
• *

• sAVAinaus laikraštis •
/‘DRAUGAS”

EINA KETVIRTADIENIAIS
IŠ CHICAGO, ILL.

Kaina Metams:
Suvienytose Valstijose - - $2.00 
Europoje ir kitose šalyse - $3.00

apskelbimųIainosInt užklausimo
Su visokiais reikalais reikia 

kreipties šiuo adresu:

DRAUGAS PUB. CO._ 
1800 W. 46th Street Chicago III. o

« LITHUANIAN WEEKLY •

“DRAUGAS”
[THE FRIEND]

Published Every Tbursday, Chicago, IIL
SUBSCRIPTION RATES:

In United States - - - $2.00Foreign Countries - - - $3.00
ADVERTISIN6 RATES 0M~ APLICATIOM
AU Commucic*hoa» and Money Ordai auat 

be addreMed to:

DRAUGAS PUB. CO. 
1800 W. 461h Street Chicago, III,

ORGANAS! LIETUVIŲ RYMO-KATALIKŲ FEDERACIJOS, SUSIVIENIJIMO LIETOVIŲįiR.-K. AMERIKOJE IR LIETUVIŲ R.-K. PILNŲJŲ BLAIVININKŲ SUSIVIENIJIMO AMERIKOJE.

Metai į Vol. j VI.
*■z

“DRAUGO” BENDROVĖ IN“

KORPORUOTA.
Šiuomi pranešame gerbiamai 

Lietuvių visuomenei jog “Drau
go’*’ Bendrovė tapo inkorporuo
ta 20-ų dieną Gegužio 1914 m., 
pagal teises valstijos Illinois, 
aut $25,000.00 pamatinio kapita
lo, po $25.00 pajus (Šeras).

Su pagarba.
Pirmsėdis Kun. A. Ežerskis. 
Raštinin. Kun. F. B. Serafinas.

Šv. Juozapo Bažnyčios

Pamokinanti istorija.
Tąsynės už Šv. Juozapo lietu

vių bažnyčią Scrantone pasibai
gė. Galutinai bylą laimėjo lietu
viai katalikai. Neprošalį bus pa
žvelgus atgal į bylos bėgį. Isto
rija, kaip priežodis sako, mokina. 
Be abejo Šv. Juozapo bažnyčios 
prietikiai šio-bei to ir lietuvius 
pamokys. Ir taip bylinėjimos 
Scrantone tarpe lietuvių už baž
nyčią priežastis buvo toki: Kun. 
A. Kaupui ten klebonaujant, pa
rapijos komitetas, per ilgus me
tus šeimininkavo kaip jam pati
ko: rinko pinigus, darė išlaidas 
niekam nekontroliuojant. Paga-
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tarėjai, ar vardas globėjo (trus- 
tee) duoda kokias teises į para
pijos savastį. Nežinojo, kad ta
sai titulas nesuteikia jokių tei
sių į globojamą savastį, kaip ne
duoda jokių teisių spintai, kurio
je savasties dokumentas yra pa
dėtas. Ar savasties titulas bus 
globoje Vyskupo, ar svietiškio ka
taliko, ar net nekataliko, tai tos 
visos aplinkybės savasties' padėji
mo nei kiek neatmaino, nei nau
jam globėjui jokios naujos tei
sės į globojamą savastį nesutei
kia. Komitetas to nesuprato ir 
todėl pasirengė bylinėties su Vys
kupu, manydamas kasžin ką pel
nysiąs. Sušaukė tad parapijos 
mitingą, nubalsavo kad parapi- 

I jos savasties titulą atiduoti glo
bai dešimties komiteto narių, 
įnešti bylą teisman, gauti per tei
smą Vyskupo globos panaikini
mą, o pripažinimą jos komitetui. 
Byla tapo įnešta Lackaivannos 
teisman. Vyskupas sužinojęs, jo
gei katalikai padavė pasauliniam 
teismui ant jo skundą, jis, pagal 
Bažnyčios teises, skundėjus, tai 
yra, dešimtį komiteto narių ex- 
komunikavo, vadinasi, iš Katalikų 
Bažnyčios išskyrė. Taip-pat La- 
ekaivannos teismas komiteto by
lą atmetė, šiam parapijos nuta
rimui svarbos nepripažino, patvir
tino gi pirmąjį parapijos nuta
rimą, kuris savasties globą Vys-

nia, gatvėje, prieš Vyskupo Ka- . *r tarpininkai apsiimtų

11

i

užtvir*-
tinti. Tai padaręs Huerta turi at
sisakyti nuo vietos ir išrinktasai 
ministeris užimti laikinio preri* 
dento vietą. Po to turi sekti tei*— 
singi rinkimai naujo prezidento.

Čia reikia pastebėti, kad ir da-~ 
kartinis diktatorius Huerta pa-

| tedrą, ęisenon susitvarkė. Apie 
Į 9:30 prasidėjo procesija. Pirmiau 
šia ėjo automobilis, kuriame vy
rai, laikydami stačią didelį Mi- 

| sijų Kryžių, baltu velionu apdeng
tą vežė jį iš Šv. Tomo koplyčios 
į savo bažnyčią. Ilga automobi
lių eilė sekė paskui. Artimiau- j ėmė valdžią, tokiomis sąlygomis, 
šiame važiavo Jo Mal. Hobanas, ! kokios tarpininkų siūlomos įvesti 
Scrantono Vyskupas, su keliais dabar ir kas gali žinoti ar nau- 
iš katedros kunigais, kitame va- , jasai, arba laikinis prezidentas 
žiavo klebonas, kun. J. Kuras I nenorės eiti pėdomis savo pirm-
su kun. A. Staniukynų iš Chi
cago. Paskui automobilius ėjo

lakūno.
Nusiuntus santaikos pieną i 

400 baltai apsirengusių mergaičių, j Washingtoną ir viešai jo turinį 
toliau — Moterų draugystė, pa- ; apskelbus Car,•anza pareikalavo,
skui apie 300 vaikinų, da. toliau į kfld bl-dy priimtas jo atstovas 
jaunų vyrų draugystė iš Pitttson, ' 
kareivių iš Forest City, Airių

į tarybą, kurį, pasak jo, netu
rinti tiesos svarstyti vidujinių 
Meksikos dalykų. Tarybos atsto
vai, po kiek laiko, pasiduodami 
AVashingtono atstovų reikalavi
mams, sutiko siųsti atsakymą į

j Carranzos reikalavimą. Jie išsi
neš vidurmiesčio gatves, pasuko rtdįkg kad j0 atstovas yra kvie-
; n__ :j_______ : «— T-------------------------------------------I ’ "

IS
kareiviškoji Tėvo AVhitty blaivi
ninkų draugija ir 1.1. Draugijų 
tarpe maršavo trįs kapelės. Apie 
4000 žmonių ėjo šalimis ir pas
kui. Procesija, apėjus svarbes-

į Providence Road, į Šv. Juozapo 
bažnyčią. Čia jau laukė, abiem 
pusėm kelio sustojusi daugelio 
tūkstančių minia ir plojo ranko
mis sveikindama Vyskupą ir sa-

čiamas į tarybas, tik išpildžius
keletą dalykų, svarbiausią kurių.
buvo tai, kad jis padėtų ginklus.
Jo draugai pranešė, kad jis norįs

v . padėti ginklus. Tečiau paniro-, vo kleboną. Procesija, pro baz-j d.. j ?g tfl. Jįs nenori pa
dėti gjnklų ir priešinsis kiekvie
nam tarybos užmanymui išsky-

į AACAA AO MIA » M'JViVU • J «
lios taip jis šališkai parapijos , kunuj buvo pavedęs, čia Vysku 
jnRganreillh L'lkVMl, taip atvirai 
parapiją skriausti, kad kun. Kau
pas pBsirįŽo visai naujus žmones 
komitetan pastatyti. Tas turėjo 
įvykti metiniame parapijos susi
rinkime, sausio mėnesyje, 1906 m.
Žinodamas apie tai komitetas, pra
dėjo smarkiai parapijoje agituo
ti, kad vėl tą patį komitetą iš
rinktų, nes mat jis gerai darba
vęsis, klebonui gi, nors tasai pa
rapijos pinigų visai nei nepalie- 
sdavo, tik mat rūpi parapijos pi
nigus paglemžti. Per saliūnus 
ėjo, girdė ir savo padarė. Pa
rapijos susirinkimas tą patį ko

pas pasitikėdamas pilnai apra
minti parapiją, kun. Kaupą iške
lia į Pittstoną, o kun. J. Kurą iš 
Forest City perkelia į Scranton. 
Rasi parapija’ ir būtų apsirami
nusi, nes žmonės pradėjo susi
prasti, komiteto pinkles pažin
ti, jei tikėjimo priešai, savo ne-

1. Buekinghamo rūmai, kuriuose randasi Anglijos karalius su savo šeimyna. 2. Sufragistė, 
kuria poliemonas nori suareštuoti. 3. Sufragistes prie Buekinghamo rūmų.

jnitetą paliko. Prisiėjo tada kle ................ .. ____________ _
bonui kitą parapijos mitingą , tolimesnės varžytinės, visos nelai- 
Baukti. Susiėję žmonės naują j mėfi) nuostoliai> vargai, kuriuos 
mitetą išrinko. Tokiu būdu pa- ■ gv juozapo parapija per išti 
rapijoje atsirado du komitetu.
Pirmasis pasivadino parapijos 
komitetu, antram j am gi davė va?» 
dą klebono komiteto, ir, nenusi
leisdamas toliau savo darbą va
rė. Turėjo jau pinigų, nesiliovė 
jų ir toliau rinkęs ir jautėsi ga
lingu. Neužteko jam nuolat ap-i gią kaipo sav0 įšskyrtiną nuosa- 
kalbinėti savo kleboną prieš žmo., vybę by kanl> kad ir žydams par. 
nes, bet jis da su skundais lan- 1 duotį kad įr lenkams protestan-i—__ tr__ i i

vietą išrinkti. Taip dalykams 
virtus, Jo Mal. Hoban’as, Scran
tono Vyskupas ir uždėjo iuter- 

dorais patarimais, nebūtų atėję diktą ant gy juozapo bažnyčios 
komitetui į pagelbą. Taigi pa- Į 31 d gegužės> 1908 m, tai yra 
tarė komitetui nenusileisti ir ape. '
liuoti į Augščiausįjį Teismą (Su- 
preme Court). Nuo šio laiko pra- 
sidedą bylinėjimąsi ne komite
to su Vyskupų, bet komiteto su 
milžiniška Šv. Juozapo lietuvių
parapijiečių didžiuma. Ir visosidg Vyskupas koplyčią Š.v. Tomo 

kolegijoje. Tuojaus taip-pat ir 
parapijos mitingas tapo paskelb
tas ir paskirtoje dienoje, balsų 
didžiuma, Vyskupas vėl buvo iš
rinktas globėju. Betgi senam- 

rejo parapijoje ponauti, šeimi- | jam komitetui> liuosa valia> glo.

uždraudė laikyti bažnyčioje pa
maldas ir kokjas norint bažnyti
nes apeigas, ikikoliai žmones ne
susipras ir vėl Vyskupo globėju 
bažnyčios neišrinks. Šv. Juozapo 
gi parapijiečių naudojimui pave-

sus šešis metus iškentėjo, tai ko
miteto užsikirtimo vaisiai. Jis no-

ninkauti, saviškai parapijos pini
gus eikvoti, bet jogei klebonas 
nenorėjo jiems leisti parapijos 
skriausti, jie buvo pasirižę bažny-

džiojo ir pas Vyskupą, reikalau
damas, kad jį iš parapijos praša
lintų. Vyskupas reikalavo nuo 
komiteto, kad jis paduotų prie
žastis, dėl ko jie kun. Kaupą 
skundžia. Tečiau komitetas nei 
tų priežasčių surasti, nei paduoti 
negalėjo. Tad ir Vyskupas į jų 
skundą nepaisė. Tada Katalikų 
tikėjimo priešai štai kokią komi
tetui paduoda mintį: kadangi 
(Vyskupas jų neklauso, tai reik 
surasti būdą kaip Vyskupą pa- 
bsudus. Dešimtis komiteto na
rių paduoda vietiniam Lackawan- 
nos teismui prašymą, kad para
piją inkorporuotų ir jiems išduo
tų čarterį, kuriuo pasiremdami 
jie valdytų parapiją, pinigus 
rinktų, narius j parapiją priimi
nėtų arba išbrauktų, nepaklusnius 
nubaustų, žodžiu būtų ponais pa- 
rapijoje. Teisinas jų prašymą at
metė. Tada laisvamaniai jiems 
tokį patarimą dunda: Vyskupas 
yra parapijos savasties globėjas, 
taip vadinamas trustee; jeigu nuo 
Vyskupo atimti globėjo titulą, 
taip sau komitetas galvoja, ir sau 
jį pasiimti, tada bus galima pa
rapijoje veikti kas patinkama. 
Nežinojo mat komitetas ir jo pa

tams pavesti. Į komitetą čia bu
vo įsiskverbę rėksniai, žmonės be 
sąžinės ir doros, kuriems nieko 
brangaus ir gerbtino nebeliko — • 
nei tikėjimo, nei tautos.

Bet sekime dalykų bėgį toliau.

bėjų teisės neišsižadant, rėikėjo 
juos per teismą priversti tai pa
daryti; vietos teismas, paskutinį 
parapijos mitingą ir jo nutarimus 
pripažino teisėtais ir komtetui 
įsakė atsižadėti savo teisių Vys
kupo naudai. Tečiau komitetas, 
teismo nusprendimui nepatenkin
tas, apeliuoja į augšč. teismą; 
šis, surasdamas įvairias priežastis, 
žemesniojo teismo nusprendimą 
verčia. Tą-pat daro ir antru at- 

I vėju bylai Pliiladelphijoje atsi-

žiuotų į Wilkes-Barre pasitarti 
advokato Butkevičiaus, lenko, iš
vien einančio su Hoduru, nepri- 
gulminguoju lenkų vyskupų Ame
rikoje. Šis jiems patarė, kad jie 
tiesiog eitu pas Hodurą ir į savo 
bažnyčią įsivestų esantį pas Ho
durą Mickevičių, lietuvį, taip va
dinamąjį neprigulniingąjį kuni
gą. Taip jie ir padarė. Hoduras, 
28 d. vasario, 1912 m., įvedė Mic
kevičių į Šv. Juozapo bažnyčią. 
Tokiu būdu parapijos komitetas, 
pilnoje žodžio prasmėje, tapo sa
vo bažnyčios išdavėju, atiduoda
mas ją ir nekatalikams ir nelie
tuviams, tiesiog sakant, savo ti
kėjimo ir tautos priešams. Nuo 
šio laiko prasideda Šv. Juozapo 
parapijoje nauja byla tarpe lie
tuvių katalikų ir komiteto narių 
atskalūnų už bažnyčios naudoji
mą, kas tur joje teisę pamaldas 
laikyti — katalikai ar nekatali- 
kai. Katalikai tuojaus kreipiasi 
į žemesnįjį teismą reikalaudami, 
kad jis uždraustų Mickevičiui 
bažnyčioje pamaldas laikyti. Tei-

Vyskupas nuėmė interdiktą nuo 
bažnyčios ir exkomuniką nuo ko
miteto. Sušauktas parapijos mi
tingas įnešė į žemesnįjį teismą 
bylą, kad uždraustų nekatalikams 
laikyti pamaldas katalikų bažny
čioje ir įsakytų senamjam komi
tetui atiduoti raktus vietos kle
bonui kun. J. Kurui. Žemesniam- 
jam teismui tą viską įsakius, at
skalūnai vėl į Philadelphiją ape
liavo. Šį kartą augščiausis tei
smas, 20 d. balandžio 1914 m., 
Lackaivannos teismo nusprendi
mą patvirtino, tai yra, įsakė Mic
kevičiui išeiti iš Šv. Juozapo baž
nyčios, išbarė senąjį komitetą, kad 
taip begėdiškai pasielgė su kata
likų pastatytą bažnyčią, raktus 
liepė atiduoti kun. Kurui ir pa
aiškino, kad Vyskupas savo die
cezijoje valdo bažnyčias ir į jas 
kunigus pats skink. Gegužės 28 
d.' komiteto nariai gavo iš teismo 
pagrasinimą, kad jei klebonui 
raktų neatiduos, visi ryto kalė
jime atsidurs, subruzdo ir, tą pa
čią dien, komiteto pirmininkas

nyčią praeidama, patraukė iki , 
Providence Sąuare, nuo kurio ap
sisukus sugrįžo į bažnyčią. J. M. 
Vyskupas pirmiausia pašventino 
bažnyčią iš lauko, paskui kunigų 
sekamas, augštais trepais užlipo 
prie bažnyčios didžiųjų durių. 
Minia suplojo rankomis. Kun. 
Kuras atrakino bažnyčią ir žmo
nės savo džiaugsmą išreiškė šauk
dami “jau atidarė!” ir rankomis 
plodami. Po atliktam pašventi
nimui viduje, žmonės suėjo į baž
nyčią ir prasidėjo Suma. Mišias 
laikė kun. J. Ineiura iš Freelan- 
do, djakonu buvo kun. A. Janu
sas iš Miners Mills, subdjakonu 
kun. J. Šupšinskas iš Wilkes Bar
re; ceremonijų vedėjais buvo ku
nigai A. J. Brennan ir J. M. Bur-

rus nesutikimus Jungtinių valsti
jų ir Meksikos, arba tikriau sa
kant Huertos. Jokiuo būdų ne
sutiksiąs su sūdomu InfaŠBetų 
tokios laikinos vyriausybės jie 
nepripažįsiąs, bet progai pasitai
kius nuversiąs nuo sosto.

Savo pranešime siųstame 3 
Durango, į Amerikos, laikraščius, 
jis pajuokia Niagara Falls susi
važiavimą, ypatingai dėlto, kad. 
jie revoliucijonierius skaitę už 
neturinčius intekmės į vietinius 
gyventojus ir kaipo negalinčius 
nieko veikti. Pasak jo, tarybos 
nariai nežino kad revoliueijonie- 
riaftis priguli pergalė. Tai jis ne

šinas uždraudžia ir paaiškina, kad , raktus indavė kun. Kurui. Taip

Kun. J. Kurui atėjus į Seran- i dnrus Trečią kartą, spalio mė-
ton, apsilankė pas jį senasis ko
mitetas ir užklausė klebono, ar 
jis pripažįs juos už teisėtąjį ko
mitetą ir leis jiems tą viską da
ryti, ką jie pirmiaus darė, ar ne? 
Jei jis juos pripažįs, tai jie nei 
bylos nedarys, kitaip jie apeliuo
ja į augščiausįjį teismą. Kun. Ku
ras pasiklausė Vyskupo, ką jis 
komitetui tur atsakyti. Vysku
pas uždraudė klebonui kokias no
rint tarybas daryti su exkomu- 
nikuotuoju komitetu. Tada ko
mitetas, neatsižiūrėdamas į Vys
kupo perspėjimą, kad jeigu jis 
tai darys ir jį privers globėjo 
titulo atsisakyti, jis bažnyčią už
darys, vis gi bet į Philadelphiją 
apeliavo. Augščiausis Teismas, 
pripažindamas parapijai teise 
rinkti globėjus, jų išrinkimą atra
do teisėtų, ir pripažino juos para
pijos globėjais — trustees, bet
gi paaiškino, kad kiekvienas pa
rapijos mitingas gal kitus į jų

nosyje, 1911 m., augščiausis tei
smas nuversdamas žemesniojo tei
smo nutarimą, aiškiai taip-pat pa
brėžia, jogei globėjai, kas jie ne- 
būtųčjokios į bažnyčią, parapijos 
savastį, neturi teisės. Taip tuo 
tarpu pasiliko su parapijos sa
vasties titulo byla. Toliau, šv. 
Juozapo bažnyčios istorijoje nau
jas atsiskleidžia lapas.

Tais pačiais, 1911 metais, 16 d. 
lapkričio, buvo padarytas visuo
tinas parapijos mitingas, kuriame 
visos partijos dalyvavo, su. tikslu 
taisyti apleistą ir gendančią baž
nyčią. Tapo išrinktas taisymo 

' komitetas, kuriam senieji globė
jai turėjo ir raktus bažnyčios ati
duoti. Bet senasis komitetas, nu. 
jausdamas pavojų, ir numanyda
mas, kad bažnyčia vistiek pir
miau ar vėliau jam iš rankų iš
spruks, sumano, ar, greičiau, iš 
šalies patarimą gauna, kad va-

komitetas netur teisės nei Micke
vičiaus, nei kito kokio nors ku-* 
nigo įsivesti į katalikų bažnyčią. 
Bet komitetas apeliuoja į aug. 
teismą ir tokias savo pasielgimo 
paduoda priežastis: 1. Katalikų 
girdi, kunigui yra uždrausta Šv. 
Juozapo bažnyčioje laikyti pa
maldas; 2. Jie įsivedę kunigą to 
tikėjimo, kurio apeigos yra arti
miausios katalikų apeigoms; 3. 
Kad lietuviai katalikai išsižadėjo 
Šv. Juozapo bažnyčios ir sutvė
rė naują parapiją prie Šv. Tomo 
kolegijos. Dėlei tokių priežasčių 
jie, liuosi būdami nuo Vyskupo, 
ir paėmė katalikų apleistą baž
nyčią. Philadelphijos teismas, iš 
priežasties esančiojo interdikto, 
kuris draudžia katalikų kunigui 
Šv. Juozapo bažnyčioje pamaldas 
laikyti, nuvertė žemesniojo tei
smo nusprendimą, pridurdamas, 
11 d skundėjai privalo kreipties 
prie savo dvasiškosios valdžios ir 
jos prašytų, kad nuo bažnyčios 
interdiktą nuimtų. Balandžio 26 
d. 1913 m., žmonėms prašant,

pasibaigė antroji byla. Pirmoji- 
gi, tai yra Vyskupui globėjo titu
lo sugrąžinimas, bus toliau, savo 
keliu, vedama, kol parapijoje, 
neįvyks, pagal Katalikų Bažny
čios reikalavimus, pilna tvarka

Bažnyčios atidarymas.
Šv. Juozapo bažnyčios atidary

mas įvyko 7 birželio, Švenčiausios 
Trejybės Šventėje. Tapo atlikti, 
trumpame laike, reikalingiausie- 
ji bažnyčios pataisymai. Birže
lio 6 d. visi Scrantono laikraš
čiai paminėjo apie kokius ten pa. 
sigrnsinimus pralaimėjusios pusės, 
buk kas bloga atsitiksią klebonui 
ir Vyskupui, būk Vyskupas nein- 
eisiąs į Šv. Juozapo bažnyčią; bet, 
ir iš kitos pusės, kad klebonas 
ir žmonės prisirengę esą tvarką 
palaikyti, kas nors galėtų atsi
tikti.

Pačioje iškilmės dienoje, po 
Mišių, kurias klebonas, kun. Ku
ras 8 vai. atlaikė Šv. Tomo kop
lyčioje, draugystės ir žmonių mi-

ke, is Scranton. Pamokslą per. mini savo pranešime, siųstame į 
Sumą, progai pritaikintą, pasakė j 
kun. A. Staniukynas, o po Su-! 
inai kalbėjo J. M. Vyskupas Ho
banas. Iškilmėje dalyvavo taip- 
pat kun. V. Kudirka iš Kingston 
ir kun. J. Kasakaitis iš Pittston.
Per Sumą gražiai pagiedojo cho
ras iš Pittston, p. J. Jankevi
čiaus vedamas. Ir taip, neveizint 
į grasinimus, viskas atsiliko gra
žiausioje tvarkoje taip per pro
cesija, kurią vedė maršalkai —
Antanas Mazalaitis ir Karalius 
Milleris, kaip ir po procesijai, bė I 
našiausio atsitikimo. Saulė aiš
kiai švietė giedrame danguje, 
gamta visų savo gražumu puošė 
Šv. Juozapo bažnyčios apylinkę 
ir žmonių širdįs taip džiaugsmu i 
ir laitpe buvo kupinos, kaip re
tai kada. Gerai mūsų poetas pa
sakė: žmogus tada tik pažįsta, 
kaip brangi yra sveikata, kada 
jos netenka. Taip ir mūsų žmo
nės, tada pažino, kaip brangi yra 
bažnyčia, kada jos buvo netekę.

Kas.

POLITIKA
MEKSIKA.

Praėjusią savaitę Niagara Falls 
tarybos padėjimas buvo labai ne
aiškus. Klausimas ar į tarybą 
inleisti konstitucijonalistus ir ar 
jie ten norės eiti teMomis sąly
gomis, kad užtikrinti Meksikos 
ateitį, buvo tamsus debesis, per 
kurį nieko negaliama matyti. 
Buvo svarstoma, kaip laikraš
čiai praneša, pienas, kuriuo Huer- 
ta nuskirtų ministerį su kabine
tų iš keturių narių. Ministeris ir 
kabinetas turėtų snsidėti iš žmo
nių, kuriuos Jungtinės Valstijos

Niagarą Falls. /
Tą pačią dieną, kada praneši

mas buvo pasiųstas Carranzai, 
Huerta priėmė tarybos pieną. 
Priimdamas pieną jis padavė nno 
savęs keletą sumanymų, kurie sa
koma esantįs mažos vertės. Jo 
delegatai praneša, kad jis yra 
pasirengęs atsitraukti nuo sos
to, kada tik pasirodys, kad Mek
sika yra politiškai nusiraminus. 
Bet jo įpėdinis turi būti žmogus, 
kuris būtų žmonių išrinktas ir 

i kuriuo žmonės visai įsitikėtų.

Iškrovus iš laivo Antilla amu
niciją, pasirodė kad Vilią buvo 
jau belaukiąs ginklų. Jo kareiviai 
buvo netoli Zacateeas, iš kurio 
jie atsimušė savo priešus, kurie 
neprotingai juos atakavo — Gua- 
slajara buvo apsuptas gen. Obre- 
gono kareiviais. Gen. Alamillo 
užėmė miestą Colima, tuo pa
čių vardu provincijos sostapilę 
ir svarbiausi miestą visoje pietva
karinėje Meksikoje. Susinėsimas 
tarp šalies^sostapilės ir vakarinio 
pajūrio dabar jau visai pertrauk
tas. Du miestu Vera Cruz valsti
joj užimtu generolo Agnilaro, 
kuris valdo jau didelį Meksikos 
plotą šiaurėje. Iš viso matosi, kad 
revoliucijonieriai išlengva arti
nasi link sostapilės. Jų pergalės 
atsižymi dažnai žiaurumu, ypa
tingai prieš suimtuosius oficie- 
rius. Tampieo mieste jie atlupo 
mokesnius nuo visų pirklių ko
kius tik jie galėjo nutverti. UŠ 
nemokėjimą grasino mireia. 
Nuo vieno suvargusio kunigo pa
reikalavo 25,000 dolerių. Tuos 
pinigus turėjo sudėti bėdini pa- 
rapijonįs, kurie vos spėjo surink
ti prieš paskirtąjį laiką, kuriame 
turėjo kunigas būti nukankintas*

,,
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JUNGTINĖS VALSTIJOS.K .
Praėjusią savaitę Jungtinių. 

Valstijų, kongrese praleista, kele
tas svarbių bilių. Svarbiausis 
bus bene pridėjimas prie Clayto- 
no biliaus, kuriame darbininkų 
imi j os išimamos iš trustų tarpo. 
Mat pradėjus varžyti trustus, ka
pitalistai pradėjo priskaityti 
unijas taip-pat trustu. Kongre
sas po kaikurio svarstymo nu
tarė darbininkų susivienijimus iš 
trustų tarpo išimti. Taip-pat 
darbininkams leista ramiai boi
kotuoti. Lig kiek tas ramumas 
leidžiamas aiškiai nepasakyta..

Prie to paties biliaus pridėtas 
pridėjimas, kuriuo leidžiama baus
ti prasikaltusius prieš trustus 
varžančius įstatymus.

Claytono bilius yra tai patai- 
aytas ir dapildytas Šermano bi
lius. Jis užgina numušimų ir pa
kėlimu prekių susitarus su kito
mis įstaigomis, rabatus, susijun
gimus, kurie sumažina konkuren
cijų, geležinkelių sutartis, kurios 
nėra vyriausybės teistos ir t.t.

Antras svarbus bilius perėjo 
per senatų. Tai mokėjimo taksų 
už perplaukimų per Panamos 
kanalų. Wilsonas senai norėjo 
bilių pervesti taip, kad Amerikos

KYNAI.
Kynų plėšikas vadinamas “Bal

tuoju Vilku’’ tebeplesia Kynų 
provincijas neveizint į valdžios 
norų jo negeistinus darbus su
stabdyti. Vienos ar kitos prie
žasties dėlei valdžiai suvaldyti 
jo nesiseka, tečiau inėjęs į Šen
ai provincijų plėšti sostapilės ne
išdrįso ir nutraukė su savo spė
komis į pietus, ir apiplėšė mie
stų I^ung-Čon. Nuo čia jis per
ėjo Kausi provincijų iki dasie- 
kė Tibeto rubežių. Pakeliui 
jo pasekėjai sunaikino ir sude
gino miestus Nim-Čon ir Tao- 
čan. Namai misijų draugijos su 
naikinti, bet misijonieriai išsigel
bėjo. “Baltasai Vilkas” yra 
atsargus, kad nepapulti į nemalo
nę pas užrubežių valstijas, kurios 
užtikro būtų pakėlusios balsų jei 
jis būtų užpuolęs misijonieriua. 
Matytis, jam prisimena laikai, 
kad susitarusios užrubežių val
stijos ramino sukilusius kynus 
prieš keletu metų.

VAKARINĖS INDIJOS.
Santo Domingo revoliucija, 

nors ir manoma buvo, jog pri
eis prie galo, bet ligšiol priešin
gosios pusės dar nespėjo susi
taikyti. Susirėmimai tarp re- 

laivai lygiai su ’ užrubežių” lai-1 volfccijomerfo ir prezidertto

ryti. Nuo rudenio 1912 metų 
lietuvių pamaldos laikomos airių 
svetainėj. Geresniems parapijo- 
nams iki gyvo kaulo daėdė tos 
varžynės, it pereitais metais su
manė pastatyti įvisiškai naujų 
tinkamai užrašytų bažnyčių. Tuo 
tikslu nusipirko gražių vietų, ir 
ačiū Dievui, darbas jau prasidė
jo. Nuoširdus žmonių troškimas 
įvyko, bet užtai .bedieviams 
“įsmeigta peilis į širdį’’, kaip 
išsitarė vienas žmogus. Nes tai 
bedievių ir atskalūnų darbas ne
duoti naudoties senąją bažnytė
le. (Jie manė pasinaudosiu ne
tikusiais užrašais ir visiškai pa 
naikinsiu katalikų tikėjimų 
Brocktone. Jiems tas darbas ne
tik kų nepavyko, bet dargi sa
vo atkakliu pasipriešinimu pri
sidėjo prie statymo naujosios 
bažnyčios, nes žiauriais persekio
jimais privertė katalikus pasidar
buoti.

Taip tai Dievas panaudojo ne
tikinčiųjų žmonių paikystę savo 
garbės praplatinimui.

