
> SA VAITKUS LAIKRAŠTIS •

.“DRAUGAS”‘ EINA KETVIRTADIENIAIS 
IŠ CHICAGO, ILL.

• LITHUANIAN WEEKLY •

“DRAUGAS”[THE FBIEND]
PuMished Everj Thursdav, Chicago, IH.

Kaina Metams:
Suvienytose Valstijose - - $2.00 
Europoje ir kitose šalyse - $3.00
APSKELBIMŲ 'l(AIHOS_AHT UŽKLAUSIMO

Su visokiais reikalais reikia 
kreipties šiuo adresu:

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

3UBSCRIPT1ON RATES;In United Statęs - - - Foreign Countries - - -
A0YERTISIN6 RATES ON APLICATIOM
AU Commumc*tion« and Money Orden 

be addreMed to:

IS, 25 D. BIRŽELIO QUNE) 1914 M.
MCE AT CHICAGO, ILL., UNHER THE ACT OF MARCH 3rd, 1897.

CHICAGO, ILL, KETVIRTAD 
ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER JULY 8th, AT THE POST

KAS TAM KALTAS? generalis straikas. Traukiniai su
stabdyti, stotįs deginamos, til
tai dinamituojami, relės ir vėlos 
kapojamos, daužomos ir p. Pa
siremiant ministerii} pirmininko 
Salandro pranešimu, daugiau, 
neg šimtas kareivii} ir policistų 
esama sužeistų, kai-kurių net 
labai pavojingai. Neapolyje 
įniršę darbininkai atvirai gatvė
se kovojo su valdžios apginė- 
jaisų Venecija buvo visai atskir
ta nuo kitų miestų ir nuo saus- 
žemio, taip, kad visokie susinė
simai buvo tik laivais. Dideli 
susirėmimai žmonių su valdžia bu
vo Ryme, Florencijoj, Turine ir 
Milane.

Malatesta pareikalavo visų au
tomobilių nuo savininkų Ancona 
mieste ir ant jų išsiuntinėjo savo 
pasiuntinius į apielinkę pranešti, 
kad neva karalius pabėgęs ir tu
rinti būti šalyje apšaukta res
publika. Daugelis miešti} tam in- 
tikėjo ir sudarė savo laikinę sal
džią. Sudeginta daug bažnyčių, 
išplėšta krautuvės, kunigai ir ka
reiviai niekinami ir žudomi. Ra- 
vennos mieste sukilėliai įsiveržė 
į viduryje miesto šv. Marijos baž
nyčių ir išplėšė visus bažnyčios 
daiktus, išsinešė juos į gatvę da
ryti barikadas. Paveikslai sto- 
vylos, altorių pagražinimai išplėš
ti ir sunaikinti, sudaužyti. Kon- 
stitueijonalistų |{|gĮĮbM taip- 
pftt nemaža nukentėjo. “Saki* 
lėliai pasidalinę į šakas pridir
bo visame mieste daug įvairių 
nemalonumų.

darbuoties arba vyskupo nurody
ti jauni darbštus kunigai. Kole
gijoj turės išbūti tol ligi išmoks 
kalbos ir papročių to krašto, į 
kurį važiuos darbuoties.

Nesenas atsitikimas su Turkijos 
pasiuntiniu, kuris buvo maloniai 
Rumunijoj priimtas lyg rodytų, 
kad kokiame reikale gali Rumu
niją savon pusėn patraukti, ypa
tingai iškilus karei Turkijos su 
Graikija. Jei taip atsitiktų, Bul
garija galėtų prisijungti prie Tur
kijos ir sujungtomis spėkomis ga
lėtų atakuoti Graikiją.

Amerikos lietuvių geltonoji 
spauda susilaukė sau rugiapiūtės.
Ją sukėlė ant pažiūros mažas 
Hoosaek Falls miestelyje atsiti
kimas su vienu cicilikų vadu.
Apie tą atsitikimą “Drauge^’*
šis-tas jau buvo minėta. Vieni 
iš tų laikraščių rašo ilgiausius 
išsvajotus straipsnius, kiti ieško 
prasikaltėlių, kiti taip toli nu- 
žeugė, kad apskelbė aukų rinki
mo fondus, į kuriuos mūsų ne
turtinga visuomenė, nors tikro 
reikalo ir nematydama, bet au
kų nesigaili. Mat, kaip gailėties 
kankintiniui už idėją?

Rimtesnieji spauda, trumpai 
patį atsitikimą paminėjusi, nu
tilo ir rodosi visai norėtų apie 
jį užmiršti. Tečiau pats atsitiki
mas, kaipo faktas daug ko mus 
pamokina. Čia mes pamatome 
keletą dalykų, kurių pirmiau gal 
nematėme. Pirmiausiai tai, kad 
geltonoji spauda jau giliai įleido 
šaknis mūsų ateivių dvasiniame 
gyvenime ir kad toji spauda iš
sidirbo sau pasekėjų, kurie šven
tai intikėdami savo vadų žo
džiams nesigaili nei aukų daly
kams, kurie nieko bendro su vi
suomenės labu neturi ir turėti 
negali. Antra, Hoosiek Falls atsi
tikimas mums parodo prie ko veda 
nuo senai mūsų tarpe varomas de-
strukcijinis judėjimas. Gali ei-_
cilikų laikraščiai ieškoti prie-r Huertos 
žaščių, kur tik jie nori, gali kai- gįn0 A 
tinti visus jiems priešingus asme- užimti 
.nis, bet tikroji priežastis yra pa- atstovaE 
sislėpus jų pačių vaduose. Tie prjegjng 
vadai beveik per dešimtį metų Antra 
sėja lietuvių tarpe neapykantą patįes j 
vienų prieš kitus, skiepija žmonių vaĮ, 
sielose nepasitenkinimo dvasią, je- 
taigi nieko ypatingo jei prade- dalykų 
jo pasak lietuvių priežodžio — jam pft 
ką pasėjo tai ir piauti. prezider

Tą tai rodo pats dalykas, ko- žinimas 
kiu jį matome šiame laike. Te- t visai 
čiau jei mes norėsime pažvelgti pa^ ^a 
į patį dalyką giliau, pamatysime, Tu0 pft 
kad negaliame visos kaltės mes- j£a(j Qa 
ti tik destrukcijos platintojams SąĮygora 
ir kad dalį tos pačios kaltės pr
turime prisimti męs patįs. riavęs i

Mūsų kaltė yra ne dėlto, kad t 
mes būtume destrukciją platinę, y
bet, dėlto, kad mes ją leidome tur£j0 f 
platinti savo neveiklumu ir per- g- ^aj 
daug dideliu pasitikėjimu savi- graįgįar 

Iš au
Juk męs turime nemažai lietu- VQ jgan 

vių inteligentų, kaip dvasiškių, įngtone 
taip ir svietiškių. Mes turime ugtyįptj 
šviesesnės visuomenės, paprastų voiiU(Cįj 
darbininkų tarpe. Bet visi męs, 
išėmus mažą skaičių, sirgome pas,trai 
apsileidimo liga. 'Atlikę savo pa,]arVf 
priedermes, kurios būtinai reika- jg p( 
lingos paprastam pragyvenimui, pusį, re 
mes dažniausiai tuo ir pasiten- za.gį jg 
kindavome. Žmonių švietimas, jjg nes 
pripratinimas jų prie šios šalies knrį gu 
gyvenimo sąlygų paliekama pa- Buvo a 
tiems žmonėms. Patįs žmonės tįn£s v 
be vadų netoli teeis. Jei neat- politiku 
randa tikrų vadų, jie pasiima to- iegatUs. 
lcius, kokie jiems pasisiūlo. Mū- Taryl 
sų nelaimei visi pasiūlijusieji va- iigaį n€ 
dai, buvo tikri auklėtiniai Rusi- vo atgį 
jos revoliueijonizmo dvasios, ar- ma 
ba tų auklėtinių auklėtiniai, jr 
(Reikia pripažinti, kad šie pasta- nepriįrr 
rieji pasirodė esantįs veiklesni, gaj net 
negu jų auklėtojai, nes anie, 8j0 (ja 
pirmieji, turėjo dar šiokią tokią gatus i 
nuomonę apie laisvę bei apie do- j N 
rą, bet naujieji apart biznio dėjimą 
nieko nemato). Jų darbų pasek- n£ j< 
mės jau mums matomos. Būtų vietose, 
gerai, kad to užtektų. Jei tikė- atstovų 
ties pranašavimu tos pačios gel- jr 

t,onosios spaudos (“Dilgėles” No. nuomoi 
13), panašus atsitikimas pH( 
esantis tik pradžia. Toji epide- dyS vi« 
mija, jie sako smarkiai platinsią. Tary 
Taigi čia klausimas kįla, ar mes mai r<

Vokietija. Vokietijos valdžiai 
kas metai vis stengiasi labiau su
varžyti ir trukdyti dvasiškijos, 
ypač katalikų kunigijos, prie
žiūrą mokyklose. Prieš tokį truk
dymą ir nuoskaudas krikščionių, 
mokykloms naujai užprotestavo 
500 Treviro vysk. kunigų. Juk 
permaža to kas leidžiama kuni
gui ar klebonui, kad galima būtų 
krikščioniškai išauklėti jaunuo
menę. Minėtasai protestas inteik- 
tas centro atstovams.

PRANCŪZIJA.
Prancūzijos valdžia laike ke

turiasdešimt trijų metų persimai
nė keturiasdešimts aštunonius sy
kius, bet nei vienas ministerių 
kabinetas neatsižymėjo tokiu 
trumpumu savo gyvavimo laiku, 
kaip Riboto kabinetas. Jis gyva
vo tik 52 dvi valandi. Kada 
Aleksandra Ribotas perskaitė sa
vo naujų ministerių vardus vieš
patijos deputatams, ir pradėjo 
jiems aiškinti savo veikimo pro
gramą, iš visų pusių pasigirdo 
didžiausi neramumai ir posėdžiui 
pasibaigus balsuojant, kabinetui 
prielankių atstovų pasirodė tik 
apie vieną trečdalį.

Prezidentas Poincare po to at
sitikimo kreipėsi išnaujo prie R. 
Viviani ir šiuo kartu jam pa
sisekė sadaryti savo kabinetą. Ar 
priims jį atstovai dar nežinoma.

Viviani, kaipo socijalistas spė
jama turėsiąs pasisekimą tarpe 
kairiųjų, aurie sudaro aidumą 
Prancūzijos parlemente. Bet pre
zidento asmeniški ir politiški prie
šai yra tvirtai nusprendę pragin
ti prezidentą Poincare. Tai įvy
kinti jie griebiasi bilekokio įran
kio, taigi spėjama, kad naujojo 
kabineto gyvavimas nebus ilgas.

visur,
žmonėmis,

POLITIKA
Konstantinopolis, Turkijoj. 

Kai-kurių kainnj gyventojai^ 
delei prispaudimų Turkijoje, 
prašėsi Konstantinopolio Šv. Tė
vo pasiuntinio priimti juos kata
likų tikėjimam Šv. Tėvo pasiunti- 
nys sutiko nusiųsti jiems kata
likų kunigų.

Kun. A. Staniukynas,
Atminimui 25 metų kunigystės sukaktuvių.’ Kynai. 1913 m. pačiame Pekine 

(Kynų sostinėje) priėmė katali
kystę 37 tūkst.. kyniečių, kurių 
tarpe viena ltjarališkojo narna 
kunigaikščiutė. Priėmė katalikys
tę visa Sančian sala —.4 tūksta. 
gyventojų.

JUBILETUI—VEIKĖJUI

Galingasai Viešpats sutvėrė visus;
Iš meilės darbą atliko.
Padėkos jauslumu įskiepijo mus;
Nes žmonių garbė jam patiko. — ~

Kad Dievą pagerbtų, kaip reikia žmonėms, 
Tai Kristus, kaip elgties, mokino. 
Bažnyčioje mokslą paliko visiems. 
Skelbimui jo žmones vadino. —

Jam liepiant darbuojasi apaštalai,
Žmoniją dėl Kristaus šviesdami.
Apaštalus seka darbe kunigai.
O Jėzus mus tvarko visame. —

Vynyne darbuoties Diev’s kvietė Tavę;
Tu kunigu tampi augščiausio.
Del artimo meilės aukoji savę;
Nepaisydams vargo didžiausio. —

Auklėti mažyčius yr’ tau prie širdies.
Ką veiki dėl jų, visi žino....
Vienuolės tai žiedas, juk, tavo garbės.
Tavyje viltis vienuolyno. —

Tą bertainį amžiaus bažnyčios darbe, 
Sargus tu buvai dūšių tėvas.
Nors žmonės negali atlygint garbe,
Vainiką garbės tau duos Dievas. —

Pranas.

Rymas. Kardinolų dabar esa
ma 67. Daugiausiai kardinolų yra 
Italijoj, 34. Prancijoj yra 7 kar
dinolai. Austro—Vengrijoj — 6, 
Ispanijoj — 5, Anglijoj—3, Šiau
rinėje Amerikoje — 3, Vokieti
joje — 2, Belgijoje — 1, Holan- 
dijoje — 1, Brazilijoje — 1, Por
tugalijoje — 1, Kanadoje — 1.

RUMUNIJA.
Iš visų balkanų viešpatysčių, 

pastarame laike, daugiausiai vi
sų tėmijama Rumunija. Mat ji 
ligšiol buvusi draugiškame sąri- 
šyje su Austrija, tą draugiškumą 
pradeda silpninti. Rumunija gu
li tarp Austrijos ir Rusijos ir yra 
kaip koks tarpininkas tarp tų di
džiųjų viešpatysčių. Nuo pat' 
1878 metų, kada Rusija atėmė 
nuo Rumunijos šmotą žemės. Bes- 
sarabiją, Rumunija žiūrėjo į Ru
sus, kaip į didžiausius savo prie
šus ir visuose reikaluose taikėsi 
prie priešingųjų Rusijai viešpa
tijų. Bet pastaruoju laiku Au
strijos valdžia padavė į parle
mentą sumanymą sutvirtinti ru- 
bežių tarp Rumunijos ir Austri
jos. Beto, Austrijos valdžia pa
reikalavo, kad Rumunijoj būtų 
užgintos prieš Austriją prakalbos 
bei agitacija. Rumunai tai pri
ėmė nelabai prielankiai, nes tai 
užgavimas tautiškų jausmų. Vi
si buvusieji draugiškumai susy- 
kiu nutrūko. Prie sutraukimo tų 
ryšių prisidėjo Rumunijos prisidė 
jimas 'prie Graikijos ir Serbijos 
joms einant prieš Bulgariją ir 

| priėmimas žemės dalies vadina
mos Dobrudža, kuri prigulėjo pir 
miau Bulgarijai. Prisidėdama 
dar savo nenuvargusiais nuo ka
rės kareiviais Rumunija Balka
nuose pasidarė didžiausioji pajė
ga ir nusvėrė pergalę savon pusėn 
ir sutarties lakštas buvo pasira
šytas Buchareste.

Šnekama, kad formaliai ryšiai 
tapo padaryti Rumunijos su Grai
kija. Pagal tos sutarties abi sa
li sutinka .remti viena kitą, jei 
koki pašalinė viešpatija jas už
pultų. Net kai-kurie laikraščiai 
apskelbė, taip vadinamą, sutarties 
tekstą. Jei pasitikėti apskelbta
jam tekstui, tai galima sakyti, 
kad Bulgarija randasi nelabai 
geistiname padėjime: Rumunija 
Šiaurrytinėje dalyje ir Graikija 
pietvakarinėje ir kad Rusija, jei 
tikrai norėtų varyti savo slavini- 
mo darbą — rastų Rumuniją tik
ra savo drauge, vietoj priešėa, 
kaip ligšiol kad buvo.

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Prieš keletą mėnesių prasidė

jusios tarybos Jungtinių Valstijų 
su Kolumbija užsibaigė. Dabar 
senatas pradėjo kreipti doma į 
tarybas su kita pietų Amerikos 
valstija Nicaragua.

Nicaraguas tarybos busiančios 
daug lengvesnės, kaip kad bu
vo tarybos su Kolumbia. Beveik 
visi republikonai ir daugelis de
mokratų neprijplankųs mokėti 
25,000,000 dolerių Kolumbijai, 
visai prielankiai žiūri į tarybas 
su Nicaragua. Nes tuo manoma 
inešti sątaiką vidurinėje Ameri
koje ir palengvėtų Panamos ka
nalo apginimą.

Kad susitaikinti su Nikaragua 
jos reikalaujama įmokėti 300,000 
dolerių už vartojimą kanalo. Tas 
dalykas senate buvo įneštas dar 
Tnftui esant prezidentu ir turė
jo parėmimą didžiumos repub- 
likonų. Senato dabar menoma 
jį užbaigti be didelių ginčų.

Per ilgus metus kaikurio® 
Prancūzijos vienuolės pašvęsdavo 
visą savo laiką prižiūrėti ligo
nius. Įsivyravus prJeškatali-, 
kiškam judėjimui, visos buvo 
prašalintos iš ligonbučių, išvary
tos iš namų. Kiti buvo pastaty
ti į jų vietas, ir negalėjo išpildy
ti uždėtų pereigų. Tą liudija 
šimtų daktarų prašymai įduoti 
valdžiai iš visų Prancūzijos kam
pų, kad vėl būtų sugrąžintos vie- 

I nu,olės. Jei bus atšauktos atgal, 
jos grįš neklausdamos kokios bus 
jų privilegijos, neklaus ar bua 
apsaugotos nuo tolimesnių perse
kiojimų, bet grįš todėl, kad jo® 
yra pasišventusios tam darbui.

listais eina savo keliu. Gen. Na- ] 
tesą, kuris Carranzos yra labai 
gerbiamas ir laikomas ant lygios 
su Vilią atakavo Zecatecas mie
stą. Naterai nepasisekė ir tu
rėjo šaukties kitų pagelbos. Car
ranza pasiuntė Vilią. Čia jau bu
vo gera proga pasirodyti, kad jis 
yra geresnis kareivis neg Natera. 
Taip-pat buvo nuolatai atakuo
jami federalistų kareiviai Ma- 
zattane, kame jie pritruko gėri
mui vandens ir maisto. Mirštan
čios iš bado ir troškimo moters 
reikalavo federalistų vado kad 
pasiduotų. Jis leido jiems išei
ti iš miesto. Sakoma, kad daug 
gyventojų nusižudė. Vėliau bu
vo trijų dienų susirėmimai ties 
Santiago ir sukilėliai užėmė Mag
dalenos salą, daug kareivių ir 
amunicijas. Vera Cruz valsti
joj, gen. Agnilar atakavo gen. 
Maus, kuris su savo kareiviais 
stovi tik už keturiasdešimts my
lių nuo Jungtinių Valstijų ka
reivių.

Laivas “Antilla” iškrovė visą 
savo amuniciją be jokios kliūties 
iš Jungtinių Valstijų pusės. Bet 
kitas laivas, kuris buvo beplau
kiąs iš Galvestono sustabdytas. 
Wilsonas teisinasi, kad leidęs pir
mąjį laivą tik ačiū kai-kuriam 
nesusipratimui.

ITALIJA.
Įvairių nesutikimų ir suiru

čių vilnis nuolat siaučianti įvai
riose viešpatijose neapleidžia nei 
Italijos. Italijos neramumai dau
giau ir daugiau pradeda atkreip
ti į savę visuomenės domos. Vi
si nesutikimai yra nekas kitas 
kaip pasekmė dviejų priežaščių: 
nepasitenkinimo geležinkelių dar
bininkų ir socijalistų judėjimo. 
Geležinkelio straikas, kuris buvo 
visų skaitomas neišvengiamu, pa
ėmus visus dalykus į vyriausybės 
rankas, turėjo nutilti. Ministerių 
pirmininkas Salandra prižadėjo 
pakelti algas mažiausiai apmoka
mų darbininkų ir sutvarkyti pen
sijų sistemą, bet taip-pat prane
ša, kad jokiu būdu neduos trau
kiniams sustoti, nors ir prisieitų 
visus savo kareivius prie to dar
bo panaudoti. Tai matydamas 
centralis komitetas geležinkelio 
sindikato sušaukė susirinkimą ir 
nubalsavo atidėti straiką iki ru
denio ir per tą visą laiką varyti 
plačiausią agitaciją.

Bet tuo viskas nepasibaigė. Ne
dėlioj 7 d. birželio, anarkistų mi
nios vadovaujant Malatestai, su
rengė valdžiai priešingas demon
stracijas, kurios užsibaigė tuo, 
kad policija mirtinai užmušė du 
vyru. Tai sukėlė didelį subruz
dimą darbininkų tarpe. Prasidė
jo riaušės daugelyje miestų ir

ATHOL, MASS.
Birželio 14 dieną bus labai at

mintina Atholio lietuviams, nes 
tą dieną iškilmingai apvaikštinė
jo Dievo Kūno šventę. Aušra® 
Vartų salė kur atsilieka pamaldos, 
buvo gražiai papuošta, altorius 
vainikais išdabintas, gėlėmis ap
statytas, o apie salę po medžiai® 
buvo trįs altoriai pataisyti ir gra
žiais berželiais ir vainikais ir pa
veikslais papuošti. Pirmą alto
rių pataisė jaunimo “Vyčių” 
draugija, antrą blaivininkų šv. 
Kazimiero ir treti &v« Onos drau
gija. Už vis gražiausiai išrodė 
šv. Onos altorius.

Tą dieną 17 mergelių ir berne
lių, kurie klebono buvo mokomi 
nuo jo atvažiavimo į Atholį, priė
mė pirmą kartą Šv. Sakramentą. 
Gražus buvo reginys, kada merge
lės baltai aprėdytos su valiais ant 
galvos, o vaikiukai su baltomis 
kukardomis, turėdami rankose 
žvakes, artinosi po pora prie al
toriaus, ydant pirmą kartą priiim- 
ti V. Jėzų į savo širdį. Daugelis 
žmonių, matydami, kaip tie maži 
žemės aniolėliai artinos prie šv. 
stalo, iki ašarų susigraudino.

Po Sv. mišių atsiliko procesija 
■u kelerių evangelijų atgiedoję.

KUNIGAMS APSUNKINTA 14- 
- EIVYSTĖ.

Išėjo įsakymas iš Rymo, kuriuo 
liepiama labiau prižiūrėti ku
nigus, keliaujančius į svetimas 
šalis. Liepiama leisti ,tik susiži
nojus su tuo Amerikos vyskupu, 
į kurio vyskupiją keliasi kunigas. 
Be to, įsakoma išleisti tiktai to
kius kunigus, kurie niekuo nė
ra prasikaltę, kaipo kunigai.

Išeivių reikalais. Šv. Tėvas 
susirūpinęs ošeįvių likimu, jų 
medžiagišku ir dvasišku skur
du. Ypatingai svarbu, kad jie 
būtų aprūpinti dvasiškai. Tuo 
tikslu popiežius įsteigia Rymė 
kunigų kolegiją, kur galės įstoti 
norintieji svetimuose kraštuose



DkAUOAS
Birželio (Jone) 25, 1914,

mu prie altorių. Puiku buvo 
žiūrėti, kaip vieni vaikeliai paskui 
kryžiaus nešė gėlių rišelius, kiti 
žvakes, o mažos mergelės barstė 
žiedelius prieš šv. Sakramentą, o 
giesmininkai paskui baldakimo ei. 
darni, giedojo: “Garbė ir Šlovė”.

Daugelis lietuvių jau nuo 15 
ir daugiaus metų nebu'o mate 
tokios procesijos. Visiems gyvai 
prisiminė tie laikai, kada gyveno
me Lietuvoje. Per pamokslą kie 
bonas priminė, jog šiandieną 
jaunoji šv. Pranciškaus lietuvių 
parapija pirmą kartą taip gražiai 
pasipuošė, ydant pagarbinti sa
vo sužiedotinį V. Jėzų, pa
rodyti Jam savo meilę ir nuolan- 
kurną ir padėkavoti už visa* gera- 
dėjystes nuo Jo apturėtas; o ly
giai nors šiek tiek atlyginti už 
tuos paniekinimus, kokius V. Jė
zus kenčia tame meilės sakra
mente.

Tą dieną jaunimo “Vyčių” 
draugija surengė gražų pasilink
sminimą miške už miesto, kur bu
vo dainuota, žaista iki vakaro. 
Galima sakyti ne tiktai visas jau- 
namas, bet ir maži vaikai ir suau
gę atėjo miško oru pakvėpuoti 
dainų paklausyti, ais-krymu ir 
sode savo širdį atgaivinti. Tik* 
tai daugelis rugojo, kad tų ska
numynų pritruko. Vakare visi 
linksmai juokaudami ir šneku
čiuodami išsivaikščiojo į namus.

Ten Buvęs.

ATHOL, MASS.
14 d. birželio, Dievo Kūno šven

tė buvo apvaikščiojama su dide
liu iškilmingumu. Vietinės kata
likiškosios draugijos prisidėjo 
prie iškilmės ir kiekviena pasi
rūpino išpuošti skyriumi kuo- 
gražiausiai altorius. Žmonių bu
vo labai didelis skaičius, ne
tilpo visi į bažnyčią. Labai gilų 
įspūdį padarė toks gražus šventi
mas, kiekvienas jautėsi savo šir
dyje esąs brangioje tėvynėje ir 
ivenčiąs taip brangią šventę.

Tą pačią dieną, po pietij at
sibuvo “L. Vyčių” kuopos pik
nikas tyrame ore. Žmonių buvo 
prisirinkę apie 300. Programas 
buvo gana įvairus. Bažnytinis 
choras sudainavo keletą daine
lių. Nusisekė pusėtinai. Jau
nuomenė linksmai pašoko ir pa
žaidė tautiškų žaislių. Smagu, 
kaip sukimba didžiausias ratas 
ir pavyzdingai sukasi. Sulaukę 
vakaro kiekviens, žingsniavo na
mo, džiaugdamas dienos pragu
mais. Guodžių Marytė.

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO 
AMERIKOJE

W ATERBURY, CONN.
Nepersenai pabaigėme “Sef- 

mus ’, kuriuos taip išgyrė mūsų 
laikraščiai už sumanų surengimą 
pasilinksminimų bei vakarų lai
ke seimų. Žinoma, kad čion .vei
kė daugiausiai jaunimas, abiejų 
lyčių su dideliu pasišventimu ir 
uolumu.

Čia turiu pabriežti keletą žo
delių apie mūsų jaunimo draugi
jėles, kurios čion gyvuoja. Ypač 
vieną čion turime draugiją, kuri 
atsižymi savo veiklumu tautiškai 
katalikiškoj dvasioj, tai teatro 
dr-ja “Aidas”, kuri tapo įsteig
ta 1907 m. 13 d. birželio, ir per tą 
laiką daug nuveikė scenos dirvo
je, pratindama mūsų jaunuomenę 
prie dorų ir blaivų pasilinksmini, 
mų. “Aidiečiai” pirmutiniai iš
drįso parengti balius be svaigina, 
“yjų gėrimų... Sakau išdrįso 
dėl to, nes ir patįs abejojo ar ne 
atneš nuostolio... Ir nūnai Wa- 
terburiečiai savo blaivais pasi- 
liaksmininimais užimą pirmą vie
tą, visose Suvienytų Valstijų ap
gyventose kolonijose. Ta garbė 

.priklauso mūsų jaunimui kuriuo 
vadovauja nariai daugiausiai Te
atro Dr-jos “Aidas”. Pavyz- 
din: lankėsi mūsų garbus svečiai 
iš Lietuvos. Dr. Jonas Basanavi
čius ir Martinas Yčas, čia tai su 
tikru pasišventimu dirbo “Aido” 
nariai ir kitus ragino ir tai bua 
Waterburio lietuvių istorijoje 
toa d ienos minimas, su pagarba 
minės ir Tėvynė Lietuva už gau
sias aukas.

Dar vieną svarbų darbą pasi
ryžo atlikti “Aidas” tai paminė- 
jiarą spaudos atgavimo dieną. Ta 
iškilmė tapo atidėta lig rugsėjo 
15-tai d. ir pradėtas darbas; iš
rinkta komitija iš trijų ypatų, 
kuri sutaisys programą tai iškil
mei. Tas dar pažymėtina, kad

spaudos atgavimo šventę mes mi
nėsime ne tuščiu pasigyrimu per 
korespondencijas, bet aukodami 
pp. Kairiūkščių sumanymui mūsų 
švietimo dr-joius Lietuvoje “Sau. 
lei”, “Žiburiui”, ‘•Rytui” vieną 
šimtą rublių iki sausio 1 d. 1915 
m., jeigu atsiras pasižadėjusiųjų 
nemažiau kaip 1000. Tai pirmu
tinė draugija mūsų kolonijoje, 
kuri atjaučia tam sumanymui. 
Nei nemanau, kad ivaterburiečiai 
duos ilgai džiaugties ta garbę... 
“Aidui”. Kas daugiau?... Te
atro Draugija “Aidas” gyvuoda
ma nuo 1907 m. suspėjo įsigy
venti ir turto nemaža surinkti, tik, 
žinoma, ne pinigais, bet drabužiais 
puikiomis seenerijomis, visas Te
atro Dr-jos “Aidas” turtas. Sce- 
nors puošalas išneša $500 dol. 
Beto dar turi apie šimtinę ban
koje bėgantiems reikalams. Nors 
turtas nemažas, bet narių skai
čius vos dvidešimt trįs... Užtat 
kiekvienas dirba su pasišventimu. 
Gana pasakyti, kad vaidins K. 
Rozmantas, o juokų jau bus. 
Vieną dar ypatą turiu pažymėtu 
tai V. Janušaitį, kuris yra pri- 
skaitomas prie įkūrėjų “Aido”. 
Jis yra vienas iš čion gimusių 
lietuvių, kuris yra atsidavęs pil
nai lietuviams, ypač teatro dr-jai. 
“Aidas” turi juom didžiuoties, 
nes jis dirbdamas prie anglų te
atro atneša didelę naudą “Ai
dui”. Jis yra mūsų scenarijus 
ir vienas iš geriausiųjų aktorių. 
Šiomis dienomis ketina mūsų 
draugiją apleisti du nariu K. Če- 
purna ir A. Remeika. Išvažiuoja 
į Lietuvą įstoti į “Saulės” kur
sus Kaune,

Paskutiniais laikais pradedama 
vis plačiau kalbėti apie “Vy
čius”. Aš manau, kad neužilgo 
turėsime, nes keli ir “Aido” na
riai yra tam labai prielankus.

Valio Waterburio jaunimas!
Valio jųjų užmanymai!

Vileikių Juozas.

