Biuras); jaunuo
menės apsaugojimas nno išklydi- 
mo, ištautėjimo ir ištvirkimo; 
ateivių gynimas nno išnaudojimo 
— vis tai apskritieji tautos rei
kalai. Yra jų ir daugiau, bet 
tuo tarpu jų neminėsime. Už
tenka pasakyti, kad visi jie šau
kiasi aprūpinimo ir pagelbos.

Tatątos fondo padauginimui 
nutarta išleisti 100,000 ypatingų 
vienaeentinių ženklėlių, panašių 
į Raudonojo Kryžiaus ženkle
lius. Geri tautiečiai be abejo 
pirkR ženklelius ir, siųsdami lai
škini, lipdys juos ant kopertų ir 
laiškelių. Tuo budu gali susi
dėti didelė krūva panigų (100, 
000 ženklelių gali sudaryti apie 
10,000 dol.).

Kam rupi tautos gerovė, kas 
nori būti tikru tautiečiu, kam 
guli ant širdies gyvieji tautos 
reikalai, tas pirks ženklelius ir 
didins tautos iždą. N

B. Serafinas. Choras dailiai pa- 
gie'dojo M užarto mišias, vado
vaujant vietos vargonininkui p. 
J. Grajauskui. Į bažnyčią pri
sirinko pusėtinas būrelis žmo
nių. Matėme delegatų iš toliau, 
tarp jų d-rą A. L. Graičinną iš 
Chicago, p. M. A. Norkūną iš 
Laivrenee, Mass., p. K. Krušin- 
ską iš Brooklyn, N. Y., J. Pi- 
1 itauską iš Chicago, P. Lapelį iš 
Orebard Lake, Mieh. ir kitns. 
Buvo delegatų iš Philadelphia, 
Cleveland ir kitų vietų. Iš ku
nigų, greta klebono kun. J. Sut
kaičio teko matyti: kun. T. Ži
linską iš Bostono, kun. J. Hala- 
biyrdą iš Clevelando, kun. A. 
Kaupą iš Chicago, kun. J. Vai
šnorą iš McKees Rocks, kun. A. 
Jurgntį ir k.

Po mišių kun. F. B. Serafinas 
pasakė pamokslą apie reikalin
gumą lietuviams, kaip katalikų 
taujtai, rodyti savo katalikybę 
netiek žodžiais, kiek ^arbais. Čia 
pamokslininkas nupiešė skaidrio
mis spalvomis apsileidimą Ame
rikos lietuvių šitoje dirvoje. Iš
kalbingi ir karšti, pamokslininko 
žodžiai padarė labai gerą įspūdį 
į klausytojus. Pamokslas tęsė
si 10 minutų.

Seimas atsidarė 10:45 a. m. 
Birmingham Turner Salėje, ant 
Jane st., tarp 17 ir 18 gatvių.

Atidarė vietos klebonas kun. 
J. Sutkaitis, trumpai pasveikin
damas delegatus ir perskaityda- 
inas Jo Malonybės vyskupo Re
gis Canevin’o laišką.

Po to kun. J. Kaulakis, Fede
racijos prezidentas, sukalbėjo su 
siteirinkupiais maldą “Sveika 
Marija” ir paaiškino apie tik
slą šio pavažiavimo. Federacijos 
tikslas yra dvejopas: rupinties 
apskritais Amerikos lietuvių ka
talikų reikalais ir apsaugoti pri
augančias kartas nuo ištautėji
mo —taigi ir šio Kongreso tik
slas bus apkalbėti tuos reikalus 
ir pasirūpinti budais geriausio
jo jaunuomenės auklėjimo.

Eina mandatų priėmimas. De
legatų viso 45, kun. 10 — tu- 
rinčių balsų viso 55.

Kongreso vedėju išrinkta kun. 
F. B. Serafinas, jo padėjėju — 
J. S. Vasiliauskas.

Sekretoriai: P. Lapelis ir kun. 
M. J. Kazėnas.

Maršalka A. Palūpis.
Presos Komitetas: Jonas Mi- 

tinupkas ir kun. J. Vaišnoras.
Klausimas d-rės J. Baltrušaitie

nės, Gaspad. unijos delegatės, ku
ri nebuvo priimta už delegatę 
dėlei neturėjimo patvirtinimo 
savo klebono, tapo atiduotas 
Pittsbųrgo delegatams.

Sesija pertraukta 11:45 a. m. 
iki 1:30 p. m.

n Sesija.

Atsidarė 1:40 p. m. Atskir
ta delegatus nuo svečių. Dele
gatai atsisėdo priešakyje. Sve
čiai liko užpakalyje.

Delegatė Gaspadinių unijos 
d-rė J. Baltrušaitienė tapo vie
tinių delegatų nepriimta.

Atvyko du nauju delegatu ii 
Elbsrorth, Pa.

Skaitomi pasveikinimai nup 
American Federation of Gatholic 
Societies (prezidento Maher’o ii 
St. Louia, Mo.). Rankų plo
jimas

Telegrama nuo kun. J. Lie- 
tuvniko iš Baltimore. Rankų 
plojimas.

Skaitomas pasveikinimas nuo 
Lietuvių Informacijos Biuro Pa
ryžiuje. Rankų plojimas.

Pašauktas d-ras A. L. Grai
čiunas sur referatu. Aiškina, 
kad Amerikos lietuviai reika
lauja būti sveiki, būti gera me
džiaga rankose tų vadovų, ku
rie nori savo tautiečius vesti ge
rais keliais. Amerikos lietuviai 
ligšiol nėjo gerais keliais. Di
džiausias musų prakeikimas- tai 
girtybė. Antras — tai nesirū
pinimas savo ateitim.

Kiekvienas vyras privalo ap
drausti savo gyvybę kuogrei- 
čiausiUi (pav. Susivienijime tūk
stančiu dolerių), idant mirdamas 
galėtų palikti duonos kąsnį savo 
pačiai ir prideramą išauklėjimą 
savo vaikams. Trečias: — tai 
mupų nešvarumas ir nemokėji
mas vaikų auginti. Ketvirta — 
tai pasileidimas (dažnai vaikas 
nežino, kas yra jo tėvas) ir klau
symas tvirkinamųjų propagandų 
visokių žadėtojų rojaus ant že
mės. Reikia saugoti naujus atei
vius nuo ištvirkimo. Reikią 
įsteigti tautos fondą. Paskai
ta tęsėsi 20 min.

Nutarta skaityti perdėm refe
ratus, o svarstymus palikti vė
lesniam laikui.

Kunigo Kaupo referatas apie 
mokyklas. Nutarta atspausti jį 
atskiroje knygutėje Federacijos 
lėšomis ir išdalinti po parapijas..

2:45 p. m. pertraukta penkio
likai minutų.

III Sesija.

3 p. m. sesija atsidaro išnau- 
jo. Atvyko kun. A. Šimkevi- 
čius ir kun. Čepanonis.

Skaitymas telegramos nuo p. 
A. Gudaičio iš New Philadelphia, 
Pa. Rankų plojimas.

Nutarta siųsti telegramą šv. 
Tėvui. Išrinktas kun. J. Sutkai
tis tai atlikti.

Telegrama nuo J. Kovo ir kun. 
Karkausko iš Waterbury, Conn.

Kunigo J. Misiaus prakalba 
apie augštesniosios mokyklos 
įsteigimą. Lietuviška kolegija 
yra reikalinga. Apie tai negali 
būti ir i ėra tviejų nuomonių. 
Parai iių mokyklų neužtenka. 
Mu«.» įerkia vadovų inteligentų, 
o tokio vadovus t ga’i išau
ginti ' :en lietuviška kolegija. 
Išėjusieji Amerikoje mokslą lie
tuviai nemoka lietuviškai, tau
tiniais rekalais nesirūpina, jų nei 
net nesnpranta. Todėl Ameri
kos lietuvių laikraščiai neturi 
bendradarbių, organizacijos va
dovų. Amerikos kolegijose ir 
universitetuose yra daugiau, 
kaip 200 lietuvių moksleivių. Jie 
norėtų eiti į savąją mokyklą, bet 
jos nėra. Jie patįs įkurie lietu
vių kolegijos fondą. Visuome
nės priedermė yra tą fondą dau
ginti ne doleriais, ne šimtais do
lerių, bet tūkstančiais dolerių.

Kalba tęsėsi 20 minutų. Gar
sus rankų plojimas.

Įnešus kun. J. Sutkaičiui, pra
sideda svarstymai. Paimta tau
tos iždo reikalas. Kun. Serafi
nas aiškina, kad kiekviena tau
ta turi save apskritą iždą ir 
priveda kaipo pavysdį, airiin, 
kurie kasmet aukoja vienos die
nos uždarbį tautos fondui, ir mel 
džia nurodymų, kaip tautos iždą 
įkurti. Tą reikalą plačiai iš
dėsto kun. J. Sutkaitis. Pata
ria įsteigti iždą prie Federaci
jos. Reikia išrinkti keturis są
narius (dn kunigu, du svietiš- 
kiii), po vieną nuo tautinių laik
raščių ir po du nno didesnių 
organizacijų. Tas komitetas ir 
rupįsis tautos iždu. Galima ti- 
kėties, jog, kaip airiai išgavo 
sau autonomiją Amerikos dole- Į

Kilu. Serafinas aiškina, kad 
kun. Žil. .patarimas geras, bet 
kad išveda iš kelio: męs norime 

i įsteigti Amerikoje savą iždą, at- 
Įskirą nuo ano Lietuvos fondo.

M. A. Norkūnas pataria palei
sti lapelius ir išdalinti tarp žmo
nių. Reikia kelti tautos šventes, 
rengti jose prakalbas, aiškinti 

! iždo tikslą ir tuomet rinkti au
kas. Raukų plojimas.

D-ras Graičiunas pataria at
spausti ypatingus ženklelius ir 
pardavinėti juos po centą, kad 
kiekvienas tautietis, siųsdamas 
laišką pridėtų ir tą ženklelį. Pel
nas iš tų ženklelių eis į tautos 
fondą- Rankų plojimas.

Juoz. Brazaitis pataria kreip
ties į draugijas ir parapijas, kad 
prisidėtų prie iždo įkūrimo.

K. Krušinskas paremia d-ro 
Graičiuno įnešimą ir pataria at
spausti 100,000 ženklelių.

Kun. A. Kaupas formuluoja 
fondo įsteigimą:

Tautos iždas rupįsis apskritais ; 
lietuvių tautos reikalais, ypač 
apskritais Amerikos lietuvių rei
kalais: garsins lietuvių vardą, 
duos tikras žinias apie lietuvius, 
gins lietuvių vardą, gins juos 
nuo skriaudos ir išnaudojimo, 
rems ‘Lietuvių Informacijos Biu
rą Paryžiuje, šelps tautines švie
timo įstaigas, jieškos lietuviams 
palengvinimo ir atlikinės į tai 
panašius dalykus. Priimta.

Nutarta rinkti septynis į iždo 
komitetą, keturis kunigus, tris 
svietiskius.

Išrinkti: kun. J. Misiup, kun. 
T. Žilinskas, kun. A. Kaupas; K. 
Krušinskas, J. S. Vasiliauskas, 
M. A. Norkūnas.

Komisija turės padavinėti ži
nias laikraščiuose apie tautos 
fondą kas savaitė — d-ro Grai
čiuno įnešimas.

Fondui bns renkami pinigai iš 
pardavinėjimo ypatingų ženkle
lių, kurie bus pardavinėjami po- 
1 centą. Duoti padaryti 100,000 ; 
tokių ženklėlių.

Fondo padauginimui kelti 
tautos šventes, laikyti jose pra
kalbas, aiškinti fondo reikalą, 
rinkti aukas ir pardavinėti žen
klelius.

Komisija parūpins kas savaitė 
agitacijos raštelius laikraščiuo
se. Tie rašteliai bus skaitomi 
draugijų susirinkimuose ir kito
se saneigose.

Delegatai, parvažiavę namo, 
privalo pranešti žmonėms apie 
fondo įsteigimą ir reikalą jį rem
ti.

Delegatai metų pabaigoje iš
duos Komisijai raportą apie sa
vo veikimą.

Pertrauka 5 p. m. dešimčiai 
minutų.

IV Sesija.

Tapo atidaryta 5:40 p. m.
Kun. Sutkaitis kviečia delega

tui į koncertą ir praneša, jog 
antrakte laikys prakalbą. Po 
prakalbos bus renkama aukos 
tautos iždui

Kun. T Žilinsko įnešimas pa
skirti ii Federacijos iždo 300 
rabi Lietuvos tautos fondui 
(100-100,000 rub.), po 100: ‘Sau
lei’, “žiburiui” ir “Rytui”.

Pakeltas mokyklų klausimas. 
Kun. Sutkaitis aiškina, jog Ame
rikos vaikai nesupranta Lietu
voje sutaisytų vadovėlių ir kad 
reikia parūpinti Amerikos mo
kykloms kitokių vadovėlių.

Priimta kuo. Žilinsko įneši
mas paklausti Lietuvių Mokslo 
Draugijos, ką jinai yra padariu
si ir ką mano daryti su anais 
pinigais, kurie buvo renkami 
1909 m. vadovėlių fondui ir ku
rie teko Mokslo Draugijai. Pri
imtas taip-pat p. Krnšinsko Įne
šimas paprašyti L. Mokslo Drau
gijos, kad iŠ tų pinigų, kuriuos 
ji yra gavusi iš Amerikos lietu
vių, paskirtų premiją už para
šymą vadovėlių, tinkamų Ameri- 
>. - f i •

kos lietuvių pradedamoms mo- ! 
kykloms.

Sesija pertraukta 6 p. m. iki 
9 vai ant rytojaus.

V Sesija.

Tppo atidaryta 9:25 a. in^ ! 
Pirmininkas ragino delegatus 1 
svarstyti pakeltus klausimus ’ 
trumpai, nes reikalų yra daug, į 
o laiko maža.

Vardošaukis. Praneša, jogl 
kun. d-ras V. Bartuška negali 
Kongresan atvykti, nes važiuo
ja į rekolekcijas.

Telegrama nuo kun. P. Sau- 
rusaičio, kad Kongresas visą ai- I 
kobolio karaliją sugriautų. Ran
kų plojimas.

Kasininkas B. Vaišnoras skai-
to kasos stovį.
1906 m. įplaukė
1907 m. „

1
$871,20
233,00 1

Viso 1104.20
Išėjo:

Agronom. mokyklai $230.00
Žemės dirb. mokyklai 144.00,
Vieš. Kauno knygynui 102,65
Vilniaus “Kanklėms” 51.40 |
Šv. Kazimiero Seserims 1

i
(raš. mašinai nupirkti) 100.00 1

1
Viso $638.05»
Lieka kasoje $466.15

Rapirtas priimtas. B. Vai-
šnoras aiškina, kad tie pinigai
nebuvo padėti nuošimčiais, tai
gi jokių procentų neužaugo.

Paimtas mokyklų klausimas, 
Kun. Kaupas pataria vadovėlių 
klausimą pavesti šv. Kazimiero 
Seserims, nes jos vienos, kaipo 
geriausios ligšiol mokytojos, te
gali žinoti, kokie vadovėliai yra 
geri, kokie ne. Kup. Serafinas 
patvirtina. Priimta.

Kun. Sutkaitis įneša pavesti 
šv. Kazimiero Seserims išdirbi- 
mą programos lietuvių skyriaus 
mokyklose. Ugi ginčai. B. Vai
šnoras įneša išrinkti komisiją iš i 
trijų asmenų: kun. Serafino, ku- : 
nigo Kaupo ir d-ro Graičiuno, 
kad išdirbtų programą lietuvių 
mokykloms, susižinojusi pirmiau 
su padegogais. Programa turi 
būtį pagarsinta ir pasiųsta vi
soms lietuviškoms mokykloms 
prieš pradėsiant mokslo metus. 
Priimta. Įnešus K. Knišinskuį, 
nutarta prašyti šv. Kazimiero 
Seserų, kad atidarytų padego- 
gijos kursus, į kuriuos galėtų 
įstoti lietuvaitės, norinčios pra
silavinti lietuvių kalboj ir lietu
vių vaikų mokinime. Nutarta 
remti šv. Kazimiero Seseris ir 
nukreipti ėjimą lietuvaičių į šv. 
Kazimiero vienuolyną.

Eina kalba apie augštesniąją 
mokyklą. D-ras Graičiunas įneša 
paskirti 25% iš tautos iždo aug- 
štesniai mokyklai. K. Krušin
skas pataria paskirti 50%. Nu
tarta paskirti 25%.

Kun. J. Sutkaitis įneša pra
šyti kun. Jono Žilinsko, kad at
važiuotų į Ameriką ir užsiim
tų lietuviškos kolegijos įsteigi
mu. Priimta.

Nutarta įsteigti prie Federa
cijos kolegijos fondą ir prašyti, 
kad moksleiviai sulietų savo fon
dą su Federacijos fondu. K. 
Krušinskas įneša paskirti kun. 
Mišių generaliu agitatorium rin
kimo aukų kolegijai.

