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PASVEIKINIMAS “ DRAUGUI” .
Senoji musu motinėlė,
Tiek amžių vargus Lietuva,
Jau galvą iš miegu pakels,
Ir darbu knibžda jos dirva.

Vertei vis, kurpius ir artojas 
Stiprion vienyben telkiasi; 
Išpradžiu nelabai jiems klojas, 
Bet ju  kantrybe y r ’ skalsi.

Jau naudą skaityme atranda 
Ir ūkininkas ir pirklys,
Ir piemeniuks, ką gano bandą,
Be mokslo būti negalia

Jaunimas meta girtuokliavęs, 
Prie knygos, rašto griebiasi, 
Seniejie nepažįsta savęs —  
Teip tamsus būdavę v isi!

Ten viskas auga ir a tg ija .. .
Jiegu neilstančiu krūva 
I vieną telkiasi draugiją,
O josios vardas Lietuva!

Gražu žiūrėt i mus’ tėvynę 
Iš tolo —  mums, jos išeiviams,
Kurie svetimtaučius pažinę, 
Paveizdan stato lietuviams.

Bet broliai mus’ anapus juriu 
Jau visame pranoksta mus:
Męs jaučiamės esą už duriu, 
Nors matome svetimtaučius. 

Vienok troškimas mus įvyko, 
Troškimas metu keieriu:
Ir širdis doro kataliko
Jau oudrebej’ džiaugsmu tikru.

Jau leisti pradedame ’ ’Draugą“ . 
Tą sunu musu rūpesčiu.
Tegul jis didis mums užauga, 
Nors gimęs žemeje svečiu 

Tegul kiekvieno gričią lanko, 
Ramybę nešdamas visiems:
Jis draugas didelio ir menko, 
Kiekvieną linksmins, stiprins, rems.

Gyvuok tada tu kuoilgiausiai, 
Tu, drauge ir vadove mus’ !
Ir platinkis visudaugiausiai, 
Lai tavo vardas nepražus!

J. K.

P a a i š k i n i  na  a. s
Mums tapo prikišta viešai, kad norime padaryti pirmo numerio išleidimą iki po seimo, idant prašalinta 

’ ’Draugą“  Susivienijimo L. S . K. A . organu. Deltc, gir- - įtarti, kad naujas laikraštis esąs steigiamas tam tiktai, 
d i . kunigai pervarę praeitame Susivienijimo seime, k a i kad užkenktu kitiems laikraščiams. "Draugas“  nori bu- 
nereikia jokio organo vieniems metams. Laikome reikalin-' ti ne kokios atskiros draugijos, bet visu Amerikos lietu- 
gu daiktu paaiškinti, jog "D raugo“  įsteigėjai neturėjo j viu kataliku organu. Atskiru organizacijų reikalais až- 
niekados jokio noro brukti savo laikrašti kokiai nors o r -) siimmeę tiek tiktai, kiek jos darbais interesuosis visuome- 
ganizacijai organu. "D raugo“  direktoriai tyčia atidėjo ne.



D R A U G A S .2

NUO LEIDĖJU.
Kuo keleriu metu neturime gero iaikraščio, kursai ti- 

krai rūpintųsi AfflyrtklWj lietuviu kataliku reikalais. Lie- 
tu vif^tataliku ^A ym 'ife  Amerikoje pasiliko be organo 

Ar tįuosakai be apgynejopr vadovo. Prasidėjo rastis nesu-
ga.'op pačiu lietuviu kataliku 

— ^vi^o^i^4u tik im a i.

—  T^dyiamo ’ ’Įfrffljggf 2Jjes trokštame lietuviams ka
talikams geroves meiles ięjfcutikimo. Geras daiktas yra 
gyvas žodis, spaudinta knygute, bet gyvename laikuose, 
kad ne iškalba, ne Ciceronai ir Demostenai, bet laikraš
čiai persergsti prieš Dedorybę, pamokina naudingu daiktu 
ir padrąsina prie geru darbu. Badai Kettelier yra pasakęs 
kad jeigu šv. Paulius lutu gyvenęs musu gadynėje, tai jis 
nebotu vaikščiojęs iš mėtos i vietą, nebutu skelbęs evan
gelijos gyvu žodžiu, bet butu leidęs laikrašti. Ištiesu lai
kraščiai šiuose laikuose yra galingiausiais veikėjais visuo
menes gyvenime: jie veda ištisu šalių vidurinę ir užsieni
nę politiką, jie tiesiok valdo viešpatijas. Jeigu James
town, o parodoje dienraščiu redaktorių susivažiavime vie
nas redaktorius pasakė, kat ne žmones, bet dienraščiu ve
dėjai išrinko Rooseveltą prezidentu, tai pasakė tyrą tiesą.

Musu noru yra padaryti ’ ’Draugą1' tikru ir įtekmin
gų vadom.’. Amerikos lietuviams katalikams ju viešuose 
reikaluose, o tu reikalu juk yra daugybe: organizacijos, 
apšvieta, mokyklos, emigracija, medžiagiška gerove, blai
vybe, politika ir šimtai kitu daiktu. Tegul bus mums pa
velyta turėti vilti, kad šitas musu darbas bus pilnai api- 
b ran gintas ir ’ ’Draugas1* netrukus atsiras kiekvieno lie
tuvio kataliko namuose.

NUO REDAKCIJOS.

Jau pats iaikraščio vardas •— DRAUGAS —  K ATA
LIKIŠKAS LAIKRAŠTIS —  p arodo, kad jisai bus kata
liku prieteliu, bieiuoliu. Kiekvieno žmogaus gyvenime tu
rėti tikrą draugą yra labai svarbus daiktas. Pas draugą 
jieškome pagei’oos nelaimėje, patarmes abejonėse, pasi
smaginimo linksmose valandose. Kokia-gi da laime, kad 
tas draugas yra priedams galingas asmuo, kad jo balso 
Hanso šimtai ir tūkstančiai žmonių!

’ ’Draugo" redakcija mėgins visomis savo spėkomis 
padaryti savaitrašti tikru, ištikimu kataliku draugo; bet 
padaryti savaitrašti tikru, ištikimu kataliku draugu; bet 
pagelbos pati viena neišteses. Todėl išaugšto meldžia ra 
št in inkų prisidėti raštais, vertimais, korespondencijomis, 
trumpu žinelių padavinejimu. Žinoma, nuo ’ ’Draugo" ne
reikia tikėti*- tokiu daiktu, kuriu negalima įvykinti Te- 
čiau leidėju, redakcijos ir bendradarbiu karštu noru yra 
padaryti 'T^augą“ . kiek galima, geresniu už kitus Ame
rikos lietuviu laikraščius.

Nors pats savaitraščio vardas rodo. lyg laikraštis tu
reli užsiiminėti vien kataliku reikalais, bet atsiminkime, 
kad nei vienam katalikui nerupi vien tik dvasiški reika
lai. Neužmirškime, kad ir katalikui norisi žinoti, kas da
rosi pasaulyje: juk jisai gyvena krūvoje su visokiais žmo
nėmis —  tai ir jam privalo rūpėti —  be tikybiniu, luomi

niu, tautiniu ir kitokiu atskyriu —  visu bendri reikalai! 
Ką veikia kongresas, parliamentas, durna f Delko reakcija 
gavo vir«i Rusijoje, bet jai nepasiseke Turkijoje t Delko 
Pranei jos krasiu inkai laimėjo pirm ąjį streiką, bet sustrai- 
kavę antru kartu, nerado užuojautos visuom enėje*... 
Arba mokslo dirva! Ar-gi neįdomu susipažinti su naujo
mis teorijomis astronomijoje, geologijoje ir šimtuose kitu 
mokslo šajeu? Ir visuomenes klausim ai: visapasauline ro- 
mybe, tautiniai judėjimai, blaivybes reikalai ir tt. ir tt.
—  ar nemalonu bent kam sueiti i artesnę pažinti su visais 
tai- -’ alykais?—  A r nesmagu matyti juos pilnoje švieso
je, regeti juos per kritišką kataliku bažnyčios mokslo 
stiklą?

Gyvenami svetimoje šalyje; amerikiečiai vadina mus 
” foreineriais". žiuri i mus k&i-kadą net su paniekiaim i. 
Išrodome jiems :r tamsus, ir nesuvaldomi, ir pavargę, ir 
neapsukrus. Turėkime drąsybę prisipažinti, kad trūksta 
mums blaivybes, trūksta supratimo naujojo gyvenimo są
lygų. trūksta mokėjimo verstis medžiagiškuose reikaluo
se. Kur musu Carnegie’ai, musu R vanki, Morosini’a ii. *. 
Nėra ju ! Ateiviai anglai, škotai, airiai, vokiečiai persiima 
amerikiečiu gyvenimu ir vaidina svarbias rolės ju gyve
nime; armėnai, italai, žydai verčia Amerikos vyriausybę 
rūpintis ju  reikalais kitose šalyse —  bet kas kadą girdėjo 
kad tokia pat paguoda butu suteikta lietuviams? Delko?
—  Na. gal dėlto, kad neesame jos verti. K a žin ?... Gal 
nežinome, kaip galima pigiu bndu pagerinti savo būvi, 
kaip taupti uždirbtą skatiką, kaip vesti ’ ’b izn i", žodžiu, 
gal esame neapsipažinę su ekonomija? —  Štai ’ ’Draugas!1 
bandys ateiti savo draugams pagelbon, įvesdamas skyrių, 
pašvęstą musu ekomiškiems reikalams.

Beveik visi Amerikc^tietvrriad nėra užmiršę senos tė
vynės ir jautriai interesuojasi, kas darosi Lietuvoje. Tu
rėsime skyrių apie Lietuvos reikalus.

Neužmirštame ir mažutėliu —  jaunosios kartos. 
Priauganti jaunuomene yra tikra musu tautos Amerikoje 
ateitis. Steigiame jai mokyklas, rūpinamės, kad ir ji 
išmoktu skaityti lietuviškai. Bet išmokusi, ką jinai skai
tys? —  Čia atsiranda reikalas įvesti ’ ’Vaiku Skyrių“ . 
Mums labai smagu pranešti, kad šitą skyrių apsiima pri
pildyti p. Ksaveras Vanagėlis, žinomos dainos: ’ ’Kur ban
guoja Nem unėlis" autorius.

Korespondencijų norime turėti kuodaugiausiai, bet 
reikalaujame, kad visos jos butu trumpos, visuomenei žin- 
geidingos ir pirm visko teisingos.

šeip jau vėsime laikrašti katalikiškoje dvasioje. Musu 
obalsiu bos garsus Lincolno žodžiai: ” Su piktumu nei vie
nam. su meile visiems, su stiprybe tiesoje, kaip Dievas 
duoda mums matyti tie są ", ir šv. Pauliaus padrąsinanti 
pararrme: ” Stoyekfte apsijuosę ant strėnų tiesą ir apsivil
kę teisybes šarvu (5į>fees-VT. 14).

REDAKCIJA.

Numirė KRngenbergOs. —  šiom is dienomis numirė ži
nomas Kražių skerdynes karžygys, Klingenbergas. Buvo 
jisai paskutiniu laiku Jekaterinoslavo gubernatomnn :t. 
belankydamas kalėjimą, užsikrėtė šiltinėmis, kuriomis ir 
mirė.
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DOLERIS.
Visose dalyse ir visuose amžiuose pinigas turėjo di

delę vertybę. Kur šalis buvo turtingesne, kur civilizacija 
stovėjo augšeiau. ten pinigas buvo labiau pageidaujamas, 
buvo daugiau branginamas.

Ir teisingai, nes pinigas užganėdina žmonijos reikala
vimus, o žmonija kuo daugiau apšviesta, eivilizuota; tuo 
jos reiks‘avimai platesni, didesni, įvairesni. Laukiniam 
žmogui užtenka pavalgyti, atsigerti, surasti
—  tai ir viskas. Bet apšviestam žmogui to nepakanka: ša
lia maisto, drabužiu, pastoges —  ko jam šiandien dar ne
reikia? —  Ir šviesos, i** maudyklos, ir muilo, ir mokslo, ir 
dailės —  ir kur čia išskaitysi visus dalykus, be kuriu šian
dien negalima apsieiti! Na, o visus tuos dalykus galima 
įgyti už pinigą —  tai ir aišku, delko visi to pinigo trokšta, 
pinigą vaiko, gaudo.

Pinigo amžius lygus žmogaus amžiui, tik jo išvaizda 
mainosi Pas Abraomą^ ir Lotą jautis ir avinas buvo pini
gai, nes gyvuoliais mokėjo viens kitam skolas. Azijoje ar
batos plyteles kursavo, kaipo pinigai. Kailiais mokėjo vie
ni kitiems Hudsono aplinkinėse. Afrikos gyventojai turė
jo  savo pinigi® medvilnes materijos pavidale. Senovės lie
tuviai mokėjo gintaru, kuri išmesdavo Baltijos jura.

Laikui slenkant, žmones patyrė, kad jautis arba ma
terija, kaipo pinigai labai neparankus, ir pamaži pradėjo 
vartoti vari, sidabrą ir auksą didėlėmis lazdelėmis, kuriu 
vertybe ėjo pagal svarus. Galop pradėjo mušti ripkeles su 
tautos antspaudu ir vertybes pažymėjimu, bet tikroji pini 
go vertybe iigišiol eina pagal svarumą, pav. aukso dvide- 
šimtidolerine sveria lygiai tiek. kie dvi dešimtidoleric'. 
Tarptautinėje vaisboje dar ir šiandien vartoja aukso la
zdeles, kaip antai. Amerikos pirkliai moka Prancijos pra
meni nikams už prekes aukso lazdomis.

Štai ir turime pinigo istoriją. Amerikoje vartojama 
doleris, bet doleris nevertas jokios istorijos, nes yra ti
kras laisvamanys, neturi jokio tikėjimo, tarnauja lygiai 
katalikui, liuteriui ir žydui. Doleris lygiai guli amerikie
čio kišeninje, kaip anglo ir prūso. Doleris nedaro jokiu 
skirtumu tarp luomu: lobininkas mok-t tuo pačiu doleri:: 
už savo smaguriavimus, kaip ir vargdienis už kąsni duo
nos. Tas tai doleris, kurs yra ir be xautos. ir be tikėjime „
—  tas doleris privalo tarnauti ir mums, lietuviams:

Ar lietuviai moka doleri vartoti atsakomai? —  Toli 
gražu! Lietuviai nemoka verstis, kaip reikia, su sunkiai 
uždrbtu doleriu. Šitos tai skiltys bus pašvęstos tolesniuose 
numeriuose- nu. adymams, patarmėms, pamoki.: imams, 
persergėjimams, kaip reikia geriau sunaudoti doleri.