ST. BONAVENTŪRE, N. Y.
(Iš šv. Bonaventūro seminarijos 
ir kolegijos lietuvių moksleivių 

kampo) V
Gegužio 19 d., >1913 m. šv. Bo

naventūro seminarijos pusėje su
sitvėrė “Literatinė Draugijėlė” 
iš lietuvių moksleivių. Kadangi 
tą metą pripuolė sukaktuvės 25 
metų gerbiamojo lietuvių poeto 
— Maironies literatiško darbavi
mosi, taigi atsitaikius tokiai pro
gai, draugai nutarė užvardinti tą 
draugijėlę “Literatinė Maironies 
Draugijėlė”, sutverta paminėji
mui sukaktuvių 25 metų Mairo
nies literatiško darbavimosi. 
Draugijėlės tikslas turėjo būti: 
Pažinti gimtąją kalbą, Lietuvos 
istoriją ir nūdienį lietuvių gyveni
mą, jo sroves; tame dalyke drau
gai gamins paskaitas, referatus, 
prakalbas ir kitokiais būdais la
vinties literatūros srityje; tarp 
savęs visuomet lietuviškai kalbė
ti; raedegiškai ir dvasiniai vie
nas kitą šelpti ir tt. Tuo pačių 
sykiu užsimezgė ir knygynėlis 
prie tosios draugijėlės. Draugijė
lės narių mokesnį skirti knygy
nėlio padidinimui. Bet iš prie
žasties, kad seminaristai atskirti 
nuo kolegistų, mažai teparodė gy
vatos ir daugiausiai triusiasi pri
vatiniai ,bet gi po Kalėdų jie iš
gavo laisvę nno rektoriaus laiky
ti bendruosius susirinkimus ir pa
mokų klesas prigimtoje kalboje. 
Taigi su šiuo pusmečiu pradėjo
me sparčiau gyvuoti, plėtotis ir 
veikti. Sausio 17 d. 1914 m. se
minarijos ir kolegijos lietuviai 
moksleiviai jau laikė pirmutinį 
bendrą susirinkimą. Pradžioje 
buvo svarstyta, kad įvedus lietu
vių kalbos pamokas, bet kadangi 
“Lteratinė Maironies Draugijė
lė” turėjo savo tikslu tą patį 
dalyką, tai nutarta tik jas (pa
mokas) padaryti bendromis vi
siems, paliekant draugijėlę gy
vuoti po senovei. Susirinkusieji 
draugai sutiko su ta propozicija 
ir išrinko valdybą iš sekančiųjų 
draugų: A. Tamoliunas — pir
mininku, J. Miliauskas — vice
pirmininku, J. Svirskas — raš
tininku, Jer. Tiškevičius — ka
sininku ir Jonas Kloris — knygi
ninku. Draugijėlė darys susirin
kimus sykį mėnesyje. Lietuvių 
kalbos mokytoju tapo išrinktas 
Jurgis Paškauskas ir nutarta pa
švęsti vieną valandą į savaitę tai 
pamokai. Kiekvienas meiliai su
tiko klesas lankyti. Visi labai 
dėkingi likos draugui Jurgiui Pa. 
škauakui už jo apsiėmimą gratia 
lietuvių kalbą išguldinėti.

Po to kilo sumanymas inkurti

čia A. L. R. K. M. Sus-mo kuopą. 
Apsvarsčius rimtai viską ir parė
mus draugams, tapo sutverta. Yra 
tai septintoji iš eilės A. L. R. K.
M. Sus-mo kuopa. Valdyba iš
rinkta iš: Jer. Tiškevičius — pir
mininku, J. Paškauskas — vice
pirmininku, A. Tamoliunas — raš
tininku:, J. Kloris — kasininku 
ir Svirskas — knygininku. Kas 
link kuopos tikslo, priedermių ir
k. d. nutarta prisilaikyti įstatų, 
o susirinkimą daryti vieną kartą 
mėnesyje.
Buvo tai puikus pirmyn žing

snis, kurį čionaitiniai lietuviai 
moksleiviai padarė. Kiekvienas 
gi prisižadėjęs išpildyti savo pa
sižadėjimus ir bendrai veikti su
lyg išsigalėjimo, tikėjosi netru
kus pamatyti savo darbų vaisius.

Taigi čia neprošalį būtų trum
pai paminėti kai-kuriuos daly
kus, kurie nušvies šiek-tiek “Li- 
teratinės Maironies Draugijos”
narių veikimą ir jų pastangas. 

Tad-gi vasario 21 d., 1914 m.
atsibuvo “Lit. M. Dr.-jėlės” su
sirinkimas ir tapo atidarytas per 
pirmininką A. Tamoliuną. Pir
miausiai buvo perskaitytas pro
tokolas iš praeito susirinkimo ir 
tapo priimtas. Iš svarbesnių 
mesimu buvo pajudintas klausi
mas partraukti į knygynėlį Laz- 
zdynų Pelėdos raštus. Po kai
kurių kitų įnešimų prasidėjo 
programa: pirmininkas A. Ta
moliunas, laikė paskaitą, temo
je: ‘Draugijos Narių Veiksniai’; 
paskaita visiems labai patiko, nes 
užimančiai buvo skaityta apie 
aplamą draugijų struktūrą. Po 
to išėjo su referatu p. J. Čižau- 
skas, temoje: ‘ ‘ Moksleivių užduo
tis”, — pusėtinai apdirbta. Pro
gramai užsibaigus likos atidaryta 
kritika.: pp. J. Kloris ir J. Paš
kauskas padarė kai-kur pasta
bas ir sykiu prelegentams ištarė 
širdingą ačiū už jų pastangas.

Kovo 28 d., š. m. “Literatinės
M. Dr-jėlės” susirinkime draugai 
sumetė pinigus dėl Lazdynų Pe
lėdos raštų partraukimo. Taip- 
pat likos nutarta įrašyti į proto
kolų knygą atminčiai padėkonę 
gerb. p-niai Uršulei (A. F.) Bre- 
dickienei jš Shenandoah, Pa. už 
gausią knygų auką. Po to pra
sidėjo programa: p- Juozas Svir
skas skaitė referatą, už vardytą: 
‘ * Pirmutinis Krikščionių kuni
gaikštis Konstantinas Didysis”, 
kurs (referatas) puikiai nusise
kė; paskui p. Jurgis Paškauskas 
laikė ilgą prakalbą “Apie Seno
vės Lietuvius”, nurodydamas iš 
kur pirmutinėji lietuviai paėjo, 
kada ir kaip atkeliavo į dabarti
nę Lietuvą, taip-pat puikiai nu
piešė jų gyvenimą, tikybą, urė- 
dišką valdžią ir t. p. d. Po to pra
sidėjo kritika: pirmininkas ir ki
ti draugai padarė prelegentams 
pastabas, sykiu išreikšdami pa
dėką už jų triūsą.

Balandžio 25 d. “L. M. Dr-jė- 
lė” susirinkime atsibuvo progra
ma : p. A. Mickevičius puikiai 
deklemavo eiles iš Kudirkos; p. 
Jer. Tiškevičius skaitė referatą, 
užvardintą “ Mokslas ir Tiky
ba” ir p. A. Tamoliunas — “Šis- 

; tas iš ypatybės”. Visi trįs pa
sekmingai atliko savo užduotis, 
už ką pp. J. Paškauskas ir J. 
Svirskas kritikos laike ištarė 
jiems širdingą ačiū.

Birželio 6 d. “L. M. Dr-jėlės” 
susirinkime iš svarbesnių nutari
mų buvo nutarta, ydant vakacijų 
laike pasidarbuoti A. L. R. K.
M. S-mo labui. Po to sekė pro
grama: p. Juozas Svirskas de
klemavo Margalio eiles: “Kaip 
tai Senovėje būta”; p. J. Paš
kauskas turėjo paskaitą, temoje: 

(“Apšvietimo Plėtimąsi Lietuvo
je” ir p. Juozas Miliauskas skai
tė referatą: “Reikalai Lietuviš
kosios Mokyklos Amerikoje”.

Kaip matyti, draugai neapsi
vylė ir ištesėjo savo prižadėji
mus, apart dviejų, kuriems nerū
pėjo Draugijėlės labas, bet ypa- 
tiškieji dalykai. Niekame ne
dalyvavo, taigi ir negali pasi
džiaugti tuo, kuo kiti džiaugia
si t. y. savo darbų vaisiais.

Draugijėlės knygynėlis, kurs iš 
pradžių teturėjo vos keletą kny
gų ir tos pačios buvo sumestos 
iš draugų duosnumo, šiendieną 
jis siekia arti 200 knygų; taip- 
pat jame randasi penkių metų 
“Draugijos”, kelių metų “Vado
vo” ir kitų perijodinių leidinių 
kompletai. Į knygynėlį ateidinė- 
jo sekantieji laikraščiai: aštuoni 
“M-vio” egz., du “Draugo” egz., 
“Lietu,va”, “Vienybė Lietuvnin
kų”, “Katalikas”; iš Lietuvos:

“Draugija”, “Viltis” ir “Vai
ras”.

Sugrįžus ant kitų metų tikia- 
mės uoliau darbuoties ir knygy- 
nėlį dvigubai padidinti. Pasiti- 
kiama, jog laikraščių redakcijos 
neatsisakys mūsų šelpti savo laik
raščiais, taipogi' > leidiniais, už 
ką nuoširdžiai dėkojame dabar ir 
dėkosime ateityje.

Aleph M.

Dorrisville, III. Kokių tai nesa
ma žmonių mūsų miestely teparo
do kad ir šis vaizdelis: Šv. Juo
zapo draugystės sąnarys Č. pre
numeruoja “Šakę”, (tvirkinimo 
laikraštį). Kadangi pats nemoka 
skaityti, tai bėga prie vieno, ro
dydamas su pirštu biaurius pa
veikslus ir prašo paskaityti. Pa
matęs geras žmogus, kad tai iš
tvirkėlių laikraštis, neima nei į 
rankas, tad bėgo p. Č. prie kit<\ 
trečio iki nesutiks kokio ciciliko, 
tie drąsiai, riežia kad ir šlyk
ščiausi daiktai surašyti.

Kad cicilikai “Šakę” platina, 
tai aišku, jog p. V. yra “Šakėa” 
agentu ir pirma ranka cicilikų 
prezidento.

Darbai visai silpnai eina. Ii 4 
mainų vos vienos po 3-4 dienas 
į savaitę tedirba. Nuo 19 kovo 
stovėję Saline No. 3 pradeda 
dirbti. Gailiui.

kttouigh, ba.
Lietuvių dramatiška kuopa 14 

birželio vaidino du veikalu: 
“Audra. Giedroje” ir “Knarkia 
Paliepus”. Publikos buvo vidu
tiniškai ir viai buvo patenkinti. 
Artistai savo roles atliko labai 
gerai. Vietinis choras padainavo 
keletą dainelių ir-gi labai gra
žiai, ypač “Oi tu Jieva, Jievu- 
žė” įsmigo į jausmus. Už link
smų vakarą buvusi publika taria 
nuoširdų ačiū rengėjams, ir ilgisi 
daugiau panašių pasilinksmini
mų. K. Smigelslds.

POTTSVILLE, PA.
Daug mūsų tautiečiij kalėja Pvt- 
tsvilės kalėjime ir kenčia dideliau 
sį skurdą ir pažeminimą, į kuri 
juos įstūmė nelemtas gimdytojų 
išauklėjimas. Kalinio gyveni
mas, suprantama, kad tai gyveni
mas išmesto žąaogaus iš drau
gijos tarpo: nieko jame indo
maus, nieko smagaus nerasi, 
liūdnas, sunkus ir nuobodus gy
venimas. Beja, gaunama viso
kių knygų ir laikraščių pasiskai
tyti. Kaikurie lietuviai naudoja
si tuo ir parenka savo sielai gero 
maisto, skaitydami doras knygas 
ir laikraščius, be abejonės tokie 
išeis iš kalėjimo protingesni ir 
pažįs geriau, visas gyvenimo ap
linkybės. Bet gaila tų, kurie 
vilko kailin inlindę arba nieko 
neskaito arba pagavę šlamštų iš
čiulpia iš jų bedievybės sultis ir 
nuodija sielą. Tokiij perlų pri
siskaitę burnoja ant Dievo ir at
kakliai įsitikinę į išsvajotą ga
dynę, kada nedirbant turėsią 
turtų ir smagumų.

Nesenai apsilankė mūsiškis ku
nigas, sielos reikalais. Tuo pasi
naudojo, tie, kurie nenustojo ti
kėjimo jausmų ir paliko labai 
dėkingi kunigui už aprūpinimą; 
o antros rūšies žmonės turėjo 
vien progos pasityčioti ir pasidi- 
didžiuoti * ‘ rimtomis ’ ’ savotiško
mis teorijomis, sakydami, kad 
Dievo nėra, kad žmogus beždžio
nės ainis ir girdamiesi kitomis 
nesąmonėmis. J. Baltakis.

SO. BOSTON, MASS.
Birželio 6., “Gabijos'’ muzikos 

ir dramos draugija surengė va
karą. Scenoje atvaidino tris 
komedijėlės: “Guminiai batai”, 
‘Iš jos visi blogumai’, “Nepadė
jus nėr ko kasti.” Visi veikalai 
gerai atvaidinta. Žmonių susirin
ko apie porą šimtų ir užsilaikė 
tvarkiai. Po vaidinimui buvo šo
kiai.

Viršminėtoji draugija žada 
dėti pastangas uoliai pasidar
buoti scenos srityje. Ateityje 
manoma parsikviesti p. Miką 
Petrauską, žinomą dainininką, 
kad padėtų prisirengti pastatyti 
scenoje Lietuviškas operas: 
“Birutę” “Kaminkrėtį” ir d.

Netrukus visose mokslainėse 
sustos mokslas. Mokiniai gaus 
vakacijų pailsį. Labai pageidau
jama, kad daugiau prasilavinę 
tautiečiai vasaros metu pasidar
buotų savųjų naudai, kad pra- 
mokintų Lietuvių vaikus prigim
tos kalbos, skaityti ir rašyti, 
žinau, kad vietinis klebonas dy
kai užleistų bažnytinę salę, kar

vaikučiai kasdieną galėtų lanky- 
ties ir pasimokintų tėvų kalbos, 
kuri liudys tokiems apie jų toli
mą tėvynę. Toks darbas turėtų 
didelę vertą. Ir tą palikas nuo
šalyje So. Bostono jaunuomenė 
nueis savais keliais paskui sve
timtaučius. Parapijos mokyklos 
vargu greit susilauksime.

Žadėjo tverties “L. Vyčių” 
kuopelė, bet nieko ligšioliai ne
girdėti, turbūt organizatoriai 
užsimušė ar snaudžia, vienok 
yra vilties, kad “Vyčių” idėja 
prfigys. Putinėlis.

Kol kas, nieko kito patarti nc-L,raią. “Spaudos” draugijos tik- 
įssigalime užbaigiant, p. Juozui 8ju yra šeiptj Lietuvių raštiją. 
Svirzkui, kaip tik atsiliepti į Jus Tiliei PrQsų Lietuvoje. Pasku- 
gerbiamojo mūsų dainio V. Ku- tiniame “Kliuho” susi-
ir os ia ra žodžiais: rinkime kalbėtasi apie vasaros

Kol dega krūtinėj šventa ugnis šventes.
toji, į _______

Kur trauki, prie darbo ir duoda ž>>|a
. .... tle VIe..®’i'aaar, lietuvių ekskursija po ma-
Jog menkas ir silpnas ne1; did- T

vyriu stoji, į x
O dirbk, idant neitų ugnis ta ' ~

Kintuose, .Prūsu Lietuvoje.
. Verdainės Vyskupas Jopp mt- 
gino bažnyčioje mokyklą lau- 

{ kauėius kūdikius. Vyskupui pa-

Ne
ant nieko!

‘Kritikas”.

ROSELAND, ILL.
31 gegužės, Visų šventų pa

rapijos “Labdarybės Draugija” 
turėjo susirinkimą. Susirinkimą 
vedė pirmsėdis Jonas Grigula, 
kuris atidaręs susirinkimą pa
aiškino draugijos tikslą ir jos 
reikalingumą. Paskui raštinin
kas perskaitė pereito susirinki
mo protokolą, kuris buvo visų 
priimtas ir nžtvirtintis. Vėliau 
buvo perstatytas kalbėti ir pa
aiškinti plačiau draugijos reika
lus I. I. Stankus. Kalba visus 
patenkino ir atnešė geras pa
sekmes. Tuojaus prisirašė daug 
naujų narių ir įmokėjo nario 
mokesnį. Mūsų draugija auga 
ir dauginasi. Draugas I. I. Stan
kų* nupirko savomis lėšomis 
knygų ir paaukojo draugijai, 
už tai jam visi pasakė nuoširdų 
ačiū. K. Konstaitis.

poquonoc, conn.
e d. birželio S. L. R. K. A. 5€ 

kuopos atsibuvo balius, su išlai- 
mėjimu $10. Laimėjo Marcelina 
Neiva. Publikos buvo daug, 
tvarka pavyzdinga. Į programą 
įėjo deklemacijų ir šokiai.

ViHmaitis.

SODUS, MICH.
Augščiau minėtoj vietoj, keli 

metai atgal A. Lemontas, buvęs 
Chicagoj vargoninkų, užpirkęs 
diktoką žemės plotą netoli nuo St. 
Joseph, Mich. miesto, arti St. 
Jaseph upės ištaisė puikų vasa
rinį rezortą. Vasaros laiku suva
žiuoja daug svečhj ant pailsio 
tyro oro atsikvėpti, pasimaudyt 
tyrame vandenyj netik lietuviai, 
bet ir svetimtaučiai. Ypatingai, 
pernai vasarą atsižymėjo apie
linkių lietuvių vargoninkų susi
važiavimas, kurie linksmino sve
čius rengdami muzikalius progra- 
mus.

Nugirdau, kad šią vasarą taip- 
pat bus apielinkės liet. varg. 
suvažiavimas nuo 7 d. liepos 
trauksis visą savaitę. Taip-pat 
žada atsilankyti iš Chicagos or
kestrą iš Boston Oyster House. 
Tikimasi šią vasarą išgirsti dau
giaus panašių koncertų kaip 
pernai, per vargonininkų susiva
žiavimą. A. S. Pr—as.

ST. BONAVENTŪRE, N. Y.
Pažvelgus į kitų seminarijų ir 

kolegijų kiekvieno meto katalo
gus, matome puikų lietuviškosios 
moksleivijos progresavimą, bet 
palyginus tą viską su šv. Bona
ventūro seminarijos ir kolegijos 
lietuviais-moksleiviaig, galima 
tiesiog tarti, pasidžiaugiant, jog 
šiosios mokslo įstaigos lietuviai 
moksleiviai kur kas viršija kitų 
katalikiškųjų institucijų lietuvius 
moksleivius. To pamatavimui 
paimkime bent kelius pavyzdžiu* 
atsižymėjimo iš lietuvių mokslei
vių pusės. Pav.. 1912 pp. A. Ta- 
moliūnas ir J. J. Statkus, užbai
giant filozofiją, atsižymėję — 
apturėjo mokslo laipsnius: Ar- 
tium Baccalaureatus; 1913 m. p. 
Juozas Svirskas apturėjo aukso 
medalį už atsižymėjimą katalikiš
koje "doktrinoje ir p. J. Miliau
skas — kelias dovanas už atsi
žymėjimą mokslo šakose.

O birželio 17 d. 1914 m. p. Juo
zas Svirskas apturėjo aukso me
dalį nž geriausį pasielgimą — 
pasivedimą per ištisus trejus me
tus. Tai pirmutinė ir labai re
ta dovana, kuri teko lietuviui, 
o sulyg airių manymo — ne jiems, 
bet foreign’i erini, taigi čia lietu
viams labai malonus ir linksmas 
įspūdis apie tai išgirsti. Tuo 
pAČin sykiu, iš mūsų pusės, svei
kinam p. Juozą Svirską ir ve
lijame jam laimingiausių pasek- 
nių jo mokslo šakose, o ant atei
nančiųjų metų tikiamėa. jog p. 
Juozas Svirckas mūsų neapvils ir 
jeigu stengsis taip-pat, kaip da
bar, tai iitikrųjų galima patvir
tinti faktą, jog bus apvainikuotas 
vainiku — Artimu Baeealnvrea* 
tos.

W ATERBURY, CONN. , ,
Vien, graži, dien,, keli vai- “ ”7 Va‘k*

kinai nutarė surengti puot,, į°k” ,nlakie!!' " 
kad preMdu, linksmai laika; kJ7’ P»siro<1'. kai!
pasirūpino užtektinai ir alučio.! •<»•«» <taria» aokp-
Besivaišindami pradėjo meiliai Wjal,._ auklėtoja."
kalbėti, netrukus alus paėmė vir- “'Salėjo vaikų gtmtaj, kalba pa. 
šų; beregint, net kambarvje pa-i m<L» • -
sidarė ankšta, išbėgo tada į lau- ' TeV“’ ° >paC motlno8 labai DU' 
ką, ir pradėjo viens kitą taip hŪd° pa“atę ta’P aūkstyboj *u- 
meiliai glostyti, kad net akmens nyStėj lšraujama kalb*-
uradėjo šokinėt. Vieną iš jų Augštosi°8 birios leista’ kad 
net “rožėmis” apkaišė. į tikybos dalykai būtų išguldomi

Gaila, kad tarpe vvaterburie- į P^E^taja kalba.
čių randasi tokių, ką alkolyje i > _ 777 " , . .
• *v r v u- a -i Nannaa Vidaus reikalų mim»-įesko linksmybių. Ar negeriau I , . . ■

,. i -v. , .. ,- tens patvirtino sv. Zitos draugi-butų liuosame laike paskaitvti1 . ,jos įstatus, pagal kūnų duotanaudingą knygą ar laikrastĮ, ne- * . . , .. . __ . ,.teise draugijai ingyti nejudma-gu sėdėti alkoliu dvokančiame 
kambaryje prie stiklelio, per ku
rio priežastį dažnai kįla nesuti
kimai ir vaidai. Negana ką vel
tui prdeidžia sunkiai uždirbtus 
centus, reik dar vargti ligonbu
čiuose arba kalėjime. K. J.

Skirstymasis viensė
dijomis labai auga. Šįmet net 

I pritruko matininkų pienus dary
ti. Už tat buvo Kaune tam t<kri

_________ į kvotimai; kvotimus laikyti stojo
WATERBURY, CONN. 49 ypatos, išlaikė 32, tarp jų 13 

Šv. Jurgio Kareivio Kankin-
tinio draugija po globa 71 kuo- ’
pas S. L. R. K. A. gerai gyvuo- Arklių parod >s sįm>*t rvr.g.s- 
ja mos Kauno gubernijoje šiose vie-

Minėtoji draugija ir Susivieni- tose: betoje birželio 1 d. Rokiš- 
jimo kuopa pastaruoju laiku už- i k-birželio 2 d.. Raseiniuose bir- 
augo kaip narių skaičiumi, taip i ’ *’• ^5 d., Riet*.*.e metėle
ir piniginiu turtu. Jau įsirengė ^9 d.
puikią bažnytinę vėliavą. 7 die- '
ną birželio laikytame mėnesinia- Pienininkystės kursai. Giukunų 
me susirinikime išrinkta ypata |d'asre (Šiaulių apskr.) Kauno 
tarnauti Susivienijimo organuš ūkio daugi.; a taiso šią vasarą 
už korespondentą, ydant svar-12-jų mėnesių kursus pienininka-
besnes žinias ir nutarimus visuo
met paduotu į organą.

Sekantis pusmetinis susirinki
mas bus 5 d. liepos.

J. P. Bružas.

WORCESTER, MASS.
Birželio 16 ir 17 d., p. Račiū

nas rodė iš Lietuvos krutamu® Kiaulupiai Suv. gub. Kiaulu- 
paveikslus. Žmonių per abu va- Piečiai mirksta ***** Geria 
karu prisirinkdavo pilna salė ir , visi be nu0 mažo hgl **
tvarkiai užsilaikė. Su dideliu J10- Nelemta girtybė pažemma 
domumu žiūrėjo į paveikslus j šermenis, ir kitas apeigas.
kiekvienas, nes tik pirmą kar- “
tą turėjo progos pamatyti iš Lie- Darsūniškis, Vilniaus gub. Ap. 
tuvos krutamus paveikslus: ,no-1švietimas, kultūra po truputį pla- 
rint kiekvienas lankėsi įvairino-11“88- Taisomi vakarai, geguži- 
se kinematografuose, vienok ne n^s- Draugijos gi silpnai gyvuo- 
paslaptis, kad panašių fen neiš- ia- Buv0 Blaivybės skyrius 
vydo_ (tas pairo, “Ryto” skyrius ne-

Ypatingai šie Lietuvą piešiau-1beu^ ant P°P’eros gyvuoja, 
tįs paveikslai buvo indomųs
tiems, kurie čia gimę, Čia au-, Salantai, Kauno gub. Nedidelis 
gę, vien vaidentuvėje pagami- miestelis, žymiai žydų apgyve
nę josios paveikslą, dabar regė-, tas. kurių rankose bemaž ir visa 
jo vietas iš jos gamtos, vietas tu- prekyba. Salantiškiai daug pra- 
rinčias istorijos svarbą ir daug gerja’. 0 knyg0“S
lietuviškų miestų ir įstaigų.

Bridžių Pranelis.

LIETUVOJE.
ĮVAIRIOS ŽINIOS.

(Iš laikraščių)

Garleva, Suv. gub. Nesenai įs
teigtas naujas “Žagrės" dr. sky
rius. Tai bus jau penkta draug. a 

Panevėžys, Kauno gub. Atsi- , tame nedideliame miestelyje.
Į darė Vilniaus lietuvių ūkio j ------- —
|draugijos “Vilijos” skyrius, čia' Vilkaviškis. Suvalkų g. 24 ba- 
! ūkininkai gauspirkinėti visokias landžio Vilkaviškyje buvo įstei- 
i ūkiškas mašinas, padargus ir gianiasis ūkio dr-jos susirinki- 
prekės. mas.

Šiauliai, Kauno gub. Didžioji 
Šiaulių gegužinė rengiama 7 ir 
8 birželio.

Liepoja. Miesto dūmon liko iš
rinkti: 25 vokiečiai, 21 latvis, 5 
rusai, 3 lietuviai (Bitautas, Tyla. 
Okolokulakas) ir vienas lenkas. 
Latviai, kurių tikėtasi pergalė 
išsiskaidę į partijas pralaimėjo. 
Paėmė viršų vokiečiai, kurie pa
rodė pavyzdingą vienybę ir dis
cipliną. Prie rinkimų buvo stro
piai ruošiamasi.

Vaškai, Kauno gub. “Blaivy
bės” draugija ingy jo savo na
mus, į kuriuos perkėlė savo ar
batinę. Nevisi tečiau naudojasi 
blaivybės įstaiga.

Draugija “Spauda” įrašyta- Iš
Tilžės apygardos teismo pranešta, 
žinia, kad Prūsų Lietuvos drau
gija “Spauda” ir valdžiai nepa- 
mpriešisus ištraukta į draugijų

nąjį turtą.

vimo kontrol 
ruošti.

asistentams pri-

Marijampolė, Suv. gub. 13 bir
želio, Marijampolės kapinėse ant 
kapo a. a. kun. A. Civinskio pa
šventys paminklą.

gailisi pinigo. Kunigo Urbanavi
čiaus rūpesniu įsteigta ir užlaiko- 

I ma mergaitėms mokykla, į ku
ria lankosi apie 100 mokinių.

Vilnius. įsisteigė jau trečias 
“Ryto" draugijos skyrius.

Rodunia, Vilniaus gub. “Ry
to" dr-ja gavo leidimą įsteigti 
skaityklą Kargaudų sodžiuje, Ko- 
dunios pat*.

Vabalninkas Kauno gub. “Blai. 
vybės" skyrius nutarė įsitaisyti 
dirbtuvę nesvaiginantiems gėri
mams gaminti.

Liepoja. Sv. ‘ Žitoe” draugija 
nutarė ingyti nuosaviua muro 
namus.

Šventežeryje, Suv. gub. Gegu
žės 4 dieną buvo “Žagrės” ūkio 
būrelio įsteigi*™*”’8 susirinki
mas. kuriame dalyvavo beveik 
visi vietos “Žagrės” nariai. Susi
rinkime buvo kalbama apie “Žag
rės” veikimą. Suvalkijoje ir apie 
reikalingumą platinti kultūrą bei 
susipratimą tarp ūkininkų.

. --į*-



Birželio (June) 26, 1914

Pilviškiai, Suv. gub. Taupo
moji — skolinimo bendrovė pa
keista kredito draugija. Jos rajo
nas apims gminas: Pilviškių, An- 
tanavo, Pažeriu ir Griškabūdžio. 
Nariais gali būti tik krikščionis.

Ukmergė, Kauno gub. Įvyko 
■vietos katalikų — babdarių drau
gijos visuotinis susirinkimas. Per 
1913 draugija tiek nuveikė: prie
glaudoje užlaikė 23 paliegėlius 
senelius; 53 žmonės sušelpti; iš
leido 552 rubliu 50 kap. Drau
gija suteikdavo neturtingiems 
dovanai pietus ir vaistų. Vely
koms buvo išdalinta maisto už 
103 rub. 16 kap. Draugija savo 
naudai ruošdavo vakarus. Šiemet 
-draugija gaus 1 tūkstantį rublių, 
kuriuos paliko mirdama dvarinin
kė Petraškevičienė.

Žagarė, Kauno gub. Nutarta 
•įsteigti naują gimnaziją.

Amatų mokyklos. Kauno ap
skričių tarybos išdirbo projektą 
amatų mokykloms steigti. Kiek
vienoje apskrityje bus steigiama 
nuo 3 lig 10 amatų mokyklų.

Pažaiskas, Kauno gub. Ministe
rija leido įsteigti Pažaiskė naują 
mokytojų seminariją.

Alkiškių sodž. (Akmenės val
sčiaus Šiaulių ap.) 13 ūkininkų 
sudėję tūkstantį rub. nusipirko 
separatorių ir bačką sviestui muš
ti. Jau pirmais metais jie turėjo 
nemažai pelno.

Pamatę tai kiti ūkininkai, 
taip-pat panorėjo prisidėti drau
gijon. Sumanyta dabar statyti 
garinę dirtuvę gaminti sviestą, 
surius, varškę ir t. t.

Sakiai, Suv. gub. “Žagrės” 
skyrius sumanė dalyvauti su ark
liais Tilžės mugėje. Nutarta už
megzti tenai prekybos ryšius.

Ūkiui pagerinti. Žemės dalykų 
komitetas paskyrė šįmet ūkiui 
pagerinti Kauno gub. 232,628 rub.

Vilnius. Vilniaus Lietuvių ban
kas gegužės 1 d. šių metų turėjo 
apyvartos 155,827 rub. 89 kap. 
Narių bankas turi 235.

NAUJIENOS.
Philadelphia, Pa. Kolegijos pre

zidentas Bryn Mawr savo kal
boje į baigiančius kolegiją iš
reiškė nuomonę, kad Amerikos 
mokytojų permažos algos. Nuo 
jų reikalaujama daugiau ir dau
giau įvairių specijalizacijų, bet 
algų nei manyte niekas nemano 
-pakelti. Reikia žinoti, kad kai- 
kuriose valstijose mokytojų al
gos daug mažesnės, neg kitų dar
bininkų.

Berlynas. Vienas astronomas, 
prof. J. C. Barolin išdirbo nau
ją sumanymą dėl valandų ilgu
mo. Pasak jo diena turėtų 100 
valandų, kiekviena apie 15 
minučių ilgumo. Laikrodžiai bū
tų daromi su trimis rodytojais: 
vienas rodytų valandas, antras 
10 valandų ir trečias lOminu- 
čių. Tas jo sumanymas kai-ku
rių aštriai kritikuojamas. Taip- 
pat pranešama, kad paskirti, Ve
lykoms antrą nedėdienį balan
džio, pasipriešinus dvasiškajam 
valdžiai svarstymas busiąs ati
dėtas.