Tautininkas.

rais mokėtų donį už naudojimos 
kanalu. Per kongresų bilius pe
rėjo lengvai, bet inėjus į sena
tų atsirado daug priešų ir tik po 
ilgų svarstymų Wilsonas laimėjo. 
Prieš bilių stojo netik republiko- 
nai bet ir demokratai. Už bilių 
gi be demokratų didžiumos balsa
vo 13 republikonų. Vienuolikų 
demokratų, vadovaujant seneto- 
rini O’Gorman spirėsi iki galui, 
dėjo vienų pridėjimų po kitam, 
bet viskas nuėjo niekais ir bal
suojant pasirodė 50 balsų už bi
lių ir 35 prieš.

Didesnieji politikieriai, įvairus 
pramoninkai, ypatingai dalinin- 
kai geležinkelių kompanijų ir lai
vų valdytojai dėjo visas savo 
pastangas, kad gauti veltui gi 
naudoties kanalu, kuris Jungti
nėms Valstijomis atsiėjo milijo
nus dolerių. Buvo keletas ir laik
raščių, kurie tam užmanymui pri
tarė, kai-kurie net Wilsonui už- 
metinėja štokų patrijotiškumo. 
Ištikro žiūrint,
kai vartoti,

leidimas dy- 
būtų buvęs

ne kas kita kaip tik pataikavi
mas įvairioms kompanijoms, ku
rios užsiiminėja įvairia transpor- 
taeija.

Gal dar prezidentas ir nebū
ti to klausimo kėlęs, bet jį prie 
to prispyrė Anglija, kuri tiesiai 
pareikalavo, kad Jungtinės Val
atkos kuogreičiausiai dalykus su
tvarkytų. Wilsonui po ilgų gin
čų pasisekė laimingai pergalėti.

Bordas gana dažnai atsitinka ir 
ramybės balandžiui vietos vis 
dar nėra.

Ant salos Kuba atrastas kal
tu buvusia Havanos gubernato
rius, Ernesto Asbet, ir atstovas 
Engenio Arias. Jie buvo kal
tinami už užmušimų generolo 
Armando Riva, Havanos polici
jos viršininko, žmogžudystė at
sitiko praėjusį liepos mėnesį 
Abu kaltinamuoju atrastu, kal
tais ir nubaustu į kalėjimų dvy
likai metų. Senatorius Vidui 
Moralės, kuris tik buvo sykiu 
su užmušėjais tuo pačiu laiku, 
kada Riva buvo užmuštas nu
baustas 60 dol. bausmės už ne
šiojimų prie savęs ginklų ir už 
šaudymų į orų.

Gubernatorius Asbert buvo vi
soj šalyje žinomas kaipo atsi
žymėjęs politikierius ir vadas 
politiškos partijos. Po nelai
mingu atsitikimu su Riva jo po
litiškas kliubas turėjo iširti.

Rugp. 4, Jėzuitai tėvai rengia 
vįsasvietinį paminėjimų šimtme- 
tų sukaktuvių sugrųžinimo ir 
atnaujinimo savo zokono popie
žiaus Piaus VH. Kad atkreipti 
katalikų domų į tai, šventasis 
Tėvas Pius X išleido apaštališkų 
raštų suteikdamas atlaidus tiems, 
kurie atliks išpažintį ir priims 
sakramentus, kurioje nors iš se
kančių dienų: rugpiūčio 4, 5, 6 ir 
7-tų. Be to suteikia atlaidus sep
tynių metų ir septynių kvadra- 
genų, tiems, kurie viršminėtomis 
dienomis ir tos draugijos bažny
čiose atliks išpažintį, priims sakra
mentus, ir maldaus Dievo, kad 
suteiktų santalkų tarp krikščio
nių valdonų, išnaikintų erezijų, 
sugrųžintų paklydėlius ir iš aug- 
štintų šventų Bažnyčių.

jfcdalikį&kosŽini

MAŽOSIOS EUROPOS TAUTOS.

Ateina žinios, kurios aiškina, 
kad Europoje pradėjo vienyties 
mažosios tautelės. Tarybos pra
dėta daryti, tarp Holandijos, 
Šveicarijos, Danijos, ir Žuvėdi- 
joe. Vėliau ineis Norvegija ir 
Belgija. Visos tos savivaldės 
tautelės yra pavojuose išnykimo. 
Atsitikus karei mažosios su di
džiąją, žinoma, mažoji turės pulti 
ir likti verge pergalėtojos. Susi
rišus gi krūvon, didžiajai ant vie
nos mažesniųjų užpuolus, kitos 
mažosios, prigulinčios toje pačio
je sąjungoje stos jų apginti.

Reikia žinoti, kad visos aug- 
ičiau minėtos tautos, krūvon su- 
sidėjusios, bus taip galingos, kad 
galės lengvai atsispirti prieš Ru
sijos arba Vokietijos užpuoli
mus, neapykantą. Ligšioliai ma
žosios tautelės manė, kad jų, ra
mybė guli didžiųjų viešpatijų ne- 
užaikentimu. Po Japonų su Ru
sais karės, tas manymas persi
keitė. Holandija pradėjo bijoties 
Japonų, kad nepražudyti savo 
Azijos kolionijų. Žuvėdija, pra
dėjo bijoties Rusijos.

Holandija pataria susivieniju
sioms tautoms insirengti savo 
laivynų. Beto yra ir kitokių su
manymų. Kol viskas pasibaigs 
išeis dar nemažai laiko.

Sis užmanymas tebėra tik už- 
manymfA ir tarybos, kurios, da
bar eina dar gali užsitraukti ne
maža laiko. Tik klausimas kįla 
ar bus tai naudinga, juk laikas 
amo laiko agitacijai visasvietinės 
taikos besiplatinant, gal ir ateis 
tie laikai, kada karės -bus nerei
kalingos. Bet gal tos mažosios 
viešpatijos žino kad kol saulė 
užtekės, tai raaa ir akis išės.

ATHOL, MASS.
Šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčios naudai ferai buvo pobaž
nytinėj svetainėj nuo 25 ligi 28 
geg. Ferai atnešė nemaža gryno 
pelno. Stalus išpuošė šv. Onos 
moterų ir šv. Kaz. Piln. Blaivi
ninkų draugijos. Per tuos tris 
vakarus jaunimo benas labai 
gražiai grojo ir jokio atlyginimo 
neėmė. Už tokį pasidarbavimų 
naujam benui turi būti garbė. 
Gryno pelno surinkta apie $380. 
Žmonių lankėsi nemažai, matyti 
mūsų parapijonai labiau pradė
jo rūpinties Dievo namais.

Guodžių Marytė...

ATHOL, MASS.
3 dienų birželio “Šv. Onos” 

draugija turėjo susirinkimų, ku
riame vienbalsiai nutarta per) 
Dievo Kūno šventę atlikti išpa
žintį ir priimti Šv. Sakramentus; 
kiekviena narė dalyvaus su drau
gijos ženklu. Doras tai pavyzdis.

Guodžių Marytė.

BROCKTON, MASS.

Cicero, III. 14,15 ir 16 Šv. Anta
no parapija (klebonas — kun. A. 
Ežerskis) turėjo gražių iškilmę 
40 vai. pamaldos. Pirmųjų dienų 
dekanas kun. M. Kraučiūnas iš
kilmingai pašventė naujų didelį 
varpų (2306 svarų). Toje pa
šventinimo apeigoje dalyvavo ar
ti 500 atstovų įvairių Chicagos 
lietuviškų draugijų (iš Šv. Anta
no, Šv. Kryžiaus ir Šv. Mykolo 
parapijų. Šiaip jau žmonių mi
nių minios buvo. Visas dienas 
gražiai giedojo bažnytinis chpras, 
lietuviškos mokyklos baltai pasi
rėdžiusios mergaitės gražino iš
kilmę. Talkoje buvo kaimynai 
Chicagos kunigai.

sį įspūdį padarė dainos, kai-ku- 
rioų eilutės ir monologai,

Vakaro surengime užsitarnau
ja didelis padėkos už, trasų pp. 
P. Levanavičius ir A. Kasparavi
čius. Jaunikaitis.

N. 18 “Lietuvos“ buvo para
šyta p. Zarasiškio “New Yorko 
lietuvių moksleivių draugystės“ 
vakaro korespondencija—kritika. 
P. Zarasiškis savo kritikoj taip 
toli prasilenkė su tiesa, kaip pat
sai ilgas vardas, o “Lietuva”, į 
kurių mes, vardan teisybės že
miau pasirašiusieji moksleiviai, 
nusiuntėme šmeižiančios kriti
kos atitaisymų, dar toliaus pra
silenkė su tiesa, nes perskaičius 
mūsų pataisymų, tuoj sustatė sa
vo korespondencijų ir patalpino 
N. 20. .

Kų į tai atsakysi??... Juk ai
škiai siųsdami savų pataisymų 
paminėjome, jei tarp p. kores
pondento ir redakcijos yra sa
votiški sųryšiai, tegrąžina mūsų 
pataisymų atgal. Mat redakcija 
kitaip išgalvojo — tebūna vilkas 
sotus ir ožka čiela!

Nemanykit, garbingi literatai, 
su neteisybe netoli tenueisite 
Mes jokių prikergimų (...“prie 
kurios mes, vardan teisybės, skai
tome reikalingu šį-tų prikergti: 
“Liet.“ No. 20) nerašėme, bet 
atitaisėme grynų p. Zarasiškio 
šmeižimų. Kad nesugėdinti vi
suomenės akįse p. korespondento, 
kurio paties choristė sudarkė dai
nų puikumų, “Lietuva“ . ištarė 
kitais žodžiai —: “...pasikvietė 
(p. Visminas — mus pabriežta 
pavardė pagelbon kito choro“.

Negana to, kad savaip iškrai
pė mūsų pataisymų, dar savo pa
stabų inkišo, būtent —: “p. ko
respondentas p. Vismino nei ne
kaltina, jis tik patį faktų pažy
mi“. Nuoširdžiai meldžiame pa
sižiūrėkite į N. 18, o kas čia: 
“Jau ištikrųjų gėda taip dainuo
ti, o labiausia gėda tam, kuris 
tokį chorų vedų ant scenos”. 
Pabaiga mus pataisymo suvis iš
mesta. Redakcija užbaigia “mū
sų“ pataisymų su klausimu prie 
p. korespondento, idant sumažin
ti jo vertę. Nemanykit, mes ži
nome kas per vienas p. Zarasiš
kis — ugi “Lj^ųvos“ korespon
dentas bei agentas ir viename 
mieste prie vienos lietuvių baž
nyčios. .. vargonininkas. Tebū
na sau ir Jus žmogus, bet teisy
bė privalo būti brangesnė ir už 
pačius gimdytojus.

Su gilia pagarba
Jonas Navickas ir 
Pr. Lišauckas,

Moksleiviai,

užjausti kolegijos klapsimų, ku- 
ris turi rūpėti visįems be skirtu
mo pažiūrų.

Publikos buvo pilnutė salė, net 
sėdynių pritruko, daugiau buvo 
moterų ir vaikų. Visi klausėsi 
prakalbų ramiai ir pavyzdingai. 
Po prakalbų prasidėjo šokiai, ku
rie tęsėsi ligi 12 nakties. Šį va
karų už tautos ženklelius ir at
virutes laimėta viso 5 doleriai. 
Šiaip vakaras davė arti $100 in- 
eigų, kuriomis padengus išlai
das atliks žymiai gryno pelno. 
Toks sveikas pasilinksminimas 
dažnai pageidaujamas. Šio va
karo sumanytojams ir rengėjams 
nuoširdžiai ačiū. W.

BROOKLYN, N. Y.
9 birželio buvo prakalbos su

rengtos vietinės unijos. Kr-, 
mas kalbėjo p. Augimas. Aiški
no apie dabartinę bedarbę. An
tras kalbėjo J. Šaltis. Jisai ra
gino darbininkus užsiimti dau
giau politika. Trečias kalbėjo 
L. Pruseika. Šis aimanavo, kad 
dėl bedarbės jam su “Laisve“ 
biznis nevažiuoja gerai, taipat 
ir visiems biznieriams esu striu
ka. Girdi, ir merginos skundžia
si, kad ir joms vaikinai mažai 
fundija. Kam tas naiviškumas. 
Išrodo lyg Brooklyne merginos 
nori kokių girtuoklių vaikinų. 
Taipgi apverkė nelaimingų Per
kūno atsitikimų sumušime ir jau 
taip visa tema gyva cicilikiška. 
Ant pabaigos p. Augūnas iškama
vo savais žodeliais vietinį klebo
nų, lyg nežinodamas, (kad prie 
bažnyčios skleisti apgarsinimus 
yra negalima.

Buvęs prakalbose.

Labai dėkingi palikome p. Ra
čiūnui už jo darbų.

Beržo Lapelis.

HARTFORD, OONN.

Šv. Kazimiero Jaunikaičių Ap
švietos Draugija, gegužės 17 die
nų mėnesiniame susirinkime pa
darė didelę atmainų, nes numa
žino mėnesinį mokesnį nuo 25c. 
ant 15c. kas mėnuo ir nutarė pri
sidėti prie “Lietuvos Vyčių” 
organizacijos ir siųsti mėnesinį 
mokesnį į centrų po 10c. nuo 
kiekvieno nario iš tų mėnesinių 
mokesnių. Taip-pat nutarė pri
imti vaikus nuo 7 ligi 16 metų 
uždyką. Kiekvienas jaunikaitis 
nevedęs nuo 16 metų ir augščiau 
mstodamas ineša $1.00. ir mėnesi
nę 15e. Vedę gi asmenįs abiejų 
lyčių gali prigulėti be jokio įsto
jimo mokesnio, bet mokėdami kas 
mėnuo po 15 centų galės naudo- 
ties knygomis, laikraščiais ir vi
sais apšvietos dalykais, todėl val
dyba šios draugijos meldžia at
kreipti visų atydų, kad gali gau
ti gerų katalikiškų knygų ir laik
raščių. Tuo tikslu draugija su
mažino mokesnį, kad būtų visiems 
prieinama ir galėtų visi naudo
ties ir lavinties skaitymo, rašy
mo ir scenos veikalų, dainų ir 
dekiemaeijų.

Liepos 25 dienų rengiamas va
karas su vaidinimu veikalo “Au
kso dievaičiai”. Reikia tik me
džiagiškos paramos ir dvasios 
pastangų, o pradėtume smarkiai 
darbuoties ir plėšti sužėlusius dir
vonus, tegu tik visuomenė prjjau-M •ma.

Draugijos raštin. A. K.

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO 
AMERIKOJE.

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvių Jaunuomenės Mokslo 

ir Dailės Mylėtojų Draugija, 23 
d. gegužės surengė koncertų į 
kurio programų indėjo dainų, 
monologų, dekiemaeijų, paskai
tų ir prakalbų.

Pirmiausiai vakaro vedėjas ati
daręs programų pratarė į publikų 
ir trumpai paaiškino šio vaka
ro tikslų. Jaunuomenės choras, 
vedamas p. Kasparavičiaus su-- 
dainavo Tautos imnų. Paskui Ja- 
nulevičius pasakė monologų 
“Moterų ApėkūnasPo mono
logui buvu rodomi stovintieji 
paveikslai piešiantįs Lietuvos 
gyvenimų. Nors tai nekrutantis 
paveikslai, bet labai geri, ne vie-

Brocktono—Montello lietuviai no siela prisipildė prakilniais link 
pradėjo statyti naujų bažnyčių.
Skiepas jau nuo poros savaičių
kasamas. Sumanytoji bažnyčia 
nebus su sykiu pastatyta, nes 
tam nėra lėšų, bet tuo tarpu 
pamūrys skiepų ir kada parapija 
visiškai sutvirtės, tąsyk ir bažny. 
čia bus užbaigta. Skiepo pasta
tymas ir įrengimas lėšuos apie

bus, o nesusiskaldę individualai. 
Tų omenyje turėdami ir mes savo 
spėkas vienijame, kad išduoti 
pasekmingesnins vaisius.

P. G—as.

BENTLEYVILLE, PA
30 gegužės Susivienijimo L. R. 

K. A. 92 kuopa surengė balių 
su prakalbomis, deklemacijomis 
ir šokiais. Šis balius tuo ypatin
gas, kad pasižymėjo blaivumu ir 
pirmas tautiškai-katalikiskas ši
toje apielinkėje.

Kada čia susitvėrė minėtoji 
Susivienijimo kuopa ir pasižadė
jo čionykštiems lietuviams su
rengti prakalbas ir balių tai 
dauguma tyčiojosi, ypač socija
listai išsitarė, kad jie išsijuosių 
darbuojasi, o jų pastangos vis 
be pasekmių, girdi, čia tamsus 
žmonės tai jūsų jauna kuopa nie
ko gero negali tikėties. Tas tie
sa, kad jauna ir neskaitlinga 
mūsų kuopa, bet matyt kad joj 
susispietę gerų norų veiklus žmo
nės, kad nežvelgia į mažas savo 
spėkas, o ką nutarė visi kaip vie
nas ima vykdinti. Aišku, kad 
tokioj sątarmjŲ drabuodamiesi 
turime sulaukti pasisekimo. Ne-tėvynės jausmais. Parodė ir lie- 

tuvos vėliavą. Po paveikslų vėl paprastai pasisekė ir šis balius.
Jaunimo choras dainavo keletą 
dainelių, kurias atliko labai gerai, 
kų paliūdijo didelis delnų plo
jimas ir maldavimas atkartoti. 
P. J. Baniulis “Ateities“ redak
torius turėjo paskaitų apie “Po
ezijų ir Dailę”. Paskaita buvo

$14.000. Suderėta pabaigti ru- labai indomi, tik daugumai ne-
denyj, o ateinančių žiemų bus 
laikomos pamaldos.

Daug darbo ir vargo turėjo 
vietinis klebonas kun.. K. Urba
navičius, kol šių naujų bažny
čių pradėjo. Reik žinoti, kad 
Brocktone yra maža lietuvių baž
nytėlė, pastatyta suvirš 15 me
tų atgal, bet jos užrašai taip kei
stai supainioti, kad nei vyskupas 
nei žmonės negali pilnai joa val
dyti. 1912 metais kilus trukšmin- 
gam klausimui, kas yra bažny
čios savininkas, vyskupas, ar ko
mitetai, prisiėjo bažnyčių uida-

suprantama. S. Vitaitia “Atei
ties“ administratorius kalbėjo 
apie darbo valandas ir apie jaur 
nuomenės pašaukimų. Po jo pra
kalbos J. Mitrikevičius pasakė 
monologų “Saugok; Dieve, nuo 
piktos bobos“. Toliaus sekė ei
lės, viršminėto choro dainos, mo
nologas “Petro Raudonkaklio“ 
— pasakė J. Giedraitis labai ge
rai, tik raudonkakliams tas nela
bai patiko. Paskui vėl eilės, mo
nologas. Ant galo vakaro pro
gramų užbaigė choras. Reikia 
pripažinti, kad šio vakaro geriau-

Prakalbos įvyko pirmiausiai. Pra 
sidėjo nuo antros valandos po 
pietų. Pirmas kalbėjo p. Mi- 
liauckas iš Pittsburgh, Pa. Jis 
pradėjo nuo Suv. Valstijų isto
rijos, kaip amerikonų tauta ko
vojo už laisvę, ir minėjo tuos 
didvyrius, kurie daugiausiai pa
sidarbavo laisvųjų gerovei. To
liau priminė apie Susivienijimo 
naudų ragindamas visus prie jo 
prigulėti.

Antras kalbėtojas tai gerbia
masis mūsų klebonas kun. J. Mi
siąs, kurio kalba nuosekli, turi
ninga ir begalo jausminga ne 
vieno sieloje paliko gilų pėdsakų, 
ne vienam per veidų nuriedėjo 
stambi ašara supratus esant save 
betiksliu, toli ištremtam nuo mo
tinos tėvynės, kur iš visų pu
sių graso nustoti savytumo. Be 
susivienijimo reikalų dar ragino

CAMBRIDGE, MASS.
Kaip smagu skaityti tokį straip

snelį ar žinutę iš kurio galima 
suprasti apie lietuvių gyvenimų 
ir jų padėjimų. Bet tokių žinu
čių iš Cambridgės pirma 
niekur nepakliudavo, mat prieš 
porų metų atgal lietuvio vardas 
Cambridge nebuvo žinomas,, nes 
lietuviai, tartum, užmigę buvo ir 
nesirūpino viešumoje rodyties. 
Tik su laiku ėmė užklysti iš ki
tų vietų susipratusių lietuvių, ku
rie atnešė savimi judėjimo jiegų 
ir pasėjo tarpe eambridgečių su
sipratimo sėklą. Atsimenu, jog 
7 metai atgal čionykščių lietu
vių neturėta tnetik jokios draugi
jėlės, net ir bažnyčios. Nebuvo 
kas jungia lietuvius vienybėn. 
Vėliau pradėjo tverties parapi
ja, pasistatė bažnyčią. Po baž
nyčia intaisė mokyklų, kur ma
ži vaikai buvo auklėjami katali- 
kiškai-tautiškoje dvasioje. Ten 
po bažnyčia buvo patogi svetainė 
susirinkimams ir tarnavo ilgų lai
kų visoms draugijoms.

Ir jaunuomenė seniau nieko 
neveikė, buvo iškrikusi, išrodė, 
kad jos visai Cambridge nebūtų. 
Bet gerų norų vyrui mokiniui 
P. Levanavičiui pasiryžusiam pa
ieškoti Cambridge jaunuomenės, 
visų pirmu jisai pasirūpino ati
daryti vakarinę mokyklų lietu
viams lavinimuisi anglų kalbos. 
Ligšiolįai lietuviai kartu maišė
si su svetimtaučiais ir buvo la
bai nežymus, bet kada nugirdę 
apie vien lietuviams teikiamų mo
kyklų, tiek daug susirinko, kad 
stačiai nustebino miesto valdžių, 
kuri lig šiol mažai skaitėsi su 
lietuviais. Matydamas p. Levana
vičius tiek medžiagos beesant su
manė sutverti draugijų ir pradė
jo raginti jaunuomenę vienybėn. 
Susitvėrė Lietuvių Jaunuomenės 
Mokslo ir Dailės Mylėtojų Drau
gija, kuri greitu laiku ėmė šį 
bei tų veikti. Žodžiu sakant, 
nuo to laiko prasidėjo tikras jau
nuomenės judėjimas ir galima ti. 
kėties, kad cambridgiečiai vi
suomet jau veiks ir dasivys ki
tų kolonijų jaunuomen), nes mano 
si, kad jos tarpe mažinasi girtuo
kliavimas, o daugiau priauga vie
nybė ir doras elgimasis.

Jaunikaitis.

N0RW00D, MASS.

Lietuviai kooperatoriai paren
gė prakalbas 7 dieną birželio, 
tuo tikslu, kad išaiškinus šio mie
sto lietuviams reikalingumų ir 
naudingumų kooperacijos. Kal
bėtoju buvo K. Šeštokas. Jis kai 
bėjo įvairiose tėvuose, truputį 
apie kooperacijų, truputį apie gir 
tybę, truputį, bet keistai apie 
kunigus, o ant pabaigos ilgiau ir 
meiliai apie merginas.

Žinoma, iš tokių prakalbų pu
blika liko nepatenkinta, ypač 
kooperacijos šalininkai, kam kal
bėtojas nesilaikė svarbiojo punk

to, vienos temos, rodos, buvo 
ir plakatuose pagarsinta, kad bus 
kalbama apie kooperacijos naudų, 
tai publika ir tikėjosi, kad P. 
Šeštokas pašvęs savo kalbų vien 
apie kooperacijos reikalus, o ne 
apie kų kitų. Ypač biauroti ku
nigus jau čia visai buvo ne vie
toj, nes toks užsipuldinėjimas, 
kam kunigai žmonių nedraudžia 
nuo girtybės tai nešvarus intari- 
mas ir kooperacijos prakalbose vi
sai blėdingas. Šias prakalbos ren
giant melsta klebono, kad bažny
čioje pagarsintų žmonėms eiti ant 
prakalbų. Žmonės atsiminė kle
bono raginimų užtai tiek daug 
apsilankė. Vargu klebonas su
tiks daugiau raginti žmones į to
kias prakalbas, o publika lanky-

ATHOL, MASS.
Athol yra tai nedidelis mie

stelis Massachusets (Mesačiu- 
sets) valstijoj, turintis gyventojų 
apie 8 su pusė tūkstančių, stovi 
tarp augštų kalnų prie upės, la
bai gražioje vietoje ir prie gele
žinkelio, vedančio nuo Bostono 
į Albany ir toliaus iki Chicago. 
Kita geležinkelio šaka vienija 
Athol su Springfield. Nuo Bo
stono iki Athol skaitosi 82 anglų 
mylios ir reikia važiuoti apie 3 
valandas. Yra jame daugiaus 
kaip 13 dirbtuvių, kuriose dirba 
įvairių tautų žmonės ir be maž- 
ko visi lietuviai.

Lietuviai pradėjo užsigyventi 
Atholyje nuo kokių 20 metų. 
Tarp tų pirmųjų buvo: Jonas 
Braškia, Povilas Mackevičius. 
Stan. Nevedomskis, Aug. Skle- 
nis, Antanas Vinčiūnas, Juozas 
Gedaitis, Adomas Klinga, Igna
cas Laščinskis, Antanas Manke- 
vičius ir kiti. Kaikurie, kaip 
St. Nevedomskis ir P. Mackevi- 
čia pasimirė kiti kitur persikėlė- 
Dabar šiame laike lietuvių su vai
kais skaitoma iki tūkstančio. Ji 

vienos Vabalninku parapijos yra 
357 dūšių; didesnė, kaip tre
čia dalis, o kiti iš kitų parapijų, 
Kauno gub. Iš Suvalkų gub. 
mažai yra Atholyje. Daugelis 
lietuvių turi savo namus ir gra
žiai gyvena, ypač tie, kurie ar* 
ba visai negeria, arba maž te
geria. Lenkų yra apie 10 šei
mynų. Iš kunigų pirmiausiai bu
vo užsigyvenęs Jul. Radzevičius, 
bet po kelių mėnesių persikėlė 
į Gardnerį, o į Atholį pradėjo 
važinėti kun. J. J. Jakaitis kas 
mėnuo iš Klintono, kur buvo vi
karu prie Airių bažnyčios. Bu
vo mėginęs atskalūnas Mickevi
čius užsigyventi, bet greitai lie
tuviai pajuto, kas per paukštis 
tas Mickevičius ir turėjo išsi
kelti kitur žmones apgaudinėti. 
Ant galo spalių 16 dienų 1913 
metų susilaukė kun. Pr. Meškau- 
skį, kurs iki šioliai valdo lietuvių 
šv. Pranciškaus parapijų. Dau
giausiai paaukavusių bažnyčios 
reikalams yra šie asmenįs: Salo
mėja Žebrytė 85 dol., Ona ir Ro
zalija Rokevieiutė’s 80 dol., Au
gustinas Sklėnis 35 dol. Teopilija 
Mackevičienė 50 dol., Katrina 
Aksimatauskiutė 42 dol., Adolpas 
Rakevičia 25 dol., Pranciškus 
Andrulis 40 dol., Antanas Vin- 
ciūnas 25 dol., Ignacas Laščin
skis 25 dol., Vincentas Glebockis 
20 dol., Pov. Mikalauskis 21 d., 
Skol. Slinko .’ičiutė ir Petr Re 
činskaitė 31 dol., Elzbieta Auk
štikalnytė 15 dol., Kotrina Gri- 
ciunaitė 22į^ dol., Magdalena 
Griciunaitė 12^ dol., Emil. Ma- 
kštelaitė ir Apol. Matulaitė 13 d., 
Jonas Karosas ir Jonas Gailiū- 
nas 24 dol., Juzefą Laščinskienė 
13^2 dol., Morta Braškytė ir Ju
zefą Liauškiutė 20 dol., Kaz. Ta-ties. Be abejonės reikia' sergė- 

ties tokių kalbėtojų, kurie sėja ' mošūnas 13 dol., Po. 10 dol. pa-
tarp darbininkų neapykantą.

Kooperatorius.

MONTREAL, CANADA.

Šv. Laurino kolegijos draugas 
K. J. Bajorinas išgavo leidimų 
nuo kolegijos vyriausybės sutver
ti šv. Kazimiero Literatinę Drau
gijų. Visi vietiniai draugai pri
tarė šitam užmanymui. Išsirin
kome valdybų, kuri rėdys visus 
draugijos reikalus. Taip pasida
vę rankas viens kitam prisižadė- 
jom vienybėje darbuoties.

Bendras draugijos tikslas: la
vinties prigimtos kalbos, susipa
žinti su Lietuvos Istorija, gvil-

aukavo šie: Jonas Braškis, Jur
gis Latvėnas, Petras Puščius, Pe
liksas Lapene, Juoz&s Lašėta, 
Jurgis Aliukevičius, Juozas Ge
daitis, Ignacas Gauronskis, Ado
mas Aliukevičius, Ona Gatauty- 
tė, Rapolas Gaižūnas, Jonas Ge
daitis, Stan. Aukštikalnis, Ant. 
Indreliūnas, Ceo. Nevedomskien?, 
Pr. Pinigis, Antanas Petrauskis, 
Stan. Vidugeris, Paul. Pinigiutė, 
Ona Baltrušūnienė, Ant. Manke- 
vičius, Mat. Šidlauskis, Juozas 
Rastauskis, Agn. Paldauskaitė, 
Vikt. Banionytė, Petr. Račinskai- 
tė, Teopilia Šidlauskiutė, Morta 
Braškytė, Step. Adomavičius, 
Ona Grišaitė, Ona Janolioniu-

. . . . tė, Tomas Augustinavičius ii
denti Įvairiu, lietuvių Orcn{io>. Iv.ia.uk>. 1»
ir tt Draugą, g.nun, referatu. ; d paa„k„„ iv. Ouo, dr.
ir kitais būdais lavinsimes lite ... “ , m .. . , , ,

ATHOL, MASS.

Gegužės 7 dienų Atholyje bu 
vo apsilankęs P. Račiūnas su ju
dančiais ir nejudančiais paveik
slais. Žmonių buvo nevisai ma
žai, nes kiekvienas žingeidavo pa
matyti gimtinį kraštų. Nevienam 
lietuviui iš džiaugsmo suvirpėjo 
širdis; gal kitas suvis buvo už
miršęs apie Lietuvą ir jos gra
žy^, o čia lyg tyčia turėjo pro
gos pamatyti ne tik gimtinį kam
pelį, bet visų plačiųjų Lietuvą su 
puikiausiai* iosios vaizdais.

ratūros srityje. Didins lietuviškų 1110 dol., Tretininkų dr. 31 dol. 
Orenčio lietuviai sudėjo 54 dol.knygynų stengdamiesi patraukti I _. . . . ,

. ; . . " , . I Čia neminiu tų, kurie mažiaus,kuodaugiausiai gerų knygų ir
laikraščių, sulaikyti jaunus vyrus 
nuo ištautėjimo, paduos broliš
kų rankų draugams nupuolusiema 
dvasioje.

Pradžioj draugai žada ingyti 
Kudirkos raštus savo lėšomis. 
Manoma, kad visi prisidės prie 
mūsų užmanymo, nes tai svarbus 
reikalas.