Priimtas kun. Sutkaičio įne
šimas, kad išrinkti komisiją iš 
5 žmonių; vieną jų rinkti 5 
metams, kitus keturis vieniems 
metams. Generaliu agitatorium 
5 metams išrinktas kun. Misius. 
Jis apsiėmė važinėti po lietu
vių kolonijas, laikyti prakalbas 
ir rinkti pinigas kolegijos įkąri- 
m ai. Rankų plojimas. Agitaci
jos išlaidos bus apmokomos su
lig komisijos nusprendimu.

Komisijon išrinkti: K. Krn- 
šinskas, M. Norkūnas, kun. J. 
Halaburda, kun. F. B. Serafinas.

Komisija tnrės paleisti atsi
liepimą į visas lietuvių draugijas 
ir kitas Įstaigas.

11:10 fe. m. pertrauka de
šimčiai minutų.

Sesija vėl atidaryta 11:30 a. 
m.

Judinamas draugijų priderė- 
jimo į Federaciją klausimas. Kal
ba M. A. Norkūnas. Užveda 
šneką apie Newark’o seimą 1912 
m. kat. draugijų susivienijimo 
reikale. Pataria pasiųsti tris de
legatus į Kat. Draug. Susivieni-

jiiuo seimą su prašymu, kad Su
siv. prisidėtų prie Federacijos. 
Kun. Sutkaitis aiškina, kad Su
sivienijimas Kat. Paš. Draugijų 
yra siauras, nes apima vien New 
Uerse^ Valstiją. Patraukimui} 
draugijų į Federaciją uždėti tik
tai po 1 centą nuo draugijos są
nario įstojimo, metinę mokestį 
nustatys pačios draugijos savo 
metiniame susirinkime, iki kol 
nepaskirs tikros mokesties Fe
deracijos Kongresas. Komisija 
iš trijų rupįsis agitacijomis po 
draugijas ir sužinos L. K. P. D. 
Susiv. ir bandys patraukti jį 
prie Federacijos. Komisijon iš
rinkti :

A. Palūpis iš Pittsbųrgo,
K. Rasmantas iš Waterbury,

Kun. Serafinas iš Chicago.
Komisija parupįs agitatorius 

įvairiose vietose.
12 petrauka iki 1:30 p. ra.

VI Sesija.

Tapo atidaryta 1:50 p. m. 
Telegrama nuo Aleks. Paulausko 
iš Verona, Pa. Velija Federacijai 
prisirašyti prie American Fede
ration of Catholie Societies.

Keliamas jaunuomenės klausi
mas. Kalba savo referatą p. 
M. A. Norkūnas. Lietuvių jau
nimo Amerikoje yra šiandien 
tiek, kiek pirm penkiolikos me
tų buvo visų lietuvių Amerikoje. 
Bet tas jaunimas visai nedaly
vauja lietuvių gyvenime, o tai 
dėlto, kad jisai nebuvo ligšiol 
suorganizuotas. Jaunuomenę jau 
pradėta tvarkyti ir yra jau Jau
nuomenės Federacija (Lietuvos 
Sakalai) su plačia programa dar
bavimosi. Vardas — Sakalai — 
nesvarbus daiktas; vardą galima 
permainyti. Sakalų tikslas rašy
ti į svetimtaučių laikraščius apie 
lietuvius ir tt. Jaunuomenės Fe
deracija stovi ant Katalikiškų 
pamatų. Prašo delegatų, kad 
netvertų kitos jaunimo organi
zacijos, bet pripažintų jau esan
čią organizaciją. Priimta.

Kun. T. Žilinskas pataria tver
ti po parapijas dar ir sodalicijas 
Rankų plojimaB.

Kun. Sutkaitis pataria duoti 
jaunimo organizacijoms vieną, 
tikrą, neatmainomą vardą.

Nutarta pavadinti jaunuome
nės organizacijas “Lietuvos Vy
čiais” (Lithuanian Knights). 
Vyčiai priderės į Federaciją. 
Komisija rupįsis tos organizaci
jos praplatinimu. Komisijon iš
rinkti : M. A. Norkūnas, kun. 
J. Sutkaitis, K. Vaišnoras.

Nutarta nesikišti į bažnytinius 
santykiais, bet duota pašnekėti 
Scranton’o šv. Jurgio draugijos 
atstovui M. Navickui, kurs pa
aiškino, kad Scrantono šv. Juo
zapo parapijoje pasidarė negerai, 
ir perspėjo delegatus, kad pra- 

I neštų visur, idant lietuviai kitose 
J vietose neeitų serantoniečių pė
domis. Ansoniečiams patarta 
kreipties į angstesnę dvasišką 
vyresnybę, pasiėmus su savim 
kokį nors kataliką advokatą. 
Nutarta parašyti Kongreso var
du Apaštališkam Delegatui lai
šką su meldimu, kad pasigailė
tų ansoniečių.

Nutarta pagirti Flynn’o bill’ių 
(reikale bažnytinų užrašų Penn- 
sylvanijoje) ir pripažinti jį nau
dinga.

3:15 p. m. pertraukta dešim
čiai minutų.

t

VU Sesija.

Tapo atidaryta 3:30 p. m. Jo
nas G. Miliauskas skaito refera
tą apie kolonizaciją. Lietuvoje 
vyresnybė stabdo normalį akio 
plėtojimąsi, taip, kad lietuviai 
pradeda žiūrėti į ūkininkavimą, 
kaipo į žemą, nepelningą užsi
ėmimą. Todėl jie ir bėga į 
Ameriką — Į kasyklas ir dirbtu
ves. Amerikoje pavargę prie ne
tikusio sau darbo, rodosi, turėtų 
eiti Amerikon ūkininkauti arba 
grįžti atgal į Lietuvą prie seno 
gyvenimo, tečiau to nedaro. 25- 
me seime S. L. A. buvo manyta 
įsteigti amatų mokyklą, bet pa
sirodė, kad to padaryti negali
ma. Lietuviai priderėtų eiti į 
ūkį, bet neina — dėlto, kad nė
ra kam jam nurodyti vietą, pa
dėti padaryti pradžią ukiui. Žy
dai griebiasi ūkio, švedai aug- 
ščiausiai stovi ūkininkavime.

Ištirta, jog gerai ūkininkaujant 
galima guuįi 65% nuo įdėtųjų 
ukin pinigų. Kad lietuvių kolo
nizavimas pasisektų, reikia įkur
ti tam tikrą pasitikimą Bendro
vę. Tokią bendrovę gali įsteig
ti Federacija ir aprinkti žemę 
atsakomoje vietoje, tik reikia iš
rinkti tam tikslui atsakomą ko
misiją. Rankų plojimas.

Skaitoma A. Martaus laiškas, 
kuriame pasakyta, jog Con- 
nectieut'o valstijoje jau gyvena 
apie 200 lietuvių ūkininkų. Mar
tin, kviečia Federaciją ■siųsti ko
misiją apžiūrėti tą koloniją lie
pos mėnesyje.

Kun. Sutkaitis sako, kad bo 
bendrovės su kapitalu kolonijų 
įsteigti negalima. Reikia, kad 
Kongresas pripažintį Tokios ben
drovė^ reikalingumą, išrinktų 
komisiją, kuri ir įkurtų bendro
vę.

Kun. Serafinas aiškina apifi 
American ReaJisation Co.

D-ras Graičiunas palaiko kun. 
Sutkaičio įnešimą ir pataria įsi
steigti savąją bendrovę. Mini 
p. Kasputį, kurs galėtų- duoti 
reikalingas patarmes šitame klau 
sime.

Kun. Sutkaičio įnešimas galu
tinai priimtas. Komisijon išt
rinkta : J. Miliauskas, kun. J. 
Sutkaitis, B. Vaišnoras, P. Obie- 
cunas, Agota Sutkaičiutė.

Referatas A. Sutkaičiutės apie 
moterių reikalus.

Moterįs istorijoje. Moterįs bū
davo šeimynos galva, karalienė. 
Moterįs ragindavo vyrus karėn 
ir drąsindavo juos kovoje. 6 Mo
terįs davė pradžią medicinai, 
chirurgijai ir kitiems naudin
giems daiktams.

Pas lietuvius moteriškė panie
kinta. T. M. D. neatkreipia ati
dos į moteris. Vyrai demora
lizuoja namus ir šeimynas (gir
tybė ir tt), o bėdą suverčia ant 
moterių.

Reikia Moterių Sąjungos, rei
kia moterių literatūros, reikia 
moterių susišelpimo draugijų.

Federacija privalo padėti mo
terims susiorganizuoti ir tuo ke
liu pagerinti lietuvių šeimynos 
stovį. Rankų plojimas.

D-ras Graičiunas pataria lai
kyti paskaitas apie higieną, na
mų užlaikymą ir tt

I Pripažinta Moterių Sąjungos 
reikalingumas. Išrinkta Cent
ro komisija organizavimui mo
terių sąjungos: A. Sutkaičiutė 
(pirmininkė), J. G. Miliauskas 
(padėjėjas), kum. J. Vaišnoras.

Pašalpa iš Federacijos iždo 
Moterių Sąjungos įsteigimus at
mesta.

A. Sutkaičiutė ir J. Miliauskas 
protestuoja.

L. I. Biuro Paryžiuje paskirtą
50 dol.

“Moksleiviui” paskirta 25 dol. 
Likusieji pinigai pavesti Tau

tos iždui.
Miliausko referatas apie strai- 

kus atidėtas kitam Kongresui.
M. A. Norkūnas kelia lietuvių 

tautos vėluvos klausimą. Ko
kia buvo Lietuvos vėluva? Nu
tarta palaukti, kol išris tą klau
simą L. M. Draugija.

Kongresas išreiškia užuojaa- 
tą Vilniaus lietuviams, kovojan
tiems ng savo teises bažnyčioje.

Nutarta užvesti Federacijos 
knygas (protokolų, finansų i« 
tt.).

5 p. m. pertrauka 20 min.

VIII Sesija.

Tapo pradėta 5:25 p. m. Kuo, 
J. Sutkaitis įneša, kad pasibai
gus Kongresui, visos komisijas 
laikytų tuojau sato susirinki
mus. Priimta.

Kitas Kongresas bus Chicago *- 
je rugsėjnje, 1914.

Rinkimas Vyriausybės slapta 
balsavimu Kandidatais į prezi
dentą pastatyti: kun. J. Misius 
ir kun. F. B. Serafinas.

Kunigas Misius gavo 41
Kun. Serafinas — 15.
Kun. J. Misiąs išrinktas pre

zidentu, kun. T. B. Serafinas vi
ceprezidentu.

Į sekretorius pastatyti kandi
datais : K. Vaišnoras, kun. A, 
Jurgutis ir J. Stulgaitis.

Kun. Jurgutis gavo 30 balsų.
J. Stulgaitis — 21
K. Vaišnoras — 7
Kasininku išrinktas vienu bal

su tas pats, B. Vaišnoras.

«
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Kasos globėjais išrinkta: P. 
Obieeuuau (36 b.) ir J. S. Čepa- 
naiiis (42 b.)

Tolesni nutarimai:
Federacijos pinigus padėti 

nuošimčiais.
“Draugu©” išrinktas Federa- 

•U<* organą.

Vietos delegatams padėkota 
atsistojimu už gražu priėmimą.

Nutarta atspaudinti kur. Mi- 
aiaus referatą atskiroji knygutė
je drauge su kun. Kaupo refe
ratu.

Nutarta ateinantį Kongresą 
laikyti ne dvi, bet mažiausiai 
tris dienas, nes šiame Kongrese 
daug svarbių reikalų tapo aplei
sta dėl laiko trukumo.

Federacija įsitaisys savo atski
rą metalinį antspaudą.

Padėkota kun. F. Serafinui at- 
sitojimu už gražų Kongreso ve
dimą.

Seimas pabaigta malda 6.45 
p. m.

VAKARAS.

Pirmą vakarą deleg. ir šiaip 
jau publiką linksmino šv. Kazi
miero ir šv. Vincento (iš Esplen) 
chorai. Sudainuota daugiausiai 
Šimkaus Kompozicijų, bet buvo 
Petrausko ir kitą autorių veika 
lėlių. Susirinko pusėtinai jau 
nimo. Jo užsilaikymas buvo ne
ramus, taip kad d-ras Oraičiunas 
visai nelaikė jokios kalbos, ir 
kolektos tautos fondui nebuvo. 
Po koncerto buvo šokiai, kurie 
traukėsi iki 2 vai po gaidžių.

-------
Apskritos pastabos.

Delegatai suvažiavo iš įvairių 
vietų. Buvo atstovų.iš Chicago, 
Philadelphijos, Boston’o, Brook
lyn’o Waterbury, Ansonios, Law 
vence, Cleveland’o, Scranton’o, 
,Wilkes-Barre, neskaitant, žino
ma, Pittsburg’o ir apielinkinių.

Apskritas įspūdis buvo labai 
malonus. Visi išėjo iš salės sma
gus, drąsus, linksmomis akimis 
žiūrėdami į Amerikos lietuvių 
ateitį.

’ Vietos lietuviai labai meiliai 
priiminėjo svečius ir paliko jų 
Širdyse neišdildomą atmintį. P. 
Obiecunas teikėsi pavėžyti de
legatus savo automobiliuje. Ap
skritai, Kongresas buvo link
smesnis ir savo nutarimąis daug 
svarbesnis, nekaip dų pirmuoju.

Reporteris.

asistavo kun. J. ftupšinskas ir Gudaitis 24 balsais. Kandidatavo 
V. Slavinas. Iškilmei ir laikui jp J. Vieraitis, bet gavo tiktai

Sąnarių stovis nuo 27-to ligi 
28-to Seimo.

Susiv. L.R.K.A, Reikalai.
S. L. R. K. A. REIKALE.

Užstojus liepos mėnesiui, pra
sideda 3-čia kvartalinė mokes
tis į Susiv. iždą ir kuone visos 
kuopos laiko susirinkimus. Tai
gi randasi gera proga pasidar
buoti Susiv. naudai. Meldžiu 
tad jus, Mieli Broliai Organiza
toriai ir visi Susivienijimo na
riai paagituok it kiek nors uo
liau šiam laike, aiškindami savo 
pažįstamiems Susiv. naudingu
mą. Keikia pažymėti, kad mu
sų Susiv. kaskart vis tobulinasi, 
ir nauji skyriai yra pritaikomi 
taip, jog šiam laike randasi 
skyrius su $1,000.00 posraerti- 
■ės. Į šitą skyrių reikėtų at
kreipti atydą tų Lietuvių, ku
rie priguli prie svetimtautiskų 
organisaeijų, vien tik augštos 
posmertinės dėlei. Taigi, Broliai, 
kurie lig šioliai dangstėtės po 
svetima vėluva, pamąstykit ge
rai, ar verta jums priderėti prie 
kokių ten “Jednotų” ir “Zwią- 
skų”, močekos, jog tai jus ten 
nerasit tikros motiniškos prie
glaudos. Argi negeriau* butų 
prisirašyti prie Susiv. L. R. K. 
A.? Čia gali savo tikslą atsiek
ti ir dar su mažesniais iškas
ytais, o taipgi pasijusi esąs tarp 
savųjų. Nagi visi stokime į 
darbą, rūpinkimės kad musųį 
Susiv. pastotų tvirtu apgynėju 
musų tikėjimo ir tautos.

Rų pagarba
Centro pres. ▼. Lftptezkai

PROTOKOLAI
38 Srtnm t L t L 1, ana
vusio 3, 4 ir 5 biriMto 1913 m. 

Brooklyn, N. T.
"Birželio < d. 9 vai. ryte visi 

delegatai susirinko į Lietuvišką 
Karalienės Aniuolų bažnyčią iš
klausyt iškilmingų šv mišią, ku
rias atlaikė kun. V. Matulaitis;

pritaikytą pamokslą pasakė dva
siškas vad. kun. J. Dumčius, ra
gindamas visus gyventi meilėje 
ir vienybėje, darbuoties išvien 
Susivienijimo uaudai, neklausyti 
ir ignoruoti tokius laikraščius, 
kurie ardo tą vienybę ir sėja 
ueapykantos sėklą. Užbaigiant, 
nepamiršo pridėti keletą žodžių 
ir vargonininkams, kad neklau
sytų “Kataliko” agitacijos, kur
stančios kariauti prieš dvasišką
ją ir kad išsiskyrimas į pavienes 
ir kariaujančias partijas niekuo
met neatneš pageidaujamo vai
siaus, vien tiktai pragaištį ir su
irutę Susiv. ir kenksmingas pa
sekmes dėl savęs pačių. Kadangi 
tame pat laike buvo laikomas 
Seimas ir Sąjungos L. V. A., to
dėl susirinkusieji Sąjungos na
riai Vargon., laike tų iškilmigų 
šv. mišių, jausmingai ir sutarian
čiai atgiedojo “Singenbergerio” 
missa brevis in hon. S. Stanislai. 
P. M. Petraupkas laike Offerto- 
rium atgiedojo “Cujus Anima”.