Rymas. Miesto rinkimuose 
prieškatalikiškosios partijos visai 
pralaimėjo. Išrinkti miesto vir
šininkais meni rchistų ir katabkų 
partijų atstovai. Opozicijos at- 
atovai neveizint į didžiausią agi
taciją turėjo 'isur nusmukti žo- 
m?n.

Peterburgas, čia atvažiavo 
turkų komisija pirktų knygų ru- 
•sų kalboje ir archeologijos et
nografijos ir tt. Knygos per
kamos Konstantinopoliaus kny
gynui ir tik ruaų kalboje, nes 
kitose kalbose knygynas senai 
pripildytas. Knygyne busią apie 
400000 įvairių knygų.

TAUTIEČIAI
platinkite

‘Tautos Fondo”
žMkliiius Ir atvirukus!!

W»ehirgton, D. C. 27 birželio 
Amerikos sufragistės rengiasi pa
duoti kongresui savo rezoliucijas 
po kuriomis pasirašyta apie 100, 
000 moterų. Rezoliucijas inteiks 
sufragisčių vadovė A. H. Shaw, 
J. Addams ir D. Breckenridge. 
Jas priims Jungtinių Valstijų 
vice-prezindentas Marshall.

Springfield, III Illinois politi
kieriai buvo subruzdę panaikinti 
moterų balsavimo tiesas, bet šio
mis ^ienomis, Illinois augščiausis 
teismas apskelbė, kad tiesos yra 
geros ir jų atmesti be visuotino
jo balsavimo negalima.

Pėtnyčioj e, birželio 19 d. lietu
vių šv. Kryžiaus parapijoj buvo 
iškilmingai suteikta pirmoji ko
munija. Vaikai gražiai pasipuo
šę vėliava nešini prisiartino prie 
Švenčiausiojo. Išviso buvo 82 
vaikų, 40 mergaičių ir 42 berniu
kų.

Kenosha, Wis. Kenoshos dirb
tuvės įveda permainą darbo laiką. 
Darbininkai pradės dirbti nuo 
6 vai. iš ryto ir nustos dirbę 4 
vai. po pietų. Sakoma, kad tai 
darbininkams duosią ilgesnius va
karus.

Olasgow, Škotijoj. Ketverge 
prasidėjus gaisrui labai nukentė
jo Kingstono dokai. Valdiškos 
skaitlinės paduoda nuostolių apie 
125,000 dolerių. Dokai begriuda- 
mi nuskandino daugybę įvairių 
mašinų ir triobų, keturius laive
lius ir šimtus statinių jūrių žvė 
rių laukų.

Peterburgas. Geg. 29 mirė lie
tuviams šiek tiek žinomas kun. 
P. D. Sviatopolk-Mirskij, bu
vęs Rusijos vidurinių, reikalų 
ministeris. Jis buvo tūlą laiką 
Vilniaus general-gubernatoriu 
ir lietuviams . tebkovojant už 
spau-dą prisidėjo savo raportais 
prie jos atgavimo, puvo gimęs 
pradžioje rugsėjo 1857 m.

Washington, D. 0. 1913 metais, 
kietųjų anglių kasyklose išimta 
81,718,680 tonų anglies. Vienu 
milijonu tonų daugiau neg kitais 
kokias metais. Anglis kainuoja
ma 195,181,127 dol. Praėjusiais 
metais (1912) išimta 75*322,855 
tonų už 177,622,626 dol. Viduti
niai imant praėjusiais metais prie 
anglies ėmimo išdirta 257 die
nos. Kitais metais, vidutinis die
nų skaičius buvo daug mažesnis.

Peterburgas. Susidaužė trau
kinys ties Čudnovu. Traukinys 
ėjo pirmiaus traukinio, kuriame 
važiavo caras su savo šeimyna, iš 
Kišenėvo į Peterburgą. Buvo pra
dėta kalbėti, kad traukinys su
daužytas per apsirikimą. Norėta 
sudaužyti tą, kuriame važiavo ca
ro šeimyna, bet paskutinios ži
nios praneša, kad tai netiesa. 
Traukinys susidaužęs, pagedus 
lokomotivui.

Londonas. Sufragistės bado 
straiku iškovojo sau tiesą pasi
kalbėti su ministerių pirmininku 
Asųuit ir ineiti į žemąjį atstovų 
rūmą. Asquit pranešė sufragi- 
stes priimsiąs šią subatos dieną.

Union Town, Pa. Auto kliubo 
du nariu bevažiuodamu lenkty- 
nėn lig tiek pavargo, kad du iš jų 
mirė. Šešios ypatos pavojingai 
sužeistos.

Saratoga, N. Y. Valstijos le- 
gislaturoje ineštas sumanymas 
pagerinti valstijos muzikos mo
kinimo padėjimą. Kiekvienas 
muzikas mokytojas turės užsire- 

' gistruoti valstijos įstaigoje. Da- 
jbar esama daug mokytojų, apie 
kuriuos vyriausybė nieko neži
nanti ir kurie tik apgaudinėja 
žmonės imdami už mokinimą to, 
ko patįs gerai nemoka.

Pekinas. “Baltasis Vilkas” 
padedant seniesiems mahomedo 
nų kareiviams perėjo iš Kansu 
per pietinę dalį Šenai ir užėmė 
Kinghekum pietinėje dalyje Ho- 
mano. Prezidentas Yan-Ši-Kai 
dėl tokio “Baltojo Vilko” darbo 
predada labai nerimauti. Pirmiau 

Į jis mat skaitė už nieką visus 
jo plėšimus.

Detroi, Mich. Nuteistas F. Mil
ler už darbininkų apgaudinėjimą. 
Jis pasiskelbė esąs darbininkų 
agentu ir galįs suteikti bedar
biams darbą. Atėjus į jo ofisą 
jis paimdavo už patarnavimą po 
4 dolerius ir išduodavo formaliŠ- 
ką raštą iš apsaugojimo kompani
jos. Apie priimtus pinigus ne
užsimindavo Dalykai išėjo aik
štėn ir kaltininkas patrauktas 
teisman. Ypatingai jis apgaudi
nėjęs ateivius.

Wheeling, Vau Arklių kau- 
stytojai padarė kontraktus su sa
vo darbdaviais. Pagal naujus 
kontraktus gaus 25 c. daugiau 
neg gaudavo pirmiau. Gaus 
$3,25 į dieną. Beto gauna gero
kai kitokių palengvinimų.

CHICAGOJE.
SV. KAZIMIERO SESERYS.

Šv. Kazimiero vienuolyno Se
minarijoje užsibaigė mokslo me
tas. Kad pažymėjus visų metų 
darhą tai 21 gegužės Seminarijos 
auklėtinės surengė koncertu. 
Programe dalyvavo skaitlingas 
jaunuomenės būrys, didelių ir 
mažyčių mergaičių ir bernaičių. 
Platus programas nuo pradžios li
gi galui slinko labai nuosekliai. 
Čia miklus ant piano skambini
mas, čia sutartinas viso būrio dai
navimas ar judėjimas sukėlė este
tikos jausmus. Dainavo plačiai ži
noma dainininkė p-lė E. Butri
mą vičiutė. Turi gerai išlavintą 
balsą, yra kuo pasigėrėti. “Mano 
kryželis” atpasakojo p-lė Jad
vyga Urbiutė. Taip jausmingai 
ir artistiškai lietuvių scenoje 
vaidinant neteko matyti. Ši pane
lė, tikiu, padžiugins ne vieną sa
vo gabumais. Pabaiga progra
mos tokia išėjo įspūdinga, kuri 
lyg vainikas papuošė visą kon
certą. Gražus mergelii} būrys iš
ėjo ant scenos kas viena nešini 
lietuvišką vėliavą. Už scenos 
choras dainuoja žinomo poetos 
Maironies dainą “Grožybė Lie
tuvos” o būrys scenoje kiekvie
ną žodį išreiškia judėjimais. Tas 
nudavimas išėjo toks naturališ- 
kas sielos stovio išreiškimas tokio 
asmens, kaip Maironies, kad ro
dos atsidaro vartai nuo begali
nių jo jausmų ir praregi visą jų 
esybę. O tas reginys toks suža- 
vėjantis, toks jautrus, kad tavo 
dvasią akymirksnyje nuneša į ap
dainuojamą šalį paskrajoti po 
minimas vietas. Ir jauti didį užsi- 
ganėdinimą, bet... neilgai, re
ginys išnyko, daina nutilo, ir tu 
pasijunti _ prastame padėjime. 
Ir gaila ir pikta. Dar suskamba 
tautos himnas, ir užbaiga.

Puikus, puikus koncertas.
‘ O.
Ruošimąsi prie Federacijos 

Kongreso.
Panedėlyj, 22 d. birželio, šv. 

Kryžiaus parapijos svetainėje bu
vo susirinkimas aptarti, kaip ir 
kur priimti šių metų Lietuvių 
Katalikų Federacijos kongresą. 
Susirinkime dalyvavo 43 žmonės 
iš 5 vietinių parapijų. Jų tarpe 
buvo kunigų, svietiškių, inteli
gentų, studentų ir k. Susirinkimą 
vedė kun. F. B. Serafinas, rašti
ninku buvo P. Lapelis. Nutarta 
laikyti kongresą lietuvių šv. Jur
gio parapijos svetainėje. Seimą 
surengti išrinkta komisija iš 14 
žmonių, kurie vėliau pasiskirstė 
į penkias grupas sekančiai:

1. Komisija užprašyti draugi
jas į Kongresą: Kun. F. Kemėšis, 
kun. A. Skrypko, J. J. Elias. Ur
šulė Jokubauskaitė, ir J. Kastė- 
nas. Pirmin. kun. A. Skrypko, 
sekr. Jokubauskaitė.

2. Referatų komisija: kun. F. 
Kemėšis, J. Kaupas, kun. A. Ežer
skis, P. Lapelis, Uršulė Jokubau
skaitė. Pirm. kun. Ežerskis, sekr. 
kun. F. Kemėšis.

3. Rengimui vakarų ir salės pa
ėmimui komisija: A. Pocius, M. 
Kadzevskis, M. Tananevičia, K. 
Pakštas, J. Kaupas. Pirm. M. Ka
dzevskis, sekr. K. Pakštas.

4. Maršavimo ir beno komisija: 
St. Marcinkevičius, J. J. Elias,
J. Kastėnas, M. Kadzevskis, M. 
Tananevičius. Pirm. J. J. Elias, 
sekr. M. Kadzevskis.I

5. Svečių priėmimo komisija:
J. J. Elias, St. Marcinkevičius, 
M. Tananevičius. M. Kadzevskis, 
kun. A. Ežerskis. Pirm. St. Mar
cinkevičius, sekr. M. Tananevi
čius.

Komisijos visuotinas susirinki
mas paskirtas 29 d. birželio 8 v. 
vak. Apveizdos Dievo par sve
tainėje.

Besibaigiant susirinkimui, kun. 
F. Kemėšis užkvietė prie progos 
išrinkti komitetą, kuris rūpintųsi 
a. a. A. Kaupo atminimu. Komi
tetan inėjo kun. F. B. Serafi
nas, kun. F. Kemėšis. P. Lape
lis. Uršulė Jokubauskaitė, J. 
Kaupas, A. Aleksandravičius ir P.
J. Mulevičius. Komitetas tuojaus 
pradės veikti. t.

U “Aušros” Dr-jos.
“Aušros” dr-jos l-os kuopos 

reikalai pradedami tvarkyti. Nau
jai išrinktoji valdyba, suradus 
netvarkos priežastis, stengiasi jas 
prašalinti. Nors sunkiai tai kei
čiasi, bet yra vilties, jog atmai
nos įvyks. Pastaruoju du susi
rinkimu gegužio 30 d. ir birželio 
6 d. davė pamatus galutinai re
formai— priėmė išdirbtas valdy
bos taisykles ir išrinko iždinin
ką, kurio pareiga yra kontroliuo
ti knygyną, skaityklas, svetai
nės ir kitas įstaigas ir rūpinties 
biznio reikalais.

Sutvarkymui ligšiol palaidų da
lykų išdirbti tam tinkami įstaty
mai — taisyklės, kurias įvykinus 
gyveniman tikimės, kad tvarka 
“Aušros” įstaigose pagerės ir 
prasidės normalis gyvenimas.

Be minėtų nutarimų reikia pri
minti, kad sanariai nepatenkinti 
“Aušros” visa tvarka. Knygve
dystė tiek netikusi, jog revizijos 
komisija nepatikėjo tomis skait
linėmis ir patarė padaryti gene- 
ralę reviziją, kuri ir perduos vi
sus “Aušros” turtus naujai tvar
kai.

Knygius ligšiol savystoviai ve
dęs “Aušros” reikalus, padarė 
daug nemalonumų, neapmokėda
mas laikraščių administracijoms 
prenumeratos pinigų ir už pa
vienius numerius, dabar apsiėmė 
pats atsilyginti ir užbaigti su jais 
visus reikalus greitu laiku.

Svarbesniuose reikaluose mel
džiame kreiptis šiuo adresu:

P. A. Jančauskas, 3259 South 
Halsted st.

P. A. Jančauskas, pirm.
J. Strimaitis, rašt.

Dr. A. K. Rutkauskas, kuris 
ligšiol gyveno 2338 So. Leavitt 
st. persikelia į naują vietą 2302 
So. Leavitt st. Naujoji vieta 
randasi truputį į šiaurę nuo se
nosios. Telefonas Canal 4052. 
Patariame lietuviams kreipties 
prie lietuvio, jei nori gauti tei
singą patarnavimą nelaimei at
sitikus.

Pagerbimui kun. A. Staniukyno 
25 metų kunigavimo sukaktuvių, 
nedėlioję 21 gegužės, Šv. Kazi
miero Vienuolyno salėje susirinko 
būrelis kunigų ir svietiškių žmo
nių, ingaliotų nuo įvairių lietu
vių katalikiškų draugijų ir orga
nizacijų, sudėti padėką gerb. Ju- 
biletui už jo nuopelnus, ir nuo
širdžiai palinkėti ateityje dar
buoties, taip, kaip ligišioliai dar
bavosi. G.

Nedėlioj, birž. 21 dieną šv. Kry
žiaus parapijoje buvo iškilmin
gas pašventinimas dviejų varpų, 

, kuriuos naujai bažnyčiai intaisė 
Pranciškus ir Marijona Armonai. 
Iškilmėje dalyvavo keletas vieti
nių draugijų, Chicagos lietuviai 
kunigai ir daugelis žmonių.

.S.

Nedėlioj, vagone, kuriame buvo 
uždaryti penki jauni liūtai, vie
nas iš jų užpuolė savo mokytoją, 
Diedrick ir iki pribuvo policija 
mokytojas buvo miręs. Mokyto
jas buvo gerai apsipratęs sa
vo darbe, ir gerai apsišvietęs 
žmogus. Baigęs Cornell univer
sitetą. Liūtai buvo mokinami vo
deviliui.

NAUJA “BLAIVYBES” KUO- 
PA.

Apveizdos Dievo parapijoj, 13 
gegužės “Vyčių” kuopos susirin
kime, užsimezgė blaivybės pra
džia Pradėta organizuoti blaivi
ninkų kuopa, kad stoti kovon ru 
alkoliu, kurio šeimininkavimas, 
toks nepageidaujamas, toks blė- 
dingas mūsų tautai, nes iščiulpia 
netik turtą, bet ir sveikatą Už
sirašė jau keliolika narių o ne
trukus bus padarytas tikras siifi- 
rinkimas ir prasidės blaivybės 
platinimas viri minėtoje parapi
joje. „ , 0

S. L R. K. A. REIKALAI.
8. I>. R. K. A. NEVUIMOKt-
ję UI 2-rą BERTAINĮ (BARAN. 

MAN.) 1914 METŲ.
Pirmo skyriaus.

1 kp. Motiejus Valinčius, Jieva 
Valinčienė, Jieva Sinkevičienė, Ai
sė Paukštienė, Bernardas Indulis, Ona 
ludulienė, Katarina Burbienė, Kos
tas Grigoravičius.

2 kp. Antanas Murauskas.
3 kp. Morta Alesavickiutė.
5 kp. Marė Riaubienė, Kazys Kri- 

zavičius, Jonas Žaliauskas.
7 kp. Ona Reklaitienė, Magdė Ku

bilienė, Rožė Raulinaitienė, Marė 
Lukoševičienė, Juozas Remeika, Pra
nė Seibutienė, Simas Niemčinskas, Si
mas Šalčius, Marė Kapočienė, Ve
ronika Parulienė, Viktė Marcinkevi
čienė, Ona Satrauskienė.

8 kp. Pranas Bučinckas, Stasys Vai
švila, Magdė Stankevičienė.

10 kp. Petronė žylienė, Jobana Krai- 
nienė, Antanas Žilis, Karolius Lekas, 
Antanina Stašiunienė, Stasys Bauža, 
Jonas Jakštya.

11 kp. Kazys Jurkūnas, Antanas 
Sopis, Magdė Rikteraitienė, Petras 
Pauderis, Ignas Zvinkevičia, Anelė 
Mačienė, Uršulė Trundžiutė, Jieva 
Petrauskienė, Katrė Sukvietienė, Ur-
šulė Lazauskienė, Jieva Viltrakienė, j* Kuzmickienė, Pr., Tam,. Dominykas
Stasys Andrijaitis.

13 kp. Aižė Misevičienė, Pijus Lūs- 
čikauskas, Ona J. Sakevičienė, Agnieš
ka česnienė, Anelė Laukaitienė.

15 kp. Antanas Kuzmickas.
16 kp. Emilija Bernatoniutė, Ale

na Kuzmickiutė, Ona Jaskulaitė, Ai
žė Sideravičienė, Zofija Valiuniutė, 
Antanas Bacevičia, Juozas Bernac- 
kas, Jonas Budrevičia.

17 kp. Antanina Mickelionienė, Kos- nienė.
tė Valentienė, Pranė Leonavičienė, 113 kp. Kazys Klimarauskas, Juo 
Petronė Sakmaročuvienė, Jieva Kve- , za8 Aleliūnas, Ona Aleliūnienė. 
derienė, Motiejus Silevičius. į 114 kp. Jonas Nevašinskas, už 4-13.

18 kp. Marė \ asiliauskienė, Marė Morta Norkunienė, Tafilė Kuzmienė,
Lastuskienė. Vladas Valiukevičia, Rožė Valiukevi-

19 kp. Antanas Stonis. čienė, Marcelė Grigienė.
20 kp. Petronė Masliauskiutė. 115 kp. Brigita Vaitulaičiutė, Gab-
21 kp. Benediktas Jakutis, Simas rys Janonis, Marcijona Mažaikienė.

Lukšas. i ną kp. Alena Jonaitienė, Aižė Ma-
23 kp. Simas Navickas, Ignas Ven- karavičiutė, Kazys Makaravičius, Jo- 

skūnas, Juozas Patašius, Juozas Ga- ' nas Makaravičius, Magdė Rašimienė, 
Juozas Baltrušaitis, Aižė Baranaus-brilavičius.

25 kp. Rožė Gilienė.
27 kp. Antanas Akromas.
28 kp. Anielė Remeikiutė, Marė Ma- 

tekevičienė.
30 kp. Mikas Damanskas, Viktė 

Gulbinienė, Jonas Antanaitis, Alena 
Antanaitienė. Pranas Jakimavičius, 
Agota Zavickienė, Tarnas Klimavi
čius, Andrius Vaitkūnas.

31 kp. Ona Bobilienė, Juozas Gri- Laukaiskaitė, Alena Dvilienė, Veroni- 
galevičia, už 4-13. Agota Jankaus- ka Sajaičia- Franeiška Stiburiukė. 
kienė, Agnieška Makockąitienė, An- 128 kp. Motiejus Dundis, Stasys 
drius Žukauskas, Ona Stanelionienė, ' Cemeris.
Jadviga Jurčukonienė, Ragina Zar- 
deckiutė, už 3-13. Ona Zarnauskie- 
nė, Antanas čekauskas, Jurgis Kra
paitis, Marė čekauskienė, Marė Alės- 
kevičienė.

36 kp. Barbora Mankevičienė, Vin-
cas Mankevičius, Magdė Plikaitie- kun aite, Ona Račkauskiutė, Julijo
ne, Abdonas Radževičitfš, Juozas Stra- na Lukoševičienė.
vinskas, Ona Zupelkienė, Gendruta 
Strilkiutė, Marė Goberiutė.

38 kp. Jieva Krivonienė.
40 kp. Magdė Jurgelevičiūtė, Juozas 

Mieldažys.
41 kp. Marė Pranckevičienė, Juo-

139 kp. Magdė Durakienė.
141 kp. Domininkas Dikšas, Marė 

Dikšienė, Pranas Pašakarnis, Kos
tantas Rafolas, Liudvikas Vaitkus.

142 kp. Barbora Purvickienė, Jonas 
Beinaravičius, Liudvikas Juškevičius.

146 kp. Petras Lenavaitis, Kazys 
Lenavaitis.

148 kp. Pranas Budris, Petras Liut
kus, Simonas Nokutis.

Pavienis: Jonas Milkintas.
3-čio Skyriaus.

89 kp. Mikolas Džikas, Ona Dži- 
kienė.

140 kp. Vladas Grajauskas, Jonas 
Trapkevičius.

Vaikų Skyriaus.
8 kp. Magdė Liutkevičiutė, Alena 

Liutkevičiutė, Adelė Liutkevičiutė, 
Ona Liutkevičiutė.

11 kp. Juozas Suopis.
17 kp. Leonas Beržinskas.
25 kp. Ona Giliutė, Vincas Gilis, 

Anelė Giliutė, Marė Giliutė.
28 kp. Veronika Petrauskiutė.
42 kp. Antosė Ruzgiutė, Jonas

i zas Stanevičius, Petra9 Kvetkauskas,
Stasys Mencevičia, Rožė Dubickienė,
Juozas Skliutas, Juozas Miškinis, Jo
nas Daučiubas, Antanas Steponkus,
Jieva Levanavičiutė.

42 kp. Agota Spirgilevičienė, Jonas
Miliauskas, Ona Filipaitė, Ona Glam
biutė, Marė Kasparavičiūtė, Marė 
Tamašauskienėj, Ona Aleknavičiūtė.

43 kp. Antanas Jaras.
44 kp. Jonas Bizokas.
46 kp. Jieva Zitkuvienė, Juozas

Gudauskas.
47 kp. Juozas Beigis, Magdė Vens- 

kunienė, Ona Augštinienė, Uršulė 
Česnauskienė, Marė Kiseliauskienė,
Marė Kazlauskienė, Mikas Mileris.

48 kp. Kazimiera Stonaitė, Kazys 
Baltrūnas.

51 kp. Marė Kazlauskienė, Agnieš
ka Damulevičienė, Antanina Zubrio Ruzgaitis. 
nė, Jonas Burneika, Marė Gavėnienė 57 kp. Emilija Bučkutė.

55 kp. Vincas Grušauskas, Magdė 68 kp. Zofija Zcimiutė. Marė Žeimiu-
Grušauskienė, Rožė Luckuvienė. , tė.

56 kp. Juozas Tamašauskas, Jonas 77 kp. Ona Katkevičiutė, Antanina
Raudonaitis, Kazys, Slegus, Adomas Vaitnkoniutė, Juozas Slekutis. 
Gasilėnis. 90 kp. Juozas Aestakauskas, Bronė

57 kp. Povylas Navickas, Marė Na- Gavzdinskiutė.
vickienė, Vincas Kraneckis, Magdė , 106 kp. Julė špokevičiutė.
Varnagirienė. 114 kp. Alena Valatkevičintė, Mag-

58 kp. Mikolas Pranievskis, Matė dė Valatkevičiutė, Antanas Grigas, 
Pranievskienė, Antanas Vabalas, Tuo- I Juozas Grigas.
zas Bajoras, Jieva Kalinauskiutė, Ma- Suspenduoti nariai ir bus išbraukti jei 
tas Rutkus. neužsimokės iki 25 d. liepos 1914 m.

60 kp. Elzbieta Gavelienė, Ona ! lkp. Magdė Kamarunienė. 
Dambrauskienė, Ona Povyliute, Juo 1 6 kp. Pranas Zdanavičius, Rožė 
zas Abraitis, Ona Maizienė, Rožė Zdanevičienė, Jonas Vaičaitis, Marė
Pocauskicnė. I Vaičaitis.

6.1 kp Marė f!-.r. I r nė. j 7 kp. Rožė Ruseckienė. Marė Len-
71 kp. M.uė Mnrkeliunienė. kaičiutė.
71 kp. Jonas žedeika, Antanas flur- , 10 kp. Aižė Valančiūtė, Tadas Dau-

skis, Povilas Alenskas, Antanas ginas, Klemensas Strakšas.
Petkus,JurgisZdanis, Jonas Valavi- , 11 kp. Antanas Stanaitis, Magdė 
čius, Antanas Tiknius, Stasys ftan- j Jesaitienė, Marė Marceliunienė, Jurgis 
lys, Vincas Bandzevičia, Antanas Re- Kamaitis, Antanas Razinskas, Tafilė 
menčiu*, Pranas Būras. Į Raz.aičiutė, Košt ė Jasaitienė, Matas

73 kp. Juozas Jančis, Ona Slavins- Karosas, Jieva Juozaitienė, Juozas 
Kišonis, Magdė Jesaičiutė, Petras Mul- 
vinas, Povylas Kuizinas, Bronis Vait- 
kevičia, Adomas Malvinas, Jonas Kun
drotą, Antanas Astrauskas.

13 kp. Antanas Stanevičius.
15 kp. Jokimas Šeputis, Magdė Kai- 

ryčė, Barbora Kairyčė.
16 kp. Petras Brazis, Aižė Guzi- 

kauskienė, Ona Jasinskienė.
18 kp. Ona Stasiulevičienė.
20 kp. Kasparas Petraitis, Juozas 

Tvanauskas, Kazys Aefeltaitis.
21 kp. Juozas Radzevičius, Uršulė 

Lukošienė, Juozas Sadauskas, Vincas 
Gmdziaskas, Ona Aarkunienė.

22 kp. Adomas Zygas, Levosė Bu-

kienė, Juozas Rinkevičius, Juozas Pet 
rauskas.

74 kp. Marė Mačnienė, Agota Ra-
miliėnė.

75 kp. Pranas Antanavlčla, Jonas 
Pakruopis, Pranas Bartuška.

77 kp. Pranė Maižešienė, Veronika 
Vaičiūnienė, Liudvika Maižiešienė,
Julė Murauskiutė, Katrė Jurevičiūtė,
Kazys Rimša už 3-13, Rožė Derienė 
už 4-13.

80 kp. Juozas Urbaitis.
84 kp. Uršulė Budvitaitė.
86 kp. Julė Prečinauskienė, Magdė 

Kantauskienė.
87 kp. Adolfą* Bernotas.
88 kp. Aataaas Baniulis, Vladiė Ka- čioaiutė.

šelioniutė, Magdė Rakaliienė, Juo
zas Liminskas.

89 kp. Kazys Barolius, Alfonsas Ta
reila, Juozas Savickas, Antanas Nak- 
čeris, Pranas Veriga, Juzefu Bieloglo- 
vienė, Rožė Žukauskienė.

90 kp. ^]ikas Stašauskas.
91 kp. Jonas Kvietkus, Antanas 

Sijunskas, Jurgis Pavasaris, Kazye 
Pabilionis, Mateušas Juodis, Motie
jus Priedžius, Jonas Žebrauskas, Jur
gis dievas, Juozas Tautkus, Pranas 
Vitkus, Antanas Dauskurdis, Juozas 
Levickas, Julius Puzaras, Rafolas 8e- 
revičia, Jonas Balčiūnas, Aleksan. 
Nemuras, Stasys Marcinkevičia, An
tanas Lazdauskas, Salemonas Zamba- 
sevičia, Julius Petraitis, Feliksas Raz- 
monta, Simonas Sakalas.

94 kp. Povylas Juraška, Kazys Ab
romavičius, Juozas Rumšą, Marcele 
Rumšienė.

99 kp. Magdė Ramanauskienė.
103 kp. Antanas Kasparavičia, Jur

gis Taruška, Juozas Černius.
105 kp. Kazimiera Martinaitienė.
106 kp. Marė Draskinienė, Magdė 

Norkaitė, Juozas čelkis.
107 kp. Magdė Maurutienė, Katrė 

Balandienė, Uršulė Žuraitienė, Ve
ronika Stankevičienė, Uršulė Rep
šienė, Stasys Kazlauskas.

108 kp. Kazys Tamulynas, Emili-

Miniatas, Ona Vasiliauskiutė, Marė 
Amagdžiuniutė, Ona Aimkauskienė, 
Mykolas Kuzmickas, Juzė Vezevi- 
čienė.

109 kp. Marė Brunikiutė, Rozalija
Rudukiutė. ,

110 kp. Pranas Stankevičia, Jonas 
Levonavičia, Jonas Mickūnas, Paulina 
Kozintienė, Gedaičiutė, Kazys Vasi
liauskas, Vincas Pikuzas Marė Urbo-

kienė, Antanina Tirlikienė.
120 kp. Magdė Markevičiūtė.
121 kp. Ignas Aleksa.
123 kp. Kun. M. Augulis, Antanas 

Dainius, Bronis Niemkevičius, Rožė 
Parednienė, Tadas Adomaitis, Kazys 
Stadelnikas, Vladas žekus.

125 kp. Viktoras Korštas.
127 kp. Stasys Zakauskas, Matilda

137 kp. Antanas Panuškis, Martynas 
Bonaitis, Katrė Keturakiutė, Elena 
Mačiuliutė Ramonas Kalinauskas, 
Paulina Mačalskiutė, Martynas Har- 
tusevičius.

138 kp. Petras Urmonas, Ona Jas-

?8 kp. Jonas Naruševlčia, Mikas 
Naruševičia, Aižė Paukštienė, Marty
nas Jančiūnas.

30 kp. Ona Kvedaitienė, UrSulė Ju- 
čiutė.

31 kp. Mikas Varžinskas, Ona Lit- 
vinienė, Anielė Varžinskienė.

33 kp. Adomas Draugelis.
34 kp. Mikas Sudeikis, Antanas End- 

rėnas.
36 kp. Julė Plikaitienė.
40 kp. Agota Pošukiuienė, Vineaa 

Balaika. Pranė Balaikienė, Julė Gau- 
lienė.

42 kp. Marė Litvinlenė, Marė Mar- 
gilevičiutė, Domicėlė Andriušiutė, Ona 
Stanaičiutė, Uršulė Ramunienė, Pet
ronė Zukaičiutė, Zuzana Senuliutė, An
tanas Gurklys, Kazys Bajorynas.

44 kp. Vincas Valiukevičius.
45 kp. Jonas Kancleris.
47 kp. Marė Merkevičienė, Ona Ma

lakauskienė.
52 ap. Ona Sinikoniutė.
56 kp. Juozas Gižius, Stasys Bu- 

bazevičia.
57 kp. Martynas Tamaliūnas, Jonas 

Rinkevičius, Juozas Aliukonis, Jonas 
Rinkevičius.

58 kp. Jonas Magdušauskas, Petras 
Naujalis.

59 kp. Juozas Kiveris.
60 kp. Alena Strakalaičiutė, Juozas 

Balčiūnas.
61 kp. Antanas Apolskis, Viktė 

Apolskienė.
62 kp. Ona Trapeniutė.,
63 kp. Adomas Bukana.
65 kp. Dominikas Bygemis.
66 kp. Juozas Savickas.
67 kp. Vladas Varkalis, Jonas Var- 

kalis.
68 kp. Alzbieta Maziliauskienė.
70 kp. Jonas Dabulis.
71 kp. Andrius Šlukaitis, Antanas 

Rakauskas, Antanas Serafinas, Jonas 
Bružas, Petras Vaitkevičius, Vincas 
Neibertka, Kazys Mačiulis, Mikas 
Guredickas, Jonas Rudberis.