Per amžius yra išbandyta, kad 
tik susivieniję žmonės kolektyviai 

Iveikdsn*’ tenuveikia didelius dar-

kaip 10 dol. paaukavo ir tų, ku
rie moka mėnesines aukas po 
% dol.

Gegužės 25, 26, 27 ir 28 baž
nyčios naudai buvo surengti fe
rai, kurie davė gryno pelno 380 
dol. 24 cent. Taip, kad iki bir
želio 7 d. prarapijos kasa turė
jo $4,508.36.

Dabar žadama pirkti lotus baž
nyčiai ir klebonijai statyti.

Atholietis.

Iv.ia.uk
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Birželio (June) 18, 1914.

WOROESTER, MASS.
Neprošali bus pasidalinus su 

viraoinene žinutėmis apie bruz
dėjimu šio miesto lietuvių, šia
me gegužės mėnesy.

1) Gegužės 5 d. jaunesnysis 
giesmininkų choras parengė ko
mediją “Į mokslą”. Šitoji ko
medija tai labiausiai žmonėms 
patiko negu, visi kiti šiuo metu 
vaidinami dalykai. Mat jauni 
vaidintojai savo roles nudavė pui
kiai. Geriausiai roles atliktos mo
tinos ir siuvėjo. Už gražiai su
rengtą vakarą reikia dėkuoti p. 
J. Čižauskui vietiniam vargoni
ninkui, kursai lavino jaunus lo
šėjus.

2) Tas pats teatras buvo pa
kartotas gegužės 10 d. su ne
mažesniu pasisekimu, tik šiuomi 
kartu, be dainų ir teatro dar 
ir deklemuota.

3) Geg. (kokią dieną? Red.)
“Lietuvaičių Kliubas” parengė 
maskaradą. Maskarado užmany
toje ir rengėja — p. Ona Jo
naitienė. Reikia pripažinti, kad 
maskaradas pilnai pasisekė. Dra- 
panų įvairumas, juokingumas 
pastebėtinas. Šokta ir tautiški 
šokiai, tik juokingos drapanos 
tiems žaislams nepridavė skonies. 
Merginos: Juzė Steponkaitė,
Marcelė Akielaičiutė, Vincė Tu- 
minskiutė ir dar vientf mergina 
pasakė gražių eilių. Marcei^ 
Akielaičiutei inteikta puokščių 
bukietas. Žmonių svetainė buvo 
artipilnė.

Gegužės 16 d. “Aido” teatra
liška draugija (M. & D. M.'D.) 
suvaidino “Manna Vanną’ Pasi
rodė dar kartą, kad tosios drau
gijos vedėjas, p. Amb. Blažys, 
neturi dovanos veikalus pasirin
kti. Jos tosios tragedijos tu
rinys parodantis kaip apgulto
jo miesto pulkininko pati parsi
duoda nakčiai priešininkų vadui, 
gi pagaliaus visai vyrą pameta, 
taip-jau begalo ilgi mopologai 
ir dialogai tiesiog įsipriklijo pu
blikai: visų tik ir laukta teatro 
galo, kurio tik po vienuoliktai 
susilaukta.

Kai dėl vaidinimo, tai artis
tams, kaipo ne profesijonalams, 
nedaug ką užmesti galima. Pel
nas šio vakaro turėjo eiti nau
dai “Tautos Namo” Vilniuje, 
tik neišrodė, kad to pelno galėtų 
būti. Dekoracijos būta puikios.

Scrutans.

D-rą Joną Basanavičių Žene
vos įlokslo Akademija (Šveicari
joj) išrinko savo garbes profeso
riumi (Litwa.

Musaičiai, Prūsų Lietuvoje. 24 
gegužės Musaičiuose buvo iš viso 
pirmas Šilutės apskrityj skait- 
ligas jaunimo susirinkimas. Ta
me susirinkime dalyvavo jauni
mas iš plačios apielinkės. Buvo 
visokių įvairumų, kuriuos įnešė 
darbšti jaunuomenė.

Marijampolė, Suv. gub. Kata
likiškoji lietuvių visuomenė labai 
tinkamai paminėjo 7 geg. d. pir
mojo dešimtmečio lietuvių spau
dos atgavimo sukaktuvės.

Vabalninkas, Kauno gub. Li
nininkystės žinovas Koffo lai
kė paskaitą apie linų išdirbimo 
ir jų pardavimo sutvarkymą. 
Žmonės paskaita pasinaudojo, 
kad neužilgo manoma intaisyti 
linų apdirbimo punktas, iškur 
tekniko prižiūrimi ir tvarkomi 
linai bus pardavinėjami tiesiog 
į žinomas dirbtuvės. Nutarta 
taip-pat įsitaisyti linų sandelį, 
kur, žemoms kainoms esant li
nai galės gulėti _ ligi kainų pa
kilimo.

DRAU&AS

vių kalboje knygas, brošiūras, 
laikraščius, atvirutes, praneši
mus, atsišaukimus ir t A., kad 
padarius pilniausią statistiką ir 
aprašymą. Paroda atsidarys nuo 
1 d. birželio, Liet. M. Dr-ja ke
tina tokias parodos rengti jei 
ne kasinėtai, tai bent kas penke- 
ri metai.

Vilnius. Gegužės 13 dieną Vil
niuje nesuimta nei vieno vagio, 
kas labai retai pasitaiko.

Vilnius. Vilniaus universiteto 
klausimas Dūmos komisijos at
mestas, nors švietimo ministerija 
pripažino reikalingu steigti uni
versitetą Šiaur-Vakariniam kraš
te.

jo suimti. Suimtasis pasirodė 
esąs ispaniškas negras ir prie 
kaltės prisipažino.

Christianą Norvegijos parle
mentas Nusprendė užginti vartoti 
svaiginamus gėrimus Norvegijos 
oficieriams, paprastiems karei
viams senai jau buvo užginta 
juos vartoti.

Pittsburg, Mo. Nusibankrutijo 
dykai dalijamas dienraštis, ku
ris buvo leidžiamas šiame mies
telyje anglu kalba. Dienraštis išsi
laikė tik vieną mėnesį. Tai jau 
antras bandymas šiame miestą už- 
dėti tokį dienraštį, ir abu kartu 
bandymas nepasisekė.

Brussels. Gale gegužės mėn. 
Belgijoj prasidėjo kongresas at
stovų iš visų svieto šalių, kad 
peržiūrėti ir sutaisyti kalendorių. 
Nori sutaisyti metus ir mėnesius 
taip, kad jie dalintųsi į lygias da
lis ir paskirti velykų laiką.

Tampico. Laivas Antilla iš 
New Yorko iškrovė daugelį amu
nicijos konstitucijonalistams. 
Tūkstantis šeši šimtai dėžių amu
nicijos ir du orlaiviu buvo iš
krautu.

Washington, D. O. Prezidentas 
Wilsonas išsiuntė prisakymą at
mesti .šalių visokius užgynimus 
prieš įvežimą į Meksiką ginklų 
ir amunicijos.

Panevėžys, Kauno g. Panevė
žyje . jau pradėta statyti elek
tros stotis. Darbas bus užbaig
tas prieš 1 d. spalių.

Alvitas, Suvalkų gub. Čia 
daug yra dektinės mėgėjų. Kai
kurie jau baigia nusigyventi ir 
pasirengę yra į dvarą ar pas žy
dus bernautų.

Kalvarija, Suv. gub. Lietuvis 
Vytautas Žičkauskas, sugrįžęs iš 
Sibiro, įsteigė Kalvarijoj kine
matografą. Žičkauskas yra ži- 

1 nomas, kaipo skulptorius. Žydai 
bandė užkenkti, jų kliutįs liko be 
pasekmių.

Svėdasai, Kauno gub. Ameri
konai įvedė tokią madą: nusipir
kę dektinės nusiveža pas kokį 
ūkininką, o tas turi duoti gero 
užkandžio. Tą madą jau ir ne 
amerikonai ima sekti.

Kaunas. Atidaryta nauji Blai
vybės skyriai Utenoje, Krekena
voje, Skuode ir Žeimelyje Kau
no gub. ir Pakuonyje Suv. gub.

Panevėžys, Kauno gub. Kauno 
tvarkomosios žemės agronomų 
skyrius pdlėmė nuomon Pane* 
vėžy j prie-pat Nerio upės 18 že
mės dešimtinių. Tą žemę paver
tė sudnu, kurin prisodino dau
giau, kaip 120 tūkstančių lau
kinių obelaičių ir laukinių kriau
šių. Tie medeliai bus čiepijami 
ir pigia kaina parduodami ūki
ninkams.

Šiauliai, Kauno g. Šiauliuose 
nutarta inkurti prekybos mokyk
la su trijų metu kursu progra
ma. x

Suvalkai Birželio 5 d. bus 
arklių ir raguočiij galvijų paro
da. Už išstatomus gyvulius ski
riamos dovanos.

Vilkaviškis, Suvalkų g. Paže
riu dvaro savininkas Vlad. Gav- 
ronskis mirdamas paskyrė vi
suomenės reikalams apie apie 80 
tūkstančių rublių. Vilkaviškio 
būsimam ligonbūčiui paliko di
delę auką apie 20,000 rub.

Ratnyčia, Gardino gub. Sude
gė Ratnyčios miestelis. Yąa žmo
nių aukų. Gyventojų baisus pa
dėjimas. ,

San Bernardino, Cal.
Truko dideli damai, kurie lai

kė užtvenkė Colorado upę, kad 
ji neužtvintų indijonų teritorijos. 
Damams trukus indi-jonai turėjo 
bėgti. Palikę gyvuliai prigėrė.

New York. Aštuoni žmonės; 
keturi vyrai ir keturios moters 
sudėge, užsidegus seniems na
mams, -ugnis buvo patėmyta 4 
vai. rytą ir išsiplatino taip grai- 
tai, kad žmonės nesuspėjo nei 
atsikelti. Moteris ir vaikas užsi
mušė bešokdam pro langą.

Madrid Ispanija. Birž. 10 d. 
buvo vestuvės Kermito Roosevel- 
to su B. W. AVillard, dukterė 
Amerikos ambasadoriaus Vestu
vėse dalyvavo buvusis presiden- 
tas T. Rooseveltas, jaunojo tė
vas ir daugelis žymesnių Ispani
jos veikėjų.

Londonas. “Times” praneša, 
kad gale gegužio mėnesio An
glijoj pasitaikiusios šalnos, gero
kai sužeidė vos tik dygstančius 
javus (vasarojų), ypatingai nu
kentėjo bulvės Peak ir Huntin- 
shire apielinkėse.

Bombay, Jndia. čia užsidegė 
didelės vietos sąkrovos. Gaisrui 
išsiplėtojus sudegė 15000 bundu- 
lų vatos, vertės apie 525,000 do
lerių.

Tmrreon. Meksika. Gen. Natara 
tebeatakuoja Zaeateeas. Gen. 
Vilią rengiasi eiti link Zacateca, 
padėti saviškieras.

Washington, D. C. Darbo se
kretorius Wilsonas praneša, kad 
ateinantį mėnesį bus daugiau 
darbo kaip darbininkų. Savo 
pranešimą jis remia geru išro
dymu šių metinių kviečių, ir 
pradedančių veikti plieno, ka
syklų ir audimų išdirbystėmis. 
Sekretorius turįs reikalavimų 
apie 80,000 darbininkų iš vaka
rinės ir pietų kviečių augini
mo dalies. Jis žada daryti su
tartį su geležinkeliais, kad jie 
darbininkus vežtų pigesnis kai
na darbo laikų.

CHICAGOJE
•

Gg. Pociaus ir Klimavičiūtės 
vestuvės.

10 birželio šių me£ų motery
stės ryšiu susirišę du žinomu mū
sų muziku A. Pocius ir O. Kli
mavičiūtė. Kun. Serafinas pasi
rūpino, kad jo padėjėjo-vargo- 
uininko vestuvės atsiliktų kuoiš- 
kilmingiausiai. Dailiai išpuošta 
bažnyčia, mišios su asista. Čia ir 
draugai vargonininkai savo drau
giškumą parodė, pagiedodami 
dailia] laike mišių. Ponios gi Jo- 
nušauskienės solo “Avė Maria” 
tiesiai žavėte žavėjo. Bažnyčia 
buvo pilna žmonių. Vestuvių po
kylis atliktas liksmai, blaiviai, 
nupširdžiai. Svečių — rinktinės 
Chicagos publikos, daugiausiai 
inteligentijos — buvo apie 30. 
Laike pietų sakyta daug prakal
bų, giedota ilgiausių metų, tau
tos gimnas. Kun‘. Serafinas įne
šė gražų sumanymą pažymėti tą 

j iškilmę auka tėvynės reikalams: 
Sumesti 52 doleriu lietuvių švie
timo fondui (Kairiūkščio suma
nymu). Aukojo šie "žmonės: Kun. 

i J. Jakštys $7; kun. A. Skrypko, 
S. Tananevičius ir kun. F. Ke
mėšis po $2.00; A. Pocius, M. 
Pestnikaitė. F. Lubin, A. Alek
sandravičius, J. Szmie.... (p%-

Albany, N. Y. Nuo pradžios 
rugpiūčio mėn. valstijoj pradės 
veikti nauji darbininkų būriai, 
kurious užtvirtino ką-tik buvusis 
valstijos susirinkimas. Vyriaus- 
s-ias biūro ofisas bus New Yorko 
mieste, be to bus devynios to biū
ro šakos įvairiose valstijos vie
tose. Biuras bus po valdžios 
priežiūra ir visas patarnavimas 
bus suteikiamas veltui. Jei kas 
imtų kokį mokesnį, už duodamus 
patarnavimus gali būti nubau
stu nedaugiau kaip 500 dolerių 
arba 6 mėnesiais kalėjimo.

Siaudieną gal -nevienas jaučia
mės tvirtais, gal ir turto nesto
kuoja, bet ateities nematome. To
dėl prisidėkime šiandieną savo 
skatiku, o gal' kuomet bus ir kaž
kuriam iš mūsų reikalinga toji 
prieglauda. Čia patalpinti šie keli 
žodžiai, tegul nebūna bevaisiais, 
laikas imties prie darbo ir dirbti 
iš vien. Tegul nebus užmirštu ši
tas paraginimas nei vieno lietuvio 
ir lietuvės,"tegul kiekvienas pri
sirašo prie labdaringos organiza
cijos, ir jai padeda augti tur
tais. Tverkime kuopas kiekvie
noje lietuviškoje apygardoje. O 
kaip bus (malonu, ir linksma 
kiekvienam kuomet sulauksime 
savo lietuviškos prieglaudos na
mus. Bus paguoda nuo svetim
taučiu, nes matys kad ir lietu
viai supranta, ką reiškia prie
glauda našlaičiams ir kitiems 
nelaimingiems žmonėms.

Raštininkas V. Daukša.

Ketverge 11 birželio Apveizdos 
Dievo parapijos “Liet. Vyčių” 
skyrius turėjo paprastą savo sa
vaitinį susirinkimą. Reikia pa- 
tėmytį, kad kiekvienas susirin
kimas atsibūna su programa. Šiuo 
kartu vėl kalbėjo du žinomi jau
nuomenės organizatorių: Dr. A.

CLEARING, ILL.

Nedėlioj birž. 14 d. italijonas 
fsrmeris nušovė lietuvį Ignacą 
Baristą, kuris gyveno Clearinge. 
Velionis turėjo apie 29 metus, 
daugiau kaip 10 metų Ameriko
je. Paėjo iš Kuršėnų par. Kubi
lių sodžiaus, prigulėjo prie dvie
jų Chicagos lietuviškų draugijų. 
Buvo vedęs, paliko moterį ir dve- 
jatą vaikučių.

Nušovimas atsitiko šitaip. A. 
a. Ignacas išėji maudyties į ne
toli Clearingi esančias duibes. 
Beeidamas ėjo pro farmerio dar
žus. Jį farmeris sutikęs pradėjo 
sakyti kad ant jo žemės nevaik
ščiotų. — Jei nori, kad niekas 
nevaikščiotų uždėk kokį nors 
ženklą (sign — Aš tau, girdi, 
uždėsiu;, farmeris atsakė ir nu
ėjo į savo namus. Po valandėlei 
atsinešė šaudyklę ir du kart šo
vė. Velionis krito ant vietos ne
gyvas. Farmeris pabėgo ir ligšiol 
nesuimtas, nors policijos ir ieš
komą.

A. a. Ignacas palaidotas 17 d. 
birž. ant švento Kazimiero ka
pinių Chicagoje. Pamaldos atsi
buvo švento Kryžiaus bažnyčioje.

St. šaučiuvėnaa.

Kaunas. Išlėkęs iš Vilniaus 
Kaunan orlaivis nedalėkė ir su
gedus motorui nukrito miške. 
Orlaivis sudužo, bet lakūnai iš
liko gyvi.

Kaltinėnai, Kauno g. Kaltinie- 
niškiai kasinėtai vis daugiau, ir 
daugiau prageria. Tą paliudi
ja metinis monopolio apyvartos 
augimas.

Vilnius. Malmigos kaime, Vi
leikos apskrityje rasta 12 bombų 
nuo 1812 metų (karės su Nepo- 
leonu).

Be pašportų. Iškeliavusius A- 
merikon išeivius ir dabar sugrį
žusius Liepojos taikos teisėjas 
pasmerkė užmokėti pašportų 
kainą ir po 5 ru.b. bausmės.

Žagarė ir Švėkšna, Kauno gub. 
Kauno gubernatorius įsakė išpil
dyti Žagarės ir Švėkšnos valsčių 
vyrijų nutarimus uždaryti Skais- 
giryje ir Mažeikiuose girtybės įs
taigas.

..Merkinė, Vilniaus gub. Žydai 
visomis pastangomis kovoja 
prieš krikščionišką vartotojų 
draugijos krautuvę. Bet kas in
domu, kad ir lenkai jiems pri
taria ir padeda varyti boikotą.

Šidlavas; Kauno gub. Per ge
gužinės pamaldas bažnyčioje 
nuo žvakės užsidegė vainikas. 
Laimė tuo tik ir pasibaigė 
gaisras; nuostolių jokių.

Ryga. Lietuvių švietimo drau
gija “Žvaigždė/” turi įsteigus 
5 pradedamasias mokyklas ir 
suaugusiems kursus. Mokinių 
skaičius visose “žvaigždės” mo
kyklose šiaip augo nuo instei- 
girno : 1906 m. — 125, 1907 m. — 
339, 1908 m. — 365, 1909 m. 419, 
1910 m. — 427, 1911 m. —423, 
1912 m. — 414, 1913 m. — 509. 
Suaugusių kursus pereitais me
tais lankė 35 žmonės. Draugi
ja turėjo 1913 m. 548 narių. Į 
draugijos kasą inplaukė 10205 
rub. 12 kap. Išleista 6981 rub. 
43 kap., liko 1914 m. 3223 rub. 
69 k. Miestas davė 800 'pašal
pos. Gerokai pasipelnyta iš lio- 
terijų. Mokyklose darbavosi 7 
mokytojai.

Londonas. Čia surinktos žinios 
apie šių metų užderlių šitaip iš
rodo, imant šimtą kaipo vidutinį 
numerį: kviečiai — Ispanijoj, 
110, Rumunijoj, 115, žieminiai 
kviečiai — Jungtinėse Valstijose 
112. Rugiai — Ispanijoj, 110, 
Danijoj 106, Holandijoj 105, Ru
munijoj 115. Miežiai — Ispani
joj ir Rumunijoj 110, Japonijoj 
106. Avižos — Ispanijoj ir Ru
munijoj 110. Abelnai javai išro
do gerai Belgijoj, Rusijoj ir Žu- 
vėdijoj ir vidutiniai Italijoj ir 
Algerijoj.

Wilmington, Del. Streikuoja 
mergaitės-darbininkės, dirban
čios Bond Bottle seal kompanijas 
dirbtuvėje. Jos gaudavo po $5.40 
savaitėje ir reikalauja, kad mo
kesnis būtų pakelta iki 7 dol. 
Streikuoja šešesdešimt devynios 
mergynos.

Detroit, Mich. Automobilių iš- 
dirbėjas H. Fard, pradėjo derė
ti naujai statomą ligonbfltį. Jis 
nori turėti savo darbininkams li- 
gonbūtį, ypatingai tiems ligo- 
niems, kurie serga džiova ir ki
tomis plaučių ligomis.

LIETUVOJE.
ĮVAIRIOS ŽINIOS.

Žemaičių Vyskupo P. Karevičiaus 
IngresM.

18 gegužės (šen. styl.) J. E. Že
maičių Vyskupas Pranciškus Ka
revičius iškilmingai įžengė į Že
maičių vyskupų sostinę. Dieną 
prieš tai buvo užvažiavęs pake
liui į Vilnių, kur aplankė kai
kurias lietuvių įstaigas Kaune — 
priėmimas kuoiškilraingiausias. 
Vyskupą sutiko ir lenkai dvari
ninkai. Naujas Vyskupas iš pir
mos dienos pasirodė geras lietu
vis tautininkas. Visa Lietuva be 
partijų skirtumo — džiaugiasi. 
Visi laikraščiai pilni iškilmių ap
rašymo. Smulkesnių žinių pa- 
duoeime sekančinne numeryje.

Vilnius. Organizuojasi nauja 
draugija kelti prekybą Lietuvoje 
po vardu “Lietuvių Ūkininkų 
Bendrovė”, kuri šiomis dieno
mis išsiuntinėjo visuomenei at
sišaukimo lapelius kviesdama pri 
sidėti pajais. Nauja bendrovė 
rūpinsis išplatinti Lietuvoje lie
tuviškų dirbtuvių išdirbinius: 
steigs sandėlius ir visokias įstai
gas, kur mūsų ūkininkai gaus 
pardavinėti visokius ūkio produk
tus ir sau pirkties reikalingų 
daiktų

Bendrovės pajus 100 rub., kurį 
galima išmokėti dalimis.

NAUJIENOS.
Londonas. Tuo pačiu laiku, 

kada parlemente ėjo karštos kal
bos prieš sufragisčių darbus, 
sufragistės padėjo bomba AVest- 
ministerio klioštoriuj po vainika
vimo kede. Sprogdama bomba ap
ardė kėdę, bet visai nesudraskė. 
Tas jų darbas sujudino visus Ang
lijos gyventojų sluogsnius.

Londonas. Šiomis dienomis čia 
yra visas vietinis Išganymo ar
mijos susivažiavimas. Gen. Booth, 
mirusiojo armijos organizatoriaus 
sūnūs, susirinkimą veda. Susirin
kime dalyvauja apie, 2000 delega
tų iš užrubežinių viešpatijų.

C,

V

7U’
B

v

..Vilnius. Vilniaus L. M. D. 
Komitetas šiemet rengia lietuvių 
spaudos parodą. Parodon nori
ma surinkti visas spaustas lietn-

...

New York. Sugautas krimina
listas, kuris baugino Cunard Ifcivų 
kompanija suardymu vienos tos 
kompanijos laivų, jei negaus 
10000 dolerių. Jis rašė kompani
jos viršininkams tris laiškus, liep
damas reikalaujamus pinigus iš 
mesti iš traukinio toje vietoje, 
kur jis duos švilpimu ženklą. 
Kompanija taip-pąt nesnaudė, pa
samdė ginkluotus detektyvus, 
kurie važiavo traukinyje, kuris 
sekė paskirtąjį traukinį. Davus 
ženklą, plėšikui buvo išmestas 
maišelis ir jį beimant detekty
vai iš užpakalinio traukinio spė-
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Meksikos Konstiturijonalistų vadas Venuptiano Carranga.

K. Rutkauskas ir kun. F. Kemė- 
rašas neaiškus), B. Janušauskas, Į šis. Pirmojo tema buvo apie al- 
Antanas Baladinskas, Vladas į kolį ir jo pasekmes. Papasako- 

jo, kaip žmonės iš maitinančio
grūdo išrado nuodus — alkolį,- 
kuris vis plačiau, ir plačiau plė-1 
t?Ši tarp žmonių ir su laiku pali
ko skaudžiausiai plakama rykšte 
žmonijos.

Kun. F. Kemėšis kalbėjo apie 
priedermes kiekvieno ištikimo tė
vynainio. Parodė, kokią skriaudą 
daro Lietuvai išeivystė, lyg krau
jas tekantis nusilpnina kūną, taip 
išeivystė atima geriausias spėkas 
Lietuvai, kad kiekvienas jaunuo
lis bėgdamas iš jo išneša geras 
pajiegas, energiją ir palieka tuš
tumą, vietoje, kad tą turtą pa
aukoti tėvynės labui visa tai pa
laidoja ant svetimų dirvonų. Nuo
širdžiai tad ragino jaunimą iš
čiulpus ką gerą vėl grįžti namo 
ir grįžti greitai, nesunaikinus vi
siškai dar savo sveikatos, nes in
validų Lietuvai pakanka. Labai 
liūdną įspūdį daro visi tie, ku
rie ilgiau; pasilieka šitoje šalyje, 
visiškai sutraukdami /ryšius su 
motina-tėvynė, o pradeda nejučio
mis, bet žymiai grimzti į svetim- 

» j tautiškas bangas, kuriose ateinan
čią kartą jau visiškai palaidoja.

Prakalbos labai inspūdingos ir 
iudomios. Tai lyg mokykloje ga
li lavinties ir išmokti naudingų ži
nių ir patarimą. Ir toliau žada bū
ti labai svarbios prakalbos. Pa
kviesti kalbėti daktarai, mokys 
apie sveikatos dalykus ir advoka
tas — aiškins teises. Tikima, kad 
prakilnioji jaunuomenė išmoks 
naudoties ir pamėgs naudingas 
prakalbas. G...

Daukša, Aleks. J. Lemont; Vincas 
Klimavičius, G. ir J. Toleikaitės, 
Ant. A. šlakis, Suzana A. Rut
kauskaitė, Julius Vasiliauskas — 
po $1.00; Elzbieta* Klimavičienė 
— 50c. Nedatenkančius $24.50 
pridėjo Kun. Serafinas. Visi pini
gai ($52.00) jau inteikti “Drau
go” redakcijai.

Gerbiamiesiems jauuavedžiams 
“Draugo” redakcija linkį nuošir
džiai gražaus, ilgo ir laimingo gy
venimo ir gausios tvėrybos lie
tuviškos muzikos srityje.

DEL LABDARYBĖS DR-JOS.
Birželio 9 d. 1914 m. Ant Town 

of Lake, pono J. Elias svetainėj, 
buvo sušauktas susirinkimas at
stovų -iš Chieagos kuopų, “Lab
daringosios Sąjungos, po prie
globa Šv. Antano.”

Apie 8 -.30 vai. vakare, klebonas 
Šv. Kryžiaus parp: A. Skrypko, 
pakvietė visus susirinkusius prie 
maldos. Tolesniai klebonas A. 
Skrypko paprašė, kad išrinktų su
sirinkimo vedėją, ant to visuo
menė, kuri buvo delegatais iš 
keturių kuopų (apie 42 ypatos) 
vienbalsiai išrinko kleb. A Skryp
ko susirinkimo pirm. Raštininku 
to susirinkimo išrinktas kun. Ke
mėšis, raštininko pagelbininku V. 
Daukša. Užėmus visiems savo 
vietas, pradėta svarstyti organi
zacijos reikalai. Susirinkimo ypa
tingas tikslas buvo išrinkt} cen
tro valdybą. Antras svarbus ap
tarimas, tai pageriniųjas ir su- 
kontroliavimas konstitucijos. Tie
sa, jau buvo pagarsinta “Drau
ge” No. 15, bet atradus daug rei
kalingų pataisymų, paveda gerb. 
kun. F. Kemešiui, kad jisai pa
sirūpintų atlikti tą darbą išnaujo.

Tolesniai perbėgus organiza
cijos dalykus, prasideda rinki
mai centro valdybos. Šiam pus
mečiui j centro valdybą išrink
ta sekančios ypatos: kapelionu 
išrinktas kun. Pranas Serafinas. 
Pirmininku — Stasys Marcinkevi- 
eia, Vice-pirmininku — kun. A. 
Skrypko, Protokolų raštininku —

; Vladas Daukša, finansų raštinin
ku poni Ona Pocienė. (Buvo tuo- 

| met dar Klimavičiūtė.) Iždininku 
knn. A. Staniukynas. Kasos glo- 
bėjais. 1) kun. A. Ežerskis, 2) 
Pranciška Macijauskaitė, 3.) 
Pranas Bacevičia.

Revizijos komitetais išrinkti: 
1. Alex Lemont, 2) P. Kestėnas, 
3.) -J. Elias. Atstovai į būsintį 

j Federacijos Seimą, kuris atsibus 
Chicagoje rugpiūčio mėnesį iš
rinkti delegatai, J. Elias ir Igno
tas Stankus iš Roseland.

Tuo matomai, kad Labdaringo
ji organizacija imasi ir pradeda 
sparčiai ) darbuoties. Reikalinga 
rūpinties visuomenei remti kiek 
galint tą prakilnų užmanymą.

Tiesą pasakius, kad šitą darbą 
ir užmanymą galima stačiai pava
dinti labai svarbių, nes pasaulyje 
nėra nieko svarbesnio ir prakil
nesnio, kaip Labdaristė ir prie
glauda našlaičių ir nelaimingųjų, 
beturčių nupuolus sveikatai ir 
užpuolus bėdnystei gilioj senat
vėj. Taigi šitoji labdaringoji 
draugija, bim užtarytoja visų, 
tų, kurie reikalaus prieglaudos.

Nedėlioję 14 birželio, paguodo- 
jimui kun. Dekano M. Kraučūno 
25 metų jo kunigystės sukaktu
vių vaikai šv. Jurgio parapijos 
mokslaines ’ surengė vakarą. 
Programo turinys buvo labai įvai
rus. Daug dalykų atlikta su 
nepaprastu pasisekimu- Buvo ir 
išimtįs, ypač komedija “Karališ
ka Podukra”, kurios vaikai ne- 
instengė taip atlikti, kad neišro- 
dytų monotoniška. Betgi kai
kurie dalykai, kaip “Maži Kynie
čiai”, “Varlių Duetas”, “Drilius 
Mergaičių”, tiesiog stebino tokiu 
harmoningu dainavimu, judėjimu, 
drąsa. “Maža Nepamirštanti” as
menyje A. Švarliutės. Tai labai 
išmintinga ir drąsi maža mergai
tė labai aiškiai, ir jausmingai iš
tarė palinkėjimus gerb. jubiletui.

Šis vakaras parodė, kaip rūpe
stingai auklėjama jannuoji karta 
mokykloje po globa vie
nuolių seserų. Nesurudys nei 
vienas talentas gavęs progos lan- 
kyties seserų mokyklose. Jeigu 
matėme, kad maželytės mergaitės 
ir vaikai džiugina Mkambinimu ant 
piano ar kitais išlavintais gabu
mais, mes turime progos pasmerkti 
tuos, kurie taria, kad panašiose 
mokyklose tik smelkiamos jaunu
tės sielos. Gaila, kad tokie prieš
ginos lenkėsi tiesos lyg nakties 
šykšnosparnis šviesos, o suprastų 
savo klaidą ir liautųsi begėdiškai 
meluoti.