Jurinuks.

NAMINIS VAIKU AUKLĖJIMAS.
Šeimyniškas Amerikoje gyvenimas kitokiomis. ka?p 

Lietuvoje, eina vėžėmis. Tenai paprastai šeimyna gyvena 
ir dirba krūvoje; išsiskirsto retai ir tai tik trumpam lai
kui. Motina triuši apie namas, tėvas žiuri ūkio. o vaikai 
auga nuolaios,po motinos ir tėvo akiu. Tokiose aplinky
bėse lengva tėvams auginti vaikus ir juos mokinti gero.

nes niekas i ju  tarpą ueslmaišo; tėvai yra vienatiniai savo 
vaiku mokytojai. Tiesa, ir Lietuvoje, kaimuose gyvenant, 
vaikai greitai vieni su kitais susipažista ir, bežaisdami 
arba kaimenes bevarinedami. ko pikto gali pramokti; bet 
nuovoki motina arba akylas tėvas lengvai gali vaikus 
apsaugoti nuo pikto, jei neleis jiems su ištvirkusiais vai
kais draugauti.

Ne teip iengva auklėti vaikus Amerikoje. Čia Šeimy
nos i. eciai negali nuolatos būti krūvoje. Tėvas anksti, dar 
vaikams gulint, eina darban ir tankiausiai negrišta namo, 
kaip tik vakare. Valgi ir drabuži reikia pirkti, teip kad 
ir motina tankiai apleidžia namus. Vaikai, pasilikę Meni, 
zuja po namus, ir pasitaiko, kad užsimuša arba, apie kros 
n i besisukinėdami, apsišutina ar sudega. Bet blogas čia 
nepasibaigia. Vaiku negalima grieioje laikyti, kaip žoly
nus puode: jiems reikia daugiau judėjimo ir oro. Husu 
žmones tankiai neturi savu namu. Jie nuomuoja, ku- pi
giau gauna. Užtenka jiems keli angšti kambarėliai, kad 
ir ant antrojo ar trečiojo augšeio. Jeigu namus retai pra
vėdina arba visai ju nevedina, tai vaikui turi mažai ir vie
tos pabėgioti ir oro pakvėpuoti. Toksai vaiku gyvenimas 
tai kalinys, kuriame jie nyksta, serga ir dažnai mirštu. 
Dėlto vaikai, pradėję vaikščioti, kada tik galėdami, žiemą 
ir vasara skverbiasi iš namu laukan i orą. Amerikoje vai
kai, iš gričios išėję, neranda nei kiemo, nei sodo, nei upe
lio —  tik gatvę. Gatvėje jie randa daugybę t H rise pat 
aplinkybėse gyvenančiu vaiku, su kuriais susidraugauja 
ir žaidžia. Gerai dar, jei motina rūpestinga neleidžia vai
ku toli nuo gričios ir tėvas, iš darbo sugrįžęs, oasilsio 
valandas perleidžia su savo šeimyna —  bent kiek vaikus 
pamokina ir duoda jiems gerą pavyzdi. Tankiai, deja! ir 
to nebūna. Motina girkšnoja su kaimynėmis, o te "as, iš 
darbo eidamas, užkliūva smuklėje — ir tiek ten ji raikai 
bemato, negut girtą pareinant namole. Nereikia tada ste
bėtis. kad vaikai, neturėdami rūpestingo prižiuro jin? o na
muose. o gatvėje besebraudami su išdykusiais vaikai •, išsi 
laužia visai iš po tėvui valdžios, juju neklauso ir neguo- 
doja. Tokias išdykėlius vaikus valstija buna priversta 
paimti i pataisymo namus, kad smurtu duoti jiems tiek 
išauklėjimo, kiek jo namie nepriteko. Pervelu čia tėvams 
teisintis, kad jie savo vaikus terp augino, kaip juos pa
čius tėvai augino. Jei juos ištikro teip tėvai augino, tai 
tat buvo niekai Lietuvoje, dar niekiau Amerikoje.

Naminis vaiku auginimas yra tai pagrindas ne tiktai 
viso tolesnio žmogaus gyvenimo,' bet ir plačios visuome
nes. Jei kur didžiuma vaiku yra blogai auklėjama, ten vi
suomenes ateitis yra dideliame pavojuje.

Žmogaus gyvenimas yra tai kare, pilna pavoju ir sun 
kiu pagunda Kad gyvenimo naštą žmogus galėtu lengvai 
jeakelti. reikia kad tėvai jau kudikybeje padėtu vaiko 
širdyje tvirtą tikėjimo ir dorybes pamatą. Nuo šitos prie
dermes atlikimo tėvai kol gyvi nieku negali pasivaduoti. 
Negali jie sakyti, kad mokykla ir bažnyčia tą darbą atlik- 
sianeios. Mokykla priima tik paaugusius vaikus. Tėvai 
privalo pradėti vaiku auklėjimą seniai dar prieš ju siun-
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tintą mokyklon. O ir tada, kada vaikai jau pradeda lan
kyti mokyklą, tėvai neprivalo apsileisti vaiku aukle jime, 
je i nori, kad mokyklos ir bažnyčios darbas išduotu gerus 
vaisius.

Norėdamas ateiti tėvams pagelbon sunkiame auklė
jim o darbe, ” Dr&ugas‘ ‘ daviaes išmintingus tame dalyke 
patarimas. Didžiausias ’ ’Draugo“  džiaugsmas bus regeli 
gimdytojus supratusius savo uždavinio svarbumą ir augi
nančius savo vaikus i išmintingus, tvirtus ir dorus tau
tos narius.

Senis.

ŽINIOS IŠ AM ER IK O S.

Kataliku vasarine M okykla.
Birželio 27 d. mieste C liff Haven, N . Y ., prasidėjo ka

taliku vasarine mokykla. Tęsis iki 10 d. rugsėjo. Paskaitos 
bus laikomos rytais ir vakarais. Tarp kitu prelegentu kal
bės Morta Avery Moore ant temato. ” Krikščioniškoji Civi
lizacija ir jos Priešai“ , kun. prof. James Fox —  ant tema
to : ’ ’Dūšios nemarumas, kaip jisai pasirodo tikybiniuose 
įsitikinimuose pas senovės dižiasias tautas“ , kun. prof. 
Robertas Svriekeraib —  ant tem ato: ’ ’Reformacija ir jos 
itckme i apšvietimą“ , d-ras James J. W alsh kalbės apie 
naujalaikius ’ ’-izmns“ : hypnotizmą. telepatiją, spiritiz
mą, krikščioniškuosius mokslininkas, psychoterapiją.

Aukos Amerikos šventes.
Šimet Amerika apvaikščiojo dvi dioni snktuves apskel 

bimo ne priklausomybes nuo A n g lijo s; liepos 4 ir 5 dieną. 
Kaip visados, buvo daug šaudymu, feierverku ir tt. Už
muštu 44, sužeistąją 2,361. Amerikieečiai šimet išleido 10 
milijonu doleriu fejerverkams ir tt. Pem iai liepos 4 d. už
muštu ir sužeistu buvo 5, 623.

Lietuviams nedave pardavinėta alaus piknike.
Liepos trečia diena toji Seranton’o lietuviu parapijos 

dalis, kuri yra priešinga vyskupui, buvo surengusi ekskur 
siją i ežerą Lodore. Pradėjus šinkuoti, dn polieistn pa
klausė šlakuojančiu, ar jie tori leidimą pardavinėti ai u. 
Pasirodė, kad tokio leidimo jie  netari. r*. adą šerifas susta
bdė pardavinėjimą alaus ir, suėmęs keturis lietuvius, nusi 
veže juos i miesteli Cahaan pas skvajeri. Visi turėjo už- 
sistatyti kaucijos po 300 dol.

Kas yra degtine?
Pirm trejų metu Amerikos kongresas išleido įstaty

mą, kuriuo uždrausta maišytą arba netikrą degtinę par
davinėti, kaipo tikrą gėrimą. Degtines varytojai, valyt#  
ja i ir pardavinėtojai tuojau pakele klausimą, kokia degti
ne yra tyra, kokia išvalyta ir tt. Šiomis dienomis prezi
dentas klausėsi prirodymu vienos ir antros puses. Degti
nes varytoju vardu kalbėjo buvęs ambasadorium Angli
jo je , Joseph H . Choate, o John Carlisle gynė valytojos.

TŠ SVETUR.

Revotinrija Kolumbijoje.
Angliškas garlaivis ’ ’Median“ , atplaukęs i Colouą 

(Panamoje) iš Savanillos (Kolum bijoje), praneša, kad 
Kolumbijoje viešpataujanti revoliucija. Miestai Savanilla 
ir Barraaquilla esą revoliueijonistu rankose. Riaušes- 
prasidejusios liepos 4  <L išryto Barrancįuilicje. Valdinin
kus buvę labai lengvai numesti. Tuomet būrys apsigin
klavusiųjų vyru atėjęs i Savanillą, kun pasidavusi be jo
kio pasipriešinimo. Miestas Santo Mario hr-gi pasidavęs 
revoliueijonistams. Kas darosi Kolumbijos vakaruose, ne 
žinia, nes rytai neturi tiesioginio telegrafiško susinėsimo 
su vakarais.

Revoliucija sukelta prieš prezidentą Reyes’ą, kursai 
dabar lankosi Londone. Jeigu revoliueijonistams pasisek
tu. tai butu labai nesmagi naujiena, nes prezidentas Re
yes yra labai išmintingas, savo kraštui vien tik gero veli
jantis ir tikras valstijos vyras.

Ką nuveikė Dūma?
Rusijos Durną paleidus atlaidan, laikraščiu reporte

riai pradėjo klausinėti jos atstovu, ką jie yra nuveikę 
preitais metais. Buvo visokiu atsakymu. Didumos nuomo 
ne nors trečioji durna negalinti pasigirti per dideliais vai 
siais, bet vis-gi nuveikusi ši-tą, o ypač išmokusi svarstyti 
viešos reikalus rimtai ir šaltai Mūsiškis Bulota, kursai 
yra darbo žmonių atstovu vadas, pasakė, kad an troj se
sija pilnai parodžiusi tikruosius dešiniųjų norus, kurie 
neva pildydami monarcho valią, nuolatos ėję prieš tą va
lią. Čcheidzei soc. demokratu vadas apreiškė, kad nuo 
Durnos —  jei valdys vidurys —  negalima tikėtis rimtu ai 
mainu žmonių gyvenime įvedimo.

Vienu svarbiausiųjų Dūmos darbu buvo Kratymas 
apie tikėjimo permainymą. Nauju istatym, kiekvienas 
Rusijos pavaldinys, turis 21 metus amžiaus, gali priimti 
kitą tikėjimą, kursai nėra kriminaliniu teismu draudžia
mas ; kiekvienas, sukakęs 14 metu gmr»ans, gali permai
nyti tikėjimą, bet tik tėvams arba globėjams leidžiant. 
Pridėta dar pasarga, kad niekas negali drausti p&nazne- 
čiams mainyti savąjį tikėjimą ant kitokio. Šita pasarsn 
pridėta, stačiatikiu dvasiškiams pareikalavęs: mat, eina 
apie tatai, kad jeigu koks katalikas, prptestonas ar kit
kas panorėtu priimti pravoslavu tikybą, tad taza norui 
nei tėvai, nei globėjai, nei gimines —  žodžiu, mekae ne
gali priešintis po b&BSEse.

Bet Dim os nutarimas —  tai dar nep&tvictmtas įsta
tymas. Reikia dar, kad j i  priimtu Valstijos Taryba, kuri 
nelabai prielankiomis akimis žiuri i reformas, ir patvir
tintu pats caras. Tuo pačiu tarpu, stačiatikiu šventikai 
pradeda labai karštai agituoti prieš naują įstatymą. D ar  
gali visaę> boti.

Rusija.
Caro su kaizerium pasimatymai Fina Saukoje duo

da dsT% svarbos kai-ksrie politikai Mat, tarp dvieju  
monarchu buvusi kalba apie teip vadinamąją , y}y<̂ rvsL~ 
ra“  Europoje. Vokietija norinti pasmerkti Angliją- ant 
mariu, o Pranciją ant žemes. Todėl mat kaizeris jieskąs
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nuo rusu pagalbos apgalėti anglus ir prancūzas. Atiduo
dąs carui Persiją ir leidžiąs jam varžytis Balkanų pusia
saliu su Austrijos valdovu.. .  bet užtai, duokš čion Len
kiją! —  Ar šeip, ar teip, bet vis-gi yra sumanymas pa
naikinti Lenkijoje tvirtapiles, Cheimo apskritys bus at
skirtas nuo Liublino gubernijos (t. y. nuo Lenku Karali
jos), o daugelis reikalauja, kad Suvalkų gubernija butu 
atskirta nuo Lenkijos. Visame tame smagus ir nesmagus 
apsireiškimai Smagus tuo, kad Suvalkų lietuviai gal ga
les sueityje susilieti su Didžiąją Lietuva politiškai; ne
smagus tuo, kad visuose tuose politiškuose mainuose ga
lėsime nukentėti labai daug.

Džiaugkimes nors tuo, kad viso to nejaučiame ligi- 
šiol, kad vis tat tik spėjimai, svajones...

Trijų šimtu metu sukaktuves atidengimo Champlain’o
ežero.

Pereitą savaitę ežeras Champlain (New Yorko val
stijoje) mate daug garbingu svečiu. Lankėsi tenai prezi
dentas Taft, gubernatorius Hughes, Anglijos pasiuntinys 
Bryee, Praneijos pasiuntinys Jusserand, senatorius Root 
ir daugelis kitu augštai pastatytu asmenų. Mat šimet su
kako lygiai tris šimtai metu nuo tos valandos, kadą gar
sus praneuzu keliauninkas Samuelius de Champlain su 
saujale ištikimu sau indiečiu Algonquinu atkako i šito 
ežero pakraščius ir atidarė juos krikščioniškai civiliza
cijai. Apvaikščiojime buvo daug paroda, daug puota ir 
daug kalbu. Visos kalbos atsižymėjo gerais velijimais 
vienu kitiems. Parodose ir puotose eme dalvvumą teip- 
pat Kanados valdžios atstovai.

Angliakasiam s im i numušti užmokesti.
Kasyklų 5’Pennsylvania, Birch Creek & Eastern 

Coal Co.“  pirmininkas T. H. Watkins kreipėsi pas an
gliakasiu unijos prezidentą Lewis’ą su reikalavimu, kad 
jam  butu pavelyta numušti darbininkams uždarbius. Sa
kosi, kad jo kasyklose anglių kasimas atseinąs 40— S0 
centais brangiau, nekaip kitose. Todėl, esą, jam sunku 
eiti lenktyn su kitomis anglių kompanijomis. Unijos vir
šininkai svarsto šitą reikalavimą.