Po iškilmingų šv. mišių, dele
gatai susirinko į McCaddin 
Halle’ę, kame dvasiškas vadov. 
kun. Dumčius atkalbėjo Viešpa
ties maldą, o pirmininkas J. Rik
teraitis, pasveikinęs susirinku
sius delegatus, atidarė 28 Susiv. 
L. R. K. A. Seimą ir priiminėjo 
nuo delegatų įgaliojimo laiškus, 
dalindamas jiems ženklelius.

Delegatai pribuvo nuo sekan
čių kuopų:

1 kp. Pranas Burba;
2 „ J. Gfirdauskas ir J. Milu- 

šauskas;
3 „ J. Stepanavičia;
4 „ kun. V. Slavinas ir T. P. 

Knžanauokas;
7 „ J. Poeiavičius, A. Kašiuba, 

V. Smalenskas, M. Tulaba, 
kun. J. Kasakaitis;

8 „ J. Mantvila;
9 „ J. Dablis;

10 „ Kun. J. Kaulakis ir J. Ho
dellis ;

11 „ Pr. Šapis;
13 „ Kun. Lietuvnikas, J. Va

siliauskas, J. Aleksa ir J. 
Grabliauskas;

15 „ M. Kadzewskis;
17 „ Kun. J. ftupšinskas, J. Stul

gaitės, P. Acevičius;
20 „ K. Škaparas;
21 „ P. Mikalauskas, J. Jaru- 

ševičia, K. Urbonas;
24 „ V. Lukoševičia;
27 „ Kun. J. Dumčius;
28 „ A. Vaitulionis;
31 „ V. Lapinskas, M. Kandra-

ta, A. Sodeika, kun. V. Dar
gi*;

36 „ S. Pranis, A. B iškiš;
38 „ J. Tumasonis, S. Supreika;
42 „ Kun. V. Varnagiris, K. 

*J. Krušinskas;
43 „ J. Kanatauekas;
45 „ V. Kancleris;
47 „ J. Čižauskas;
50 „ K. Žilinskas;
51 „ A. J. Gudaitis, kun. V. Ma

tulaitis;

20 balsų, todėl pirmieji du ir 
likosi paskirti Seimo Sekreto
riau.

3. Komisija knygų peržiūrėji
mui: Matas Milukas, J. Vieraitis 
ir M. Kadzewskia.

4. Komis, peržiūrėjimo kon- 
testuotų mandatų: S. Cibulskis, 
S. Pileckas ir P. Mikalauskas.

5. Komisija įnešimų sutvarky
mui: B. Bučkus, K. Mačinauekas 
ir kun. V. Slavinas.

' 6. Presos komisija ir pasiun-, 
rimui telcgramo šv. Tėvui: kun. 
Misius, kun. J. Kasakaitis ir J. 
V. Kovas.

7. Komisija peržiūrėjimui pra
šymų ir skundų: P. Sopis, V. Lu
koševičia ir G. Stalioniutė

8. Maršalkos; S. Poržiunas ir 
P. Montvila..

Po atidavimo knygų, kontes- 
tuotų mandatų, įnešimų, prašymų 
ir skundų paskirtoms komisi
joms, posėdis pertrauktas iki 3 
valandai po pietų.

Sesija 2. — 3:16 po pietų.

Vienbalsiai daleista ir duota 
vieta ant estrados reporteriams 
šių laikraščių: “Tėvynės”, “Vie
nybės Lietuvninkų” ir “Drau- 
go .

Priair.
lšeibr.

1 II III v. sk. viso 
1166 20 33 193 1412 

511 3 1 16 531

Užaugo ant 655 17 32 117 881 
Pir. buvo 5595 20 60 411 6089

Dab. yra 6250 37 92 528 6970 
Suspend. už
2 bert.’13 m. 282 1 _ 8 291

Skaitymas linkėjimų Seimui:
1. Telegramai nuo p. Razburos 

iš Waterburio, Riukevičias iš Wa- 
terbury, kun. Saurusaičio iš 
Waterbury, M. Norkūno iš Law- 
rence, Mass., ' S. Čepanonio iš 
Wilkes-Barre, Pa., nuo narių 8 
ir 50 kuopų Cleveland, Ohio, nuo 
P. ftoliuno iš Waterburio, ir p. 
J. Gabrio iš Paryžiaus, vardan 
Liet. Infor. Biuro.

2. Laiškai nuo: Literatinės 
Maironio Draugijos iš St. Bo- 
neventure CoL N. Y., 109 kuo
pos New Britan, Conn., M. Kob- 
trainio iš Levingston, Me. ir M. 
Norkūno iš Lavrrence, Mass. 
Priimtas į skaitlių delegatų nuo 
60 kuopos kun. M. Šedvidis.

Pakviesta Centro vyriausybė 
išduoda raportą savo veikimo:

1. Pirmininkas J. Rikteraitis 
kad Susiv. iždą jis labiau dabo
jo, negu savo turtą, ir nei po vie
na byla nepasirašė, nepersitikri
nęs apie jos legališknmą, ir kad 
per jo rūpestį, ir agitavimą, 
apielinkėee Waterburio narių 
skaitlius pasididino iki 700.

2. Sekretorius J. S. Vasiliau
skas išduoda atskaitą iš finansų 
ir narių stovio, kuris apsireiškia 
sekančiu budu:

Metinė apyskaita finansinės apy
vartos S. L. R. K. A.

Liepos 1 d. 1912 m. buvo pas
kasteriu ant rankų $8350.53
I skyr. mokest. pribuvo 13940.62 

, 124.11
„ 740.46

898.00 
644.20

Via© su su-
spenduot. 6532 38 92 536 726|

3. Pirmininko pagelb. M. Tu- 
luba skundžiasi apie netanpumą 
Centro Valdybos išmokėjimuose, 
ypatingai atspausdinant Susiv. 
konstituciją.

4. Kasininku Pr. Burba, kad 
jis viską pildė, kas nno jo pri
derėjo ir prisiųstas bylas išmo
kėjo be jokio užvilkimo.

5. Kasos globėjai: J. Jaroševi- 
eia ir K. Krušinskas, kad jie 
pasirašyme bylų visuomet bu
vę atsargus ir reikalavo tikrų 
darodymų apie bylos teisingu
mą, ir kad reikale išmokėjimo 
lojeriui už važinėjimą į Boston’ą 
Mass. valstiją, ilgai svyravo pa
sirašyme bylos, pakol nepaaiš
kėjo, kad toje valstijoje teisingai 
keblus padėjimas Susiv. kuopų 
ir kad Centro Valdyba priver
sta buvo kreipties prie lojerio.

6. Dvasiškas vadovas kunigas 
Dumčius skundėsi, kad diduma 
kuopų sekretoriai neprisiuntė 
paliudijimų apie atlikimą vely
kinės išpažinties, o jeigu kurie 
ir prisiuntė, tai daugiausiai be 
vietinių klebonų parašų. Toks 
pasielgimas kuopų viršaičių liu
dija dorišką jų nupuolimą bei 
apsileidimą dvasiškuose dalykuo
se. Prie to kun. Dumčius per
spėjo, kad ateityje nebus at
leidžiama už panašius apsileidi
mus, bet ištikimai bus pildo
mos taisyklės, pažimėtos konsti
tucijoje.

7. Knygius kun. S. Struckus, 
kad Susiv. knygynas randasi ge
riausioje tvarkoje ir kad praei
tuose metuose nebuvo jokio rei-

lą, po kurio kilo neužganėdini
mai, kad nutarimai iškraipyti, ir 
kad neviskas tilpo protokolan, 
kas buvo svarstoma, daroma. 
Galutinai (to pasiteisinimo per 
buvusį Seimo Sekretorių Matą 
Miluku, protokolas likosi priim
tas su pataisymu, kad: 1) 15 kp. 
Chieągo, BĮ. nebuvo nutarta iš
mokėti pomirtinę N. Vaitkevi
čiaus, bet atidėta apsvarstyti ir 
2) paminėti, kad kun. Buka- 
veokas paaukavo našlaičių fon
dui $20.90.

Seimo vedėjas praneša, kad 
rytoj 8 vai. bus gedulingos mi
šios už m irusius Suaiv. narius.

Kun. Milukas reikalauja pa
skyrimo $50.00 iš Susiv. iždo už 
šv mišias 1-os ir 2-os dienos. J. 
Rikteraitis patarė tam mieriui 
paskirti $15.00, kas ir likosi nu
balsuota.

Kadangi toje pačioje salėje tą 
vakarą buvo statoma opera 

■*‘Kornevillio Varpai”, todėl tos 
dienos sesijos užsibaigė 6 vai.

4 Sesija 4 birželio 9:20 ryte.

Pribuvo 1 kuopos delegatas 
garbės narys kun. V. Kudirka. 
J. Adomavičia patėmija, kad 
maršalkos mažai daboja tvarkos 
ir kad tarpe delegatų aiškiai ma
tėsi partijinė agitacija.

Atsistojimu pagerbti mirusie
ji pereitų metų Susiv. nariai ir 
išreikšta papeikimas tiems de
legatams, kurie nepribuvo į baž
nyčią ant gedulingų pamaldi;.

Skaitymas linkėjimų Seimui:
Telegramai iš Waterburio: 

Paleilienio, J. Olensko ir Stanke
vičiaus; ir Mancheseterio nuo 
Tylos ir nuo Kundrotos. Laiškai 
nuo: p. A." Rasnaškos iš Water- 
bario; p. Lapelis, Orehard Lake, 
Mich.; p. Rupšio iš Chišago, J. 
Tumasonio iš St. Francis, Wis.; 
Šuopienės iš Waterburio; Mont
vilas ir Šalčiaus iš Cleveland, O.

Paliepta Sekretoriui iššankt 
Seimo delegatus, o nepribuvu
siems duoti papeikimą ir jų var
dus patalpinti j Seimo protoko
lą. Neatsišaukė šie delegatai: 
J. Steponavičia, kuša. J. Kasakai
tis, J. Hodellis, M. Kadzevskis,

kalavimo nei išsiuntimo į kuo-į R- Škaparas, J. Jaruševičia, K. 
pas veltui knygų, nei pardavimo j Urbonas, kun. J. Dumčius, A. 
už pinigus. J šį paaiškinimą ku- į Sodeika, kun. V. Dargis, Kan- 
nigas Petkus įnešė, kad katalio- tauskas, J. Čižauskas, S. Poeiu-

lį „
HI „
Vaikų skyriaus
Tautiškų centų

56 „ P. Montvila, S. Pociūnas; Našlaiži* fondan
57 „ M. Launikaitis; Už orgMMĮ
61 „ J. Judickas, J. Ignatavi

čius;
66 „ J. Orinčius;

Už ženklelius

299.86
83.80
47.00

PEOPLES BANK j
Kampas Ashland ir 47-tos gatvi| B
Kapitalas ir perviršius$550.000 
Turtas suviršum 5 mil. dol.

.-i.-: —

Padėk pinigus bankon, ku
ri yra atsakanti ir iš kur gali 
atsiimti ant kiekvieno parei
kalavimo. Pradėk pas mus 
taupinti, mes mokame 3 nuo

šimčius metams. Tu gali pradėti taupinti pas mus su vienu
doleriu. Siunčiame pinigus į Lietuvą pagal žemiausį kursą. 
Sipkortes parduodame i Europą ir iš Europos tik ant geriau
sių linijų Jei tu turi kokius brangius popierus, nelaikyk na
muose, bet nusisamdyk saugę dėžutę pas mus. Kastuos tau 
tik $2.50 metams, arba 5 c. sąvaitei. Darome visokius popie
rius, doviernastis, dokumentus ir užtvirtinam Rusijos konsulį, 

parūpinant važiuojantiems į krajų pasportus.

Ši Banka yra po Valstijos priežiūra su ganė
tinu kapitalu

PEOPLES STOCK VAROS 

STATE BANK I
Ashland Avė. cor. 47th St., - Chicago, III. ™M /V9

zas Telėiša, Leonas Jųgevičia,
.Veronika Sandiukė, Stasys Da- 
nielevičia, Stasys Vitas, Alena 
Sipavičiūtė, Antanas Jurevičia,
Kazys fteffeltaitis.

22 kp. Augustinas Bilinskas.
23 kp. Juozas Patašius, Ig

nas Venekunas, Jonas Zakarau
skas.

24 kp. Marė Lenkevieienė, El
zbieta Žilinskienė.

26 kp. Domicėlė ftliauterienė,
Zofija Cereškevičaitė.

29 kp. Marė Kutbiliutė.
30 kp. Juozas Januška, Jonas 

Januška, Apolionija Žvirblienė,
31 kp. Uršulė Drignaitienė,

Magdė Aponikienė.
35 kp. Motiejus Gauris.
36 kp. Julė Daukšiutė.
38 Jurgis Aliulis.
40 kp. Vincas Damaroda, Kat

rė Jakelienė.
42 kp. Ona Ktoelevieiutė, Ona ......

z-,, v -• * . ....... rankute, Valerija Knviute, JuGlambiute, Agota Abieciuniute, l,, . .j .. ... ,r - tt stma Blakiutė.Prane Adasiuniute, Mare Kas- f
paravičiutė, Katrė Bubniutė,, kp. Juozas Rivitis, Jonas
Agota Spilgienė. ■ Petraitis, Juzė Petraitienė, Matas

44 kp. Ona K. Davickienė.
46 kp. Marė Danguąiienė.

Guldauskienė, Povilas Poeevičia, 
Pranciška Pocaitė, Ona Dobilie- 
nė.

86 kp. Antanas Radvilavičius, 
Jonas Miknaitis, Juozas Šlapi
kas,

87 kp. Ona Gaitaitė, Marė Ra- 
kaųskiutė, Antanas Bernotas.

93 kp. Jonas Gailiunas, Juozas 
Gedvilas, Pranė Merkauskienėi, 
Adolfas Masis, Antanas Gailius.

96 kp. Petronė Jurkevičiūtė, 
Karolina Magdušauskienė, Marė 
Milčinskiutė.

97 kp. Juzė Kaupelienė, Agota 
Bandzevičiutė, Genovė Paliukie- 
nė, Bronė Levickiutė, Albina Pa- 
liciutė, Juzė Kaupinienė, Petro
nė Jekavoniutė, Marė Jurelavi
elutė, Ona Mikelioniiųtė, Vale
rija Kavaliukiutė, Feliksą Labo- 
niutė, Elzbieta Milaševičienė, Al
bina Nanartoniutė, Levosė Žu

71 „ A. Budrikis;
75 „ A. Franka;
77 „ J K. Antanaitis;
84 „ A. Kiaršis;
88 „ Kun. Misiup;
91 „ J. Rikteraitis, K. Maci-

nauskas, J. V. Kovas, S. Ci
bulskis, B. Bučkus;

98 „ J. M. Vieraitis;
101 „ S. A. Pileckas;
103 „ A. Baranauskas;
106 „ Kun. J. Šeštokas;
108 n Kun. N. Petkus;
107 „ P. N. Šelvis, O. Stalioniutė;
109 „ P. Miknevičiup;
114 „ M. Dikia;
115 „ Kun. A. Kod»;
119 „ L. F. Kondrota;
126 „ Kun. P. Gudaitis;
132 „ Matas Milukas.

Garbės narys kun. A. Milukas. 
Tš viri paminėtų delegatų, li

kosi kontestuoti mandatai prie
šais: kun. V. Matulaitį, kun. J. 
Dtąnčių, kun. A. Kurdį, kun. 
Struckų ir Joną Adomavičią ir 
perduoti dėl peržiūrėjimo tom

tikrai komiatjBi.
Rinkliuos Seimo vedimo vy 

riausybės ir atskirų komisijų:
1. Ant Seimo vedėjo kandids 

vo: K. Krušinskas, ir M. Ka- 
dsevskis. Išrinktas K. Krušin
skas 43 balsais priešais 30.

t. Seimo sekretoriais išrinkti 
J. Štiligaitis 29 balsais ir A. J.

Viso pribuvo su likus. $25,129.78

Išeiga:

Posmertinių išmokėta I sky
riaus (53 žm.) $7825.00
Pašalpų išduota iš po
smertinių gyviems 400.00
P asm. vaikų skyr. (3 žm.) 200.00 
Aukų iš Tautiškų centų iš
mokėta 702,82
Už organą 1634.33
Už prirašymą naujų są
narių (35 žm.) 100.00
Alga Centro Sekretoriui. 561.66 
Už 500 auksinių ženklelių 
po 82y2 kiekvienas 412.50
Visų kitokių išlaidų 818.21
Padėta geležiniu kapita- 
lan (Peopies Bank Ed- 
varsville) 7990.00

Viso su padėt. bank. $20,644.52 
Susivienijimo piniginis tur
tas pasididinę ant 4960.00
Birželio 1 d. 1913 m. ran
dasi pas kasteriu 4479.11
Geležiniame kapitale ran
dasi Plymouth hankoj R756.OT
Mahanoy City hankoj 35,042.37
Edvvardsville banko j 7990.00

gas Susiv. knygyno butų garsi
namas organe sąnarių žiniai. 
Tas įnešimas likosi priimtas ir 
nutarta: ka<f kataliogas Susiv. 
knygų turi būti garsinamas or- 

I ganė nemažiau 4 kartų į metus. 
Išpildymas tos priedermės pa
vestas Susiv. knygiui. Toliau 
kun. Struckas, kaipo organiza
torius Pennsylvanijos valstijoje, 
aiškina, kad jis darbavosi pra
platinime Susiv. kiek nuo jo pri
derėjo, bet jeigu nepadidėjo 
skaitlius narių toje valstijoje, 
tai ne iš jo kaltės, bet radosi 
kliutįs, varžančios jo darbus: ne- 
užkvietimas jo per kuopų vir
šaičius, negarsinimas apie at-' 
silankymą organizatoriau^, ne-Į 
davimas vietos prakalboms skelb 
ti ir p.