73 kp. Antanas Nakvas.
75 kp. Jieva Janiunienė.
77 kp. Gendruta Zidžiunienė. ’
82 kp. Petras Draugelis.
85 kp. Katrė Norkev į'lenė, Vladas 

Norkus, Petras Raškauskas, Kunigun
da Cepauskienė, Veronika Norman, 
Marė Druktienaitė, Domicėlė Gotan- 
tienė.

88 kp. Antanas Launikonis, Mag
dė Launikonienė, A. Kernazickas, J. 
Savickas, Pranas šimkevlčius, Petras 
Kunigonis, Stasys Bartašius, Jonas Zu- 
zauskas, Augustas Stankevičius, Do
minikas Jonikis, Juozas Dambrauskas, 
Pranas Vainoras, Jonas Majauskas, 
Petras Puidokas, Ignas Bartašius, Pra
nas Gramauskas, Antanas Parneraus- 
kas.

93 kp. Pranas Balsys.
94 kp. Ona Adominienė, Magdė Va- 

lančienė.
95 kp. Mikalina Urbanavičienė, Ona 

Murauskiute.
99 kp. Kazys Baltrūnas, Petras 

Stirbis, Veronika Sudaitė.
102 kp. Petronė Vitartienė.
107 kp. Stasė Bartasevičiutė, Po

vylas Kliovas, Agota Kavaliuskienė.
109 kp. Pranė Malinauskiutė.
115 kp. Nikodemas Vosilius, Jurgis 

Jonaitis, Juozas Vilutis, Antanina An- 
sonienė, Stasė Garbaoauskienė, Pranas 
Juškevičia, Domicėlė Bušmaitė, Marė 
Kaičiurytė.

116 kp. Ona Balsienė, Vladas Jasu- 
davičia, Mikas Jasudavičia, Antanas 
Kaslaitis.

120 kp. Petras Silinskas.
123 kp. Martynas Gardžiulis.
124 kp. Mikas Mišiūnas, Steponas, 

Nemanis, Juozas Vildžiūnas, Antanas 
Palikšė.

126 kp. Mare Gilliuvienė.
127 Vladas Boguša, Marė Liutviukė.
137 kp. Juozas I’anuškls, Vincas 

Briedelis.
138 kp. Jonas Sutkaitis.
141 kp. Ona Leseckaitė, Jonas Stoč- 

kus, Povilas Valeckas.
2-ro Skyriaus.

136 kp. Juozas Rutkauskas.
3-čio Skyriaus.

94 kp. Ona Aleknienė.
140 kp. Feliksas Doda.

Vaikų Skyriaus.
77 kp. Petras Stankauskas, Steponė 

Karpavičiūtė, Albinas židžiunukas, 
Valerija židžiuniutė.
S.L.R.K.A. Rašt. J. S. Vasiliauskas.

Paąuonock, Conn. 45 kuopos S. L. 
R. K. A. atsibus bertaininis susi
rinkimas, 5 d. liepos, 1914 m. po pie
tų pas J. P. Kranacką, Meldžiu visų 
ateiti ir pamatyti ką naudingo nu
veikėme.
Raštininkas M. K. Wilmaitis.

NEW YORK, CITY, N. T.
21 birželio 1914 metų, 6 valandą va

kare, atsibus Aušros Vartų Avenč. Pa- 
' neles bažnytinėje salėje 106 kuopos 
Sus. L. R. K. Amer. susirinkimas. Bus 

Į priimami nauji sąnariai.
Pirm. J. Navicke*.

New Britain, Conn.
109 kuopa S. L. R. K. A. laikys

susirinkimą 5 dieną liepos 1:30 vai.
, po pietų Lietuviškoj svetainėj 354 
i Park gatvės. Meldžiama visų narių 
I atsilankyti ir užsimokėti, nes nebus 
kolektunjama po trobas.

Pirm. J. Zdančukaa.
New Haven, Conn.

116 kuopa S. L. R. K. A. laikys 
bertaininj ir kartu pusmetinį susirin
kimą 5 d.., liepos 1914. Bažnytinėj 
salėj. Visi draugai ir draugės malonė
kite kuo skaitlingiausiai susirinkti, 
ant virš minėto ir didžiausio susirin
kimo, nes bus daug svarbių svarstymų 
ir nutarimų, ir bus malonu išgirsti iš 
delegato lūpų ką gero nuveikė 29, sei
mas gerovei S. L. R. K. A. ateinan
čiam laikui, nes dar ne visi žinome 
apie seimo nutarimus.

Sekretorius Vincės Eevenkee
'109 j
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PAVDJUg AR NAUJOS GADY
NĖS AUŠRA.

“Lietuvos” 25 uumoryje J. A. 
rašo apie Amerikos lietuvių ka
talikų sukrutimą visuomenės dar
be. Jis išreiškia štai kokias min
tis. Dešinysis -sparnas varus gy
vų agitacijų spaudoje, po jos 
intekrne, Iveriąsis naujos organi-1 
nacijos, ypač katalikiškas jauni
mas aubruzdęs organizuoties ir 
vaikti. Tas sparnas turįs savo 
terpe daug moksleivių. Vis tai 
esu ženklai įsigalėjančio klerika
lizmo. Tiesa, tas klerikalizmas 
negalėsiąs taip išbujoti čia Ame
rikoje, kaip antai Lietuvoje, nes 
čia jam sparnus apkarpanti ša
lies tvarka, bet kadangi didesnė- 
ji lietuvių dalis tam dešiniajam 
sparnui esanti prielanki, ir ka
dangi kunigai sunaudoję savo 
intekmę to sparno sustiprinimui 
— jisai,, tas sparnas, gali ingy
ti žymių reikšmę mūsų gyveni
me; ir čia esąs pavojus. Nema
tyta to pavojaus ir Lietuvoje 
prieš 8-9 metus, o tečiau tas pa
vojus jau faktu virtęs. Tas pats 
beveik galį atstikti ir čia, jeigu 
iš anksto visuomenė neapsižiū
rėsianti ir nestosianti į kovą. 
“Ne laikas, sako, bus pradėti ko
vą, kuomet dabartinė silpnutė 
pradžia virs didelė jėga”. Tas 
baimės balsas pasigirdęs mūsų 
tautininkų tarpe, labai keistas 
yra. Jeigu tai pavojus, tai rei
kėjo jau senai jį pamatyti ir išsi
gąsti. Nes lietuviai katalikai jau 
ir seniau, daugiau vįisuomenės 
darbo buvo nudirbę ir daugiau 
jan indėję idėjinio turinio, negu 
kitos mūsų srovėat-Jvatalikai -tvė
rė parapijas, steigė lietuviškas 
mokyklas, organizavo susivieniji
mus, federacijas, įvairias draugi
jas, — tuotarpu kitos srovės nesi 
vienos lietuviškos mokyklos lig
šiol dar nėra, įsteigę. 2-3 neva 
‘tautiškos” bažnyčios negi gali 
atstovėti šimto katalikiškų baž
nyčių. Katalikiškos organizaci
jos, ar tai susišelpimo, ar blaivy-i 
bės, ar kitokios daugiau reikšda
vo mūsų kultūrai, geriau gyvuo 
davo, daugiau doros ir šviesos 
platindavo, negu kitokių srovių 
organizacijos. Tat “pavojaus”, 
jau senai būta, ir nuetabu, kad 
jį tik dabar tautininkai įžiūrėjo. 
Tiesa, paskutiniais laikais, paste
bimas didesnis lietuvių katalikų 
subruzdimas, bet ar tai neapja- 
kimas-doras žmonių pastangas ir 
dorus judėjimus skaityti tauti
niais pavojais? Ar, sakysime, 
“L. Vyčių”, arba blaivybės ju
dėjimas nėra dori judėjimai. It 
argi nenuostabu? Kai mūsų ci
cilikai steigė ir platino “Kelei
vius” ir “Šakes”1, kai jie užval
dė lietuvių svetaines su savo ne
svariomis prakalbomis ir šlyk
ščiais perstatymais — tai tuo
met pavojaus nematyta ir ne
šaukta į kovą su jaunimo tvirki
nimu. Tik kada ne kada jie bū
davo pašiepiami. Mat jie caeos 
buvo už tai, kad “klerikalų” 
galybę griovė. Kuomet gi paties 
jaunimo tarpe prasidėjo reak
cija, noras grįžti prie tikybos ir 
doros — tuomet pradedama 
akambinti, kad tai pavojus.

Ne, broliai, čia ne pavojus. Čia 
palaima, čia naujos geresnės ga
dynės aušra. Čia ne klerikaliz
mas auga. Auga lietuvių katali
kų sąmonė ir gyvybė. Pirma ne
gu krikštyti visą katalikų darbą 
klerikalizmo vardu, reikėtų bent 
ištirti, ką reiškia tas žodis. Jo 
reikšmę supratus ir tikrojo kle
rikalizmo gyvenime paieškojus, 
gal ne lengva būtų jį ir surasti. 
Jeigu kunigai nepasitenkina vien 
savo kunigiškų priedermių pil
dymu, bet eina į gyvenimą, dar
buojasi organizacijose, — tai 
čia dar ne klerikalizmas. Už to
kį darbą lietuviai katalikai savo 
kunigams visuomet buvo ir bus 
dėkingi.

O kai dėl dirvos patogumo bu
joti katalikų visuomenės darbui, 
tai čia p. J. A. taip-pat skau
džiai suklydo. P-ns J. A. sako, 
kad rusų valdžia ateinanti į pa- 
gelbą katalikiškoms organizaci
joms, spaudai, uždarinėdamn pa
žangiąsias įstaigas. Tiesa, kad tos 
pažangiosios įstaigos nebuvo val
džiai malonios ir ne viena iš jų 
buvo uždaryta. Bet nemalonios 
yra rusų vyriansyliei ir lietuvių 
katalikų organizacijos ir įstaigos. 
Nuolatinis trukdymas fvletimo 
darbo, didelės piniginės pabau
dos spaudai, neleidimas steigti 
mokyklų, knygynėlių, vakarų, —

rZ

visa tai neparodo vyriausybės pa
lankumo ir katalikiškoms orga
nizacijoms. Juk lietuviai kata
likai dar ir iki šiai dienai nega
li steigti legališkų jaunimo orga
nizacijų, negali nei pradėti rū- 
piuties išeivybės tvarkymu, nes 
vyriausybė -neleidžia tuo tikslu 
organizuoties. Šitokį “talkinin
kavimą” rusų vyriausybės lietu- 
Viiai katalikai mielu noru išmai
nytų ant politiškos laisvės, prie 
kurios galima būtų laisvai veikti 
ir organizuoties. Krikščioniškos 
mūsų kultūros priešininkai nebū
tų baisus. Su jais lietuviai ka
talikai visada rungties galėųt.

Čia Amerikoje kaTp tik ir yra 
patogesnė dirva veikti lietuviams 
katalikams, nes jų veikimo čia 
niekas nevaržo. Ar žino p. J. A. 
faktą, kad Katalikų Bažnyčią 
niekur taip puikiai nesiplėtoja, 
kaip čia Amerikoj. Mat laisvė 
visiems yra brangi, netik oicili- 
kams, visų gi prieškultūrinių ir 
prieštikybinių gaivalų laisvas 
plėtojimas kaip tik ir sužadina 
labiau tikinčiąją visuomenę orga- 
nizųoties ir veikti sau brangiais 
pamatais. Taigi nebijome mes 
šios šalies laisvių, bet džiaugia
mės jomis ir dėka joms tikimės 
laimėti lietuvių gerovę ir jų atei
tį.

ir mes amerikiečiai pažadėjimus 
siųsti. ‘Tuo priduosime daugiau 
drąsos mūsų broliams Lietuvoje 
esantiems. Reikėtų siųsti pasiža
dėjimus į Amerikos laikraščius, 
kad būtų aiškiai žinoma, kiek 
Amerikiečiai sudės . Pasižadėji
mus, ar pinigus priima ir “Drau
go” redakcija.

KAIRIŪKŠČIŲ SUMANYTAS 
- FONDAS NUOLAT AUGA

Dienraščio “Vilties” raginama 
Lietuvos visuomenė nuolat di
dina lietuvių .švietimo fondą 
300=100,000. Visus pralenkė 
suvalkiečiai, žadėdami savo “Ži
buriui”. Daugiausiai reikalau
jantis pašalpos “Rytas”- gauna 
mažiausiai .pasižadėjimų. Kaip 
pranešama “Vilties” 114 N-yje 
“Žiburiui” esą pažadėta 182 šim
tini “Saulei” 101 ir “Rytui” 72. 
Pridėję prie to 43 šimtines, pa
žadėtas amerikiečių gauname jau 
398 šimtinių pažadėjimus (arba 
39,800 rublių) Beveik visi tie 
pinigai dings, jeigu nesusiras 
1000 pasižadėjimų. Subruskime

618 TAS APIE “NAUJIENŲ”
DOR4

Mūsų privestos daugelio sooi- 
jalizmo vadų nuomonės apie 
ginkluotą aukilimą ir kruviną 
revoliuciją “Naujienų” neintiki- 
no, kad socijalistai esą šalininkai 
ginkluoto sukilimo. “Naujienos” 
sako, kad ginklai jeigu bus var
tojami, tai tiktai tuomet, kuo
met viešpataujančios klesos mė
gins ginkluota spėka nuveikti 
proletarijatą. Tečiau, kiek žino
me, socijalizmo vadai ir mano, 
kad viešpataujančios klesos ge
ruoju nepasiduosiančios, taigi 
kad be ginklų vartojimo socija
listai neapsieisią, kaip neapsiėjo 
ištikrųjų nei per vieną politišką 
revoliuciją, kada socijalistai stū
mė darbininkų minias į kruviną 
kovą. Męs. rodos, galime rera- 
ties labiau socijalizmo vadų nuo
monėmis ir skaudžiais istorijos 
faktais, negu nieko nereiškian
čiu “Naujienų” redaktoriaus 
purtymosi nuo kraujo šmėklos, 
kuri gal ir ištikrųjų jam nepa
tinka. Labiau tikėti “Naujie
nų” redaktoriumi, negu visais 
socijalistų vadais, męs tik tuo
met pradėsime, kuomet jis su
tvers socij alizme naują srovę 
(kruvinos revoliucijos vengimą) 
kuri bus priimta tarptautinio 
socijalistų kongreso.

“Naujienos” giriasi, kad ne
sančios aklos Marksizmo pasekė
jos, kad aklas žmogus tegalįs bū
ti tiktai kokio nors tikėjimo, o 
ne mokslo pasekėjas. Suprask,
tik tikintieji žmonės turį dva-! dien palaiko lietusių tarpe tą

savo straipsnyje parodo, kad 
žmogus į ką nors tari tikėtu Nu
stojo tikėti į vieną tikrąjį Die
vą, tai pasidirba sau kitokį die
vuką, jį garbina ir juo Aklai 
tiki. “Naujienų” dievukas tai 
socijalistų žemiškas rojus. Štai 
ką sako “Naujienos”:

Kada išnyka privatinė nuosavy
bė prie darbo traukią ir kartu su 
ja varžymąsi dėl pelno (konkuren
cija), kada išdirbyetė bus taip su- 
•tvarkyba, kad jos vaisiais naudosis 
viai , o ne otekiri asmens, kad kiek
vienas turėe užtektinai duonos ir 
atliekamo laiko aprūpint} savo) 
dvasios reikalus, tada šviesa paims 
viršų ant tamsos, sutikimas ir mei
lė artimo ant egoizmo ir neapy

kantos.

Sena tai ir didelė klaida, kad 
.viena šviesa galinti gaminti tik
rąją dorą. Gyvenimas rodo, kit
ką. Jisai parodo, kad daugelis 
yra labai mokytų ir vienkart la
bai nedorų žmonių, kad žmo
gui su blogais palinkimais švie
sa dažnai esti tas pats, ką vagiui 
nakties laiku liktarna, kad tik 
vien tikėjimas tegali užtikrinti 
žmogui tikrąją galę savęs suval
dymo. “Naujienų” redaktorius 
tvirtina, kad ir čia Amerikoje 
socijalistų lietuvių dora daug 
augščiau stovinti, negu tikinčių 
katalikų. Tečiau tas tvirtinimas 
parodo vieną iš dviejų: arba vi
sišką nepažinojimą mūsų gyveni
mo arba blogą valią -rašančiojo. 
Gal ir yra atskiri žmonės mūsų 
socijalistų tarpe — augštos doros, 
tečiau pažvelgus į jų didžiumą, 
reikia stačiai nuliūsti dėl jų do
ros.

Ką gi veikia mūsų socijalistai, 
kai katalikai eina į savo bažny- 

jčias, kokiuos dievus jie tada gar
bina: ar ne alkolį labiausiai ir 
kortas? Kas tvirkina mūaų mer
gaites ir moteris savo laisvos mei
lės supratimu, ar ne socijalistai 
labiausiai? Kas išplatino ir šian-

ir tt. Kas pagamino mūsų visuo
menei Bagočius, Konkolauakus 
ir kitus tiems panašius? Ar ne 
bedieviškasal socijalizmas? O 
tas burnojimas nuolatinis prieš 
Dievą, tas tyčiojimasis iš tikybos 
jausmų ir po laikraščius ir ant 
estradų — gal ir tai yr i augštos 
dtros ap-irerilmai? Iškur tas 
visas baisus Ištvirkimas eina, 
visi tai žino. Ir geriausiai tai 
mato ir supranta patįs lietuviai 
darbininkai. Tik nemato to, ar
ba gal tik nuduoda, kad nema
to, — “Naujienų” redaktorius ir 
jam panašus.

Ištvirkimo pirmasai šaltinis tai 
“Naujienų” ir kitų socijalistiš- 
kų laikraščių redakcijos. Štai 
tame pačiame (17) numeryje jos 
su pasipiktinimu rašo, kad kata
likai kovoją prieš perskiras ir 
šaukia su danų rašytojum Bran
desai: Dieve duok daugiaus

afiša išstatyta. Afišos viduryje 
-buvo paveikslėlis, parodantis, 
kaip *v -Petras šoksiąs su aųjplu 
tango ,per “Sakės” -vakarą. Taip 
tai dorina-lietuvius pačios “ Nau
jienos”. Ir dar po to jos drįsta 
įgirtiss savo pašokėjų dora ! Ką- 
gi tokiems durininkams patarsi 
daugiau, kaįp lik kad eitų .vi- 
sų-pirma burnas nusipraustų.

“Naujienos” stebisi, kaip čia 
atsitikę, kad “Draugas” pradė
jęs darbininkų reikalais rųpin- 
ties. Jos spėja, kad prie to pri
vertusi jį baimė prieš socijalistus. 
“Draugas” yra leidžiamas lietu-J 
viams darbininkams ir jų reika
lais jis visuomet rūpinosi ir rū
pinsis, kad ir dėlto, kad neduoti 
tokioms “Naujienoms” klaidinti 
ir tvirkinti žmonių. Socijalistų 
gi, tokių, kaip tie, kurie leidžia 
“Naujienas”, “Šakę”, “Kelei
vį” ir k... mes gal ir (bijome, bet

perskirų! Gyvulių-žmonių pabė-' bijome taip, kaip bijo žmogus 
iuklinųati į purvyną, kaip eida
mas pro šalį dvokienos — sten
giesi ją aplenkti iš tolo, kad ne
turėtumei progos gėrėties jos 
perfumaiš. Lenksime toliau ir 
“Naujienas”, darbininkų reika- ! 
Jus tečiau nepaliausime svarstę, j

gančių nuo savo žmonų ir vaikų, 
pačių bėgančių su svetimais vy
rais, tolyn vis daugiau pas mus 
randasi. Ir bene bus aišku da
bar, kas gamina tuos “augštos 
doros” apsireiškimus.

Prastame (16) “Naujienų”
numeryje skaitome štai kokią ži- 'lles 3ie rūPl mums nemažiau, ' 
nutę: kaip ir “Naujienoms”.

Netrukus prie progos iždėsty- į

sios aklybę. Jie gi, socijalistai, 
nustoję tikėjimo ir patikėję mo
kslu, nebegalį būti akli. Tečiau 
tos pačios “Naujienos” -tame pat

keistą nuomonę, kad laisvoje ša
lyje laisvė turinti apsireikšti vi
sų pirma laisvame gėrime, laisvo
je meilėje, laisvame burnojime

Naują laikraštį, kaip girdėti, ke
tina leisti Chicagos lietuvių ' ‘ ka
pucinai”. Laikraštis platinsiąs ka
talikų tikėjimą, kurs nebesiplatina. 
Laikraščio redaktorium busiąs vie
nas jaunas vienuolis, jautria akia 
žiūrįs j Kazimierinį Chicagos merg- 
namį..

Turime čia atsiprašyti savo , 
skaitytojų, kad velkame aik
štėn tuos dvokiančius mūsų so
cijalistų doros apsireiškimus. Ne
malonus tai darbas. Bet pažinki
me kaip reikiant nrtlsų. žmonių 
“dorinto jus”.

Dar vienas faktas. Nesenai 
Chicagoje buvo “Šakės” vaka
ras. Afišos skelbė visus tuos 
šlykštumas ir gyvuliškumas, ku
riais esti pripildoma “Šakė”. 
Ir štai “Naujienų” Tedakcijos 
lange visą mėnesį buvo to vakaro

sime, kaip socijalistų vadai žiū
rėjo ligšiol į darbininkų būvio 
pagerinimą prie šio kapitalistiš
ko surėdymo, kaip žiūrėdavo į 
kooperaciją, žymiai ./gerinančią 
tą būvį ir tt. Šiam kartui už
teks. •

DSL ATEIVIŲ ŠELPIMO.
Tautininku laikraščiai nevie

nodai praneša apie tautiškojo su
sivienijimo nutarimą <lel ateivių 
šelpimo.

Susivienijimo organas * ‘ Tėvy
nė” sako: “Ateivių šelpimo klau
simą po ilgų diskusijų nutarta 
paimti į S. L. A. globą (mūsų 
parbr. ‘Dr.’-red.) ir bendram dar
bui kviesti S. L. R. K. A. ir kitas 
didžąsias organizacijas, kad su
kėlus kapitalą ilgainiui būtų ga

lima užlaikyti Lietuvių iiutgeoa* 
tų narnos New Yorke. i

Kitas tautininkų laikraatia 
“Vienybė Liet.“ sako: “Po pla* 
taus visapusiško apkalbėjimo nu* 
tartą apie tai susitart su S. E. 
R. K. A. ir kitomis draugijomis 
ir tą reikalą remti ir vesti po S, 
L. A. globą (mūsų pabrauktai 
“Dr.” red.)

Taigi pagal šių dviejų laik-t 
raišių parodymų, kuriais netikėli 
nėra priežasties, tautiškasai suai* 
vienijimas nori pats vienas gta* 
boti ateivius, kitas gi orgaoiao* 
eijas kviečia talkon, kad padėta 
pinigais. ų

Tuotarpu “Lietuva” paduoda 
savo redaktoriaus B. K. Balučių 
kalbą, pasakytą S. L. R. K. Ai* 
seime, tokiuo būdu: “B. K. Bo* 
lutis perstato seimui, ką šiamft 
dalyke padarė S. L. A. Seimas, 
dr kviečia Ryme-Katalikų samų 
prisidėti lygiomis dalimis pri© 
bendro darbo ir paimti į savai 
rankas ateivių globojimą.”

Tautiškojo susivienijimo ingo* 
lietinis B. K. Balutis taip ir kal
bėjo R-K. seime: kvietė prisidėti 
lygiomis dalimis prie bendro dais 
bo ir paimti į rankas at-t
ervių globojimą. Bet jeigu tikė
li “Tėvynės” ir “Vien. Liet.Ų 
pranešimu, tai B. K. Balutis pec. 
žengė, savo ingaliojimo ribass 
pažadėjo lietuvių katalikų ausi-t 
-vienijimui daugiau, negu būva 
jam įsakyta tautiškojo susivieni
jimo, pažadėjo dalį ateivių gto* 
bos, tuotarpu, kada tą globą tan* 
tiškasai susivienijimas manė tik 
sau pasilaikyti. I

A A 1

D-ras genarolas Augustino* 
Paškeviius, minė 22 d. gegužės, 
Vilniuje, Adolfas Vėgėlė mirė: 
Kazliškių bažnyt kirmyje, palais 
dotas Vilniaus Bernardinų ko* 
puošė.

Koks dabar ypatingas numeni* 
tas Lietuvoje! Nespėjo Lietuva 
■nei ramiai apsidžiaugti srahnikua 
į Žemaičių širdį tinkamo vytam* 
po, kaip štai per jos kūną pertrft*

SOCIJOLOGIJA IR KATALIKIŠKAS 
DORUS MOKSLAS.

(Tąsa)

Trumpai suimant katalikiškąją pažvalgą į dar
bą, -matome, kad darbštumo šaknis yra dogmate, 
jos Dievas žmogų sutvėręs Jam dirbti liepė. Antra
sis dogmatas dar Sustiprina darbo prievolę mo
kindamas, jog po nuodėmei darbas tapo viena
tiniu valgio šaltiniu. Trečiasis dogmatas, sako, 
jog darbas yra didis ir šventas daiktas, nes Die
vas žmogumi tapdamas rankpelnio luomą apsi
rinko. Šitie trįs dogmatai aiškiai duoda mums su
prasti, kodėl aristokratas, imperatoriaus giminė Ry
mo Klemensas ir filosofas Aleksandrijos Klemen
sas nepasidavė savo- draugės (dės leus milien) in- 
tekraei darbą niekinančiai, o tapo to darbo užta
rėjai. Antrojo pažvalgas minėjome aukščiaus, o 
pirmojo žodžius skaityk Epist. ad Corunthios 34, 
1 (išleido Fim, Patres Apostolici t. I. p. 140).

Tai žinant aiškiai matytis, iš kur viduramži
nėje teologijoje didžiųjų nuodėmių surašė atsirado 
tingėjimas. Nors paprastai po tuo tingėjimu su
prantamas dvasiškas atšalimas (acedia). Bet tiek 
katekizmuose tiek senose ir naujose teologijose pri
dedama, kad paprastasis tingėjimas netik dva
sios atšalimo priežastis, bet ir visų nuodėmių šal
tinis. “Reikia bėgti nuo tingėjimo, nes jįs tė
vas išdykumo, o patėvis dorybėms”*). “Tingėji
mas dorybių priešas, jaunuomenės ištvirkintojas, 
laiko naikintojas, Medingas miegas būdmtiems, 
nuodai kiekvienai žmogaus dūšiai, paleistuvybės 
kurstytojas, meilingiausias pragaro svetys, švel
nus velnio pabučiavimas, minkšta gulykla visokiai 
nedorybei”, sakydavo F. Hunold, katalikų vienuo
lis, suimdamas savo tikėjimo pažvalgą ant dafMtn* 
mui priešingos žmonių j ei bės**).

Europa ii atžvilgio į darbštumą pasidalinusi 
į dvi dali: rytinę ir vakarinę. Nors yra darbščių 
asmenų ir vietų pirmoje, o tinginčių antroje, bet 
apskrita dvasia vakarinės Europos žymi kur kas 
smarkesniu darbštumu, negu rytinės. Vakarinėje 
daugiau negu tūkstantį metų viešpatavo katalikiš
koji teologija su savo septynių didžiųjų nuodė
mių sistema gerbdama darbą, o peikdama tingėji
mą. Tas pagyrimas ir papeikimas siekė kiekvieną 
asmenį, nes kiekvienas asmuo turėjo eiti išpažinties, 
o eidamas skaičiuoti savo nuodėmės sulyg aepty- 
nių didžiųjų nuodėmių. Štai ir dabar lietuviškose 
maldaknygėse, vartojamose visų mokančių skaityti 
sodiečių labiausiai prieš išpažintį paduodamas iš
pažinties atlikimą palengvinantis pamokymas, ka
me yra ir “perkratymas sąžinės, o tame perkratyme 
priminimas: ‘Jei... iš širdies nedirbai, tingėjai’.*••) 
Tuos katekizmo dalykus visi senai žinome, bet ne
visi mintijame, kokią sicijalinę intekmę, tas tu
rėjo Europos kultūroje.

Atseina girdėti, būk -katalikystė stabdo dar- 
štumą ant žemės, žadėdama laimę danguje ir mo
kindama nebrangmti žemės turtų. , Tiesa, katali
kystė darbštumo prievolę neišvedą iš egoistiškų 
motyvų. Jis nesako, kad žmogaus tikslas pinigai ir

o aiškindami daro įvairias ipotezes. Mon-gi išrodo, 
kad žmogaup panašumas į dangiškąjį Tėvą niekame 
kitame nėra taip aiškus, kaip darbe, gaminančiame 
tobulybę. Nė vienos pirmyneigos skalbėjas, man 
rodosį nedavė taip gilių filosofiškų pamatų jai,

pirkta skani konsumpcija. Tiesa, kad iš katalikų at- kaip tie senučiai ir prastučiai žodžiai, iš Dievo ap- 
siranda tinginių šitais atžvilgiais savo tikėjimą reiškimo surašyti pirm pusketvirto tūkstančio metų. 
nuteisinančių. Tiesa, yra šalių, kur nė kunigai teolo- i Jeigu aš klystu, tegul mane teisia Bažnyčia. Jos
gijos nemoka ir apie viską sakydami pamokslus 
apie darbštumą užmiršta. Bet nė vienos mokslo sis
temos negalima kaltinti už tatai, kad kas jos ne
moka arba nepildo.

Įsižiūrint į katalikiškojo tikėjimo mokslą man 
išrodo, kad jisai yra didžiausiu darbo išaukštini
mu. Aidomas turėjo dirbti dar pirmą negu nusi
kalto. V. Jėzus prakeįkė medį, už ką vaisių ant 
jo nerado. Medis nuo prekeikimo padžiūvo. Su
prantamas Išganytojo apsiėjimas. Jis norėjo žmo
nėms parodyti, kad jie būtų nelaimingi, jei vaisių

•) Fugrenda eet otioeitna mater anganim novei-ea 
vlrtntum. S. Bernardui Be Cenaideratione 1. 2 c. 13 Mignc 
Pntr. Lotina t. 1S2 p. TfW

*•) N. Scheid, Pater Prane Uumolt. Regeabtirg lOOfl 
m. p. 45. Cituota iŠ Dr. A. Koc.h, Lehrbuch der Morattheo- 
logie. 2 te Anfl. Preiburg Berder 1S0T p. 107.

••*) Matas naujas aukso altorius. Tilžėje. Mauderodė 
IPOfl p, 101, T

ištarmė man visuomet šventa ir neklaidinga. 
(Toliau bus.)

INTELIGENTŲ VESTU V ASE.
Jis — žinomas Amerikos lietuvių muzikas, 

baigęs kaz kokią augštą muzikavę mokyklą.
Ji — nemažiau žinoma Amerikos lietuvių dai- 

nininkė-solistė, baigusi kaž-kokią nemažiau aug
štą giedojimo mokyklą.