Dideli manevrai Naujosios Anglijos pakraščiuose.
Šiomis dienomis eina dideli manevrai Massachus- 

sets’o pakrantėse. Ant vandenų dalyvauja trylika dide
liu Amerikos šarvuočiu —  didžiausias laivynas nuo lai
ko, kaomet praeitą žiema Amerikos armada išsiskirstė 
porte Hampton Roads.

Riaušes angliakasiu streike.
Miestelyje Glace Bay (Cape Breton) sustraikavo an 

gliakašiai Dominion Coal Co. kasyklose. Kompanija ban
dė atidaryti jąs su skebsu pagelba. Liepos 6 d. kasyklas 
apstojo strąikininkai, ja  pačios, vaikai ir prieteliaL Pa
sirodžius pirmam skebsui, pasipylė ant pagaliai, akmens 
ir kiti daiktai Užvaizdas Duggan šoko ji gelbėti su poli- 
cistais. Kilo visatines muštines, kuriose Duggan’ui tapo 
perskelta gaiva, keli darbininkai tapo sužeisti, dvylika

asmenų suimtu. Kompanija kreipėsi i miesto galvą, kad 
pargabentu miliciją riaušėms nutildyti, bet šis atsisakė 
tatai padaryti.

Patvynys MissourieT klonyje.
Po smarkiu lietu Missouries klonio upes patvyno ir 

pridarė daug eibių Missouri ’es ir Kansas’o valstijose. 
Miestelis Pomona užlietas; upe Marias dės Cygnes, kuri 
plaukia pro ji, yra išsiliejusi iki trijų myliu pločio. Ties 
tuc miesteliu pasažierinis traukinys geležinkelio Atchi
son, Topeka & Santa Fe iššoko vandenyje iš begiu, sužeis 
damas keletą keliauninku. Pasažieriai buvo priversti už
lipti ant vagonu stogu ir tenai laukti p?geldos.

Rooseveltui sekasi medžioti.
Buvusis Jungtiniu Valstijų prezidentas Roosevelt 

laimingai sau medžioja Vidurines Afrikos giriose. Dabar 
jisai vaikščioja Naivašes ežero pakraščiais. Nušovęs tenai 
keturis nosragius, vieną levę ir daug antelopu. Vieną die
ną užtikęs didelio levo pėdsakus. Ėjęs jais i girią ir ne
sijutęs, kaip užėjęs pati žvėrių karalių, kursai taikėsi 
šokti ant buvusiojo prezidento, bet šis laimingu šuviu 
paguldęs karalių susyk.

JUOKAI.
Teisėjas. —  Tamsta nori už vieną gavint per žandą 

šimto doleriu. Man rodosi, kad tai re r daug.
Skundėjas. —  Pone, man rėdosi, tamsta niekados ne

gavai teip per žandą, kaip as..

Jisai. —  Nutilk bent syki, juk turi protą!
Jinai (klykdama) —  Neturiu!

—  Juozuk, ar žinai? _ -
—  O k4 ? “ EVAS +
—  Mokykla sudege! » n ■ m— _
—  Mokytojas teip-pat? ■ !■  | \  J \ .

—  Tai ir turi iš ko džiaugti j * 2  PUTKAM

SAN FRANCISCOJE.
Pirmas vaikas. —  Kuo nori būti?
Antras vaikas. —  Japonu. . '
Pirmas vaikas. —  Delko ?
Antras vaikas. —  Japonu nepriima i mokyklą, o mus . 

v a r o !.. .

PAS GYDYTOJA.
Gydytojas. —  Teip, tai šitas vaikas persivalgę obuo

liu?
Motina. —  Teip, pone!
Gydytojas. —  Ir dabar jam Srcanua galvą?
Motina. —  O, te ip !
Gydytojas. —  Deitckad sugadino sau pilvą.
Motina. —  Na, ne teip. Te v as mušė ji su lazda per 

galvą ir dėlto jam  galvą skauda.. .
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LIETUVIU R7M0-KAT0LIKU TAUTOS MYLĖTOJU

SĄJUNGĄ.
’ ’Žvaigžde'4 (Nr. 26) praneša, kad kovo 28 d. So. 

Bostone tapo užmegs ta nauja lietuviu kataliku draugijų 
vardu: ” Lietuviu Rymo-kataliku Tautos Mylėtoju Sąjui 
ga44. Sąjungos siekiai, kiek galima suprasti iš nelabai aiš
kiai patašyto "protokolo“ , busik: sutraukti visus Rvmo- 
kataiika tikėjimo lietuvius vienon krūvon, idant visi 
mylėtu savo tautą ir darbais keltu ja doriškai ir kultū
riškai augštyn; pratinti lietuviu jaunuomenę prie lietu

višku apsiejimu, prie lietuvišku raštu ir tt. Sąjunga ap
vaikščios tautišką šventę du sykiu i metus: šv. Kazimiero 
dieną ir rudenyje atminčiai tu, ką žuvo už tėvynę ir lie
tuviu tautą. Sąnariu gali būti kiekvienas lietuvis, Rymo- 
katalikas. nuo 7 metu amžiaus iki seniausiu seniu. Priver
stinos moke.,i. ies nebusią.

Vyriausybe išrinkta:
Pirmininkas —  M. Norkūnas, 162 i'rospeet St., Law

rence, Mass.
Vietininkas —  J. Jaruševičius. 266 Silver St., So. 

Boston, Mass.
Sekretorius —  K . Vencius, 25, 105 River St.. Haver

hill, Mass.

Kasos globėjai • ^giooejai. .  p  Mikalauskas, 320 W . Broadway, S 
Boston, Mass.

Be to išrinkta penki provu (?) direktoriai.

LIETUVIŠKAS VIENUOLYNAS CHICAGOJE.
Chieagos antvyskupis J. Quigley nupirko septynis ir 

pusę akru žemes South Chieagoje, tarp 100 ir 101-os gat
vių, ir "Wentworth ir Princeton Avė. Ant tos žemes netru
kus bus pastatytas vienuolynas ir aukletnamis šv. Kazi
miero lietuviu vienuolėms.

IŠ LIETUVIŠKU DIEVU AMERIKOJE. 

MASPETH, N. Y.
Kaip buvo garsinta"*’žvaigždėje44, 2 d. gegužio atsili

ko pašventinimas eionnykštes lietuviu bažnyčios vardu: 
’ ’Atsimainymo Viešpaties ant kalno Tabor44 (angliškai: 
Lithuanian Roman Catholie Transfiguration Church). 
Brooklyno vyskupas McDonnell, negalėdamas patsai at
vykti pašventiniman, atsiuntė savo vieton Generalini V i
karą, Moosignorą Jurgi Kaupertą, Jo Švantenybes Bumu 
.prelatą. Prie apeigų gerbiamjam šventejui padėjo greta 
vietinio klebono, kun. N. J. Petkaus, dar šie kunigai: Juo
zapas Bennett, Maspeth’o šv. Stanislovo Kostkos anglu 
bažnyčios klebonas ir V . Varnagiris, Brooklyno lietuviu 
parapijos klebonas. Jisai ir pasakė labai gražu pamokslą, 
papurdamas pirmučiausiai maspethieeius už tata. kad ne
paisydami i bedarbę istenge teeiau pastatyti gražius Dievo 
namus, o toliau' ragindamas nesigailėti skatiko savos baž
nyčios užlaikymui ir papuošimui; galop iiepe neužmiršti 
papuošti ir savo sielų gerais darbais ir dorybėmis, nes šv. 
raštas sako: ” Ar nežinote, jog Dievo namais esate ir šven 
toji Dvasia gyvena jumyse f 4 Po pamokslo tapo atlaikyta 
iškilmingai suma. Laike ją  pats vietinis klebonas; dija-

konu buvo kun. Varnagiris, sabdijakonu kas. Benaeit. 
Gerbiamąjį Generalini Vikarą susitiko su didele iškilme 
lietuviu draugijos: šv. Vincento iš Maspeth’o, šv. Petro 'š 
BPssviile’s ir šv. Jurgio iš Brooklyn’o. Diena buvo labai 
graži, be dulkia. Įėjimas bažnyčion buvo su tikintais, ku
rie atsiejo po 50 eentu, —  bet ir tai atsirado žmonių, ką 
bandė isigrosti i vidų be tikietu. Šeip jau  bažnyčia buvo 
pifcmteie, teip kad daugeliui prisiėjo stovėti lauke.

PITT&TOH, PA
Naujos lietuviu bažnyčios s k le is  pamaži anga auk

štyn. Iš lauko meiini akmens. Išrodys gražiai Bet jeigu 
kontraktierins varys darbą teip, kaip dabar, tai nesuspės 
pastatyti bažnyčios paskirtame laike. Prisieis gal ir kalė
das pravargti slavoku bažnytėlėje.

Artimoje SturmerviDeje Pauliaus Navicko vaikas, 14 
metu, nuėjo i upę maudytis ir prigėrė. Rasta ant krante 
tik drapanos.

Darbai eina nekaip. W est Pittstone užgriuvo Clear 
Spring Co. kasyklos. Didesne dalis angliakasiu neteko 
darbo. Tose kasyklose dirbo beveik vieni lietuviai.

BOSTON, MASS., 10. birž., 1909.
Pastarais laikais labai subruzdo lietuviai New Sug

laudę. Keliose vietose buvo apvaikšeiojimai 40 metu su- 
kaktuviu musu emigraeijos. Woreesteryje atsiliko Sus. 
Liet. Amer. seimas. Bostone ivyko Soeijalista Sąjungos 
susivažiavimas, žodžiu, tauta sujudo. Apie kiekvieną iš tu 
faktu reiketu po keletą žodžiu pasakyti.

Apvaikščiojimai emigraeijos sukaktuviu buvo suma
nyti kun. Jono Žilinsko. Atsiliko ikišiol: So. Bostone, 
Lawrence, Lowell ’yje, HaverhilTyje. Rengiami dar kelio
se vietose. Ypatingai įdomios buvo prakalbos. Kalbėtojai 
visur buvo sąžiningai prisiruošę, kalbėjo sulyg išdirbto 
iš kalno programo. Gvildeno gyviausius žmonių reikalus, 
surištus su emigrantu reikalais. Da-gi tie apvaikščiojimai 
buvo sujungti su rinkimais auku mokslo vadovėliams lei
s ti Tikslas didei simpatiškas ir tinkąs visiems. Todėl nei- 
stabu, kad aukos gausiai plaukia. Ikišiol surinkta i 400 
doleriu.

Socijalistu Sąjungos susivažiavimas prasidėjo 28 jg& 
gūžio, pasibaigė 31. Buvo vakaras, buvo koneertas ir, ži 
noma, prakalbos. Vakaras ir koneertas, girdėti, nepriden- 
ge kaštu. Prakalbos buvo nuobodžios, be guvumo, be 
karščio. Saleje atsidavė pelėsiais. SocijaKsiaiBS buvo ne
linksma. Nes iš kur čia imtis geras upas, kuomet ja  Są
junga regimai irte ira. Štai ką rašo ’ ’Keleivis44: ’ ’dauge
lis senųjų kuopa beveik visai pakrik?“  (N . 2 3 ). ^Tiesa, 
tveria i  naujos, bet kasžin ar tiktai toks pats nelaukia li
kimas. Finansų stovis teip-pat pasadaze
apie 800 doleriu skolos44 (Ten-pat). Sk^atantis jiesko pa- 
gelbos. Nereikia stebėtis, kad ir socijalistai jos jiesko.

Nebesant spėkų savyje, reikia kur kitur žhtr^įpagei 
bos. Bet kurt •) Yra stipri organizacija— SusiviesupsEas 
Lietuviu Amerikoje. I  ji  atkreipė akis Soeijalirtu Sąjun
ga. Mat tame Susivienijime tarimą savo ’ ’draugu44. Da^gi 
kas svarbiausia, ten esama pinigėliu. . . ir nemažai —- 40
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tūkstančiu doleriu su viršum! Tik pamąstykime: aiek vi 
tai galima butu soči jai istišku raštu prispauzdinti, arba :r 
kitokiu darbu naudingu soeijalistu partijai nuveikti! Bet 
klausimas, kaip prie ju prieiti? Reikia, girdi, —  sugalvojo 
sooijalistai, —  delegatais i seimą vienus socijalistus'išrink 
ti: tuomet soeijalistai paklius i Susivienijimo viršininkus 
—  ir liksiąs atsiektas! Teip svajojo soeijalistai. agitavo 
ir dirbo. O kokia graži idėja: —  kova su kapitalizmu, ka
pitalistu naikinimas. . .  Pagalios tiejie pinigai (Sus. 
iždas) uždirbti darbininku pūslėtomis rankomis, tai ir pri 
valo priklausyti draugams-soeijalistams! Reikia tik mo
kėti juos suvaldyti: Sąjungos susivažiavimo laikas paskir 
tas sąmojingai: kaip šiandien pasibaigia soeijalistu tary
bos, kaip ryt prasideda Susivienijimo seimas. Soeijalistai 
stos susitarę, susiorganizavę —  busią lengviau tautinin
kams apdumti akis.

Bet per niek soeijalistu saldžios svajones Susivieni
jimo delegatai pasirodė karštais tautininkais ir žmonė
mis, gerai suprantančiais savo reikalus. Seimą atliko pa
vyzdingai Netruko net iškilmes ir trukšmo. ’ ’Draugams- 
soeijalistams*‘ nedave giliuoti, da-gi ' ’maištininkais s i  
raudonais guzikais*' išpravardžiavo. Paskyrė 20 tukst. tau 
tiškiemsiems namams —  ar girdėjote tautiškiems! Ir teip 
socijalistams tuo tarpu nepavyko apvalyti tautiškoji dir
va nuo tautininku, %> kas liūdniausia, nepasiseke prisigre
tinti prie kapitalo. O čia, išsekus revoliucijos fondui, kapi 
tolas labai pravartetu! ’ ’Ant ginkeu“  jau niekas neduo
da, o nauji šaltiniai surasti nelengva. Ir teip iš po soeij i- 
listu kojų slenka pamatai. . .  Tai neužginamas faktas.

Tau** eujndo ir eina pirmyn.

*) Ne nuo kunigu, nes šiems isipyko.
----------------Tautininkas.