Centro Pirm. J. Rikteraitis 
perduoda Seimo vedėjui: Su* 
sivienijimo antspaudą, charterį, 
Kasininko ir Sekretoriaus bond- 
sus ir kitas popisras.

Komtsija peržiūrėjimui ko«- 
testuotų mandatų praneša, kad 
jie pripažįsta legališkais dele
gatais : knn. Matuįaitį, kun. 
Struekų ir Joną Adomavičią. 
Prieš kitus delegatus: 56 kdo- 
pos, 27 ir 115, išsireiškia nen- 
prielankiai dėlto, kad jo© man
datai be kuopos antspaudos. Po 
paaiškinimui Centro Sekreto
riui J. Vasiliauskai, kad nekn- 
rios kuopos apiaai nevartojk 
antspaudų. Seimas 49 balaari pri
ėmė visus už delegatus, kurių 
buvo kontestuoti mandatai, sn 
pastebėjom], kad panašus atsi 
tikimai daugiau asatoiksortuotų, 
ir kad ateityje visos kuopos pri
valo vartoti antspaudas ir nau
doti ton, kur yra konstitaeijos 
reikalaujama.

Atsišaukė 119 kuopos drisga* 
tas KImu. Maaatavičia.

Pertrauka 10 mis.

nas, J. Judickas, J. Antanaitis, 
S. Pileckas, knn. N. Petkus, kun. 
A. Milukas ir kum. Šedvidis.

NAUJI NARIAI PRISIBARĘ 
PRIE S. L. R. K. A. ANTRAME

BERTAINYJE 1913 M.
Baland., Gegužio ir Birželio mėn. 

1-mo Skyriaus.
1 kp. Ona Antaniunienė, An

tanas Sabaliauskas, Katrė Ko- 
sienė, Ona Straigienė, Julė But- 
riraavičienė, Paulina Tamnliunie- 
nė, Elzbieta Verkauokienė, Ago
ta Kupstienė.

2 kp. Pranas Stanevičia Julė 
Šlektiukė, Antanas Šliekta.

3 kp. Andrius Jančaitri.
5 kp. Antanas Vazgis.
7 kp. Povilas Greblikas, Agota 

Mačiulienė, Magdė Kupčiuniutė, 
Antanas Valinčius.

8 kp. Katrė Halaburdžiukė, 
Zuzana Petukauskintė, Marė Kn- 
rapkiutė, Anelė Kirkelienė, Pet
ronė Debesienė, Anelė Var kai- 
liūtė, Saliomė Kirkilienė, Agota 
Kundrotienė.

9 kp. Stepone Strielčiunienė, 
Emilija Valaikiutė, Jurgis Mi-

50 kp. Ona Jodiškiutė, Ona 
Bukintė, Juozas Raila, Juozas 
Vaicekauskas, Magdė Raibikiu-

Pet raitie.
103 kp. Stasys Klimaitis, Marė 

Liutkauskiųte, Jonas Kajau- 
skas, Juozas Jančis, Mikas Tan- 
kevičia, Petras Šiučiulis, Adelė

tė, Antanas Mantvila, Katrė Vii- i B^atavieiutė, Kostantas Kai-
kaitienė,, Vincas Greičius, Karo-irirs’ Jur*,s Tarua5a’ Jonas Bar' 
lius ŠeStakaiukas, j dziliauskas, Emilija Krajerienė,

56 kp,Juozas Gižhu, Antanas |Veronjka I^rnatavičienė. 
Valašinskas. j 1^® ^P- Aleksandra Makūnas.

57" kp. Marė Mazionienė Juo- ! 107 kp’ Petronė Zidoniutė,
zas Mickevičius, Marė Jucienė, iles,ovas Aleksandravičia, Barbo- 
Jnozas Beliunas, Magdė Beliu-!rft Skerstonaitė, Karolina Gu- 
njenp j doniutė, Veronika Bandzevičienė.

60 kp. Uršulė Didvaliutė, Juo- Į 109 kp’ Povilas Babris’ Liude‘ 
zas Balčiūnas, Rozalija Poeau- iv,ka Tamošniniutė, Rozalija Ru- 
skienė, Izabelė Jokubaitienė, Jo-jdukiu;tė- Marė Bruneikiutė, Bar
nus Jokūbaitis, Kastė Koletkie-! bora Stankevičienė, —- 
nė, Monika Ivanauskiutė, Domi- Gmpiutė, Bohnlovas 
celė Baubintė, Monika Kryža- Pranė' Milinaičiutė,

Agnieška 
Dziinida, 
Antanas 

Miežlaiškis, Antanas Jermonta.
114 kp. Ona Ceponienė, Ma

rė Valiukonienė.
115 kp. Jonas Bertulis, Kazys

nauskienė, Jonas Bauba, Ju
lė Mačiulaitienė.

62 kp. Ona Radzevičienė.
64 kp. Povilas Pliuras.
71 kp. Motiejus Kirminaitis, Gimbutas, Stasys Rudavičia. 

Feliksą Danisevičius, Jonas Da- i 119 kp. Juozas Kondrošks. 
ridaitis, Viktoras Stenkevičiun, , Anelė Tvarijoniųtė, .Juzefą Za- 
Stasys Valantinas, Jonas Zerma- eharka, Zofija Savičiutė. 
las, Povilas Aleknas, Vincas Nei- ■ 120 kp. Veronika Stučiukė,
berka, Antanas Paulius, Jonas Marė Meškauskiutė.
Zavcskas, Petras Vaitkevičia, 122 kp. Antanas Valiukonis.
Jnrgia Lubomirskis, Kazimie- ]23 kp. Tadas Adomaitis, J>k»-

ras Kartoauskas, Juozas Lu- 'zas Liutkus, 
bomirskm, Antanas Mažeika, An-1 ]24 kp Pr>nafi j.^ubaimkas,
tanas Endrikis, Vincas Bradų- StaRyg Jakubauskas, Petras Ka

siulis, Juozapas Kindurį©, Povi-Prtronė B»liuni.n< Ji.v, A"dri“ B.zin.„rta» Pra
Dalbia, Petras DamoShia, Kati ““

Viso $36.267.55
Susiv. ženklelių randasi 
pas kaštonų vertės 744.00

Visas turtas $37.011.55

3-čia flMįja 8:1* po platų.

Skaitymas laiškų su panveė- 

kinimais nuo organicatoriato 
ant Me. valst. flt. Sabaa© ir iš 

Brooklyn’o nuo Pilaųjų Blaivi-

Toliau Seimo- Sekr. A? Gu
daitis skaito 27 Seimo protoko

mjeym Angė, Marė Babalian- 
skintė.

10 kp. Pijušaa Bendokas, Mor
ta Puodžiūnas, Vladas Cibulskis, 
Kazimieras Žukas, Juozas D a to
brausiu©.

11 kp. Antanas Mačis, Anelė 
Mačienė., Stasys Lukoševičia, 
Marė (Stodskienė, Viktė Rlužin- 
akienė.

12 kp. Antanas Voska,, Marė 
Tulickienė, Marė MaAuickienė, 
Tadeušas Ravaa.

13 kp. Antanas J. Valantiejus, 
Marė Dupkiutė.

16 kp. Stasys Pilipas.
17 kp. Ona Grimaitienė, My

kolas Eukvas, Motiejus ftilevi- 
Čiua, Pranė Rumšienė, Pranas 
Klimavičius, Magdė Ambrocienė, 
Marė Snonmesričienė, Petronė 
Mačiui ionbitė, Alena Kizelienė, 
Katrė Zakarevičienė, Marė Stoč- 
kunienė.

18 kp. Marė Babarskiutė, Mi
kalina Gilienė.

Juozas Drazdis, Kazys Linerta, 
Antanas Gurskis, Stasys Tolavi-i 
čia, Jonas Zadeika, fuozs Zadei- 
ka, Juozas Simanskas, Juozas 
Bružas, Jonas Bružas.

72 kp. Viktorija Zaleekiutė.
73 kp. Jonas Kataras**,
75 kp. Franas Cikonas, Marce

lė Cikonienė, Juozas LRvinavi- 
čius, Petras Kazlauskas, Petras 
Gabria, Anufra© Brazaitis, Jonan 
Gi lis, Kazys Svogūnas, Jonas Tu 
moaa, Magdė Skrynakienė.

76 kp. Antanas Laugžemis.
77 kp. Ona Kardukienė, Elzbie

ta Milerienė, Jonas Vaičiulis.
81 kp. Alena Rpiridavičintė, 

Jurgis Cvilikas.
83 kp. Teršė Kupčiūnienė.
84 kp. Ona Stepulevičiutė, Ona 

Keršienė.
85 kp. Mikas ftiaučhmaa, Ka

zimiera Varanavičienėj Rozalija 
Bajoraitė, Jonas Navickas, Ago- 
tA Aušrienė, Antanas Ramanau
skas, Rozalija, Motskaitė, Marė

las Andžiunas.
128 kp. Vaclovas Vaškevičius. 

Cicilija Balkienė, Antanina La
banauskienė, Adomas Lenavičia. 
Jonaa Špokus.

130 kp. Juozas Krali kas.
135 kp. Liudvikas Žiūkas.
136 kp. Pranas Bobavičia, Juo

zas Vaičiūnas.
137 kp. Ramonas Kalinauskas, 

Vincas Briedekis, Magdė Sinke
vičienė, Aleksandra Kelpšas, Vin
cas Šimkus.

138 kp. Pittsbar<h, Pa. (nau
ja) kan. J. Sutkaitis, Aleksandra 
Kazlauskas, Pranas Pšolgaoakaa, 
Jonas Sutkaitis, Petras Sutkai- 
tis, Agota, Sutkaičiutė, Franas 
Krikštolait.is, Juozas Miškinis, 
Ignas Indžinnss, Jonas Miliaukas 
Baltramiejus Vaišnora, Antanas 
Bardziliauskas, Petras Urmonas, 
Mikas Dambau8k*s, Baltramie
jus Antanaitis, Marcelė Januš
kienė, Stanislovas Daugininkas. 
Tgnas Svetkanskas, Ona Kindė-

(Seka ant 7 to pusi.)



DBinBJjJ*' Liepos (Luly) 3, 1913. ' ’ t:

MARK T WAIN.
HUCKLEBERRY FINNAS

Apysaka.
Vertė JONAS KM1TAS.

— Tai gal geriau būt pasakyti kaimynams.
— Koks tu neišmanėlis! Kas iš kaimynų norės už 

sikrėst pažandėmis? Ne! Geriausia niekam nesakyt, 
— Gal ir tiesa. Taip, tai tiesa.
— Bet gal reiks pasakyt dėdėms, kad ji trumpam 

laikui išėjo pasiviešėtų. Mat, jiems, gal, labai rūpės
— Taip, — atsakiau. — Ir pati Marijona prašė 

manęs, kad pabučiuotumet nuo jos dėdes, o ji, girdi, 
bėgs pas tų — kaip jo pavardė, kurį velionis Petras 
tankiai minėdavo1!?

— Tai gal bus Apthropas?
— Žinoma. Pasakykit jiems kokių nors pavardę. 

Taigi ji sakė, kad pasakyt dėdėms, kad ji bėga pas 
Athropų užkviesti jį, kad būtinai atsilankytų licitaci- 
jon velionio Petro daiktų. Girdi, tegu jiems pasako, 
kad ilgai neužtruksiu, gal sugrįšiu rytoj. Ji nieko ne
sakė apie proktorius, tik apie Athropų, nes jisai, girdi, 
norėjo pirkti Velionio namus.

— Gerai, — atsakė merginos ir nubėgo pas dėdes.
Dabar viskas gerai buvo sutaisyta. Merginos nie

ko nesakys, nes nori važiuoti į Angliju. Gi karalius ir 
kunigaikštis verčiau norės, kad Marijonos nebūtų per 
licitacijų, kad dr. Robinsonas negalėtų jos kame per
spėti. Jaučiausi labai smagiai. Nė Tamukas Sawyeris 
geriau nesugalvotų. Žinoma, jis viską sudarytų pui
kiai, bet naudos daugiau neatsiektų.

Daiktus išpardavė tų pačių dienų, tuojau po pietų. 
Karalius visur šnipinėjo ir kišosi į mažiausias smulk
menas. Landžiojo po žmones, ir šnekindamas kiekvie
nų, tankiai privedė Šventraščio žodžius. Kunigaikštis, 
prisimetęs nebyliu, savotiškai vebleno, patraukdamas 
tuomi. visų užuojautų. „. t

Galų gale viskas tapo parduota, — viskas iki ma
žiausių mažmožių. Aš dar nemačiau tokio gedulingo 
žmogaus, kaip tas karalius, — viską rodos ryte prarytų.

Staiga prie upės krašto prisiyrė garlaivys ir susto
jo. Matyt, kokie nauji svečiai atvažiavo, nes žmonės 
pradėjo rėkauti ir švilpauti. Minia grūdosi artyn ir 
švilpaudami ir juokdamiesi šaukė:

— Nauji gentįs Petro Wilkso atvažiavo! Yra iš 
ko pasirinkti! , .

XXIX.
Ginčai apie giminystę. — Karalius paaiškina apie nuo- 

stuolį. — Rašto bandymai. — Atkasa lavoną 
* Huckas pabėgo.
f • V Jtf g- '

Nuo garlaivio stoties, lydimi skaitlingos minios, 
ėjo du žmogų: vienas senyvas, labai Švarios išvaizdos 
ponas, kitas jaunesnis, parišta ant kaklo- dešine ranka, 
toan tas visiškai neišrodė juokinga ir maniau, kad 
Žmonės nesiliaudami šukavo ir juokėsi visu keliu. Bet 
karalius su kunigaikščiu nusigąs ir pabals. Bet kur 
tau! Juodu nei ne krust. Kunigaikštis, rodos, nei ne
nuvokęs kame dalykas, linksmai sau vebleno, o ka
ralius parodė labai nuliūdusį veidų, tartum jam šir
dį skaudėjo, pamačius, kad pasaulyje randasi tokių 
begėdiškų prigavėjų. O jis taip puikiai tų sulošė, kad 
keletas žmonių susispietė aplink jį, kad parodžius sa
vo užuojautų. Senis ponas, kurs tik-kų išlipo iš garlai
vio, išrodė labai nustebusiu ir tuojau prakalbėjo. Tuo
jau galima buvo suprasti, kad jisai kalba tikrai angliš
kai, daug geriau už karalių, kuris tik vos-ne-vos galėjo 
pamėgdžioti angliškųjų tarmę. Negaliu čia privesti vi
sų jo žodžių, bet taip maždaug kalbėjo:

— Tas viskas, kų čia matau, taip manę nuste
bino, kad, prisipažįsiu, ne esu prisirengęs tinkamai pri- 
parodyti savo giminystę su velioniu Petru. Mano bro
lis susižeidė kelionėje, o mudviejų daiktai per klaidų 
tapo užlaikyti vakar vakare, taigi negalime tuojau pri
statyti savo paliudijimų. Tik tiek pasakysiu, kad aš 
esu Petro Wilkso brolis, o čia kitas jo brolis Williamas, 
kuris negirdi ir negali kalbėti ir da-gi, turėdamas su
žeistų rankų, nei pirštai negali nieko parodyti. Bet 
mudu ėsava tikri velionio broliai, ir kada ateis musų 
daiktai, ryt, ar užporyt priparodysime viską tinkamais 
dokumentais. Dabar gi nieko daugiau nesakysiu, tik 
apsistosiu viešbutyj ir lauksiu.

Taip pasakęs jis drauge su broliu buvo beeinąs 
šalin, bet karalius pradėjo tyčioties:

— Žiūrėkit jo, išsilaužė rankų, — kaip tai tei
singa ir paranku! Mat, negali kalbėti ir nemoka pir
štais parodyti, nes niekados nebuvo bandęs. Užlai
kė jų daiktus! Kaip tai viskas puikiai susitaikė šio
se aplinkybėse! 1

Ir pašiepiojančiai nusijuokė. Visi žmonės taipgi 
pradėjo šaipvties, išskyrus vos keletą.