Jis — Pukys ir ji — Strimavičiutė — į vienas
neturės. Nenorėjo to prisakymo baisybės parodyti Į fcįtą senai įsižiūrėjusiu, vienas kitą nuoširdžiai 
amt žmogaus, parodė ant neturinčio jausmų medžio. Į pamylėjusiu — autorė sujungti į krūvą savo nm- 
Tat buvo vienatinis bausmingas Jėzaus galybės j zikalines pajėgas ir vieną gražų rytmetį suvirsimi 
parodymas. Tiek daug Jis augštų pamokinimų da- j 30 juodviejų gerų pažystamų gavo pakvietimą da

ro-’vė, bet jų reikalingumą išrodinėdavo meilingai; S lygauti jų vestuvėse. Nežinau, kaip įriti, bet 
tiek stebuklų padarė, bet jie visi buvo labdaringi.
Kodėl šitame viename atvejyje meilingiausiasis 
Mokintojas tarsi užsimiršo savo prigimtį? Turbūt 
dėlto, kad nedirbimas yra paojingiausis jo tikslų 
išsipildymui.

Man parūpo, į kokį kraštą pakreipti visi Jo 
pamokinimai, ir pamačiau, kad visų tų dorybių, ku
rias jis gyrė, visų tų prisakymų, kuriuos Jis davė 
viena pasekmė: žmogaus pakilimas augštyn į tobu
lybę artyn prie Dievo,’tobulybės šaltinio ir tikslo. 
“Būkite tat tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis Tėvas 
yra tobulas (Mat, 5, 48).

Darbas tobulybę gamina. Plyta daug geres
nė už tą molio gabalą, iš kurio ji padaryta. Gra
žiausioji bažnyčią nesulyginamai tobulesnė už -tą 
molio ir kitos medžiagos suvartota daugybę. Skir
tumų tarp katedros ir suvartotos J ją molio krū
vos padarė prisidėjęs darbas. Dievas davė žmogui 
medžiagą ir darbo prisakymą, tarydamos: “Anfldte 
ir dauginkitės, ir pripildykite žemę ir PAIMKITE 
J4 SAVO VALDŽION VIEŠPATAUKITE ANT 
ŽUVŲ JURAŠE IR ANT PAUKŠČIŲ ORE ir tt.*) 
Negyvoji medžiaga tobulesnė darosi, kad tampa 
augalo dalimi, augalas, kad h* gyvulio kūną pe
reina. Aukščiausias medžiagos laiponis, kad ji, viso
kių tobulinamų vietynes perėjusi, patenka į žmo
gaus smegenis ir patarnauja aukštiems dvasios 
darbams: jausmams, mintims, valios veikimams.

Tai-gi žmogus Dievo sutvertąją medžiagą tobu
liną rankų darbu ir dar labiaus aavo dvasios rei
kalais. Dievas sutvėrė pasaulį, žmogui paliko jį 
tobtriyn kelti artyn prie dvasios ir prie Dievo. Tai
gi yra panašumas terp sutvertojaus ir darbininko. 
Šiaip teologai sako, kad žmogaus panašumas į Die
vą, taip aiškiai minėtas šventajam Rašte**) at
muštas ant žmogaus dvasios, bet arčiaus neaiškina,

•*) Oenee, 1,28. 
••) Oenee, 1,27. —• -.akišUAH d if-

šautis tuos žodžius, pokvietaną gavęs, net pa
šoko iš džiaugsmo. Ir kurgi nesidžiaugsi? Btoi 
tveriasi nauja lietuvių inteligentų šeimyna; tai 
juk ko tik ne tautas šventė; ir štai aš toje šven
tėje dalyvausiu ir džiaugsiuos, matydamas bteš- 
eimezgančiua pumpurėlius, iš kurių ...ir t. t.

Bažnyčia — pilna žmonių. Smuikas, vargonai, 
giedojimai choro ir solo, žaliūmynai, iškilmė prie 
altoriaus, blizgarrtieji-tvaskantieji pajaunių cilin
drai, sukrauti dailiai paeiliui ant krotelių — visa 
tau primena, kad patekai ne į paprastas vestuves, 
ir dar labiau kelia tavo širdį ir taiso ūpą prie 
šios dienos pokylio. Eime gi pas senį Strimavičfų 
į vestuvių pokylį. Ankšti Strimavičraus kamba
riai jau pilni svečių. Susirinko patįs žiedai 
to miesto lietuvių inteligentijos. Čia ir dakta
rų ir advokatų, ii* keletas kunigų, ir didelio laik
raščio redaktorius, ir dar didesnio laikraščio lei
dėjos, ir muzikai, ir oflcijaūstai, ir biznieriai; o tų 
panelių kas ir beotruekues jų kiltį, turtą, ar užsiė
mimą. Viena tik aišku: ttsoa skaisčios, grakščios 
kaip' rožės ir lelijos, visos dailiai išsipuošusios, 
visų akįs ir lupos terši sakyte sako: dabar mano 
eilė, mano eilė, ir visos... msdaaisi tau ausį raižo, 
angliškai tarp savęs kalbėdamos. Įsimaišo jų tar- 
psn vienas linksmas klebonas — didelis patrio
tas, veikėjos ir kalbėtojos. 0h I Hovr do you do, 
Father? pasipilia iš visų pusių panelių klausi
mai. Ir mūsų pstrijotas tirpsta ir lenkia galvą 
amerikonų kultūrai; ūmai pamiršta tieturiškai 
ir hna Uegėti angliškai.

Kitas nemažiau gerbtinas klebonas, nutveria 
už rankos bėgančią pro šalį 10 metų mergaitę jr 
kažmką angliškai jai sako.

Karšta, veidai inkaitę; čia angliškas 
klegėsis, čia nuobodus ir slegiantis dva
sią Westingbouse’o ventiliatoriaus ūžimas 
— gadina ūpą. Gražios svajonės pasikeičia 
juodu pesimizmu. Sėdame prie stalo. Jaunasai 
kaž-ką šnibžda ausiu angliškai savo balandėlei.

Po .valandėliai prasideda prakalbos. Vietas tde* 
bosas smrišęa jaunuosius laimingam gyvenim*^ 

‘daug jvaarių malonių saldžiai linki. Draugas tam* 
sEms -liepia lankti lietuvių vauomeneĮ iš dvieju . 

meazikų aatataBkimo.-.. -lietuvių Bethoveno. . j
Pašoterta žinomas svajotojos ir plnuksnagrash 

fa Karštuolis ir sako: Gerbiamieji jaunavedžio^ 
gerbiamosios viešnios ir gerbiamieji svečiai. Kaa 
nežino, kiek nuopelnų yra padėjęs Amerikos lieta* 
vių muzikaliam išsilavinimui g. Pukys, kiek gti* 
džiugino lietuviškąją publiką skambus panelės Štai* 
mavrčrutės balsas. Štai dabar jie tveria BMqg 
lietuvišką hrteligeutišką šeimyną. Ar-gi motai 
nelinksma, ar-gi ik malonu? Bet jeigu jie, skyriam 
būdami, tiek pasidarbavo muzikos srityje, tai Iri 
męs galėsime sulaukti iš jų, kokiais įstaibiais tvo* 
riniais apdovanos jie lietuvių tautą dabar, kmj* 
met tvers abudu, susirėmę petys į petį, krūtinė | 
krūtinę . Tat lai gyvuoja laimingoji muzikų patai 
lai auga ir dauginasi jų padermė, lai džiugina 
lietuvių tautą.

Pabaigė karštuolis, aplodismentai pasipylė, jata 
nimas vėl ėmė dar skubiau ir uoliau angliškai zer* 
zėti, tarsi atlygindamas sau už priverstiną tylėjimą 
laike lietuviškų prakalbų. < j

Dar vienas kalbėtojas pažymėjo jaunavedžių 
nuopelną, kad per vestuves apsieina be svaigino* 
mų gėrimų. Kaip tik tuo laiku inėjo poni 
drūčiai inkaitusių, raudonais veidais ir blizgančio* 
ra» akimis vyrukų, inkaitusių jau nebe nuo košt* 
ros, bet nuo alkolio (Mat senis Strimavičiua po* 
darė su. nelabuoju kompromisą: nukėlė poną aI-» 
kolį į rūsį vestuvių laikui, šventai pasižadėdama* 
atvesti prie jo žemybės sosto kiekvieną ištroškaaj 
svetelį, tuojau gi po vestuvių grąžinti jo sostą j 
senąją vietą, į jo garbei prideramas augšturaas). • Į

Ta daugybė disonansų (patrijotizmas su anff* 
tiška kalba, blaivybė su inkaitusiais svečiais) tampŠ 
negailestingai nervus, raižė širdį. Bekalbant Kar* 
štuoliui, vos susivaldžiau, nešukterėjęs: mehuo£ų 
šelmi! I

Dingo mano geras ūpas; liūdnai galvą panėręsų 
dantis sukandęs taukiau pietų pabaigos, kad ttt 
išbėgus greičiau, surinkus ir sutvarkius savo mžriBa 
ir įspūdžius. 4

Nebedžiugino nei šauniai draugų užtraukta® 
“ilgiausių metų”; P° to Ki pagiedotas tautos gimi 
nas rodėsi man lyg nedoru piktžodžiavimu te| 
“Lietuvai, tėvynei mūsų”. ( j

Išėjęs bėgau toli »uo žmonių, kad laisvai oE* 
sidavųs savo mintims žr jausmams. Dar niekoEoa 
taip vaizdžiai nebuvo man stojęs prieš akis ta* 
baisus tautiškas pranykimas, tautybės atsržatagi* 
mas, kuriam esame pasmerkti mes, nmerikiaKal 
lietuviai. Štai du žinomu muziku, visuomtala 
veikėju, apie kuriuos taip garsu ir mūsų spoota* 
je ir žmonių kalbose — tveria ne lietuvišką, bei 
anglišką, amerikonišką šeimyną. Be mažiausio 
ibejojimo tokias pat anerikonilkas šeimynas sos* 
tvers ir visos tos rožės ir lelijos, kurios didžiausia 
sau pakūta skaito sulipdyti lietuvišką sakinį. O 
juk reikia žinoti, kad mažne visos jos priguli 
prie lietuviškų chorų, prie draugijų, taigi yni, 
tai sakant, rinktinės. O|

Ar Pukys «u Pnkiene sutvers ką nors -aataS
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BO Šalti liūdnumo drebuliai. Lie
tuvos Rytų padangėje užgeso 
dvi šviesi žvaigždi. Nelaboji 
mirtis išskyrė iš neskaitlingo 
veikėjų būrelio du naudingiau* 
aiu darbininku, kuriuodu daug 
dirbo ne vien pastaraisiais laikais, 
darbavosi, bet ir seniau, kuomet 
Lietuva buvo dar pančiuose Ir jų 
reikėjo gaivinti iš po ledų už- 
lalirao; asmenyje velionies Aug. 
Paškevičiaus Lietuva nustojo di
delio gaivintojo, kuris visuomet 
pirmutinis ateidavo pagelbon, ar 
medžiagiškomis ar dvasiškomis 
spėkomis; velionis A. Vėgėlė bu
vo vienas iš apšvietos gamintojų.

Dalinamės lygiai ir mes su 
Lietuva skausmu, o a. a. neuž
mirštiniems darbininkams mal
daujame Augščiausiojo suteikti 
ramybę, lengvai ilsėties numylė
tos tėvynės žemelėje.

Jo Ekscelencijos Žemaičių vysku- 
po Pranciškaus Karevičiaus in- 
<rasw Kauno Katedrom 18 (3) 

gegužės 1814 m.
Jau nuo pačio ryto gegužės 

mėn. 31 (18) dieną nepaprastas 
judėjimas Kauno gatvėmis rodė
kuoaiškiausiai, kaip brangaus ir-’įdaktoriai, “Blaivybės”, “Mote 
augšto laukiama svečio. TramvaJ • rU”, “Darbininkų ’, "Brolių Vai- 
įjai po kelis paskui vienas kitą! lokąieių Lietuviško Banko ir 
pradėjo daug ankščiau, negu pa- ! kitų draugijų atstovai. Visus mei- 
pr aslai, vaikščioti. Stoties linkui, liai sveikina J. E. A yskupas, vi- 
alinko minios žmonių, dvasiškių, I sieros randa malonų Ganytojo žo- 
tiek vietinių draugijų, tiek iš to- į dį.
liau atvykę delegatai. Apie aš
tuntą valandą stotis ir aplink sto
tį pilna žmonių. “Saulės” kursų, 
gimnazijų mokinės, kitų mokyklų 
ir prieglaudų vaikučiai sustoję 
eile ant perone (tilto), kur turi 
ateiti traukinys. Atvažiavę nuo 
(Vilniaus greituoju traukiniu kun. 
Dambrauskas ir kun. Olšausko* 
pranešė, kad J. B. Vyskupas at- 
.▼ažines neužilgo ekspresu. Neil
gai trukus, kelio* rainutes pe aš. 
tunto*, atbėgo minėtasis trauki-

.vagono, iš kurio išlipo J. E. Vys
kupas Karevičius, lydimas kun. 
pral. Maculevičiaus, kun. dek. Ja-

nys. Visi kunigai susispietė prie i klerikų nuvedė J. E.' iš serainari-

rulaičio, kun. kan. Senkaus ii rianeioa kun. Karevičių Žemai-

Iraus lietuvių musakos srityje? Ne! tai negalimas 
dbiktas. Svetimoje atmosferoje gyvendsasi, nuo 
lietuvių dvasios nutolę (ji Amerikoje gimusi ir Lie
tuvos nei nemačiusi) jie įstengs tik psraiėpdiinti 
lAiaęrikonus. Jie pačią muziką pavers savo biznio 
ąrankiu. Kas kita galėtų būti, jeigu Pūkiai perzi- 
žkranstytų į Lietuvą gyventi. Bet tai galėtų pa
daryti tik dvasios milžinai, tėvynės meilės- kupini, 
energijos pilni. Mūsų gi Pūkiai labai geri, gabus 
ir simpatingi žmonės... ir tiek. Jie nepadarys to 
ir todėl, kad jie jąu turi čia savo namus, automo
bilių, įvairių rakandų, turi išdirbtą klijentėlę ir jų 
biznis rodo jiems čia šviesią ateitį. Į Lietuvą gi 
persikrausčius gal ir reikėtų bent išpradžių vargo 
patirti ir visa. ateitis neaiški būtų. Pūkiai Lietu
vos nebematys, kaip savo ausų. Bet ar gali kal
tinti Pukius, kad jie (ar bent jų vaikai) žus Lie
tuvai? Ir taip, ir ne. Aišku tik tai, kad mes, ame
rikiečiai lietuviai neturime nei mažiausios teisės jų 
kaltinti, nes ir mes esame tokie patįs, ir mea ta
me pačiame pavojuje randamės. Štai tas patri- 
jotaa klebonas, kurs ką tik pasakęs patrijotišką 
prakalbą, atsisakęs ima su jaunuomene angliškai 
kalbėti, ūmai sugriauna visą savo prakalbos vai
sių ir įspūdį; ką viena ranka statė, kita tuojau su
griovė. Ar daug mes rasime savųjų tarpe tokių, 
kurie, mokėdami angliškai, laikytųsi nuosekliai 
principo, kad lietuvis su lietuviu visuomet turi 
lietuviškai šnekėti, ir tai nebrukdami kalbon visokių: 
mūre, yes, allright ir (kitų. Visų mųsų čia silpsta 
dvasia, tėvynė su jos reikalais tolyn vis labyn 
•kęsta užmiršimo jūron. Lietuvos laikraščiu* be
akai t o tik lietuviškų laikraščių redaktoriai. Ir vi
sa, ką mes čia darome savo tautybei palaikyti 
«— išrodo menku žaislu, palyginus su tais baisiais 
Jitautinimo pavojais, iš visų pusių, mums grą- 
pančiais, Kaipo atskira tauta me* čia neturime 
Šokio* ateities. Mūsų ateitis čia gali būti tik iš
virtus gerais amerikonai* (Bet ir tai ne vienos 
karto* darbas). Antras gi Lietuvos čia mes ne- 
putversime. Išbarstyk ir išmaišyk pusę milijono 
^grūdelių tarp 100 milijonų kitų, grūdų, ar bu* 
kokia žymė? Net jeigu ir surinktume visa* 
bOO ,000 lietuvių į vieną vietą (kas absoliutiškai ne
galima* daiktą*) ir tai n e išsilaikytume, nea be 
palyginimo augšteamč amerikonų kultūra mu* nu
stelbtų. Tad kokie* gi iš to ris* išvados?

Medelis turi augti ir vaisių nešti tik savo 
pinotoje dirvoje, nes ‘ik jam tinkamoje dirvoje ji- 
*ai ir gali nešt? vairių. Lietuvis pilnai išvystyti 
puvo pajėga* tegali tik Lietuvoje. Ir nevalia jam 
bėgti iš Lietuvos dėlto, kad ten rublių ar laisvė* ma
la. Nelaimė.tieriaflįprakpM^lmaa mūMji tautos yra ta
me, kad tūkst. metų laistę savo žemelę prakaitu 
įr krauju, nemokėjome priririšti prie jos. Ar dau
gelį mūsų atvarė čia skurdas, ar duonos stoka? Ne! 
Velionė į Ameriką daugumai buvo tik užgaida. 
Jsigeidėme ir atvažiavome, ramiai numoję ranka ant 
Tiso bočių palikimo; išbėgome ir užmiršome sa
vo gimtinę, tarsi bočių dvasia ir iš jų paveldėta* 
kraujas nebūtų uždėję ant mūsų jokių priedermių 
dėl savo krašto. Jeigu ta pusė milijono pabėgs
iu, būtų ligšiol darbavęsis Lietuvoje, aukoję sa- 
-o triūsą, ieškoję šviesos, kovoję nž krašto gėrės- 
lę ateitį, — ir rublių ir laisvės šiandieną Lietu

voje žymiai daugiau būtų, negu dabar yra. Tad 
tuo žvilgsniu kiekvienas, bėgą* ii sava krašto, pra
sikalsta. Ir tą prasikaltimą jis tori sititaiayti: 
po keleto metų jisai turi. grįžti į. tėvynę, grįžti su 
netuščia kišene, aa sveika dera ir dvasia, geroje 
sveikatoje. Yra labai daug- tokių, kurie jau ne
begali grįžti; ypač čia sugetsieji. Jie tik mažą 
dalelę savo pajėgų ar turto galėtų aukoti Lie
tuvai. Tad mūsų rūpesnis ir turėtų būti, kad nors 
ta dalelė jų pajėgų ar* aukų tėvynei neprapultų. 
Iš gerk Pūkių mes viena tegalime laukti, būtent, 
kad nuo savo poniško amerikoniško stalo nors kada 
ne kada tėvynei Lietuvai trupinėlį numestų ir 
kad savo vaikams įsakytų daryti tą pat.

Kadagys.

Peterburgo. Jo veidas buvo pil
nas malonumo ir gerumo. Gany- 
tojo ir avelių širdįs, rodos, iškar
to viena kitas suprato... Iš vagono 
išnešė keletą pundų gyvų gėlių 
— tai dovanos, gautos bekeliau* 
jant iš Peterburgo į Kauną. Visų 
akį atkreipė puiki gyvų gelių 
pintinė su parašu — ‘ Žemaičių 
vyskupijos Ganytojui nuo naš
laičių lietuvių” — vilniškių lie
tuvių dovana.

Pasisveikinęs su kapitulos na
riais ir atvykusiais pasitikti ku
nigais, J. E. priėmė čia jau sto
vinčių mokyklų mokinių pasvei
kinimus ir gėles. Inteikta pundai 
gėlių nuo “Saulės” kursų, nuo 
Losiekaitės gimnazijos mokinių 
lietuvaičių, nuo Marijos gimnazi
jos mokinių, nuo įvairių prieglau
dų ir t. t.

Taip vadinamuose Caro kam
bariuose stotyje, kurie tik atida
romi karališkųjų giminių nariams 
važiuojant ir kurie atidaryti že
maičių Vyskupui, laukė Jo Ek
scelencijos įvairių draugijų ir 
laikraščių atstovai: Šv. Kazimie
ro Draugijos, “Vilties”, “Vado
vo”, “Šaltinio”, “Vienybės” re-

Kaip tik išėjęs iš stoties pasi
rodė J. E. Vyskupas žmonėms, 
tuoj vienu balsu iš tūkstančių 
krūtinių išsiveržė šauksmas “Te
gyvuoja Žemaičių Vyskupas;!” 
Lydima* tų džiaugsmo pasveiki
nimų, J. E. Vyskupas įsisėdo į 
karietą ir nuvažiavo pas kun. 
pral. Maeulevieių, pakeliui dar 
sustoję* šarieių bažnyčioje valan
dėlei pasimelsti.

Apie pusiau dešimtos labai 
skaitlinga procesija kunigų ir

jos katedros -bažnyčiom, kur ir 
prasidėjo ingreso iškilmė, pas
kaitymu Popiežiaus bulės, ski-

čių vyskupu. Bulę skaitė 
Šaulys Vyskupo sekretorius. Pa
baigus skaityti bulę, pasveikino 
Vyskupą kapitulos vardu praL 
Stiravičius lotyniškai, išreikšda
mas kapitulos ir kunigų vardu 
meilės ir paklusnybės jausmus. 
J. E. Vyskupas, atsakę* trumpai 
lotyniškai kapitulai, tuojau krei
pėsi lietuviškai į kunigus ir ne
paprastai turiningoje ir gražioje 
kalboje sveikino kunigus, kaipo 
savo padėjėjus sunkiams apašta
lavimo darbe. Parodęs, kiek daug 
lietuviai nuveikė per 10 metų nuo 
spaudos gavimo, ypač pažymė
jo svarbą šv. Kazimiero Draugi
jos, skaitančios jau 10 tūkstan
čių narių, atkreipė visų akį į 
“Saulę”, kuri iš savo pui
kių rūmų nuo Žaliojo Kal
no skleidžia malonius švie
sos spindulius po visą Lietu
vą. Priminęs “Blaivybės” ir ki
tų draugijų nepaprastą svarbą, 
ragino kunigus steigti draugi
jas, savo gi karštų tikėjimu, gy
vu pavyzdžiu kelti dorą ir Lie- i 
tuvos gerovę. Sunku nupiešti, j 
koks džiaugsmas buvo visų šir-j 
dyse, matant Ganytoją taip gy- j 
vai jaučiant ir suprantant visus 
opiuosius mūsų gyvenimo rei
kalus.

Po pamokslo tasai-pat kun. 
Šaulys paskaitė iš sakyklos bu
lės pirmiau lietuviškai, o paskui 
lenkiškai. Toje pačioje tvarkoje 
(lietuviškai, paskui lenkiškai) 
sakė pamokslus patsai Vyskupas.

Čia vėl suminėjo visas draugi
jas, ragindamas žmonės rašyti®* 
į jas. Ypač ragino visus įsira
šyti “Blaivybė*” draugijon ir 
tapti pilnai* blsšvininkaia (ab
stinentais) .

Pa Samoa J. B. Vyskupui su- 
teiktt* pikuosiu* atlaidus nuly
dėjo-procesų* į Ja rūmus, čia-pat 
prie- katedros esančiu*. Priėmė 
delegacijas. Kauniškių lietuvių 
draugijų vardu kalbėjo knn. 
Dambrauskas, D-raa Šliupas. Su
valkiečių draugijų vardu gražiai
pasveikino eilėmis kun. Gustai
tis, “Žiburio” Draugija* pinas-

- JUODAS ŪPAS.A*
“..Kad tu mano akimis pažvelgtum į pasaulį, 

tai tau viskas kitaip atrodytų. Pamatytum šešėlių 
begalę. Šviesus džiaugsmas tai tik apgaulė, kuri 
bematant pranyks nykių rūkų tvane. Mažiau 
džiaugkie* ir tikėk, tai turėsi mažiau apgaulės ir 
skausmo. Daugių-daugiausia iš tolo gėrėkies gy
venimo džiaugsmais. Daugelis, oi daugelis per
niek pražudo savo jiegas, perdaug įsitraukę 
į gyvenimo džiaugsmų sukurį, kaip toji nakties 
peteliškė nu&vįla sparnus, prisiartinus prie degan
čios žvakė*. Meilė*, pasišventimo, viltie* jausmai, 
tai nelyginant anie šilkiniai kokauo siūlai, kuriais 
nelaimingas vabalas apsiuarplioja ir turi juos su
draskyti, arba patsai žūti. Vėiy netverk naujų 
apgaulingų pasaulių, tai nereikės jų griauti. Įky
ru žiūrėti, kaip žiopliai, įsipainioję į savo pačių 
surengtas apgaulingas pinkles, nenoromis ir tave 
traukia į savo džiaugsmų, nusiminimų, bėdų ir 
troškimų verpetų. — Ink yrėja man ir Tavo laiš
kai, kuriuose sykį giriesi, kitu kart dejuoji; čia 
tikiesi, čia vėl šaukieei pagelbos; sumanymai ant 
sumanymų, o benegeriauaia* bus mano sumany
mas; pačiam nieko nereikalauti iš gyvenimo ir ki
tiems nieko gero neteikti......”

Čia vienok Jenas Vienuolis susigriebė ir 
purkšt perplėšė pradėtą rašyti draugui laišką. Su
siprato nieko* pasakę*.

— Kam jį bereikalo erzinti, pagalvojo, vi* vio. 
na nepaklausys mano patarimų; prirašys tik man 
paskūi puskapį priparodymų, šimtą nusistebėjimų 
ir tūkstantį užklausimų, tai tu vėl sa juo ginčy- 
kies apie žmogau* gyvenimo prasmę. Tuščia jų 
tų mano šioj valandoj gimusių minčių pluošto. 
Nors dabar .jos mm išrodo teisingos, bet rytoj, ka
žin, ar aš pats jąs pažinčiau.... Nieko aiškaus pa
saulyje. Visko* kunkuliuoja, kaip šitie štai tiršti 
miglų debesįs...

Tai tarę* vienuoli* apsikniaubė ant stale ir 
paleido savo vaidentuvę toliau austi juodų minčių 
posmu*. Retkarčiais žybtelėdavo jam neaiški nuo
voka, kad iš tokio verkšlenimo nieko gere neišeis, 
tečiau jisai betiksliai sėdėjo eudribę* valandą ir ki
tą ir tas jį dar labiau erzino.

— Eitom vely pasivaikščioti, tai būtų daug 
sveikiau, šnapšteiėdavo jom retkarčiais pasąmone* 
balsas. (

niakas, paskaitęs tam tyčia iškil. 
mei parašytas eilės, “Žiburys”, 
“žagrė”, “Gabija” ir “Darbi- 
ninku Draugija” inteikė adre
sus.

Po visų iškilmių apie pusiau 
ketvirtą J. E. kėlė pietus vi
siems atvyskusiems kunigams ir 
delegatams. Pietus buvo visai be 
svaiginamųjų gėrimų. Prakalbų 
jokių nebuvo, nes perdaug jautė
si J. E. Vyskupas nuvargęs. Visos 
kalbos atidėta panedėliui (1!| 
gegužės), kuomet iškelta sudėti 
niai pietus J. E. Vyskupui.

Panedėlyje sudėtiniuose J. E. 
Vyskupo garbei pietuose daly
vavo daugiau dviejų šimtų žmo
nių, bet dvarininkų nebuvo. Kai- 
betą lietuviškai, lenkiškai, loty
niškai, latviškai, vokiškai, balt- 
gndiškai, Jo Ekscelencija atsa
kydamas savo labai turiningoje 
ir gražioje kalboje išreiškė troš
kimą, kad būtų įsteigta lietu
viška gimnazija, kad lankyda
mas vyskupiją, Jis rastų ne vie
noje parapijoje mokyklą, kny
gyną, draugijoms salę, pavargė
liams našlaičiams prieglaudą.

Visos iškilmės darė nepapras
tai malonų įspūdį... Džiaugėsi 
visi, matydami Ganytoją, ku is 
drąsiai užstoja visus reikalus, 
tiek katalikų, tiek lietuvių, kuri3 
uoliai ragina į darbą.

Duok Dieve Geram Ganytojui 
garbingai eiti gražiu pranokėjų 
Valančiaus, Paliulionio, Cirtau- 
tauto pėdomis!

“Šaltinis”.

MUKAS ŪŽIA, VEKKIA, 
GAUDŽIA.'..

Maža* dar tuomet buvau. Ne
galėjau savo protu suprasti dau
gybė* taip dabar man paprastų 
aiškių, dalykų. Visame regėjau 
stebuklingus apsireiškimus, vis
kas ma* rodėsi nepaprastu ir 
slaptu.

Ir dabar atsiminęs apie tai už- 
sisvajpjn ir. jaučiu save daug lai- 
miagesniu, daug tyresniu, geres
niu. ....

— Būtų gerai, atsakydavo jisai, bet tegul dar 
pusvalandį pasvajosiu. Vaizdai galvoje slenka be
rods apgaulus, kaip kokios šmėklos, bet tokie 
keisti, niekad nematyti. Pasivaikščiojimas tyrame 
ore išblaškys Juos, ų nežinia, ar ką geresnio suteiks. 
Pasvajosiu dar pusvalaodrię, o gal kas tikrai 
naujo ir sumaningo ateis, į galvą. Ir mūsų Vienuo
lis tūnoja susirietęs dar pusvalandį ir kitą.

Netoliese pas kaimynas pasigirdo linksmas 
kokio ten šokio smuikavimas. Vienuolis tik susi
raukė; norėjo eiti į kitą kambarį, bet patingėjo, 
tik ausie intraukė į švarko apikaklę ir vėl pasinėrė 
saldžios* svajonėse.

Kažikol jisai būtų taip išdripsojęs, jei ne 
gaspadinės balsas ; “

— Meldžiu vakarienės!
— Nenoriu, atrėžė Vienuolis.
— Kas čia do per nenoriu! ar aš ją šun išme

siu? Komir greičiau! i
— Sakiau, kad nenoriu, tai ir gana! piktai 

burptelėjo.
— Svieteli, tu mano! argi aš tą vakarienę šil

dysiu tol, kol jį prisvils ir išseks.
— Tegu tave velniai! norėjo riktelti Vienuolis, 

bet susilaikė ir pasigriebęs skriblių išbėgo į gatvę.
— Jos vis viena neatsikratysi, pamanė, o nu

ėjęs valgyti sugadysi sau ūpą. Barškėk paskui 
apie tuščius, kasdieninius dalykus, išsižadėk keis
tųjų svečių — minčių.

Buvo arti saulėlaidos. Gatvėse dideliausias ju
dėjimas. Vaikų būriai žaidė ir klykė, tarsi kariami. 
Jaunieji vaikštinėjo poromis ir mažais būreliais, 
linksmai šnekučiuodamiesi. Senukai ir tie išlindo 
pasigėrėti vakaro gražūmu. •

Vienuolis greitai žingsniavo, kad tik greičiau 
perriirus per tų “pamišėlių” minią, ir dasigavus 
ramesnio užkampio. Kievienas išgirstas juokas jį 
erzino.

— Tai iš mane* juokiasi, iš mano rimtumo. 
Na palaukite jūs, velnio vaikai, juo daugiau jūs 
dabar juo k si t ės, juo daugiau paskui verksite : tada 
aš iš jūs pasijuoksiu.
r Bet štai jis prisiirė šolygatvio ir nėrė į jį. 
Atrado tuščią suolą ir dribo ant jo.