BAYOKNE, N. J.
Birž. 15 d. p. Peikovskio svetainėje buvo parengtas 

vakaras surengti S. L. R. K . A . kuopą. Žmonių prisirinko 
gan. didokas būrelis, tarp kuriu buvo keletas moterių ir 
merginu.

Kun. M. Šedvydis, paaiškinęs susirinkimo sieki, pa
prašė iš publikos-A. Uložą užimti primininko vietą, o P. 
Križanauską —  raštininko vietą, Kadan-gi užprašyti iš ki 
tur kalbėtojai nežinia delko neatvyko, tad pirmininkas 
užkvietė p. J. Pranckevi.?in, šito vakaro surengė ją, pakal
bėti ką norints. P. Pranckevierus yra Susi v. L. R. K . A . 
sąnariu jau nuo keleriu metu. Jisai paaiškino, kokią nau
dą turime, priklausydami prie Susivienijimo ir kitu nau
dingu organizacijų. Vietinis vargonininkas, A. Kasparavi
čius, savo kalboje ragino prisirašyti prie kuopos kuoskait 
tingiausiai. P. Šedvydis ragino vienytis tarp savęs, gaiviu 
ti tautiškąją dvasią jaunuomenes širdyse, nes priaugan
č ia i Amerikos lietuviu jaunuomene mažai jos teturi 
Knn. M. Šedvydis dar syki paaiškino, kas gali priklausyti 
prie Susivienijimo, kas ne. Prie Susiv. —  kalbėjo jisai —  
gali priklausyti tiktai tie, ką atlieka velykinę išpažinti ir 
Vit*g kataliku tikėjimo priedermes. Paskui perskaitė iš 
laikraščio, kas atsitiko su garsiu soeijalistu oratorium. P. 
Bagoeium. —  Seimas S. L. A . išmėtė .ji iš tautiečiu Susi
vienijimo, kaipo bledingą asmeni tautiškoje organizacijo
je. Bayoones socijalistams labai nepatiko, kad ju  apaštalą

teip sunkiai pasmerkė visuomenes akyse. Bet susirinke- 
sieji smarkiai plojo rankomis, pripažindami, jog S. L. A. 
seimas teisingai pasielgė su p. Bagočium.

Pasibaigus prakalboms, vyrai, moters ir merginos pr.t 
dėjo rašytis prie Susivienijimo. Klek buvo girdėti, dau
gelis žadėjo prisirašyti kitame -susirinkime, nes ši kartą 
nebuvo atsinešę su savim pinigu.

Linkiu Bayonnes .naujai kuopos geros pasekmes.
---------------  Bayoniškis.

SEIMAS.
Šimet visi tikėjosi trukšmingo seimo, lauke nemaža 

barniu delei organo ir dvieju ar trijų asmenų. Bet riks
mas buvo tik pradžioje, šeip jau seimas atsiliko šaltai, 
rimtai ir, galima sakyti, pavyzdingai. Asmenišku užkabi- 
nejimu truko; kiekvienas galėjo laisvai išreikšti savo nuo
monę apie visokius dalykus. Niekas negali pasiskusti, kad 
seime viešpatavo carizmas, prievarta, apgavimas, kad ne
duota balso, kad delegatus užrėkta, išgązdinta. Plaktukas, 
nors gulėjo ant stalo, nebuvo vartojamas ir dar pirmą die
ną tapo paguldytas ant grindų kampe. Vienam-kitam gal 
šis ar tas nepatiko, bet užtat kiekviens gavo tą užganėdi
namą, kad viskas, kas buvo padaryta seime, tapo padary
ta teisingai ir legališkai. Delegatai išreiškinejo savo norus 
slaptu balsavimu, ir didumos norai buvo priimami be pa
giežos ir murmėjimo. Paimkime kad ir organo klausimą. 
Šitame reikale kalbėjo daug delegatu, visaip, bet visi 
išreiškė savo nuomones be jokiu trukdymu ir pertrauki
nėjimu. BeDt trims dešimtims delegatu rūpėjo labai, kad 
organu pasiliktu vienas ar kitas koks laikraštis —  bet di
duma nenorėjo jokio organo, ir mažuma pasidavė jai be 
rugoniu ir išmetinėjimu. Teip buvo visuose reikaluose. 
Neabejojame, kad kiekvienas delegatas, apleisdamas 
Cleveland’ą, išsivežė su savim troškimą, kad visi Susivie
nijimo seimai atsiliktu teip, kaip atsiliko X X IV -sai sei
mas.

Labai linksmu apsireiškimu buvo broliškas atsižiūrė
jimas i kitas lietuviu organizacijas. Netemijome pavydo 
nei tos atkaklybes, kurią matydavome Susivienijime se
niau, kad štai ’ ’męs vieni galime atlikti toki pat darbą, 
kaip ir kiti; nereikalaujame susidėti su kitais ir tt.“  Pa
vyzdžiu, šimetis seimas paliepė centro vyriausybei ir atski 
roms komisijoms susižinoti emigracijos reikaluose su ku
nigu Sąjunga ir kitokiomis organizacijomis, užsiimančio
mis šitais reikalais; paskirdamas komisiją vadovėliu mo
kykloms pampinti, liepo jai susinešti su Europos ir Ame
rikos panašiomis komisijomis: Sandara L. R. K . A . taoo 
priimta i Susivienijimo glitas ” be niekur n iek o*k aip  tai 
išsitarė vienas delegatu. Ir tusi tie dalykai dare labai sma
gu ispudi.

Ir vėl, kaip malonu buvo klausytis kalbu tu delegatu, 
ka šnekėjo apie visos tautos bendrus reikalus. -Marijam
polės mergaičių progimnazijai paskirta 1000 rubliu be jo
kio pasipriešinimo, o mesimas atiduoti Vilniaus ’ ’Dailės”  
Draugijai visus likusius tautiškus centus —  iki paskuti
niam skatikui —  tapo priimtas truksmmglausiu ranka 
plojimu.

Del litu tai ir kitu, čia nepaminėtu priežasčių, drįsta
me pavadinti kątik atsilikusi Clevelande Susivienijimo 
seimą pavyzdingu.
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P A S A R G A
Neatėjus lietuviškoms raidėms i laiką, šitas ’ Drau

go“  numeris tapo atspaustas be kai-kuriu lietuviškojo 
rašto ženklu. Tolesni numeriai eis priderančiai.

REDAKCIJOS PASTABOS.
Kas nėra girdėjęs apie Ernestą Haeckel’i, tą pasku

tini galingo kitados materijalizme atstovą t Laisvamaniai 
laiko ji stipriausiu savo tikybos, kurią vadina monizmu, 
išreiškėju ir apgynėju, štai šitas Haeckel’is susilaukęs Ti> 
metu amžiaus, pasitraukė iš Jenos universiteto, kur buvo 
ilgus metus zoologijos profesorium. Kaip paprastai pana
šiuose atsitikimuose žmones pradėjo svarstyti, ką jisai 
gero yra padaręs visuomenei ir mokslui. Svarstymai išda
vė netikėtus rezultatus. Pirmutinis d-ras A . Brass užmėtė 
Haeezeliui, kad šis savo vadovėliuose ir raštuose tyčia pie
šęs žvėrių paveikslus ir grobus ne teip, kokiais jie yra, 
bet teip, kaip jie turėtu atrodyti, jei Haeckel’io evoliuci
jos mokslas butu teisingas. Pats Haeckel’is prisipažino, 
kad jisai iškraipydavęs p. .veikslus, bet, girdi, tie iškrai
pymai nebūdavę nei dažni nei svarbus. Tuomet visi vo
kiečiu mokslavyriai pasidalijo i dvi dali. Keturios dešimt 
šeši gamtos mokslo žinovai (tarp ju kai-kurie universite
tu profesoriai) apreiškė, kad nors reikią papeikti Haec
k el’io metodos, bet vis-gi, esą, jo evoliucijos teorija esanti 
teisinga. Antra vertus, trisdešimt septyni profesoriai, mu- 
zeju direktoriai, mokslišku ištaigu viršininkai ir tt- ap
skelbė viešai, kad Haeckel’iui, kaipo mokslo vyrui, i ega- 
lima nei kiek pasitikėti ir kad jo metodos suvedžioja tik 
žmones. Tokiu budu atsirado Vokietijoje ginčai delti

Haeckel’io. Tie <isčai tsiiiepe i plačias minias, o tai dėl
to, kad Haeckel’is yra tėvu monisiižkojo judėjim o, kursai 
bandė pastatyti uau ją : ikejimą krikščionybės vietom (mo 
rūstu tikyba platinosi daugiausiai tarp social —- demokra
tu). Monistai netiki, kad yra Dievas, dvasios ar, apskritai, 
tas viskas, ko negalima akimis pamatyti, ausimis išgirs", 
nosim užuosti arba rankomis apčiuopti. Ju nuomone, tee- 
santi vien medžiaga, kuri, girdi, tori kaSnkovkia, slaptim 
pą. neatskiriamą nao &a*ęs spėką. T oji spėka judinanti 
medžiagą —  ir iš to, girdi, atsirandą viskas, ką tik ma
tome pasaulyje.

Šitoki tai mokslą Haeckel’is bandė patvirtm ti neva 
mokslingais prirodymais, bet regimai tokiu prirodymu 
jam pritruko, jei pradėjo elgtis nepadoriai su gamtos mok 
siu. Ir prie to visko atsiranda žmonių, ką Haeckel ’k> 
raštus verčia i svetimas kalbas!

Neseniai dienraščiai pranešė, kad W ilkes-Barre Inose 
’ ’Kataliku Gimnastikos Sąjunga“  (Catholie Gymnasium  
Association“ ) nupirko gabalą žemes už dvidešimti ink
stai čiu doleriu ir rengiasi netrukus statyties dideiusmurus 
Bus juose sale gimnastikai su didele maudykla, knygynas, 
kambariai žaislams (biliardas, šachai ir tt .) , sale paskai
toms ir kitokie apsišvietimo ii pasismaginimo įtaisai. Bus 
tai reguliariškieji Y . M . O. A . namai, tiktai vedami kata- 
likoškoje dvasioje. V isi žino, kiek gero neša protestantą 
jaunuomenei Y . M. C. A . (Young Men’s Christian Asso
ciation) —  tiek pat doriškos naudos gali nešti panašios 
ištaigos ir kataliku paaugančioms kartoms. Jauni vaiki
nai užiuot vaikščioti po smukles, išdykauti gatvėse, lan
kyti nemorališkus teatrelius ir nepadorius judamus pa
veikslus, eis i vietą, kur gales pasiskaityti, pasimokinti, 
pasigimnastikuoti ir. apskritai, praleisti laiką dorai, svei
kai ir naudingai

O męs, lietuviai, kada susilauksime savo paaugančiai 
jaunuomenei tokiu n am u ?.. .

Vilniaus ’ ’Viltyje“  p. K . Ž. rašo eilę įdomiu ir pamo
kinančiu straipsniu vardu: ” Kovokimc ir su musu inteli
gentijos tamsumu* ‘ . Rašytojo nuomone —  ir to ji nuomo
ne, pabrėžiame, yra teisinga —  Lietuvos inteligentija 
neturi atsakomo apsišvietimo ir išsflavinimo ne tiktai tuo
se moksluose, kuriuos yra baigusi, bet ir tuose, kuriu 
nėra mr . rausi, o kuriais daugiausiai mėgsta. xižsiimineti 
(politikes- 'r  visuomenes mokslai). Šito tamsumo prieža
stį p. K . z . atranda netikusioje Rusijos m okyklų gyste
l i ® -  Augotessuuju mokyklų studentai užiuot mokintis 
i'iedicinos ir kitu savo profesijos dalyku politikuoja ir 
filosofuoja apie tokius daiktus, apie kuriuos nesutinka 
tarp savęs subrendę ir šeip jau mokyti vyrai. Rezultate, 
pabaigę šeip teip universitetą arba kitą kokią aukštesnę 
mokyklą jaunikaičiai nežino priderančiai nei savos pro
fesijos nei nepasidaro atsakomais politikais nei gal „p n<? 
tampa sumaningais ir naudingais visuomenes ve žėjais. 
Jiems tikrai tinka P askalio žodžiai: ” Tie kurie yra tik
tai paragavę mokslo, manosi esą gudrus, ardo pasauli ir 
daro daugiau blogo, nekaip tie, kurie nieko nemokai4*
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Su vidutinėmis mokyklomis dar prasčiau. Čia vaikai 
iš mažens pripranta žiūrėti i savo mokytojus tartum i ko- 
kias savo priešininkus, ypač kad pakraščiuose, viešpatau
jant rusinimo politikai, mokyklose yra užgaunama moki
niu tikyba, iškraipoma istorija,, paniekinama kitataučiu 
kalba ir tt. Mokiniai, nematydami mokytojuose nei va
dovu nei patarėju, jieško žinių ir patarmių pas vyresnius 
mokinius. Teip tatai, vaikas pradeda mokyti vaiką, ir to 
visko pasekmes labai apverktinos. Nesubrendęs jaunikai
tis pradeda niekinti autoritetus ir pūstis ’ ’mokslu“ , ’ ’li
beralizmu“ , ’ ’įsitikinimais“ , ’ ’idėjomis“  ir i tat pana
šiais daiktais, kurie skamba gražiai lupose arba ant popie- 
ros, bet nereiškia nieko. Delei tu ’ ’idėjų“  etc. ir j u •'•ardu 
jaunikaitis nustoja mokytis, ima skaityti ’ ’progresyviškus* 
raštus, kuriu nesupranta; pradeda tinginiauti, išdykauti 
—  ir kaip matai turime išvytą iš gimnazijos jaunikaiti su 
pretensijomis prie kankinybes už ’ ’politiškus“  reikalus. 
Iš jo bus gal ’ ’filosofas“ , prieštikvbiniu knygeliu platin
tojas, neteisingu korespondencijų i ’ ’pirmeiviškus“  lai
kraščius rašytojas, visokios tvarkos priešininkas —  ba! 
iškils gal dar i ’ ’Giltines“  vadus.. .  Tao pačiu tarpu, jei
gu jisai butu mokinęsi to kas jam priderėjo išmokti, lais
vose valandose vieton politikuoti ir filosofuoti butu lavi
nęs savo kūną, butu gimnazijoje prisirengęs prie augštes- 
nia mokslu, paskui, pabaigęs universitetą, ir stojęs darban 
ant savo dirvos, butu tapęs naudingas ir sau ir visuome
nei. Šeip jau pasiliko ne tik nenaudingu, bet dar tapo 
kenksmingu. Nesistebekime tat, kad šios rūšies ’ ’pirmei
viams“  nelabai sekasi Lietuvoje: vienas po kito dingo 
’ ’pirmeiviu“  laikraščiai, teip kad pasiliko vien tik ’ Lie
tuvos Ūkininkas“ , bet ir šis, kiek girdėti, vos tik gyvuoja. 
Regimai visuomenei musu tamsios —  anot p. K. Ž. —  inte
ligentijos darbai nepatinka. Čia randame patvirtinimą se
nos tiesos, kad žmogaus ir jo darbu vertybe yra apsprend
žiama socijališkai, t. y. visuomene instiktvviškai atmeta 
tokius darbus, kurie jai yra nenaudingi, ir priima tokius, 
ką jai neša naudą.