Vienas jų buvo daktaras, kitas, smarkios išvaizdos 
Vyras, su šik!šni|n,ių krep|šeLiif (rankose, kaž-kų vis 
šnabždėjosi su žmonėmis ir linguodamas galva šnai
ravo į karalių, — buvo tai advokatas Levi Bell. Tre
čiasis klausėsi, ką senis poną kalbėjo, o dabar staiga 
kreipėsi į karalių:

— Palauk! Jeigu esi Harvey Wilks, tai kada at
važiavai į šitą miestą1?

— Viena diena prieš laidotuves, prieteliau, — at
sakė karalius. .

(Toliau bus)

Jaunimo padėjimas 
Amerikoje.

Pastaruoju laiku labai daug 
kalbama, rašoma apie jaunimo 
lavinimąsi. Kas tiktai mauo, 
šiek-tiek suprantąs, siūlo savo 
sumanymus, savo, buk tai išras 
tujs, kelius.

Daug jau yra toje pakraipo
je nuveikta, bet dar toli gražu, 
kol galutinai jaunimo gyvenįmas 
susitvarkys. Kaštas, kalba sus
kelia žmogaus jausmą, priduoda 
jaunam liglaikinį stiprumą, bet 
greitai ir vėl išgaruoja.

Pavyzdis, tiktai bendru darbu, 
męs galėtumėme šj-tą nuveikti, 
bet kadangi žmogų# labiau yra 
linkęs prie žodžio, negu prie dar
bo, tai viskas ir pasilieka pagal 
seną.

Lietuvoje, tiesa, šiuo laiku 
karštai ėmėsi už darbo musų 
inteligentai ir šiaip jau prakil
nesni žmonės ir, nesigailėdami 
darbo, įvedė daug šviesių suma
nymų jaunimo gyveniman, kaip 
miestuose, taip ir sodžiuose.

Draugijos, jaunimo rateliai, 
doringi pasilinksminimai, teat
ras, žaislai, gegužinės, paskai
tos, prakalbos, — tai ne tiktai 
miesto, bet ir sodžiaus kasdieni
nis apsireiškimas. Lietuvos jau
nimas, matydamas gerus savo 
vedėjų norus, o ypač sau naudą, 
su džiaugsmu spiečiasi į kuopas, 
kad bendrai darbuoties savo 
prasilavinimui. Ir paimkime da
bar atvykusį iš Lietuvos jauni
mą: jis daug augščiau stovi už 
jaunimų, prabuvusį Amerikoje 
kelis metus.

Amerikos lietuvių jaunimo pa
dėjimas visai nepagirtinas. Nu
vykęs į kokią nors vietą, lietu
vių apgyventa, dažnai matai, 
kad. tenykštis jaunimas išsisky
ręs, neturi jokios tarp savęs ben
drystės. Jeigu ir yra kokia 
draugija, tai jaja rūpinasi tik 
tiek, kad užsimokėjus paskir
tas mokestis, nes kitaip galė
tų prastoti tos draugijos privi
legijų.

Draugijos arba pavieni žmo
nės, sutaiso kaip kada prakal
bau bet jos neatsiekia savo tik
slo.?

Parengia pasilinksminimų, bet 
tas atsibuna jau taip Ameriko
niškai, kad patekęs į jį, manai 
esąs tarp svetimtaučių. Neuž- 
dainos čia Lietuvos dainelių, ne
pažeis lietuviškai, nes tai, girdi, 
per prasta, tas tiktai tiktų Lie
tuvoje, bet ne Amerikoje. Taip 
mano atvykęs iš Lietuvos jau
nuolis, o jau čia išaugęs tai net 
bijosi, kad neužsitarnavus var
do: “lietuvis”. Yra susipratusių, 
bet labai mažai.

Girdėti laikraščiuose arba 
žmonėse pasakojant, kad ten ir 
ten jaunimas susipratęs, kad ten 
ir ten bendrai veikia; nuvykęs 
gi ton išrinkton vieton, randi 
tą patį, kaip ir visur.

Atsiranda Amerikoje tokių 
vietų, kur jaunimas bendrai vei
kia, lavinasi. Pasiteiravęs, ran
di, kad tai darbas vieno kokio 
šviesenio žmogaus, kurs atsidė
jęs, visa savo siela darbuojasi.
Ir per ilgą vargą pasiekia sa- 
tikslo. Vadinasi, ten randasi 
žmogus-veikėjas, o kitur tai, gal, 
nėra? Yra visur apšviestesnių, 
prasilavinusių, tik jie mažai tesi
rūpina savo tautiečio pakėlimu.

Daugumas musų inteligentų 
skrajoja utapijų padonėse, o tuo 
pačiu tarpu nemato, kad aplei
stas jaunimas neranda sau pa
spirties. Kiti užsiima prirody
mais žmogaus išsivystymo iš pro- 
toplamos, ar iš kitų gyvybių, pa
švenčia tam tiek ir raštų, o jau
nimui nepaveda ir mažutės kny
gutės. Amerikos lietuviai išri- 
šinėja pasaulinius klausimus, 
tveria rojų ant žemės, sukelia 
didžiausius ginčus, o jaunajai 
gentkartei numeta tik trupinė
lius.

Rašo ilgiausius straipsniu^ 
vardan tautos pakėlimo, o tautos 
pamatą, tautos paramą užmir
šta..

Nežinau, kaip tautos pakėlimą 
supranta tokie rašytojai, bet aš 
tautos gerovę rišu su jaunimo 
stoviu. Jeigu jaunimas išsilavi
nęs, tai ir tauta pati gali pakil
ti, jeigu jaunoji gentkartė išsi- 
gimus, tai veltu Šviesesnės atei
ties laukti.

Dar, rodos, vieną klaidą daro

[musų veikėjai: skundžiasi kai- 
kurie jų, kad jaunimas jų ne
klausąs. O ar pamąstė bent vie
nas jų, kokiu budu atsiliepia 
jie į jaunuosius. Iš augšto, ne
suprantančiais žodžiais, moksliš
kai. Reikia mesti augštybes, o 
žengti prie Jaunųjų, taiky tiesį 
su jų pažiūromis; tada tai tave
pilnai supras ir galėsi juos lavin
ti pagal savo norą. Daug ydų 
yra muisų inteligencijoje, bet 
nesmių koksai mokslinčius, kad 
galėčiau mokyti kitus. Rašau, 
kaip suprantu, ir norėjau tiktai 
nurodyti, kad Amerikos lietu
viai inteligentai mažai tesirūpi
na musų jaunimu. Manau, kad 
tas klausimas rupi ne tiktai man 
vienam; manau, kad ir pats jau
nimas atsilieps, kaip jis mano 
apie tai. Negalima tai visa iš
rišti keliuose žodžiuose. Yra tai 
svarbus ir sunkus klausimas, 
bet, turint gero noro ir sten- 
gianties išrištinas ir sutvarkyti- 
nas.

Jonas Karosa.

Petras Lapelis

Katalikiškosios Mokslei
vijos “Tikiu",

(Tąsa).
Norint prieiti prie tiesos, prie 

tikro dalykų pažinimo, reikia 
prisilaikyti tūlų regulų, reikia 
remties autoritetu, pastoviomis 
normomis. Niekas juk Logiš
kai, su gryna sąžine negali pa
sakyti, kad 2x2-5, kad ex ni- 
hilo potest aliųuid fieri, kad ens 
non ėst non-ens, kad hilozioz- 
mas yra ne filozofiška sistema 
ir ne 5, 5 ar 4 šimtmetyje»pirm 
Kristaup egzistavusi, kad evo
liucija ne hypotėzė, kad “Also 
sprach Zoroaster” yra vardas 
garsaus veikalo ne filozofo Nit- 
sche’s, kad Giordono Bruno, Spi- 
noza, Meilingas, Hėgelis nebuvo 
panteistais, kad “Letat c’est 
moi”*) pasakė, daleiskim, ne 
Liudvikas XIV, bet Napoleonas 
I etc. Taigi šiuose dalykuose, 
kur jau yra priparodytas daly
ko faktiškuynas bei joj teisingu
mas, niekas negąli laisvai min
tyti, norėdamas teisingai minty
ti. Žmogus absoliutiškai laisvai 
gali mintyti ar veikti tiktai, 
kaipo abstrakcijlnis asmuo, vie- 
nata, neturinti jokio susidūrimo 
su visuomene, su josios gyveni
mu, mintijimais etc. Su savimi 
atskirai, gali kiekvienas ką nori 
daryti, gali ką nori mintyti, nes 
turi laisvą valią. Bet dalykuo
se, visuomenę apeinančiuose in
tegraliai, toji laisvė žymiai su
sisiaurina. Jeigu įvyktų laisva- 
manybos arba ultra liberaliz
mo mfaterialistiškos idėjos re- 
alybėn, tai ant šios musų že
melės pasidarytų, man regis, la
bai, labai augšta; užviešpatau
tų proto ir valios anarchija; ne 
tiktai ką jokis ' pažangos dar
bas tuomet butų negalimas, 
bet visa kas grįžtų primityvės- 
na formosna, paimtų viršų vi
sokio blogo reakcija.

Tečiau laisvamaniai, į tai nie
ko neatsižvelgdami, rašo, kad, gir 
di, “laisvosios ’ minties siekiu 
yra kelti kultūra, šviesti ir pla
tinti tarp žmonių laisvamany- 
ba, kas reiškia kovą priešais 
kujnigiją, pialaikančiąją žmonių 
protus prietarų ir burtų pan
čiuose” (? — P. Lap.)*). — 
.Veltui jie čia savinasi vieni 
švietimo bei kultūros kėlimo mo
nopolį. Kunigijai ir katalikams 
nemenkiau tas pats rūpėjo ir ru
pi. Tik tą darbą šie pastarieji 
remia ne laisvamanybe, bet mok
slu ir doros skleidimu. Tiky
ba laisvamaniams žinoma kad 
burtai, bet rimčiau mintijan
tiems nėra “burtai”. Jeigu pa
galios ir nusileistumėme lig pla
čiausios tolerancijos ir pripažin- 
tumėme laisvamaniams tai, kad 
jiems ištikro rupi apšvietimas 
ir kultūra, bet kas iš to, kad ant 
tų pačių pėdų pasistato jie sau 
kontradikcijįą ar negaeiją sa
vo siekiams, naikindami “bur
tus” (suprask tikybą, Dievą, 
sielos nemarumą, Bažnyčią etc.), 
prie kurių yra prisirišę bei į 
kuriuos yra įsitikinę milionai

•) Valstybė — tai aš.
*) Citata paimta iŠ laiško į 

Tnane rašyto p. J. Smelstoriaus. 
(Toliam bua)

•'DRAUGO’’ SFAUBTUVajB GAU 
NAMOS SEKANČIOS KNYGOS:

1. Fablolė arba Bažnyčia katakomboa*.
Parašė Kardinolas Wiseman, Vertė 
Vytautas. Labai graži apysaka ii 
pirmutinių kriMčionybėa amžių. 
Kaina 11.00

2. Evoliucija, ne Bevollnclja. Paraėė
Patrimpas. Ii iitos knygos galima 
susipažinti sn sociologijos mokslu. 
Skaitytojas ras joje prsktingne nuro 
d y mus Lietuvos visnomenės veikė
jams. Kaina 36c.

3 Kodėl neini Upažlntlea? Psraiė kuo 
Aloyzius J. Warol, J D. Vertė kun. 
V D. Dideliai naudinga knyga. 
Sumuia visus bedievių argumentui 
pri ei išpažintį. Reikalinga pasiskai 
tyti kiekvienam Ameiikoje gyvenau 
čiam lietuviui. Kaina 26;.

ė. Katriutė. Triveiksmis Dramos Pa 
veikslėlis ii liaudies gyvenimo. Len
kiškai parašė Karvatova. Vertė A. 
Vėgėlė. Eiles sudėjo A. žalvarnis 
Labai tinka scenai. Kaina 16c.

6. Užkrečiamųjų—Umpamųlų ligų ižai 
plėtojimo budai Ir kova au Jom i* 
Paraėė Dr. A. L. Graičiunas. Knyg* 
reikalinga kiekvienam šeimininkui 
Ją perskaitęs, žinosi, kaip pasisaugo 
ti nuo daugelio ligų. Kaina 16c.

6. Lietuvių Tautos Memorialas, J. Ga 
brio įduotas tautų kongresui Londo
ne. Labai įdomi knygutė Pelnai 
iš šios knygutės eis Lietuvių Infor
macijos Biurui Paryžiuje. Kaina 10c

7. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaiz
delis. Lenkiškai parašė Kazimien 
Goralczyk. Vertė A. Vėgėlė. Tinka 
blaivininkų rengiamiemsiems vaka
rams. Kaina 10c.

8. Trumpas Katekizmas. Be šito kate
kizmo engali apsieiti, jei mokini vai
kų poterių. Kaina * 10c.

9. Apsvarstyk! Atlipusiems misiją pa 
minkėlis. Parengtas iš gerbiamojo 
Tėvo Kazimiero, Kapucino, pamoks 
lų. Šita knygutė labai reikalinga 
visiems, kurie girdėjo Tėvo Kazi
miera pamokslus. Kaina tiktai 6c

10. Naminis Valkų Auklėjimas. Pa
rašė kun. A. S.

Labai naudinga knygutė. Kiekvie
nas tėvas ir motina privalo ją skai
tyt ir gerai įsidomėti rastas tenai pa
tarmes. Kaina 10«.

11. Tiesos žodis Socialistams. Pa
rašė Kunigas.

Šita knygutė parodo, kokie yra 
musų socialistai ir kokias ginklais ka- 
rauja su bažnyčia. Būtinai turi ją 
perskaityti. Kaina 10c.

12. Skriauda, šimelio Kručko gy
venimas ir darbai.

Labai juokingas aprašymėlis. Kai
na 10c.

IS Ar Kristus tarėjo brolių Ir se
serų.

Perskaitęs šią knygutę, gali drąsiai 
stot į ginčus su bedieviais apie Ma
rijos nekaltybę. Kaina 5e.

Chicago Title 
& Trust Co.
69 W. ltfashington Str. 

CHICAGO, ILL.
Makes Abstracts of Title

Guarantees Titles to
Real Estate

Transacts a General
Trust Business

Assets ezceed $8,000,000.

Harrison B. Riley, Pres.,
A. R. Marriet, Vice Pres. 
Wm. C. Niblack, Vice Pres.

And Trust Officer. 
J. A. Richardson, Vice Pres. 
Wm. R. Folsom Treasurer. 
J. M. Dali, Secretary.
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Geras aptarnavima8 

mus augina.

Merchants Banking Trust 
Co. turto užaugimas $103, 
000 per vienus metus — 
nuog Gogužio 3 d. 1912 *m. 
iki Gegužio 1 d. 1913 — ro
do, kad musų banko popu- 
liariškumas auga.
Turt. geg. 3, 1912 — $751, 
Turtas geg. 1 d.
1912 m. $751,192.63
Turtas gegužio 1 d.
1913 m. 854,209.58
Turto užaugimas per 
vienus metus 103,016.95 
Męs galime perkeisrti Jųsų 
čekį į svetimų žemių pinigus 
Męs galime pagelbėti Jųsų 
reikalams.
Męs galime pagelbėti Jums 
nusipirkti nuosavybę.
Męs galime dang pagelbėti 
musų depozitoriams.
MERCHANTS BAMKIN6 TRUST CO, 

Makotų Cit), Pa.

Lietuviškyjy Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių šly

nu pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo L
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki

nimui ir išauklėjimui. Seminarijoje prie reguleriškojo 
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

GEROS MOKINTOJOS. PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės 

šiuo antrašu:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III. H
smsmmsnoKmsramsMMMn

DRAUGIJŲ IR PARAPIJŲ 
ATYDAI!!!

Jeigu turite kokį nors spaudos 
darbą, paveskite jį

“DRAUGO" SPAUSTUVEI
“DRAUGO” SPAUSTUVE atlieka geriau

sia, greičiausia ir pigiausia visokius 
spaudos darbus, kaip tai: Knygas, Kon
stitucijas, programas, plakatus, tlkie- 
tus, parapijines mokesčių knygeles, cir- 
kuliorus, laiškus, konvertus, užkvieti- 
mus ant balių ir t.t.

SPAUZDINAME Įvairiose kalbose: lietuviš
kai, angliškai, lenkiškai ir t. t.

PATĮS IŠVERČIAME iš svetimų kalbų Į 
lietuvišką ir iš lietuviškos Į svetimas.

SPAUSTUVE atvira nuo 8-nių ryto, ligi 
5-kIų vakaro.

RAŠYDAMI laiškus adresuokite:

DRAUGAS PUBLISH. CO.
2631 W. 67th STREET, CHICAGO, ILL

Telephonas ENGLEWOOD 9111

Sergančioms Moterims!
.«V|»

Jeigu kenti balto
mis ant drapanų, 
nupuolimu motės,
|esi nevaisinga, tu
ri skausmingus 
periodus, reuma- 

_____ i ’zmą ir 1.1., mė
gink mano naminį gydymąsi, ku
riuo išsigydysi namie, — ir visai 
pigiai. JTuojau rašyk, aprašyda
ma savo skausmus ir indek 2 c. 

markę atsakymui.
MRS. A. S. HON

Bot 2, SOUTH BENO, IND.