Nuoširdžiai atsidavusioms auk
lėti jaunąją kartą seserims, turi
me pritarti ir remti jų darbą

G.
(Seka ant 6-to pusk)
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PASTABOS.
GERBIAMAM JUBILRTUI!
Tautas iš miego kelia, jų pa

žangą. pirmyn stumia ue tie žmo
nės, kurie savę pakankamai ap
rūpinę, likučius tik skiria tėvy
nės reikalams; tikrieji tautos gai
vintojai yra tie, kurie visą savę 
paaukoja jos labui. Ir laiminga 
ta tauta, kuri turi tokių pasišven
tusių vaikų. Ypač svarbu jnos 
turėti tautinio atgijimo ir savos 
kultūros statymo pradžioje.

Gerbiamas kun. Staninkynas 
yra vienas iš tų, kurie visai pa
siaukojo Bažnyčios ir Tėvynės 
reikalams.* Juo nuostabesnis yra 
jo pasiaukojimas, kad išdygo ji
sai tokioje dirvoje, kurioje kiek
vienas tik savimi rūpinasi, kur 
verda baisi kova dėl būvio, dėl 
biznio. Išsižadėjimu turtų, gerų 
vietų ir visiškų atsidavimų savo 
trolių reikalams Kun. Staniuky- 
nas išmušė iš rankų visus ginklus 
mūsiškių tikybos ir Bažnyčios 
priešininkų; savo pavyzdžiu ji
sai geriau apgynė Katalikybę, 
negu iškalbingiausi pamokslai, 
gražiausi straipsniai, ar knyge
lės. Tikrojo pasišventimo ta yra 
ypatybė, kad visuomet jis neša 
gausius vaisius. Taip neliko be 
vaisiaus ir kuu. Staniukyno pa
sišventimas. Matome juos ap
čiuopiamai jau ir dabar. Kun. 
Staniukynas pats sau dar gyvas 
būdamas paminklą pastatė: tai 
Sv. Kazimiero seserų vienuolija,

va”, visiems jiems skirdama žmo. 
nių vardą ir jiems atvirai simpa
tizuodama, tuo pat parodė užuo
jautą susivienijimo ardytojams ir 
trukdytojams.

2) “Lietuvos” korespondento 
nusakymu visas mūsų seimas bu
vęs vienas nuolatinis trukšmas. 
Taip blogai nėra buvę. Pasitai
kindavo ir trukšmų, ypač iš pra
džių ir pačioje pabaigoje. Vis

KUNIGAS KUNIGUI NELYGUS.
j “Vien. Liet.” 23 N atsispau
dimo iš “Aušrinės” “Kun. Še
pečio” straipsnį “Religija, dog
ma ir Bažnyčia”. Tame straip
snyje autorius iš r odinė j a, kad 
Bažnyčia visuomet priešinosi 
žmonių progresui, kad tikybos 
dogma t ai nuolat mainėsi ir vi
suomet turėsią maiuyties; (nors 
nei vieuo fakto nepriveda) užsi-

delto apskritai imant, seimas bu- į yPa^ &ut katalikų Bažny>
vo gan rimtas. Trukšmų pasi
taiko purleiuentuose, net tautiš
kojo susivienijimo seimuose (kaip 
štai ir šiemet), tat nenuostabu, 
kad ir lietuviai katalikai dar ne
galėjo nuo jų ligšiol pasiliuosuo. 
ti.

3) “L.” korespondentas į lūpas 
kun. Kemėšio indėjo žodžius, ku
rių jisai neištarė. Pasak jo kun. 
Kemėšis sakęs apie “Kataliką”, 
kad jis varąs agitacijų “tik de
lei biznio, kurįs nesąs labai šva
rus”. Apie p. Tananevičiaus biz
nį kun. Kemėšis neturi jokių ži
nių, kiek jis yra švarus ar ne
švarus ir apie jo bizuio nešvaru
mą kun. Kemėšis nieko seime nė
ra sakęs. Mums rodosi, kad mo
tyvai, delei kurių šitas prasi
manyta, nebuvo perdaug prakil
nus. Taip-pat pramanyti ir prezid. 
Kųnšinskuj priskiriami žodžiai: 
“Gėda, kad nepasisekė jam gar
bės suteikti” (suprask Riktorai- 
čiui). Krušinskas sarmatijo trukš- 
madarius už nekultūringą elgi
mąsi, už trukšmų.

čios už jos perdidelį konser
vatyvumą, ir 1.1. Turime čia pa
aiškinti, kad anasai Šepe
tys yra kalviųų, o ne katalikų 
kunigas, seniai pasižymėjęs savo 
raštais pilnais neapykantos kata
likų Bažnyčios. Lietuvių spaudo
je anuomet buvo iškilęs klausi
mas, ar protesto® ų pastoriai .pri
valo vadinties kunigais. Lietuva 
katalikiška šalis ir žmonės žodyje 
“kunigas” visada supranta kata
likų kunigą. Taigi skaitydami 
raštą, prieš Bažnyčią parašytą, 
kitį galėtų nusistebėti, kaip tai 
katalikų kunigas eina prieš savo 
Bažnyčią. Taigi ir buvo pataria
ma, kad Evangelikų pastoriai ir 
vadintųsi pastoriais, arba, jei
gu jau jiems labai patinka, ku
nigo vardas, kad prie žodžio ku
nigas bent pridėtų priedą: evan
gelikų (arba sutrumpintų/ ev.). 
Tečiau patarimai buvo veltu. 
Gerbiamasis Šepetys ir toliau va
dina save tik kunigui, mūsų gi

kų jau keletą metų buvo Chi
eagos poliemonas Pileckas, kurs, 
savo priedermių nepaleidžiamas, 
maža tegalėdavo dalyvauti kuo
pos veikime. Tečiau Pileckis 
jau keli metai ii eilės viauamet 
važiuodavo į Sus-mo seimą tos 
kuopos atstovautų. Kuopa jį no
riai rinkdavo, nes jisai apsiimta- 
vo visuomet važiuoti savo pini, 
gaiš. Seimuose Pleckas visuo
met pasirodydavo uoliu “Katali
ko” agentu, kurs, kaip žinoma, 
visuomet piršdavoei į Sus. orga
nus. Atvažiavus pernai rudenį 
į Apveizdos Dievo parapiją nau
jam klebonui kun. M. Krušui, 
101-os kuopos reikalai pradėjo 
eiti geryn. Per jo agitaciją 
pribuvo keliolika naujų narių. 
Jam čia beklebonaujant buvo pa
daryti 5 ar 6 kuopos susirinki
mai, į kuriuos pirmininkas Piiec- 
kas nepasirodydavo, nors apie 
susirinkimus ir būdavo skelbia
ma iš sakyklos. Nepasirodė jisai 
ir susirinkime laikytame 24 ge

Simaičio jie sužinojo, kad prieš 
*ntrų jų (atėjimą buvo atėjęs 
Pileckas ir dar du vyru; jie kaž. 
ką trumpai pasikalbėję ir išėję. 
Buvo tai pėtnyčios vakaras 29 
d. gegužės ir tą patį vakarą Pi
leckas išvažiavo, kaipo kuopos 
delegatas į Waterburį.

22-ame “Kataliko” N-yje iš- 
skaitėme sekančią žinutę: A 

Delegatai Uvažiuoja. 
Ateiuaužią jpėtnyiią, gegužio 29 
d. ii ryto išvažiuoja ii Chieagos 
t 8. L. B. K. A. seimą delega
tai, pp. Simas Piliackas ir Mar
tynas Kad te vairia. P-nas M. Ka- 
daevakis yra delegatas auo 15 
kuopos ir p. A Piliackas nuo 101 
kuopos. Linkima gerb. delega
tam laimingos kelionės. 

Išvažiavo į seimą (31 geg. ir 
kun. P. Kemėšis, turėdamas ki
šenėje mandatą su kuopos sekr. 
parašu, kuopos antspauda (kurią 
p. Limontas, atsisakęs 24 geg. 
nuo sekretoriavimo, paliko pas 
kun. M. Krušą) ir su parašu pil
dančio laikinai pirmininko pa
reigas kun. M. Krušo — vietoje

guiės, kuriama turėjo ba« renka- neairodau5io senai suairinkimu0. 
w delegatas 1 aeun,, norą .pi., pileclo Be(0 M
tą susirinkimą ir delegato rinki- x - - ......
mą net 3 kart buvo iš sakyklos
garsinta. Į tą susirinkimą atėjo 
12 narių. Sekretorius Limontas 
buvo besiūląs rinkti delegatu 
tą patį Pilecką, kadangi jisai va
žiuojąs savo lėšomis, tečiau pa
tarus kun. Krušui rinkti kun. P.
Kemešį, kurs taip-pat savo lėšo-

lietuvaičių mokytojų seminarija^- 4) Neteisingai nušviesta ir Pi-
tai seserų vedamos lietuviškos 
mokyklos. Ateityje tų pasiauko
jimo vaisių mes, be abejo, pama
tysime dar daugiam Taigi dabar, 
minėdami kun. Staniukyno 25 
metų kunigavimo sukaktuvių die
ną (14 biri 1914 nu) gerb. jubi- 
letui,, rodos, nieko geresnio nega
lėtume palinkėti, kaip tik kad 
netrukus išsipildytų jo troškimai, 
kad neliktų nei vienos lietuvių 
parapijos be lietuviškos mokyklos 
ir kad šv. Kazimiero seserų vie
nuolija, nusikračiusi skolų, išau
gusi, imtų žymiai platinti savo 
veikimą.

Greta to visa “Draugo” redak
cija ir administracija linki gerb. 
jubiletui geros sveikatos, nenuil
stančios. energijos ilgiausius 
metus darbuoties Bažnyčios ir 
Tėvynės naudai.

lecko mandato, istorija. Meta
mas-šešėlis ant kua. Kemėšio, kad 
tas neteisėtai įsiveržė į delega
tus, kad ir ant jo mandato buvęs 
abejotinas sekretoriaus Lemon- 
to parašas. Seime buvo paaiškė-

tautininkai, šiaip jau tikybų “ūs sutiksiąs važiuoti, kuopa 
perdaug nesirūpinantieji, nepra- vienu balsu išrinko kun. P. Ke- 
leidžia nepažymėję, jeigu tik kur mėšį. Sužinojęs apie tuos rinki- 
randa katalikybei kų nors prie- mus Pileckas nuėjo į “Kataliko” 
šinga. Tuotarpu mokyčiausių ka- redakcijų ir ten abudu su p. 
talikų kunigų raštų nei apsirikę Kadzevskiu P. Tananevičiaus
nepazymes.

PILKOKO MANDATO
. v ISTORIJA.
Jf. kad kun. Kemėėia pagal susiv., Nesmag, torirae iauem,_ im. 
koustitueijos galėja teisėtai .ei-! damiea ,prriinė,i jiendien jau

KAIP “LIETUVA” APRAŠĖ 
MŪSŲ SEIMĄ.

“Lietuva”, atsiuntusi į mūsų 
seimą savo specijalį koresponden
tą, davė daug vietos seimo ap
rašymui. Tečiau aprašė jį taip 
“broliškai” ir “prieteliškai”, kad 
mūsų susivienijimui daug būtų 
sveikiau, jeigu tokių korespon
dentų pas mus visai nesiuntinėtų. 
“Lietuvoje” klaidingai nušviesti 
seimo darbai, srovių paskirsty
mas, iškreipti kai-kurie faktai, 
kai-kurie gi visai pramanyti. Ir 
visas aprašymas yra perdėm ten- 
dentiškas, visur lyg yla iš maišo 
kišo noras apjuodinti, pajuokti.

1) Korespondentas įžiūrėjo sei
mo dvi partiji, kurias jis šiaip 
vadina: drauginiai ir svietiškoji; 
kunigai ir prieškuniginiai; kuni
gai ir žmonės; pirmąją partiją jis 
dar vadina kuniginiais, kunigine 
partija. Kokiuo būdu kunigas, 
prisidėdamas prie svietiškių vi
suomenės darbe, tuojau juos “su- 
kunigina”, padaro kuniginiais, 
tai paslaptis nebent “Lietuvos” 
redakcijai žinomoji. Seime daly
vavo 13 kunigų iš kurių vienybės 
laikėsi 12; ta gi “partija”, kuri 
seime darbavosi sutartinai, turė
jo apie 40 balsų. Tad kaip gi 
galima visus juos skirti į kunigus, 
kuniginius, kitus gi vadinti žmo
nėmis. Tiesa seime buvo dvi sro
vi: viena, sujungusi visus į kro
vą tuo tikslu, kad pravedus rei
kalingas reformas, išrinkus tin
kamą valdybą ir palaikius “Dran
gą” organu,; toje srovėje buvo ir 
kunigų ir svietiškių. Kunigai to
je srovėje į pirmas vietas nesi
veržė: nestatė savo kandidatūrų 
nei j prezidijumą, nei į centro 
valdybą (išskyrus dvasišką vado
vą ir knygių, kuriais ir pirmiaus 
buvo kunigai); į kitą srovę susi
dėjo tie gaivalai, kuriuos sujun
gė krūvon įvairios priežastis: ar 
“Draugas” nepatiko, ar susivie
nijimo katalikybė (kuomet rėkė 
palikti Dundzilą), ar rimtas Su
tartinas darbas (kuomet kėlė kur 
reikia ir kur nereikia protestus, 
trukšmns). Nuostabu, kad juos 
visus šiam kartui suvienijo p. 
Tananevičiaus agentai. “Lietu

me dalyvauti, kad Pileckas su 
netikru mandatu atvažiavo. Čia 
“Lietuva” parodė ne labai pra-- 
kilnią tendenciją juodinti nepa
tinkamą žmogų.

Iškreipti taip-pat aprašymai 
ligos pašalpos skyrių, paskyrimo 
250 d. iraigr. šelpti ir k.

Mūsų tautininkai savo susivie
nijimo seime buvo nutarę kreip
ties į mūsų susivienijimą, kvie
čiant į bendrą darbą ateivių-glo
bojimo reikalais. Mes girdėjo
me tą pakvietimą. Suskambėjo 
gražus žodis “broliai”. Bet štai 
jų atstovai ir korespondentai, tik 
ką- apie brolybę pakalbėję, tuoj 
ima visai nebroliškai savo bro
lius juodinti. Kaip gi tai supra
sti? Mat esama brolių ir “bro
lių”, prietelių ir “prietelių”. 
Kai-kuriems prieteliams mes galė
tume pasakyti: apsaugok Viešpa
tie mus nuo “prietelių”, nes nuo 
neprietelių mes patįs apsisaugo
sime.

pagarsėjusią Pilecko mandato is
toriją. Ir neimtume nei plunk
snos į rankas, jei ta tamsi isto
rija neturėtų svarbios visuomeni
nės reikšmės. Ji parodė dide
lę žaizdą mūsų gyvenime: bū
tent sunykimą doros, teisingumo 
daugelio tų žmonių, kurie dang
stosi katalikų vardais, spiečiasi 
į katalikų organizacijas ir tt. 
Spaudos priedermė kelti aikštėn 
tas žaizdas, ieškoti įų priežasčių^ 
pagydymo būdų ir tt. — žodžiu, 
elgties taip,, kaip elgiasi gydyto-

Chicagoje ir jos apielinkėse Su
sivienijimo L. R. K. A. reika
lai ypač buvo nusmukę. Naujų 
kuopų niekas neorganizavo. Se
nosios neaugo ir tik šiaip taip 
skurdo. Viena iš menkųjų kuo
pų buvo 101-oji kuopa Apveiz
dos Dievo parapijoj inkurta ir 
išlaikyta ypač triusu buvusio tos 
parapijos vargonininko Limonto, 
kurs visą laiką buvo tos kuo
pos sekretoriumi. Jos pirminin.

darbininkui, mušė telegramą į

centro raštininką klausdami, ar 
kun. Kemėšis, neišbuvęs dar su
sivienijime 6 mėnesių, gali būti 
renkamas delegatu. Atėjo atsa
kymas, kad kum Kemėšio mo
kesnis į 3-iąjį skyrių priimta* tik 
20 sausio, taigi kad dar neišėję 
6 mėnesiai. Supratęs taip, kad 
kun. F. Kemėšis nelegališkai esąs 
išrinktas, Pileekas 26 gegužės 
kreipėsi į kleboną knn. M. Kru
šą, prašydamas salės naujam su
sirinkimui, išrinkimui naujo de
legato. Kun. Krušas salės duo
ti nesutiko, paaiškindamas, kad 
delegatas jau esąs išrinktas. Tuo
met Pileckas ln iškaiš j kai-luM 
riuos sus-mo' narius“(nesenai įsi
rašę pakvietimo negavo) pakvie
tė į susiriųkimą, kuriame turėjo 
būti renkamas delegatas į seimą. 
Susirinkti kvietė į svetainę sa
liūnininko Šimaičio. Abu kuni
gu ir kun. M. Krušas ir jo vi- i 
karas kun. F. Kemėšis gavo pa-

mo prezidijumą, patvirtintą pa
rašu ir bažnyčios antspauda, ku
riame liudija, kad Pileckas nė
ra kuopos rinktas delegatu.

Kun. Kemėšis savo mandatų ne
manė naudoties, manydamas, kad 
gal ir ištikrųjų jisai neturi tei
sės būti delegatu. Važiavo ga
vęs ingaliojimą iš “Draugo” 
bendrovės dalyvauti seime, kaipo 
susivienijimo organo atstovas, 
manydamas gauti tik patariamo
jo balso teisę. Tečiau kelionėje 
turėdamas laiko, peržiūrėjęs aty- 
džiai visą konstituciją, niekur 
nerado pasakyta, kad reikalau
jama 6 mėnesių dėl galėjimo būti 
delegatu. XII-ajo straipsnio 
punktas. 1 sako, kad pomirtinės

gal konstitucijos nuo 101-os kuo
pos galėjo būti tik vienas.

Kilus abejonei apie tikrumą 
Pilecko mandato, buvo paklau
stas telegrama p. Limontas, ar 
jis yra pasirašęs mandatą Pilec- 
kui. Atėjo atsakymas iš p. Li
monto, kad Pileckui mandato jis 
nepasirašęs. Kilo trukšmas, Pi
leckas griežtai tikrina, kad man
datas jo esųs kuotikriauaias, kad 
jis patsai reikalauna ištyrimo, 
kad jeigu jam mandatą atima, 
tai lai atima ir kun. Kemešiui. 
Visa eilė kalbėtoją, Pilecko ša
lininkų, nurodo, kad padėjimas 
vis dėlto neaiškus, kad ir ta ne
va Limonto telegrama gali bū
ti netikra, falsifikuota. Kun. F. 
Kemėšis, nenorėdamas, kad ant 
jo kristų šešėlis ir intarimas, kad 
jisai falsifikuotu mandatu nori 
naudoties delegato teisėmis, gra
žina prezidijumui delegato žen
klelį. Tą pat daro ir Pileckas. 
Seimas paveda valdybai ištirti 
nuodugniai visą tų atsitikimų. 
Pirmininkas po to paduoda nu
balsuoti, ar palikti Pilecką de
legatu, ar jo mandatų atmesti. 
32 balsuoja, kad atmesti, 27 gi 
— palikti. Balsavimas slaptas. 
Pileckas po to per du kart pra
šo prezidijumo grąžinti jam jojo 
mandatą. Prezidijumas nesutin
ka, remdamasis tuo, kad tas do
kumentas būsiąs reikalingas vi
sai bylai ištirti.

statymo kultūros krikščioniškais 
pamatais.

Šiame atsitikime ae tai yra 
baisu, kad štai atsirado toks Pi-, 
leckas, bet tame, kad atsiradęs 
išsyk surado sau tinkamą dirvą, 
daugybę pasekėjų. Atsiminki
me, kad seime, kuriame buvo ap
skelbti visi išrodymai jo man- 
dato neteisotuino, kuriame pra
skambėjo Limcuto telegramos 
žodžiai, kad po to visa vis dd- 
to 27 delegatai balsavo, kad. 
jam mandatą pripažinti. Jų dau
guma be abejo turėjo suprasti 
ir pajusti, kad Pileckui ne vie-, 
ta tarpe delegatų, vis dėlto bąli 
savo, kad jį palikti. Ar gi ne- 
parodė jie dviejų dalykų, būtent s 
sąžinės iškrypimo ir susivieni
jimo reikalų nebojimo, nebrangi 
uimo. Bet ir čia dar negalas. Tie 
27 ne nuo mėnulio nukrito. Juos 
rinko delegatais žymi visuome
nės dalis. Ta visuomenė jiema 
inteikdama delegatų mandatus, 
skaito juos tinkamais atstovąu- 
ti jų reikalus. Vadinasi ta 
visuomenė arba visai nesirūpina 
sus-mo reikalais, arba taip-pat 
turi iškrypusią doros nuovoką.' 
Ir štai prieš mūsų akis vista 
vaizdelis doriško purvyno, apati
jos, šiukšlių, prisirinkusių mū
sų susivienijime. Ir mes saky
tume, kad /nums nevalia ramiai j 
tai žiūrėti, bet mūsų priedermė 
yra pravėdinti tvankų orą.

Tuo tarpu tuo pačiu laiku j įleisti naujų, gaivių sveikų sro- 
Chįcagoje p. Limontas išdavė Mes neatstumsime Pilecką
prie liudytojų raštų, patvirtin-1 JV .šalininkų. Balų išdžiovi- 
tų notaro, kad jisai Pileckui man- 1 na saulės spinduliai, purvyno 
dato nepasirašęs. Tas raštas bus 1 Bali pavirsti derlia dirva. Pi- 
nusiųstas Susivienijimo Centro i Įeckijadar įsigalėjo dėlto, kad vi- 
Valdybai. ~ j suomenė iš pat pradžių nepasi-

Tokie tai faktai. Kokios gi iš 
ją išvadas!

Yra žmonių, kurie užsimerkę 
eina prie tikslo, dažnai nesupraz-

išmokamos tik išbuvusiems 6 mė- darni jo. Vienus pastumi gud- 
nesius susivienijime, 18-ojo straip- resni už juos žmonės, kitus ap-
snio punktas 1-as sako, kad 
“kiekvienas pirmojo, antrojo ir 
trečiojo skyriaus sąnarys gali 
būti išrinktas į delegatus”. 15- 
ojo gi straipsnio 2-as punktas 
sako, kad tikru susiv. nariu yra 
kiekvienas savo laiku užmokanti# 
reikalaujamas mokestis.

Taigi laikydamasis įstatą kun. 
F. Kemėšis ir jautėm turįs teisę 
induoti prezidijumui savo man
datą. Tečiau sykiu padavė ir 
Pileckas mandatą, parašytą ant 
paprastos baltos popieros, te- 

i čiau su kuopos antspauda ir se
kretoriaus Limonto pavarde. Pi
leckas vienkart paaiškino, kad

linkybės. Yra tipą, kurie da
ro niekšystę be jokio ypatingo 
tikslo, vien iš pamėgimo pačios 
niekšystės. Į kurių iš tą rų- 
šių priguli Pileckas — mums ne
svarbu žinoti. Ir ne tame visa 
svarba', kad pasaulyje Pileckų 
randasi. Pilecką^ nepavojingi, 
jeigu žmonių opinija juos nustel
bia, neleidžia jiems veikti. Bet 
mūsų Pileckas yra nepaprastas 
Pileckas. O nepaprastu jį pa
daro ta dirva, kurioje jis at
siranda, aplinkybės, kuriose jis 
auga, tarpsta, ta daugybė jo 
pasekėjų, rėmėjų, ta jo intek- 
mė * tarpe žmonią, nešiojančių 
katalikų vardus. Pileckas, tai 
skaudus simptomas (parodymas) 
doriško atbukimo, susibankruti- 
jimo žymios dalies mūsų visuo
menės. Pileckas tai žiauri, ar- 

jėga mūsų visuomenė-

stengė rimtai pasipriešinti ardy
mo darbui.

Tų naujų gaivią srovę j mūzą 
susivienijimą įves visų-pirm* 
mūsų krikščioniškoji jaunuome
nė, tvirta savo doros princi
pais. Ir mes, rodos, negalėtume 
nieko geresnio palinkėti mūsą 
susivienijimui, kaip tik tai, kad 
mūsų R.-K. moksleiviai ir mū
sų “Vyčiai” dideliais būriais 
pradėtų spiesties po mūsų susi
vienijimo sparnų. Jie įneš į su
sivienijimą daugiau kultūros, in
teligentijos, tvirtesnius doros 
principus ir daugiau branginimo* 
susivienijimo reikalų. Naujame 
tarpe, naujoje sveikesnėje at
mosferoje ir Pileckai bus ne
baisus. Nematydami tinkamos 
dirvos favo palinkimams, jie 
ims taikinties prie stipresnių 
dvasia ir inteligencija.

kun. F. Kemėšis negali būti de- 
k^etimV*"tėčia7T7usIrin^|le«atu’ nes dar neišbuvo 6 mė-
nėjo. Paskirtoje vietoje ir pa- ,nesi*- Kun- Kenlėsis atsako’. kad 
skirtuoju laiku jokio susirinkimo konstitucija to nereikalaujanti, 
neįvyko. Buvo ten nuėję net | ™eck° Seniukai rėkia kad , .
per 2 atveju 2 kuopos nariui ne- ' kun- F- Ke“ 10 “ePrum 1 Į if ypač toje jog dalyje, ku- 
senai dar prisirašiusiu ir pakvie. «atu- Klausimas a 1 uo as 1 norėtų dirbti rimtų darbą —
tūno negavusiu. Iš saliūnininko į mandatą komisijai, kun pnpa-

) žino mandatus abiems, nors pa-

NEAIŠKUMAS, 0 GAL KLAIDA,
Nesenai “Tėvynė” buvo pas

kelbusi, buk S. L. A. turįs bemaž 
10.000 narių. Sekretorius gi to su
sivienijimo, savo raporte ant ba-t 
vusio seimo padavė, buk minsi 
tas susiv. turįs 9,185 narius; tai.

SOCIJOLOGIJA IR KATALIKIŠKAS 
DOROS MOKSLAS.

(Tąsa)
Skelbdama absoliutiškus doras principus ka

talikystė neintinka nei valdančiai biurokratij ii 
nė kovojančiai su ja, revoliucijai, nes platindama 
savo principus ji mažina abiejų skaičių ir spė
kas. Taip-pat katalikystė kaipo didžiausioji ir 
galingiausioji doros skelbėja ir įvykdintoja, ati
dirba visų sunkiausiąjį prirengiamąjį socijologi
jos darbą.

Karštam, užčiuopiamą naudą mėgstančiam, so- 
eijologui šitie socijologiško katalikystės naudin
gumo prirodymai regisi perdaug tolimi ir abstrak
tiški. Tai gi imsime minėti, ką gera padarė ka
talikiškoji krikščionija vargdieniams. Nepigiai šv. 
Petras užstojo valdyti pirmųjų Kristaus mokinių 
kuopelę, vargdienių klausimas iškilo eikštėn. Krik
ščionis jį išrišo radikališkai. Nebuvo terp ją mi 
vieno stokojančio, kadangi kurie tik tarėjo lauktu 
arba namus pardavę atnešdavo pinigus už tą ką 
pardavė ir dėjo prie apaštalų kojų. Ir buvo kiek
vienam dalinama Įdek kariam reikėjo*).

Atsinešdama dogmetą apie visų žmonių bro
lybę, katalikystė atsinešė drauge ir supratimą, jog 
pridera vargstančiu* brolius šelpti. Kiekvienam 
krikščioniui stovėjo atmintyje Išganytojau's pamo
kinimas apie paskutinį teismą ir teisėjo žodžiai: 
“Ateikite pagirtieji, imkite karalystę, sutaisytą 
jums nuo pasaukė inkarinio. Nes buvau 
ir valgydinote mano, buvau ištroškęs ir pagirdėte ma
ne; buvau svečias ir priėmėte mane; nuogas — ir 
pridengėto mane; — ligonis ir aplankėte mane; 
buvau kalėjime ir atėjote peš mane. Teisieji klaus, 
kada jie matę Viešpatį varge, o Jėzus jiems atsa
kys: Ištiesų sakau juani: tiek, Įdek paderėta vie- 
man ii tų maao metiansių brolių, man padarėte**)? 
Kun. M. Moraumkis***) teisingai gėriai tuo 
mi, kad Išganytojas varguolius pakeiti stodamas 
jų vietoje.

Imperatorių laikais senoje Romoje buvo daug 
mokintų teisininkų ir juristų, o da daugiaus var
guolių. Bet šių skaudus buvimas aniems nerū
pėjo, kol neatlėkė į cezarių sostapilį Galilėjos Mo
kytojaus balsas. Atidos atkreipimą į Romos varg
dienių kančias pirmiausiai randame pas krikščio
nių raštininkus. Hermas, veikale “Pastor” rašo: 
“Sakau, kad reikia kiekvieną žmogų gelbėti iš 
vargo. Jug ir tas, kurs neturte gyvena ir kas
dieniniame gyvenime kenčia neprieteklių, yra di
džiame kankinime ir varge. Tai-gi kas tokią 
dūšią išvaduoja iš neturto, didį džiaugsmą da
rosi. Nes tasai, kurą tokiame varge yra, nema
žiau kenčia už žmogų geležimis surakintą. Dau
geli* šito vargo nepakeldami patįs sau mirtį pa
sidarė. Užtat kas žino tokią žmogaus nelaimę 
ir negelbi iš jos didę nuodėmę daro ir imasi ant 
savęs atsakymą už kraują”*).

Tokių citatų galima lengvai surasti daugy
bes ir be didelio mokslo. Ką krikščionįs šnekėjo 
tą ir darė. Pradžios entuzijazmui ataušus, ide
ališkasis Jeruzolimo* komunizmas pranyko, bet jo 
vietą užėmė protinga labdarybės organizacija. Prie 
kiekvieno vyskupo būdavo dijakonų, užsiimančių 
vagdienių reikalais, o dijakonisos šelpdavo moteris. 
Pašalpų šaltinis abejiems būdavo bažnyčios tur
tas, susidedantis iš brolių aukų.

Paprastieji labdarybė* ištekliai karštiesiem* 
krikščionims buvo permažt Antijoebijos vyskupas 
Jonas Auksaburnis bando kalbėti savo žmonėms, 
kad sudėtų miesto turtus į vieną ir sako ištek, 
šią visiems**). Tą patį jis atkartoja vėliaus Kon
stantinopolyje jo pairijarka tapęs***). Taigi mar 
tome, kad socijologiškos teorijos vyskflpo širdyje 
kįla ketvirtam* amžyje iš meilės artimo Ir iŠ užuo
jautos vargdieniams. Tegul šv. Jono Chrizostono 
teorija silpna ir neįvykdoma bet tai jau teorija 
kokios pasaulis nebuvo girdėjęs. Kaip nevazlnė- 
jame šiandien sn Stephenson’o lokomotyvaia tu
rėdami šimtą kart geresnių, teip nepildysim šv.

r*!
•) Apari alų darbai 4, 34, 35.
•••)Mat 25, 34—40.
•••) Mvakarėa greit bemano eiero, verta Gera t fa. 
Shenandoah, Pa. 1906 m. p. 114.

•) Pastor, similitudo 10, c. 4 n. 2. Funk, Patres apoa- 
tolici 1, 637, 638.
••) la Math, hom. W, 3. Migne P. G. 58. 630.
•to) In Act. Ap. 11, 2; Migne P. G. 60, 96.