A. f  A.
MATO KLIMTUTE.

Birželio 29 d. Amerikos lietuviu visuomene neteko 
vieno savo papuošalu. Tą dieną 5 valandą išryto Pittstone, 
Pa., persiskyrė su šiuo pasauliu Mare Kliiuiute. A. a Mare 
turėjo dideli talentą prie muzikos, ir nuo jos daug tikė
tasi ateityje. Jai buvo žadami jei ne Paderevskio laurai, 
tai bent Slivinskio arba JačenausMutes garbe. Tie, ką ją  
pažinojo ir girdėjo jos skambinimo ant piano, didžiavosi 
išangšto, kad štai ir lietuviai turi savo tarpe mergaitę, su 
kuria gales girtis viešai prieš kitataučius. Todle niekas 
teip skaudžiai neatjautė smūgio, kuri nemaloniaga mirtis 
uždavė lietuviu visuomenei, kaip šitie tai jos prieteliai —  
p3zist»diiii • • •

Marija Magdalena Klimiute gims Pittstone, Pa., 22 «. 
liepos 1892 m. iš tėvo Motiejaus Klimo ir motinos Katari
nos Lopačiutes. Paaugusi pradėjo eiti i vietines airiu pa
rapijos mokylą. Sesers —  mokytojos tuojau patemijo jo 
je muzikalioms gabumus ir atkreipė i ją ypatingą atidą.

Buvo jinai seserų numylėtinė, ir jos negalėjo atsigaileti 
jos, kad ji, apleidusi ju mokyklą, pradėjo važinėti i ” Wyo 
mir.g Seminary“  (Kingston, Pa.). Neužmiršo jos ligoje. 
Lanke ją tankiai, ramino, o mirties dienoje užpirko mi
šias už jos sveikatą. Mišios tapo atlaikytos šeštą valandą 
išryto, bet jau už Mariutės dūšią, nes sesers buvo ga
vusios žinią, kad ju numylėtinės jau nėra tarp gyvųjų.

A. a. Mare buvo vienatine gyva duktė p. Katarinos 
Klimienes. Motinos, kuri nieko nesigailėjo savo vientur
tei, gailesti lengva įsivaizdinti. Bet gailisi ir raudoja Ma
riutės visi, ką tik ją pažinojo. Buvo tai dora, nekalta, rū
pestinga, darbšti, dievobaiminga, talentuota mergaite. Li
goje —  o sirgo jinai netoli keturis menesius — lanke ja 
kunigai, kuriems tiktai tuo laiku pasitaikė būti Pittstone, 
moksladraugiai ir moksladrauges. mokytojai, prieteliai, 
gimines, pažistami.

Laidojimo diena buvo nuliudimo diena visam Pitt- 
stoc’o miestui ir aplinkinėms. Nabašnike buvo plačiai ži
noma ne tik lietuviams, bet ir kitataučiams. I jos laidotu
ves suėjo ivairus žmones, teip kad slavoku bažnyčia toli 
nesutalpino visu palydovu. Kvietku buvo prisiųsta tiek 
daug, kad reikėjo paimti vieną karietą joms nuvežti ant 
kapiniu. Buvo tai didžiausios laidotuves, kokias tiktai 
Pittstonas kada mate. Griaudu pamokslą pasakė kun. J. 
V Kudirka. Apeigose dalyvavo greta vietinio klebono, 
kun. A. Kaupo, dar kunigai: J. Kassakaitis, V. Vizgirda, 
A. Šaulinskas ir A. Paveo (slavokas).

Pirmieji ligos ženklai apsireiškę 9 č. kovo, kuomet ne 
tikėtai kraujas prasimušė pro burną. Nuo tos dienos na
bašnike ėjo vis silpnyn ir silpnyn. Buvo šaukiami ivairus 
gydytojai. Galop tapo sutarta vežti ligoni i White Haven, 
i džiova sergančiųjų ligonbuti. Neveže ją tenai 21 d. birž., 
bet ant rytojaus turėjo pargabenti atgal. Gal kelione, gal 
kitkas pakirto jaunos mergaites spėkas. Gyveno jau neil
gai. Nedėlios rytą (birž. 27 d.) jinai nepažino net kun. 
Kaupo, kursai buvo atėjęs su Švenčiausiu. Panedelyje at
sigriebė ir šnekėjo iki pat mirties.

Tegul žemele buna jai lengva! Jos nekalta dusele be 
abejo jau gieda dangiškus hvmnus drauge su cherubi- 
mais.

SILVA RERUM. 
šv. Tėvas nenori automobiliaus.

Viena Amerikos automobiliu dirbtuve norėjo nese
niai padovanoti popiežiui Pijui X . automobiliu, papuoštą 
Bažnyčios Galvos ženklais. Bec šv. Tėvas tos dovanos ne
priėmė.

Kokins dabar civilizuotos moters plaukus nešioja.
Amerikos konsulis Puller iš Hong Kong (Kynuose) 

praneša valdiškai, jog 1907 m. išvežta iš Kynu i Ameriką 
56,333 svaru žmonių plauku, o 1908 m. jau tu svaru buvę 
207,414. Tie plaukai yra nukirpti nuo gyvu žmonių ir nuo 
nabašniku; Amerikos moters nešioja tuos plaukus ant sa-
VO g&iTO. !. . .

Pemial atsivertė i kataliku tikėjimą 28,709 Amerikos 
protestonaL
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DVIDESIMTIKBTVIRTAS SUSIVIENIJIMO LIETU
VIU RYMO-KATAUKU AMERIKOJE SEIMAS.

SEIMAS TĘSĖSI D VI DIENI: 22-23 BIRŽELIO. 

PRADŽIOJE DALYVAVO VYSKUPAS KOUDELKA.

JOSIU RIKSMU, TIK PRADŽIOJE.

SANDARA SUJUNGTA SU SUSIVIENIJIMU.

JOKIO ORGANO.

ATEINANČIAIS METAIS SEIMAS PLYMOUTEE.

TAUTIŠKI CENTAI PADALINTI TARP VADOVĖLIU 
MOKYKLOMS, M A R IJAM POLĖS MERGAUSIU PBOGL 

MNAZUOS IR VILNIAUS ’ D AILĖS“  DRAUGUOS.

LAIBUTES, KASIERIUS.

NAUJA VYRESNYBE: KUN. S. PAUTIENIUS, PREZI
DENTAS; K. KRUŠINSKAS, SEKRETORIUS; G.

Seimas prasidėjo utarnike, 22 d. birželio, iškilmingo
mis šventomis mišiomis šv. Jurgio lietuviu bažnyčioje Cle 
velande; pamokslus sake kun. P. Saurusaitis, kun M. 
Kraučiunas ir Jo Malonybe vyskupas Koudelka. Posėdžiai 
tapo atidaryti valdiškai 11:12 išryto. Seimo pirmininką 
tapo išrinktas diduma baku kun. S. Pautienius iš Girard- 
ville, Pa.: maršalka P. Skunskis iš Cleveland, O .; sekre
toriais : M. Kadzievskis iš Chicago, UI. ir J. Tumasonis iš 
Wilkes-Barre, Pa. Prie to visko daug riksmo, kojų trepse 
jim o ir betvarkes.

Tolesni posėdžiai atsilieka tvarkoje, romiai ir rim
tai. Pereitu metu seimo protokolas pataisytas trijuose pun 
ktuose: padalioime Susivienijimo iskryrius, rinkime centro 
vyresnybes ilgesniam laikui, kaip vieni metai, ir paskyri
me algos sekretoriui. Nutarta, kad augštesniuju skyrių  
nariai, neišbuvę Susivienijime šešių meresiu, gaus pirmo
jo skyriaus mirtinę; kad vyresnybe bus renkama tiktai 
vieniems metams; kad sekretoriaus alga bus 50 dol. me
nesiui.

Vakariniame posėdyje pripažintos mintines ir pašal
pos sužeistiems ir pabėgusiems nariams. Perskaitytas se
kretoriaus raportas (pasirodo, kad seimo metu Susiv. ta 
rėjo 4945 pilnus narius). Suspenduoti centro vyresnybes 
Chicagbs pernykščiu metu delegatai priimti atgal i Susi
vienijimu pilnais nariais. Išrinkto teip-pat kom isijos 
Įnešimams perkratyti ir sutvarkyti, duoti reporteriams 
žinias apie seimą, ir tt.

Antroji seimo diena buvo pašvęsta įnešimu svarsty
mui, padalinimui tautiškųjų centu, organo klausimui, vie
tas ateinančiam seimui paskyrimui ir centro vyresnybes 
rinkimui. Vadovėliams leisti paskirta 300 dol., mergaičių 
progimnazijai Marijampolėje 1000 rubliu (apie 526 d o l.'. 
likusieji pinigai (iš $919.02) padovanoti Vilniaus ’ D a i
lės“  Draugijai Iš atžvilgio, kad ateinančiais metais pri
puola dvidesuatpenkmetines Susiv. įkūrimo sukaktuves,

ateinančiam seimui vieta paskirta Plymouth, Pa., kur Sus. 
yra užsim ezgę. Vyresnybe buvo renkama slapta balsavi
mu. Prezidentu tapo išrinktas kun. S. Pautienius. iš Girard 
ville. P a .; viceprezidentu J. Riktoraitis iš W aterbary, 
Conn.; sekretorium K . Krušinskas iš Brooklyn, N , V .; ka- 
sierium G. Laikinis iš Duryea, P a.; kasos globėjais K . 
Vaškevičius iš Newark, N . J. ir J. Viersitis iš W orcester, 
M ass.; dvasišku vadovu kun. V . Štaktievičius iš Newark, 
N. J .; knygiam kun. V . Vizgirda iš  W llkcs-Bazzi:; Pa. 
Seimas užsibaigė seredoje, 23 d. birželio, 7 :40 vakare^

SEIMO SMULKMENOS.

Utamikas, birželio 22 d.
Devintą b lan d ą išryto atvadavo i lietuviu šv. Jurgio 

kleboniją Jo Malonybe vyskupas Koudelka; atveže ji  ka
rietoje kun. A . Milukas ir kun. AL Pankaus&as. Iškilmiu- 
gos mišios prasidėjo 9 :15 . Laike jąs Susivienijimo dva
siškas vadovas, kun. A . Milukas iš Philadelphia, Pa. ; ui- 
jakonu buvo kun. F . B. Serafinas iš Chicago, G L ; sobdija- 
konu kun. A . Jurgutis iš Pittsburg, P a.; ceremonijorium  
kun. M . Kraučiunas iš Chicago, HL, Vyskupiu asitavu 
kun. J. Halaburda, vietinis klebonas, ir kun. P . Saurusai
tis iš W aterbary, oCnu.

Po evengelijos pamokslą sake kun. P. Saurusaitis, pa 
ragindamas Susivienijimo nariu sueti atgal i meilę ir 
sutikimą, ir —  priešingai centro vyresnybes pagarsini
mams —  apšaukė seimo pradžią 2 valandą popiet. Po ” Ite  
mlssa ėst“  antrą pamokslą sake kun. M. Kraučiunas. Po 
to Jo Malonybe vyskupas Koudelka pasveikino delega
tus angliškai, paskui čekiškai ragino Susivienijimą rūpin
tis savo broliu dvasiškais reikalais, galop perskaitė trum
pą pasveikinimą lietuviškai (vyskupas Koudelka moka 
truputi musu kalbos).

Po mišių delegatai nepaiso apskelbimo iš sakyklos, 
kad seimas prasidės tiktai popiet, ir visi eina i salę. Šankia 
prebidentą, p. J. Nausiedą. 10:50 ateina i salę Jo Malonybe 
v. Koudelka. Perstato ji delegatam r  p. L Nausieda. Vysku  
pas sveikina delegatus ir prižada paremti lietuvius visuo
se ju  reikaluose, kokiuose tiktai jis gales jiem s padėti 
Atsako angliškai kun. A . Milukas, padėkodamas vysku
pui už jo  meilingą atsilankymą seimai, ir gerus velijimus. 
Pabaigęs anglišką prakalbą, kun. Milukas apreiškia dele
gatams, kad seimas busiąs atidarytas tiktai 2 valandą po
piet, nes reikią vyskupą priimti su pietumis, ir tt. Bet ki- 
la riksmas, n? ganės ir garsus reikalavimai, kad seimas ku
tu atidarytas tuojau. P. Nausieda sako, kad knygos dar 
nepabaigtos Sūrėti, ir dėlto, esą, reikia seimą pradėti vė
liau. Kun. Y . Vizgirda reikalauja, kad seimas butu pra
dėtas tuojau, nes ’ ’męs, kunigai, esame apleidę savo pa
rapijas, delegatai palikę namie savo šeimynas ir darbą —  
dėlto kiekviena minuta mums brangi“ . . .  Tą pat atkar
toja vyskupui lenkiškai Riksmas rcsimažina. Šneka M . 
Toluba (iš Stormerville, P a.), sugėdindamas delegatais 
už ju  nešvaru pasielgimą vyskupo akyvaizdoje ; pataria 
išleisti vyskupą ir tik tuomet balsuoti, kada nradeti sei
m ą: tuojau ar popiet, šneka kun. V . Kudirka, sekreto
rius K . Krušinskas ir  k iti ~ ^
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Oriop prezidentas I. Nausieda prižada sogrižti už 
penkių aunntu ir išveda vyskupą iš sales. Visi atsistoja. 
Vyskupas išeina 11 K)5.

11 d 2 išryto p. Nausieda sugrįžta i salę ir atidaro sei
mą. K . Valukonis reikalauja, kad seimas butu pradėtas 
malda. Visi klaupia ir sykiu su dvasišku vadovu, kun. A . 
Miluku, sukalba Teve musu ir Sveika Marija.