IVilkes-Barre 
Deposit & Savings

BANK,
71

Kapitalas
Perviršis
Depozitai

$160.000.00
600.000.00

2.700.000.00

Banka atdara kasdien nuo 9 ry
to iki 8 popietu. suhatomis nuo 
9-12 vidurdienyje ir nuo 7 vai. 
vakare iki 8;

Galima susikalbėti lenkiškai ir 
ietnvMkal

LIETUVIŠKA BANKA
T0WN OF LAKE SAVINGS BANK 

Joaaph J. Elia*. Savininkas. 
4600-4602 So. Wood Si. Chicaco, III

Priimam, pinigu. i Banks uiCMjrjimni nuo 
vinto dolerio Ir daugiaus Ir mokama tračia pro- 
c«nt* ratoml. ant matų. Siunčiame pinigus I vi- 
ui dalia ariate pigiai, greitai (r telningal, o aratl 
mq tanių pinigu. mainom., perkame Ir parduo
dame. Parduodame llfkortae ant vl,ų linijų | 
krajų Ir ii krajaua. taipgi tikletu. ant geleiiuka- 
llų po ris* Amerika Ir Europa.

lfuaų Banka iidlrba rlaoklu. raitu. Ir doku- 
mentu. viso.. kaiboM Ir dunda rodą lietuviam, 
vi tokiuos, .taitlkimno.. Ir reikaluos. rp.tltk.i 
Ir per lallkua. Tik kreipkite, rlrimlniltu .ntralu.

Plymouth National 
BANK.

Kapitalu bu perviršiu į 

$106.000.00.
Šitoji Banka priiū 

Suvienytųjų Valstijų 
Ašies. Moka 3 nu< 
nuo sudėtų pinigų. Galimu 

susišnekėti lietuviškai.
G. M. Postlethwatte» 

iždiRbdoMk

Mandagus patarnavfaaaeu

First National Bank
PUBLIC SOUARE

Wilkes-Barre, Pa.

UNITED STATES DEPOSITABY

KAPITOLAS $876,000,00 
Perviršis ir nepa
dalyta nauda 490,000,M

Ui sėdėtas pinigu mokr. MOf
nuošimti.

WM. 8. Me LEAN. Pra.ld.nt. 
PRAN3IS DOUGI.Afl. CaNiler

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lieta via Išdirbtas

visokiu ženklą 
draugystėm. • v- 

pattnsisi: Skarde 

guztkuCfu meta- 

ltevu, ammaOota 

ir padengtu edlftj- 
loM’u, Šarpu, vė
liavų ir Karosu.

Man paraztiM Szn- 
bn. eftlfcfanaafc-J 
tftfani.

H. A. Norkaus
142 F10SPBCT ST., UOMMCl IMS.

-■ė»pa
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AMERICAN REALIZAT10N COMPANY
H. H. Hansen, Manager Georgi* Land Department

Gali turėti farmą, kaip šičia
Gali nusįpirkti 20 akrą farmą arba didesnę ir 

įmokėti tiktai vieną ketvirtąją dalį viso# verty
bės. Tuojau gali pasidaryti savininku: nereiks 
tan nįeko mokėti paskui per dvejus metus. Duo
sime tau medžiagos pnaistatyti namams, tvartams 
ir kiteuiNi trioboros, tarp-pat gausi šulinį. Duosi
me sėklos pirmiems pasielįams ir padėsime par
duoti javus. Be šitokios pagelbos vargu butą 
dirbti žęme ir ant jos gyventi. Dviejų metų pel
nas, kol reikės mokėti toliau, duos tau tiek pi
nigų kad pridengsi kitas išlaidas ir dar turėsi 
siek-tįek bankoje.

Šitokios pirkimo sąlygos

nebuvo dar siulijamos niekad pirmiau ir gali būti 
siulijauios tiktai didelių ir turtingų firmų, ku
rios turi didelius plotus žemės, parduot}* ją ir 
gali palaukti pinigų. Situs pasiuKjimas reiškia, 
jog kompanija pasitiki žeme, jos derlingumu, pasitiki 
Tavim. Tavo pasisekimas yra musų pasisekimas.

Klimatas sveikas ir puikus
žemė guli piet-rytiuėje Georgijos dalyje, o kli

matas vidudisis nes jį vėdina vėjai nuo Atlaatiko 
ir nuo Meksikos įlankos; nėra karščių vasarą, nei 
šalčių žiemą — dėlto tai klimatas čia sveikiau
sias, žemė guli nuo miesto turinčio 17,000 gy
ventojų. Eina per ją skersai geležinkelis, o ne

Rūmas 450, Railway Exchange Bmtding 
80 L Jackson Bbd. ir Michigan avė., Chicago, BĮ.

toli yra trįs kiti geležinkeliai, dėlto šita vieta 
guli pasidaryti dar didele muge.

Ateik ir važiuok su mumis.
Musą ekskursija bus iš Chieagos subatoje, lie

pos 15 d. Ims tiktai kelias dienas pasivažinėti ir 
apžiūrėti žemę. Jei jieškai farmos, iš kurios nori 
tusėti peiso ir kurioje nori apsaugoti sau ateitį, 
esame tikri, kad pirksi pas mus. Jei pirksi tai 
geležinkelio kaštai bus atmušti iš pirmosios mo
kesties u nupirktą žemę.
ATMINKI 20 arba 40 akrų farma pietų-rytų Geor
gijos dalyje, kur renka vaisius tris kartus me
tuose, negali imti palyginta au 100 akrų farma 
šiaurėje.

Smulkesnių žinių ganti, kreipkis# prie

Dr. P. M. Kossakovvski, 1535 Wes1 Dhision Street, krapis ktthmkee Aw,, arta pas Joseph Leszcynski, 3315 lo. Norgan Street
irMitohngM »5 ... Matai gali tapti iltim pamiaotėM <ti«na

Sas. L.R.K.A. Reikalai.
Y -a

(Tųsą iiuo 5 puls.)
rienė, Kazys Sakauskas, Stani- ,
, o , i • • r> . rz i- i Juozus Jurkūnas, Ona Jrirkorrra-slava Sakauskiene, Petras Zaliec- i 

kas Ona Raškanskaitė, Marė Le- l'
sanskienė, Juozas Daukšas, Mi-j kp. Jonas Gurevičia.
kolas Gurevičia, Jonas Ourevi- Marė Jakaieiutė, Alek-
čia, Petras Margilevičia, Anta-jsandra ^nis, Jonas Zubris, Ve
nas Grafas, Kazimieras Mieke- rond<a Žynitė.

i . kp. Mikas .lannlevicius, Kle i . . v . ,v, . . met pareisi vvventi ant farmos, ... įninku antrašus, nes laiškai, siun- pareisi gyvenu ant iarmos,metisas Janulevieius. I __ _ __ I i,_:_ t
103 kp. Ona Šukiutė,
107 kp. Kostancija S. Kntinkė,

.iailii p. J. A. Bartkui, 338 E. 58 , duosiu visą rodą, kaip tiki
nt., Nevv York City, grįžta atgal. į n*nkauti, kiekvienoje valandoje, j 

Kuomet pribusi į Peacock, Mi-Su pagarba
‘Draugo” Adm.

First National 
BANK,

PLYMOUTH, PA.
UŽDĖTA I8M.

Skausmas pilvo
chigan. tai tuojau telefonuok^ KAPITULAS |100.000.00 
nian į mano farmą, o aš pribu- PERVIRŠIS $300,000.00 
siu su automobiliu ir apvažio- Bi džiauni* ir nugiavafe 
siu per visug laukus, iš ko ga , Banka mieste. '

vičia.
139 kp. Portland, Oire. (nau

ja) Antanas Raškauskas, Jieva 
Raškauskienė, Antanas Valin- 
čius, Magdė Raškauskiutė, Vin
cas Smalenskas, Stasys linkaitis, 
Kazys Stonis, Stasys Sledinskas.

140 kp. Carbondale, Pa. (nau
ja)

Pavieniai: Juozas Mikinis,
Adomas Šiaučiūnas.

2-ro Skyriaus.
48 kp. Rozalija Stankevilčienė.
423 kp. Antanas Bilius.

, 136 kp. Kazys Vilčinskas.
138 kp. Marė Lesauskienė.

S.L.R.K.A. Centr. Sekr.
J. S. Vasiliauskas

KUOPŲ SUSIRINKIMAI

20-oji kuopa, Philadelphia, Pa., 
laikys savo bertaininį susirinki
mą nedėlioję, liepos 6 d., 3:20 
vakare, lietuvių svetainėje. Mel
džiame visus susirinkti ir užsi
mokėti mėnesinę, nes kolektuoti 
daugiau neisime. Be to yna 
daug svarbių svarstymų. MeV 

i džiame visus susirinkti.
Sekr. Wm. Kareiva.

60-oji kp., Bayonne, N. J. lai- 
j kys bertaininį susirinkimą 5d. 

140 kp. Vincas Saladonis, Vin- j liepos 7:30 vakare, pas P. Klimą, 
cas Vaitukevičnis, Mikas Laitis, Į 57 prospect avė.

Paješkojimai.
Jieškau

zakristijono vietos. Zakristijono 
priedermes nuodugniai pažįstu. 
Lietuvoje buvau ilgą laiką za
kristijono pagelbininku. Šven- 
mis dienomis galiu atgiedoti rą
žančių ir kitas giesmes. Paeinu 
iš Kauno gub., Šaulių pav., Bai- 
siogalos parapijos. Jei kuriam 
gerb. Klebonų butų reikalinga 
zakristijono, meldžiu kreipties 
šiuo antrašų:

Vincentas Damaševičia 
4549 Hermitage avė. 

Chicago, III.

lesi kuogreičiausiai pasirinkti 
farmą.

Adresuok — tuoj gausi kny
gelę ir mapą dovanai.

Anton Kiedis,
Peacock, Lake County, Michigan.

Meka 3 nuošimčius 
sudėtų joje phrigę.

nue

nekartą stojasi dėl tankaus ištuštėjimo vidurių. 
Jeigu turi minkštus (valnus) vidurius, labai len
gvai gali gauti »kaoamą. Pasiek pačią ligos prie
žastį. Siek, kad ištuštėjimas grobų butų atgal 
vienokiu ir padek galą skausmams. Vartok

Ar Skaitei Kada Laikraštį ‘'LIETUVA?” 
Gal nežinai kur ią gauti?

“LIETUVA”
Eina |au 2t metus Cbieage, Mlmeis kas
Pėtnyžia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių Amerikos, Europos ir 
viso sviąto,o prenumerata kaštuoja me- 
hri tik 62.OO, pusti metų 61-00. 

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSX1,
3252 So. Halsted St., CHI6AB0, ILL.

OTTO E. NEWMAN
Drapanų Kratuve 

101 E. Main St., Danville, III

Musų lietuvišk iparda vėjai vi
sada maloniai patarnaus ir viską 
paaišin Jums uždyką. ,

Ateik ir pasipazink su jais.

diMyk saw sveikatą ii pinigus
nusipirk mum naiįiau 
•to pagerinimo PRO SĄ 
ir atlik prosinimąi pa
są Įniko sn mažais išlai
dais ir taiko gailimu. 
Visada gatavas iiiluma 
regnlinojama; gali-pro 
s vii lauke ar viduje; 
Kit keta nai moterimbn 
tinai reikalingas.Rašyk 
apie platesnias žinias. į 

_____  Agent geras nždnrtla ,

The J. Hgaudas Noveity Cs. į
54. Halsted M. Dept 6 CMaago.MKazys Kadžius, Juzė Saladaunie- 

nė, Adolfas Juravičius.

3-čio Skyriaus.
38 kp. Katrė Radzevičiūtė.
57 kp. Ona Rulinskienė.
60 kpj Agnieška Kinienė.
86 kp. Juozas Tološa, Juozas 

Kuzinas.
90 kp. Aleksandra Adomaitis.
123 kp. Juozas Jusevičius, "^iš 

pirUio į trečią), Kazys Užninkąs, 
Vladas Gaidamavičius.

138kp. Jonas Grajailskas, Adol 
tas Cinikas, Antanas Grepas, 
Ona Raškanskaitė.

140 kp. Vincas Murauskas, Mi
kas Makaravičius, Antanas ša- 
laduonis, Feliksą Dodas, Adomas, 
Kverinielius, Rožė Murauskienė, 
Pranas Vinickas, Pranas Jankau
skas, Adomas Lerkauskas, Anta
nas Sadauskas, Juozas Galevi- 
eius, Paulina Kverinielienė.

Vaikų Skyrius.
1 kp. Julė Pileckiutė, Alena 

šeštakauskiutė, konstantas Šeš
takauskas, Veronika šeštakau- 
skiutf1, Morta Šešta knilskintė. 
Albina Verkauskiutė, Jonas Ver- 
kauskas, Marė Verkauskiutė.

2 kp. Povilas Šliekta, Stefa- 
nė ftliektukė, Emilija Šliektu- 
kė, Viktoras Šliekta, Juozas Vit- 
kius, Vaclovas Vitkins, Anelė 
Vitkiutė.

3 kp. Zofija Jasinauskiutė.
5 kp. Mečislovas Bolotas, Marė 

Bolotukė.
7 kp. Vaclovas Baranauskas, 

Emilija Smalenskiutė,
8 k p. Kazyš Debesis, Rozali

ja Debesiutė, Vladislovas Kir
kilą.

9 kp. Franas Baltrušaitis. Ge
diminas Dujbis, Birutė Dumbliu- 
tė.

11 kp. Adomas Majauskas,
Vincas Zorckas, Magdė Zorckiu- 
tė, Elzbieta Zėrekiutė.

17 kp. Klemensas Piliackas, 
Irena StulgaiČiutė, Jeronimas K. 
Stulgaitis, Adelė Piliackintė, Le
onas Beržinskas.

25 kp. Kazimieras dančiukas, 
Antanas Noreika, Jonas bognšu- 
kas, Vincente Bogušiu t ė, Stasys 
Boguštikas.

36 kp. Juozas Aimonas.
42 kp. Jonas Straigis, Albinas 

Gražiui is, Emilija Gražuliutė.
50 kp. Juozas ftimujevičiua.
51 kp. Alfonsas Sinkevičius.
58 kp. .Vncas Radauskas.
60 kp. Julė Koletkintė, Ona 

Koletkiutė, Emilija Koletkintė, 
Stasys Moekutia.

61 kp. Kazimieras Zigmantas, 
Antanas Arbačaimka^ Jurgi* 
Zigmantas, Jonas ArbaČiauskas.

68 k p. Antanas Brastauskas,

Sekr. Šedvydis,.

8-ta kuopa, Cleveland, O. lai
kys bertaininį susirinkimą lie
pos 6 d. 2 vai. po pietų, bažny
tinėj mokykloj, kampas 21-osi 
ir Oregon st.

Visi sąnariai malonės susirink
ti ir atsivesti naujus prisirašyt.

,Sekretorius-

71-oji kp., Waterburv, Conn.',' 
laikys savo bertaininį auairinki- 
mą liepos 6-tą dieną svetainėje 
No. 48 Green gatvės 1-mą vai. 
po pietų. Malonėkite visi lai
ku susirinkti ir ujžsimokėti pri
gulinčią mokestį. Bus priėmi
mas naujų sąnarių. Kas atsives 
prirašymui nemažiau, kaip pen
kis naujus narius, gaus dovanų 
auksinį, Susivienijimo ženklelį^ 
vertės $1.25.
i " Sekr., S. Cibulskas.

11-ta kp., AVaterbury, Conn., 
laikys bertaninį susirinkimą lie
pos 13., 1 vai. po pietų, naujo
je parapijos svetainėje. Mel
džiame visus laiku susirinkti ir 
užsimokėti prigulinčią mokestį, o 
kurie gyvenate kituose miestuose 
malonėkite prisiųsti savo mokes
tį sekančiu antrašu: S. S. Cibul
skas, 21 Congress avė., AVater
bury, Conn.

Taipgi bun priėmimas naujų 
narių ir prirašiusieji penkis nau
jus narius, gaus dovanų auksinį 
Susiv. ženklelį, vertės $1.25.

Sekr. S. Cibulskis.

125-oji kp., Export, Pa., laikys 
bertaininį susirinkimą. Kviečiu 
visu* sąnarius, taipo gi norinčius 
prisirašyti, susirinkti 3:00 p. m. 
draugo M. Malusio name.

Sekr. M. Grigalevičia.

51-oji kp., New Philadelphia, 
Pa., laikys savo bertaininį susi
rinkimą, nedėlioję liepos 6 d. 
pobažnytinėje svetainėje tuojau 
po pamaldų. -Visi nariai priva
lo atsinešti po 75 cen. mokesties, 
tai yra: 50c. bertaininės ir 25c. 
kuopos reikalams. Taip-gi bus 
priimami ir įrašomi nauji nariai.

Bėk r. A. J. Gųdatis.

:10-oji kp., Scranton, Pa., lai
kys aavo bertaininį susirinkimą 
liepos 13 d. 4 vai. popiet, toje 
pačioje svetainėje, kaip ir visa
dos. Malonėkite viai susirinkti, 
nes bus svarstomi svarbus reika
lai.