Prieš jo aki* šniokštė upelis, toliau margulia
vo nedidelis sodelis, slūgsojo keletas gražių na
melių, o dar toliau rymoj* bažnyčios gaurė. (

Saulutė sparčiai ritosi į “miknaiiius’’. Joa 
spindulėliai šokinėjo lapeli* nuo lapelio, žybčiojo 
upelio bangutėse ir žvilgėjo langų stikhmae.

— Amžinai tas pats, galvojo Vienuolis, vie
kas kruta, juda, trypia ant vietos, ligi nuobodu
mo, o kai-kurie sako, būk tai gražu.

Aat MOgo strapinėjo keletas žvirblių ir kažką 
tarpu savęs čiauškėjo. Matyt ginčijosi, kartam pir
ma listi į pakraigę gultų.

— Na, perėkit, perėkit daugiau vaikų, piktai 
nusišypsojo Vienuolis, tai bus maisto katėm* ir 

darbo vaikams.
Tuo tarpu nusileido saulė. Vakarai nusidažė 

gelsvai — rausva varsa. Toji varaa be paliovos

Mieli malonus kūdikystės lai
kai, brangi neišpasakytai brangi 
vos pražydusi jaunystė, jos sva
jonės, jos pasiryžimai!...,

Atsimenui savo auklės pasakas, 
kurios mums vaikams suteikdavo 
tiek visokių baimių, kad kitą syk 
bijojome net galvos iškišt pro du
ris, kad neišvydus laumės, aitvaro, 
miškinio, deivių, Eini, būdavo, 
per tamsų kambarį ir drebėsi, 
kad nesučiuptų tavęs koki raga
na ir nusinešus į savo grįtelę į 
gilias giria* neprarytų. Guli lo
voje ir tavo akyse švyturiuoja 
visokios baidyklės, dvasios, kara
laitės, rąitehai, girdi ginklų žvan-| 
gėjimą ir baimė siaučia tavo šir
dyje ir slepi galvą po paklodę 
ir nebekvėpuodamas it apmiręs 
guli ir nori, kad greičiau užmig
ti, merki akis, bet miegas ne
ateina ir valandėlės viena po ki
tai slenka ištyko, pamažu ir ta
vo mažutė širdužė dreba.

Už vis labiau bijojau to di
džiojo'pušyno, kuris juodavo ga
le lauko. Bijojau vakare į tą 
pusę pažvelgti, ypač kad mū
sų auklės pasakodavo apie jį
tokias baisias pasakas, kad. net tą bėgu sodnan ir tėmyju savo
didesni ir tie klausydami tų pa
sakojimų žegnodavos iš šnibždė
davo maldą.

Kokių ten įvairių atsitikimų 
būta. Nečystos dvasios ten žmo
nės vedžioja, raganos ant kalne
lio po didžių pusių, sulėkę iš vi
so pasaulio keldavo ten puotas 
ir puotaudamos virė visokias žo
les, kuriomis patraukdavo žmonės 
prie blogo, užduodavo tų žolių 
vaikams ir vaikai patekdavo į 
jų galybę ir tapdavo jų pagel- 

i bininkais. Ant tos atsirai sto
vinčios pusės vienas nelaiminga*; 
pabaigęs savo gyvenimą ir da
bar klaidžioją* po girią ir vai- 
tojąs. eMdis kryželis, šalę pu
šyno, tai jo kapas, kuzį aplenkia 
žmonės ivėrįs ir nuo kurio vai
kai saugojusi, kaip nuo beržinės 
rykštės.

Baisu* tai buvo pušynas. Nak
ties laike bijodavau pro tą langą

pažvelgti į tą pusę, bijojau jo 
ir dieną. Nors nesykį žingeidu
mas traukte traukė mane prio 
pušyno ir jau perbridęs upeliuką 
norėdavau prisiartinti prie jo, 
bet atsiminęs raganas bėgdavau 
atgal ir tiktai atsidūręs sodne 
atgaudavau kvapą ir pasislėpę* 
tarp serbentų kelmų praleisdavau 
pusx*landį, kol baimė išgaruoda
vo iš mano krutinės.

Vieną dieną, atsimenu, pažvel
gus į pušyno pusę, pamačiau ką 
taip man stebėtino, kad mano 
visas kūnas Nuvirpėjo. Išvydau 
tarp dviejų pušų stovinčių iš prie
šakio kokį tai vežimą, žmogų. 
“Gal ten aitvaras savo turtus 
atvežęs slepia”, pamaniau sau, 
ir neišgalėdamas gerai įžiūrėti 
išsiryčiau į obelį ir iškėlęs akis 
žiūriu. Nematau jokių maišų, 
jokių krepšių, vien tiktai guli 
ant žemės keli medžiai ir dau
giaus nieko. Laukiu kas ten da
rysis. Vaikštinėja žmogelis apie 
medžius, linguoja galva, varto, 
ant galo sėdosi ratuosna ir ding
sta iš mano akių.

Kiekvieną dienelę, atsikėlęs ry-

nepažįstamą svečią, kuris apsi
lanko prie tų pusių ir vis daugiau 
ir daugiau krauna medžių. Jau 
medžių prisikrovė didelę krūvą 
ir vieną rytmetį pamačiau, kad 
pamiškyje sukasi vietoj vieno 
du žmogų, kurie tuos medžius 
krauna keturkampiai viens ant 
kito. Su laiku patėmijau, kad 
išaugo gana augštos sienos, ku
riose buvo padarytos mažesnės 
ir didesnės skylės. “Namelį sta
to”, apsidžiaugiau, bet ūmai nu
liūdau. Gal tuose nameliuose 
apsigyvens raganos ir ta
da ir sodnan nebegalėsiu išbėg
ti ir (nebegalėsiu įlipęs į obelį 
veizėti kas dedasi ant to pla- 
čio pasaulio. Maniau tada, kad 
už to miško tai baigiasi žemė, 
nes ir saulė visados pasislėpda
vo už pušų ir vėl rytą pasikelda- 
vo iš ten. Ir liūdna man pasida
rė, ašaros sužibėjo mano akutėse,

mainėsi, pereidama nuo giliai rausvos ligi auksi
nės.

Vienoulis išpradžių gėrėjosi tuo varsų žaidi
mu, bet atsitokęs ėmė bambėti:

— Kaip šita vakarų šviesa nepastovi ir ap
gauli yra, taip lyginai žmogaus laimė. Bevely nes- 
krajot padangėmis, kad nenukristi ir skaudžiai 
nesusikulti.

Staiga Vienuolis krūptelėjo. Artimos bažny
čios varpas sugaudė ant “Aniolas Dievo.” Galingi, 
rimti garsai pasklydo po orą ir tarsi supo — liū
liavo visą prigimimą ir kvietė pasilsėti po dienos 
darbo. Prieš vienuolį žingsniavo darbininkas. Iš
girdęs varpų balsą, jisai nusiėmė kepurę ir pamal
džiai persižegnojo. Ramiai dirstelėjęs į Vienuolį 
jisai rimtai nužingsniavo toliau.

— Šitas žmogus vienok ramus, jei ne laimin
gas. Ir tai jo laimė, matyt pastovi; iš jo akių gali 
pažinti, kad gyvenimo tikslas jam aiškus. D aš vi
sad nurimstu, kai gerai nusidirbu. Šitą dieną turiu 
priskirti prie nelaimingų, nes į savo širdį įsilei
dau tuščių svajonių žaltį, kurs čiulpia mano gy
vybės sultis.

Taip. mąstė Vienuolis, o varpai vis dar gaudė 
vakarinę giesmę. Pagaliau* jie nutilo ir paskutinis 
garsas, tarsi sustingo ore. Vienuolis pajuto reika
lą ką nors veikti. Jis žvilkterėjo į tą pusę, iš kur 
tik ką plaukė varpų balsai.

Varpinės kryžius da žibėjo, maudėsi saulės 
spinduliuose. Vienuolis atsistojo ir, lyg užkerėtas, 
ėmė artinties prie bažnyčios. Nepasijuto, kaip inėjo 
į bažnyčią. Tę viešpatavo jau paslaptinga patamsė. 
Tik kur nekur žybčiojo auksylos, tik kur nekur 
šmėkšojo haltos šventųjų stovylos.

Bažnyčios paslaptinga didybė apipylė Vienulį 
tarai šaltu vandeniu. Jo mintįs visai prablaivėjo. 
Jis, prisiglaudęs prie šaltos sienos, ėmė netiek lū
pomis, kiek minčia, kartoti maldos žodžius. Iš to 
ūpo prižadino jį varpininko, atėjusi© uždaryti 
bažnyčią, raktų žvangėjimas. Vienuolis išėjo » 
bažnyčios.

Miestas ūžė po senovės, tik negirdėti buvo 
vaikų klyksmo. Miesto bildesy* vienok jau neer
zino Vienuolio, tik ramino. Pasivaikščiojimas visai 
išsklaidė juodąsias mintis. Vienuolis labai užsi
geidė valgyti. Parėjęs susiieškojo atšalusių vaka
rienės likučių, garžiai pavalgė ir , niekam nieko 
nesakęs, atsigulė.

— Anksti gulk ir anksti kelk, tai bftsi svei
kas, turtingas ir išmintingas; pasak to priežodžio, 
pamanė Vienuolis ir bematant užmigo.

Tr sapnuojasi jam štai darbu paįvairinta die
na. Jam begalo smagu. Jisai darosi- lakštytuvą. 
Štai pabaigė ir kįla augščiau medžių viršūnių. Po 
kojomis žali kloniai ir upeliai. Lekia ilgai, kol ne
pradeda pailsti. Nori nusileisti, bet apačioje mato 
juodą šerną. Vienuolis iriasi spėkų likučiais, kad 
tik toliau nulėkti nuo šerno nasrų, bet tas vis ve
jasi pavymui. Štai jau Vienuolis girdi je dualų 
šniokštimą, štai junta jo ilčių dasilytėjimą... Vie
nuolį išpila šaltas prakaitais. Jis riktelėja ir... 
pabunda.

— Nejaugi šis sapnas būtų mano rytdienos pa
veikslas?... giliai atsidūsta. Skruzdė.

atsisėdęs šalę savo mylimos' ©be
lės apkabinau ją ir graud&ai- 
graudiiai verkiau.

“Joneli, kur tu” užgirdau 
matušės balsą. Pakelia akis 
aut gonkelių stovi matuiė. Šyp
sosi jos mielas veidelis ir jos akįs 
žibančios meile bėgioja nuo vie
nos vietos ant kitos ieškodamos 
mane®.

Pribėgau prie jot, užnėriau 
savo rankutes ant jo* kaklo i* 
stipriai prisiglaudžiau prie joa 
krutinės. “Kas tau, Joneli, tu 
verki?” rūpestingai klausia mo
tušė ir braukia nuo mano veido 
ašaras.

“Mamyt, raganos namelius pa
sistatė prie pušino ir man baisu, 
kad jos nesugautų manęs”, per 
ašaras skundžiaus.
Ramino mane matušė, kad ra
ganų nėra, kad tai vienas netur
tingas žmogelis išprašė iš tetu- 
šio sklypelį žemės ir medžių i* 
pasistatęs namelius gyvens ten, 
ir maitinsis iš pynimo krepšių, 
kuriuos jis labai dailiai nupinąs 
iš šaknų.

Nudžiūvo mano ašaros. Už
miršau raganas, baidykles ir da
bar mano galvoje įsmego tie 
krepšiai.

“Mamyt”, klausiu, “eisiva ir 
mea tenai pinti krepšių?” “Ei
va mamyt”, prašau motušės.

Bėgk vienas vaikeli ir sykiu 
nunešk seneliui blskutį sūrio, 
sviesto. Palauk čion aš tuojau 
tau atnešim

Baimė mane ėmė, pamačius, 
kad reiks pamatyti tas baisas 
pušynas, bijojau išvysti kokį no- 
vidoną, bet raminau sav.e minti
mi, kad tas senelis pindamas 
krepšius turi didelę galę ant vi
sokių baidyklių ir gali savo kar
nomis ir vytėmis nubaidyti visa* 
piktas dvasias nuo mane*.

Atnešė motušė ryšelį, kurį aš 
paspaudęs po pažasčių žengiau į 
užkerėtą vietą.

Apleidęs sodną, perbridęs upe« 
H, pajutau, kad mono drąsa pra
dingo ir jau norėjau bėgti atgal, 
kaip pamačiau žale savęs nedi
delį senelį, kurs šypsodamos vei
zėjo į mane, ir prisiartinęs prie 
manęs paėmė mane už rankutės 
ir užklausė:

“Kurgi vaikeli bėgi?”
“Atnešiau sūrio ir sviesto, bai

liai pratariau, motušė atsiuntė”. 
“Duok Dieve jai gerą sveikatą”, 

tarė senukas nusiėmęs kepurę; 
paskiaus atsisėdo prie kelmo ir 
pasodinęs mane Šalip pradėjo 
valgyti.

Pušynas ūžia. Ūžia taip smar
kiai, stipriai, kad jo ūžimas visą 
mano sielą judina. “Dėduk, klau
siu, kas ten taip baisiai ūžia, ar 
raganos puotą kelia ir drebančia 
širdele laukiau atsakymo.

Ramiai pažiūrėjo į mane se
nelis, žvilgterėjo link pušyno ir 
pradėjo išpalengvo kalbėti.

“Vaikeli, ne raganos ten ūžia, 
ne vaikuti, medžiai ten vaitoja, 
pušįs kalba, šlama. Daug me
tų jos čion stovi, daug matė 
per savo gyvenimą neteisybių 
daug matė pušynas skriaudų, ma
tė tos pušįs pačių žmonių blogus 
darbus, matė jos kaip žmogus 
kėlė ranką ant žmogaus, regėjo 
kaip žmogus rugoja prieš savo 
Sutvertoją, rugoja prieš Jo įsta
tus. Prabėgo pro tas pušis daug 
jaunučių sielų, ieškoti laimės. 
Geri tai buvo vaikučiai gryni 
it rasos1 ant kvietkelių. Gry- 
nos jų buvo širdįs. Matė pušynas 
juos grįžtant, nuvargusius neb- 
tekusius vilties, su užgesusiomis 
akimis. Pasitaikydavo tarp jų 
paregėti pušynui ir grįžtančius su 
tokia pat jautria širdimi, su to
kia pat gryna sąžine, bet tekių 
nedaug buvo. Pušynas, vaikeli, 
tarė senelis, jaučia, pušynas gy
vas, ir jis sykiu su žmonėmis ne
ša jų sunkią naštą, sykiu su jais 
džiaugiasi, syki* s* jai* liūdi. 
Pušynas jaučia žmonių daroma* 
neteisybes ir šauki* juos prie 
meilės, prie doros. Žmonės girdi 
pušyno balsą, bet nesupranta žo
džių. Šaltos, kietos jų širdį*. Bet 
jeigu kuris supranta pušyno ūži. 
mą, tas jau klausosi jo kalbos ir 
akįs jam žiba ir siela jo tampa 
gryna, skaisti.

Nebijok, vaikuti, pušyno ūžimų, 
pamylėk jj, suprasi JO šnektą.

Ne raganų vieta pušyne, bet 
mūsų, mus jis mokina gyvenimo.

Klausyk pušyno, kol mažas, 
kol dar tavo širdelės nepasiekė 
gyvenimo verpetai, įsidėmėk gi
liai širdin jo užimą. Gal gyve
nimas tave patrauks prie savęs.



gal pateksi į klaidas, tada tai 
prisimink tą pušyną ir vėl atgysi. 
ir vėl tapsi tokiu nekaltu, kaip 
kad dabar esi. Klausyk... pu
šynas ne vien ūžia... pušynas 
gaudžia... pušynas verkia... pu- 
šyuas dainuoja.

Kad ūžia pušynas, jis šaukia 
mus prie susipratimo, jis šaukia 
prie Augščiausiojo... Kad gau
džia... jis, ragina mus prie ge 
rų darbų, prie prakilnaus gyve
nimo... kad verkia... jis liūdi 
ant mūsų klaidų ir savo verki
mu mus nori prikelti... kad 
pušynas dainuoja, jis džiau
giasi, kad mes vėl einame tobu- 
lingu keliu, kad mes tyri, geri 
ir laimingi.

Vaikuti ne tiktai pušynas, ne 
vien tos storos senos pušįs jaučia 
žmonių gyvenimo vargus, jaučia 
juos beržynas, jaučia juos ąžuoly
nai, jaučia juos, vaikuti, visas 
miškas ir visas miškas ūžia, ver
kia, gaudžia, dainuoja.... Taip, 
vaikeli,, baigė senelis savo kal
bą, nebijok pušyno, bet mylėk 
jį ir klausyk jo.”

Ir aš klausiausi pušyno ūžimo 
ir klausiausi to senelio žodžių ir 
mano širdyj gimė kokie tai nau
ji man jausmai, džiaugiaus ir ver 
kiau, ir liūdėjau. Senelio žo
džiai nutilo, bet pušynas ūžė ir 
jo ūžimas įsmego giliai mano šir
din ir pamylėjau, aš tą ūžimą ir 
pamylėjau miško kalbą ir jinai 
paliko man brangi ir dabar, ka
da toli esmi nublokštas nuo te 
pušyno, kas-žin ar ir pušynas tas 
nedingo, atmenu tas laimingas 
dienas ir nesykį nusiminęs, nu
vargęs, nųlęidęs rankas arba pa
puolęs į nusiminimą, užgirdžiu 
nors minčia to pušyno ūžimą, iš
naujo ingaunu spėkų, išnaujo ieš
kau to, ką buvau praradęs ir vėl 
drąsiai žengiu gyvenimo ban- 
gosna.... Ir miškas ūžia, verkia, 
gaudžią... ir miškas.... dainuoja.

Kar—s.

MANO IŠPAŽINTIS.
Feljetonas.

Perspėju iš anksto, kad ne- 
kelbėsiu čia apie išpažintį, kurią 
žmogus atlieka bažnyčioje, vien 
tiktai papasakosiu, kaip aš buvau 
virtęs bedieviu ir pradėjau cici- 
likauti.
, Dar Lietuvoje būdamas girdė
jau, kad Amerika — laisvės šalis, 
kas link visko. Rėk, dainuok, 
gerk, na ir Dievui netikėk. Kad 
laisvė tai laisvė. Atvažiavęs 
aukso šalin, ant kai-kurių dalykų 
patėmijau, kad man biauriai su
melavo. Regėjau, kaip vieną 
rėksnį ponas daugalintis dėdė, 
su kokia tai magiška lazduke ap- 
malšino, mačiau, kaip “daino- 
rius” surakintus plieniniais 
žiedais vedė į ramybės kambarė
lį, stebėjaus girtuokli/) plhčia 
neišmatuojama gerkle, bet ir jai 
nabagiai nekartais prieidavo 
“striukė” nuo meilingų p. p. 
tvarkos ir švarumo dabotojų. Pa
liko man ištirti dabar bedievių 

^klausimas, kuris sako paeina iš 
vieno tėvo su mūsiškių “ciciliz- 
mu”. Klausinėjau vieno kito 
pažįstamo, kas toje srityje pa
daryta, bet atsakymo vis aiškaus 
negaunu. Vienas siunčia pas p. 
Keleivį, klausiu kur jis gyvena, 
Bostone, sako ir daugiau anei žo
džio. “Grinorius, draugučiai, 
buvau, galite suprasti, kad sun
ku būtų toki ponai surasti”.

Kitas dar keisčiau atsakė ant 
mano klausimo: “Lietuvoje Die
vą palikai, čionai tai neieškok, 
nes Jo ir nėra Amerikoje”. “Štai 
tau bobute ir devintinės”, ma
nau. Kaip tu žmogus gali be 
Dtevo gyventi. Niekaip negaliu 
intikėti.

Trečia nurodo man, kad Die
vas yra ir Amerikoje, tiktai Jo 
ieškok, bet kad žmogelis atrodė 
man nemokytas, tai ir jam neti
kėjau. Jau kad anie “filosofai”, 
“profesoriai” nepripažįsta Die
vo tai jau tau tamsūnėlis, tai nėr 
ko ir kalbėti. Taip ir palikau 
abejojime; nors širdis dar jautė, 
kad Dievas turi būti, bet akįs, 
ausįs, rankos, kojos pradėjo be
dievystės dirvomis klaidžioti. 
Būdavo sueis kur keletas dorų 
vyručių, merginų, pradės kalbėti 
apie tikėjimą, aš jau ir žiovaunu 
ir pradedu, šaipyties sykiais net 
iš savo “filosofijos” žodelį įbru
ku. šlikštu pačiam pasidaro 
ant širdies, koktu, bet kad “pro 
fesoriai” giria, tai reikia pirmyn 
žengti, nes gali pavadinti davat 
ka, tada vyriuk su juoda dėme, 

, kaip blynu ir vaikščiok.

Švaisčiaus tarp savo pažįsta 
mų, draugų, plepėjau apie viską, 
ant davatkų, tai net dantimis 
griežiau. Kur tiktai pasuksiu 
vis penkiolika, šešiolika davat
kėlių paminėsiu, žinoma, ir kuni
gėliams tekdavo nuo manės. Bal
siai bijodavaus prasitarti; susirin
kę kur keli artimesni draugai 
tuojaus puse lūpų ir pradedam 
lcratinėti kunigėlių darbelius. 
Toks kunigas taip gyvena, anas 
kitaip ir drožiame-drožiame. Tei
sybę pasakius, kiti drožė aš vis 
klausiausi ir tėmyjau. Nedrįsau 
vis tarti žodelio, mat bijojau var
do “grinoriaus”. Pragyvenęs 
Amerikoje metus pasidariau kiek 
drąsesnis. Pažinau daugiau “pro
fesorių”, kurie man “mokslą” 
teikė uždyką, prigabeuo man vi
sokių “moksliškų” knygų, tik
tai broliuk semk mokslus.

Sėmiau aš mokslą pilnomis rėš- 
kūtėmis. Pasirodyti viešai su sa
vo “mokslais” dar nedrįsau, nes 
mano krūtinėje dar neužgeso to
ji meilė, kurią man įkvėpė ma
no motinėlė.

Vienas atsitikimas, turėjęs ne
seniai vietą, iškėlė mano “mo
ksliškas” puses viršun. Buvau 
pasiryžęs nuveikti vieną darbą, 
ypatingai tas darbas neturėjo sa
vyje nieko blogo, ir gal būtų 
praėjęs sau tykiai, ramiai, kad ne 
būčiau užtikęs ant savo kelio 
klinčių. Tas kliūtis padarė man 
kaikurios ypatos, kurias aš va
dinau klerikalais. Supykau ant 
jų ir jau nebežiūrėdamas kame 
teisybė, kame melas pradėjau 
balsu rėkti. Atsiminiau p. p. Ke
leivius, ponias Naujienas, na ir 
mūsų “dailiąją” panytę Šakutę, 
ir pasikvietęs jas. talkon, kaip 
pradėsiu bombarduoti klerikalus, 
net skeveldos lakiojo į visas puses. 
Nelyginant japonai Por-Arturą, 
tiktai laimė kruvinų aukų neatsi
tiko, o gal ir nelaimė, gal bū
čiau likęs kankintinin ant “rau
donojo” lauko, ir koki dar meda- 
liuką gavęs iš “profesorių”. 
Teisybė jie medalių nepripažįstą, 
bet tokiame svarbiame atsitiki
me, tai vertėtų už penkiuką pa
kabinti kokį ženklelį ant kru
tinės. Medalius, kaip medalius, 
bet garbė tai tekina bėga prie 
manės. Džiaugėsi mano visi Bal- 
trukai, Simonukai, džiaugiasi 
kai-kurios ir Agotėlės, nedaug, 
nedaug tų Agotėlių, vos trįs, bet 
meilios pasiutusiai. “Tu mūsų 
Joneli” šaukė jos, kovosim sy
kiu prieš kunigus, drauguži, da
vatkas daužysime, mat nelabųjų 
priviso devynios čemerįs. “Mes 
tave mylėsim, širdele, mylėsim to
kia karšta, atvira meile, kad tu 
tiktai spėk mūsų meiles rankio
ti”, dainavo man mergužės. Au
gau kaip ant mielių ir‘jaučiuosi 
esąs kokia tai nepaprasta esybė, 
prieš kurią turi lenkties visi svie
to tvarinėliai. O kad mane dar 
nesvietiškai gyrė mano draugai, 
tai jau be jokių baimių žengiau 
kovon su savo nevidonais-prie- 
šais kunigais ir katalikais. So
či jaliz... atsiprašau “cicilizmą” 
pradėjau skelbti ant gatvių ker
tės visiems, kas tiktai patęko 
man ant kelio. Surinkau gana 
nemažą būrelį savo pasekėjų, ku
rie į mane veizėjo kaipo į prana- 

tarytum, manė, kad aš kai
po laukiamas žydų Mesiją išgany
siu visus raudonsparnius, ant 
galo gal ir būčiau suteikęs jiems 
šiokį tokį palaiminimą, kad ne 
vienas mano draugų gyvenančiu 
Lietuvoje. Rašo jis man laiškelį 
ir netikėtai surandu tame laiške 
vieną klausimą, kuris per kelias 
dienas nedavė man ramumo. 
Prastas tai buvo klausimas, bet 
toks gilus, toks karštas, matė
si jame visos mano draugo min
tį;, ;o svajonės ir jo užsitikėjimas 
manimi. Reikia atsakyti ant to 
klausimo, o aš vis negaliu, suras
ti jam žodžių. Paėmiau plunksną 
į rankas, pradedu rašyti, tuojaus 
mano “cicilikizmas” stoja prieš 
mano akis ir p. p. Keleiviai, p- 
nios Naujienos rodo liežuvius, 
dailioji gi Šakutė kvatojasi įsi
sprendus į šonus. Plunksna iš 
mano pirštų blinkt ant stalo ir 
vėl einu prie “šturmo”. Nuvar
gau, nuo savo darbelių, nustojau 
ramumo, galvoje ūžia, akysna 
šokinėjo žali kumeliukai, vis-gi 
tempiu savo 'jungą, kol nepri
lipau galo, ir nepamačiau, kad 
žaidimas į bedievystę į ciciliz- 
mus gali ir protą iŠ galvos išvy
ti. Vienu sykiu mečiau tas bai
sias ligas ir šiandieną vėl jau
čiaus kaip iš naujo atgimęs 
Nors žmonelės mane tebegarbina

bedievuku, bet man tas mažai 
kenkia. Ramu ant širdies, kaip 
niekados nebuvo, šipsaus ant 
vienos minties apie savo didžius 
darbus atsiminęs. Užgirstu ne
syk; nuo savo senųjų “učitelių” 
pajuokimo žodį, pasiunčia mano 
pusėn ir iš antros pusės kartų 
žodelį.

Tegul sveiki sako, — nepykstu. 
Nepykite ir jus draugučiai, ku

rie manote sirgti bedievystės li
ga, kad duosiu jums draugišką

| 3^ Blaivybes Dirva.
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RUSAI APIE BLAIVYBES PLA- li nustumti gyventojus nuo blai- 
TINIMĄ LIETUVOJE. Į vybės, vartojimas degtinės ėmė 

Žymus rusų laikraščio “Rieč” smarkiau kerėties. Svaigalų su-
iš Lietuvos korespondentas R. 
G. 131 numeryje minėto laikraš
čio štai ką praneša apie blaivybės 
platinimą Lietuvoje:

Netikėtai blikstelėjęs blaivybės 
kilimas įvedė kraštutinę valdžią 
į tragiškai-komišką padėjimą. Bė
gyje dešimties metų kraštutiniai 
politikai tik ir darbavosi, kad iš
dirbti sąlygas pasekmingam 
augimui girtybės — ir ūmai nuo 
jų pareikalauta: “visas i*atas 
kairėn”! Nuo laiko užvedimo 
degtinės monopolijos buvo iš
šaukta šimtai maldavimų užda
ryti “kazionkas”, bet visi mal
davimai be išimties paliko atmes-
ti. Padarytas išklausinėjimas, pilstymo alkolio bonkomis ar eie- 
pasirodė, kad pati policija pa- i lais viedrais. Tokia prekyba už- 
prastai pranešdavo neva “ patįs j siima, kaip moterįs taip ir mer- 
valstiečiai nereikalauja” uždary- i gaitės pelnydaiųi nuo bonkos po
mo gėrimo instaigų, tik tokie nu
tarimai sustatomi po intekmo 
sukiršinimo. Dar rudeny 1912 
m. Vitebsko gubernatorius atsakė 
blaivybės maldavime valstiečiams 
Kolupos valsčiaus, Dvinos ap
skričio, remdamasis tuo, kad Ko
lupos valsčiaus žmonės be ūkinin
kų savininkų tam sumanymui ne
pritarė.

Dar aiškesnė kova buvo veda- 
ma tose apielinkėse mūsų krašte, 
kur judėjimas turėjo tautišką 
spalvą. Kauno gubernijoje, kur 
lietuviai suorganizavo visą tink
lą blaivybės draugijų, pastarieji 
buvo smarkiai administracijos 
kliudomi. Neleista steigti nei 
skaityklų, nei arbatinių, nei pra
kalbų, nei jokių vaidinimų vie
tinėje lietuvių kalboje. Žodžiu, 
atitraukė liaudį nuo kultūros pa
žangos, o pastūmėjo alkolizmo 
pusėn. Jeigu viršutinė “svetim- 
tautinė” pluta apsipažino su val
diška kalba, tečiau dėl plačiųjų 
minių prigimta kalba — visiškai 
būtina sąlyga, kad suartinti su 
apšvietos dirva. Tuo tarpu, ka
talikų draugijai — darbininkams
draudžiama kalbėti susirinkimu*)- reikalauti pasiaiškinimų arba net
se ir nusprendimus daryti 
prieinamoje visiems kalboje. Vie
nintelės “demokratiškos” įstai
gos, kur galima liuosai prabilti
vietinėse kalbose, tai — smuklės'pardavėjų. Bandymas nusidavė:
ir alinės. Čia—charakteringas ap
sireiškimas — valdiška kalba in- 
žengia tik ypatinguose atsitiki
muose, kada dalykas prieina prie
“ištyrimo”. Taip vienpusiškai, čius”. Kiekviena diena atneša 
perduodama “svetimtaučiams” žinias, apie susekimą dektinės 
rusų kultūra, ypatingai kišama
rusų karžygių valstijos parube- 
žiuose.