Prasideda mandatu priiminejimas. Šaukia kuopas se
kretorius Krušinskas, mandatus priima prezidentas Nau
sieda, knygius kun. Vizgirda duoda delegatams kaspinus. 
Prie 7-os kuopos (Pittston. Pa) kun. Milukas protestuoja 
prieš M . Tolubą, sakydamas, kad Newarko seimas nepriė
mė jo  už delegatą. Kila trukšmas. Kun. Milukui neduoda 
kalbėti. Skaito vardus 16-os kuopos (Chicago, UI.) dele
gatu. Nausieda protestuoja prieš M. Vabalo priėmimą ) 
delegatu skaičių, nes esąs centro komiteto suspenduotas. 
Kila riksmai. A . Beržinskas (iš Cbieago) reikalauja, kad 
kun. Milukas atsitrauktu nno stalo. Kon. Milukas bando 
kalbėti, bet niekas nenori jo  klausyti. Visutinis sumiši
mas. Kalba daug delegatu, bet nei vieno negalima supra
sti Betvarke tęsiasi iki 11 r40.

Pradėta vėl šaukti delegatus. Prie 40-os kuopos. (Sfe«‘- 
nadoah, P a.), trukšmas. kun. A . Milukas užmeta A. Žemai
čiui, kad neatlikęs velykines priedermes. Riksmas, kojų 
trepsėjimas. Kun. MiiuM neduoda kalbėti Tas —  pat ir 
prie 41 —  os kuopos. Kun. Milukas ir-gi negauna balso 
Trukšmas prie 85-os kuopos. Nausieda užmeta A. Beržin 
sku i kad priklauso prie S. L . A . Trukšmas prie 86-os kuo 
pos. Delegatu yra kun. J. Kassakaitis, bet kuopa turi tik 
17 pilnu nario.

Delegatai pabaigta šauki 12:12. Sekretorius Krušin 
skas skaito delegatu vardus. Skaitymas pasibaigia 1 2 :40 
popiet. Visi priimti, išskyrus 7, apie kuriu priėmimą spręs 
komisija. Priimta delegatu 50, garbes nariu 4, preziden
tas Nausieda —  1 ; viso turinčiu rinkimuose balsą 55, sus
penduota 7.

aNnsieda ineša, kad reiktu išsirinkti maršalką. Išrink
tas vienu balsu vietines kuopos delegatas, p. Povilas 
Skunskis. Ateina i salę vietinis klebonas, kun. Halabuv- 
da

Norima pradėti rinkimai. Kun. M. Kraučiunas persta 
to seimo pirmininku kun. S. Pautienių. Kila riksmas ir 
kojų trepsėjimas, šneka visokie žmones, bet sunku ką su
prasti. A . Beržinskas protestuoja prieš balso atėmimą. 
Ateina i salę kun. P. Saurusaitis. Duoda ir jam balsą, nors 
apreiškia seime neimsiąs dalyvumo. Atvažiuoja kun. T. 
Žilinskas iš Bostono ir kun. V . Matulaitis iš Grand Ra
pids, Mich. Riksmai nesiliauja. Galop sutarta rinkti sei
mo vedeją persiskyrimu. Kandiduoja kun. S. Pautienius 
ir p. J. Riktoraitis. Kirą. Pautienius gauna daug daugiau 
delegatu už save, nekaip p. Riktoraitis. Kun. Milukas pro 
testuoja prieš rinkimus ir reikalauja slaptojo rinkimo. 
Ktm. Miluko pusę karštai palaiko ypač Povilas Mikalaus 
kas iš Bostono, Juozas Kovas iš Waterbury, Conn, ir -T. 
Riktoraitis iš ten-pat. Šitie argumentuoja, kad kunigai 
nesutinka patys tarp saves, tai-gi reikią pirmininku išrin 
kti pasaulini žmogų. Kun. Pautienius bando užimti pir
mininko vietą, bet jo  neleidžia. Kun. Staknevičius ir kiti 
paduoda kitokius rinkimu budus: klausti atskirai kie

kvieno delegato, už ką jisai balsuoja, arba šaukti visus 
delegatus paeiliui prie stalo ir duoti jiem s parašyti savo
jo kandidato vardą. Galop 1 valandą popiet visi sutinka 
rinkti pirmininką slaptu balsavimu. Kandidatais pasta
tyti kun. S. Pautienius ir p. J. Riktoraitis. Kom isija pri
imti ir suskaityti balsus išrinkta, kun. Staknevičius ir 
kun. Halaburda.

Suskaičius baisus pasirodo, kad kun. S. Pautienius 
gavo 35 baisus, p. J. Riktoraitis 24. Kun. Pautienius uži
ma pirmininko rietą ir po trumpos prakalbos liepia rin
kti seimo sekretorius. Išrinkti: Martinas Kadzievskis iš 
Chicago vienu balsu ir -Jurgis Tumasouis iš W ilkes-Barre 
diduma balsu. I komisiją peržiureti suspenduotuju dele
gatu mandatus išrinkti:• M. Kadzievskis iš Chicago, J. 
Riktoraitis iš W at'' oury, Conn, ir Simanas Pileekas iš 
Chicago.

1 £25 popiet k; autienius paleidžia delegatus iki 4. 
valandai.

I POSĖDIS.
Pirmininkas atidaro posėdi 3 :50  popiet. Kom isija  

mandatams peržiureti skaito savo nusprendimą, kuriuo 
išteisina visus suspenduotus delegatus ir pripažista juos 
Iegališkais delegatais, kol nebus prirodyta, kad jie ken
kia kuo norints Susivienijimui. Suspenduotais, o dabar 
Iegališkais delegatais yra:

M. Toluba 7-os kuopos, Pittston, Pa.
Stanislovas Anučauskis, Antanas Beržinskas 85-os 

kuopos, Chicago, UI.
Jonas Žemaitis, 40-os kuopos, Shenandoah, Pa.
Jenas Vieraitis, 41-os kuopos, W orcester, Mass.
Kim. J. Kassakaitis, 86-os kuopos, Plymouth, Pa.
Kun. A . Ežerskis iš Chicago, UI. priimtas teip-pat i 

delegatu skaičių, nors reprezentuoja kuopą, neturinčią 
20 nariu, ir nėra klebonu.

Prasideda skaitymas delegatu vardu: Delegatais y ra :
1 Kuopa. Edwardsrille, P a .: Jonas Kučinskas, Sil

vestras Paukštys.
2 kuopa. Forest City, P a.: Ignas Girdauskas, Juozas 

Mališauskas, Kun. M. Pankauskas.
5 kuopa. Shenandoah, Pa. Stanislovas Čepukaitis.
6 kuopa. Plymouth, Pa. Antanas Urbanavičius.
7 kuopa. Pittston, P a .: Kun. A . Kaupas, Juozas Zujus, 

Leonas Šeporaiiis, Matijošins Toluba.
8 kuopa. Cleveland, O .: Kun. J. Halaburda. Povilas 

Skunskis.
9 kuopa. Cleveland, O .: Simanas Kimutis.
13 kuopa. Baltimore, M d .: Juozas Vasiliauskas.
15 kuopa. Chicago, B Į.: Martinas Kadzievskis, Karo

lius Šukeričius.
17 kuopa. Wilkes-Barre, P a .: Jurgis Tumasonis, Ado 

m as Liegus, Kun. V . Vizgirda.
20 kuopa. Philadelphia, Pa. Matas Milukas.
21 kuopa. So. Boston, M ass.: Povilas Mikalauskas.
24 kuopa. MincrsriJIe, P a .: Tarnas Kizerieius.
28 kuopa. Luzerne, P a .: Andrius Vaitulionis.
30 kuopa. Seranton, P a .: Kun Jurgis Inčiura.
31 kuopa. Makancy City, Pa.. Kun S. Pautienius, A n

tanas Danisevičiuš, Martinas Geležele.
33 kuopa. Kensington, U I.: Kun. F . B . Serafinas.
16 kuopa. Chieago, B Į.: Kun. N . Lukošius.
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35 kuopa. MeKees Rocks, Pa.: Kun. Jonas V  aišnoras.
36 kuopa. Newark, N. J .: Kun. V. Stakaevičius, Kazi

mieras Vaškevičius.
38 kuopa. Homestead, Pa.: Kun. S. Čepanonis, V . Pi

kulis.
40 kuopa. Shenandoah, Pa.: Stanislovas Dovidaitis, 

Jonas Barauskas, J. Žemaitis.
41 kuopa. Worcester, Mass.: J. Vieraitis.
42 kuopa. Brooklyn, N. Y .: K  Krošinskas.
44 kuopa. Haverhill, Mass.: Konstantas Veneius.
52 kuopa. Lawrence, Mass.: Nikodemas Norkūnas.
61 kuopa. Duryea, P a.: Gabrys Laibinis, Karolius Va- 

lukonis.
63 kuopa. Yougstown, O .: Juozas Sabaliauskas.
66 kuopa. Elizabeth, N. J .: Kuo. B. žindžius.
68 kuopa. Union City, Pa.: Juozas Kovas.
75 kuopa. Wanamie, P a.: Juozas šokelis.
85 kuopa. Chicago, JiL: Stanislovas Radzevičius, Sta

nislovas Anučauskis, Antanas Beržinskas.
86 kuopa. Plymouth, Pa.: Kun. J. Kassakaitis.
91 kuopa. Water'-.rcrv. Conn.: Vincas Stankevičius.
72 ir 95 kuopas. So. Boston, Mass.: Juozas Šalčius.
97 kuopa. Lawrence, Mass., Stanisiova Mikluševičiul 

to
100 kuopa. Chicago, 111. Kun. A. Ežerskis.
101 kuopa. Chicago, BĮ.: Simanas Pileekas, Kun E. 

Stefanavičius.
107 kuopa. Waterbury. Conn.: Jonas Riktoraitis.
GARBES N AR IAI: Kun. A. Milukas, Kun. J. V . Ku

dirka, Kum M. Kraučiunas, Kazimieras Radzevičius.
Atėjo vėliau: Knn. A . Šaulinskas, 11 kuopos, Kun. P. 

Saurūsaitis, Kun. V . Matulaitis, 54 kuopos.

Perskaičius delegatu surašą, patirta, kad maršalka 
P. Skunskis atsisakė nuo maršalkavimo. Jo vieton išrink
tas p. T. Girdauskas.

Sekretorius Krušinskas skaito telegramos su pasvei
kinimais. Knn. Tarnas Žilinskas meldžia balso ir skaito 
karštą pasveikinimą nuo Marijampolės ’ ’Žiburio“ . Pasvei 
kūrimas priimtas gausiu plojimu rankomis. Kun. Žilin
skas meldžia delegatu neužmiršti Marijampolės mergai
čių progimnazijos ir paskirti jai auką.

Sekretorius skaito pereito seimo protokolą. Skaity
mas tęsiasi nuo 4:10 iki 4:27 popiet. Pirmininkas klau
sia, ar protokolą priimti ar ne. Kalba kun. J. Čepanonis, 
M. Toluha ir k iti Vieniems nepatinka padalinimas Susi
vienijimo nariu i skyrius, kiti kalba apie sekretoriaus al
gą, treti apie organą, centro komiteto rinkimus ir tt. Nie
kas nepristoja, kad pereitu metu seimas butu priimtas pil
n ai Tik šitoje valandoje seimo sekretoriai: Kadzievskis 
ir Tumasonis, užima savo vietas už stalo. Kun. Kudirka 
pataria priimti pernykščio seimo protokolą, bet pataisy
ti, kas jame aera garo.

Svarstomi pirmučiausiai rinkimai i centro vyriausy
bę. Kalba kun. Kassakaitis, kun. Staknevičius ir k iti Pa
taisymas skamba: Semias renka centro komitetą vieniems, 
o ne dvejiems, trejiems ir tt, metams. Priešininku nėra.

Svarstyme apie skyrius kalba Riktoraitis, kun. Krau 
cianas, kun. Staknevieius ir kiti. Priimtas vienu balsu

kun. Staknevičiaus pataisymas, kursai skamba šiteip: 
Augštesriu skyrin nariai, neisbuve savo skyriuj© šešin 
menešn, gauna tiktai pirmojo skyriaus mirtinu 
tie, ką išbuvo ilgias, gsss iš Susivienijimo kasos tavojo 
skyriaus mirtinę pilnai

Apie sekretoriaus algą kalba K. Vaškevičius, kun. 
Staknevieius ir kiti, bet klausimas *>alikzas tolesniems 
svarstymams.

Buvusis sekretorius Krušinskas nori skaityti eentro 
komitete posėdžiu protokolus, bet niekas nenori ju  klaus}' 
ti. Tuomet p. Krušinskas skaito Susiv. nariu stovi. Pasiro
do, jog prieš pati seimą Susivienijimas tarėjo 4945 pilnius 
narius.

Raportas priimtas.
Prasideda rinkimai komisijos peržiureti Įnešimus. 

Išrinkti: kun. M. Pankauskas, M. Vabalas ir kun. J. če- 
panonis.

Delegatai n 'ša prie stalo savo kuopa įnešimus.
Komisiją pa dusti šv. Tėvui telegramą išrinkta iš se

kančiu kunigu: V . Staknevičiaus, V. Vizgirdos, A. Kaupo.
Presos komisija: Ponias Sktmskis ir kuo-. Halabsr- 

da.
5:10 popiet posėdis pertrauktas 15-ai minutu. 

n-saž POSĖDIS.
Posėdi atidaro pirmininkas kun. - JPautienius lygki 

pusiau šeštą popiet. Komisija įnešimams sutvarkyti aprei. 
škia, kad negalimas yra daiktas sutvarkyti įnešimus teip 
trumpu laiku, ir meldžia duoti jai laiko iki rytdienai. Pi? 
miliukas liepia skaityti prisiųstus seimui meldimus.

Sekretorius Kadzievskis skaito meldimą Audriaus 
Kazlausko iš Duryea, Pa., kursai, sužeistas ant geležinke
lio, negalįs dirbti. Karolius Valukoois liudija apie Kazla
usko teisingumą. Diduma balsu pripažinta išmokėti Kaz
lauskui 100 doL E  mirtines.

Seimas teip-pat pripažista po šimtą‘doleriu iš ju mu
tiniu paliegusiam Ignui Karbauskui ir jo poeiai (abudu 
iš Wilkes-Barre, Pa.).

Tiek pat pripažinta iš jo mirtines buvusiam Susiv 
vice-prezidentui, J. Daukšiai, kursai netekęs kojos ne
gali daugiau dirbti Petras Petrauskas, Iš Westville, BL, 
gauna 100 dol. pašalpos, kaip ir kiti. Rozalija Ambrazai- 
taite, prigulinti prie 85-os kuopos (Chicago), ir-gi gauna 
100 doL iš savo mirtines.