V. Mačiulaitis

Atidai 106-oa S.LJtJLA. kuopos, 
Vow York’o.

Meldžiame 106-os Basivieniji- 
mo kuopos pranešti savo virfci-

VARGONININKAS.
Neseniai atvykęs iš Lietuvos 

ir gerai suprantantis savo ama
tą, pajieško vietos. Kuriam iš 
gerb. Klebonų butų reikalingas, 
meldžiu atsiliepti per laišką j 
“Draugo” Redakciją

(a g)

Vietos pajieškojimas.
Pajieškau vietos už vargoui- , 

ninku. Dabar atvažiavau iš Lie
tuvos, turiu 38 metus ir neve
dęs. Galiu gerai vesti chorą, 
nes 20 metų esmiu tame amate.

Malonėkite iš gerbiamų klebo
nų atsišaukti.

Ignotas Podgaiskis,
Care of P. Bartkevicz,

877 Cambridge st., 
Cambridge, Mass.

(a o)

Severos Vaistus 
Nuo Viduriavimo

f Severa’s Diarrhoea Romedy)

Jos yra labai patariamos, kaipo vaistas prieš 
cholerą, skausmą pilvo, vasarines ligas, uždegimą 
grobų ir t. t.

Kaina 25 ir 50c.

i

FAPRMO8! FARMOS!!

Didžiausia lietuvių kolonija 
Mfichigan valstijoje, Lake ir 
Masen Paviete, kur yra 145 lie
tuviai farmeriai. Aš turiu pa
ėmęs toje apielinkėje iš anglų 
daug gatavų farmų pardavimui. 
Derlyngi lygus laukai su bu- 
dinkais ir sodnais visokio didu
mo. Prekė nuo $20.00 akras ir 
brangiau. Anglikai, nenorėdami 
gyventi lietuvių užgyventose vie
tose, man pavedė parduoti savo 
farmas. Labai gera proga įgy
ti gerų derlyngų laukų tarp savų 
lietuvių. Toje pačioje apielinkė
je, kurių daug lygios, neišdirbtos 
žemės parduoti dėl visokio di
dumo farmų; jų prekės nuo $8.00 
lig $20.00 akras ant geriausio 
išmokėjimo, ant daugelio metų. 
Gali pasirinkti šėmę. kokios 
tik norėsi. Turiu palei upelius 
prie žuvingų ežerų. Atvažiuoki
te tuoj, kol tebėra laukuose ja
vai, ir galite matyti, kaip viskas 
derlingai užauga. Žinosi ką per
ki ir kas kaip užauga, ir, atei
nantį pavasarį žinosi, kaip pra
dėti ant savo žemės gyventi. 
Tariu su gyvuliais, su mašinomis 
ir su apsėtais lankais farmų par
duoti; tik ateik ir gyvenk! Kų 
rie perka ir nori parsndavoti, 
tiems prirodyju randsuninkų. 
nusipirkęs gali tuoj ir paranda- 
vsti ir imti gerą randą. Atva
žiuokite šiame vasarvidnje pas 
mane į farmas. Aš esmių far- 
meris; todėl galėsi savo vaka- 
eijas praleisti sveikame tyrameĮ 
ore, upėse bei ežeruose pssižve 
joti ir išsirinkti kuogeriausią far- 
mą arba žemės mus lietuvių ko
lonijoje..

Tikiuosi, kad liksi tt pirmo pa
matymo musų kaimynu, o kuo-

CENTRAL "‘SS?"* BANK
1112 W. 35ti galvi, Mtdl llergu,fihisiį), IL

Kaip buvo paduota valdžios revizoriui Birželio S, 1*13 
TUKTA6:

Kitos įstaigas skolingos bankai ................... 910,736.89
Randasi bohdsų už ......................................... 56,100.00
Kitokių vė^ės popierų*.....,.......................... 4,626.90
Priguli nuo kitų bankų ir pinigais.........  156,977.83

Viso ...............................     1,195,917.87
ATSAKOMYBES:

Už kapitalą ....................................  250,000.00
Perviršį ir pelną ..................................  16,722.91
Pelną dar visiškai neprigulintį bankai ..........  11,727.44
Atidėta dėl taxų, ete.......................................... 3,450.19
Depositus ................... , ..................................  857,917.33
Bondsus paskolintus ........................................ 56,100.00

.1-., .. ~1J95,917.87
Depositu Lapkričio (November) 27 1912 .... 365,893.44 

„ Vasario (February) 5 1913 ........... 532,262.94
Balandžio (April) 5 1913 ___ _ 688,237.31

, Birželio (June) 5 1913 ................. 857,917.33
Priima depositus ir moka 3%. Reikalus atlieka ir

per laiškus. Lietuviškai kalbama.

NAUJIENA!
Ką tilt išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Paraše

CHARLES DICKENS
Lietuvių'' Kalbon Vertė

JONAS KMITAS

Y ra tai labai graži ir interesinga 
apysaka. Pradėjus skaityti, sunku 
yra atsitraukti nuo knygos. Kiek
vienas, norintis smagiai ir naudin
gai praleisti laiką, lai skaito šią kny
gą. Yra tai stora knyga, turinti 520

puslapių, o kainuoja 
TIKTAI >1.00

Tokios geros, naudingos ir drauge 
taip pigios knygos dar nebuvo 

pardavime!
Prisiųstų dolerį, reikalaukite knygos: OLIVERIS 

TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite antrašu:

DRAUGAS PUBLISHING C0.
2634 W. 67tk Street, - Chicago, III.

W. F. Severą Co. .CEDAR RAPIDS 
!0WA

Skaitykit ir platinki! “Draugą”

Užganėdinimas!

MUSŲ Biznis didinasi kasdiena, kas reiškia, kad kostu- 
merius užganedinam. Pirkusiems pas mus, jeigu nepatinka 
apmainom, arba pinigus sugrąžinam. Kostumeriams Siutus 
TAISOM ir PROSINAM VISĄ METĄ DYKAI.

Storas atdaras vakarais Utarninke, Ketverge ir Subatoj. 

Nedėliomis iki pietų.

THE BRIDGEPORT CL0TH1NG C0.
A. N. MASIULIS, Manageris 

3246-3248 So. Haktod St CHICAGO, ILL.

Dr. O,Malley išaiškina priežas
tis pasekmingo gydymo
išsiveržimas

Verikosele a?ba netikrasis išsiveržimas.
Hydrocele arba vandeninis iišsiveržimas.

PURKAI ir visokios ODOS LIGOS 
Be jokio* operacijos, skaudėjimo ar ap

leidimo aavo kasdieninio darbo.
PRIEŽAŠ0IA IŠGYDYMO: na paliudijimą apįe jo tikrumą.
1. DĖLTO — Kad jojo neskan- G. A. Fritzinger (polieijantas)
dantį metodą likos naudota su- Wilkes-Barre, Pa., išgydytas 
viršum per 25 metus, taip vadi- nuo sunkaus išsiveržimo 5 me
nami išsiveržimo speeialistaii tai atgalios, nenešioja diržų, 
naudoja ir seka paskui ją. Thom B. Williams, angleka-
2. DĖLTO — Kad išgydė suvir- sis iš Hyde Park, Pa., išgydyta* 
šum 12,000 ligonių; nekurie nno išsiveržimo, 5 metai kap 
pribuvo iŠ tolimų šalių, o ku- diržo nenešioja.
rinoB jin vienas išgydė.
3. DftLTO—Kad kožną savo žo-

R. D. Greenvvald, mašinistas 
prie Prospect Brėkerio Breslau,

dį gal pinigiškai ir profeaijona- ( Pa., du vaiku 3 ir 9 metų sena- 
lškai užtikrinti, knrį duoda li- mo, išgydyti nuo išsiveržimo, 
geniui, o 25 metų praktika gau o diržo nenešioja jau 2 metai, 
■kaitykite, ką sako Dr. O'Malley’o išgydytas pacijentaa. y 
Unijos Docking Bosas iš Raube’o kasyklų, Luzern, Pa., sako: 
uuodotinas Daktare O’Malley:

Rašau jums šitą laišką, kad Tamstai pranešus, jog per 
Jūsų pasekmingą gydymą šiandien nereikalauju dėvėti nei 
kokią raiščių ir nebejaučiu jokių skausmų, nes esmi visai 
sveikas. Di tai veliju, kad viai su panašiomis ligomįs kreip

tųsi pas Tamstų ir bntų išgydytais. Boz 131, Luzerne, Pa.
Ad. Kutenberger.

Su tokiais paludijimaia dėlko turėtum dar vilkinti įr ne
ateiti ant rodos pas Dr. O’Malley, kuris tave PERŽIŪRĖS 
TT2DTKĄ ir pasakys, kas tau kenkia, ir geriausią rodą, kaip 
gali pasveikti. Geriau pasinaudok tt 25 metinės praktikos įr 
nebusi pavojuje.

.AOHUiLaajiMA* voaTta«ai. an es. eaOvą
Atsiųsk adresą, o prisiusime knygutę au abrožė- 
liais apie išsiveržimą, užpečėtytame koperte. •

Dr. Alex. O’Malley
Ofisas; 1SB So. YashingtM SL, WiHtes-S*rre,P a

Kur lietuviškai ir lenkiškai susikalbama ir susirašoma.
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VIETINĖS ŽINIOS.j

Pirko arklį už 15 centų 
— susubarė.

Antanas Novakas nupir
ko nuo Jono Najausko (šis 
gyvena 8612 Baltimore gat
vės) arklį už penkiolikių 
centų ir notrėjo pasivaži
nėti su juo praeitą sekma
dienį. Įsikinkė jį į vežimą, 
kurį buvo nusipirkęs už 1 
dol. — bet arklys nei iš 
vietos. Nei keiksmai, nei 
mušimai nieko negelbėjo: 
arklys, kaip nesijudino, 
taip nesijudino (sako, Na- 
jauskas jo nešėręs nuo 
penktadienio). Galop No
vakas pareikalavo atgal sa
vo 15 centų, bet pinigai, de
ja! buvo jau praleisti. Pra
sidėjo negražus barniai, 
kuriuos užbaigė poliemonas 
Miebael O’Neal, užmokėda
mas 15 centų iš savo kiše- 
niaus.

tuoniolika kitų šalių. Da
bar imasi už to plano smulk 
menų. Keletą dienų atgal 
Valstijų sekr. Bryan’as iš
dėstė kiek smulkiau kai- 
kurias plano dalis. Tarp
tautinė komisija, kuri iš- 
rišinės kilusius nesusiprati
mus tarp atskirų šalių, su- 
sidėsianti iš penkių narių 
šitaip: po vieną narį bus 
paskirta abiejų besikivir
čijančių šalių valdžios; po 
vieną narį bus abiejų prie
šingų šalių paskirta, bet iš 
kitos šalies, ir 5 narys bus 
paskirtas pagal susitarimą.

Abejotina, kad šisai pla
nas įvykintų visuotiną tai
ką.

Neapsakomi karščiai 
— daug miršta.

Šiomis dienomis Chicago
je viešpatauja nepakenčia
mi karščiai. Tiesiog die
nomis dirbti, o naktimis 
miegoti negalima. Daug 
žmonių krinta be žado kar
ščiais. Praeitą šeštadienį 
krito 17 žmonių, iš jų 9 nu
mirė. Šiaip jau nėra tos 
dienos, kad nenumirtų 3— 
4 žmonės. Geriausias gin
klas prieš kaitrą — visai 
negalvoti apie ją; nevalgyti 
mėsos nei negerti svaigina
mųjų gėrimų. Maudyties 
galima, kiek kas nori.

Tikisi, Mexiko nurimsianti.
Huerta tvirtina, kad Me- 

xiko greitame laike nurim
sianti, ir kad Suvienytos 
Valstijos pripažins Huer* 
tos valdžią Meksikoje.

Paskutiniame laike Me- 
xikos geležinkeliai yra dide
lėje betvarkėje. Daugelyje 
vietų tiltai sulaužyti, sude
ginti, geležinkelis išplėštas. 
Mexikos karės ministeris 
tečiau tvirtina, kad į kokį 
mėnesį laiko viskas bus su
tvarkyta ir galės prasidėti 
regularis geležinkelio judė
jimas.

Paskutiniu laiku valdžios 
kariuomenei vis geriau se
kasi įveikti sukilėliai. Štai 
praeitos savaitės pabaigoje 
valdžios kariuomenei pasi
sekė atimti iš sukilėlių mie
stas Lamaposos.

T

D K A U O A S Liepos (Lilly) 3, 1913.

Cambridgiečiui. Nebetekę vie
tos šiame numeryje, atidėjome 
iki kitam. Reiks trumpinti.

Patersoniečiui. Apie Patersono 
simviejų straiką tilps sekančiame 
numeryje.
•s

Dudlaiiiui, Thomas, W. Va.
Tilps sekančiame numeryje.

“Moksleivio” Redakcijos 
adresas.

Vakacijinis “Moksleivio” Re
dakcijos adresas raštams, pre
numeratai ir šiap-jaų visokiems 
susinešimams yra sekantis:

P. Lapelis,
10806 Wabasb avė., Chieago, III.

N. B. Amerikos L. R. K. M. 
Susivienijimo sąnariai teiksis jį 
atsiminti

LOTAI! PIGUS LOTAI!
Nemokėk randos! Įgyk sa
vo locną namą. Mes par
duodame lotus tarp 63-ios 
ir 69-os gatvių ir\Vestern 
Kedzle avės., apie 10 ml- 
nutų paėjėjus nuo Lietu
vių Šv. Kazimiero Vie
nuolyno. Gera karų tran- 
sportacija. Lengvos iš
lygos.

Pirk dabar, nes lotų 
kainos greitai pakils.
Pioneer Real Estate Ge.

3137 W. 63rd St., Cor. Tro, St. 
CHICA60, ILL.

JUOZAS LEŠČINSKIS
SENIAUSIA PIRMOS RŲŠIES APTIEKA

visuomet prikrauta kaip vietiniu, taip ir užrubežiniu vaistu. Recep' 
tus Iszpildo kuopuikiausia pigiausiomis kainomis ant

IB R i o o e p o R T ’ o: ??
3315 Morgan [Street, - - [Teleph. Yards 705 &

Pareikalavus taipgi siunčiame vaistus pačta’arba expresu

Kada tu ne
gali gauti
TIKROJO

LPA1N - EX-
PELERIO

aptiekoje, ra 
šyk pas

F. Ad. Rich- 
ter & Co.

74-80 Wukli|tH St.

Ne* York.

DR. L. S. SUMKOVVSKIS

pasekmingai gydo visokias vyrų, moterų ir vaikų ligas
Lincoln avė & 12th St., Tel. North Chieago 968

North Chieago, III.

FRED F. KLEKER
FOTOGRAFISTAS

Didžiausia Fotografijų Galerija ant Town of Lako.

N
 Patartam čia nusiimt 

Savo Fotografijas

ieI
S

1645 W. 47-th St., Chieago Drover 265 š 
e

SaKB®gHigBglsESIg®MB®RgSKag®«l «[«.«,ajK-ji nit ai*«
Pirmos Rųšies Aptieka

F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas
Visuomet prikrauta kaip vietinių, taip ir užrubežiniu vaistų. 
Dieną ir naktį galima pasišaukti iš jo aptiekos kokį nori gydy
toją. Gerai žinomas kaipo sąžiningas aptiekorius ,,Liet. Dak
tarų Draugijai“. Todėl visi Bridgeporto ir apielinkės Lietu

viai nepamirškite įsitemyti antrašą:
F. A. Juozapaitis Aptiekorius ir Savininkas

3601 So. Halsted ir kampas 36-tos gatvių, - Chieago, Illinois
Telefonas: YARDS 551

Olimpiški Žaislai.
Praeitą šeštadienį Grant 

Parke prasidėjo olympiški 
žaislai. Juos atidarant ta
po įteiktai prezidento Wil- 
son’o raštai majorui Har- 
risonui ir žaislų komiteto 
galvai Heyworth’ui. Įdo
mi asia, kad prezidento raš
tai buo atnešti iš Washing- 
ton’o vaikų “skautų”. Pas
kutinis skautas, kuris įtei
kė raštus į adresatų ran
kas, buvo Laurent Cheno- 
\veth. Raštai atliko kelio
nę 778 mylių ilgio.

Prisiųstėji Redakcijon 
raštai.

“Audėjai”, penkių veik- 
smų veikalas. Parašė Ger- 
hard Hauptmann. Vertė 
J. Laukis. Laida 1913 me
tų, J. Jlgaudo: Chieago, III. 
Puslapių 112 Kaina 50 c.

Kun. Slavynas pas 
kun. Kraučiuną.

Buvusis Shenandoah šv. 
Marijos parapijos klebo
nas, kun. V. Slavynas, va
žiuodamas į Mihvaukee, 
Wis., apsistojo pas kun. 
dek. M. Kraučiuną ir ap- 
siliko ilgesniam laikui. Ku
nigas Kučas praeitą šešta
dienį išvažiavo į Rockford, 
Ilk, į šv. Petro ir Povilo at
laidus. Po to jis ketina pa
imti kelių savaičių vakaci-

Karštis užmušė 35 žmones.
iK,aTŠčįausia diena Chica
goje buvo 30 birž. Termo
metras rodė 99 lapsnius. 
Tridešimts "penki žmonės 
numirė tą dieną kerščiu. 
Sekmadienyje mirė 7, šeš
tadienyje 9.

Įvairios Žinutės

Visuotinos taikos planas.

Visuotinos taikos planu 
.jslu seniai rūpinasi Suv. 
Valstijų valdžia. Princl- 
piailiai su Suv. Valstijų vai 
džios nuomone sutinka aš-

Redakcijos Atsakymai.

T. Šėmiui, Shickshinny, Pa.
Raštą apie alkoholį sunaudosime 
kiek vėliau. Šiuo tarpu vietos 
neturime. Ačiū.

Gegužiniečiui. Korespondenci
ją ir feljetonėlį gavome. Ko
respondenciją sunaudojame tuo
jau, feljetonėlį peržiūrėjime.^ 
Meldžiame neužmiršti musą ir 
toliau.

Leonui P., Worcester, Mass.
Eiles dedame, bet pataisę. Pri
siųstoje formoje nebuvo gali“ 
ma dėti laikraštin.

P. Fel. An. Harvard, III. Jei 
Tamsta jokių raštų neturi, ge
riausiai paimti anuos namus, jei 
tas žmogus, nuo kurio jie buvo 
pirkti, pristoja priskaityti anuos 
pinigus prie sumos — o paskui 
parduot namop, jeigu galima. Ži
noma, geriaupiai pasiklausti ad
vokato, bet tai vėl nauji iš- 
kaščiai. Jei namų pardavėjas 
yra teisingas žmogus, nenorės 
Tamstos nuskriausti.

Mikiniui Mt. Carmel, Pa. Ačiū. 
Sunaudojame šiame numeryje.

Dagiliukui. Apie “Lsv.” ko- 
respdonderdo apsilenidmą su tie
sa bus kitame numeryje. ,

P. Jonui Karosui, Athol, Mass.
Sunaudosime Tamstos raštelį, 
didei apkarpę: per aštriai yra 
pa rašytas.

S. D. S. Cincinnati, O. Atsa
kymai f klausimus bus kitame 
numeryje. Neturime šiame vie
tos.

Baimės Seneliui, Bayonne, N.J.
Dovanok, Tamstele, bet surašy- 
labai neaiškiai, kad gali kilti ne
reikalingi ginčiai. Nedėsime.

8tulpiui. Cicero, III. Dėlei 
stokos vietos negalime įdėti šin 
numerio. Tilps sekančiame. ..

DIDELIS MUŠIS.

Kongreso narys H. A. 
Metz varo dideĮę krvžkarę 
prieš nesanžiningus biznie
rius, kurie prekes be vertės 
išstato, kaipo tikrai gerus 
daiktus. Įstatymai šitame 
at veji j e yra labai žiaurus, 
bet jisai nori, kad jie butų 
dar smarkesni. Męs norime 
atkreipti musų draugų ati
dą į šitą faktą, nes męs ži
nome atsitikimų, kur gerai 
žinomi daiktai, kaipo Tri
nerio Amerikoniškas Kar
taus Vyno Eliksiras, buvo 
pamėgdžiota ir neatbojan- 
tiems pirkliams parduota 
vieton tikrų prekių. Buk 
atsargus ir nerizikuok savo 
sveikata ar net gyvastim. 
Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Eliksiras, 
kuris yra sulyg nurodymų 
vartojamas, yra labai ge
ras vaistas nuo daugelio 
skilvio ir vidurių ligų. Jei 
kuomet reikalauji kūno vi
siško išvalymo, jo nenusilp
ninant, gero apetito ir gero 
virinimo be jokių nepato
gumų, bandyk šitą vaistą. 
Aptiekoser Jos. Triner, 
1333 — 1339 So. Ashland 
avė., Chieago, III. Trinerio 
Linimentas, būdamas labai 
stipriu, eina toliaus, negu 
kiti, gydyme nuo sutinimų, 
reumatiškų ir neuralgiškų 
skaudėjimų, išsukimų ir 
pastirimų. . ' V

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

“KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-kos pusla

pių, didelio formato ir suteikia 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

"Katalikai" matams $2, pusaaj metų tt.
Užsirašyt “Katalikas” galima kiek

viename laike. Rašykite tuojaus, o 
gausite vieną “Kataliko” numerį pa
matyti veltui.

J. M. TANANEVICZ,
3249 S. Morgan St., Chieago.

Du-kart Savaitinis Laikraštis
ttSAULE”

Jan 25 metai, kaip išeina kas U- 
tarninkas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kaaztnoja metams: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

$1.75 pusei metų. 
Rašykite šiądien, o gausite vieną 
numerį pasižiūrėjimui dykai, ad

resuojant

W. D. BOCZKOVSKI — CO.
Mahanoy City, Pa.

Jei Žinotum
1

koks yra skirtumas tarp 
tyrojo ir kitokio pieno, 

visados imtum
Bordeno pieną

BORDEN’S MILK

TIKRAI LIETUVIŠKA APTIEKA
-— .. ART BRIDGEPORTO

Kas reikalaujat tikrų is cistų gyduolių, šaukitės ant sekan-] 
čio antrašo:

F. A. POSZKA
3121 So. Morgan Street - • Chieago, Illinois

DR. M. STUPNICKIS

Priėmimo valandos: nuo 8^ryto ligi 11 ryte - nuo’5 vakare ligi 8 vakare
3109 80. MORGAN ST., Telephonas YARDS 5032 $ (

CHICAGO,[ILLINOIS ♦

* '
V. J. Stankūnas į

i

GERIAUSIAS LIETUVIS FOTOGRAFISTAS

3452 So. Halsted Street, Chieago, Illinois

T. LUCAS
LKTUVIŠKA KRAUTUVE

Čia gausi geriausius čeverykus ir visokius vynfir moterų ap- ; 
rėdalus. Visoki kartūnai dideliame pasirinkime kuogeriausia.

IVESTVILLE, ILLINOIS.—/ V

DR. S. BROWSTElti
Valandos: 1 — 3 popiet ir 6 — 8 vakare.

Gydo pasekmingai įvairiausias ligas.
Telefonas 116, IVestville, III.

.50.000 Kataliogų DYKAI!

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausj lie
tuviškoj kalboj K ATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.
• Reikalaukite tuojau,.

I P Tliinila 822 Washington St.
Jei . lUlUlld, BOSTON. MA88.

Telefonas Bell IMcklnson 37-57 w.

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS
Tikras lietuvys sako taip: jeigu 
sergi, tai kreipkis tiesiog pas tei
singu daktarę, o tiktai tenai aptu
rėsi teisingu pagelbą savo ligoje. Ne- 
mėtlk savo sunkiai užprocevotus 
pinigus, bet jeigu sergi, tai kreip
kis ypatiškai arba laišku tiesiog 
pas daktarų Ignotų Stankų, o aptu
rėsi teisingų pageltų. Jis gydo vi
sokias ligas : vyrų, moterų ir vaikų. 
Ligas kurias jau yra nebegalima 

i i išgydyti su Iškarštomis, gydo su 
: V | pagelba elektriko ir darymu ope

racijų. Dr, Stankus turi savo loo- 
nų PrlvatlSką Sanatoriją, 
kur priima ir užlaiko visokius Ilgo-Dr. Ign. Stankus civiliškoj formoj, 

nlus. Čionai randasi visokios gyduolės (lėkarstos) kokios tiktai yra ant 
svieto; visokios elektriškos mašinos su pAgelba kurių yra galima matyti 
visus žmogaus kaulus.

daugybes padEkavontv-
Už išgydymą nuo visokią ligą. Čion sutalpinti visą yra negalima, bet kelios padika- 

vonėa talpines! an pavelijimu pačią pacijentą. Ai Juozapas Gudauskas, 417 Cheanut St., 
Mearark, N. J. ištariu širdingą ačiū daktarui Ignotui Stankui ui prisinntimą gydnolią nno 
sunkaus kvėpavimo, nžkiatėjimo vidnrią, skaudėjimą kaulą ir abelno nusilpnėjimo. Nno 
pirmos dienos pajutau, kad nno jąaą gydnolią teisingai sugrįžta mano sveikata ir daugiau 
gyduolią nebereikalnuju. Vietoje padėkavonės ai nepatingėsiu atverti savo burnos prieš 
aavo draugus ir pažįstamus. Až Juozapas Šaltinskas, 670 So. Pleasant St, Kenosha, Wia. 
ištariu ačiū aavo draugui Jonui šaltinakui ui patarimą kreiptis prie d-ro Ignoto Stankaus. 
Aš Ūkaus išgydytas nuo išbėrimo spuogais ant kūno. Juozapas Vinkeviče, 40 Croaa St., 
Boston, Mase. širdingai dikavojn Dr. Stankui uš išgydymą manąs nuo skandšjimo galvos, 
sunkaus kvtpavimo, koanlio, ir sugrąžinimo jauną dieną. Tamstos vardą garsinsiu visur 
Bostone tarp lietuvią. Ona Maraauakieni, 2 Hutchinson St., Jobetovrn, N, J. likos iigydy- 
ta nuo nervą ligos, negalšjima miegoti ir jautimu lakstatj kraują au nieiijimais ant viršaus 
kūno. Adele Bagdonas. P. O. Bos 95, Puritan Pa. likos išgydyta nno slinkimo plauką. Jonaa 
Saurusaitis, 3206 Staafford St., Pittsbnrgh, Pa., mane išgydė Dr, IStankua nuo išbšrimo 
spuogais ant veido. ____

GYDO LIGAS.
Nuo skaudtjimo atriną, — sąnarių ranką ir koją, — skandšjimo paširdžių, — pečių ir 

kantą,—reumatizmo, — nno visokią kraujo ligą, — užkrečiamą Ir litižką ligą, — augimo 
spuogą ant vaido ir kūno, — užkietijimą ir nndirbimą vidurių, — niežijimą akuroa, — de
dervinių. — slinkimą plauką, — akaudijimą galvot, — visokias širdies — inkstą — plaučių 
Ir kepenų ligas, — nervą ligas — neuralgijos — negalijimo miegoti ir išgąsčio, — nno slogą
— peršalimo — koanlio — sunkaus kvtpavimo — negalėjimo valgyti ir abclną nusilpnėjimą,
— visokias moterų ir vyrą ligas.

Visuomet kreipkttea ypatiškai arba an laišku ant tikro adreso taipi

Dr. Stankus,
1210 South Broad Street, Philadelphia, Pa.

Ofiso valandoai Ii ryto nuo 9 iki tt. Po pietą ano 2 iki 4 ir vakarais nno 7 iki a vai. 
NedšUomia nuo iki 11 vaL ryto ir ano 1 iki 4 valandai po pietą.

a

KAIP PAGERINTI BŪVĮ?
Broli Darbininke: -

Netikėk tais, kurie tau stengiasi įkalbėti, 
buk sunaikinęs Kapitalą paversi šitą Ašarų 
Pakalnę į Rojų. Tas neteisybė! Be kapitalo 
nieko nėra. Jei nori sau gyvenimą palengvin
ti, turi žinoti kaip sunkiai uždirbtą pinigą su
naudoti, o tą sužinosi užklausdamas

Wards Peak Mining and Milling Co.
140 Nassau Str. NEW YOR, N. Y.

Rašyk tuojaus.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

S.

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M.

E. COR. CLARK AND W. MONROE STR

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau

giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pridp- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL E8TATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

randas ir prižiūri propertes;'parduoda geros vertės morgie-ius 
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

Sultinis

ŽMOGAUS

Gyvenimo džiaugsmai ir linksmybės, 
laimė ir turtas žmogaus sveikatoje!

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja 
Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA APTIEKA

PROVIZORIAUS VINCO J. DAUNOROS 
Itnrios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius nuo visokių 
apgavikų išnaudojimo ir gydyti juos tikrai geromis ir 
pasekmingomis gyduolėmis nuo visokių ligų ir kūno sil
pnybių.

LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų pritirimti 
išrado daugybę specijališkų gyduolių, sutaisytų iš švie
žiausių ir geriausių gydančių medikamentų ir labai pasek
mingai gydančių įvairias ligas. Tarpe kitų aptiekos s mi
delyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Kranto Valytoja'...,............ $1.00 Nuo galvos skaudėjimo. IHč r

Nuo kojy nuospaudų.. 10* ir
Nuo dantų gėlimo.........

sali*

73
ftOc. ir 1.00 
50:. ir 1.00

Gyvasties Balsavus.
Nervų Stiprintoja'. .. .
Vaistąs dol Vidurių...
Kraujo Stiprintojas........................30
Nuo koaulio.................. 23c. ir .50
Nuo gerklė,, skaudėjimo 25c. .50
Skilvinės prcMcos......... 10c. ir 1 00
Pigulkos kepenų.................... ?3
Blakių naikintojas............
Del išvarymo rolitcrio.., 
Anatarinas plovimui.....
Nuo ko ų prakaitavime.
Gydanti mosi i s................ .
AntiseptHkas muitas....

Nuo peršalimo.............  ............ •
Plaukų stiprintojas. . . .1 še. ir J 
Linimentas arba ExpelZ ris... 
Nuo plaukų žilimo. * .. ... J 
Nuo Reumatizmo.. . • df • ir l.< 
Nuo lytiškų ligų.lyi _ _.
Nuo dusulio....
Nuo kirmėlių......
Antiseptiška mostis. 
Nuo viduriavimo... 
Kastorija dėl vaikų. 
Proškos dėl dantų.. 
Karpų naikintojas..

M

..10

Gumbo lašai.......... ,...6©c. ir 1.00
Specijališka Tikrai Lietuviška Trejanka Arba Trejos Dcvyr ^ros 25c.

Taippat iš Lietuvos pargabentu visokios lietuviškos gydančios žolės, š> »js ir t. t., kokios 
tik yra knomos ir žmonių vartojamos. " •

•^■Reikalaukite prisiunrimo katalogo su musų gyduolių prašymais"**
Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodamą 
tikrai sąžiniškus ir teisingus patarimus kiekvienoje ligoje.

Jaigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolę, rašydami ai ha 
atsilankydami į L\ttuv\iką

vincas j. Daunora; Aptiekoriu*, *
$29 Bedford Avenue Kampas North 4-toa gatvės Brooflf yn, N. Y.

IŠGYDAU | 5 DIENAS
VARICOCELĘ IR HYDROCELĘ, VISAI BE PEILIO

V*, oriu išarydyt kiekvieną vyrą nno Vąricoeelčs. Strikturos, Užkrečiamų kraujo nuodų, Ncr-

r
viškos netralča, Hydroeelčr ar ypatingų vyrų ligų. Tas pasiulinimas atviras visiems kurte 
praleido daug pinigų ant daktarų ir gyduolių be jokios naudos noriu kitų gydytiems žmonėms 
parodyti, kad aš vartoju vieninteli būdą, kuriuom tikrai ir ant visados išgydau. Ateik | ma
no ofisą ir pasiteirauk su manim draugiškai. Kalbu visoms kalboms. Gausi geriausia patari
mą ir paainaudoai iš aaano 15 metų patyrimo gydyme. Aš tau parodysiu, kaip būti išgydomu. 

Tikrai itgydau Skilvio, Riaušių, Kapeną Ir Inkstą Nesveikumus. 
Nemokėk u* eeišgydymą. Neišgydo - nemokėk!

Slaptos
Vyru Ligos

Pražudytas Vyriškumas, I.lgoa 
Kepenų ir Inkstų, Nerviška ne
galė, Silpnumas. Pražudyta pa- 
jiegS} Nuovargis, Ksaujo ui- 
nuodfnlmaa, šlapumo hčgimas.

Plaučiai
Dusulys, Bronchitis, Kv^iv, 
mo Djton iAgydomos vini*k*i ma
no valiausia metodą.
Rodą Dovanai!
Kalbu Ltotuvlikal.

Visiško išgydymo visi geidlio. Tave išgydysiu visai jei pavesi man save gy 
prekę Žema Ir visems tinkanti, lengvos išlygos. Ateik fttgriieu ir paeiliuos nok nuokanai).

Specialistas 
Vyrų ir Moterų Ligų

Kraujo
Užnuodymas

ir uitos odos ligos kaip Spuogai, 
Piktoji IHdervinA, Sunvotfa. Pa
tinusios gyslos. Naikinanti nu 
bėgimai, I n sia«n ė justos ligos.

Motoru Ligos
Vidurių ligos. Skausmai strėno
se, Baltosios tekėjimas ir kitos 
ligos ičgydomos visiškai. Žar
nos, insiaen^jusios ir nervtftkoa 
moterų ligos išgydomos.

Ištyrimas dykai
MaotY

Dr.ZINS, 183 CHICAGO
Valanda*: nuo I ryto iki vakare. NedAlloma nuo 8 ryto kl po pietų.
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