Liuosas apšvietimas visoje val
stijoje suvaržytas negali bujoti, 
gi mūsų krašte kenčia nacijona- 
lizmo jungą. Svetimtautinės kul- 
tūriškai-apšvietos įstaigos žiau
riai draudžiamos. Vilniaus po- 
licmeistras atkakliai reikalauja 
pranešimo prieš tris dienas, net 
nuo tokių draugijų, kurioms pa 
tvirtinti instatymai aiškiai dalei- 
džia rengti prakalbas be jokios 
atsakomybės išsigarsinti. Ir ne
žiūrint, kad teismas išteisina, vie
nok poličija nesiremdama jokiais 
įstatymais nei kiek nesiliauja da
rius kliūtis (Atsitikimas su “Rū
ta”). Dažnai organizacijų narių 
susirinkimai draudžiami lyg ug
nies pavojus. Pastaruoju keliu 
priversta vilniškė žydų dramos- 
dainos draugija pasiieškoti prie
glaudos vasariškame užmiestinia
me sodne, kaiministėje su atvira 
scena. Teatrui prisegama ir-gi 
grynai rusinimo siekiai, neturin- 
tįs nieko bendro su daile. Sve
timtaučius perspėja atvirai (ypa
tingai Kaune ir: Bielostoke)
“mums žydinių ir lietuviškų vai
dinimų nereikia. Vilnioje nesise
ka užvesti tinkamą teatrą, ačiū 
nacijonališkiems įnoriams mini
sterijos. Ar reikia stebėties, jei
gu taip veikiama visame, kas ga<

patarimą. Niekados nesusidėkite 
su tuo kas juokiasi ii Dievo. Ne
doras jis žmogus. Jeigu jis ne
tiki lai tyli, bet jeigu kalba, tai 
jis biauriai elgiasi. Ypač tie, 
kurie atvyksta į Ameriką “gri- 
noriais” būdami, tegul saugosi 
nuo visų pp. “profesorių”, “fi
losofų”. Geriaus tėmykite gyve
nimą, nesikarščiuodami, apsvar
stykite šaltai, tada patįs pare
gėsite kame teisybė, kitaip ap
degsite sparnus. Kar—a.

vartojamo augimas per vienus 
metus tik Vilniaus gubernijoje 
užaugo ant 61,821 viedrų. Viso 
1913 metais parduota už 6,294, 
776 rub. Per metus užaugo pel
nas už alkolį 526,932 rub. “Vi- 
lenskij Viestnik”, liudija, kad 
Lydos apskrityje valsčius Bahu- 
sui ant girtybės aukuro sudeda 
kasmetai nemažiau kaip po 20, 
000 rub. Skaičius gėrimų kas 
penki metai beveik dvigubėja. 
Besaikis girtuokliavimas suvar
gino namų savininkus, daugiau
siai tame patarnavo slaptas al
kolio pardavinėjimas. Nerasi 
namo, kuris būtų liuosas nuo

4—5 kap., ir įsigyveno visai prie
lankios pažiūros į tokį užsiėmi
mą.

Dabar pačiai vyriausybei rei
kia pradėti griauti ir ardyti de
šimtimis metų glostomą alkoliz
mo sistemą. Vos tik pasklydo 
ministerijos cirkuliaras, kovoti su 
“neblaivumu”. '(Rusijoj, žinoma, 
nėra girtybės, o tik neblaivumas, 
kaip negali būti bado, krizio, o 
yra tik nederlius nedatekliai) gu
bernatoriai pradėjo perrašinėti 
gubernijas, Vitebsko gubernato
rius toks išradėjas, kaip 
mes ankščiau matėme, kad į 
maldavimus uždaryti gėrimų 
įstaigas mažai kreipia aty- 
dos, bet t sušaukia gubernijos, 
apskrities ir zemstvos viršininkus, 
tarties kaip blaivinti žmones. Pa
laidojęs ne vieną desėtką draugi
jų platinančių blaivybės idėją, 
Kauno gubernatorius, užsitarna
vęs pagyrimo lapą net nuo paties 
Puriškevičiaus, išleido cirkuliarą, 
kuriame reikalaujama nuo valdi
ninkų, atsakančio pasišventimo 
kovoti su alkolizmu, grasindamas 
tiems, kurie priešingai elgsies pa-

prašalinti nuo tarnystės. Vilniaus 
akcyzės viršininkas išleistame cir
kuliare ragina ir siūlo valdinin
kams dovanas už susekimą slaptų

tos pači s ypatos; kurios nesenai 
visa Šerdimi prielankiai žiūri') į 
gėrimų pardavinėjimą, dabar su 
džiaugsmu pradėjo išduoti “kup-

pas valstiečius, apie protokolus, 
susekimą slaptų dektinės gami
nimo dirbtuvių. Nuoširdus nau
jų blaivybės gynimo šalininkų pa- 
sirįžimas siekia tai, kad andai 
Kaltinėnų valsčiuje, Kauno gub. 
bandąs išsprūsti iš rankų dektin- 
daris buvo nušautas sargybinio, 
— tiesa, truputi inkaušusio. Ap
lamai, visa kova su alkolizmu ap
sireiškia vien persekiojime 
konkurentų galinčių kliudy
ti viešai gėrimų mono
polijai. Smarkumas, su kokiu 
didėja skaičius susekamų konku
rentų, aiškiai parodo, kad pa
starieji senai buvo žinomi, kaip 
valsčių sargų taip ir akcyzės val
dininkų, kurie matomai tik ir 
laukė paskatinančio cirkuliaro.

Demoralizacija, kokią padarė 
šalies gyventojams buvusioji gė
rimų politika, suleido gan giliai 
šaknis, ir vargu greit pasiduos 
išrauti, ypatingai visokiais ten 
cirkuliariais bei dovanomis. Pa
kanka vien nurodyti tokie charak
teringi faktai, kaip antai: pa 
ataromis dienomis Panevėžio ap 
skrityje, Pašulaičio sodžiuje, vai 
stiečiai visiškai blaivame stovyje 
išdraskė dėžes, išbarstė aukas ir 
Išjuokė rinkėjus, kurie rinko au
kas blaivybės naudai; vėl viena
me bažnytkiemyje Gomelio ap
skrityje, po intekme agitacijos 
monopolio pardavėjo, valstiečiai

nusiuntė Vilniaus apskričio ap
švietos globėjui skundą ant vieti
nio mokytojaus, “agitavusio” 
juosius padaryti nutarimą užda
ryti monopolį. Taip pamatingai 
spėjo valdžia inkvėpti piliečiams 
įsitikinimą kenksmingumo, o ne
dėkingumą pačiai blaivybės idė
jai. Ir tą pasekmę per dešimts 
metų vaisingai sugamintą politi
kai rįžosi džiovinti įsakymais su
lyg savo noro.

Ar nėra tai tik paprasta svajo
nė.

tautine Šveicarijos pa
roda BERNE.

15 gegužės atidaryta Berne tau
tinė Šveicarijos paroda, kuri tę
sis iki 15 spalių (š. m.). Švei
carijos -gyventojai nepagailėjo 13 
milijonų frankų (frank = 37^ 
kap.) ir įrengė gražią parodą. 
Toki pedagogikos, ūkės, medici
nos skyriai kiekvienas reikalauja 
vidutiniam apžiūrėjimui ištisos 
dienos. Gana indomus taip-pat 
priešalkolinis skyrius. Čia ran
di priešalkolinius Šveicarijos 
draugijų (kaip abstinentų, taip ir 
blaivininkų) statistiką, ministu- 
vinius vaizdelius iš girtuoklių bei 
blaivųjų gyvenimo, statistiškas ži
nias apie alkolio. kenksmingumą, 
žemlapiu8 su, draugijų ir jų. sky
rių vietų nurodymu ir tt. Išsi- 
plėtojimo paveizdan draugiji} sta
tistika netik nurodyta skaitlinė
mis, bet ir piešiniais didesnio arba 
mažesnio žmogaus pavidale. Nu
rodyta taip-pat, kaip didelis kiek
vienam kantone blaivybės priešas 
maišo pavydale. Mirtingumo sta
tistika pažymėta taip-pat ilges
niais ar trumpesniais bruožais. Di
delį įspūdį daro greta sustatyti 
du gyvenamieji namai (miniatu- 
ros): blaivo žmogaus ir girtuok
lio. Pas blaivų viso pilna, kam
bariai gražiai išpuošti, šeimyna 
susėdus linksmai šnekučiuoja, pas 
girtuoklį — gi visa pajuodę, nu
skurę, pilna asla indų skeveldų, 
namų savininkas girtas daužo ne
tik rakandus, bet namiškius, pa
ti sukruvinta bėga per duris, vai
keliai verkia... Šitoks perstaty
mas labai atkreipia lankytojų do
mą.

Mano nuomone didelę vertę 
taip-gi turi lapeliai, kuriuos dali
nama lankytojams ir ant kurių 
arba išdėstyta istorija bei pro
grama kokios nors draugijos (pv. 
protestantų draugijos “Mėlyna
sis Kryžius”) arba koks atsilie
pimas (pv. į tėvus, į jaunuome
nę ...). ,

Su pasigėrėjimu galima paskai
tyti trumpą lapelį su, atsišauki
mu į vaikučius: gražiai čia ap
rašyta nuolat triškantis šaltinis, 
kuriame saulelės spinduliai žai
džia, paukšteliai ir gyvulėliai 
malšina savo troškulį; pagalios 
klausiama Jonuko, kuris bėgda
mas mokyklon irgi užsuka prie 
šaltinio, ar jis apleis tą gražų, 
skanų šaltinį ir ieškos smagumo 
nelaimingam alkolyj; Jonukas iš
reiškia neapykantą alkoliui ir 
pasiryžta tvirtai laikyties šaltinio. 
Lapelis papuoštas tam tikru vaiz
deliu.

Ypač galima pasigėrėti nedi
deliu lapeliu, ant kurio surašyta 
trumpai rinktų daktarų nuomo
nės apįie alkolio kenksmingur 
mą. Del pavyzdžio paminėsiu 
keletą: Dr. Colladon iš Gene- 
vos: “Aš esu visai priešingas tam, 
kad vaikams duoti vyną, nes šis 
liūdnas įprotis privaro juos prie 
nusilpnėjimo ir prirengia dirvą 
visokioms ligoms”.

Dr. H. de Kanke prof. a l’Uni- 
versite et Direkteur de ba Cli- 
niggue dės enfauts a Munich: 
“Jokiu būdu negal būti ištei
sintas davimas vaikams alaus ar
ba vyno”.

Prof. Anton, iš Halle: “Pra
gaištingas yra paprotys duoti vai
kams vyną arba su konjaku ar 
kitais svaigalais, kuriais galima 
užnuodinti vaikai. Tas kenkia jų 
kūno ir proto išsiplėtojimui”.

Galima suprasti kokią intekmę 
gal padaryti šie lapeliai kuomet 
jie pasklis šimtais tūkstančių (pa
rodą lanko kasdien po 60,000 — 
70,000 žmonių).

Apie alkolio kenksmingumą ga
lima rasti netik šiame skyriuj, 
bet ir kituose, pv..: “Moterų ju
dėjimo” skyriui ir Medicinos, 
Ypač medicinos skyriuj ga
lima pasimokyti bežiūrint į ap
krek ėjusias jaknas, sutrauktus vi
durius... Parodoje yra taip-pat 
vienas restauranas, kuriame visiš
kai nevartojama svaiginami gėri
mai. Jį tokia daugybė žmo

nių lanko, kand norint ineiti 
užkąsti reikia ilgą valandą stovė
ti, kad gavus vietą prisėsti. Tam 
tikri sargai prižiūri tvarkos.

Apskritai paroda galimi pasi
gėrėti, o &.eicarijos gyventoju? 
pasveikinti už tokį surengimą.

N—n.

KAS “VYČIAMS” DAUGIAU
SIAI TURI RŪPĖTI?

Ar gali kas užginčyti, kad mes, 
amerikiečiai, daugiau girtuokliau
jame, neg lietuviai Lietuvoje.

Lietuvoje kitokios sąlygos. Te
nai aplinkybės neleidžia perdaug 
žmogui girtuoklybėje paskęsti, 
nes tai silpniau su skatiku, tai 
sunkiau gauti, nes smuklių nėra 
ant kiekvieno žingsnio.

O pažvelgkime kas tarpe mū
sų amerikiečių dedasi? Jeigu ap
silankysime vakarais lietuvių bUr 
tuosna, tai tenai rasime tiesiog 
ūžiančias karinamas. O jeigu ku
rioje nerasi panašios karčiames, 
tai nerasi nei vyrų, nes visi bus 
išėję saliūnan. Apart vakarų, 
kai-kuriuose butuose dedasi nege
riau ir dienomis, — nes vyrui 
išėjus darban susirenka “kūmu
tės” ir tuština vieną “dinerkę” 
po kitos dažnai dar ir “džinę” 
užsiskanindamos. Galime sau per- 
sistatyti, koksai gyvenimas gali 
būti tokiuose namuose: vyras 
per dieną dirbęs sugrįžta nuvar
gęs, sušalęs ir alkanas, ir randa 
moterę, vietoje pagaminusę vaka
rienę ir laukiant vyro, girta, pus
gyvę gulinčią, arba dažnai visai 
neranda, nes išeina pas kitas sa
vo kaimynes. Randa vaikus al
kanus, apsiverkusius, šaukiančius 
motinos, kuriai mažai jie terūpi..

Panašiuose atsitikimuose iškį- 
la barnės, peštynės ir prie neuž
augusią vaikų pasipila nešvarus 
žodžiai. Vyras radęs namuose 
panašią tvarką - iš širdies skau
smo, pagriebia kepurę ir nubėgęs 
karčiamon taip-pat geria ir ieško 
ramumo ūžiančiame verpete. 
Graudus tai vaizdelis! Biaurus tai 
pavyzdis priauganties vaiku
čiams!

Dabar apleidę lietuvių ameri- 
kiečią naminį gyvenimą pažvelg
kime kas dedasi saliūnuose, kurių 
yra daugybė ant kiekvieno žing
snio.

Visi pilni ir ūžia kaip aviliai! 
Skamba stiklai, girtų betikslios 
kalbos ir juokas, o taip-pat bar
ška bilijardu lazdos, o išsimarški- 
nėjęs viengentis smuklininkas, 
vos spėdamas pilstyti stiklus, vis 
dar ragina gerti daugiau savo 
brolius, tarytum norėdamas pa
skutinį skatiką išplėšti.

Reikia dar pastebėti, kad mū
sų viengenčiai, kurie bent kiek 
susitaupo skatiko, tai pirmos joj 
svajonės atidaryti saliūną. Biau- 
rus tai darbas ir pramonijos ša
ka! Mat, sako: “galėsime prisi
gerti iki noro, ir biznį varyti su 
girtais geriausis ir lengviausia da
lykas”. Tokios tai mūsų vien
genčių nuomonės, toksai jųjų 
tikslas!.. .

Veizint į tokį baisų girtuokly- 
bės prasiplatinimą ir tėmijant, 
kiek tai ji mums ir mūsų tautai 
atneša blogo, darosi liūdna ir kį
la klausimai: kuomet mes nuo jos 
atsikratysime ?

Ne taip įstabiai girtuoklybė 
galėjo išrodyti prieš keletą me
tų, kuomet kultūra stovėjo daug 
žemesniame laipsnyje, kuomet ne
žinojo, kad alkolis nuodai. Bet 
dabar, kada visame jau padaryta 
didelė pažanga ir jau pasaulio 
mokslinčiai pripažino, kad alko
lis didžiausieji nuodai, kurie 
trumpina žmogaus amžių, silpni
na jiegas ir protą, tai ar neįsta- 
bu, kad į tai taip visai atydos 
neatkreipiama?

Kas tiesa turime mes amerikie
čiai net dvi blaivininkų organiza
cijas, bet deja abi vis dar silp
nai gyvuoja ir narių turi visai 
nedidelį skaičių. Lietuvoje jau 
daugiau apie tai darbuojasi ir 
blaivininkų skaičius jau nemažas, 
ką liūdija Kaune puikus Blaivy
bės Draugijos gyvavimas.

Mes amerikiečiai lietuviai ga
lima sakyti drąsiai, esame atsilikę 
nou savo brolių Lietuvoje, kaipo 
blaivybės srityje, taipo, be abe
jonės ir apšvietos. Nes, jeigu 
būtume aukščiau susipratę, be- 
abejonės suprastume girtuoklybės 
vaisius ir griebtumėmės prie dar
bo, kovoti prieš ją. Labai liūd
na ir nesmagu, kad čionai šioje 
liuosoje šalyje, nenaudojamės ši
ta laisve ir nestengiamės apsi

šviesti, ydant suprasti, kas mū
sų priešas ir ieškoti būdą jį pra
šalinti.

Trūksta mums veikėjų. Veikė
jų tokių, kuriems rūpėtų blaivy
bė. Kurie būdami patįs blaivais, 
skelbtų žmonijai blaivybę ir vestų 
ją iš šio skurdo, ir vargo ir tam
sos.

Bet štai vilties kibirkštėlė už- 
žibėjo! Besiorganizuojantis mū
sų jaunimas “Vyčiai”, galim* 
tikėties, neapleis blaivybės klau
simą. Jog jųjų toksai prakilnus 
tikslas, tokie gražus siekiai la- 
vinties įvairiose mokslo ir kultū- 
tūros šakose, mylėti tėvynę ir pla
tinti patrijotizmą ir ginti savo 
brangų tikėjimą ir dorą.

Pirmiausiu “Vyčių” uždaviniu, 
tai turėtų būtų: blaivininkais tap
ti. Nes įstojant į tokį darbą, ta
sai būtina, kitaip nebus gali
ma atsiekti siekiamoje darbo 
tikslo. Kiek turime pavyzdžių, 
kad alkolis pražudė ir paskandi
no prakilnias dvasias ir darbščius 
mūsų tautos sūnus!... Kitas vos 
pradėjo darbuoties, gyventi, vei
zėk per savo neapsižiūrėjimą ir 
lengvatikybę, pasidavė alkoliui ir 
tapdamas girtuokliu, neteko pra
kilnių jausmų, dingo idealai, pra
sišalino su dora ir tikėjimu...

Tai ir mūsų “Vyčiai”. Jeigu, 
kuris bus tiktai artimas su al- 
koliu norint dar ir ne visai pa
skendęs, nepasijus žuvęs, nepasi
jus, kad vietoj atsiekti šio gra
žaus tikslo prie kurio siekti no
rėjo : tapti tikru tėvynės sūnu
mi ir šviesos platintoju, taps nie
kam netikusiu, vargšu-girtuokliu. 
Žinoma, lai neužgauna tasai visus 
“Vyčius”, nes yra be abejonės tar 
Pe jųjų ir pilnai blaivų vyrukų, 
bet už tai šiuos, kurie dar artimi 
tiktai su alkoliu ir girtuoklius, 
lai pilnai paliečia. Aš nuo širdies 
trokščiau, ydant mes visi ‘ Vyčiai* 
taptume blaivininkais ir sveikai 
ir blaivai protaujantis tėvynai
niai ir neterštume šio mūsų gra
žaus vardo “Vyčiai”.

Taigi vyručiai šalin iš mūsų 
organizacijos alkolis, šalin mūsų 
darbo tramdytojas, bet lai gyvuo
ja blaivybė, kuri mums daug mū
sų ;darbe padės ir mūsų vardą 
pakels.

Balys Kadagutis.

PRANEŠIMAI

HOMESTEAD, PA.
15 birželio 1914 m. L. R. K. 

Federacija kongrese laikytame 
Pittsburge birželio m. 1913 m. nu
tarė išleisti tautiškus ženklelius, 
kuriu pardavinėjimas sudarytų 
kapitalą bėgamiems tautos reika
lams. Tam tikslui pąsekmingiaus 
įvykinti L. R. K. Federacijos 
kongresas išrinko komisiją pa
rūpinti ženklelius ir juos platin
ti. Išrinktoji kongreso komisija, 
kongresui pasibaigus laikė susi
rinkimą, kuriame pasiskirsty- 
dama priedermėmis išrinko mane 
komisijos įždininku — su prie
derme priiminėti už parduotus 
ženklelius pinigus ir perduoti 
juos Federacijos įždininkui p. B. 
Vaišnorui. Pildydamas savo prie- 
dermę šiuomi pranešu gerbiama- 
jai visuomenei, ■ kad likišioliai 
prisiuntė už ženklelius ir atviru
tės sekantiejie asmenys:

p. K. J. Krušinskas Broo- 
lyn, N. Y....................... $ 36.71

Kun. F. Kemėšis Chicago,
IU................................................. 90.00

Kun. J. Misius Ellswarth,
Pa....................................... 38.00

Kun. T. Žilinskas Boston, 
Mass................................... 73.18

Kun. S. J. Cepononis 
Homstead, Pa. už ženklelius 16.75 
už atvirutės (20 atv.) .... 1.0C

Viso $ 255.64
Šiuos pinigus, kaip parodo pa- 

kvitavojimas, Šiandieną perda
viau L. R. K. Federacijos kasie
riui p. B. Vaišnorui.

Kun. S. J. Cepanonis.
Pasarga: Ar negeriaus būtų 

kad G. platintojai tautiškųjų 
ženklelių ir atviručių, siunčiant 
pinigus pas manę, pažymėtų at
skirai: kiek surinkta už ženk
lelius ir kiek už atvirutės?

Pittsburgh, Pa. 15 birželio 1914
m. Šiandien priėmiau nuo kun. S.
J. Čepanonio du šimtu penkiasde
šimt penkis dolerius ir šešesde- 
šimtt keturis centus ($255.64) už 
tautiškus ženklelius ir atvirutės, 
ką šiuo kvituoju. —

L. R. K. Federacijos kasierius 
B. W. Vaišnoras.

I
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AUKOS PER ‘DRAUGO” 
REDAKCIJĄ.

Kairiūkščių sumanymui.
, * ' 100 109,000.

Pažadėjo įmokėti: 40 Šv. 
Kazimiero Draugija, Mou- 
treal, Kanadoje 100 rub. ‘Kaulei’, 
“Žiburiui
dalį.

R) m I — — *— r. niieilaKajos ” J Kas. ®- Washner, 1514 
l&HkymHl. Corson st., S. S. Pittsbuzg, -Pa. 
Tamstos apgi- RaSOS glob. ReVt g. j

eis, 318 Foucth are,, Eonu- 
■ted, Pa.

Pranui Starinskui: Tamstos apgi
nančio laiško netalpinsime. Vistiek 
tas cicilikams burnos neuždarys, o 
mums jų nėr ką paisyti.

Bridžų Praneliui. Tamstos kores
pondencija netilpo nes buvo persilpna RUd Corson st., S. S. 1 įttaburg,

Kas. glob’. P. V. Obiecunaa,

SILVEB OREEK, PA.
Gudaitis, Antanas

LOVVELL, MASS.
Kun. Jakaitis, A. 94 Bradford st. 
Jankauskas, J, 131 E. Merrimeck st. ' 
Skuse vičia. Tarnas 40 Cantillion st.

MONTBliBO, MASS.
Juška, Vincas 129 Melrose st.!

NORWOOD, MASS.
Pieža, Jonas ' 568 Pleasant st.1 
Jarusevičia, Jonas 1048 VVasliington st. 1 

BOSTON, MASS.
Valiukonis, Petras 261 Broadway
Švagždys, Leonas 261 Broadway '
Mikalauskas, Povilas 218 4th st.

ELIZABETH, N. U. ~ 11
Steponavičius, Jonas 214 Ripley Place ♦

BALTIMORE, MD. X
Pautienius Juozas 722 Lezinton st K

«BW YORK, N. 1Y.
Navickas, Jonas 32 Dominick st

BRIDGEPORT, CONN. į£
Saučūnas, Jonas <1 Johnson st. į

HARTFORD, CONN. I *
Kneižis, Antanas 41 Capital avė. ĮI 

NEW BRaTAIN, CONN. *
Kun. J. Žebris, 396 Church St. *

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

'PHILADELPHIA, PA.
Miškevicz, J. B. 2135 Sarak st. S. S.

■V. Pstinas, .416 N. Marthall st., 
PITTSBUROR, ta.

Miškevicz, J. B., 2135 Sarah st.. S. S.
P. Zaveėkas, 425 Pųrson -str. 

CONNERTON, PA.
Laukonis A. P. O. Boz 5 -8ah.tCounty

WILKES-BABRE, PA.
Kun. Szupšinskas, 190 S. Meade, st.

«J. Stulgaitis, 132 -S. Meade str., 
.CHBAEKDV1LLE, PA.

'Sun. Jrr. Aagustaitis, St. Vincenta 
Bektory.

WAUKEOAN, ILL.
Kun. Zaikauskas. 1232 S. Lincoln st.

ATHOL, MASS.
Jonus «E. Karosas, Lithuanian Etose

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

E. *T. T.OIUS, ILL. 
Petravičiūtė Ona 1133 N. 13 th str. 

ŠPITTSTON, BA.
■List. Knygynas, 72 N. Main ari.,

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

M. Šimonis 1383 E. 30fch str.,
P. Aukis, 21L8 -St. iClflir avė.
TNDIAa^iA BriBKOR, WD.

R. *B. Yasulis, 3604 Beodarstr,,

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

KELIAUJANTIEJI AGENTAI.
Aleks. Jurgeliavičia, A. Martinkus 

ir A. Linkus.

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių Vanag 

gatavų su ariamais laukais, su sodais 
ir budinkais, su prastais ir labai ga
rais budinkais, turiu mažų ir didelių, 
farmų ant pardavimo, žemės lygio* as 
moliu, su juodžemių ir su amėhs 
maišytos. Neišdirbtos žemės turiu vi
sokios rūšies: lygios, su kelmais, kitaa 
-su medžiais trečios — pliki laukai, 
kur gali eiti ir arti be valymo. Par
duodu visokio didumo plotais arti 
miestukų ir priepat gelškelių. Didliaa- 
sioje Ljetuvių kolionijoj Michigan Val- 
-stijojį kur yra 215 Lietuvių farmerių, 
tarpe tų Lietuviškų Termų ir tos že
mės randasi prekės žemių nuo $9.M 
akeris ir brangiau pardodu, ant leng
viausiu išmokėjimų. Atvažioki toaj 
ir kaip pribūsi į Peaceck tuoj telefe- 
nuoki man į farmų o aš gavęs iiaių, 
tuoj pribūsiu eu automobiliu ir jaa 
apvažiosiu po farmas ir laukus, kuria 
yra ant pardavimo, iš kurių gulėsi pa
sirinkti tinkamiausjų vietų. Rašyki tuaj 
Gausi knygelių apie lesinu ir viso 1adB- 
to mapų dovanai.

Adresuok: jį

JAnton Kiedis.

“JAUNOJI LIETUVA1
Iliustruotas Literatūros, Mokslo 

Visuomenės Mėnesinis 
. .. , LaikraštisDėjo iš spaudos jau trečiasai numeris.

JAUNOJI LIETUVA ’ laikosi bepartyvės pažangiosios pakraipos. 
JAUNAJAI LIETUVAI ’ sandarbininkauja, prižadėjo ir pakviesta

saudarbininkauti beveik visi pirmaeiliai mūsų poetai, beletristai, 
mokslininkai, publicistai ir t. t.
“JAUNĄJĄ LIETUVĄ’ 
valstijos tiesas.
Kiekvienas, kuris užrašys namažiaus kaip tris metinius prenumera- 

fi torius “Jaunajai Lietuvai”, gaus dovanų 6 knygas V. Kudirkos 
I * raštų, T. M. D. išleistų.
Jį “JAUNOJI LIETUVA” kainuoja metams $3.00, pusei metų ĄL60, 

t* pavienis numeris .25 oentai. 
f į ^’isa kų siųskite antrašu:

ir mums nepatiko. Mums reikalingos'Pa. 
ir Rytui po lygiu j žinios iš lietuvių gyvenimo, o ten be

veik nieko apie tai nebuvo, 
žvirbliui. Tamstos prierašas atėjo

pervėlai. lndėti negalėjome.
M. “Vardoai teisybės”. Netalpin

sime, nes straipsnis, kurį anas laik
raštis talpino buvo mums atsiųstas.
Jo netalpinoine, nenorėdami perdaug 
įsipainioti į vietinius mums nežinomus 
dalykus. Netalpinsime ir tamstos, 
mikas, apeinančias maža lietuvių ne
mėgstame.

Senam “Draugo” Skaitytojui. Tam
stos noras yra mūsų noru ir jei 
tamsta būsi kantrus, manome, jog ne- 
poilgo sulauksi.

41—43 Kliu. K. Urbonavičius, 
Brockton, Mass. “Saulei” “Ži
buriui” ir Rytui” po 100 rub.

P.
kun.

Ąžuolo naudai -paaukavo 
lgu. Zitnblys $2.00

Liet. Inform. Biurui Paryžiuje. 
Kun. P. Kemėšis .... $3.00

Pr. šivickis ....................... -$1.00

AUKOS SV. KAZIMIERO VIENUO
LYNUI:

Iž Pittston, Pa.
Per kun. J. Kasakaiti..............$30.00

Iš New York. N. Y.
• Ter kun. J. Kasakaitį ............$30.00

Sitų aukų paliko prieš miršiant a. a. 
Simonas Lišauckas.

Iš Kingaton. Fa.
Kun. J. V. Kudirka.................... $30.00

Pranas Burba ................................. 2.00
Po $1.00: A. Vaitulionis, M. Ab- 

caitis, B. Butriniavičias -S. Paukštis, 
J. Navickas, M. Svetulevičia, M. Mo
tiejūnas, P. Gegužis, A. Mockaitis.

Po 50 c.: -E. Kviešienė, M. "Puskuni- 
gienė, M. Pacukonienė, M. Abraitie- 
nė, M. Straigienė, O. Pikunienė, J. 
Bubnis, B. Aidukas, P. Pilvelis, A. 
Rameikis, J. Vabuolas. Smulkesnių au
kų 22,50. »
Viso......................................................... $90.00.

Iš S. Omaha, Nebr.
Kun. J. Jonaitis ................ .. $3.00
Po $1.00: J. Rimkus, V. Akumavi- 

čius, K. Trainavičius, A. Matulaitis, 
M. Mačtis, N. N., A. Dziekonskis, V. 
Misius, S. Nutautas, B. Maslauskųg, 
M. Ružplaukienė, K. Jonevičienė, A. 
Bartkienė. Smulkesnių aukų: 23.30

Viso: ............................................... $41.30
Kun. A. Staniukynas.

Našlaičių Fondas Iš New York, N. Y.
Per kun. J. Šeštokų..................... $5.00
Tą auttų našlaičiams paliko prieš 

mirsiant a. a. Simanas Lišauckas.
Pirmiau paskelbtų buvo: $1,590.38

Apgarsinimai.
MAISTO PERVIRŠIUS.

Yra didelė klaida tikėti, kad 
juo daugiau męs valgome, tuo 
daugiau naudos gauna iš to mūsų 
kūnas. Kūnas gali aprūpinti 
tiktai aprubežiuotą maisto dan 
gumą, kuri įvairuoja kiekviena
me asmenyje, ir likusioji data 
eina išmatoms. Žios išmatos -yra 
nuodingos rr, per eidamos į krt.u- 
ją, jas iąpiatina savo ~xiuodns ner-i 
vų systemoje. 'Yra būtinai reika
linga pasiliuosuoti nuo jų. kaip 
greit patėmijama koksai nors 
nctvackumas maisto virškinime,' 
kaip tai užkietėjimas, geltligė, 
atsiraugiojimai, apetito ir jiegos 
netekimas. Trinerio Amerikon'.š- 
kas Kartaus Vyno Eliiiras yra 
vaistas, jums reikalingas. Jisai 
išvalys kūną ir prašalins dauge
liui sunkią ligą. Jisai yra labai 
geras skilvio ir vidurių trukdė- 
siuose. Aptiekose. Jos Triner, 
Manufaeturer, 1333—1339 South 
Ashland avė., Chicago, III. Po 
sunkiam mankštinitnuisi jūs pri
valote trinti savo kūną Trinerio 
Linimentu.

“Lietuvos Vyčių” cent. valdybos
antrašai:

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

Viee-pirm. A. Jankauskas, 131 
E. Merrimack st. Loįvell, Mass.

Raštininkas S. Buguavičiusf- Bos 
251, Lewiston, Me.

Iždininkas Ch. Urbonas, 261 TV. 
Broadwęy st., S. Boston, Mass.

Kasos globėjai: St. Mažulis, 1-85 
Chesnut st. Laivrence, Mass. 
Agota Simanoniutė, Lauivrence 
Mass.

Dvasiškas vadovas kun. Jusaitis, 
Lawrence, Mass.

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

4557 So. Wood .st„ Chisgffų, JU
I Vice-pirm.: — J. Aleksa,

658 W. Saratoge st., Bflltnnore, 
Md. I

II Vice-pirm.: — Misa A. Rum- 
'šaitė, 4608 S. Wood st., Chicago, 
ni.

iDvasiš. vadovas. — Rev. P. San- 
TUaaitis, 46 Congress «w„ ^Vataar- 
bnry, Conn.

Sekretorius: — J. V. Kovas, 21 
Congress avė., TVatefbury, Conn.

IKasierius: — Rev. V. P. Kar- 
kauskas, 46 Congress avė., W«t«r- 
bury, Conn.

“Blaivjtb. Dirvos” redaktorius, 
Rev. J. J. Jakaitis, 41 Providence 
st., Worcester, Mass.

leidžia bendrovė, inkorporuota pagal Illinois

JAUNOJI
4611 Se. Paulina St.,

LIETUVA”
Chicago, TU.

»**atI
i

IMI

J. T.
grajborivs

Pacsanlo -karietas „ir .Anioatebitime 
dėl pakabų vestuvių ir .krikštynų.

♦606 Msrn taa* Av*., CHICAOO.

Remiate
Itttoū! hffltiirai fonįiiĮ j’««■>* 

.'!!

DykaiJ Londono “Kojos" JuklarUfe 
“BosĮpn .Tbonv” braškėtas

Viso yra: $1,593.38.
Kun. A. Staniukynas.

Kasininkas.

‘‘LIETUVOS VYČIU*’ 
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 kongresą gali sių
sti savo atstovą. 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 paliudijimo. 
Svečiai bus priimami kaipą. pa
tarėjai. Taigi nuoširdžiai kvie
čiame visus, kaip kunigus, taip ir 
svietiškius inteligentus, kuriems 
rūpi šviesesnė mūsų tautos atei
tis, ir jos kultūra, nes tas viskas 
priguli nuo gero jaunimo. Vi
sus maloniai kviečiame 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 j centro kasą kasieriaus var
du. —
i Su augšta pagarba,

Rašt. S. Bugnavičius.

ANT PANDA VIMO
Žinančius kur dabar .gyvena Ame

rikoje Juoz. Kapičevvskis iš Rygos, 
27 m., ir Augustas ’Karulis 36 m., 
iš Norunų .kaimo, Vaškų par., Pa
nevėžio ap., prašau pranešti ‘ ‘ Ry
gos Garso” redakcijai Riga, .Elizave- 
tinskaja ui. 22. Russia. Kaip girdėt 
pirmasis iš jų savo pavardę yra perinai 
nęs ant “Kapic”, o antrasis ant 
“Kozlovskio”. Jiedu prieš 10 ar 8 
metus iš Rygos atvažiavo Čikagon.

Antrašai Administracijos Dcaugy 
ritės, Sv. Kazimiero Kar. (ant 

Town of Lake).
iPirmininkas — V. J’auktša,

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

1680 W. 47th st.
Rast. L. Abaravičius, 4338

Bo. Hermitage avė.
Knygvedis — Jonas Černiaus

kas, 4459 So. Wood <L,
Iždininkas — Kazimieras Vana- 

4351 -So. Wood et.
Organo Užveizdėtojas — J. J.

-Palekaš, 1802 W. 4€th st.,

Tie du gražus dalykai labai lolko- 
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 
uos ar senos. Labai puikus ir -vilio
jantis.

Mūsų paaiulijfenu rtjBsl. Mes skel
biame. Bpearment kramtimo gumų ir 
norime, kad būtų kiekvienuose na
muose toji puiki ir sveika guma. Ji 
pasaldina kvėpavimų, pabaltina dan
tis ir padeda virkštinimui. Ji atgai
vina ir patenkina visus. Kiekvienam 
-prisiuntusiam tik 50c it TO centų tfž 
prisiuntimu mes išsiųsime didelę dėžę 
.20 paprastų 5 centinių pakelių Spear- 
mint gumos ir indėsime gražų “Tan
go” kaklaraištį ir “ėBvelyn Tbaw” 
branz&tetų visiškai dykai.

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

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

P. A. MAŽEIKA
lietuviškas grėborius 

Chicųgoe -mieste. iPer 15 matų mano 
gmberjrstės Aamavau aavo broliams 
liežuviams- Grobai yra nnmnžinža 
kaina: -dideli nuo 412.00 ir engKinu, 
o arorii grobeliai 'nuo Ą3.00 ir aug
liau. BCeHiiu -atvažiuoti -j mano krau
tuvę, o persitikrinsite, kad ne reikia 
sunkiai uždirbtus pinigus mėtyti, jie 
palike našlaičiams, kurie bėdnais pa
lieka. žinokite gerai, jei norite mokėti 
♦100.00 žai pas mene galite gauti už 
♦50.000. Neklausykite -agentų -ir kdkių 
bobelių, bet nueikite pas kitų ir per
sitikrinkite kas pigiau daro. Darome 
pigiau, nes turime savo dirbtuvę, aavo 
karabonų ir daugybę -automobilių.

Su pagarba P. A. MA£BIKA. 
9815 Aubrun avė. Tel. Tardą 1138

Telefonas Canal 4052

Dr. A. L Rutkauskas
2302 So. Leavitt St.

PAIEŠKOJIMAS
Pardavimui namai. Pigai parsiduoda 

namai. 6602 S. Fairfield avė. Pinigai 
reikia tuojaus įmokėti.

Ant pardavimo saliūnas geroj lie
tuviškoj vietoj. Priežastis, savinkas 
nesveikas ir važiuoja ant farmos, at
sišaukite. 4459 8. Honere st.,

(26).

ATSIŠAUKIMAS Į TAUTIEČIUS.
Dabar yra geriausia laikas pirkti 

žemę, pakol dar pigu, važiuokit įsi- 
rinkt gražiausioi • vietoj. 7 Liepos bus 
didžiausis suvažiavimas iš vau r.

M. Walenčius.
Peacoclc, Lake Co. Micblngan.

(26, 27) .

DRUGIjy REKALAL

1OO
Puikių Jr Spalvuotų 

ATVYRUČIŲ

Enngeliajrta skaučių, retai uižinkrong 
EATBUMLŲ JGBAŽIŲ MODELI?

ABSEKU9
Tatppat sarvatmi prlpUdaučioa 

EASOMOSIOfl PLUNKSNOS 
(fountain gan).

Viskas tik iri 50 centų.
Pigiausias pardavimas prekių už pen

kias atvirutes ir retai sutinkamas dai
lės paveikslus. Daugelis yra sunka 
gauti ir yra parduodami už tiek kiafc 
-mes parduodame visus sykiu. Jie bite 
greitai išparduoti mylėtojams gaaatea 
gražybių, kurie mėgsta retai randa
mus dailės paveikslus, puikų modelių.

Gera rašomoji plunksna (fountaro 
pen) veltui au kiekvienu užsakymo. 
Jos vienos yra parduodamos kraatar
vėse po dolerį-

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

Art Fortrayal Co.
DAYTON, OHIO.

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

‘231 S. 4th st., Brooklyn, N. Y. 
Raštininkas — Kun. M. A. Pan- 
kaaskas.
443 Park are., BridgepoTt Conn. 
Kasininkas — Kun. A. Kodis,

225 High st., Brooklyn, N. Y.

Riet. Im. Dr-jos Cent. Vsfldybee

Prez. Et. Jankus, 350 Neverk 
gt., Hoboken, N. J.

Vice-prez., Kaz. Vaškevičius, 
184 New York avė., Nevark, 
N. J.

Iždin., P. Vaičeliunaz, 38 Far- 
ley Avė., htavark, N. J.

Rašt., A. M. Stanelis 49 
♦riek st., Newark, N. J.
Vienok inose snsrnešhnuose kreip
kitės prie raStininko.

S«siv. Liet. Rymo-Kat. Am. Vai
tos antrašai:

..Prezidentas: K. J. Krušinskas,
59 Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y.

Vice-prezidentas: J. Rikterai- Kun. Ambrozaitis, 2323 w. 23 Pi.
Drazdauskae, Juozas 10806 IVabaah avė.

“nRAUOO” AGENTAI. 
Paduodame čionai aurašą mu- 

eq laikraščio agentų, paa ku
riuos .gerb. “Draugo” skaityto
jai bei prenumeratpriai gali ai- 
-usakyti “Draugą ” arba atnau
jinti prenumeratą.

CHICAGO, ILL.

tis, 91 Congress aev., Waterbury, 
Conn.GERB. S. L. R.-K. A. KUOPŲ 

VIRŠININKAMS.
1. 29-to seimo nutarimu, susivie.

nijimo nariai už organą mokės-r m- , . 58 Main st., Eawardsville Kmg-pu 75 c.: Tiems nariams, kurie Į x ’

Rusiškai Amerikoniškas 
biuras, uždėtas pagal 
Illinojails Valstijos tie
sų. Jo 'kapitalas siekia 
$10.000. Teiaių 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:

BUSSIAN-AMERICAN BEU3LAU
160 N. Fifth* avė. Tarp i Randolph ir 
Lake gatvių Chicago, III.

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

Reikalingas
tekstinis ueceris, atsišaukite pas'
Oniversal Prinfing Co.
227 '-utmten&t.,'

Tel. Yards 1594

EO. REUTER
I Didžiause siuvamą mašiną krau- 
Įtuve. Mašinas parduodame nuo 
$3.00 ir augščiau.

|lM6W.47th St. Chicago, III.;

Automobiliu Gumos 
Dirbtuvių Kainomis

SuteoiMk nuo 30 Iki 60 mraibnčiy

28x3
30x3
30x3 Ya
32x3%
34x3 Vi
32x4
33x4

3«a4

36x4^3 
37x4 ya 
37x5

Guma
Ą 7.20 

7.80
• 10.80

11.90 
1240 
13.70
14.80
16.80
17.85 
1075
19.85 
21.50
84.90

Iriuba
•Ą1.65

1.95
2.80
2.95 
3.00 
3.35 
3.50 
3".6O
3.90 
4.85
4.90
6.10
5.90

Domijonaitis M. J. 903 W. 33rd str.
Galminas, Dominikas 6004 8. State st. „ .. _... .. .

_ , t . T c , Jučas, Vincas 3252 8. Halsted st. Nečiuimnčios gumos (Non-Skid tires)
Sekretorius. J. o. Vasiliauskas, jęun_ Kazakas, 1644 Wabanei& avė., I 15 nuošimčiu brangiau, raudonos tru- 

112 N. Greene st., Baltimore, Md- Kun. A. Petraitis, 8801.8aginan avė. bos 10 nuošimčiu brangiau neg pilkos
Kasierius: Pranas Burba, 456-'J- J- Po,ekafl> 1802 w- 40th Visos naujos, švarios, ivieiioe gva-

Šimutis, Leonardas, 717 W. 18th st.

Visokio didumo turime ant rankų

prisiuntė savo prenumeratą dar ; s^on’ Globėjai

J. Stulgaitis, 122 S. Meade st., 
Wilkes Barre, Pa.
V. Lukoševičia, P. O. Minersville, 
Pa.

prieš seimą, organas eis kaip ir 
ėjęs ’— primokėti nereikės.

2. Tie nariai, kurie užsimokė
jo už organą ir jo negauna, pri- 
■iųakitė 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
dytas. -

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

5. Siunčiant, skelbimus kuopų 
susirinkimų, išsiųskite užlaiko, 
kad mes gautume nevėliau, kai 
panedelyj tos savaitės, kurioje or
ganas išeina.

Su pagarba “Dnmgo” Adm.

Knygius: Kun. J. Inčura, P. 
O. Freeland, Pa.

Dvasiškas Vadovas: Kun. J.
Jakaitis, 41 Proivdence St., Wor- 
eester, Mass.

Lietuvių Katalikų FodanudjM 
Centro Valdyto* aatraiai: 

Prez. Rev. J. Miaiuz, Bo* S53,
Elsvrorth, Ta.

Viee-prae. R«v. F. B. Serafinu,
10806 Waba$h are., Chicago, IIL 

Sekr. Rev. A. Jnrgntia, T, D.
Boz 105, Esport, Pa.

Gaižauskas, V. 10759 Michigan avė.
BROOKLYN, N. Y.

Balauskae, Matas 119 Grand st.
Juozapavičius, Baltras 222 Berry st. 
Kvedaras, Antanas 213 8o. 4th st. 
J. Raudonaitis, 840 Grand str.

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

NEWARK N. J.
Brazauskas, J. nZ02 Jefferaen st. 
Jncvs, Petras 105 W8rwick at.
Leščinskas, Walter 196 New York avė.

OAMBBIDGE, MABS. 
Baranauskas, A. 49 Union at.
Vaisauskas, Antanas 28 School at.

VVATERBURY, CONN.
Buškua, Boleslavas 866 Bank st.

5VOROESTER, MASS. 
Cižauskas, Jonas 13 Warverly at. 
Paltanavičius, M., 15 Milbury, St.

St. Charles, 1D.
Kun. Coune, Robert

EZETBR, N. H.
Babovičiua, V. 16 Myrtla at.

ČIOBRO, «-T,
Kun. A. Eierskia, 1506 8. 49tb Ct.

Kun. Gadeikia. J. A. 65 M11waukee ava. 
Stankus, Pr 808 Middl* str. 

MASPETH N. Y.
Gražulis, Jurgis 88 Clinton ava.

rantuotos gumos. Geriausio ir neprigul 
mingo iidirbimo. Pirk tiesiai nuo 
mūsų ir taupyk pinigus. 5 nuošimčiai 
nuleidžiama užmokant sykiu su už
sakymu. C. O. D. gavus 1Q nuošim
čiu mokesnies. Leidžiame peržiūrėti. 
TIRE FACTORH» SALES OO. 

Dep. A. Dayton, Ohio

PĮflEmt STATYTI
TAUTOS NAMUS VILNIUJE

Aukas priima muaų redak
cija, arba galite siųsti tiesiog 
j Vilnių šiuo adresu:

LIETUViy MOKSLO DRAUGIJA
(Lltevakoja Naučnoja Obščaatvo), 

mtorolš, 7, Vikrius.

-RuMia-Uthiumia.

“NON PiaiCTURC”
U Hy • £ Mt&S 7500

mylių užinlu.
Šitos gumos gvarantuojamos kaipo išlai
kančios ilgiausiųtkelionę, tečiau parduo
dama net pigiau -neg gumos paprasto gva 
rrantavimo. Tas <r«rantavimas api
mta peidurimą, išsipūtimą ir visuoti- i 
nų nusidėvėjimų. Gvacancija apima, 
"7,500 mylių kelionės išskyrus tyčia 
padarytų ’blėdį. fjitos -gumos padarytos 
sunkiausiems bandymams.

Jungtinių Valstijų valdžia siunčia 
užsakymus toms gumoms f mūsų san
krovų.
Kaip SPECIJALĮ ĮVEDAMĄJĮ pa- 
siulijimų mes skiriame per 10 dienų 
sekančių kainų

GUMOS — TRUBOS 
28x3 $ 9.20 $ 2.00
30x3 10.25 2.30
30x3^ 13.50 2.80
32x3 Vį 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
35x414' 26.00 5.00
36x4^4 27.00 5.10
37x4% 27.50 5.15
37x3 32.60 5.40

Turime visokio didumo. Nečiuožian- i 
čios (Non-Skids). 20 nuošimčiu bran- Į 
giau. 5 nuošimčių nuleidžiama jei I 
prisiusi pinigus sykiu su užsakymu ir 
ir jei vienu kartu užsakai du pri- 
aiuntimus dykai. C. O. D. gavus 151 
nuošimčiu visos sumos. Turime ap- . 
ryhuotų skaičių, taigi patariame ne
laukti ilgai siunčiant užsakymų. Mes 
parduodame tik vartotojui ir pirkė
jas turi parankumų uždirbti par- 
kupčių uždarbĮ.

Nepraduriami anstiprlntojal. 
(NON-PUNCTUARE RELINERS) 
Vartok mūsų sustiprintojue, jie 

neleidžia išsipūsti ir sulaiko 90% pra- 
sidurimų, beto jie suteikia daug tūk
stančių mylių kelionės patarnavimo. 
Kada savo gumose važiuoji be rūpesnio 
ir gumų sugedimo.

Visoms 3 colių gumom........... ..  1.95
Visoms 3^4 c°hą gumoms ....<2.20
Visoms 4 colių gumoms ...........<92.60
Visoms 4%colių gumoms ..... <92.75 
Visoms 5 colių gumoms .....4*2.90 
Visoms 5*4 colių gumoms . .. .98.00

•m-PuriliM Tiri Mhiy
Dayton, Ohio.

Viskis kas vyrui ralkaltnga
1$ Visi barzdų skutimui 1$

W ® A’LYKAJ 1O
.Kad apskelbti mūsų Universalius 

skutimo Įrankius ir universalius išdir- 
Įtintus mes parduodame tik per trum 
pų laikų Auea 3 dolerių vertės skuti- 

į mo įrankius už vieną dolerį. Mes 
parduodame -.savo išdirbinius tiesiai 
ir dėlto jus gutaupinate visų uždar
bį, kurį sau pasiima agentai, kuria 
kaip žinote gerai uždirba.
. 1. Indubusiai sugalųsta britva.

L. 6 colių .muilui šepetys.
1. "Britvai diržas, užpakalyje drobė.
1. Nikeliuotas veidrodis.
1. 38 colių ’barbarlų sbrusas.
1. Šmotelis skutimui muilo.
1. Dėžutė Talkum miltelių.
1. Pagražintas' porceliano puodelis
1. Aumino barberlų šukos.
.1. Šerinis šepetys.
Visi tie dalykai sudėti gražioje dė

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

UNIVERSAL PRODUCT CO.
Dayton, Ohio.

Jei nori žinių iš 
5 • . ’ ' ■

škotfijes ar Angies
Išsitašjk diisanltinį laikraštį

“Mįl 0RAU6Ą"

Vienintfilj Didžiosios Britsnijco 
Lietuvių-Katalikų organą.
Kaina Batams vienas doleris 
Pusei metu 59 centu.

Adresas: Rev. Jos. Norbut
Mossend, SLmnnrkshrre,

Scotland.

ARtON MUSiC STORE

Armonikos, akordinos .koncertinos, smuikai Man 
pigiai. Krautuve atvira Iki 9 vai. vak. Nedėto
mis Iki 12 vai. TOO« »«• Halated Ot-

“VILTIS”
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ KULTŪROS

** DIENRAŠTIS
Erna kas dien, išskyrus pirmadienius ir didžiąsias šventes. 

raaf r j.*;. --•Iriliaėeė*
“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 Lietuvų 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 
žinios iš visur; 18) Spauda ir gyvenimas šiapus ir užsienuose; 19) 
Laikraščių apžvalga; 20) Lietuvių raštų bibliografija ir kritika. 
Užsienio literatūros biblijografija, birža, valstybinės loterijos, javų 
kainos ir t. t. Beto, feljetonuose ir feljetonėliuose dedamos vaizdeliai, 

^apysakos, dramos komedijos ir t. t., geriausių mūsų rašytojų parašytos.
“Vilties” dienraštis duoda KAS MĖNUO nemokamų

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

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

dykai “Vilties” kalendoriiĮ-alraauacha 1915 ra.
“Vilties” dienraščio kaina pati pigioji, nes —

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

“Vilties” dienraštis SIUNČIAMAS DYKAI ištisų savaitę kiekvienam, 
kuris praneša redakcijai savo adresų.

“Vilties” dieraštis užsisakyti galima jos Administracijoje Vilniuje. 
Prieglaudos g lė (Bogodelnyj pareulok) No. 4, b. 2 ir knygynuose nue

kiekvieno mėnesio 1 dienos.
Atsakomasis “Vilties” dienraščio Redaktorius — Leidėjas,

Fr MVYMITIS

. > . ..



DRAUGAS Birželio (June) 25, 1914.

Ncw City 
SAVINGS BANK
A. J. BIERŽINSKI, Fres.

4001 So. Ashland Aveiue 
CHICAGO, ILL.

Priima pinigus taupinimui ir moka 3čią nuoš. metams.
Biznieriams ir kitiems atidaro Checking Account.
Pasamdo Bankines Skryneles po $2.50 metams.
Siunčia pinigus į Lietuvą ir kitur.
Parduoda Šifkortes ant visų 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.
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 SAVINOS BANK, 

o gausite Mandagų, Greitą ir Gerą Patarnavimą.

EXTRA
7 reikalingi da

lykai vertės

$25.00

$ $ $ Jums

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 
jšpiaustytą 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 litą 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 expreso kaštus. Rašvk tuojaus FISHLEIGH and Co. ATHENAEUM 
BLDG. CHICAGO, ILLINOIS.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1867 M.

8. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nao VIjSNO DOLERIO ir dan- 

gia«, ui kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metu, kurį pride- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos 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).

Gerų lentų pigiai
EIK PAS

Carr Bros. Wrecking Go.
finc>

Vartotas namams etatyti me
džiagos naujų lentų, stogams po- 
peras, vynių, plumbingų ir t. t. 
3005-3039 So. Halsted St. 
Phone Yards 1294 CHICAGO

Telephone Yards 5834
Dr. P. G. W1EGNER

DAKTARAS

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

Specijalis pasiulijimas panžekų
Gvarantuotos Wear-Ever pančia- 

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

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

YPATINGAS PASIULIJIMAS 
VYRAMS.

Tik per trumpą laiką šešios poros 1 

mūsų geriausių 35c gvarantuotų pan- 
čekų visokios spalvos su rašytu gva
rantavimu ir mūsų gerai žinomus Vyrų 
Paradise keliarisčiua už vieną dolerį; 
ir 10 centų už prisiuntimą 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 gvarantuojainos 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.
WEAREVER HOSIERY COMPANY 

Dayton, Ohio.

Telephone Drover 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka

3364 So. Halsted St., CHICAGO
(kampas 34tos)

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedėlioms ir Seredorns pagal sutarti.

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Bell

P
System

J. S KAWALLS
LIETUVIS FOTOGRAFAS

1624 w. 47th St. Kerte Marshfkld Avė. netotl nuo Ashland Avė 
Naajaetiir gerianti paveikslai vestuvėms ir kitiems atsitikimams. Ateik ii pats pamatyk

Drover 3473
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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.

EIK PAS

S. Kulvinsky
pirkti naujausios mados drabužius ir 
vyrų papuošalus. Mes duodam ge
riau sį tavorą nž žemiausią mokesnį. 
“Mes stengiamės patenkinti” ir tuo 
išauklėjome savo krautuvę.

4558 So. Ashland Avs.
Šiaurvakarius kampas 46tos gatvės

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE
Kas ketina grįžti į Lietuvą arbT nori atliekamus pinigus 
gerai pasidėti, rašykite ir siųskite pinigus šiuo adresui

“Broliai Vailokaičiai ir Co.”
Kaune, Ruaija-Lietuva

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

už pinigus visu savo turtu.
Reikia gerai įsitėmyti sis žvarbus dalykas, kad —
Visi pinigai užtikrinami nekilno
jamu turtu-žeme, namais ir t. L

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 Vailokaišių ir 
K Draugijoje: 1), turėsi gerą procentą; 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, snieiko no- 
' ti......................................... ‘ "rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai 

tau vietą, tai būtinai susižinok su Draugija 
Kaunas Viešasis Piečius, Lietuva-Busija.

įšti i Lietuvą ir pirkti 
rolių Vailokaičių ir Ko.

r ceeaaeee—a

Lietuviškyjiį Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštaonių sky

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

nimui ir išacklėjimai. Seminarijoje prie reguleriikojo 
mokslo, arba ir atskyrium, yra mokinama: muzika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip toliaa.

GEROS MOKINTOJOS PIGUS UŽLAIKYMAS
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos Perdėtinės 

šiuo antrais :

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

Du-kart Savaitinis Laikraštis

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

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

resuojant

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

Plymouth National 
BANK.

Kapitalas su perviriiu 
1165.000.00.

Šitoji Banka prižiurę®* 
Suvienytųjų Valstiją vai 
džios. Moka 3 nuošunČhii 
nuo sudėtų pinigu. OaUras 
susišnekėti lietuviškai.

O. H. Po8tlethwatta, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas

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

Wm. S. C0WEN
Orunlat

13 S. Centre St., * PoHsville, Pa.
Ž «

t . A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai

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

Man pavestus dar
but atlieku arti. £ 
tiikai.

I. A. Nortonas
R3SE, SL, MONTELLO, MASS/

lAŠAUKĘS TELEFONO numerį, jei 

vėl išnaujo nori pasakyti kų telefoni

stei, tai paklabink augštyn ir žemyn telefono 

kalbaliuką, po truputį apsistojant po kiekvieno 

pajudinimo.

Tas uždega mažą lempelę prie telefonistės ir 

jį supranta, kad ką tai jai norima pasakyti.

Jei judinsi kabakliuką smarkiai įr greitai, tai 

tas nieko nepadaro ir telefonistė negauna si g- 

nalo.

Chicago Telephone^Company 
Bell T*elephone Building

Official 100

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga |

Oliveris Twistas
Angliškai Parašė

CHARLES DICKENS
Lietuvių Kalbon Vertė

Jonas Kmitas

Yra tai labai graži ir interesinga 

apysaka. Pradėjus skaityti, sunku 

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

vienas, norintis smagiai ir naudin

gai prąleisti 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!

Prisiuntę dolerį, reikalaukite knygos OLIVERIS 
TWISTAS, o niekuomet nesigailėsite. Rašykite atrašu:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
180® W. 46th Street, - Chicago, III.

Rašyk tuojaus.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-koc v*tsla- 

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

“‘Katalikas utims $2, pusnį metą $1.
Užsirašyt \atalikas” galima kiek

viename lai.- ftašykite< tuojaus, o 
gausite vieną ataliko” numerį pa
matyti veltui.
J. M. TANANEVICZ,

3249 8. Morgan St., Chieago.

Naujas Sąvadtinis Laikraštis.
Skiriamas daugiausiai jaunimo reikalams. Kadangi visos žmo

nijos geresnės ateities viltimi yra jaunimas, todėl kiekvienas pri
valo rūpintis jaunimo apšvietimų.

“ATEITIS” yra bepartyviškas 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.C0 metams ir $1.25 pusei metų.

“ATEITIS“ galima užsisakyti šiuo adresu:
“ATEITIS”

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

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK |

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

Procentą ratomis ant metų. Siuučiąme pinigus 
visas dalis svieto pigiai, greitai 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 iSdirba visokius raitus ir dc-| 
kumentus visose Raibose ir duoda rodą lie-1 
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo-| 
se ypatiikai ir per laiSkus. Tik kreipkitės| 
vi rimt n Stu antraSu.

Dr. RICHTERIO
PAIN-EXPELLER

Išvaro skausmą Reumatizmo, Po
dagros, Skausmo pusiaa, Strėn- 
dieglio ir Neuralgijos. Greitai 
praralina visus skaudėjimus ir 
štyvumus sąnarių ir raumenų. 
Delbiantis dėl Niksterėjimų, 
Raišuhk/ ir Sutrenkimų. Greitas 
gydytojas šalčio, Influenzos, Ger
klinės. Sulaiko sukepimą ir plau
čių uždegimą.

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

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

Imant į vidų (4 lašus į stiklą 
vandens) yra naudinga dėl mėš
lungio ir prasto gromuliavimo.

Tik rasai esti pakeliuose kaip 
čia matote paveikslėlyje. Saugo- 
kiši nevertų pamėgdžiojimų.
25 ir 50 centų už bonką aptiekose

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

NEVY YORK, N. Y.

Ar Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?”
Gal nežinai kur ją gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Petnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00. 

Rašyk adresu:

A. OLSZEW’SKI,
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

C JŪSŲ MOKYKLOS VIRŠININKAMS C 
J Gražios kolegijų vėliavos J
Yale ir Harvardo, kiekvienas 9 c. z 24 

col. Princeton, Cornell, Michigano 
Kiekvienas 7 col. z 21 col.

Visi geriausio milo su milo antgal- 
yiais, stulpeliais, radėmis, maskotaie 
$6SManyare. .llu šiintšz-asn.lLiėšj„vo 
padarytais tikrose spalvose. Tas pui
kus surinkimas siunčiamas už 50 c., 
ir 5 centus krasos ženklelių už prisiun- 

. timą. Siųsk tuojaus.

HOVARD SPECIALTY COMPANY 
Dayton, Ohio.

“Visada Jums tarnauia”

Lackavvanna Trust Company
“Bankas, kuriame jusu pinigai nežus”

400 Lackavvanna Avenue, Seranton, 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 
8 nuošimtį palūkanų nuo padėjimo dienos.

Mes kasdiena siunčiame pinigus į visas svieto dalie. Užtikriname 
greitą nusiuntimą. Mes perkame, parduodame ir mainome visokius 
svetimų šalių pinigus.Mes parduodame laivakortes i visas ir ii visų svieto dalių kom
panijų kainomis. Teisingumą užtikriname.

Mes prirengiame visus legalius dokumentus ir užtvirtiname pas 
konsuline. 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
LIETUVIAI, KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Mes patSmijom, kad būtinai yra reikalingą lietu
viams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi mes ir 
ir įsteigSm tą užeigoš namą, kuris randasi po nume
riu 498 Washington St., kampas Spring St., New 
York, City. Brangus keliauninkai, kurie manot ke
liaut į Lietuvą, nepamirškit atsilankyti į mus užeigos 
namą, o gausite sanžinilkus patarimus. Mes pasitin
kant New Yorke pasažierus, pribuvusius iš kitų mies
tų. Suteikiam jiems nakvynę ir parūpinanti pasportus 
iŠ konsulio.

PARDUODAM LAIVAKORTES
ant drūčiausių ir greičiausių garlaivių už pigiausią 
kainą iš Lietuvos ir į Lietuvą. Siunčiam ir išmainom 
pinigus visų viešpatyščių. Darom daviemastls 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 ar per laiškus.
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Geo. J. BARTAŠIUS ir d. P. WAS1LIAUCKAS

261 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

498 Washington St.,
Comer Spring Street

NEW YORK City. N. Y.
820 Bank Street, WATERBHRY, CONN

Dr. Ign. STANKUS j
Gydo įvairiausias ligas. Daro ope
racijas. Turi savo locną ligonbutį.

1210 S. Broad St., Philadelphia,

BONA MORS 
SODALITY

STJAMfSMTHfml 

I MONTREAL, CAM. 

o".

Pa.

. R. H. Morgan

Išdirbėjaa Ke

purių, Kukardų, 

Vėliavų, Antspan 
dų, Šarpų ir ki- I f 

tokių tam pana

šių dalykų.

Reikalauk Kata- 
liogo.

3 N; Main SL,
SHENANDOAH, PENN’A

« M K « s n !t x >i >i x » »'x x.r'nlx'x'H «'xBKBOj
Telefonas Yards 'J94

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

• 28 metų senas laikraštis «
VIE.NYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN. N. Y. 

Ir paduoda daugiausiai garą Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos. Europos ir viso Lvielo, o 
prenumerata kaštuoja metams tli $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metams

$3.oo; pusei metų $1.5f.

RAŠYK ADRESU :

J. J. Pauksztis & Co. *
120-124 Orand Str.,

Brooklyn, N. Y.