Pc- ilgesniu svarstymu pripažinta puse mirtines Lau- 
nįkaičiui iš Exeter, Pa., kurio vaikui tramvajus nuvažia
vo koją. Bet Antanas Kazlauskas S  McKeesport, Pa., kur 
sai mirė nepilnu nariu, mirtines negauna.

Mare Arbaeauskiene meldžia pati užmokėti mirtina 
už savo vyrą, Juozą Aroačauską, nžmnSfą kasyklose Eils- 
worthe. Arbaeauskas buvo užsimokėjęs i kuopą, bet cen 
tro kaperius mokesties už vieną bertaini nebuvo gavęs. 
Pripažinta išmokėti Arbačanskieaei visą mirtinę.

Ateina laiškas nuo kun- Jono Žilinsko iš Bostone. 
Yra tai meldimas kad Susivienijimas prisidėtu prie paru- 
proinmo ir išleidimo vadovėliu lietuviu mokykloms. Palik 
ta apsvarstyti vėlesniems posėdžiams.

Sekretorius Kadzievskis skaito laišką Povilo Mika
lausko S  So. Bostono. P. Mikai, norėtu pasiskolinti g  Su-

12
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63V. kasos 2  takšt, doleriu namu nusipirkimui —  M eldi
mas atmestas.

Šv. Jurgio draugija iš Newarko meldžia paskolinti 
12 tuksi. doL —  Atmesta.

Ktm. M . Kraučiunas kelia klausimą apie 12 suspen
duotu pernykščio seimo delegatu. —  Seimas priima visus 
atgal i Susivienijimą pilnais nariais.

Čia buvusis prezidentas Nausieda atiduoda kun. Pau 
tieniui Susivienijimo dokumentus: čarteri, kasieriaus kaa 
ciją, sekretoriaus kauciją, kontraktą su ’ ’žvaigždes“  lei
dėjais; kiek vėliau atneša ir antspaudą.

Kasierius Radzevičius paduoda kun. Pautieniui ban 
kn knygutes.

Kasos globėjai: K . Valukonis ir S. Čepukaitis, padu-; 
da savo sąskaitą už atvažiavimą i Clevelandą peržiūrėt i 
knygas. K iia klausimai, kas jiems liepęs važiuoti. Kalba  
Valukonis, Nausieda, Krušinskas ir daugelis kitu. Didės 
ne dalis delegatu nenori mokėti nieko kasos globėjams. 
Posėdis pasibaigia 6:43 vakare.

m POSĖDIS.
Birželio 23 d.

Išryto delegatai rado salią užrakintą. Kun. Serafi
nas ir kun. Pankauskas nuėjo pas vyskupą Farrelly pa
klausti, kas pasidarė. Jiems dar nesugrižus, salią atraki n 
ta. Delegatai'pradėjo rinktis i ją  9 :25 , o pusę dešimtos 
pirmininkas atidarė posėdi.

Pirmučiausiai pradėta šaukti delegatus. Kai-kuriu  
delegatu tuo tarpu nebuvo, bet vėliau visi atsirado, 
rus kunigus: Miluką, Saurusaiti ir~ šaulinšką.

Sekretorius skaito meldimą tėvo Marcelės Dedelai- 
čiutes, 17-os kuopos, W ilkes-Barre, Pa. Marcele Dedelai 
čiute nebuvo užsimokėjusi sausio menesyje, bet užsimo
kėjo viską balandyje ir numirė netikėtai pirmiau, ne
kaip pinigai neujo pas centro kasierra. —  Pripažinta išmo 
keti jos tėvui visą mirtinę —  150 dol.

Sekretorius skaito telegramos ir pasveikinimo laiške
liūs.

9 :43  išryto komisija sutvarkyti įnešimus paduoti* 
savo raportą. Kun. Pankauskas sako, kad neapsimoka 
skaityti viską, nes esą daugiausiai atkartojimai vienu ir 
tu pačiu reikalavimu. Nutarta skaityti visus įnešimus 
paeiliui ir spręsti, ar verti, kad juos svarstytu.

Prasideda inešimu svarstymas. įnešimu esama viso
kiu.

Viena kuopa reikalauja, kad tautiški centai, kuriuos 
centro komitetas yra paėmęs sau už kelionę i Chicago-; 
seimą, butu sugrąžinti i Susivienijimo kasą. —  Pasirodo, 
kad centro komitetas eme už kelionę i Chicago ae iš tau
tišku centu, bet tiesiok iš kasos. Kalba kun. Stakių  
kun. Kudirka, kun. Matulaitis, P . Sknnskis ir kiti. Seni 
išmokėjimai pripažinti legališkais.. .

Kun. Kudirka ineša, kad centro komitetui visados 
mokėti visas keliones lėšas i seimą ir kitokius reikalingus 
susivažavim as. Kelia balsą Toluba. Krušinskas, kun. Kas 
sakaitis ir kiti. Galutinai nutaria mokėti keliones lėšas 
tiktai prezidentui sekretoriui ir kasieriui; kasos globė
jam s tiktai tuomet, kada jie važines peržiureti knygas su

lyg konstitucijos reikalavimu (t. y. 2 arba 3 sykius i 
m etus).

Prie šios progos nutarta vienu balsu užmokėti pp. 
Valukoniui ir Čepukaieiui paduotas sąskaitas važiavimo 
i Clevelandą.

įnešim as paaukoti Valparaiso universitetui 100 dol. 
atmestas.

įnešim as siusti seiman delegatus po vieną nuo 20 na
riu atmestas. Palikta po senovei: vienas delegatas nuo 50 
nariu, bet kuopa, kuri turi. nariu nemažiau, kaip 20, gali 
siusti vieną.

Reikalavimas, kad Susivienijimas prisidėtu prie emi 
grantu namu priimtas. Viskas pavesta eentro komitetui: 
tegul jisai susižino šitame reikale su lotomis organizaci
jom is, kurios rūpinasi šituo dalyku. Tečiau šneka Beržin- 
skas, kun. Staknevičius, ktm. Kudirka ir kiti. Galop, sei
mas, nors nepaskiria emigrantu reikalams jokiu pinigu, 
bet pavelija centro vyresnybei paimti iš kasos labai dide
liame reikale mažą sumą (100 dol. arba mažiau).

Pakeltas sekretoriaus algos klausimas. A . Beržin- 
skas ir kun. Staknevičius pataria paskirti sekretoriui vie 
ną tikrą, mėnesinę algą. Klausiama, kiek išmokėta sekre 
toriui pereitais metais. Krušinskas aiškina, kad perniai 
jisai gavęs $449.45. K . Radzevičius, A . Beržinskas, kun. 
Staknevičius reikalauja, kad sekretoriui butu mokama 
50 dol. menesiui, už ką sekretorius turi duoti atsakomą 
darbą. K un. Čepanonis ir J. Riktoraitis siulija 60 dol. 
kun. V izgirda tiktai 25 dol. menesiui. Po ilgesniu šneku 
nutarta m okėti sekretoriui 50 doL mėnesines algos.

7-oji kuopa ineša paskirti iš tautišku centu 200 dol 
vadovėliu mokykloms leisti. A . Žemaitis nori, kad Susivic 
nijim as atspaudintu vadovėlius savo lėšomis ir turėtu 
pelną iš ju  pardavinėjimo. Kalba kun. Staknevičius, kun. 
Kaupas ir kiti. Klausiama kasieriaus, kiek tu tautišku 
centu yra. Pasirodo, kad ju yra $919.02. Seimas paskiria 
vadovėliam s trečdali tu centu —  300 dol. Centro komite
tas susižinos tame reikale su Federacijos, Kunigu Sąjun
gos ir kitais komitetais.

įnešimai atimti nuo kun. Kudirkos dovanas ir tt. vie 
nu balsu atmesti. Pakeltas kun. Miluko klausimas. Kaž
kurios kuopos reikalauja, kad jisai butu išmestas iš Susi 
vienijim o. Kalba kun. Čepanonis^ S. Marcinkevičius, kun. 
Staknevičius. Nutarta visai nesvarstyti nieko apie kuu. 
M iluką.

Svarstomas mesimas pertaisyti konstitucija, nes se
n oji negera. Kalba M. Vabalas (konstitucija esama daug, 
o hadan-gi nei ant vienos nėra padėta metu, kuriuose ji
nai atspaudinta. todėl nežinia, kuri yra tikra). Kun. Ku
dirka pataria palikti tą pačiu konstituciją. Kun. Stakne
vičius ineša pavesti konstitucijos sutvarkymą senai ko
m isija i: kun. Kaupui, kuu. Vizgirdai ir kun. Kudirkai. 
Senoji kom isija nuspręs valdiškai, kuri spaudinta konsti 
tu rija tikra.

įnešim as išmesti p. Nausiedą iš Susivienijimo visai 
nesvarstytas.

įnešimas rinkti centro komitetą iš vienos ir tos pa
čios vietos atmestas: Susivienijimas renkasi sau ištiki
miausius viršininkus, nepaisant i tai, kur jie gyvena, ir 
noriai apmoka ju  keliones išlaidas.
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Įnešimas, kad prezidentu butu pasaulinis žmogus, 
atmestas.

įnešimas permainyti čarteri teip, kad jis tiktu vi
soms Jungtinėms Valstijoms, priimtas. Visas reikalas pa
vestas centro komitetui, kur? .1 suras geriausią ir pigiau
sią būdą tatai padaryti.

Diskusija pakelta a ^e  reikalavimą, kad Susivieniji
mas išsirūpintu nuo W . -‘ .ortcn’o valdžios, idant atei
nančiame visutiniamc surast ii tuviai butu užrašomi lie
tuviais, o ne rusais, lenkais ir t1:.. Pasirodo, kad šitoki rei
kalavimą galima pasekmingai įvykinti tiktai per kon
gresą. Visas reikalas pavestas komisijai: kun. Kaupui ir 
kun. Staknevičiui.

įnešimas, kad centro vyriausybe butu renkama visu- 
tinu balsavimu (per kuopas) atmestas be jokio svarsty
mo.

10:57 išryto ateina telegrafu pasveikinimas nuo p. 
Jurgelevičiaus iš Mahanoy City, Pa. Pasveikinimas pri
imtas ranku plojimu.

įnešimas, kad moters neturėtu balso seimuose, atme
stas tarp juoku

Reikalavimas, kad paliudijimai butu duodami ir vai 
kams, priimtas. Nutarta atspaudinti atsakomus paliudi
jimus ir duoti juos priklausantiems prie Susivienijime 
vaikams.

įnešta mokėti Susivienijimo prezidentui 50 doleriu 
metines algos. —  Kalba kun. Pautienius, kun. Staknevl- 
čius. įnešimas atmestas, nes prezidentais renkami karšti 
tėvynės mylėtojai, kurie dirba tautos labui dovanai.

Skaitomas reikalavimas, kad Susivienijimo vyriau
sia galva butu prezidentas, ne dvasiškas vadovas. Kalba 
kun. Staknevičius. S. Pileckas ir kiti. Nutarta: vyriausia 
Susivienijimo galva yra prezidentas; dvasiškas vadovas 
turi reikalą rikiai su dvasiškais nariu dalykais. Jisai 
teip-pat yra prezidentu ex-officio augščiausiojo teismo.

įnešimas išsirūpinti seimo delegatams nužemintas 
keliones lėšas priimtas. Susivienijimo prezidentas ir se
kretorius duos žinią apie Susivienijimo seimą geležinke
liams —  kaip tai daro visos kitos organizacijos.

11:20 apskelbta pertrauka dešimčiai minutu.

IV-ASIS POSĖDIS.
Po dešimtminutines pertraukos pirmininkas kun. 

Pautienius atidaro posėdi 11:30 išryto.
Kuo. Pankauskas skaito tolesnius kuopa įnešimus.
įnešimas, kad visi kuopu įnešimai butu skaitomi de

legatams, o ne atiduodami i komisijos rankas. —  Delega
tai patvirtina, kad šitame seime visi /nešimai buvo ištie
sei perskaityti viešai visiems.

Reikalavimas, kad kasierius atsivežtu i seimą banku 
knygutes ir čeki, atmestas: kasierius yra po kaucija ir jo  
kaucija atsako, kol naujas kasierius nepasistatys savo
sios kaucijos.

įnešimas, kad i vyriausybę negali būti renkamis dva 
siškiai, vien tik dvasiškas vadovas, atmestas: rinkimuose 
kiekvienas gali balsuoti, už ką jis nori. be jokiu suvaržy
mu.

(T. B .)

DRIKO ŽYDAI NESĄ M YI.IMI NET LAISVOJE
AMERIKOJE?