Jono komunistiškų sumanymų, nes nuo to laiko 
visuomenės reikalų supratimas pasidarė geresnis.

Kiti šventieji tėvai ėmė kelti tą patį klausimą; 
pasinaudoję Jono mintimis lengviaus surado kaip 
jąs pagerinti, o pagerinimui medžiagą teip-gi sėmė 
iš Evangelijos. Bazilijus, Jono draugas ir tau
tietis, savo turtų neteko, kad Cezarėjos miestą ba
das ištiko. . Valgomųjų daiktų pirkliai norėjo 
žmonių nelaime pralobti. Bet sutrukdė Bazilijus, 
dykai dalindamas badaujantiems vaisius ir mėsą. 
Bet tas Bazilijus aiškiai matė, kad šv. Chrizostomo 
pienas neišpildomas. Nes ne visi gali atsižadėti 
teisingai ingytų turtų. Jis suprato Evangelijos 
pamokinimų padalinimą į patarmes ir prisaky
mus. Nevisiems Jėzus liepė išlaikyti lyties ne
kaltybę iki amžio galui, ne visiems prisakyta nė 
turtų atsižadėti, o tik duota patarmė galintiems.

Bazilijus ir ėmė kviesti apie 360 metus į krū
vą tuos, kurie gali pakęsti be lyties numaldymo ir 
pajėgia atsižadėti turtų. Jo minčių įkūnijimas pa
gimdė rytų vienuoliją. Ką Bazilijus darė IV šimt
metyje Mažoje Azijoje, tą Augustinas (430) truputį 
vėliaus įkūnijo Afrikos šiauriuose, o Benediktas 
(t. 543) Italijoje.

Gali būti, kas nori, dėkingas Liuteriui už vie
nodybės iškeikime, if daugeliui pornografų už jos 
teršimą, bet socijologija žino, kiek visuomeninio 
vargo pamažino ta iš Evangelijos išdygusį įstaiga, 
kiek prisidėjo prie kultūros pakėlimo sunkiausiais 
Europos laikais, kiek patarnavo jaunuomenės ap
švietimui paskutiniais trimis šimtmečiais. Socijo- 
logas protingą savo galvą palenkia prieš basą 
vienuolį ar vienuolę ir gailinasi, kad tas krikščio
nybės žiedas visai nukrito nuo protestantizmo, o 
pravoelavijoje, gangreit viena tėra vienolybės for
ma Bazilijaus inkurta, Katalikų Bažnyčia džiau
giasi tūkstančiais kooįvairiausiems dūšių ir tautų 
reikalams tinkamų vienuolybės inkunijimų. Vienų 
gailestingųjų seserų yra 30,000 su viršum.

Kaip meilė artimo pagimdė pačių reikalin- 
giausiųjų socijalinių daiktų aprūpinimą, taip iš in- 
tikėjimo į žmogaus priegulmybę nuo Dievo išėjo 
darbo pagarba. Paprastai sakoma, kad sulig 
krikščionių mokslo darbas esąs bausmė už nuo

dėmes, bet Šventasis Raštas dar prieš apsakyj* 
siant Adomo kaltę rašo: “Ėmė Viešpats Dievu 
žmogų ir pastatė jį linksmybių darže, kad dirbtą 
jį ir dabotų jį“*). V. Jėzus šaukėsi: “Eikite pu 
mane visi, kurie pailsę ir apsunkinti esate, o ai 
jus atgaivinsiu”**). , |

Nemažas tai daiktas, kad krikščionų tikėji* 
mo Įsteigėjas priklausė prie rankpelnių šeimynas. 
Kas tikėjo į Jo dievybę, tas turėjo suprasti, kaip 
Dievas brangina darbą, kad rankpelniui gimti 
teikėsi. Tai-gi nestebėtina, kad šv. Povilas aštriai 
rašo Jeigu kas nenori dirbti, tegul nė nevalgo***, 
Aiškus priminimas Gen. 3, 17—19 kame Dievu 
sako, kad toliaus žemė nebegamįs žmonėms maisto 
nėms maisto be darbo ir kad duoną reikės iš pro* 
kaito valgyti. ||

Gali sakyti dar nenuskambėjęs buvo JėaaU 
balsas, kad pirmieji krikščionįs patekę į svetinę 
žmonių: graikų ir rymiečių tarpą. Tarp šių du» 
bų kitados taip-pat buvo buvęs pagarboje, tol 
Cicerono laikuose jis jau buvo nekenčiamas ir nis* 
kinam as. Pasitaikydavo žmonių, norinčių patink 
gėti ir, pasinaudojant krikščionių gailestingumu 
msitytis nieko neveikiant. Krikščionija mokėjo 
nuo tokių ginties. Trumpytis, bet vienas iš sė* 
niausiu krikščionijos raštų, vadinamas “Dvylikos 
Apaštalų pamokymų” mokina: “Jei kaa ateis 
pas jus mokantis amatą, tegul dirba ir valgo. O) 
jei ateis nemokantis amato, suraskite jam salią 
išgalės užsiėmimą, kad negyventų tarp jus krik* 
ščionis be darbo. O jeigu nenorėtų šitaip apsiimti* 
tai žinokite kad jis tik vardu Kristaus dangsto* 
gi; varykite tokį šalin nuo savęs“••*).

Su tais graikų ir Romos filosofais, kurie danSą 
niekindavo II amžyje stojo kovon Aleksandrijog 
vyskūpas Klemensas, ypatingai veikale: “Paida*
gogos ) Bazilijus iukuręs vienuolijas

H
M

•) Gen. 2, 15.
••) Mat. 11, 28.

, •••) 2 Tha», 10. 1
••••) Funk, Patres Apostolici t. 1, p. 30.—DfdaeBS 

12, 3. 4. B.
•••••) Migne, Patrologija Grneea 8 t. 620 p. ir tor 
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gi mat truktų iki paskelbtai 
nkaitliniai tik 815 narių. Nagi: 
•r bet ištikrųjų tik tiek trūksta! 
Po teisybei pasirodys, kad S. L. 
A. narių skaičius daug mažes
nis, negu S. L. R. K. A. nors pas
tarasis turi, kaip teko sužinoti 
iš sekretoriaus raporto laike sei
mo 8,745 narius. Tėmykite: mat 
8. L. A. nuo poros metų turi įve
dės pašalpos skyrių, j kurį, kaip 
paduota, priklauso 2,949 nariai. 
Sulyg istatų S. L. A. kiekvienas 
narys norėdamas prigulėti prie 
pašalpos skyriaus, turi būtinai 
prisirašyti ir prie vieno kurio 
apsaugos skyriaus. Todėl nariai 
prigulintieji prie pašalpos sky
riaus vieni ir tie patįs, kurie pri
guli prie apsaugos (posmertinės). 
O sekretorius S. L. A. savo rapor
te tuos narius skaitliuoja po du 
kartu, iš vieno asmens padary
damas du nariu, nes pašalpinius 
narius paduoda atskirai o sutrau
kia prie abelnos skaitlinės iš kur 
ir padaro 9,185 narius.

Norint žinot tikrą skaitlių na
rių S. L. A. reikia iš paduotos 
abelnos skaitlinės 9,185 atmesti 
tuos 2,949, kurie priguli prie pa
šalpos skyriaus, gauname tikrą 
skaitlinę ne padvigubintą tik 
6,236. Taigi kaip matome iš to, 
S. L. A., turi mažiau negu S. L. 
R. K. A. 2,609.narius; arba trūk
sta jam da iki dešimčiai tūkstan
čiu 3,764 narių. Da gana daug:

Nėra abejonės kad S. L. R. 
K. A. greičiau pasieks skaičių de
šimties tūkstančių narių.

Susekta.

MANO NUOTIKIAI.
(Feljetonas) * 

Visi, brač, važiuoja į Ameriką,
na, manau san, dumsiu ir aš ko- 
gi jie geresni. Iškaulijau iš tė
tušio pinigų ant “šifkartės” ir 
▼ieną gražią gegužės dieną, (me
tų neatsimenu, bet kam jie ir- 
reikalingi, tiktai bereikalo žmo
nes susendina), atsidūriau ant lai
vo ir važiuoju per platų vande
nėlį. Iš visur vanduo. Žiūriu 
kairėn —- vanduo, dešinėn — van
duo, iš prieš, iš užpakalio — van- 

-duo, ant širdies net saldu pasi
darė nuo to vandens, ir nuo tų 
saldumų turėjau pasislėpti lo
voje.

Važiuoju dieną, važiuoju an
trą, sulaukiau ir trečios, prabė
go ketvirta, žemės kaip nėra, 
taip nėra, gal ir nebus išsigandęs 
manau, kas tada reiks daryti! 
Nei tėtušio, nei matušės, nei bro
lių, seserų nėra prie manės. Kaip 
čia reiks gyventi ir mirti ant to 
vandenio. Baisumas mane perė
mė. Šnibždu poterius, šaukiuo
si Dievo pagelbos. Pirmiaus būda
vo Lietuvoje jeigu matušė liep
davo sukalbėti poterius, tai tuo
jaus atsakydavau: Dievas gali 
supykti/ kad nuolatos prie jo ly
si, dabar gi nežiūrėdamas ar 
pyks ar ne — varau rožančių po 
rožančium.

Kada gi pradėjo mūsų laivą 
supti į visas puses, šaukiuos pa
gelbos visų užtarytojų, pirmiaus 
skelbdavau kaip kada, kad ne
reikia visiems prasimanymams ti
kėti- Sakė man tėtušis: “Vai
keli, prispaus tave vargai šauk
sies prie Dievo”. Et, sakau, tė
velis senas tai jam tiktai Die
vas galvoje.

Važiuojame, važiuojame per 
plačius okeanus, drebame 
iš baimųfe, kad nenuskęstume, 
mūšų laivas dažnai šelmis im
davo ir subraškėdavo. Galas atė
jo, persigandę manydavome ir su
sispietę į krūvelę su baime lauk
davome kas bus.

Vargais-negalais atkeliavome į 
Ameriką; apšepęs, sujuodęs, nu
vargęs išlipau iš laivo ir seku 
paskui žmones iš vieno kambario 
į kitą. Nuo Ainošiaus einu pas 
Kaifą, nuo Kaifo kas-žin pas 
kokį nenaudėlį. Vienas žiūri 
akysna, antras, ausysna, trečias 
galvą mieruoja, “gal Amerikoje 
kareivių pritruko, mąstau sau 
vienas, taigi dabar mus paims 
ir apvilks munduraitėmis. Aš 
jau Rusijoj mėginau tos duone
lės, nelabai patiko, bet gal Ame
rikoje piragais peni ir atsiminęs 
apie piragus, kurių tėviškėje ne
perdaug tekdavo, net nusišypso
jau. Iš užpakalio kažin-kas su 
kumščia man per nugarą. “Na- 
čalninkas—oficierius”, nusigan
dęs pamaniau.

“Vąše blagorodije”, tariau at
sigrįždamas ir nustebau. Vieto 
je “poručniko” pamačiau kokį 
tai nusiskutusį nebejauną žmo

gelį. Veidas tai kaip tiktai bo
butės, bet kad su kelnėmis,, tai 
gal vyras. Rodo jis man pir
štu į kas-žin kokį kambarį ir stu
mia ton pusėn.

“Eisiu, eisiu, nesikumščiok ”. 
Ir greitai drožiu tan kambarin. 
Žmonių jame it silkių bačkoje. 
Susėdę, sustoję visi žiūri į vieną 
pusę, kur kas-žin koks ponas 
kiekvieną šaukia prie savęs įr ko 
tai klausia.

Priėjo prie manės. Klausia 
manės. Negaliu niekaip supras
ti.. Klega it žąsiukai pavasary. 
Ištempęs akis stoviu.
• “Pieniądzy mas”, ant galo su
riko ruščiai. Dievulėli “lietuvis” 
iš džiaugsmo net norėjau apkabi
nęs pabučiuoti, bet, kad labai po
niškai atrodė, tai tiktai žemai- 
žemai nulenkiau galvą ir kelis sy
kius atkartojau: mam, mam, 
mam”. Tikrai lietuviškai pasi 
kalbėjome, dar žmonės sakė, 
kad Amerikoje su lietuviška kai 
ba tai ir baronkos nenusipirk
si. Pavydūnai ir tiek.

apčiupinėję,

škinių, kelnių, paduškų, ąiujų, ada
tų, pančekų, kur čia žmogus ir 
surokuosi. Geri namiškiai buvo 
nesigailėjo, ačiū jiems už tai, bet 
tegul nepyksta jeigu kilnodamas 
tą skrynią pažeidžiau burną. 
Ir dabar atsiminus apie ją, pra
deda pečiai nertėti.

Paėmęs savo “kuparą” ant pe
čių eina paskui visus. Veda mus 
kokia tai drutuolis su “kaikie- 
tu” kaip tiktai koks liokajus 
prie Rusijos viešbučio. Einame 
viena gatve miestu, sakė, kad 
tai buvo Newi Yorkas, pamatėme 
kad tramvajus eina. Mes bėg
ti skersai, kaškietuotaa rėkti, 
tramvajus čia kaip čia, automo
biliai iš kitos pusės iš trečios 
vėl koks kipšas. Skrynios, ry
šeliai mūsų išspruko iš rankų iš 
išgąsčio. Pradėjome ir mes rik-

susėdoine visi kertėje ant grindų. 
Vienas iš mūsų tuojaus iš kišenės 
galą kilbasos, antras sūrio, tre
čias degtinės pusbutelį ir valiai 
lietuviškai pietuoti. Mūsų po
naičiai net ant kėdžių sulipo. 
Viena moterėlė už taip didelį žin
geidumą paėmė ir parodė jiems 
liežuvį, aš jau norėjau špygą kiš
ti jiems panosėn, bet laiku atsi
miniau, kad inteligentams neiš 
puola; būtume ir ilgiau ten il
sėjęsi, kad kaž koks vėl “kaš- 
kietuotas”, kuris mus visus išve
dęs iš salės susodino į vagonus 
ir vėl pasileidome važiuoti, tik
tai dabar jau aš likau vienas. 
Važiavau jau nebeilgai. Prava
žiavus kelias stotis liepė vienoje 
stotyje man išlipti ir paliko ten. 
Išlipęs pradėjau bailiai dairy- 
ties ar neišvysiu kur lietuvio, bet 
kaip jį pažįsi, visi čia skrybe-ti. Galų gale išsipainiojome iš 

verpeto ir žengiame toliau. Li- liuoti, su laikrodėliais su kamašė-
pome ir viršun, ir apačion, ir liais. Besidairant man, priėjo 
skersai, ir pailgai, ir vos ne vos prie manęs koks tai vaikinas ir 
priėjome prie traukinio. Susodi- jau grynai lietuviškai užklausė 
no mus į traukinį, sudėjome savo kur važiuoja. Pasakiau tą mies-

varoskrynias ir atsikvošėję pradėjo- tą, žmogaus pavardę, vardą, pa
žymėjau ir pats save iš kur pa-

Apžiūrėję, . .
mus ant kokio tai tilto, nuo tome manyti ir aPie val«ym»* At- 
tilto vėl ant laivo. “ Ne jaugisirišau savo ryšėl* ir Jau maniaB
vėl Lietuvon vež” galvoju 8auužk*sti’ kaiP va ūbasis šmakšt 
vienas, bet nei pinigų už ke-Pro lan*» ir išdumė NePama- 
lią neėmė, tai gal tiktai ant “spa-čiau’ kad Prie lan^- tai trauki" 

cero” leis pasivažinėti. Mums niui sujudėjus nukeliavo ir mano 
“ beapaciruojant ” atėjo ir nak
tis ir via dar veža, net nusibo
do, ant laivo buvo labai malo
nus žmogelis, kuris man labai 
patiko, prieinu prie jo ir jau ne 
iš poniško “lietuviškai” klausiu, 
>et mužikiška tarme: “ponuli 
tur važiuojame!” Pastatė akis 
it pelėda naktį žiurkę išvydus ir 
varvaliuoja-varvaliuoja, nelygi
nant kaip rupužiukai pavaaary. 
Klausiu bajoriškai: “Do kąd je- 
dziemy!” tas pats. Net vokiš
kai sakau kelius žodžius, mat ir 
mano būta mokyto, bet nieko ne-

pietųs. Suv. Vai. geležinkeliai*. 
Buvau dar mėginęs rėkti, kad su
laikytų, bet kur tau, niekas ir 
atydos neatkreipia.

Laimė dar, kad su manimi va
žiavo geros širdies mergaitė, pa
sigailėjo ir davė iš savo dalies.

Švilpia traukinys it pašėlęs. Mir
ga akyse stulpai, kalnai, laukai, 
uolos, namai, nespėji ir apžiūrė
ti gerai kas tai per kraštas, bet 
kad ne taip puikios vietos kaip 
va. mūsų Anykščiuose, tai ga
liu tvirtinti-

1 Sustojo traukinys, išveda mus
gelbsti. “Durak” paikiau ru-;« va«ODO.ir dideli™
siškai ir nusi&piovęs nuėjau nno 
to ponulio, atsiguliau lovoje ir

lėn susodino aftfr suolų. Gražus 
kambarys,' vaikščioja jame viso-

(juto, kad tinginiai ir į jąs skverbiasi. Tai-gi pla
tesniame Įstatymų Išguldyme (Regulae fusius trac- 
tate), apsaugoja savo milžinišką inkūrimą nuo ši
to pavojaus*). Visų Šventųjų Tėvų pažvalgos į 
darbo vertę negalima suminėti trumpame straip
snyje. Norintiems patariu skaityti Dr. J. Seipel, 
Die Wirtschaffseth«schen Lehreu der Kirchenvater. 
SSFien. Mayer 1907 p. 123—133.
« (Toliau bus)

prisipažino radusi beriekė kovoti 
su lietuvių kontraf akcija, kaipo 
gyvu visos tautos reikalu; ir tai 
patvirtino skaitmenimis. Paliko 
teoretinė < klausimo dalis, kokiuo 
būdu padoriau* būtų atsitraukti, 
depažeminus vyriausybės, kuri 
per 40 metų veltui kovojo, nieko 
nelaimėjo; kaip čia padarius, kad 
lietu^^iiai neaįdidži'uoįtų Ijnmšįję 
ir nesityčiotų. Ii to sunkaus pa
dėjimo padėjo vyriausybei iš
bristi trys vyrai.

Nors visaip saugojo, kad nė- 
vienas lietuviškas lapelis nebūtų 
Rusijoje išspausdintas lotyniško
mis raidėmis, vis dėlto netesėjo 
pilnai apsiginti. Neminint Mok
slų akademijos spauzdinių, Vil
niaus gub.! dvarininkas Donata* 
Malinauskis Vilniūje išspausdi
no garsų savo “Pranešimą” apie 
kovą su vyskupijos valdžia dėl 
šv. Mykolo bažnytėlės, kurios lie
tuviams niekaip nenorėjo atiduo
ti. Po tuo pranešimu cenzūros 
parašas 2 d. rugpiūčio m. 1900 
m. No. 756. Faktas įvyko, o kaip 
už tai cenzūra atsakė, tiek to: 
sako; cenzoris buvęs paleistas.

Antrą bandymą padarė inži- 
nieris-technologas A. Macejev- 
skis, atmušęs Lietuvos žemlapį 
lietuviškais parašais. 26 d. lap-

einu, kokios rėdybos, kokio pa
vieto, kokios p r api jos, kiek turiu 
brolių, seserų, buvau pradėjęs 
rokuoti tetas, dėdienas, bet jau
negalėjau visų išvardyti, nes pa- j kričio m. 1902 m. Vyriausios 
sijutau esąs pas tą ypatą kuri ma- spaudos dalykų valdybos vir’
ne laukė atvykstant. Jeigu bran
gus klausytojai, norėsite dasiži-

šininkas, kunigaikštis N. Šashov- 
skoj ’us, paliepė jį konfiskuoti.

noti apie mano gimines, tai skai- Maeejevskis dėl savo nuostolių 
tydarni “Draugą” galėsite, su- pasiskundė senatui, jog cenzūra, 
laukti iš manęs plačių informa- į užgindama spauzdinti lietuviškus
cijų. Šiuo tarpu su-die.

Kar-

DEŠIMTIES METŲ SUKAKTIS.
(Tąsa).

Dideliu rūpesniu, intemptu dar
bu,puldinėjimu griežtai į visas 
puses lietuvių veikėjai, pagaliaus, 
kaip reikiant intikino vyriausy
bę, jog nebeapsieis, neleidusi 
mums savo raidžių vartoti. Ji

pradėjau knarkti. Nubudęs pa-»*ų puikiai pasirėdžiusių panai- ir pati tai matė jir žinojo. Vil-
mačiau, kad pramiegojau net 12 
valandų. Laivas mūsų stovi. 
Žmonės juda, su jais ir aš pra
dėjau savo skrynią rakinėti ir 
sunki ta skrynia buvo. Iš namų 
pridėjo kapą sūrių, du skilan-

čių, panelių, ir visi jie žiūri į 
mus ir juokiasi. Kokie jie link
smus, malonus, bet kad tas ma
lonumas vis darėsi aiškesnis ir 
aiškesnis ir mums nesinorėjo su 
tokiais ponais sueiti į pažinti, tai

džiu, pusę tuzino kilbasų. Mar-«*“« Mvo nuėjome ir

niaus Cenzūros Komitetui, kur 
atsidurdavo visi pakeliui iš už
sienio atiminėjami lietuvių spau
diniai, nusibodo jie deginti; be 
to jir rankos ėmė lėpti, matant, 
jog vistiek visų neišgaudysi, 
Lietuvos generalgubematorija

leidinius lotyniškomis raidėmis, 
remiasi niekur nepaskelbtu Vi
daus dalykų ministerio cirkuliaru 
13 d. rugsėjo m. 1865 m. No. 161, 
nors nei cenzūros įstatai, nei mi
nisterių įstaiga neduoda vidaus 
dalykų ministeriui teisės savo ga
lia drausti bent kurio alfabeto, 
jau vartojamo literatūroje. Mi- 
liutinas tvirtino, jog taip buvę 
Caro godžiais įsakyta švietimo 
ministeriui. Bet ir Augščiausieji 
įsakymai, kad turėtų galią, tu
ri būti ne žodžiais, tik raštu pa
skelbti. Todėl Maciejauskio ad
vokatas A. Kaminka tvirtino, 
jog nei anasai Valujevo cirkulia
ras, nei Caro žodžiai neturį pri
valomos galios. Be to, ir cirku
liare tekalbama apie vyriausybės

nuosekliau skaitęs yra, o sykiu yra gabus, gudrus 
ir išmintingas. Juo geriau kas išmąno, kodėl gy
venime dedasi kas nors šitaip, o ne kitaip, juo la
biau tinka jam apsišvietusio vardas. Visas gyveni
mo paslaptis nieks nestengia smulkmeniškai su
žinoti. Bet mes galime gyvenimo apsireiškimu 
šiek tiek išmanyti, o išgaliau privalome pažinti sa
vo pašaukimo srįtį. Apsišvietusiam ūkininkui, sa
kysime, reikia mokėti netik žemę išdirbti, gyvulius ma* 
auginti, bet nusimanyti šiek tiek apie visuomenės, 
istorijos, higijienos ir gamtos mokslus. Netik savo

Taigi abudu privalumai žmogui reikalingi. 
Apsišvietimo reikalingumas taip aiškus, kad maža 
kas tai stačiai užgina. Tečiau daugelis permaža juo 
rūpinasi. Čia aš kalbėsiu apie apsišvietimo reikalin
gumą tik tam, kad pažadinus labiau rūpintis šiuo 
reikalu.

Apie pradinio mokslo reikalingumą, nėra ko 
kalbėti, nes čia Amerikoje verste prie jo verčia- 

Kas paūgėjęs atėjo bemoksliu į Ameriką, tai
tokį ragink, neragink, prie knygos vistiek nepri
varysi. Kalbu vienok su “Draugo” skaitytojais,

Ii -
Žemės gelmėse randama brangakmenių. Pa- 

'riršiumi jie maža kuo skiriasi nuo kitų akmenų 
ir atrodo prasčiau už stiklo žibutį. Žinovai radę 
lokį akmenį, nutekina jį ir jisai ima spindėti ste
bėtina šviesa. Iš stiklo, ar kito žibučio tekink ne
tekink vistiek nieko naujo neišdarysi.

Ir mūsų pilkame gyvenime galima rasti ga
bių, dorų žmonių, kurie dėlei savo neturto, ar kitų 
aplinkybių tūno prastose vietose, prie menkų už
siėmimų. Iš paviršiaus jie nesiskiria nuo kitų pras
tų žmonių. Viduje jų yra vienok tiek dvasios ga
lybės, tvirtybės ir prakilnumo, kad jie nustebintų 
pasaulį, jeigu tik jų viršutinis gyvenimas, kalba, 
apsiėjimas, darbai taip spindėtų, kaip jų dvasia 
Jįie kaip tie netekinti brangakmeniai nežiba ir yra 
.visų niekinami. Jiems trūksta apsišvietimo, 
j. -Kas tasai apsišvietimas! Gal tik gražus pasi
rėdymas ir mandagus apsiėjimas! Anaiptol! Tai 
būtų lyg ano stiklo žibėjimas. Tai gal tik ilgus 

mokslus išėjęs tegali pasivadinti šviesuoliu. Bet 
bartais mokytas agronomas, gydytojas, inžinie
rius, muzikas žemiau stovi už kaimietį netik savo 
dora, bet dagi praeities žinojimu, visuomeniškų da
lykų supratimu, žmogaus uždavinio išmanymu. Tok
sai, nors turi daug palaidų žinių, bet jam trūksta 
svarbiausio dalyko. Jis nežino kam gyventi, kaip 
suvartoti savo gabumus.

Taigi, bekalbant apie apsišvietimą, reikia jisai 
skirti nuo mokytumo, išmintingumo, gabumo, gud- 
Tumo. Mokytu mes pavadįsime tokį žmogų, kurio 
protas yra išmiklintas, turi daug žinių apskritai, 
ar bent savo užsiėmimo reikalui. Išmintingu tą, 
kurs žino tai, kas jam dera žinoti, kurs tikslingai 
gyvena. Gabiu tą, kuriam lengvai sekasi išmokti 
▼ieną, ar kitą mokslo šaką, amatą, muziką. Ant
galo gudriu, sumaniu pavadįsime tą, kurs greit su
geba viską palenkti savo užmanymų naudai.

Čia reikia pažymėti, kad tas pats žmogus, ga
li būti mokytas, bet negabus, arba atbulai. Tas pats 
gali būti išmintingas, bet negudrus, gabus prie vie
no dalyko, o nelinkęs prie kito. Kas turi visas 
šias ypatybės, o bent mokytumą ir išmintingumą, 
tą galime pavadinti mažiau, ar daugiau apsišvie
tusių.

Labiau apsišvietęs yra tas, kun daugiau bei

Sttr. Migs*. Patrol. Oraem t. 31 j». 1009 ir toliaus.

APSIŠVIETIMAS. garbės ir padorumo paisydamas jis turi apsišviesti i kur^e *r' beraginimo yra šiek tiek prasišvietę.
tuose dalykuose, bet paprasta nauda to iš jo reika
lauja.

Kas iš to, kad jis prakaituodamas priaūgįs 
gražių javų, gyvulių, bet nemokės apsieiti be per- 
kupčių išnaudotojų tarpininkavimo, nežinos, kur 
eina jo sudėti mokesniai. Nežinodamas* istorijos, ne
mylės savo kalbos, o kuomet tėvynainių skaičius 
sumažės, pabrangs (lietuviški) laikraščiai, knygos.

Nenuvokdamas apie žmogaus kūno sudėjimą, 
jis greičiau įsigaus nesveikatą, ir išleis bereikalo 
skatikų gydymuisi. Nežinodamas blogų girtuoklia
vimo ir paleistuviavimo pasekmių sveikatai, šei
mynai ir visuomenei, žmogus lengviau nuklys pra
gaištingais šunkeliais. Nors sąžinės, Dievo ir Baž
nyčios balsas šauks jį išganymo prieplaukon, bet 
veltui. Jis aiškiai smulkmeniškai nepramatydamas 
nedorybių nelabumo, neišsisaugos jų arba nelygi
nant daugiau jiegų išdarkys kovai su pagundo
mis.

Patėmyta, kad tamsiose apielinkėse, pasidar
bavus uoliam misijonoriui, vienu sykiu visi žmo
nės virsta blaivininkais, bet po metu. kitų dar la
biau atkrustą į girtuoklystę. Kodėl! Dėlto, kad 
inpratimaa, o ypač neaiškus blaivybės naudos su
pratimas juos vėl intraukia tę, iš kur buvo išbaidęs 
sąžinės balsas.

Matydami tokį apsišvietimo reikalingumą, kai- 
kurie sako, kad tiktai apsišvietimas atnešiąs žmo
nijai laimę, gerovę ir dorą. Anot jų nereikią mums 
bažnyčių, o reikią vien mokyklų. Tokie aklai tiki 
vien į, taip vadinamą, protinę žmonijos pažangą.

Kiti persimeta į- kitą kraštutinumą. Jie sako:

Čia belieka kalbėti apie reikalą nuolat toliau 
švięsties ir mokyklą pabaigus.

Be nuolatinio tolimesnio mokinimosi žmogus 
pamiršta, ką mokykloje yra išmokęs. Kartais dagi 
rašyti ir paprasčiausią aritmetikos uždavinį išrišti 
nestengia.

Ypač jaunikaičiui būtinai reikalinga šviestis 
vien dėlto, kad naudingai laiką praleidus. Jeigu 
jaunas nesėdės prie knygos, tai bėginės paskui 
niekniekius. Tegu tai atsimena tėvai, kurie gailisi 
vaikams kelių skatikų knygoms, laikraščiams, pas
kaitoms, o paskui rūgoja, kad jų vaikai ištvirk- 
sta, prasigeria.

Kas tingi pajudinti smegenis, tas turi pakrap 
styti pinigų kapšelį. Šitą tiesą geriausia atjaučia 
Amerikos darbininkas. Tamsiausi dirba paprastai 
sunkiausius darbus. Prie painių mašinų reikia mo
kėti apsieiti. Tamsuolis negreit perpras naują dar
bą — negreit ką gero pelnys. Tamsuolį visi nieki
na, skiria jam paskutinę vietą.

Apsišvietimo reikalingumas ypač žymus poli- 
tikiniame bei visuomenės gyvenime. Darbininko ge
rovė daug priklauso nuo valdžios. Valdžią renkasi 
patįs žmonės, bet dažnai savo nenaudai. Neturė
dami apsišvietimo, daugelis neišmano savo reika
lų, nemoka atskirti priešo nuo savo prietelio ir ren
ka tą, kure moka gražiausiai pameluoti, arba dau
giau “užfundija”. Paskui toksai dejuoja, kad ant 
žemės nėra teisybės.

Reikalas šviesties užvis labiausiai juntamas 
tikėjimo dalykuose. Nebėsant pas mus katalikiš
kų mokyklų, mūsų vaikai išmoksta paprastai vos

nereikia mums mokyklų, statykime tik bažnyčias, j poterius su prisakymais ir kiek tiek klausimų iš
Kai žmonės bus pamaldus, tai bus ir dori ir lai 
mingi. Tokie aklai tiki vien į dorinę žmonijos pa
žangą.

Pigu numanyti, kad tiesa viduryje. Kaip gy
vasčių! prilaikyti reikalinga šviesa ir šiluma, taip 
žmogaus laimei, apsišvietimas ir dora. Tuščias bū
tų ginčas, kas žmogui reikalingiau: kūnas ar dū
šia, apsišvietimas, ar dora. Abudu lygiai reika
lingu.

Imkime pavyzdį. Tūlas gydytojas labai gerai 
žino apie alkolio kenksmingumą, o vis dėlto nerš
tai pasigeria, kadangi jam trūksta valios tvirtu
mo. Iš kitos pusės ir labai dievotas bemokslis pasi
geria dainiau, kaip reikia, dėlto kad bemokslis.

katekizmo. Kad ir geriausiai būtų mokoma mokyk
loje, tai viatik silpnas vaiko protas nestengtų per
prasti kilnių tikėjimo tiesų. Beaugant anga abėjoji- 
mai, kįla nauji klausimai, keičiasi nuomonės. Juk 
nenaujiena šiandien išginti darbininkus besigin
čijant apie Kristaus dievybę, atlaidus, dūšią, šveu 
tąjį Raštą ir t.t. Kągi atsakys katalikas savo draj 
gama laisvamaniams ir kitatikiams, jeigu pati bus 
tingėjęs zpsipažinti su šiais klausimais!

Apsišvietimo reikalas aiškus. Visas klausimas 
tame, kaip šviestis.

Tiesiausias kelias prie apsišvietimo tai mo
kykla. Pabaigus pradinę mokyklą reiktų stoti į 
augštesnę. Bet taa tik retam galima. Belieka va

kariniai kursai. Nežinau ar čia Amerikoje yra kur 
surengti lietuvių vakariniai lavinimosi kursai. 
Rusijoje juos trukdo valdžia. Čia Amerikoje* reikė
tų pasinaudoti mokynimo laisve ir kiekvienoje di
desnėje lietuvių kolionijoje įsisteigti panašius kur
sus,. Išguldinėti pasiskirstę dalykus galėtų vietos 
šviesuoliai.

Kun. Tumas savo knygoje: “Ten gera, kur mū. 
sų nėra” rašo, kad tokiems mokytojams Amerikos 
valdžia skirianti žymią pašalpą. Kas žinotų, kad 
tai tiesa, tegu praneša, kaip, kokiomis sąlygomis 
galima išgauti tą pašalpą. Tuomet atsirastų dau
giau norinčių rengti paskaitas.

Šalia apskrito lavinimąsi svarbu išmokti koks 
nors amatas ar praktiškas užsiėmimas ypatingai. 
Knygų apdarymas, fotografavimas, tekinimas, šalt- 
kalvystė, laikrodininkystė, knygų vedimas, mo
delių priešimas yr tai vis užsiėmimai, kurių lengva 
išmokti, o kurie sutaikinami su kitu užsiėmimu. 
Ypač sugadųs jie netekus kuriam laikui savo nuola
tinio užsiėmimo. Didesniuose miestuose yra tam 
tikri praktiški kursai, žinoma, anglų kalba, kuriais, 
nebėsant lietuviškų, reikėtų pasinaudoti.

Kur visai nėra, kas iš šalies mokintų jauni
mą, ten pats jaunimas turi tverti savytarpio la
vinimosi kuopeles. Susitaria, sakysime, keli, ar ke
liolika jauniklių rinkties kas savaitę, kad padėti 
viens kitam lavinties. Vieną sykį susirinkę paskai
to indomesnės vietas iš laikraščių ir pasigiučija. 
Antru syk vienas, kitas atpasakoja perskaitytos 
knygos turinį ir pasitaria, kas toliau skaityti. Tre
čiu syk susirinkę pasimokina dekleinuoti, dainuoti 
žaisti. Ketvirtu syk kiekvienas draugas atsineša 
parašęs* lapą — kitą savo pastabų, nuomonių, re
gėtų atsitikimų ir t.t. Susirinkusieji skaito toos 
rašinėlius, taiso gramatikos, gražbilystės, nuosek
lumo klaidas, arba dar geriau ima namon vienus 
kito rašinėlius taisyti. Šitas mėnesinis rašymas 
jaunimo lavinimosi kuopelėse turi užimti pirmą 
vietą, dikčiai svarbesnę už mėnesinį mokesnį. Mė
nesinis mokesnis svarbus tik ten, kur norima prisi
pirkti reikalingų lavinimuisi knygų.

Knyga tai mūsų sąlygose tinkamiausias, ues 
visiems prieinamas įrankis šviesties. Turėti gerai su
tvarkytą knygynėlį ir mokėti juo naudotina bega
lo svarbu. “Draugas” pasiskelbė steigs savo didelį 
knygyną, tai reikia tikėties išleis ir savo katalio
gą pažymėdamas kiekvienos knygos tikrąją vertę. 
Paprastai knygynai išgirta tik savo, ar sau patin
kamų firmų leidinius. Ištikrųjų gi ir visai negarsi 
spaustuvė išleidžia kartais gerą knygą.

Šito mano rašinio tikslas buvo nurodyti kas tai 
yra apsišvietimas, koks jo reikalingumas ir tinka
miausi būdai šviesties. Dabar reikėtų išdirbti dar 
smulkus lavinimosi pienas, tai yra, nurodyti tinka
mas knygas kiekvienai mokslo šakai. Tai neleng
vas uždavinys. Gal kas kitas, arba keli susidėję 
pasirūpins šiuo dalyku. Reikale ir aš galėčiau pa 
bandyti atlikti šj darbą.

leidinius, o ne apie * šiaip jau 
■pauzdinius. Nuo to, girdi, kaip 
dabar ‘ A. Maciejauskio byloje 
senatas nuspręs, pareis reikalas 
trijų milijonų tautos, kuriai drau 
džiama net melsties iš tokių mal
dų knygų, iš kurių per tiek am- 
j ių meldėsi jų seneliai. Senatas 
: laeiejauskiui pritarė, nuostolius 
jam grąžino ir lietuvių spaudą 
draudžiančius įstatus tuo pačiu 
iripažino nesančiais.

Dar buvo likę daugybė nesu
taikinamų juridinių smulkmenų. 
Jos išsemiamai išgvildytos ą. a. 
studento Povilo Višinskio byloje. 
1900 m. jis paliepė Joniškio mie
stelyje Kauno g. išlipdyti afišas, 
>ranešančias, jog 23 d. liepos m. 
Mintaujoje artistai-mėgėjai vai- 
dįs komediją: “Velnias Spąstuo
se”. Afišą spauzdinti buvo lei
dęs Mintaujos policmeisteris. Bet 
kad tai buvo spauzdinta Rusijo
je užgintomis raidėmis, tai, poli
cijai apskundus, taikos teigėjas 
Višinskį pabaudė 3 rb. Del tų 
niekų byla buvo tyčia varoma 
trejus metus per visokias instan
cijas, kol senate buvo išpainioti 
visi kybiai tarp Augščiausiojo pa
liepimo dėl lotyniškai-lenkiškų 
raidžių ir lotyniškai, lietuviškų, 
dabar vartojamų. Višinskis by
lą savo ir Lietuvos naudai laimė
jo 13 d. geg. 1903 m.

Viršum paminėti pirmeiviai ne 
visiškai kly<Įo. Didžiausi mū
sų darbininkai-pasišventėliai, li
gi tik išgirdo spaudos laisvę, pa
liovė dirbę ir laikraščius užsie
niuose leidę. Kai-kuriuos dėl ri- 
soko dar kurį-ne-kurį laiką varė, 
bet ir tai kelius sykius sumažin
tus.

— Dyko galo! Kam bereikia!
Bet tasai apsileidimas ir atša

limas nebuvo ilgam. Veikiai pa
sirodė refleksijų, veikėjai atsi
godo. Nejaugi, tarė, jau visa 
laimėjome! Ak ištikrųjų tik 
dvasios kalėjimo duris prasida
rėme; ak tik dvęlkte dvelkė ma
loni laisvė. Daugiau dar nieko. 
Dabar išeikime pro anas, jau at
viras duris ant vieškelių ir, su
stoję kryžkelėse, pagalvokime, 
kuriuo mums eitį ir ar visiems 
kartu! Et respice finem: pamė
ginkime atspėti kur nueisime ir 
ką laimėsime. Dabar tepraside
da tikrasis pamatinis organizaci
jos darbas... ..

Kaip nelaisvė žmogų pažemina 
ir menkadūšiu padaro, taip lai
svė žmogų augštyn pakelia, pa
šlovina ir inkvepia supratimo tie
sioginių ir antrinių piliečių. Vei
kiai visi ėmė drąsinties, raginties 
į pilną, naują tautos kultūros 
darbą. Plačia upe pasipylė vi
suomenės aukų. Nepraėjo nė 
metų, jau susidarė bent kelios 
redakcijos naujų laikraščių. ‘Vil
niaus Žinios” jau 2 d. gruodžio 
paleido rimtą savo pasiskelbimą. 
Nepraėjo nė keleto metų, ir jau 
turėjome net perdaug laikraščių, 
kurie veikiai pakreipė mūsų so
diečių valią į naują ūkininkavi
mo būdą vienasėdžiais, pakur
stė į kooperaciją, sutelkė į di
deles Mokslo, Dailės, Švietimo 
ir Blaivybės draugijas. Susku
bo laikraščiai net mus išskir
styti partijomis ir užleisti vienus 
ant kitų. Sakykite tad patys, vi
sa tai matydami, ar gi būtume 
tiek daug darbo padirbę per de
šimtį metų spaudos nelaisvėje! 
Ne, nebūtume.

Tad tebūnie garbė tam mūsų 
šviesuolių darbininkų sietynui, 
kurie darbo šiandieną, anot vie
no didžiųjų veikėjų, Maironies, 
suprasti veik nebegalima.
“Jei po amžių kada skaudus pan

čiai nukris, p
Ir vaikams užtekės nusiblaivęs 

dangus,
Mūsų kovos ir kančios, be ryto 

naktis
Jiems nebesuprantamos bus”.

Kun. J. Tomas.
— Iš “Vairo” —

Skruzdė.

ATSIŠAUKIMAS.
Katalikiškųjų laikraščių Lie

tuvoje uolus platintojas, jauni
mo tarpe didis veikėjas — Ąžuo
las prašo paskelbti jo vargingą 
padėjimą tuo tikslu, kad gal 
geri žmonės jį kiek sušelpsią.

Ąžuolas buvo 4 kl. gimnazijos, 
bet dėl neturto turėjo sugrįžti 
kaiman, kur besidarbuodamas iš
lindo skolosna ir dabar, žinoma, 
turi daug nesmagumų. Būdamas 
tokiame padėjime šaukiasi pa
gelbos, kurios yra užsitarnavęs.

Aukas priima “Draugo” Re
dakcija.
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jienos” galę — visas joms ne
prielankias ypatas išgintų’ kur pi
pirai auga. Tik, dėja, tos rankos 
tokios trumputės, tokios mažos, 
kad nei burnos nepasiekia užsi
imti, kada užeina noras niekus 
šnekėti.

Naujas kunigu nedorybių išpa- 
rodyraams “faktas”. “Lietu
vos Žinios” (No. 91) iš Konko- 
lausko padarė jau kun. Kolaus- 
ką! Prastai, prastai žiūrima į A- 
merikiečius iš anos pusės Atlan- 
tiko. Patartume mūsų “pirmei
viams” nusiimti purvinus “pir-

meiviškumo” akinius, per ku
riuos nieko tauro neįmato, tai 
gal panašių klaidų nebedarytų.

Kas manė, kad “bizniškumas” 
bus įvestas kaipo vienas iš katali
kiškumo laipsnio matavimas! 
Vienok kun. YanuŠas stengėsi tų 
naujų savo išradimų pritaikinti 
pre “Kataliko” ir už “biznišku- 
mų” atkerta jam gerų katali
kiškumo porcijų. Cicilikų laik
raščiai be abejo apsidžiaugs, nes 
tokiuo mastu katalikiškumų mas- 
tuojant, jie paliktų geriausi kata
likai. — cicilikavimo biznyje mū
siškių dar nei vienos tautos cici
likai nepralenkė..... Pužas.

10. Jei esi suerzintas, skait- 
liuok iki 10 pirm negu pradėsi 
kalbėti, gi jeigu esi inpykęs 
skaitliuok iki 100.

Trumpos definicijos.
Alkolis. — Perkeltojas į bepro

tystę.
Liežuvis. •— Apsigyvenęs rū

muose geriausias ir niekšiausias 
tikybai daiktas.

J.

Dvi galvi geriau; kai viena, bet 
tik ne šeimynoje.

Vyrai nekenčia smulkių plepa
lų, bet moters nori žinoti apie 
viskų kuopilniausiai.

Dirksniai ir taktas yra taip 
susijungę kad sunku atskirti.

Tūli (žmonės rūpinasi, kad ne

turi kuo rūpinties.
Stengkis palikti vadu, pasekėjų 

atsiras daugiau neg reikia.

(Pradžia ant 3-čio pusi.)
Kun. Dek. M. Kraučūno jubk 

lieju.
Birž. 14 d. kun. Dek. M. Krau. 

šūnas apvaikščiojo 25 metų savo 
kunigystės sukaktuves.

“Draugo” redakcija nuošir
džiai velija gerb. jubiletui, 
“Draugo” bendrovės nariui su
laukti žilos senatvės, ir pasek
mingai darbuoties savo parapijos 
ir Amerikos lietuvių labui.

Blaivybes Dirva.
MUSŲ JAUNIMAS.

JAUNIMO LAUKIAME.

RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS
KODĖL L. S. S. VASARĄ MA
ŽĖJA, (RAULO MONOLOGAS).

Nebėr socijalistams gyvenimo 
ant šio. svieto! Kur nepasisuk 
— ten nemalonumai, o už vis tas 
nelabasis karštis. Ve, praeitą žie
mų šeip be taip sulipdėme iškele- 
tos narių socijalistų kuopelę, o 
kaip atėjo vasara, tai ir pakri
ko. Reikia daryti susirinkimus

tinka, o ne jaunam žmogui. Pra
dėjo ilgą istoriją pasakoti ir tie
siog į akis rėžti: “Tu suprask, 
Raulai, tą, kad aš senberniu 
nesu ir nenoriu juo tapti. Aš žmo
gus jaunas ir noriu retkarčiais 
pasilinksminti. Reikėjo aną dien 
važiuoti ant pikniko, o čia nei 
viena mergina nevažiuoja, kaip 
tik pamatė namie su raudonu

rinkti kvoderius, o čia nei vie- i kaklaraiščiu. Mat, jos gerai žino 
nas neina ir pinigii neneša. At- kas do paukščiai tie cicilikai. Aš
laikiau susirinkimas ir vieną ir 
antra sykį aš pats vienas ir pama
čiau, kad kas nors nebegerai. Sa-

jau netoks kvailas, kad ieškoti 
apsivedimui merginų per cicilikų 
laikraščius. Brauk manę lauk iš

kau reik aplankyti visus drau- ' savo kuopos!
gus ir subarti už tokį anų ap
sileidimą.

Nedėlios vakarą nueinu pas 
vieną —: nėra namie. Klausiu 
pas šeimininkę kur jis, atsako,

Čia antras pradėjo “zalatytis:” 
Viename miestuke kur aš pirma 
gyvenau buvo vienas labai karš
tas cicilikas. Užsimanė apsivesti. 
Kalbina vieną merginą, kalbina

kad išvažiavo ant kokio ten su-; kitų, o visos nuo to ciciliko krato- 
rengto pikniko/Matai, koks šel-! si, kaip nuo netikusio pinigo, 
mis: važiuoti ant pikniko turi ir Palauk, sako tas gudragalvis so-
pinigų ir laiko o kai reik ant 
susirinkimo ateiti, tai tingi. Ne

cijalistėlis, aš jumis iškirsiu špo
są. Apsigarsino “Keleivyje”,

ką darysi, einu pas kitą. Nueinu, i kad paieško merginos apsivedi- 
ir kas do biesas! kepurė, drabu-; mui. Jau kad atrašė kokia ten 
žiai kambary, o draugo nėra.' mergina meilišką laišką, tai tas 
Išieškojau visus kampus, o jo vis 1 cicilikėlis ko lig lubų neiššoko, 
negaliu surasti. Ant galo visgi — taip gražiai laiškas buvo pa- 
susiieškojau. Nevidonas įlindęs į rašytas. Iš džiaugsmo tą patį va-
sklepa ir sėdi ties ledų krūva. 
Aš jam ir šeip ir taip išmėtinėti 
Už susirinkimų nelankymą, o jis 
kad jį kur galai, kaip suriks: 
“A, suk tave devynios su vi-, 
sa kuopa! Ką ten eisiu už 
dyką niekų klausvties, o dar to
kiame karštyje. Nėr kvailių eiti, 
prakaituoti, ir dar pinigus mo
kėti. Ir kas man do nauda iš to? 
Jau, meldžiamasai, eik lauk, dau
giau su savo susirinkimais manęs

karą išpyškėjo nurodytu antra
šu. Ir ką jus manote? Sugrįžo į 
kelintą dieną nosį pakabinęs, kad 
ko tik žemės nesiekia. Klausi
nėjame kas pasidarė, o jis tik 
spiaudosi, lyg ką aitraus prival- 
gęs. Paskui tik dažinojome, kad 
nuvažiavęs rado be dantų sen
mergę, kuri nei rašyti nemokė
jusi, o laiškus rašęs koks ten se
kretorius. Še tau •per laikraščius 
merginų, ieškoti! *Po tuo atsiti-

nekvaršyk ir išbrauk iš kuopos kimu žmogelis surimtėjo, atsi
narių skaičiaus.”

Taip ir turėjau eiti lauk nieko 
nepešęs. Ką bedarysi su tokiu 
nesusipratėliu, kuris karščio bijo 
labiau neg uodas.

Dumiu pas tretį. Bala jį žino, 
kas jam ten pasidarė. Vos tik 
įžengiau į stubų, o jis kad užsi
puls iš sykio, tai nei dėties ne
turėjau <kur. Sako, tuojaus iš
brauk iš kuopos ir sąjungos na
rystės, nes, sako, per tą jūsų kuo
pų ir gerą vardą nustojau. Sa
ko, kaip tik bučernėje ir kitose 
krautuvėse dažinojo, kad esu so- 
c.ijąlistas, tai pradėjo neužsiti- 
kėti ir ant bargo nieko nebeduoti. 
O ir taip, sako, su žmonėmis su
sieiti nebegalėjau, kiekvienas vis 
žvairomis žiūri lyg į kokį nevi
donų. Aš tam tamsunui ir šiaip 
ir taip aiškinti, bet ką tu su juo, 
paėmė ir išvarė pro duria.

Man /taip nesmagu pasidarė 
lyg Perkūnui viename miestuke 
po prakalbų. Pradėjau net bijo- 
ties pas kitus likusius draugus 
eiti. Bet, sakau, reik eiti ir suži
noti kas su jais pasidarė. Nuėjau, 
bet ir gailiuosiu, kad taip pada
riau ; tik gėdų gavau. Pas vienų 
prisirinkęs jaunimo būrys, ir, 
šelmiai; kaip pradės iš manęs, 
ir socijalistų juokus krėsti, tai 
jau nežinojau nei kur dėtis, o už 
vfc, buvusis draugas. Sako, kad 
rieilikauti tik senberniams tepri-

vertė prie padoraus gyvenimo ir 
dabar nieko sau žmogus.”

Nebenorėjau ilgiau klausyti 
panašių kalbų, taip (nėriau pro 
duris kiek mano kojos išnešė.

Lekiu pas paskutinį draugą, 
bet kaip atsimenu apie jo šeimi
ninkę, tai net dabar kinkos dre
ba. Ir ką jus manote? Toji nevi
done — šeiniminkė, kaip tik 
pastebėjo mane turint raudoną, 
kaklaraištį, tuojaus klausti bene 
aš esąs cicilikas. Aš jai sakau: 
“nuštilk tu durna boba, nes apie 
socijalizmą nieko neišmanai.” 
Kaip tik aš jai taip pasakiau, 
tai jį, kad stvers už šluotos, vos 
pro duris spėjau pasprukti.

Parėjęs namon visus apart sa
vęs išbraukiau iš kuopos narių 
skaičiaus, o ,centro valdybai nu
rašiau, kad nors mūsų kuopa su
mažėjo, nes susideda tik iš vieno 
nario, įbet už tai ji yra veikli, 
daug darbuojasi ir už tai soci
jalizmo idėja sparčiau plėtojasi.

B.
tIS-TAS.

Drebėkite visi lietuviškųjų 
laikraščių agentai! “Naujienos” 
paskelbė, kad visus agentus, ku
rie tik neplatins ar nupeiks 
“Naujienas” tai jos tokius agen
tus patupdys į.... šaltųjų ant 
“skarbavos” duonos. Patarlė sa
ko:” turėtų kiaulė ragus, visų 
svietų išbadytų”. Turėtų “Nau-

29-sai mūsų susivienijimo sei
mas iškėlė aiškštėn daug susivie
nijimo trukumų. Daugelis kuopų 
nieko neveikia, nėra kam agituo
ja, nėra kam naujų narių ieško, 
naujas kuopas steigia; pati susi
vienijimo konstitucija toli ne
tobula, persiaura. Šis sei
mas daugelį iš tų truku- 

papildė, pataisė. Te- 
pačią didžiausią susivieni- 
silpnybę tegalės pataisyti 
gyvenimas, ateitis. Ta di

džioji silpnybė — tai stoka su
sivienijime doriškų ir inteletkua- 
lių pajėgų. Jau nuo senų laikų 
buvo. įsigalėję mūsų susivienijime 
žmonės, kurie per visus metus 
niekų susivienijime neveikdavo, 
o tik vasarai atėjus subruzdavo 
ruošties į seimą, kurs duodavo 
progą parėkauti, pakelti trukš- 
mo, pavesti .-kokių nors (dažniau
siai ne savo) drumsčių politikų. 
Aišku, kad tiems žmonėms susi
vienijimo labas nelabai terūpė
jo. Pagaliaus jie ir nesistengda
vo giliau suprasti susivienijimo 
reikalų. Iš seimo sugrįžę tie did
vyriai — rėksniai ir vėl inkrisda- 
vo į senųjų apatijų, atšalimų dėl 
susivienijimo reikalų. Del to tai 
ir mūsų susivienijimas taip išpa- 
lengvo teaugo, rašėsi į jį dau
giausiai pagyvenę jau žmonės, 
jaunesnieji gi, prakilnesnieji gai
valai susivienijimo šalindavosi, 
nes daugelį jų atbaidydavo iš 
vienos pusės didelis organizacijos 
apsnūdimas, iš antros gi pusės — 
vadovavimas nekultūringųjų gai
valų. Tų gaivalų įsivyravimų 
aiškiai parodė ir šių metų seimas. 
Jie kėlė trukšmų dėl atmetimo 
mandato kovotojo prieš Bažny
čią Dundžilos, jie guldė galvas 
>oi Pilecką, kurio • mandato ne
teisėtumas buvo seimui pilnai 
paaiškėjęs, ir visuose savo žy
giuose jie ypač aiškiai pabriežda- 
vo nepasitikėjimą dvasiškiais su. 
sivienijlmp nariais, žiūrėdami į 
juos, kaipo į susivienijimo prie
šus. Indomus buvo išsitarimas 
vieno iš jų, kuomet kunigai ir 
daugelis svietiškių reikalavo at
imti mandatų iš Pilecko: Vyrai! 
sakė jisai, neapsigaukite, čia ku
nigų politika!

Tokiems žmonėms, kaž kieno 
apjakintiems, nebeaišku ir tai, 
kad ir kunigo nuomonė gali bū
ti labai naudingta susivieniji
mui, kad doras kunigas gali būti 
taip-pat geras Susivienijimo na
rys, kaip ir doras svietiškis, kad 
susivienijimo reikalais ir vienų 
ir kitų politika gali ir turi būti 
vienoda.

Tečiau susitarus visiems tikrie
siems sus-mo prieteliams, kaip 
dvasiškiams taip svietiškiams, pa
sisekė šių metų seime paimti vir
šų ir žymiai pagerinti susivieni
jimo reikalus. Vis dėlto mūsų 
priederme yra apsižiūrėti iš ank
sto ir pasirūpinti, kad visi tie 
nekultūringumai, trukšmai ne
begalėtų atsikartoti, kad susi
vienijime nebūtų kliudoma gera 
inicijatyva, kad doriems ir ga
biems žmonėms nebūtų gaila pa- 
vęsti savo pajėgų susivienijimo 
labui. Visų tai mes užtikrįsime 
tuomet, kuomet į mūsų susivieni
jimų įsirašys daug naujų svei
kų, gabių, pajėgų. Jų tikimės 
susilaukti ypač iš tarpo mūsų 
katalikiškos jaunuomenės, iš tar
po R. K. Moksleivių ir “Lietuvos 
Vyčių.” Jeigu mūsų jaunuomenė 
ims spiesties į susivienijimų, tuo
met prasidės ir kuopose gyves
nis veikimas; senosios kuopos 
ims augti, stiprėti, ims tverties 
naujos kuopos, o ir mūsų seimai 
gal susikultūrins ir surimtės. 
Tuomet ir seniesiems susivieni
jimo prieteliams ir veikėjams bus

drąsiau darbuoties susivienijime, 
nes jie su jaunąja karta matys 
geresnę susivienijimo ateitį.

Pagal seimo nutarimo gal ne 
trukus pradės organizuoties šen 
ir ten apygardos. Taigi ir būtų 
labai patogus laikas mūsų jau
nuomenei rašytiės į susivieniji
mų dabar, neatidėliojant, , kad 
apygardų suvažiavimuose jau 
galėtų jie dalyvauti ir įnešti į 
sutsivienijimo veikimų daugiau 
veiklumo ir entuzijazmo.

Taigi laukiame mūsų jaunimo.

“LIETUVOS VYČIŲ” 
KONGRESAS.

7-8 liepos, 1914 bus laikytas 
Jaunimo Federacijos vardu “Lie
tuvos Vyčiai” kongresas, Brock
ton, Mass. Pagal “L. Vyčių” 
konstitucijos, kiekvienas skyrius 
ar kuopa į šį kongresų gali sių
sti savo atstovų. Atstovas pri
valo turėti savo skyriaus valdy
bos paliudijimą su parašu vieti
nio klebono ar šiaip artimesnio 
kunigo, bet jeigu toje apielinkė
je, kur randasi skyrius nėra jo
kio kunigo, tai pakanka vienos 
skyriaus valdybos paliūdijimo. 
Svečiai bus priimami kaipo pa
tarėjai. Taigi nuoširdžiai kvie
čiame visus, kaip kunigus teip ir 
svietiškius inteligentus, kuriems 
rūpi šviesesnė mūsų tautos atei
tis, ir jos kultūra, nes tas viskas 
priguli nuo gero jaunimo. Vi
sus maloniai kviestame dalyvau
ti šiame kongrese, "nes turėsime 
išrišti svarbių klausimų jaunimo 
reikaluose. Taip-pat meldžiame 
gerbiamųjų kunigų ir visų inte
ligentų padėti platinti “L. Vy
čių” organizaciją, tverti kuo
pas, kur jų dar nėra, siųsti duo
kles į centro kasą ant kasieriaus 
vardo. /

Su augšta pagarba,
•Rašt. S. Bugnavičius.

ŠVEICARAI APIE LIETUVOS 
BLAIVYBĘ.

Laikraštis “La Ligne de la 
Croix—Re veil Suisse” 18 bal., 
1914, štai ką paduoda:

Lietuviai, kurių yra trįs mili
jonai, yra grynai katalikiška tau
ta. Šios šalies blaivybės tėvu 
yra Varnių vyskupas Valančau- 
skas. Jisai, uždėjo blaivybės 
draugiją 1859 metais, kuri tai 
draugija turėjo nepaprastą pa
sisekimą. Ant nelaimės 1864 
metais rusų valdžia uždarė ši
tą draugiją. Ir tiktai 1898 me
tai buvo leista kovoti su alkoliz- 
mu. Tečiaus draugijos “Blaivy. 
bės” įstatai galutinai užtvirtinti 
tik 1911 metais, kovo mėnesy. 
Centrališkoji šitos draugijos val
dyba — Kaune.

Lietuviu kalba galima esą var
toti šalia rusiškos draugijos rei
kaluose ir tai ne oficijališkuose.

Paprastai šios draugijos nariai 
užlaiko pilnąją blaivybę. Bet 
prie draugijos taip-pat priguli 
daug tik susilaikančių (tempe- 
rants) ir vaikų. Pastarieji vi
si pilnieji blaivininkai. Pasta- 
rasai draugijos susivažiavimas 
buvo 12-13 kovo, 1914. Prie 
draugijos nūnai priguli: 8,288 
pilnų blaivininkų, pasidalinę į 
101 kuopą 72 kuopos turi ar- 
batnamius; 20 turi savo kny
gynus, 26 — chorus ir vieną 
orkestrą, — trįs namai pavargė
liams. Praeitaisiais metais drau
gija turėjo 71,820 rubl. pajamų 
ir 51,158 rublių išlaidų.

Į metus laiko blaivininkų 
skaitlius daugiaus negu dvigubai- 
paaugėjo. Džiaugėmės mes to-

kiomis geromis pasekmėmis ir 
išreiškiame geismų, kad visi su
augusieji Blaivybės nariai žengtų 
dar žingsnį pirmyn ir taptų visi 
be išėmimo pilnaisiais blaivinin
kais, gi šitas draugijų padary
tų dar didesnę ir dar galinges
nę”. (Prie Lietuvos Blaivybės 
dar priguli 14,300 vaikų pilnų 
blaivininkų).

Taip tai atsiliepia šveicarai apie 
Lietuvos blaivybę. Ak rodos ir 
mums Amerikos lietuviams reik
tų pasidrąsinus Lietuvos pavyz
džiu Sparčiai griebtis už blaivy
bės platinimo. Skaitytojau! 
ar esi blaivininku?, ar platini 
blaivybę? Vienykis prie ideališko 
darbo — pakėlimo savo tautos.

Kun. J. J. Jakaitis.

Pradžioje šios savaitės paskirtu 
komisija ištirti padėjimų Oak 
Forest ligonbūčio. Komisijon in
ėjo tarpe kitų atsižymėjusių Chi
cagos miesto veikėjų ir lietu
viams gerai žinomas Dr. A. L. 
Graičūnas.

"Draugo” No. 22 p. J. Širvin
tas, užpuola ant Brooklyniečių 
dalinių blaiviniunkų nurodydamas 
jų blogas puses, atimdamas blai
vininkų vardų p. J. Širvintas pa
tarė prisirašyti prie pilnųjų blai
vininkų, o dalinius sugriauti. 
Klausimas ar būtų didesnė pasek
mė skaičium ir veikimu Pilnie
siems blaivininkams, nes Brookly- 
niečiai priguli New Yorke prie 
14 kuopos L. R. K. Piln. Blai. 
Am. Susivienijimo. Brooklyniečiai 
yra medžiaga pilniesiems blaivi
ninkams sulaikų gal visi pereiti j 
P. B. Nereiktų pasmerkti dalinių 
blaivininkų. Dirva plati tegul 
yra. Jei su sųjungiečiais nesutin
kame vienyties nereiktų užgau
lioti. F. Povilonis.

CLEVELAND, OHIO.
6. d. birželio iššventintas į ku

nigus D. F. Alinskas.
7 birželio draugystė C. T. C, 

turėjo pasilinksminimo pramo
gėlę. Susirinko giesmininkai ir 
daugiau publikos. Vakaras pra
ėjo labai linksmai, buvo dainų 
ir žaislių. Diena buvo šilta ir 
vargino publiką. Vienas labai 
peiktinas paprotis išsiplatinęs 
tarpe narių draugystės T. C. C. 
tai vartoti anglų kalbą tokiuose 
susirinkimuose. Nors ir gerai ne
mokėdami, kiek sugriebdami var
toja svetimą, o pritrukę žodžių 
palopina lietuviškais. Nemalo
nus apsireiškimas!

Žvirblis.

KRISLAI.
Šveicarų blaivininkų draugi

ja turi 8,027 suaugusius na
rius, 20,180 vaikų ir 700 mo 
ksleivių.

• •
e

Jeffergono dešimts teisybių.
1. Nieko neatidėk rytojui kų 

šiandien gali, padaryti.
2. Nedarykie per kitų, jei pat

sai tai gali padaryti.
3. Neišleisk pinigų pirmiaus,

negu uždirbai. ,r
4. Niekada nepirk tau nenau

dingų dųiktų, nors ir manytu 
mei, kad pigiai gauni. x

5. Tuštybė ir ^puikybė mums 
daugiau atseina nei badas, troš
kulis, bei šaltis.

6. Niekados nesigailėkime per
maža valgę. f

7. Niekas nepailaina, jei tik 
daryti au gera širdžia.

8. Kiek tai mums rūpesnio už
duoda nelaimės, kurios niekados 
neatlanko.

9. Imk viskų su geru tikslą.

PAUKŠTUŽĖLIUI.

(Skyrių p-lėms M. ir Z. Bagdžiuniutėms).

“Pasakyk miels paukštužėli 
Kur iš šios šalies skrendi?
Ar tau krūmai nepatinka,
Ar čia laimės nerandi?

Kur skrendi? Čia visko yra 
Tu randi juk sau grudų,
Ir gali linksmiai čiulbėti —• 
Niekad nemirsi badu.

'Žmonės čia visi turtingi .
Turi maisto — negailės, j ?
O gal kur kitoj šalyje 
Badą, vargą kęst reikės.”

“Aš skrendu ten už marelių 
Į tėvynę į savus,
Ten rasiu seną lizdelį.
Ten rasiu savus visus.

Ten upeliai sriaunus teka,
Gražus Lietuvos miškai 
Ten laisva būsiu; paukštelė 
Ir čiulbėsiu sau tiktai.

Ten skrendu vėl į gimtinę, 
Nors vargai gal reiks kentėt,
Bet gimtiniame krūmely 
Linksma bus ten man čiulbėt.

Nusileisiu tarp savųjų 
Ant krūmelių, ant žalių 
Užgiedosiu ten dainelę 
Tarp sesučių ir brolių.

Mokinsiu mylėt tėvynę 
Savo krašta, kalbą jos,
Dirbti vien tautiečių labui, ’
Ir tėvynės Lietuvos.

Apsakysiu kaip yr liūdna 
Kur šalyje talimoj 
Ten ne taip yr miela linksma 
Taip, kaip pas mus Lietuvoj.

Ir skraidysiu kur tunoji 
Lietuviai dar vis varguos, ' 
Gal prasta mano dainelė 
Juos nors truputi paguos.

Ir mirtis bus ten maloni 
Tam krašte, kuriam gimiau,
Kur čiulbėjau, toj šalyje,
Bus ilsėti daug lengviau.”

Chicagos vokiečiai pastate gar
siam savo raštininkui Goethei, 
gražų paminklą. Paminklas pa
statytas siaurinėje Lincoln Parko 
dalyje. Paminklą sumanė ir dir
bo Vokietijos prof. H. Hahn, ku
ris buvo prie paminklo atidengi
mo. Paminklo statymas sujudi
no patrijotiskus jausmus netik 
Chicagos bet ir visos Amerikos 
vokiečių. Neveizint į darganų 
prie atidarymo susirinko į 20,000 
žmonių, kurių daugiausiai buvo 
vokiečiai. •

Goethes paminklo yra 16 pėdų 
augštumo ir sveria 80 tonų.'

Vokiečiai pastatė svetimoje ša- 
yje paminklą raštininkui, kurs iš- 
iejo daugybes puikių minčių sa

vo amžinai gyvuojančioj poezijoj, 
ypatingai “Fauste” ir kitokiuose 
iteratūros tvariniuose.

Na, o, mes lietuviai?
Mes juk taip-pat rengiamės 

statyti paminklą savo paetui Kr. 
Duonelaičiui, kurs nors ir nėra 
Koks garsus kaip Goethe, bet jis 
yra mums brangintinas, ypatin
gai jei atsiminsime to paties Go
ethes išsitarimą:

AVer den Dicfrter \vill verste- 
hen

Muss in Dichters Landė gehen.
(Kas nori poetą suprasti, turi 

eiti į jo šalį.)
Turėdann tai omenyje pamaty

sime, kad ir mūsų poetas dirbo 
ir padarė nemaža mums lietu
viams dvasinės naudos, dirbda
mas nuvargintoje, tamsumo už
slėgto j šalyje. Jo mintįs, jo po
ezija ištvėrė beveik du šimtu me
tų. O kaip mes jam už tai? Nom 
aukos jo paminklui ant Rambyno 
raino ir renkamos, bet ar daug 
jų surinkome? Prašė vienas kitas 
aikraštis, sueigose pašnekėjo

me, bet tai tik žodžiai, žodžiai-gi 
be darbo nedaug kų reiškia. Rei
kia ką nors pozityvio veikti.

Pasirodykime savo posityviu 
darbu ir pastatysime paminklų 
savo dainiui, nors gal ir netokį 
puikų ir gražų kokį vokiečiai pa
statė savajam. Pastatydami pa
minklą pasirodysime svietui jog 
ir mes mokame gerbti savo vei- 
kėjus. M-a. j

Gale praėjusios savaitės, vy
riausybė uždarė vienų didžiųjų 
Chicagos bankų, La Šalie Street 
Trur,t and Savings Bank.

Su taja banka buvo surištos 
keletas kitų valstijos bankų. Jos 
taip-pat uždarytos. Bankų galva 
buvo žinomas politikierius, buvu
sis senatorius Lorimer. Spėjama 
kad bankas pasiseks atidaryti, nea 
viršininkai gauną užtektinai pini
gų, kad uždengti visus nedatek- 
liūs.

Lietuviams, ypatingai turin
tiems mažiau pinigų, mes patar
tume dėti savo pinigus į krasoa 
užlaikomas kasas (Postai Savings 
bank. Čia nors ir mažesnį nuo
šimtį moka, bet valdžia už indė- 
tus pinigus atsako, o tai daugiau 
reiškia, neg įvairių pavienių, ypa
tų ar politikierių garancijų. Ant
ras dalykas nereikia pinigų ban
kuose daug laikyti, reikia juoa 
leisti į apyvartų, į biznį. Ypa
tingai lietuviams patartina staty- 
ties namus, pirkties geresnes ukeo 
ir k. j

SPAUDOS KLAIDŲ ATITAISY
MAS.

Pereitame “Draugo” N-yje 29- 
ojo seimo aprašyme padaryto® 
šios spaudos klaidos.

1) Išspauzdinta, kad “žvaigž
dė” apsiėmusi spauzdinti susi
vienijimo knygų už 239 dolerius; 
turėjo gi būti — už 293 dol.

2) Išspauzdinta, kad Kun. Kau
po raštams išleisti Šiomis dieno, 
mis Chicagoje susiorganizavo
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būti — šiomis dienomis susior
ganizuos. •

3) Išsp., kad 3-iajame ligos pa
šalpos skyriuje už 75 centus mė
nesinio mokesnio bus mokama 
$10.00 pašalpos savaitėje; turėjo 
gi būti $10.50.

4) Išsp., kad J. Vasiliauskas 
įnešė projektą sutvarkyti I ir II- 
ąjį pomirtinės skyrių, turėjo gi 
būti — I ir III-iąjį.

* 5 Išspauzdinta: aikštai; turė
jo gi būti — aikštėn.

6) Išspauzdinta: psendo-priete- 
lius, turėjo gi būti — pseudo prie- 
telių.

100=
“Drau-

PRANEŠIMAI.
Kairiūkščio sumanymui 

100000 rub. prižadėjo per 
go” redakciją:

No. 32—37 S. L. R.-K. Am. 
“Saulei”, “Žiburiui” ir “Rytui” 
po 200 rubl.,

38 Dr. K. A. Rutkauskas “Sau
lei”, “Žiburiui” ir “Rytui” po 
33 y*j rub. ir

No. 39 Svečiai A. Pocių ve
stuvėse, Chieago, III. įmokėjo 
“Saulei”, “Žiburiui” ir “Ry
tui” po 33% rub.

AUKOS ras “DRAUGU”
OIJ4 DUONELAIČIO PAMINKLUI.

Kua. M. Kratas ........... .. $ 5.00
Kua. F. B. Serafinas ........ 10.00

s Kun. A. Skrypko .................. 10.00
Kun. A. Ežerskis ........................ 5.00
Kun. F. Kemėšis ..............  10.00

- Kun. F. Kudirka ....................... 5.00
. Knn. A. Staniukynas.............  2.00
! Kun K. Zaikauskas .............. 10.00
i Kun. A. Deksnys ..................  5.00

Viso: $ 62.00
Liet. Iufena. biūrul Paryžiuje.

Kun. Zimblys ........................ $2.00
Kun. Janutas ................................ 2.00

joms greičiau, negu by koks ki
tas. Žarnų trukdžiuose, sujung
tuose au skaudėjimu, šisai vai
stas turėtų būti patariamas. Ap
tiekose. Jos Triner, Mauufactur- 
er, 1333—1339 So. Ashland avė., 
Chicago, IU. Tie, kuriems rei
kalinga vaisto skaustančioms kū
no dalims trinti, privalėtų paban
dyti Trinerio Lininientą. Jisai 
yra stiprus ir persisunkiąs.

kauskas, 46 Congress avė., Watar- 
bury, Conn.

“Blaivyb. Dirvos” redaktorius, 
Rev. J. J. Jakaitis, 41 Providenee 
st., Worceeter, Mass.

GERB. & L. R.-K. A. KUOPŲ 
VIRŠININKAMS.

1. 29-to seimo nutarimu, susivie
nijimo nariai už organą mokės 
po 75 c.: Tiems nariams, kurie 
prisiuntė savo prenumeratą dar 
prieš seimą, organas eis kaip ir 
ėjęs — primokėti nereikės.

2. Tie nariai, kurie užsimoki 
jo už organą ir jo negauna, pri- 
siųskitė savo pilnus antrašus.

3. Prisiunčiant prenumeratą 
neužtenka pasakyti, kad laik
raštį siųsti senu antrašu, bet rei
kia paduoti pilną antrašą, kuris 
turi būti gražiai ir aiškiai para
šytas.

4. Permainant antrašą reikia 
būtinai prisiųsti naują ir seną 
antrašą.

5. Siunčiant skelbimus kuopų 
susirinkimą, išsiųskite užlaiko/ 
kad mes gautume nevėliau, kai 
panedėlvj tos savaitės, kurioje or
ganas išeina.

Su pagarba “Draugo” Adm.

Sekančias knygas galima gauti 
S. L. R.-K. A. knygyne.

1. “Budas Senovės Lietuvių”, 
Daukanto;

2. “Lietuviai Amerikoje”, Jr. 
Jono;

3. “Kelionė į Europą”, kun. J. 
Žilinskio;

4. “Kun. A. Burba”. —
5. “Medega mūsų vaistininky- 

stei”, D-ro Basanavičiaus.
6. “Lietuviška Kristomatija”,—
7. “Padėjimas Lietuvių Tau

tos”, lietuviškai ir maskoliškai;
8. “Rankvedis Senoviškos Isto

rijos”, kun. A. Miluko;
9. “Pajauta” vertimas;
10. “Petras Žemaitis” vertimas;
11. “Medega Siia. Daukanto 

Bijografijai”;
12. “Naktys”, E. Jungo;
13. “Kražių Skerdynė” —;
14. “Europos Istorija”.—;
15. “Gipsinis Jotis”, iš “Tėvy

nės”;
16. “Diedai ir Gražina”, ver

timas ;
17. “Kuomi Žmonės Gyvena”;
18. “Prilipo Ožys Liepto Galą”,
19. “Jonas iš Kempės ir Šil

ko”;
20. “ Kandr adas Valenrodas ’ 

vertimas;
21. “Dogmatas apie Pragarą”;
22. “Lietuvių Trakiškos Studi

jos”, Basanavičiaus;
23. “Gramatika”, Kraušaičio. 
Adresas:

Rev. S. J. Struckus,
Wanamie, Pa.

Antrašai Administracijos Draugy
stės, Sv. Kazimiero Kar. (ant

Town of Lake).
Pirmininkas — V. Pauktša, 

4304 So. Wood st.,
Vice-pirm. — A. Mikalauskis, 

1660 W. 471 h st.
Rašt. — L. Abaravičius, 4338 

So. Hermitage avė.
Knygvedis — Jonas Černiaus

kas, 4459 So. Wood st,
Iždininkas — Kazimieras Vana

gas, 4351 So. VTood st.
Organo Užveizdėtojas — J, 

Pelekas, 1802 W. 46th st.,
J.

“Motynėlės” valdybos nariai 
Pirmininkas — Kun. V. Varna- 
gins.

231 S. 4th st., Brooklyn, N. Y. 
Raštininkas — Kun. M. A. Pan-
kanskas.
443 Park avė., Bridgeport Conn. 
Kasininkas — Kun. A. Kodie,

225 High st., Brooklyn, N. Y.

Liet. Im. Dr-jos Oent. Valdybos 
▲atrašai:

Prez. St Jankus, 360 Nevrark
st, Hoboken, N. J.

Vice-prez., Kaz. Vaškevičias, 
184 New York avė., Neįtark, 
N. J.

Iždiaų P. Vaič elitui aa, 38 Far- 
ley avė., Nevvark, N. J.

Rašt., A. M. Stanelis 49 Wa» 
vrick st., Nevvark, N. J. 
Vienokiuose susinėsimuose kreip
kitės prie raitininko.

“DRAUGO” AGENTAMS. 
Visų “Draugo” agentų ir pa

vienių numerių pardavinėtojų 
prašome prisiųsti atskaitas kas 
mėnuo.. Tie, kurie gyvena ne Chi
cagos mieste, neparduotus nume
rius teiksies sugrąžinti vieną kar
tą į tris mėnesius.

“Draugo” Adm.

TAUTIEČIAI! PLATINKI- 
TE TAUTOS FONDO ŽENKLE- 
LIŪS IR ATVIRLAIŠKIUS!!

Redakcijos Atsakymai.

ORUGIJŲ REIKALAI,
Susiv. Liet. Rymo-Kat. Am. Vai

tos antrašai:
..Prezidentas: K. J. Krušinskas, 
59 Ten Eyek st., Brooklyn, N. Y.

Vioe-prezidestaa: J, -Rikterai- 
tis, 91 Congress aev., Waterbury, 
Conn. f

Sekretorius: J; S. Vasiliauskas, 
112 N. Greene st., Baltimore, Md.

Kasierius: Pranas Burba, 456- 
58 Main st., Eawardsville King- 
ston, Pa.

Kasos Globėjai.
J. Stulgaitis, 122 S. Meade st., 

Wilkes Barre, Pa.
V. Lukoševičia, P. 0. Minersville, 
Pa.

Lietuvių Katalikų Federacijos 
m Centro Valdytos antrašai:

Prez. Rev. J. Mišių, Bez 253, 
Elsworth, Pa.

Vice-prez. Rev. F. B. Serafinas, 
10806 Wahash avė., Chicago, UL

Sekr. Rev. A. Jurgutis, P. 0. 
Boz 105, Ezport, Pa.

Kas. B. W. Washner, 1514 
Corson st., S. S. Pittsburg, Pa.

Kasos gloh. Rev. 9. J. Cepana- 
nis, 318 Fourth avė., Home- 
sted, Pa.

Kas. glob. P. V. Obiecunas, 22 
and Corson st., S. S. Pittsburg, 
Pa.

Žvirbliui. Tamistos korespondenci 
34 prisiėjo labai trumpinti. Įvairus iš-1“ 
vadžiojimai korespondenciją! netinka. 
Stongkites rašyti tik atsitikimus, o 
skaitytojai patįs žinos, kaip juos ap- 
vertinti.
Jaunikaičiui. Tamistos korespondenciją 
truputi trumpinome. Malonėkite daž
niau šį tą parašyti: Tik rašydami 
ntengkities viską aprašyti trumpai ir 
aiškiai.

Apgarsinimai.
PIRMOJI MINTIS.

Nelaimingame atsitikime ar 
staigioje ligoje daug kas priklau
so nuo pirmosios minties. Jinai 
visuomet turėtų būti Trinerio 
Amerikoniškas Kartaus Vyno 
Kliziras, nes šioji sutaisą paak- 
«tina visus organus prie natūra
lia jų veiklumo ir suteikia šilu
mą bei smagumą kūnui. Jinai 
taipogi palengvina užkietėjimą, 
kuris yra paprastu tokiuose atsi
tikimuose, ir pagelbsti virškini
mui. Sirgulia vinie ir blogame 
virškinime Trinerio Amerikoniš
kas Kartaus Vyno Elixiras yra 
brangiu vaistu, kaip ir užkietė
jime. Moterį®, įšalusios ir li
guistos, privalėtų pabandyti šį 
vaistą, nes jisai dažnai pagelbsti

Lietuvos Vyčių” oent. valdybos 
antrašai:

Pirm. N. A. Norkūnas, 166 Mel
rose st. Montello, Mass

Vice-pirm. A. Jankauskas, 131 
E. Merrimaek st. Lowell, Mass.

Raštininkas S. Bugnavičius, Boz 
251, Lewiston, Me.

Iždininkas Ch. Urbonas, 261 W. 
Broadwey st., S. Boston, Mass

Kasos globėjai: St. Mačulis, 185 
Chesnut st. Lavvrence, Mass. 
Agota Simanoniutė, Lauwrence 
Mass.

Dvasiškas vadovas kun. Jusaitis, 
Lawrence, Mass.

Adresai P. Blaivininkų flusiv,
Pirmininkas: — Rev. A. Briška, 

4557 So. Wood st., Chicago, BL
I Vice-pirm.; — J. Aleksa, 

658 W. Saratoge st., Baltimore, 
Md.

II Vioe-pirra.: — Misa A. Rum- 
šaitė, 4608 S. Wood st, Chieago, 
m.

Dvasiš. vadovas. — Rev. P. Sau- 
rusaitis, 46 Congress avė., Vater- 
bury, Conn.

Sekretorius: — J. V. Kovas, 21 
Congrees avė., Wat*rtrary, Conn.

Kasierius: — Rev. V. P. Ksr-

WILKE8-BABRE, PA 
Kun. SzupSinskas, 190 8. Meade, at. 

J. Stulgaitis, 122 S. Meade str., 
OIBABDV1LLE, FA.

Kun. Pr. Augustaitis, St. Vincenta
Bektory.

WAUKEOAN, ILL.
Kun. Zaikauskas. 1232 8. Lincoln at.

ATHOL, MASS.
Jonas E. Karosas, Lithuanian Store

BALTIMORE! MD.
Vasiliaukas, J. S. 112 Greene st. 
Kvietkus Simonas 316 Earp str.

B. ST. LOIU8, ILL.
Petravičiūtė Ona 1133 N. 13 th str. 

PITTSTON, FA.
Liet. Knygynas, 72 N. Main str., 

CLEVELAND, OHIO.
Kun. J. Halaburda, 1389 E. 21 str. 

M. Šimonis 1383 E. 30th str.,
P. Sukis, 2118 St. Clair avė. 

INDIANA HARBOR, IND.
R. B. Yasulis, 3604 Deodar str.,

Lawrence, Mass.
Ramanauskas, A. 101, Oak st

KELIAUJANTIS AGENTAS.
Aleks. Jurgeliavičia Iš Cicero, III.

MUZIKOS LEKCIJOS.
4 mėnesių kursas po 2 lekcijas į sav. 

$20.00. Pavienės lekcijos 75c. Kitų 
miestų mokiniams duodu instrukcijas 
piano arba harmonijos, lietuviškai arba 
angliškai, per laškus, už tą pačią prekę.

Tai geriausia proga, ypač vaikams ir 
mergaitėms apleidusiems mokyklą, per 
vasarą pasimokyti muzikos.

Su visokiais klausimais kreipkitės: 
V. A. Greičius,

2002 St. Clair avė., Cleveland, Ohio.

VARGONININKAS ieškau vietos,
nesenai atkeliavęs iš Lietuvos. Mo
kines; pas p. Naujai;, praktikavęs, tu
riu gerus paliudijimus. Esū nevedęs, 
dvidešimt antrų metų, abstinentas, ir 
norintįs pasidarbuoti dėl lietuvių. At
siradus vietai, meldžiu kreipties šiuo 
antrašų:

Pranciškus Bujananskas,
57 Jersey st., Ansonia, Conn.

PARMOS, PARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų 

gatavų su ariamais laukais, su sodais 
ir budinkais, su prastais ir labai ge
rsis budinkais, turiu mažų ir didelių, 
fermų ant pardavimo, žemės lygios sa 
moliu, su juodžemių ir su smėlu 
maišytos. Neišdirbtos žemės turiu vi- 
sokios rūšies: lygios, su kelmais, kitos 
sn medžiais trečios — pliki laukai, 
kur gali eiti ir arti be valymo. Par
duodu visokio didumo plotais arti 
miestukų ir priepat gelškelių. Didžia*- 
šioje Lįetuvių kolionijoj Michigan Val
stijoj; kur yra 215 Lietuvių farmertų, 
tarpe tų Lietuviškų farmų ir tos že
mės randasi prekės žemių nuo $9.00 
akeris ir brangiau pardodu, tat u™g- 
viausiu išmokėjimų. Atvažioki touj 
ir kaip pribūsi į Peaeeek tuoj toiefo- 
nuoki man į fermą o aš gavęs žinią, 
tuoj pribūsiu su automobiliu ir jus 
apvažiosiu po fermas ir laukus, kurie 
yra ant pardavimo, iš kurių gąlėsi pa
sirinkti tinkamiausįą vietą. Rašyki tuoj 
Gausi knygelią apie kainą ir viso kraš
to mapą dovanai.

Adresuok:

Anton Kiedis. 
PmoocIc, Lake Connty, Michigan,

Art Portrayal Co.
BATTOM, 0HXO.

Yards 1741

J. F. EUDEIKIS
GRABOMl^

Parsamia karietas ir automobilius 
dėl pagrabą restuvią ir krikštynų.

Mar nitai* Ava., CMICAOO’

‘ T A .

Kur Amerikos Lietuviams 
laikyti pinigus?

Neseniai lietuvių laikraščiai paskelbė, kad New Yorke suba n krutamą* 
Bišofo banka, ir kad joje žuvę lietuvių pinigų arti 400,000 dolerių. Tai didelė 
krūva, tai daug nuostolių. Ta netikėta nelaimė varčia pagalvoti, kaip Amerftns 
lietuvius, kurių žuvo pinigai, taip jų gimines, pasilikusius tėvynėje, kur laiky
ti sunkiai uždirbtą skatiką, kad jis kartais nepražūtų. Laikraščių korespondest- 
tai, rašydami apie liūdną atsitikimą, pataria Amerikos lietuviams atsargume, 
ypač su privatinėmis bankomis, kurios dažnai bankrutuoja. Privatinė banke 
yru papreetai vieno žmogaus nuosavybė, už jos nuostolius teatsako vieea. 
žmogus, todėl tiems žmonėms, kurie deda joje piniguB, nedaug tėra garancijoą, 
kad jų pinigai bus gerai apsaugoti. Bet be jokios baimės galima dėti pinigus į 
tokią banką, už kuries nuostolius atsako valstybė arba daugybė žmonių, • 
ne vienas kas. Kaip tik dabar lietuviai tėvynėje pradėjo steigti bankas, už ka
rių nuostolius atsako savo turtais vis* draugija. Tų bankų reikalams prižiūrėti, 
vesti ir kontroliuoti draugijos renkama: 1) Taryba, kuri susideda iš 6 žmonių 
2) Valdyba — iš 3 žmonių, 3) Priimamasis Komitetas — ii 10 žmonių ir 4) 
Revizijos Komisija, — iš 3 žmonių. Be to, pati vyriausybė kontroliuoja, kad 
aežūtą žmenių pinigai, kurie yra padėti tokioje bankoje, ir jai banka duoda 
kas mėnuo savo veikimo apyskaitą.

Į tokias Rankąs būtų, be abėjo, patogu siųsti ir dėti pinigus Amerikos liek 
tuviams. Tose lietuvių bankose ne tik puikiai būtų apsaugoti jų pinigai, bok 
dar jie padėtų kilti lietuvių kultūros augimui.

Iš tų lietuvių bankų seniausia, stipriausia ir turtingiausia yra Kauno bsa- 
ka, todėl joje drąsiausia būtų amerikiečiams laikyti savo kapitalus.

Tą banką įsteigė lietuvių Antroji Kauno Savitarpio Kredito Draugija. 
Joje yra dabar per 420 narių, kurie už bankoje padėtus pinigus atsako turto 
570000 rublių. Pernai metais banka tarėjo apyvartos daugiau negu 8 miiijosM 
rublių. Nuo įsteigimo banka davė pelno kasmet po 7 nuoš. Bankos stovį gali 
matyti kiekvienas žmogus iš balanso , kurį banka spaudine kas mėnuo ir a»- 
rintiems dykai dalina.

Kas deda pinigus į banką, gauna tam tikrą bilietą arba knygutę.
Amerikos lietuuviai gali siųsti pinigus j banką ne tik padėti, bet gali 

leisti per banką ir namo pažymėdami, kam banka turi juos atiduoti arba at
siųsti.

BANKA MOKA:
Už padėtos pinigus ištisiems metams ir ilgiau 6 nuoš.

Pranešant prieš dvi savaites anksčiau.................... 5 nąoš.
Už pinigus, padėtus kiekvienam pareikalavimui, 4 nuoš.
Skolindama banka ima nuo 8 iki ..................... &V2 nuoš.

Kauno lietuvių bankos adresas: 2-oe Običestvo ▼saimnago Kredito, Kaunas.

„ Dr. A. Yuška 
I nes*Usmsl aucMS
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Puikių ir Spalvuotų 

ATVYRUČIŲ

“DRAUGO” AGENTAI.
Paduodame čionai surašą mū

rų laikraščio agentų, pas ku
riuos gerb. “Draugo” skaityto
jai bei prenumeratoriai gali už
sisakyti “Draugą” arba atnau
jinti prenumeratą.

CHICAGO, ILL.
Kun. Ambrozaitis, 2323 W. 23 PI. 
Drazdauskas, Juozas 10806 Wabash avė. 
Domijonaitis M. J. 903 W. 33rd str. 
Galminas, Dominikas 6004 S. State st 
Jučas, Vincas 3252 S. Halsted st.
Kun. Kazakas, 1644 Wabansia avė., 
Kun. A. Petraitis, 8801 Saginan avė. 
J. J. Polekas, 1802 W. 46th str. 
Simutis, Leonardas, 717 W. 18th st. 
Gaižauskas, V. 10759 Michigan avė.

BROOKLYN, N. Y,
Balauskas, Matas 119 Grand st. 
Juozapavičius, Baltras 222 Berry st. 
Kvedaras, Antanas 213 So. 4th št. 
J. Raudonaitis, 840 Grand str.

Strumskis K. Duffield str.
Kun. Petkus 259 N. str.

NBVVARK, N. J.
Brazauskas, J. 202 Jefferson st.
Jucys, Petras 105 Warwick st.
Leščinskas, Walter 196 New York avė.

CAMBRIDGE, MASS.
Baranauskas, A. 49 Union ot.
Vaisauekas, Antanas 28 School st.

VVATERBURY, CONN.
Buškus, Boleslavas 866 Bank st.

WORCESTER, MASS.
Cižauskas, Jonas 13 Warverly st. 
Paltanavičius, M., 15 Milbury, St.

St. Charles, IU.
Kun. Course, Bobert

EKETES, N. H.
Babovičius, V. 16 Myrtle st

CICERO, ILL.
Kun. A. Ežerskis, 1506 S. 49th Ct.

KENO8HA, WIS.
Kun. Gadeikis. J. A. 65 Milvzankee avė. 

Stankus, Pr. 808 Middle str.

MASPBTH N. Y.
Gražulis, Jurgis 88 Clinton avė.

SILVER CRBEK, PA
Gudaitis, Antanas

L0WBLL, MASS.
Kun. Jakaitis, A. 94 Bradford st. 
Jankauskas, J, 131 E. Merrimeck st. 
Skusevičia. Tanias 40 Cantillion st.

MONTELLO, MASS.
Juška, Vincas 129 Melrose st.

N0RW00D, MASS.
Pieža, Jonas 568 Pleasant ’ st.
Jarusevičia, Jonas 1048 Washington st.

Ieškau draugo Šimėno Arlausko, 
paeina iš Kauno gub. Raseinių apskr., 
Šilalės parapijos, Pakoplyčio kaimo. 
Stanislavo Lietuko, Kauno gub., Ra
seinių apskr., Laukuvos parap. Kudai- 
čių kaimos. Petro Fabijono Kauno 
gub., Raseinių apskr., Šilalės par. Pa- 
nernčių kaimos. Jeigu kas viršminė- 
tus žmonės pažįstate, malonėkite man 
pranešti. /,

Petras Mikalauskas.
92 Sheldon st., Hartford, Conn.

PREMIER
“NON PUNCTURE”

Automobllę gumas gWMtwj«M 7500
myli# važiniu#.

■ fi --1'Šitos gumos gvarantuojamos kaipo išlai
kančios ilgiausią kėlid^, .tečiau ^parduo
dama net pigiau neg gumos paprasto gva 
rantavimo. Tas gvarantaTimae api
ma perdurimą, išsipūtimą ir visuoti
ną nusidėvėjimą. Gvarancija apima 
7,500 mylių kelionės, išskyrus tyčią 
padarytą blėdį. Šitos gumos padarytos 
sunkiausiems bandymams.

Jungtinių Valstijų valdžia siunčia 
užsakymus toms gumoms į mūsų san
krovą.
Kaip SPECIJALĮ ĮVEDAMĄJĮ pa- 
siulijimą mes skiriame per 10 dienų 
sekančią kainą

GUMOS —, ĮftUBOS
28x3 $ 9.20 $ 2.00
30x3 10.25 f 2.30
30x3^' 13.50 2.80
32x3 ya 14.05 3.00
34x3% 15.25 3.20
31x4 17.00 3.25
32x4 18.00 -3.30
33x4 19.50 3.40
34x4 20.40 3.60
35x4 21.00 3.80
36x4 22,00 3.90
35x4 % 26.00 5.00
36x4% 27.00 5.10
37x4% 27.50 5.15
37x5 82.60 5.40

Turime visokio didumo. Nečiuežiaa-

BOSTON,
Valiukonis, Petras 
Svagždys, Leonas 
Mikalauskas, Povilas

MAM.
261 Broadmay 
261 Broadway

248 4th st.

ELIZABETH, N. J.
Steponavičius, Jonas 214 Ripley Place

BALTIMORE MD.
Pautienius Juozas 722 Lerinton st

NEW YORK, N. Y.
Navickas, Jonas 32 Dominick st.

BBTOOBPORT, CONN.
Saučūnas, Jonas 41 Johnson st.

. HARTFORD, CONN.
Kneizis, Antanas 41 Capital ava.

NEW BRaTAIN, CONN.
Kun. J. žebris, 3941 Church St.

NEW HAVEN, CONN.
Kamantauskas, Petras, 145 St. John t.s

PHILADBLPBCIA FA.
Milkevicz., J. B. 2135 Sarak st. 8. 8. 

V. Petinas, 416 N. Marškai! et.,

P1TTSBUROE FA
Miškovlcs, J. B., 2135 Sarah st.. 8. S. 

P. Zaveekas, 425 Parsoa str. 
CONNBRTOM, FA

Lankonla A. P, O. BoV 5 g»h, Caeaty

čios (Non-Skids). 20 nuošimčiu bran 
giau. 5 nuošimčių nuleidžiama jei 
prisiusi pinigus sykiu su užsakymu ir 
ir jei vienu kartu užsakai du pri- 
siuntimus dykai. C. O. D. gavus 15 
nuošimčiu visos sumos. Turime ap- 
rybuotą skaičių, taigi patariame ne
laukti ilgai siunčiant užsakymą. Mes 
parduodame tik vertėtojo i ir pirkė
jas turi parankumą uždirbti par- 
kupčių uždarbį.

Nepraduriami sustiprinto j ai. 
(NON PUNCTUARE RELINERS) 
Vartok mūsų sustiprintojus, jie

neleidžia išsipūsti ir sulaiko OO^į, pra- 
sidurimų, beto jie suteikia daug tūk
stančių mylių kelionės patarnavimo. 
Kada savo gumose važiuoji be rūpesnio 
ir gumų sugedimo.

Visoms 3 colių gumoms .........$ 1.93
Visoms 3>4 colių gumoms ....$2.20
Visoms 4 colių gumoms ............$2.60
Visoms 4Į4colių gumoms ............$2.75
Visoms 5 colių gumoms ........... $2.90
Visoms 5^4 colių gumoms ....$3.00

Nm-Punctura Tiri Fictiry
Dayton, Ohio.

•
 Rusiškai Amerikoniškas 
biūraa, uždėtas pagal 
Illinojaus Valstijos tie
sų. Jo kapitalas siekia 
$10.060. Teisių depart- 
mentas atlieka advoka
tų reikalus, pardavi

mus, daro vekselius ir 1.1., išrenka pa
veldėjimus Rusijoj ir Galicijoj. Pata
rimai visokiuose dalykuose dykai. At
sišaukite raštu. Del kainų ir sužino
jimo adresuokite:

RUSSIAN-AMERICAN BEURAU
160 N. Fifth avė. Tarp, Randolph ir 
Lake gatvių Chicago, IlE

Ofiso valandos: per savaitę 8:00 ii
ryto iki 8:30 vakare. Nedėliomis nuo 
9:30 iš ryto iki 4:00 po pietų.

Dvlrai Londono “Tango” kaklarišis 
"jhdi “Evelyo Thaw” brasietas

Tie du gražus dalykai labai Ieško- 
komi geresnės draugijos moterų. New 
Yorke ir kituose miestuose. Jie yra 
gražus :ir dailus auksu padabinti da
lykai, -kurie palinksmins širdį kiek
vienos merginos ar moters ar tai jau 
nos ar senos. Labai puikus ir vilio
jantis.

Mūsų pasiulijimaa dykai. Mes skel
biame. Spearment kramtimo gumą ir 
norime, kad būtų kiekvienuose na
muose toji puiki ir sveika guma. Ji 
pasaldina kvėpavimą, pabaltina dan
tis ir padeda virkšiinimui. Ji atgai
vina ir patenkiaa visus. Kiekvienam 
prisiuntusiam tik 50c ir 10 centų ui 
prisiuntimą mes išsiųsime didelę dėžę 
20 paprastų 5 centinių pakelių Spear- 
mint gumos ir indėsimo gražų “Tta- 
go” kaklaraištį ir “Svaigu Thaw” 
branzaletą visiškai dykai.

Tas pasiulijimaa yra tik trumpam 
laikui. Ne daugiau kaip du užsaky
mai vienam žmogui. Perkupčiams ne- 
nepardnodame.

UNITED SALES COMPANY 
Dayton, Ohio, P. O. Boz 101

Reikalingas
tekstinis zeceris, atsišaukite pas
(Jniversal Printing Co.
227 umden St., SCRANTONJA.

P. A. MAŽEIKA
Seniausiu lietuvišku graborius 

Chicagos mieste. Per 15 metų mano 
graboryatės taras van savo broliams 
lietuviams. Grabai yra numažinta 
kaina: dideH nno $12.00 ir angščian,
O maži grabeliai nuo $3.00 ir aug
liau. Meldžiu atvažiuoti į mano krau
tuvę, o persitikriuite, kad ne reikia 
sunkiai uždirbtus pinigus mėtyti, jie 
paliks našlaičiams, kurie bėdnais pa
lieka. Žinokite gerai, jei norite mokėti 
$100.00 tai pas mane galite ganti ui 
$50.000. Neklausykite agentų ir kokių 
bobelių, bet nueikite pas kitą ir per
sitikrinkite ku pigiau daro. Darome 
pigiau, nes turime savo dirbtuvę, savo 
karaboną ir daugybę automobilių.

Su pagarba F. A. MAŽEIKA. 
3315 Aubnm avė. Tel. Yards 1138

Viskas kas vyro! reikalinga
1$ Visi barzdų skutimui 1$ 

10 DALYKŲ 10
Kad apskelbti mūsų Universalius 

skutimo įrankius iz universalius išdir
binius mes parduodame tik per trum
pą laiką tuos 3 dolerių vertės skuti
mo įrankius už vieną dolerį. Mes 
parduodame savo išdirbinius tiesiai 
ir dėlto jus sutaupinate visą uždar
bį, kurį sau pasiima agentai, kurie* 
kaip žinote gerai uždirba.

1. Indubusiai sugaląsta britva.
1. 5 colių moliui šepetys.
1. Brttoai diržas, užpakalyje drobė.
1. Nikeliuotas veidrodis.
1. 33 colių barberių abrusas.
1. šmotelis skutimui muilo.
1. Dėžutė Talkum miltelių.
1. Pagražintas porceliano puodelis
1. Aumino barberių šukos.
1. šerinis šepetys.
Visi tie dalykai sudėti gražioje dė

žutėje $1.00 pinigus arba money or
deriu. Prisiuntimas 10 centų.

UNIVERSAL PRODUCT 00.
Dayton, Ohio.

Daugelis yra įkaiščių, retai 
PATSIKELŲ OKAŽIV MODELIŲ 

ASnMIŲ
Taip-pat savaimi priplldančios 

PLUNKSNOS
(fountain pen).

Viskas tik oš 50 centų. 
Pigiausias pardavimas prekių už peš* 

kias atvirutes ir retai sutinkamas dai
lės paveikslus. Daugelis yra suaka 
gauti ir yra parduodami už tiek kiek 
mes parduodame visus sykiu. Jie bos 
greitai išparduoti mylėtojams gamtos 
gražybių, kurie mėgsta retai randa
mus dailės paveikslus, puikų modelių.

Gera rašomoji plunksna (fountea* 
pen) veltui su kiekvienu užsakym*. 
Jos vienos yra parduodamos krauta- 
vėse pe dolerį.

100 gražių atviručių ir plunksna tik
už 50c, ir 10 centų už prisiuntimą.

H

Tel. Yerds 1594

ED. REUTER
Dldžiause slavams} mašinų krau
tuve. Mažinu parduodame nuo 
$3.00 ir augščiau.
1616 W. 47111 St. Chicago, III.

Automobiliu Gumos 
Dirbtuvių Kainomis

Gerų lentų pigiai
■IK PAS

Carr Bros. Wrecking Co.
• fine)

Vartotaa namams statyti me
džiagos naujų lentų, »tog»ni8 po- 
peras, vynių, plumbingrų ir t. t. 
3005-3039 So. Halsted St. 
PtMNMė Yortfa tae« CHICAOO

Sutausok nu 30 iki 60 RUOŠiflIČilnu V wiwlvla

Guma Triuba
28x3 $ 7.20 $1.65
30x3 7.80 1.95
30x3% 10.80 2.80

* 32x3% 11.90 2.93
84x3% 12.40 3.00
32x4 13.70 3.35
83x4 14.80 3.50
84x4 16.80 3.60
36x4 17.85 3.90
85x4% 19.75 4.85
>0x4% 19.85 4.90
87x4% 21.50 5.10
37x5 24.90 5.90

Visokio didumo turime aat rankų
Nečiužiančioe g*"109 (Noa-Skid tirea) 
15 nuošimčiu brasgian, raudoaee tra- 
boe 10 nuošimčiu brangia* neg pilkos 
Visos naujos, švarios, šviežios gva 
rantuotos gumos. Geriausi* ir neprigul 
mingo išdirbimo. Pirk tiesiai nuo 
mūsų ir taupyk pinigus. * nuošimčiai 
nuleidžiama utmoktnt sykiu n už
sakymu. C. O. D. gavus 10 nuošim
čiu mokesnio*. Leidžiame peržiūrėti. 
TIRE FACTORIBS 8ALM OO. 
Dep, A Dayten, Ohio

Jei nori žinių iš
Škotijos ar Anglijos

Išsirašyk dvisaiiltiflĮ laikrašlĮ

“įSEVIiy DRAUGĄ"
Vienintelį Didžiosios Britanijos 

Lietuvių-Katalikų organą.
Kaioa oeUos vienas doleris Pusei metu 59 centu.

Adresas: Rev. Jos. NorM
Mossend, Lanarkshire,

Scotiand. ,A

ARION MUSIC STORE

Armonikos, akordinoo .koncertinos, smuikai Uosi 
pigiai. Krautuve atvira tki 9 vai. vak. Nedalio
mis Uri 12 vai. 1#0» So. Halsted to.

“VILTIS”
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ KULTŪROS

DIENRAŠTIS
Eina kas dien, išskyrus pirmadienius ir didžiąsias šventes.

“Vilties” dienraštis užsisakyti galima jos Administracijoje Vlinūje. 
1) Lietuvių kultūros, visuomenės, ekonomijos ir politikos reikalai; 2) 
Žinios iš Lietuvos: Draugijų gyvenimas, Mokslas ir mokyklos, Blaivy
bės dalykai, Santykiai su lenkais, Lenkybės vaisiai, Išeivybė, Santykiai 
su žydais, Iš ūkio gyvenimo, Paskaitos, Parapijų, Valsčių reikalai, 
Sodžius ir sodiečiai, Darbai ir darbininkai, Teatras, Įvairus atsikįmai 
ir t. t:, 3) Vilniaus, Kauno, Rygos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės 
ir kitų Lietuvos miestų kronikos; 4) Iš Prūsų Lietuvos; 5) Lietuviai 
kitur; 6) Lietuviai svetur — Amerikoje, Anglijoje ir tt.; 7) Svetim
taučiai apie Lietuvą ir lietuvius; 8) Bažnyčios žinios iš Lietuvos ir 
užsienių; 9) Telegramos iš viso pasaulio; 10) Valstybės Dūma; Val
stybės Taryba 11) Politikos diena Rusijoje ir užsieniuose; 12) Ru
sijos ir užsienių kronikos; 13) Užsienių gyvenimas; 14) Iš katalikų 
gyvenimo; 15) Dailė ir mokslas; 16) Pasaulis ir Žinija; 17) Įvairios 
žinioe iš visur; 18) Spauda ir gyvenimas šiapus ir nžsienuose; 19) 
Laikraščių apžvalga; 20) Lietuvių raštų bibliografija ir kritika. 
Užsienio literatūros biblijografija, birža, valstybinės loterijos, javų 
kainos ir t. t. Bato, feljetonuose ir feljetonėliuose dedamos vaizdeliai, 
apysakos, dramos komedijos ir t. t., geriausių mūsų rašytojų parašytos.

“Vilties” dienraštis duoda KAS MĖNUO nemokamą

Mokslo ir Literatūros priedą
mažiausia 32 skilčių knygos formato; iš to per metus susidarys rimto, 
indomans turinio knyga in 4o.

Beto, kurie užsisako visiems 1914 m. “Vilties” dienraštį tie gaus

Dykai “Vilties” kalendanų-almanacha 1915 m.
“Viltie*” dienraščio kaina pati pigioji, aes —

Rusijoje metama 6 rub., pusm. 3 rub., 1 mėa. 55 kap. 
Užsieniuose metams 11 rub., pusm. 6 rub., 1 mėn 1 rub.

“Vilties” dienraštis SIUNČIAMAS DYKAI ištisą savaitę kiekvienam, 
kuris praneša redakcijai savo adresą.

“Vilties” (beraštis užsisakyti galima joa Administracijoje Vilniuje. 
Prieglaudos g lė (Bogodelnyj pareulok) No. 4, b. 2 ir knygynuose nuo

kiekvienu mėnesio 1 dienos.
Atsakomasis “Viities” dienraščio Redaktorius — Leidėjas,

Pr DOVYDAITIS



DRAUGAS Birželio (June) 18, 1914.

New City
SAV INGS BANK

A. J. BIERŽINSKI, Pres.

1001 So. Ashland Aveiue 
CHICAGO, ILL.

Priima pinigus tąupinimui ir moka 3čią nuoš. metams.
Biznieriams ir kitiems atidaro Checking Account.
Pasamdo Bankines Skryneles po $2.50 metams.
Siunčia pinigus j Lietuvą ir kitur.
Parduoda šifkortes ant visą geriausių Linijų, ir grįžtantiems Lietuvon 

parūpina Konsulio pasportą.
Apdraudžia nuo Ugnies, Nelaimių ir Vagių:—Namus, Biznius ir 

Rakandus ir visokį turtą geriausiose kompanijose.
Skolina pinigus ant Properčių Chicagoje.
Perka ir parduoda Namus ir Lotus Chicagoje. 1
Perkantiems Propertes peržiūri “Abstracts” pigiai ir gerai.
Išdirba Dovierenastis ir visokius raštus ir užtvirtina pas Konsulį. 
Visokius reikalus ir dalykus atlieka asmeniškai ir per laiškus. 
Kiekviename reikale kreipkitės į NEW CITY SAVINGS BANK, 

o gausite Mandagų, Greitų ir Gerų Patarnavimų.

$ $ $ JumsEXTRA

7 reikalingi da

lykai vertes

$25.00

tik

PINIGŲ NESIŲSK. Didžiausias pasiulijimas, koks kada nors buvo. 
Vienintelis atsitikimas amžiuje. Kad supažindinti su mūsų naujais geležin
kelio laikradžiais ir kitais dalykais, mes siunčiame augšto laipsnio gražiai 
įšpiaustytą su puikiais akmenais moterų arba vyrų laikrodį už $5.85. Su 
juo 7 šūviais nikeliuotą revolverį, dėžę Havanos cigarų, peilį, lenciūgėlį, pa
gražinimų, špilką dykai. Pilnai gvarantuojame. Vienas laikrodis vertas 
$15.00 kiti dalykai $10.00. Nepirk pigių dalykų kur kitur, bet 
pamatyk mūsų laikrodžius. Specijalis pasiulijimas. Sugrąžink šitą apskelbi
mą parašydami savo vardą, pavardę ir antrašą ir mes išsiųsime visus augščiau 
pažymėtus dalykus jums peržiūrėti ir išbandyti. Jei tiks užmokėk agentui 
$5.85 ir espreso kaštus. Rašvk tuojaus FISHLEIGH aud Co. ATHENAEUM 
BLDG. CHICAGO, ILLINOIS.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M.

S. 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 pride- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toe vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičiua; 
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

Tel. Yards 3162
Dr. A. L. Graičūnas

GYDO ĮVAIRIAUSIAS LIGAS

3310 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILLINOIS

-------------------------------------------------------------------—

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE
* Kas ketina grįžti į Lietuvą arba nori atliekamus pinigus 

gerai pasidėti, rašykite.ir siųskite pinigus šiuo adresu:

"Broliai Vailokaičiai ir Co.”
Kaune, Rusija-Lietuva

Draugija priima pinigus, kaipo paskolą, išduoda tam tikras 
kvitas-vekselius su knygutėmis ir atsako 

už pinigus visu savo turtu.
Reikia gerai įsitėmyti sis Svarbus dalykas, kad- - - - - - - - - - - - - - - - -
Visi pinigai užtikrinami nekilno

jamu turtu-žeme, namais ir t. t.
Be to bar Draugijos yra sudėta Šimtas Penkiolika Tūk

stančių Rublių Garantijos Perviršijimo,tokiuo būdu pinigą 
niekad negali pražūti.

MOKAMA PROCENTŲ METAMS 5 rub. PUSEI METŲ 2 r. 50 k.
KIEKVIENAM PAREIKALAVIMUI 4 rub. nuo kiekvieno šimto rub.

Broli Lietuvi, atsimink kad dėdamas pinigus Brolių Vailokaičių ir 
K. Draugijoje: 1), turėsi gerų procentų; 8), nebus baimės kad pinigai 
gali prapulti, nes atsako už juos Draugija visu savo turtu ir perviršiji
mu; 3). prisidėsi savo pinigais prie Lietuvos pakėlimo.

Draugija perka ir parduoda dvarus, miestuose namus, suieiko no
rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai grįžti j Lietuvų ir pirkti 
įau vietų, tai būtinai susižinok su Draugija Brolių Vailokaičių ir Ko. 
Kaunas Viešasis Piečius, Lietuva-Rusija.

R

Telaphona Yards 5834

Dr. P. G. W1EGNER
DAKTARAS

(Kalba lietuviškai)
3337 S. Morgan St., Chicago

Specijalis pasiulijimas pančeky
Gvarantuotos Wear-Ever pančia- 

kos vyrams ir moterims 
Ypatingas pasiulijmas moterims
Tiktai per paskirtą laikų —

Sesios poros mūsų puikiausių 35c. 
vertės moterų pančiakų: juodos, ru
dos, arba baltos spalvos su rašytu 
gvarantavimu už 1 dol. ir 10 centų 
už prisiuntimu, etc.

YPATINGAS PASIULIJIMAS 
VYRAMS.

Tik per trumpą laiką šešios poros 
mūsų geriausių 35c gvarantuotų pan- 
čekų visokios spalvos su rašytu gva- 
rantavimu ir mūsų gerai žinomus Vyrų 
Paradise keliarisčius už vienų dolerį; 
ir 10 centų už prisiuntimu etc.

Jus žinote tas pančekas, jos išlai
kė bandymus, kur kitos negalėjo. Jos 
neturi siūlių, kurios ardytųsi. Jos nie
kados neišsitampo viršui ir nepalieka 
kaip maišai, nes yra nunertos ne įspau
stos. Jos gvarantuojamos gerumu, sti
liumi, geriausia medžiaga ir darbu, 
niekados nenublukimu ir išlaikymu 
per šešius mėnesius nesukiurusiomis, 
arba nauja veltui.

Nelauk, reikalauk pakol pasiuliji
mas pasibaigs.. Paduok kokio didu
mo nori.
WEAR EVER HOSIERY COMPANY 

Dayton, Ohio.

Telephone Drover 1924

O. J O N I K LE N E
Geriausia Akušerka

3364 So. Halsted St., CHICAGO
(kampas 3 4tos)

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANOELIS
LIETUVIS DENTISTAS

VALANDOS: nuo 8 iki 11 rytą, nuo 1 
iki 4 po piet, nuo 7 iki 9 vakare.

Nedoriems ir Seredoms pagal sutartį.

32G1 SO. HALSTED ST., CHICAGO
moNnnaa

EIK PAS '

S. Kulvinsky
pirkti naujausios mados drabužius ir 
vyrų papuošalus. Mes duodam ge
riausį tavorą už žemiausią mokesnį. 
“Mes stengiamės patenkinti’’ ir tuo 
išauklėjome savo krautuvę.

4558 So. Ashland Avė.
Šiaurvakarius kampas 46ios gatvės

r Du-kart

«««««*««<«<**««• ----- "“tniiimM

LietuviškŲjį; Švento Kazimiero
Seserų Seminar i j a

ch i c a g o J E.
Vienuolyne yra: (Prirengiamoji mokykla, aštaonių sky

rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo ).
Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki

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

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

šiuo antrai*:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

i

IMMMMUMM

Bell

A

OMO 
OISTANC 

‘iltRHONr System

TSAKANT telefono pasaukimui duok

,formos ar asmens vardą, vardą šnekan

čio asmens, ir vardą departamento.

Apribota informacija tame dalyke sutaupina ke

liatą klausimi; ir sutaupina laiką.

Jei negali suteikti,informaciją kokios reikalau

jama, tai nevilkyk, bet sudaryk taip kad už ke

lią minutą galėtum jį atgal pašaukti. Tas leidžia 

liniją dėl kitą, kurie nors kalbėtiee.

Chicago' TelephoneJCompany
Bell Telephone Building

Official 100

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Parašė

CHARLES DICKENS
Lietuvių Kaibon Vertė

Jonas Kmitas

M
Dreve, 347$ J. g KAWALĮJS 

LIETUVIS rOTOORAFAS
1624 w. 47th St. Kerte Marshfleld Avė. netoti nuo Ashland Avė 
N sujauti ir geriausi paveikslai vestuvėms ir kitiems atsitikimams. Ateik ir pats pamatyk

“ATEITIS”
Naujas Sąvaitinis Laikraštis.

Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmo
nijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienas pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimų. ♦

"ATEITIS” yra bepartyviskas jaunimo laikraštis ir bepartyviš- 
kai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams.

"ATEITIS” gvildena ir kitokius gyvenimo klausimus.
"ATEITIJE” tilpa kodaugiausiai žinių apie mūsų jaunimo ju

dėjimą ir veikimą. Taipgi tilpa daugybė ir kitokiu žinių ir žine
lių iš Lietuvos ir iš viso pasaulio.

"ATEITĮ” išleidžia nuo Nauju Metų kooperativiška bendrovė. 
"ATEITIS” inkorporuota ant $25,000.00 pagal Massachusetts val

stijos tiesų reikalavimą.
"ATEITIS” yra 8 puslapių didumo ir prekiuoja tiktai $1.50 me

tams ir 85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrūbėžinės viešpa
tijas $2.00 metams ir $1.25 pusei metų.

"ATEITIS” galima užsisakyti šiuo adresu:
"ATEITIS” r

366 W. Broadway, So. Boston, Mass.
(kas prisius savo adresą gaus vieną numerį pažiūrėjimui dykai).

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

“LIETUVA”
Eina įau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Petnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja nte- 
•ui tik $2.00, pusai metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. 3LSZEWSXI,
3252 So. Halsled St., UHiGAGO. ILL.

r JŪSŲ MOKYKLOS VIRŠININKAMS C
J tir&žios kolegijų vėliavos J

Yale ir Harvardo, kiekvienas 9 c. x 24 
col. Princeton, Cornell, Michigano 

Kiekvienas 7 col. x 21 col.
Visi geriausio milo su milo antgal

viais, stulpeliais, radėmis, maskotais 
$6SManyare. .11 u šimtšz-asn.lLiėšj„vo 
padarytais tikrose spalvose. Tas pui
kus surinkimas sinm'iiimas nž 50 c., 
ir 5 centus krasos ženklelių už prisiun- 
timą. Siųsk tuojaus.

HOVARD SPECIALTY COMPANY 
Dayton, Ohio.

Savaitinis Laikraštis

SAULE”
Jau 25 metai, kaip išeina kas U- 
taruiukas ir Petnyčia. Prenumera
ta kasztuoja metams: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei metų $1.25. 
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams, 

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

resuojant

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

Plymouth National 
BANK.

Kapitalas su perviriiu 
I1G5.000.00.

Šitoji Banka prižiuromt 

Suvienytąją Valstiją vai 
džios. Moka 3 nuošimčiui 
nuo sudėtą pinigą. Galime 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethwa4te, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimu*

Lietuviškos Dielės
ir iš kitur prisiųsti vaistai
pigiausi ir geriausi, gaunami pas:

Wm. S. COVVEN
Uruggist

13 S. Centre St., - Pottsville. Pa.
dO

. A. Norkūnas,
Vienatini* Lietuvi* IšdirbėjaiDSKiiisrv * *

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

Man pavestu, dar
bu, atlieku artis-B 
tiilc&i.

M. A. Norkūnas

RdSE, ST., MONTELLO, MASS.f

Yra tai labai graži ir interesinga ' 

apysaka. Pradėjus skaityti, sunku < 

yra atisitraukti 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!

Prisiimtą dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS 
TWISTAS, o niekuomet nesigailesite. Rašykite atrašu:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. lėth Street, - Chicago, III.

Rašyk tuojaus.

“Visada Jums tarnauta”
Lackaw@nna Trust Company

“Bankas, kariame jusu pinigai nežus’'

400 Lackawanna Avenue, Scranton, Pa.
Bankos tvirtumas nepriguli visai nuo kapitalo ir perviršio, bet taip- 

pat ir nuo žmonių kurie banką valdo. Mūsų bankos viršininkai ir direk
toriai yra įgudę finansistai ir bankininkai, kurie laikomi už turtin
giausius ir pažangiausius piliečius Lackawannos pavietė.

Mes priimame padėlius pradedant nuo vieno dolerio ir mokama 
3 nuošimtį palūkanų nuo padėjimo dienos. t,.. ,. •

Mes kasdiena siunčiame pinigus į visas svieto dalis. Užtikriname 
greitų nusiuntimų. Mes perkame, parduodame ir mainome visokius 
avetimų šalių pinigus.

Mes parduodame laivakortes į visas ir ii visų svieto dalių kom
panijų kainomis. Teisingumą užtikriname.

Mes prirengiame visus legalius dokumentus ir užtvirtiname pas 
konsulius. Legalia patarimas dykai.

Mes samdome tarnus kurie šneka lietuviškai ir visus reikalus 
galite atlikti jūsų prigimtoje kalboje.

Atvira kasdiena nuo 9 vai. vak.

Pirmutinis Lietuviškas New Yorke

UŽEIGOS NAMAS arba HOTELIS

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
. užsisakyti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-koc "^sla- 

pių, didelio formato ir sut^ įia 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

'‘Katalikas ietims $2, puseej metą $1.
Užsirašyt katalikas" galima kiek

viename lai: Rašykite tuojaus, o
gausite vieną Mali ko” numerį pa
matyti veltui.

J. M. TANANEVICZ, 
3249 8. Morgan St., Chleago.

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600 -4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus Į Banką užčPdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią

rrocentą ratomis ant metų. Siuučiame pinifrua 
visas dalis svieto pisriai, gTeitai ir teisingai, 

svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų 

linijų Į krajų ir iš krajaus. taipgi tikietus ant 
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypati; kai ir per laiškus. Tik kreipkite, 
viršminCtu antrašu.

LIETUVIAI, KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Mes patčmijorn, kad būtinai yra reikalingą lietu
viams Neff Yorke UŽEIGOS NAMAa. Taigi mes ir 
ir Jsteigėm tą užeigos namą, kuris randasi po nume
riu 498 Washlngton St.. kampas Spring St., New 
York, City. Brangus keliauninkai, kurie manot ke
liaut i Lietuvą, nepamirškit atsilankyti į mus užeigos 
namą, o gausite sanžinilkus patarimus. Mes pasitin
kant New Yorke pasažierus, pribuvusius iš kitų mies
tų. Suteikiam jiems naktine ir pdrupinam pasportus 
iš konsulio.

PARDUODAM LAIVAKORTES
ant drūčiausių ir srreičiausių garlaivių už pigiausią 
kainą iš Lietuvos ir į Lietuvą. Siunčiam ir išmair.om 
pinigus visų viešpatysčių. Darom daviernastis pigiau 
kaip kiti. Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėda
mas iš kur ir į kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis 
pas mus su visokiais reikalais į artymiausį jums offi- 
są aFper laiškus.

Geo. J. BARTASlUS ir J. P. WASILIAUCKAS

261 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Dr. RICHTERIO
PAIN-EXPELLER

Išvaro skausmų Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiau, Strėn- 

.dieglio ir Neuralgijos. Greitai 
praralina visus skaudėjimus ir 
štyvumus sųnarių ir raumenų. 
Gelbsvųntis dėl Niksterėjimų, 
Raišut*./ ir Sutrenkimų. Greitas 
gydytojas šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimų ir plau
čių uždegimų.

Skausmas krutinės. Gydo Gal- 
vosskaudį ir Dantų gėlimų..

4—5 lašai į stiklų vandens 
puiki gargaliotoji dėl visų gerk
lės nesveikumų..

Imant į vidų (4 lašus i stiklų 
vandens) yra naudinga dėl mėš-1 
1,ingio ir prasto gromuliavimo.

Tik rasai esti pakeliuose kaip 
čia matote paveikslėlyje. Saugo
kis! nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonkų aptiekose

F. AD. RICHTER & C0.
74-80 VVASMNGTON ST. 

N£W YORK, N. V.

$ 498 VVashington St.,
▼ Corner Spring Street
$ NEVV YORK City. N. Y.
| 820 Bank Street, VVATERBI'RY, CONN.

X®
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iDr. Ign. STANKUS

Gydo įvairiausias ligas. Daro ope
racijas. Turi savo locną ligonbutį.

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

R. H. Morgan

BONA MORS
SODALITY

STJAMtSOTHEDRAl 
i mohtseal ,cak

Išdirbėjaa Ke-

purių, Kukardų,

Vėliavų, Antspau

dų, Šarpų ir ki-

tokių tam pana-

šių dalykų.

Reikalauk Kata.

liogo.

Įt'lt.rfn « k h jf H K'g’S k’b S KS®35Si8J!MI 
Telefonas Yards 994

Dr. MAURICE KAHN
VALANDOS: nuo ryto 8 iki 10 nuo 
1 po pietų iki J irnuo 7 iki 9 vakaro.
4627 S. Ashland Ate., CHICAGO. ILL.

Jtg K rfg’ifB gSSS’KK’tf S>SIk,k»

3 N. Main St,
SHENANDOAH, PENN’A

a 28 metų senas laikraštis {
VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA. BROOKLYN. N. Y.

Ir paduoda daugiausiai garų Ir svarbių ži
nių Ii Amerikos. Europos ir viso bulato, o 
prenumerata kaštuoti metams t<-» $2.or: 
pusei metų $l.oo. Užrubežiuose; metams 

$3.oo; pusei metų $1.51.

RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co. ’
120.124 Grand Str.,

Brooklyn, N. V.