Mozės tikėjimo išpažintoju Jungtinėse Valstijose yra
daugiau, kaip pusantro milijono, bet nepaisant i konstitu
cijos užtikrinimus, jie nėra laikomi lygiais su krikščio
niais. Masonu ložos ir daugelis brolišku draugija neįsi
leidžia žydu i savo tarpą, keletas universitetu nepriima 
žydu studentu, kai-kyrie viešnamiai atvirai garsina, kad 
jie nelaiko pas save ’ ’nei šonu nei žydu“ , ir tt. Toksai 
aiškus paniekinimas Abraomo veisles pagimdė sijonistu  
judėjimą net laisvoje Am erikoje. Amerikos sijonistu va
dovu yra profesorius semitišku kalbu Columbijos aniver- 
sitete (Nau-Yorke), R. Gottbeil, * ) . Viename TH E  IN 
DEPENDENT’o numeryje jisai padeda daug vilties jau 
nai urkiuose, kurie dabar yra igiję daug galybes padiša
cho valdybose. Jo nuomone, gal netoli jau ta valanda, kad 
žydai griš atgal i Palestiną ir tenai, gavę savyvaldą, lai
mingai gy vęs sultono globoje. Bet kol tati i įsikūnys, žy
dai kentes persekiojimus ir prispaudimus visame pasau
lyje. Ant tu prispaudimu griaudžiai skundžiasi žinomas 
Anglijos dramaturgas ir sijonistu galva, Israel Zangw ill, 
dar griaudžiau d-ras Charles S. Be:;iheim er savo ilgo
kame straipsnyje. TH E IN D E P E N D E N T ’© redakcija pa
vedė p. Sydney Reid’ui ištirti priežastis, delko žydai nėra 
mylimi Amerikoje. P. Reid vaikščiojo pas viešnamiu, savi
ninkus, mokykla peruetioius, policijos viršininkus, poli
tišku partijų vadus ir tt. Pradžioje niekas nenorėjo k al
bėti apie žydus, bet paskui visi, gavę užtikrinimą, kad ju  
vardai nebus pagarsinti, išsišnekėjo. Išsišnekėjimas buvo 
ištiesu žingeidragas. Delko žydai nėra m ylim i? —  Aiškias 
neapykantos priežastis sunka nurodyti, bet yra kai-knrie 
daiktai, su kuriais rišasi arti žydu vardai. V agiu, plėšiku, 
galvažudžiu, kraujageringu kriminalistu tarp ju  mažai —  
b e t.. .  kas subankrutijo? ;—  žydas; keno sankrova sude
gė? —  žydo; kas ima didelius palakius už paskolą? —  Žy
das. . .  Priimk žydą i gerą viešnami, o pamatysi, kaip pa
skui tą vieną ateis šimtai, teip kad galop krikščioniams 
nebeliks vietos; susidraugauk su žydu, o jis  tuojac pra
dės skaityti tavo laiškus per peti arba, neradęs tavęs na 
mie, perkres visą tavo raštinę ir sužinos visas tavo narni 
nes paslaptis; supažindink žydą su kokiu augštai stovin
čiu žmogum, o jisai tuojau pradės perstatinėti jam  visos 
savo pažįstamus: mat, žiūrėkit, su kuo aš d ra u g a u ju !.. 
Bet pabandyk tiktai užkabinti žydą, pamatysi, kiek pasi
darys riksmo! Gal niekas teip necharakterizuoja žydo, 
kaip anekdotą apie aną M aaški, ką eidamas pro restaura
ciją, užuodė lašiniu kvapą. Negalėdamas pergalėti apeti
to, jisai apsidairė aplinkui, ar nemato kas, ir šm ukšt! i 
vidų. Atsrvalgęs kiaulienos, jisai eina laukan iraeato, kad 
lauke lija , žaibuoja, perkūnai'trenkia.. .  Išsigando žydo 
lis. bet vistiek šaukia: ” U i. kam toks didelis trūkim as už 
mažą kąsneli paršo f '

Nors žydai nėra kenčiami visur, lėčiau baisu pašaro 
dyti atvirai su savo neapykanta. Kai-kuriuese miestuose 
kaip pav. Nau-Yorke, žydai yra labai galingi politikoje, ir 
nelaimingas tas kandidatas, kursai parodo, kad žydai jarr 
nemieti. Po Nau-Yorką ema šitokia pasaka:

.Neseniai žydas kandidavo i teisėjus, faup tai sakos; 
am Tammany Hall tikieto. Policijos kapitonas šanki?
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pas save poiicistą ir liepia jam balsuoti už žydą, bet poli 
cistas griežtai atsisako balsuoti.

—  Patai, —  pradeda itikrineti kapitonas —  bet kas 
padare tave polieistu:

Tamsta, bee as nebalsuosiu už žydą — skamba at
sakymas.

—  Patai, kas tavo broli įstate už sargą teisu?e?
—  Tamsta, bet aš nebalsuosiu už žydą.
—  Bet atsimink, Patai, per ką tavo duktė pateko už 

mokytoją, miesto mokykloje!
—  Per tamstą, bet aš vis dėlto nebalsuosiu už žydą.
—  Turėk protą, Patai: jeigu pats Kristus atsivertė 

ir tapo krikščioniu, tai ar-gi šitas žydas negali atsiversti 
ir tapti krikščioniu?...

Kaip pašneka pasibaigė, apie tatai istorija tyli. Žino
ma tiktai, kad vienas labai stiprus ka-didatas pralaimėjo 
neperseniai rinkimus taktai dėlto, kad syki išsitarė išne- 
tvčiu kažin ką prieš žydus. Nuo to laiko prapnio po Nau- 
Yorką Bowery’es žargonu labai smagi dainele:

He who abuses 
The Jewses 
Alius loses

(K as šneka negerai apie žydus, visados prakiša).
' •) Sijonisiais vadinasi žydai, ką trokšta atgaivinti 

savąją viešpatiją. Seniau jie bandė įsisteigti sau viešpati
ją  Argentinoje, paskiau Afrikoje, o dabar nori tatai pa
daryti Mesapotamijoje. Neseniai gauta zirzia, kad Turki
jos parliamento pirmininkas, Ahmed Riza Bey, pasisaukė 
pas save Nau-Yorko bankininką J. SehifTą ir I. Zang- 
wilFi ir prižadėjo žydams duoti savy valdą, jei jie apsi- 
gyvęs Mesapotamijoje. Sijonistu Amerikoje yra 350 kuo
pos su 50000 nariu.

BLAIVYBES REIKALAI.
1893 m. tiktai šešios Valstijos (Maine, New Hampshi

re, Vermont. Kansas, North Dakota, South Dakota) lr 
viena teritorija (Indian Territory —  dabar prikergta 
prie Oklahomos) neleido savo ribose nei išdirbinėti nei 
pardavinėti svaiginančiu gėrimu; —  šimet tiktai penkiose 
Valstijose (Nevada, Utah, Pennsylvania. New Jersey, Ma
ryland) "ir vienoje teritorije (New Mexico) teleidžiama 
(North Carolina, Kansas, Oklahoma, Tennessee. Mississi
ppi, Alabama, Georgia, Maine) visai neduoda savo ribo
se <rei dirbti nei parduoti svaiginančiu gėralu, —  likusio
se Valstijoje įsigyveno didesnis arba mažesnis suvaržy
mas. Blaivybe dideliais žigsmiais žengia pirmyn.

'Woreesteryje (mieste, turinčiame apie pusantro tūk
stančio gyventoju) jau antru sykiu nubalsuota neleisti 
laikyti smukles. Štai pasekmes: suėmimai už girtybe susi
mažino nuo 3924 iki 1843, už muštynes — nuo 3S2 iki 263. 
už pavogimus —  nuo 343 iki 255. užnežiurejimą ir neuž- 
laikymą šeimynos—  nuo 112 iki 87, už romybes drumzdi- 
mą —  nuo 274 iki 144. Pirmais metais dar keletas smukli
ninku pardavinėjo savo girtuvese ’ ’minkštus“ (nesvai- 
ginaneius) gėrimus, bet visi uždare įąs. kuomet miestas 
antru kartu nubalsavo prieš smukles. Astuonios aptiekus 
turėjo leidimą pardavinėti degtinę. Šimet toki leidimą tu
ri tiktai viena aptieka.

KREIVAS VEIDRODIS.

a . Če c h o v o  p a s a k a .

Aš ir mano pati iejova i svečiu kambarį. Tenai ažuo- 
ueva samanų ir drėgmės kvapą. Apšvieteva sienas, nema
čiusias švieso koki šimtą metu. Milijonai žiurkių ir pelių 
pasileido i šalis. Uždarius duris papūtė vejas ir pajudino 
popierą. gulinčią pluoštais kampuose. Šviesa krito ant tos 
po p i eros ir parode senovės raštus ir viduramžiu paveik
slus. Ant pažaiiavusiuju nuo laiko sienų kabojo prateviu 
pa'seikslai. Prateviai žiurėjo išdidžiai, šiurkščiai, tartum 
norėjo pasakyti:

— Kad tave kas išmuštu, butu tau geriau!
Mus u žingsniu garsas sklaidėsi po visus namus. Mano 

kosuliui atsake aidas — tas pat. ką atsakydavo mano 
prateviams.. .

O vejas kauke ir dejavo. Kamine kažinkas raudojo, 
toje raudoje buvo girdėti nusiminimas. Dideli lietaus 

lašai belde i tamsius, apdulkėjusius langus — ir tas beldi
mas buvo labai liūdnas.

— O, prateviai. proseniai! — tariau atsidusdamas - -  
Jei bučiau raštininku, parašyčiau, žiūrėdamas i tuos pa
veikslus, ilgą pasaką. Juk kiekvienas iš šitų seniu buvo 
kitados' jaunas ir kiekviena-? arba kiekviena turėjo savo 
meiles istoriją ... ir dar kokią istorija1 Pažiūrėk kad ir 
i šitą senelę, mano prosenę. Šitoji negraži, biauri mote
riške turėjo savąją, labai interesingą istoriją. Ar tu ma
tai — paklausiau pas save pačią — ar matai viedrodi, ką 
kabo ten kampe?

Ir aš parodžiau pačiai dideli veidrodi, juodu bronzų 
apdarytą, kabanti kampe šalia mano nrosenes paveikslo.

— Šitas veidrodis turi slaptingus privalumus: jisai 
prapuldė mano prosenę. Jinai užmokėjo už ji nrlžiniškus 
pinigas ir nesiskyrė su juo iki mirsiant. Jinai žiurėjo i ji 
dieną ir nakti. žiurėjo net tada, kad gerdavo ir valgyda
vo. Eidama gulti, jinai visados guldydavo ji pas save lo
voje ir. mirdama, melde padėti ji sykiu su savim grabe. 
Neišklausė jos meldimo vien dėlto, kad veidrodis neilindo 
i grabą.

— Ji buvo pliuške? —  paklausė pati.

— Gal. Bet ar-gi ji neturėjo kitu veidrodžiu? Deiko 
jinai pamėgo ipatingai šitą. ne koki kitą veidrodi? Ar-gi 
pas ją nebuvo geresniu veidrodžiu? Ne. eia; mieloji, yra 
kažinkokia baisi paslaptis! Ne kitaip. Padavimas sako, 
kad veidrodyje sedis velnias ir kad senute mėgdavusi vėl 
nius. Žinoma, tai nonsensas, bet be abejo veidrodis bron- 
zo apdaruose turi slaptingą galybę.

Nubraukiau nuo veidrodžio dulkes, pažiurėjau i ji ir 
pradėjau kvatoti. Mano kvatojimui atsake dusliai aidas. 
Veidrodis buvo kreivas ir mano veidą iškraipė i visas pu
ses: nosis atsirado ant kairiojo skruosto, o smakras per
skilo ir nulindo i šoną.

— Keistą skoni turėjo mano prosenę! — tariau.
Pati nenorėdama priėjo prie veidrodžio, pažiurėjo i 

ji — ir tuojau pasidarė baisenybe. Žvake išpuolė jai .š



16 D R A U G A S .

ranku ir užgeso. Mus apsiautė tamsybe. Tuojau išgirdau, 
kad puola ant grindų kaži o kas sunkus: tai perpuole me
no pati.

Vejas suvaitojo dar griaudžiau, »ubego žiurkes, po- 
pierose sušlamėjo peles. Man plaukai atsistojo ant galvos 
ir pasijudino, kad nuo lango nusidreske ;e ir r» įkrito 
ant žemes. Lauge pasirodė m enulis.. .

Pagriebiau pačią, apkabinau ją ir išnešiau iš prose
niu gyvenimo. Jinai atsigavo tiktai kita dieną vakare.

—  Veidrodi! Duokit man veidrodi! —  tarė jinai, at
gaudama protą. —  Kur veidrodis?

Visą savaitę po to ji negere, nevalgė, nemiegojo, vis 
tik melde, kad jai atneštu veidrodi. Ji raudojo, rove plau- 
kaus ant galvos, ir galop, kadą gydytojas apreiškė, kad 
ji gali numirti pailsimu ir kad jos padėjimas labai pavo
jingas — tuomet tik aš, pergalėdamas baimę, nusileidau 
žemyn ir atnešiau jai seneles veidrodi. Pamačius ji, jinai 
prasijuokė iš laimes, pagriebė j> pabučiavo ir isteibe i 
j* akis.

Ir štai praėjo jau daugiau, kaip dešimt metu, o ji vis 
dar žiūrisi i veidrodi ir neatsitraukia nuo jo  nei va’ aadei'.

—  Ar-gi aš čia? —  šnabžia jinai, ir aut jos veido sy
kiu su užraudimu atsimuša džiaugsmas ir laime. —  Teip, 
aš čia! Viskas meluoja, bet oe šitas veidrodis! Meluoja 
žmones, meluoja. . .  vyras! O, jei bučiau pirmiau mačiu; i 
save, jei bučiau žinojusi, kokia aš išiiesu esu, nebočiau 
ištekėjusi už šito žmogaus! Jis manęs nevertas! Po mano 
kojų turėtu gulėti dailiausieji, pakiliausieji rid en ai! . . .

Vieną kartą, stovėdamas užpakalyje pačios, pažiurė
jau i veidrodi —  ir atidengiau baisiąją paslaptį. Veidro
dyje pamačiau nežemiškos grožybes moteriškę, kokios ne
buvau sutikęs nei vieno sykio savo gyvenime. Tai buvo 
gamtos stebuklas —  grožybes, dailės ir meiles harmonija. 
Bet kas pasidarė? Delko mano negraži, šleiva pati veidro
dyje išrodė tokia graži? Delko?

O, dėlto, kad kreivas veidrodis sukraipe mano negra
žios pačios kreivą veidą i visus šonus, ir nuo tokio sukral- 
pymo veidas pasidarė išnetyčiu gražus. Minusas su minu
su davė pliusą.

Ir dabar abudu, aš ir pati, sediva prieš veidrodi u\ 
neatitraukdamu ano jo akiu nei vienai minutei, žiuri va i

j i : mano nosis lipa ant kairiojo skruosto, smakras suskilo 
it nuslinko i šoną, bet mano pačios veidas gražiu-gražiau- 
sias —  ir pasiutęs gąšiumas apima mane.

—  K a ! ka! k a ! —  kvatoju aš, kaip laukinis žvėris.
O pat ; šnabžda patylomis:
—  Kokia as graži!
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3. Mr. Mike Šlapikevičius

New Philadelphia, Pa.
Silver Creek, Pa. P. O.

4. Mr. V. Leskeričius
Middleport, P a  P. O.

5. Mr. Joseph Tamašauskas
200 Bedford Aye-,

Brooklyn, N . Y .

6. Mr. -J. čižiauckas
312 S. Poplar S t,

Mt. Carmel. Pa.

7, Mr. T. Kizievie
Minersville, P a  Box 167. 

į 8. Mr. Mamertas Karbauskas 
i 52 G. Sst. So. Boston
Į 9. Mr. Leonas Švagzays 
j 171 5th St. So. Boston,
į 10. Mr. Martin Leneevičius 
į 150 Fiat St. PhiDipsburg. N . J. 
! 11. Mr. Jonas Jankevieia

j 96 Hnll Avė., Maspeth, N. Y . 
j 12. Mr. Alex Getz

j 3220 Illinois Court, Chicago, 111

į 13. Miss Annie Klimąvičaite 
j 321 Kensington Ave., Chicago, 111

j 24. Mr. Antanas Poetus 
j 10806 Wabash Ave., Chicago, 111

15. Mr. S. Yociss and Co.
416 Collinsville Ave.,

East St. Louis, HI.

‘ IDra.-u.go” -A g e n t a i:


