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| LIETUVIUS KATALIKUS, 
GYVENANČIUS CHICAGOJE 

IR JOS APIELINKESE.
Gerbiamieji!

Daugel kuo mūsų ateiviai, lie- 
tuviai-katalikai, ligšiol rūpinosi: 
ir savo bažnyčiomis, ir pašalpos, 
ir apšvietimo reikalais ir k. d. 
'l'ik vienas dalykas buvo kaip ir 
užmirštas: tai šelpimas vargdie
niu ir našlaičių. Tiesa, jeigu kas 
ištiesdavo mums ranką, prašyda

lietuvius vargšus, nežiūrėdama jų 
tikybos ir luomo. Labdarybės 
nariai-lietuviai katalikai. Nariai 
bus trejopos rūšies: 1) tikrieji, 
mokanteji kas mėnuo 10 centų 
(jiems įstojimo mokesnio nėra), 
2) nariai labdariai, mokantieji 
įstojimo mokesnio $5.00 ir po 50 
centų kas mėnuo ir 3) garbės, 
arba amžinieji nariai, įmokantie
ji $100.00, arba iš karto, arba 
per du metu po $50.00, arba per 
keturis metus po $25.00. Nariai 
labdariai ir ypač garbės nariai

mas pašalpos, mes neatsakydavo- Lnū draugijoje daugiau į\ airių 
me jos. Bet ar kiekvienas išdrį- ' tcisiij ir privilegijų, tečiau balsą 
sta virsti elgeta? Kiek nelaimiu- ^raug*J°je vbsi turi lygų, kaip 
gu varguoliu kenčia skurdą ir ba- ! tikrieji, taip labdariai ir garbės
dą dėlto, kad jie neišdrįsta, ne- ; nariaL Kart^ per raetus arba ir 
persilaužia savęs eiti ir prašvti dažniau, pagal reikalo, bus visų 
išmaldos? IŠ antros gi pusės kiek drau^-lb delegatų visuotinas sli
vaikščioja atkišę rankas tokių, 
kurie pašalpos nėra labai reika
lingi, kurie gali užsidirbti, ku
riuos yra kam priglausti. Arba 
kokiame liūdname padėjime atsi-

Į sirinkimas, kurs rinks Centro
Valdybą ir spręs visus labdary
bės reikalus. Į labdaringąją Są- j 
jungą galės dėties ne tik atski
ros labdaringosios draugijos, bet 
taip-pat ir kitokios lietuvių Ka-duria mūsų našlaičiai, ueteke sa-

, . taliku draugijos, kaip antai: pa-vo maitintoju ir pateke i sve- i v , . . . į
salpinės blaivybės ir kitos. Jostimtaueiu prieglaudas! Niekas ju 

. „ turės mokėti po 1 centą kas mė-ten nesupranta, niekas nepaguos, I * *
nesį (arba po 12 centų metams) nenuramins. | , . , 1 . , .nuo kiekvieno savo nario. Į vi
suotinuosius Sąjungos susirinki-

! mus (taip-pat, žinoma ir vietinių 
draugijų susirinkimus) ir jos siųs

Vėl gi kiek vargo patiria tie 1 
musų ateiviai, kurie čia atkeliavę 
neturi nei draugų, nei patarėjų, 
nei globėjų. Nei vienas ir ne vie
na iŠ jų žųva doriškai i» kūniškai 
vien dėlto, kad nebuvo kas pa
ima į savo globą, duoda patarimų.

Jeigu kėno yra priedermė rū
pinties visais tais vargo prispau
staisiais —” tai visupirma mūsų, 
lietuvių Katalikų. Nes argi neįsa
kė mums Kristus daryti vardan 
Jo mielaširdingus darbus? Argi 
yra geras Kristaus pasekėjas, 
kurs meilės artymo nerodo savo 
darbais?

Ir neužtenka kada nekada siek
ti į kišenių ir savo penktuku ar 
dešimtuku sušelpti tą, kurs pa
prašys mūsų pašalpos. Tas de
šimtukus dažnai pakliųva į ne 
reikalingas rankas, tuo tarpu tik
ras varguolis gal ir neateis pa 
prašyti mūsų pagelbos. Męs tu
rime sutvarkyti labdarybės rei

savo delegatus (nuo 100 narių — 
vieną delegatą), kurie dalyvaus
susirinkimuose -su sprendžiarauo- 
j.i balsu.

Taigi lietuvių katalikų širdžiai 
ir pavedame šitą begalo svarbų 
mūsų visuomenės reikalą. Su
kruskime visi ir pasirūpinkime, 
kad labdarybės darbas sutrauktų 
į vieną ryšį visus lietuvius ka
talikus Chicagos ir jos apielin
kių. Kai kiekvienas lietuvis Ka
talikas kuo gulėdamas prisideda 
prie vargšų ir beturčių šelpimo, 
lai nelieka nei vienos parapijos 
be labdaringosios draugijos, nei 
vienos katalikiškos draugijos, ku
ri neįsirašytų į “Chicagos Lietu
vių Labdarybės” narius. Juk į 
ir dabar mūsų pašaipinės drau
gijos dažnai yra priverstos mo-

>NEW HEIR «fo AUSTRIA's'thROIIE ?r,d UIS W1FE -Į

Žu\us Austrijos sosto įpėdiniui, Pranciškui Ferdinandui, jo vietą užima Karolius Pranciškus 
Juozapas, gimęs 1887 m. ir apsivedęs su kuuigaikščiutė Zita. 1911 m. Jis yra populiariškas 
visose Europos šalyse ir turi kur kas geresnį vardą neg žuvusia įpėdinis, kuris buvo tik labai 
gerbiamas "Vokietijoj, bet už tai kitos viešpatijos į jį nelabai prielankiai žiūrėjo.

k„i„ i. • • „ 4 keti pašalpos nevien tiems, kukalus taip, kaip juos yra sutvar- . ...
kę kitos tautos. Kiekvienas iš riuos pagal savo konstitucijos tu-
mū,,) pagal išgalės turi užsidėti i ri „Wpli' bet *aip'pat lr ,dar5',.i
sau nuolatinį, — kad ir nedide
li, — mokesnį vargdienių šelpi
mui. Sakysime, darbininkas 
žmogus, vidutiniškai uždirbantis, 
dar nenuskriaus savęs, jeigu at-' 
skirs tuo tikslu dešimtuką kas 
mėnuo. Geriau pasiturintieji, 
biznieriai galėtų daugiau skirti. 
Tie pinigai būtų sumokami į vie
ną, vietą ir iš ten būtų šelpiami 
tiktai tie, kurie ištikrųjų pašal
pos reikalauna. Tuo tikslu rei
kia steigti labdaringąsias drau
gijas ir kiekviena mūsų parapi
ja turėtų tokią draugiją įsteigti. 
Jau keturiose Chicagos parapi
jose ir yra įsteigtos Labdaringo
sios draugijos Šv. Antano vardu: 
1) Šv. Kryžiaus parapijoje, 2) 
iVisų Šventų, 3) Šv. Antano ir 
4) Dievo Apveizdos. 9 gi dieną 
birželio visos tos draugijos susi
dėjo į Labdarybės Sąjungą. Są
junga vadįsis “Chicagos Lietuvių 
labdarybė”. “United LitbNianian 
R.C. Charities of Chieago”). (Pil
nas vardas: “Chicagos lietuvių 
Rymo-Katalikų Labdaringoji Są
junga po globa 6v. Antano”. Pa
gal sąjungos konstitucijos — at
skiros labdaringosios drnugijos 
šelps savo apielinkės beturčius, 
globos ligonius, našlaičius; drau
gijų K’ sąjunga vykins bendrus 
visam apskričiui labdarybės rei
kalus, kaip antai: steigs našlai
čių prieglaudą, patarimų ir in
formacijų bifirą, ligonbutį ir t.t. 

^Labdarybė šelps visus tikruosius

gailestingumo darbus. Dabar gi, 
prisidėjusios prie Labdaringosios 
Sąjungos, tenai savo centus įmo- 
kėdamos, nuo to rūpesnio pasi- 
liuosuos ir vykins gailestingumo 
darbą jau išvien su visais lietu
viais katalikais, susijungusiais į 
“Chicagos Lietuvių Labdarybę”. 
Prie tos progos pranešame, kad 
našlaičių prieglaudai pas Centro 
iždininką kun. A. Staniukyną jau 
yra 16 šimtų dolerių, kad pagal 1 
konstitucijos kiekviena Labdarin
goji draugija, prigulinti prie Są
jungos, turės mokėti trecią dalį > 
visų savo ineigų į Sąjungos kasą; 
taigi mes, susispietę į Labdarybės 
sąjungą netruksime sukrauti tiek 
pinigų, kad galėsime pradėti sta
tyti našlaičių prieglaudą, kurti 
patarimo biurą ir 1.1. Taigi Lie
tuviai Katalikai, neatidėliodami 
spieskimės į “Chicagos Lietuvių 
Labdarybę”.

“Chic. Liet. Labdarybės” 
pirm. — Stasys Marcinkevičius, 
kapelionis — Kun. F. Serafinas, 
iždin — Kun. A. Staniukynas. 
Prot. Sekr. — Vladas Daukša, 
Fin. Sekr. — Ona Pocienė,
Kasos klabėjai: Kun. A. Ežer
skis, Pranciška Macijauskaitė, 
Pranas Bacevičius.

P. S. Kas norės gauti sąjun
gos konstituciją tesikreipie pas 
p. VI. Daukšą (4513 So. Wood 
st.), pinigus reikia aiųsti kun. A. 
Staniukynui. (2634 W. 67th st. 
Chicago, III.

POLITIKA
MEKSIKA.

Huerta likosi išrinktas prezi
dentu balsais tos Meksikos dalies, 
kuri tebėra po jo valdžia. Balsa
vimai visur buvo labai skysti. 
Gen. Blanquet, karės ministeris 
gavo daugiausiai balsų ant vice
prezidento.

Iš šitų rinkimų taip kaip ir iš 
rudeninių pasirodo, kad jie tik 
iKačiam Iluertai tėra naudingi. 
Jis dabar gali drąsiai sakyti, kad 
jo žmonės nori. Žinoma, jis nie
kam nesi girs, kad jis yra išrink
tas tik ačiū savo kareiviams, 
kurie rinkimuose visur daly
vavo, žinoma, nebalsuoti bet pri
žiūrėti, kad balsuotojai užlaiky
tų “tvarką”.

Jungtinių Wlstijų valdžia rin
kimus laiko neteisėtais, ir nėra 
abejonės, kad Huertos preziden
tu nepripažins.

Praėjusią * savaitę pasibaigė 
Niagara Falls tarybos. Tarybose 
nutarta, kad susidarius naujai 
Meksikos valdžiai, Jungtinės val

mų nesutikimą ir pasiremdama sirarainti i kokius Penkius-šešiu» 
savo išleistais įstatymais išdirbo “ėnesius ir prieiti išlengvo prie
eilę sumanymų, kuriuos inteikė j Sven0 valdimOS bŪd° arba tuo P8'’’’

• o .. . . ciu laiku gali iškilti kitas sukili-»->I Suomijos seimui užtvirtinti: 1.
! Sulyginti civiles tiesas rusų su “aS pa“aŠUS į Tau8PiQ» sukilk 
: suomais visoj didžioje kunigaik- | mą' Svetimtaučiui sunku ką pasa^- 
Ištystėj: 2. Duoti Rusų teisėjams kytl apie Kymj dalykl? stOvi’ re^ 
i išimtinas tiesas teisti Suomijos i voliuciJa gal iŠr°dyti besibaišian- 
į politikoj prasikaltėlius. 3. Suly-'° ištikri«V gal tebėra tik pra.- 
! ginti muitų mokesnius Rusijoj džiai r-nkamos spėkos. Reikia

• • /i e atminti ir tai, kad ką Europa v&-| ir Suomijoj: 4. Atimti nuo Šuo- . ’ .
i- r> •• dina sukilimu yra niekas kitasI nujos ir prijungti prie Rusijos

du Yiborgo apskričiu: Nykyrką : kaip tik kroniškas dalykų stt»-

ir Kivinebb. 5. Įvesti visuotiną į 
vartojimą rusų kalbos visuose

vis Kynuose. Viešpatija turinti 
apie milijoną įvairių apgyventų 

į vietų, kaimu ir miesteliu, visadateismuose ir valdžios įstaigose.
Pirmasai tų įstatymų buvo 'tllri ’vairiy

“Lygybės įstatymas”, kurį pri- _________
ėmė Rmijos Dūma ir caras už.į GRAIKIJA,
tvirtino vas. 2, 1912 m. Vyriau-l
sias to įstatymo uždavinys buvo Ligšiol stovėjusieji karės de- 
atmesti Suomų tiesas dėl užėmi-! besč’s Graikijos padangiuose pra- 
mo Suomijai įvairių valdžios vie- ' deda skirstyties. Visų buvo spė
tų ir tuo pačiu keliu inleisti vai- j iama> ka<^ Graikijai prisieis su.
dininkais rusus vietoj dabar esan- j 
čių suomų. Slibinų viršininkai ma
tydami tą įstatymą, taip suvaržy
mą jų laisvės, kaip ir laužimą 
konstitucijos atsisakė jį priimti. 
Jiems talkon pribuvo šalies tei
sėjai. Tada prasidėjo eilė perse
kiojimų už laužimą minėtojo įs
tatymo. Būriai viršininkų Hel- i 
singforse, Viborge ir kituose į 
Suomijos miestuose buvo suareš-

siremti su Turkija. Bet Turkijos 
valdžia leido išgintiesiems grai
kams grįžti į savo namus ir gy-i 
venti kaip gyvenus.

Graikų pabėgėliai iš Phokijos 
praneša, kad turkai atakuoja jų. 
miestą, išdegino visus namus ir 
užmušė šimtą graikų, neskiriant 
kunigų, moterų ir vaikų. Kiti 
gyventojai, kurių yra apie 3800 
atbėgo į Salonikus. Turkai až-

kai kad tarybų butų nei nebuvę, lies dalyje, miestai Mazatlan,
Birželio mėnesio pabaigoje Vilią 
su savft kareiviais užėmė Zacate
cas. Buvo didelis mūšis, kuris tę
sėsi per keturias dienas. Revo- 
liueijonierių žuvo du generolu 
Ortega ir Rodriguez ir vienas ge
nerolas, Herrera pavojingai su
žeistas. Kovoje dalyvavo fede- 
ralistų garnizonas iš 14,000 vyrų. 
Iš jų 4000 užmuštų ir apie 5000 
paimta nelaisviais. Paimtųjų ne
laisvėn diduma, prisidėjo prie 
Vilios. Sukilėliai suėmė 12 ar- 
motų. Jie nužudę apie 700 vyrų 
ir 1500 sužeistų. 118 federalistų 
oficierių buvo sustatyti eilėn 
sušaudyti, tik Vilią kaž kodėl, 
prieš pat šaudymą liepė juos nuo 
mirties paliuosuoti. Tarpe užmuš
tųjų revoliucijonierių buvo pul
kininkas Fierro, Vilios artimas

Guaymas ir Manzanillo dar te- 
blaikomi federalistų rankose. Su
kilėliai užėmė miestą Zapatlan.

Vilios kariumenė, kuri randasi 
šiaurinėje Meksikos dalyje pripa
žino Carranzos valdžią, kaipo 
vyriausio revoliucijonierių vado.

„ . . . . i puldinėja už tai, kad neva grai-
tuoti, išvežti į etrapi ę, teisia- ■ kaį apSįeįna barbariškai su maho- 
nu ir, z,noma, karpo politikos wtonah k„,.ie palitę J[aced„ni_ 

uždaryti Rusijos j •
kalėjimuose, atimant visas tiesas, ' , , ... . .... .. . , Turkijos valdžia atsisako pn-nuo trijų iki dešimties metų. i .. . , .
m . ...... . v . ; (pažinti kitu viešpatijų nutarimąlas pats atsitiko ir su viršui mi- , . . .. , rn . .

., . , v. ... . I paskiriant} salas Gilios ir Mity-
netais šešiolika \ įborgo teisėm, I, ... ., . , 8 s lene Graikijai. Neveizint } tai,
kūne buvo netik ką nuteisti ka-įGraiku valdžia pranešė sav0 for„. 
lejiman aštuoniems mėnesiems, į maUška prijungimą tll dviejų 8«. 
bet nustojo tiesų, užimti kokią lu ir graikai buriais>eina apsi- 
nors valdžioje ar teisme vietąJki i gyventį atimtose nu0 Turkijos 
1924 m. I teritorįjose.

Šiomis dienomis pasibaigė jų į . į
kalėjimo laikas ir sugrįžo į šalies ( 
sostapilę, Helsingforsą. Jiems su- ./L 
grįžus, tūkstančiai Suomijos pi- .Vmr. 
liečių gatvėse susirinkusių juos 
iškilmingai sutiko, kaipo kan- 
kintinius už šalies laisvę. Raiti j 
Rusijos žandarmai bandė išsklai- į Katalikų iškilmės Londone 
dyti susirinkusius žmonės. Jojo Anglijoj vis daugiau ir daugiais
raiti į žmonių burius, kapojo bi
zūnais, bet pasirodė, kad ne jiems 
padaryti rusišką “tvarką”. Plie- 
kiinas žmonių gatvėse, tai dar

Tai įvyko pasibaigus taryboms naujag Suomijoj dalykas, bet di 
Torreono mieste tarpe Carran- j džiosios Rusijos gyventojams vi
zos ir Vilios atstovu.

žmonių linksta prie katalikų ti
kėjimo. Anglams labai patinka 
iškilmingos katalikų apeigos. 
Didžiausiame Anglijos ir visos 
pasaulės mieste Londone šiais 
metais, gegužės mėnesyje su-

Ldgšioliai ; Sftj fai np naujjena — jje prje f0 įrengta nepaprastai iškilminga 
buvusieji tarp tų dviejų Meksi- | pastaraįsįaj„ dvidešimt metų jau į procesija miesto gatvėmis. Pro- 

priprato. Mums lietuviams gana cesijoj dalyvavo šimtai tūkstan-— 
tik prisiminti Kražių skerdynę ’ čių žmonių. Jos gražumas pati-

kos vadų nesutikimai visai išny
ko.

SUOMIJA.
Praėjusį rudenį visame pasau

lyje pasklido žinia apie uždary
mą į Petrapilės kalėjimą šešiolika 
Suomijos teisėjų, kurie atsisakė 
pripažinti taip vadinamą “lygy-

draugas. Yra sakoma, kad jis už-1 bės įstatymą” išleistą Rusijos 
mušęs savo laikų praęarsėjusį ’ valdžios, kad suvaržyti suomų 
Anglijos pavaldinį Bentoną. Tas laisvę.
užmušimas buvo prikišamas Vii- j Tieji įstatymai, kuriuos suomi- 
lai. Komitetas, kuris buvo pas- jos teisėjai ir įvairus viršininkai 
kirtas ištirti tą dalyką nepoilgo atsisakė pildyti, išleisti birželio
apreiškė tikrą dalykų stovį, tik 
kaltininkui mirus viskas turbūt 
niekais ir nueis.

stijos nieko nelaukdamos tą vai- Paėmę Zacatecas, Vilios rai-
džią pripažins, ir tuo keliu bus 
sudrutinti ■'tarptautiškieji ry
šiai tarp Meksikos ir Jungtinių 
Valstijų. Bet po paskutiniųjų 
rinkimų, kuriuose išrinktas pre
zidentu tas pats Huerta dėl ku
rio AVilsonas skelbia karę, ar no
rės Jungtinės valstijos naująją 
valdžią pripažinti ir tuo pildyti 
savo atstovų Niagara Falls nuta
rimus. Ar nebus visi nutarimai 
tik ant rašto?

Nors tarybos ir pasibaigė bet 
karė matyt tarybų nežiūri. Ji

teriai vijosi bėgančius Huertos 
kareivius. Vydami susirėmė ties 
Soledad ir kitur. Mieste įvedęs 
tvarką, Vilią, su 18000 vyrų pra
dėjo eiti į Aguascalientes, apie 
70 mylių pietų link. čia atrado 
tuščią miestą. Sekantis susirė
mimas busiąs ties Guanajuato ir 
Huertos kareiviai turės progos 
kovoti paskutinį kartą ties Que- 
retaro.

Zapata atakavo sostapilę iš pie
tų pusės, bet lengvai buvo nuva
rytas atgal. Jo pasekėjai apaupo

30 d. 1910 m. Jų tikslas buvo 
užginti suomų tiesdariams, svar
styti klausimus, kurie užgautų 
visos Rusijos dalykų stovį. Suo
mų konstitucijoj, kurią penki 
paeiliui Rusijos Carai prisiekė 
ginti ir pilnai užlaikyti, aiškiai 
pasakyta, kad jokie įstatymai ne
gali būti išleisti Rusijos valdžios, 
be sutikimo Suomijos seimo. Bet 
“lygybės įstatymai”, kurie buvo 
išleisti 1910 m. buvo išleisti be jo
kios seimo žinios ir, kaipo tokie, 
buvo tai tikras laužimas suomų 
konstitucijos Suomai, remdama
si savo konstitucija, vienbalsiai 
atsisakė juos priimti. Tečiau

tebevedama su tokiu pat uolumu miestą Acapulco. Vakarinėje ša- RusU valdžia, nežiūrėdama J šuo-

ir kitus panašius atsitikimus.

KYNAI.
Tikrų žinių apie Kynų revoliu

cija sunku susekti. Pekine “Bal-

kęs ir nekatalikams, kurių būva 
minias suėjusios pažiūrėti.

Vokietija. Vokiečiai katalikai 
šiais metais žada daryti savo srr-

tojo Vilko” veikimas yra kiek! sirinkimą Munsterio mieste. Į tą 
galint mažinamas. Tečiau iš tik-1 susirinkimą laukiamą apie 10O
rų šaltinių yra žinoma, kad jo 
šalininkai turi užėmę penkias Ky
nų prdvincijas. Nors valdžia ir 
giriasį kad jų burius išvijusi iš 
kaikurių vietų, bet tas girimasis 
yra tik akių muilinimas.

Iš visų pusių žiūrint, Kynų šalis

tūkstančių svečių. Trumpu lai
ku suvažiuoti tokiai daugybei 
žmonių reikia daug traukinių, 
ir prie vienos stoties, kad ir la
bai trumpai testovėdami jie i* 
sutilpti negali. Tuo tikslu Mun»- 
ter’yj dabar statomos penkios

v»a tebeverda revoliucijoe d.aaia,miniM ,u4iu'i°’ pažiOrS*1'
ir dar gali atsirasti tvirtas vadas,; ---------------
kuris su jungtų mažesniuosius ne- • 100-metinės sukaktuvės Jėra- 
nuoramų būrius ir sukeltų juos' itų atgimimo. Rugpiūčio 7 d. 
prieš dabartinį diktatorių Juanši- sueina 100 metų nuo atnaujinimo 

jėzuitų. Vienuoliai. Jėzuitai prisi-kai, kurio valdžia auga tvirtyn 
kaip kareiviuose taip ir finansuo- dėję prie praplatinimo krife
se. Kynų netikėtos revolifieijos Į sčionijos įvairiose Šalyse, už tai 
juk ne naujiena, ką mes matome tikėjimo priešų buvo peršokioja-
iš atsitikimų 1910 m. kuriais turė- mi, ir 1773 metais Jėzuitų įsta<
jo pulti Manču dinastija. Tuose į tas buvo visai panaikintas. Bet 
laiknosc revoliucijai prasidėjus patys popiežiai pamatę kaip dau< 
buvo aiškiai matomas puoli- j nnstojo, nebetekę tokių naudingų
mas minėtos dinastijos, bet kad 
šalis liktų republika niekas nesi-

darbininkų, todėl 1814 metais vėl 
juos sugrąžino. Dabar visuose

tikėjo. Nieko tikro apie Kynus kraštuose Jėzuitų skaitoma apie 
pasakyti negaliama, šalis gal nu- 14,000. _
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Kun. Ant, Šmulkštys, Liudvi
navo (Seinų vyskupijos) kamend., 
išlaikęs tam tikrus kvotimus prie 
Peterburgo R.-K. Dvasiškosios 
-akademijos gavo šv. Teologijos 
kandidato laipsni.

ATHOL, MASS.
Birželio 28 d. šv. Pranciškaus 

parap i jonų buvo susirinkimas 
bažnyčios reikalais. Tartasi pirk
ti bažnyčias statymui lotai, ir 
kokioj vietoj jų statyti, nes lig- 
iioliai vis negalėdavo nutarti, 
kadangi vieni norėdavo ten kiti 
kitur. Bet dabar nutarė labai pa
togioj vietoj, kur bus visiems 
lygus tolumas. Loto pirkimui at
sieis 9 tūkstančiai dol. Matomai 
parapijonys nesnaudžia, bet rū
pinasi visomis išgalėmis, kad 
kuograičiausiai pastačius Dievo 
namus.

Beržo lapelis.

MONTREAL, CANADA.
Sv. Kazimiero parapija 28 d. 

I. m. laikė 8 metų savo gyvavi
mo atsilankė į šv. Juozapo koply
tėlę, kur vietinis klebonas atlai
kė pamaldas. Norint dienų buvo 
nepergražiausia, bet žmonių pri
sirinko pilna koplytėlė. Po mi- 
4ių ėjome į girių, kur ir atsibu
vo piknikas. Piknikas buvo ne
koks : diena buvo lietinga, daugu
mu žmonių jau iš koplytėlės 
nutraukė namon. Čia turiu pri
durti, kad tai buvo pirmutinis 
piknikas šv. Kaz. parapijos, už
tai ir išėjo nekoks, nors vieta bu
vo pasirinkta labai patogi ir 
smagi, bet lietus daugiausiai už
kenkė. Viščiukas.

1$ LIETUVIŲ GYVENIMO 
AMERIKOJE,

PHILADELPHIA, PA.
Šiame mieste nuo kurio laiko 

apsigyveno tūlas Delianis 
arba Dilionis, kaip jį paprastai 
vadina. Jis apgaudinėja žmones 
sakydamasis esąs Rymo-Katalikų 
Bažnyčios kunigu. Kai kų ir 
jam pasiseku apgauti ir net turi 
keletu savo padėjėjų tame darbe. 
Su tų page?bų jis prisitraukė po
rų, (nežinia gal ir daugiau) kuri 
pas jį ėmė šliubų. Ant paliudi
jimo parašyta, kad sulyg Šv. Ry
mo-Katalikų Bažnyčios tiesų, o 
apačioj pasirašo, kad jis yra Epi- 
akopalų kunigas. Tai kaip gi 
jis gali duot “šliubų” sulyg Šv. 
Rymo-Kat, Bažnyčios įstatų pats 
•ebldcmas kataliku? Sulig Ry 
įuo-Katalikų Bažnyčios tiesų 
iliūbų gali duoti tik vyskupai sa
vo vyskupijoj ir klebonai savo 
parapijoj, arba kunigas klebono 
Arba vyskupo tam paskirtas. De- 
lmnio gi nesiuntė ir neskyrė jokia 
Katalikų vyskupas, ir jis pats 
rašosi Episkopalų kunigu.

Visa tai rodo, kad jis tik suva- 
-džioja žmones. Kun. J. Zimblys.

BOSTON, MASS.
Pas mus visokios rųšies ciei- 

likai ir laisvamaniai rūpinasi la
bai, kaip žmones nuo bažnyčios 
atitraukus. Tam tikslui jie žie
mų rengia šokius, ypač subatos 
vakarais, kad žmonės, paalsyti 

— trypimu, ant rytojaus nepajieg- 
tų į bažnyčių nueiti. Vasarų gi, 
dar jiems platesnis pasidarbavi
mo laukas. Jie rengia visokias 
ekskursijas. Išvažiavimo valan
dų paprastai paskiria tų, kuo
met bažnyčioje prasideda mi- 
Sios. Seniau Bostono cicilikai 
kas nedėldienis samdydavo laivų 
ir išveždavo žmones ant salų; 
laivas būdavo prikrautas svaigi
namais gėrymais taip, jog kartais 
Begalėdavo paplaukti. Vienų 
bartų reikėjo grįžti į prieplaukų 
ir samdyti didesnį laivą. Ant tų 
•alų būdavo bjauriausios girtuok
liavimo orgijos. Bet ilgainiui tos 
rųšies ekskursijos pasirodė ne
praktiškomis. Mat girtiems at
sitikdavo bestrapinėjant iškristi 
iš laivo ir keletas ypatų bemaž 
ko neprikišo gyvybę. O vienų 
kartų jau išlipus iš laivo, įvyko 
didelė batalija su kraujo pralie
jimų. Policija turėjo nemaža 
darbo, kol perskyrė bekovojan- 
čmm. Iš to kilo bylos, kurios ne- 
maža prarijo pinigų. Pasipelnė 
Carai advokatai. Pasipelnė ir 
daktarai, kų lopė pramuštas gir
tuoklių ekskursantų cicilikų 
•aivas. Po tai katastrofai cicili
kai nutarė, kad geriau ekskursi
jas rengti ant sausžemio. Mat

pasigėrus mažesnis pavojus gyvy
bei. Cicilikų vadovai-žvalgai už
ėjo užmiestyje labai gražių vie
tų vadinamų “Spot Pond”. “Ke
leivis” taip jų aprašinėja: “di
džiulės pievos apsuptos gauruo
tais kalnais apaugusiais mišku, 
tarpkalniuose ‘blizga tykus eže
rai” (N26). Ilgai nemąstydami 
cicilikai “jure caduco” ima tų 
vietų ko ne į pilnų nuosavybę. 
Ten pradeda rinkties kas nedėl
dienis cicilikų būriai ir kelti vi
sokias revoliucijas su girtuok- 
iavimu ir cicilikiškais burnoji

mais, vadinamais prakalbomis.
Amerikonai išpradžių į tai 

atsinešė šaltai. Ytin, būdami kul
tūriškais žmonėmis ir niekados 
nematę tokių pusiau laukinių 
žmonių žiūrėjo į tuos cicilikų su
sirinkimus, kaipo nematytos rų
šies cirkų. Bet kuomet nešvarūs 
cicilikų ir cicilikiij apsiėjimai pe
rėjo padorumo rybas, įsimaišė 
policija ir su lazdoms išvaikė tas 
gaujas. “Keleivis” rašo, buk po- 
licmonai liepė cicilikams į baž
nyčių eiti. Tikri juokdariai tie 
policmonai. Jie nežino, kad cici
likams bažnyčios nereikia. Jiems 
pilnai užtenka karčemos ir pa- 
leistuvybės namų. Išgirdę apie 
bažnyčių jie pasipiktina (žiūr.

Kel.” N26).
Dabar Bostono cicilikai išgrū

sti su lazdomis iš “Spot Pond” 
ieško sau kitos tolygios vietos. 
Be abejo jų ras ir naudosies sa
votiškai, pakol ir vėl policmono 
lazda nebakstels jiems į pašonę.

Nereikia stebėties kad cicilikai 
taip elgiasi. Juk gražiau elgtis 
jų nieks nemokina. “Keleivis” 
ir “Šakė” tai vieninteliai šalti
niai iš kurių jie semia savo ap
švietimų. Tik nesmagu, kad jie 
save vadina lietuviais, žeminda
mi tokiuo būdu gražų lietuvių 
vardų svetimtaučių akyse. Gei
stina, kad cicilikai, atsižadėję sa
vo tikybos ir tautos, bent kartų 
jau paliautų save lietuviais va
dinę, mums būtų mažiau gėdos.

Bastenis.

KENOSHA, WIS.
7 Birželio S. L. A. 212 kuopa 

laikė pikniką. Vienas vyras, pil- 
dęs tada “bartenderio” darbų 
tapo intartos - pavogime vyno 
bankos net “75 centų” verčios. 
Tas dalykas buvo pakeltas kuo
pos mėnesiniame susirinkime, dar 
prie bonkutės klausimo prisidė
jo ir riebus žodžiai. Galiop in- 
tariamaisis pikniko “bartende- 
ris” tapo patrauktas į teismų 
net po dviejų “warentų”. Už 
vyno bonkutę teisėjas, supran
tama, kad ne S. L. A. 212 kuo
pos, bet Dėdės Šamo uždėjo 
bausmę $5.00 ir teismo kaštus. O 
už riebius žodžiaus $1.00 ir teis
mo lėšas. Tokiuo būdu nuo vieno 
vyro, it nuo jaučio nulupo dvi 
odi....

Nejaugi mūsų draugijos negali 
narių tarpe pačios taikų padary
ti be svietiškų teismų, nes tokie 
baisiai daug lėšuoja ir dar že
mina lietuvių vardų svetimtau
čių akyse, o ir pačioms draugi
joms negali išeiti ant naudos.

Miesto valdžia užgynė sekma
dieniais Kenošiaus miesto rybose 
šokius ir bufetai turės užsidaryti 
ti aštuntoj valandoj vakare. To
kiuo būdu žlugo visi pienuoti 
draugijų sekmadienių piknikai. 
Šv. Petro parapijos piknikas bus 
4 liepos (4th July) Shend’s 
Parke. O iš ryto bus miesto vaikų 
paroda.

Iš šio miesto draugijų labai 
sparčiai auga “Birutės” dr. Ji 
turi net ir kareivių skyrių, kurie 
parapijos svetainėje seredomis 
ir pėtnyčiomis daro mankštini- 
mus (7:30 vai. vak.)

Jaunimas baisiai inirto vesti 
šį pavasarį ir vasarų, ko Keno- 
šiuje nebūdavo. Linksma, kad 
iš vestuvių nepasitaiko neikokių 
nesusipratimų ir “šaltoji”, tar
si lietuviams nereikalinga. Malo
nu pranešti tokį kiltų lietuvių 
stovio laipsnį... Tegul ir pradžio 
je minėtas incedentas nebeatsi- 
kartoja lietuvių tarpe...!

Kenoiiškia Jonu

viškoje ir angliškoje kalboje, 
mat vaikučių norėta pasirodyt 
kaip jie išsilavinę. Tiesa, buvo 
malonu žiūrėti į tokius jaunytė- 
lius, taip \puiUiai 4 atliekančius 
savo užduotis, ir aktorių vietas. 
Žmonių biivo prisirinkus pilnutė
lė svetainė, ir visi labai patenkin
ti išsiskirstė, kas davė atjausti, 
kad jau pasibaigus vaidinimams 
o žmonės nesiskubino skirstyties.

Prie surengimo vakaro daug 
pasidarbavo vietinis mokytojas 
vienuolės, ir vargoninkas J. V. 
Kovas.

Pasibaigus vaidinimams, vieti
nis klebonas gerb. kun. P. Sau- 
rusaitis, suteikė šešiems moki
niams pabaigusiems mokyklų 
(Graduotes) diplomus, ir dova
nas. Šįmet pabaigė, Jonas Jene- 
liūnas, Martinas Kankalis, Juo
zas Bungarda, Elena Jurkuniu- 
tė, Marcelė Teleišiutė, Ona Zub- 
riutė, iš tų, penki eis į augštes- 
nę mokyklų. Pasidėkojant Die
vui, iš šv. Juozapo Lietuvių mo
kyklų lankiusių, turėsime dabar 
16, moksleivių, kurie lanko aug- 
štesnęs mokyklas,_ vieni vieti
nėse “High School”, o kiti ki
tuose miestuose. Tai yra linksma 
girdėti, linksma pasigirti.

Trasas pripažintinai, priguli 
vietiniui gerb. klebonui kun. P. 
Saurusaičiui, Jis nieku tiek ne
turi užsiėmimo kiek su mokyklų, 
stengiasi iš visų jiegų įsteigti mo
kyklų tokių, kad galėtų visi lietu
sių jo parapijonų vaikučiai su
tilpti ir mokyties lietuviškoje 
mokykloje.

Garbė priguli ir ištikimiems 
Waterburio lietuviams šv. Juo
zapo parapijonams, kad jie atjau
čia reikalingumų savo mokyklos, 
ir remia kiek galėdami savo gau
sioms aukoms tų brangų -mūsų 
tautoje atliktų darbų.

Miela žiūrėti, kad susirenka 
vaikučių į mokyklų kasdieną vir
šaus 60. Čia jie lietuviškai žai
džia, čia lietuviškai kalba, čia lie
tuviškus papročius aiškinamus 
girdi, čia visa Lietuvių dvasia 
vaikučiams skiepijama. Čia ti- 
kėjimiškai tautiškai auklėjami.

Kun. Saurusaitis dažnai pami
ni, sako: kad tai Dievas grei
čiau suteiktų daugiau mūsų tau
tos vienuolių mokytoju, bet kur 
šiandien dar jų imti. Waterbū
ry mokina prancūzės — Vienuo
lės. Reikia pastebėti, kad pran

NEW YORK CITY, N. Y.
Prisiartinus liuoslaikiams ir 

esant daugiau laiko, sumaniau 
aplankyti mūsų miesto svarbias- 
nias vietas. Pirmiausia nuvažia
vau į viešąjį knygynų, nes čia 
esama ir lietuvių sekuįjos skyrius. 
Bus neprošalį apie šį skyrių pa
kalbėjus. Inėjus į vidų ir per
žiūrėjus į sekcijų sąrašų — neda- 
siprotėtuiųei, kur esama lietuviš
kų knygų. Mat lietuvių knygos 
randasi sujungtos su slavų kny
goms. Šių slavų sekcijų užlaiko 
Rusijos žydai; jie lietuviškai ne
supranta, bet paprašius lietuviš
kų knygų ar laikraščių tuoj pa
duoda, nes savo laiku buvo iš
kilęs klausimas apie žydelio pra- 
šalinimų. Mat seniau būdavo žy
dai neatkreipia į tai atydos ir į, 
lietuvius, atsilankančius knygų 
skaitytų, atsinešdavo labai nema
loniai. Taigi, čia susitveręs lie
tuvių komitetas atkreipė į tai akį 
ir pranešė viešojo knygyno di
rektoriui; tokiuo būdu, idant ne
praradus smagių vietelę, žydelis 
tapo nuolankesnis.

Dabar pažvelgkime į knygų 
bei laikraščių stovį. Knygų esa
ma nemaža, ypatingai išleistų 
Amerikoj, bet visos mažesnės ver
tės, brangių, - moksliškų ir šiaip 
jau gražios literatūros mažai te
esama, bet ir tos pačios nęper- 
virš gerai sutvarkytos. Aptaisant 
knygas buvo žiūrėta iš išvirkš
čios pusės, tai yra apie didumo 
sulyginimų, bet ne pagal turinį. 
Katalogas irgi išmėtytas tarpu 
rusiškų, slaviškų ir kitų knygų.

Laikraščių esama visokių, ypač 
daug tų esama, kurie save vel
tui perša, kaip a la “Šakė”. Bet 
tiek to. Nesvarbu koki yra, bet 
svarbu kokiu nėra. Ypatingai čia 
būtų pageidattjami — ‘ ‘ Drau
gas”, “Moksleivis”, “Vairas”, 
“Švyturys”, ‘^Draugija”, “Atei
tis” taipgi “Vienybė” su “Auš
ra”. Šiems laikraščiams reiktų 
atkreipti atyda. Visgi New Yor- 
ko viešasis eentralis knygynas 
svarbi vieta, čia apart lietuvių, 
atsilanko ir svetimtaučiai, kurie 
interesuojasi pasauline literatūra 
mažųjų tautų. Tokios vertės kaip 
viršminėti tiktai teršia mūsų 
vardų svetimtaučių akyse. Mums 
reiktų, kurie tolime, apsvjustyti 
šį dalykų ir pateinti. Šiais laik
raščiais bei knygomis naudoja- 

moksleiviai. Moksleivių
cūzės daug tinkamesnės lietuvių vidnriniu8 bei augšte-

WATERBURY, CONN.
Birželio 21 d. ftv. Juozapo 

Lietuvių parapijinės mokyklos 
vaikučiai surengė vakarų užbai 
gimo šio meto mokslo. Vakaras 
buvo labai įvairus, turėjo apie 
14 įvairans turinio margumynė- 
lių, moksliškų, tautiškų, žaislių, 
juokelių, deklemacijų, dainų ir 
t. t. vakaras buvo atatomsR lietu

vaikučius mokinti, negu kad bū
tų aires : prancūzės nepaiso vai
kučių suanglikonijimo, jos pa
čios yra ištremtos iš savo šalies, 
taip kaip *jos myli savo šalį, savo 
kalbų, taip ir lietuvių vaiku
čius skatina, savo kalbų, savo 
šalį mylėti, ir gerbti. Daugumos 
jų jau moka lietuviškai, kas 
labai daug prigelbsti, ypač ma
žųjų vaikučių tarpe.

Vietinis vargoninkas J. V. Ko
vas taip-gi visų laikų užsiima 
su mokyklų, jis vaikučius rytų 
sutinka, priima, sakysim gano; 
taip-pat per pietus; ir išleidžiant 
namon, ir laike lekcijų, lanko 
kiekvienų skyrių, ir moko vaiku
čius lietuviškai katekizmo, skai
tyti, rašyti, gramatiką, istorijos 
ir t.t.

Reikia pažymėti, nors jų labai 
mažai yra, kai-kurie biznieriai, 
į lietuvišką mokyklų vaikų nelei
džia, mat jiems esą perprasta, 
bet ištikro dėlto, kad lietuvių mo
kykloje valios tokios vaikai netu
ri, negauna taip daug išdykauti, 
ir turi būti mandagesni. Tokių 
ponelių vaikams tas nepatinka, 
o tėvai mažai kų paisydami vai
kų apšvietimu, nežiūri kad jų 
vaikai nors kiek būtų lavinami 
dauginu tautiškai tikėjimiškoje 
dvasioje, duoda vaikams ant va
lios, ir ištikro gėda tokiems pra
kilniems tėvams, kad jų vaikai 
augą tarp svetimųjų, ir tik jei 
išgirsi kų blogo atsitikus tarp 
vaikų tai žiūrėk tų ponelių vai
kai, yra priežastim, arba jų bū
ryje įsimaišius. To ištiesų nesu
prantama... Rodos tėvai, kaip ka
da taip karšti tautiečiai, karšti 
katalikai, bet su jų vaikučiais 
nei patys tėvai nesusikalba lietu
viškai, o poterėlių nėr kų nei 
kląusti. Bėdnesnių šeimynų vai
kai, gražiau, ir daug nuosekliau 
mokinami, mandagumo, apsiėji
mo, ir pertai pakįla apšvietime; 
pamyli mokslų ir tampa dorais 
žmonėmis. Yra ir šv. Juozapo mo
kyklos baigusių biznierių vaikų, 
jie kur kas augščiau stovi, — jie 
turi mandagumų, išsilavinimų, 
yra neištautėję, apsišvietę, do
rais, ir visur tinkami.

snius mokslus, ir biznio mokyk
las yra suvirs 20. Priskaitant ir 
Brooklynų. Šiems jaunikaičiams, 
čia gimusiems ir augusiems, sun
ku. atskirti svarbų ir skirtumų 
laikraščių. Taigi per moksleivių 
susirinkimų tapo nurodyta ko
kias knygas bei laikraščius skai
tyti. O pažiūrėjus į visų kny
gynų ir laikraščius, kurių pareina 
daug daugiau negu lenkiškų, sla
viškų ar kitų, nies jaunieji Lie
tuvos sūnūs mažai sau randame 
tinkamų. Taigi būtų labai puiku, 
kad tie, kurie gali pagelbėti, at
kreiptų į tai atydą.

Moksleivis.

WORCESTER, MASS.
Birželio 25 d., parapijinėje sa

lėje atsibuvo vakaras su vaidini
mu komedijos “Užburtas Kuni
gaikštis”. Šitas vakaras buvo su
rengtas naudai naujų šv. Kazi
miero bažnyčios vargonų.

Ačiū uoliam pasidarbavimui 
vargonininko p. Čižausko visi 
veikėjai mokėjo savo rolės, už
tat ir komedija pavyko. Geru 
vaidinimu ypač pasižymėjo p-ni 
M. Čižauskienė, p. A. Šalčius ir 
p. P. Jakaitis. Delei šilto oro 
žmonių prisirinko nedaugiausiai, 
bet atailankusieji tvarkiai užsi
laikė ir atydžiai tėmijo veikimų 
scenoje. Pasibaigus komedijai 
buvo pašokta keletas smagių šo
kių ir visi linksmai išsiskirstė.

Bridžių Pranelis.

girdi, laiko neturį, kiti nemokų, 
ir kaip ten nebūtų, tik ligišio- 
liai viskas gyvavo tyloje ir už- 
slėpime, tartum, toje apygardo
je visai nebūtų lietuvių dvasios. 
Manyti, kad lietuvių dvasios nė
ra būtų apsirikimas, jinai yra 
su visais savo papročiais, nes yra 
gausus būrelis lietuvių, kurie 
darbuojasi lietuviškoje dirvoje, 
nors ir pamažu, bet žymiai, kas 
metai vis sparčiau ir sparčiau. 
Žodžiu, daug randasi gražių ir 
pagirtinų papročių, bet netrūk
sta ir negeistinų papročių.

Būtų perdaug vienpusiška, iš- 
rodžius vien geras puses, o ap
lenkti blogąsias, kurios kaip tik 
patarnaus dėl sugėdijimo tų, ku
rie joms tarnauja. Patį mūsų gy
venimo apygarda labai gražioje 
vietoje, tarpe žaliuojančių me
džių ; mes nepažįstame fabrikų 
rukos, nei jųjų kvapo gardumo, o 
turime orą lyg mūsų tėvynėj 
Lietuvoje. Čionai lietuviai apsigy
veno jau nuo 15 metų ir ligi 
paskutinių laikų skaitlinė pri
augo iki pusantro šimto šeimy
nų ir 400 pavienių. Ir čia paduo
dama tiktai tikrieji lietuviai, o 
o apie sulenkėjusius, ar lenkber- 
nius, kurių pas mumis yra daug, 
nesirūpinama. Labai skaudu, 
kad dauguma tebeserga tautiš
kųjų liga ir gėdijąs save vadin
ti lietuvių. Tokie šalinasi nuo Ti

kas lietuviška o slėpėsi po 
svetimu skvernu po kurio jiems 
nei kiek nešilčiau; dažnai tokie 
pažeminę savo tautų pradeda kū
dikio protu gyventi: išsižadėję 
savo prigimto rūbo mėgdžioja 
svetimiems, kurių vien karikatū
rų vaidina. Mes savo iškriku
siems broliams tiek tegalime pa
tarti, kad geriau būti lietuviu 
o ne nuduotu lenku, kurį sekio
ja, ir kad lietuvis su lietuvių 
saviškai kalbėtų ir būtų tikra: 
sūnumi Lietuvos ne tiktai iš var
do, bet ir darbu, o nesididžiuotų 
ir nesidžiaugtų svetimomis plunk
snomis.

1913 metais, 6 kovo, buvo su
šauktas visuomeniškas susirin
kimas su tikslu, kad tverti lietu
vių parapijų West Pullmane, ir 
po ilgų svarstymų visų vienbal
siai pripažintas reikalas tverti 
.parapijų, ir jos reikalais rūpin
tais buvo išrinktas komitetas iš 
6 žmonių. Tam pačiam susirin
kime sumesta $137.00 pamatams 
naujos bažnyčios ir vietai ben
dro jungimo visos lietuvių šeimy
nos į vienų krūvų. Bažnyčia va
dinsis šv. Petro ir Povilo. Toliau 
visi meldžiagiški reikalai gerai 
ėjosi, nupirkta lotai už $2400. 
Kiek daugiau keblumų turėta su 
žiniomis pas Chicagos arcivysku- 
pų ir prašymais kunigo. Mat ne
truko priešų, kurie kaišiojo bas
lius į ratus, darė visokias kliū
tis, net savo pranašavimais skyrė 
mirti arba didžius pažadėjimus 
žadėjo jeigu tas darbas stosis 
ant pažadėtų kojų. Bet neapleido 
energija pasirižusių, dirbti, ir 
ačiū jų trflsui ir kantrybei viskas 
laimėta. Tapo atsiųstas nuo arei- 
vyskupo delegatas kun. Norber
tas Lukošius ištirti ar tiesa kų 
liudija raportas ir po jo išpildy
mo liko paskirtas klebonu nau
jos parapijos.

Jau šių metų 11 dienų 
sausio užtekėjo pirmieji saulės 
spinduliai, kurie sužavėjo lietu
vių dvasių — nuo to laiko suskam
bėjus" lietuviška kalba šv. gies
mė nenutrūksta skambėti ligi 
šiandien, nors ir po svetima dar 
pastoge.

Pašventinimas kampinio ak
mens West Pullman naujos baž
nyčios atsibus 19 d. liepos, ku
rion iškilmėn užprašome visas lie
tuvių draugijas, M i Cibus ir susi
vienijimus.

Taip tai statome didelį darbų.
Lietuvos Valkas.

BROOKLYN, N. Y.
Birželio 20 d., Lietuvių Unijos 

Preserių 58 skyriaus buvo sureng
tas labai gražus pasilinksminin- 
mas. Žmonių buvo neperdaug, 
bet visi mandagiai apsiėjo, jo
kių nesusipratimų nebuvo. Viso
kie" mariavimai ir kitokios pra
mogos išėjo kuopuikjausiai.

J. Lapinsku.

W1BT PULLMAN, ILL.
iDažnad girdisi pastebėjimai, 

kodėl niekados ir nieko nerašo
ma apie Weat PuUmauų, nors 
jsae yra kai kas svarbaus. Mat 
vieni neaari tuo užsiimti, kiti,

nuo “Vyčių” surengto pasilink
sminimo tyrame ore, kuris gerai 
pavyko, dauguma dabar įsitikino, 
kad tyrame ore galima smagiai 
ir linksmai praleisti; laikų ir 
pradeda labiau tuo rūpinties, kad 
panašių pasilinksminimų turėti 
daugiau.

29 birželio buvo “Vyčių” kuo
pos susirinkimas ir vėl sumany
ta surengti piknikų dar su pla
tesne programa, kurion ineis dai
nos, deklemacijos, tautiški žaislai. 
Piknikas įvyks 19 d. liepos.

Į seimų nuo “Vyčių” kuopos 
išrinktas delegatu mūsų gerbia
mas klebonas. Nors kuopa galėjo 
pasiųsti net du delegatu, bet 
kaipo jaunutė, neprasigyvenusi 
pasitenkino vieno siuntinu.

Gailiui! as.

WEST PULLMAN, ILL.
Birželio 28 d. buvo surengtas 

piknikas su išlaimėjimu eilės dra
bužių (siuto). Pelnas nuo pikni
ko ėjo vietinės parapijos naudai. 
Nors oras buvo prastas, bet ne
nubaudė nuo pasilinksminimo 
ypač tų, kurie atjautė reikalų. 
Atsilankė gausus būrelis netik 
vietos lietuvių, bet ir tolimesnių 
apygardų ir pasilinksminimas 
praėjo be jokių bereikalingų 
trukšmų. Atsilankęs Aušros pa
rapijos choras palinksmino pub
likų. Tas choro atsilankymas visai 
netikėtinas, užtai paliekame labai 
dekipgais jo vedėjui ir visiems 
dalyvavusiams.

Lietuvos Vaikas.

SO. BOSTON, MASS.
Pėtnyčios vakarų, 26 birželio 

atsibuvo prakalbos surengtos 
“ Gabijos ”-muzikos ir dailės drau
gijos. Kalbėjo A. Vitaitis ir A. 
Ivaškevičius, abu aiškino vertę 
muzikos ir dailės, ir ragino ypač 
jaunimų daugiau pažinti tų sri
tį. Nemalonu,, kad J tokius pra
kalbas susirenka taip maža žmo
nių. ,

Vienų nedėJdienį būrys jauni
mo buvo išvažiavę ant ekskursi
jų, bet tų dievų labai lijo, rei
kėjo sugrįžti namo.

Pulinėlis.

ATHOL, MAM.
Ves praslinko pora sa vaikių

ATGIJIMAS WORCESTERTO 
LIETUVIŲ.

Finansinis stovis Worcester’io 
lietuvių šv. Kazimiero parapijos 
didžiai pakilo. Kuomet vienus 
metus ir tris mėnesius atgal čio
nai atvyko kun. J. J. Jakaitis 
jisai atra'do bažnyčios skolos 
$20.000. Į tų laikų (suvirs metų) 
visa bažnyčios jau skola atmo
kėta. Beto parapija turi svetainę 
ir porą lotų žemės su namais iš 
tos nuosavybės būta $6.000 skolos 
dabar jau liko tik $5.000. Taigi 
išviso skolos prie kun. J. J. Ja
kaičio atmokėta $21.000.

Kadangi jau bažnyčia atmokė
ta visiškai, gi jau lakas senai 
pribrendęs naujų bažnyčią sta
tyti, todelei pradėta rūpinties 
statymu naujos bažnyčios. Jau 
pienai naujos bažnyčios yra ren
giami. Bet patį statymų naujos 
bažnyčios ketinama pradėti tik 
pavasary, jeigu aplinkybės pave- 
lįs. Del statymo naujosios bažny
čios jau atidėta į bankų $1.000. 
Naujoji bažnyčia bus statoma 
viršun senosios bažnyčios iš rau
donų plytų ir būsinti padidinta.

Šitų nepaprastai didelį paki
limų Worceste’io lietuvių para
pijos reikia priskaityti atjauti
mų parapijos reikalų vietinių lie
tuvių ir didelį atsidavimų parapi
jos reikalams vietinio klebono 
knn. J. J. Jakaičio.

Iš morališko atžvilgio šitoji lie
tuvių kolioniją taip-pat gali pa
sidžiaugti. Prieš tai toji ko- 
lionija, išsidalinusi į tris parapi
jas (šv. Kazimiero, šv. Pranciš
kaus ir Visų Šventų (neprigul- 
mingų) nūnai vėlei susiėjo į vieny
bę.1 Senąją Visų Šventų bažnyčią 
senai jau paversta į salę, kame 
įvairios rūšies bedieviai bei užša
lę katalikai kelia šokius net gavė
nios metų. Dabar jau toji salė 
yra pardavimui. Buvo pasiūlyta 
nupirkti ir šv. Kazimiero para
pijai, bet kadangi reikalauta 
$18.000 ($3.000 daugiau nagu už
mokėta) ir pertoli nuo bažny
čios, todelei pasiūlijimas nesunau
dotas.

šiaip jau Worcester’io lietuviai 
imasi labiau į mokslų, ne į tų 
mokslą, kuriuomi didžiuojasi •.•i- 
cilikai išėję vien “Maikio su Tė
vu” klesas, vadinasi, pliauškimo 
mokslą, bet į mokslą, kurį mo
kyklos duoda. Taip šįmet daugy
bė lankė vakarinius kursus, pora 
lietuvių baigė vietines kolegijas, 
viena lietuvaitė grįžo užbaigus 
augštesnius mokslus Šveicarijoj, 
keletą baigė High School ir t. t. 
Kaip visoj Amerikoj taip ir čio
nai Worcester’y padangė aiškėja. 
Katalikai subruzdę ir atgavę dva
sių, gi “cicilizmas” smunka ir 
smunka greitai. Ankšti pliaušky- 
nių marškiniai, kuriais prisiden
gusi bedievių laikraštija tvirkdė 
minia ima trukti ir plyšti: begė
diški melai, kuriais bedieviai ar
gumentavo ima atgyventi savo 
laikus ėmus katalikams faktus iš

rodinėti. Valio, Susipratę lietu
viai katalikai!

Ligšiol davėmės cicilikams iš
naudoti, bet nūnai jau metas sa- 
vistovai dirbti.

Muzika. Nuo penkių mėnesių 
čionai vargoninkauja p. Jonas 
Čižauskas. Pasirodė tai vyras ži
nąs savo darbų. Bažnytinė mur 
zika — tai jojo tikroji dirva. 
Bažnytinis giedojimas su jo atė
jimu kaip ir užgimė. .Tiesa, lig- 
šioliai čionai buvo geras choras, 
bet nebuvo kam jo vesti. Mišių 
giesmės buvo taip nelemtos kom
pozicijos parinkta, kad jos, tos 
giesmės, netik pamaldumo nesu
žadindavo, bet įvairiais lialiavi- 
mais trukdydavo maldų. Nūnai 
jau choras išmoko naujas mi
šias, kurias ir malonu klausyti ir 
sukelia žmogaus jausmus prie 
Augščiausio.

Mišių laikė introitum gradua- 
lai etc. yra nūnai recituojami.

Per mišparus jau giedamos pen
kios psalmės, o ne tris, kaip kad 
ligšiol būdavo. Net tų pačių lie
tuviškų giesmių giedojime, ma
tyt, p. Čižausko taip-pat rūpe
snio padėta.

Choras po kelissyk dainavo ren- 
gemuose vakarėliuose ir visados 
pasekmingai. Vien apgailestauja
ma, kad lietuviški kompozitoriai 
išlėto dirba.

Iš giesmininkų labiausiai aftsi- 
žymi sopranai. Tarp geresniųjų 
balsų yra su švelniai išlavintu 
balsu p-ni M. Čižauskienė ir p-lė 
A. Kraipavičiutė. Tečiau tiek 
soprano tiek altų yra daugiaus 
pažymėjimo vertų balsų (p. B., p. 
Ž. etc.), apie kuriuos gal teks 
vėliaus kada pažymėti. Iš bossų 
p. Tamk. yra pažymėtinas kaipo 
gražiai palavinęs savo balsų.

Yra čionai ir mažesniųjų cho
ras, kuris yra medega didesniam- 
jam. Jie tai paprastai gieda per 
antrąsias (vaikų) mišias ir miš
parus. Ir jų giedojimas žymiai 
pakilo, pasidarbavus p. J. Čižau- 
skui.

Vasarinė mokykla. Mūsų kle
bonas vasaros metus pas save 
parsikviečia kelis klierikus, ku
rie paskui vaikučius mokina ka
tekizmo, lietuviško rašto ir lietu
viškai skaityti. Šįmet tais mo
kytojais buse jau WoreesteriŠ- 
kiams gerai pažįstamas klierikas 
Augustinas Petraitis ir Pranas 
Juškaitis. Abudu šituodu jauni
kaičiu yra karštu darbininku ti
kėjimo ir tautos dirvoje.

Pirmoji Komunija. Gegužės 11 
d. gražus pulkelis vaikučių ir mer
gaičių (95 išviso) priėmė pirmų 
kart Šv. Sakramentą. Šitąjį 
skaitlingų būrelį rengė per visus 
metus patsai mūsų klebonas kun.
J. J. Jakaitis. Mergaitės baltai 
parėdytos su veliuonais, vaiku
čiai juodai su baltais šilkiniais 
kaspinais ant kairės rankos tvar
kiai atėjo į bažnyčių iš svetai
nės klebono vedami, kame kun.
K. Vasiliauskas ir klier. A. Pet
raitis juos Mišių laike rengė prie 
Dievo stalo. Šv. Mišias atlaikė 
ir šv. komunijų išdalino patsai 
klebonas, pasakydamas taip-pat 
pamokslų apie brangenybę tos 
dienos tiek vaikučiams, tiek tė
vams, gi ir visiems susirinku
siems.

Parapijos vakarienė. Gegužės 
II d. pažymėtina ir tuo, kad čio
nai buvo II-ji iš eilės metinė pa
rapijos vakarienė. Yra‘tai šei
myniškas vakaras, kuomet para- 
pijonįs suėję sykiu pavalgo Va
karienę, po kuriai paskui būna 
kalbos. Vakarienę rengė visa pa
rapija sušelpiant valgiais biznie
riams ; tečiaus' daugiausiai dar
bavosi bažnytinės draugijos mo
terų “Šv. Onos” ir merginų “Ma
rijos Vaikelių”.

Po vakarienei Blaivininkų teat
rališka kuopa gražiai vaidino 
“Degtinę”. Pirmutiniuoju kalbė
toju buvo kl. A. Petraitis, kurį 
perstatė vietinis vikaras knn. K. 
Vasiliauskas. Kalba p. Petrai
čio buvo į kovotojus prieš Kri
stų.

Vakarą užbaigė mūsų klebonas 
kun. J. J. Jakaitis, kuris paaiš
kino priežasti, neatvykimo p. Ra
manauskienės; toliaus ’apreiSkė 
parapijos stovį tarydamas ačiū 
visiems prisidėjiiRiems prie pakė
limo parapijos ir užbaigė kalbų 
pažymėdamas atgijimų tarp lietu
vių katalikybės (religijos) tiek 
Woreester*y tiek kituose Ameri
kos miestuose bei pranašauda
mas dar skaistesnę ateitį, lietu
viams katalikams, nes jų dvasia 
via labinus atbusianti. Gale savo
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kalbos kun. J. J. Jakaitis apreiš
kė, kad tuojaus po prakalbai iš
važiuojąs dviem mėnesiam tėvy
nės atlankyti bei tėvelių pama
tytų ir prašė susirinkusių pasi
melsti, kad Visagalis palaimintų 
jo kelionę, sykiu prižadėdamas 
neužmiršti savo maldose Worces- 
teriškių net kuomet busiąs tėvy
nėje.

Po kalbų lietuvaičių būrelis in
teikė klebonui puokščių bukietą.

Klebonui išvažiavus parapiją 
veda vietinis vikaras kun. K. Va
siliauskas, kuris įšventintas ku
nigu metai atgal, .bet į tą laiką 
jau savo darbštumu įgijo daug 
prietelių.

U pastarųjų dienų atsiturimų. 
Birželio mėnesio pažymėtini gra
žiai surengtos devintinių apvaikš- 
Žiojimas, atsilankymas p. Račiū
no su judamaisiais paveikslais ir 
choro vaidinimas “Užburtojo Ku
nigaikščio”.

Parvažiavę vakaeijosna klieri
kai pagražina apeigas šv. Mišių 
per jas pritarnaudami.

Šįmet AVonrester’y busę du sei
mu : Blaivininkų Susivienyjimo 
(apie paskutinę savaitę rugpiū
čio) ir Moksleivių Susivienyjimo.

Valio.

kų laikraščių pareina pervirš 200 
egzempliorių įvairių pakraipų.

Nors aplamai Collinsville lie
tuviai susideda iš kelių tikybų, 
bet smagu pranešt, kad tarpe jų 
sutikimas neblogiausia. Išimant 
biznierius, visi lietuviai dirba 
anglių kasyklose uždirba, nuo 
dienų dirbantį 58 vai. nuo $2.62 
iki $2.84. Anglių kirtėjai ir anglių 
krovėjai per 8 vai. uždirba nuo 
$4.00 iki $7.00. Visi lietuviai dir
bant anglių kasyklose priklauso, 
prie unijos “U. M. W. of A.”.

M. Yakšta ir A. M.

LIETUVOJE
ĮVAIRIOS ŽINIOS.

(Iš laikraščių).
Ratnyčia, Vilniaus gub. Po

gaisrui be pastogės liko 59 šeimy
nos. Nuostoliai siekia 100 tūkstai 
čių rub.

Ryga. Lietuvių apšvietos drau 
gija “Žvaigždė” nutarė atidaryti 
dar vieną (šeštą mokyklą). Pagei
daujamas mokytojas.)

bonas Juchnevičius tik iškoliojo 
daugiau susipratusius lietuvius 
už tai ir tiek.

Radviliškis, Kauno gub. Įsis
teigė ūkio draugija vardu “Rad
viliškio gyvulių veisimo kontro
lės bendrovė”.

Rodunė, Vilniaus gub. Lenkai 
žada pasistatyti naują bažnyčią, 
lietuviams gi palikti senąją.

Vilnius. 22 rugpiūčio Vilniu
je bus gyvulių paroda. Bus skiria
mos dovanos.

Marijampolė, Suv. gub. “Žibu-

Panevėžys. Šiais metais Pane
vėžio apskrityje manoma įsteigti 
dar apie 18 pradinių liaudies mo
kyklų.

Panevėžys. Kauno gub. Įstoti 
į Panevėžio mokytojų seminariją 
gavo leidimą iš ministerijos apie 
10 maldavusių lietuvių. Ministe- 
rio yra leista priimti seminari- 
jon lietuvių nedaugiau kaip 
trešdalį. Išviso šiais metais bus 
priimta tik 20 mokinių.

stantį “Ecce Sacerdos” ir mi
šias, regėjome atstovus draugijų 
besveikinančius Jo Ekselenciją, 
pildanti pareigas “gero ganyto
jo.” Dienos tos ramiai, bet iškil
mingai praėjo, o vien Aukščiau
siasis težino, kokia daugybe ma
lonių tapo sustiprinti dievoti tų 
dienų lankytojai!.... Kun. Matu
levičius tame laike liko užkvie
stas nuo dviejų vyskupų vesti re
kolekcijas kunigams laike vaka- 
cijų, būtent: Seinų dijecezijos

T. Marye nepoilgo išvažiuos į 
Peterburgą. Jungtinių Valstijų 
valdžia jam duoda įsakymus, kad 
bandytų sutaikinti tarp tų dviejų 
šalių nesutaikomus dalykus, ypa
tingai pirklybos reikalus ir Ame
rikos žydų pasportų klausimą. 
— G. T. Marye gyvena San Fran
cisco, Cal. ir yra gerai prityręs 
finansiniuose dalykuose.

Įėjo mašinistui ir I. W. W. vadų, 
A. Caron, kuris mirė ekspliozijoj.

New Orleans, La valstijos svei
katos departinentas pavedė 10.000 
dolerių Dr. R. Blue kovai prieš 
žiurkes, kurių valstijoje labai 
privisę ir kurios platina įvairias 
užkrečiamas ligas.

CAMBRIDGE, MASS.
Birželio 28 d. š. m. Šv. Stepo

no kankytinio draugija paren
gė prakalbas. Kalbėjo vietos kle
bonas, kun. J. Krasnickas, ir auk
lėtinis šv. Jono Seminarijos F. 
J. Juškaitis. Tarpais prakalbų 
vietinis vaikų ir suaugusių choras 
dainavo ir iš tų pačių vaikelių 
kai-kurie sakė eilės.

Pirmiausiai minėtos draugijos 
pirmininkas trumpoje kalboje nu
rodė šių prakalbų tikslą ir per
statė vaikų chorą dainuoti. Po
tam kalbėjo vietos klebonas. Jis 
kalbėjo abelnai apie draugijas, 
daugiausiai apie Cambridge’io 
draugijas ir jų tikslus. Ragino ra
šyties prie tokių draugijų, kurios, 
kam geriau tinka. Toliaus buvo 
deklemacijos ir dainos ir potam 
kalbėjo kl. F. J. Juškaitis apie 
žmogaus liuosą valią. Aiškiai pri- 
rodė kad žmogus turi tą ypatybę. 
Prirodimai buvo kiekvienam per- 
tikrinantįs. Ant galo prirodė kaip 
tą liuosą valią žmogus privalo 
naudoti. Paskiausiai sudainavo 
tas pats choras “Noriu miego”, 
tuo programas ir užsibaigė.

Abelnai imant vakaras gerai 
pavyko. Žmonių buvo daug, vie
nok nors daug buvo ir daugeliui 
prisiėjo stovėti stokos sėdinių 
delei, tečiau visi ramiai užsilaikė. 
Prie minėtos draugijos prisirašė 
penki nauji nariai.

Ten buvęs.

Žeimis. Kauno gub. Daug čia 
gyvena latvių, todėl daug esti 
mišrių moterysčių ir dažniausiai 
lietuviai per tokias moterystes at
sižada savo tikėjimo ir tėvynės. 
Yra buvusių lietuviškų sodžių, 
kame nėra nei vieno lietuvio. 
Tveriasi “Blaivybės” skyrius, 
kuris lemia pradžią šviesos šioje 
tamsioje padangėje.

Londonas Sustraikavo penki 
tūkstančiai darbininkų, kurie dir
ba valdžios arsenaluose, Wool- 
wich. Straikas prasidėjo nuo in
žinierių, kurie pareikalavo pa
didinti algas. Jų norius nepaten
kinus, sustraikavo darbininkai vi
suose departmentuose.

Vienna, Austrijoj. Baisi neapy
kanta verda tarpe Austrijos gy
ventojų prieš serbus. Keli šimtai 
studentų būriais maršuoja prieš 
Serbijos ambasadą ir prieš Au
strijos ciesoriaus namus.

Visk. Karoso, ir Kauno Vysk. Ka 
Panevėžys. Kauno gub. “Aido”' revičiaus. Tą milžinišką darbą

ves pasidalinęs su kun. Bučiu. 
Kun. Seinų diecezijos daugumoje 
rinksis Marijampolėje, kur pabai
goje Liepos rekolektantus maitys 
dvasišku penu kun. Matulevičius.

draugija, rengusi kasmetai di
deles gegužines, rūpinosi ir šįmet 
surengti. Buvo paduotas meldimas 
gubernatoriui, kurin guberna-rio” pirmininkas ir progimnazi 

jos direktorius kun. M. Gustaitis torius nesiskubino atsakyti. Per 
pasiruošęs važiuoti Amerikon l telegramą buvo užklausta prie- 
švietimo fondo ir progimnazijai žasties. Gauta žinia, už

Panevėžio apskrityje, Kauno 
gub. Rugiai atrodo geri ir žada 
gerą derlių. Dobilai ir pievos duos 
nemažai. Labai žydėjo vaisiniai 
medžiai, tik pasirodę ant jų kirmi
nai, kurie labai naikina medžius 
ir vaisius.

COLLINSVILLE, ILL. 
(Statistika).

Šiame miestelyje lietuviai pra
dėjo apsigyventi nuo gano seno 
laiko. Pasak pasakojimų, tai pir
mu lietuvių buvo Aug. Kehris iš 
Mažos Lietuvos, kuris atvyko apie 
1866 m. t. y. prieš 48 m. Antras 
lietuvis buvo iš didžiosios Lietu
vos Simas Strazdas, kuris atvyko 
apie 1872 m. Dabartinis lietuvių 
stovis: 264 šeimynos, 252 vedę 
vyrai, 214 pavienių 19 našlių, viso 
vyrų — 485, iš to skaičiaus 130 
vyrų šios šalies piliečiai 222 ve
dusios moters, 49 merginos, 23 
našlės, viso moterių — 295. 337 
bernaičių, 314 mergaičių, viso vai
kų — 661. Viso Collins. lietuvių 
— 1.430. 134 lietuviai turi neju
dinamą nuosavybę, jų vertė su biz
nio įstaigoms, be skolės $198.700.- 
00. Lietuvių biznierių randasi — 
20. Dalijas: 12 smuklininkų, du 
siuvėjų, dvi valgomųjų daiktų 
krautuvi, vienas drapanų valyto
jas, vienas barzdaskutys, viena 
agentūra ir vienas taikos teisėjas 
(Justice of the peace) pašalpinių 
draugijų yra šios: “Laisvės Mylė
tojų dr-ja”, Amerikos Lietuvių 
Susivienijimo dr-stė (viršminėtos 
abi “Laisvos”.) Šv. Mykolo baž
nytinė, Lietuvių Evangelikų Lute- 
ronu bažnytinė, S. L. A. 159-ta 
kuopa, ir L. S. S. 18 kp. Prie 
visų dr-čių ir kuopų priklauso 430 
lietuvių ; draugysčių ir kuopų tur
tas sykiu yra apie $3,500.00 
Collinsville lietuvių, apie pusė ka
talikų, o antra pusė susideda iš 
lietuvių Evengelikų Luteronų ir 
Kalvinų. Lietuviai katalikai sa
vo bažnyčios neturi, lanko vokie
čių katalikų bažnyčią. Lietuviai 
Rvengelikai ir Luteronai turi sa
ve lietuvišką bažnyčią ir pastorių 
M. Plonaitį. Į Collinsville lietuviš-

aukų rinkimo reikalais. ginanti gegužinę. Vėliau 
jau sulaukta leidimas nurodytai 
dienai, bet taip trumpame laikė 
nebuvo galima prisiruošti. Ati-

Kovarskas, Kauno gub. Kovar- 
sko valstiečiai per valščiaus su
eigą vienbalsiai nutarė uždaryti dėta tad kitai dienai ir pranešta 
savo valsčiaus miesteliuose, t. y. aP*e gubernatoriui. Guberna- 
Kovarske ir Vidiškėse visas gėri- torius pranešė kad gegužinę už- 
mų įstaigas. Nutarimas nusiųs- l?in4s- Taigi šįmet panevėžiečiai

Kaunas. 31 gegužės Žemaičių 
vyskupijos katedroj atsibuvo in- 
stoliacijas naujų kapitulas sąna
rių: kun. Aleksandro Dambraus
ko, kun. Konstantino Olšausko, 
kun. Povilo Januševičiaus. Iš- 
kilmėn susirinko katedros baž
nyčion gražus būrelis lietuvių 
svietiškių, ir dvasiškuos. Po visų 
prakalbų jo Ekselenciją pasakė 
lietuviškai ir lotyniškai prakal
bą, kurioje pabrėžė, kad naujuo
sius kapitulos sąnarius išaugšti- 
no už pasidarbavimą tėvynės ir 
bažnyčios naudai, ragindamas 
juos ir toliaus taip-pat darbuo
ties. Tokiuo būdu Žemaičių kapi
tula susilaukė garbingų vyrų, 
garsių lietuvių rašytojų ir pla
čiai žinomų veikėjų. Mums Ame
rikos lietuviams katalikams labui 
smagi toji žinia.

tas vyriausybei. neturės gegužinės.

Kaunas. Įvyko vartotojų drau
gijos “Nemunas” visuotinas su-

Ežerų išnuomojimas. Birželio 
22 d. Suvalkuose bus išnuomoja-

sirinkimas. Iš apyskaitos pasiro- mi iki 1917 m. sausio 1 dienai 
dė, kad apyvarta siekusi 32,368 82 iždui priklausančių ežerų, 
rub. 49 kap. Gryno pelno per
1913 m. gauta 1186 r. 6 kap.
Draugijos dalykai kasmet vis gė
rėja.

Abeliai, Kauno gub. Nuo pa
vasario vis nėra lietaus. Nuo sau
so oro nukentėjo augalai, dėlto 
ir javai ima brangti.

Raseiniai, Kauno gub. Andrie- 
javo valsčiaus sudegė Oginskio 
apie 100 dešimtinių gražaus eg
lyno. Gaisras atsikartojo kelia 
sykius. Priežastis užsidegimo ne
žinoma.

Bebūdamas Marijampolėje Jo 
Ekscelencija Gerb. Vyskupas Ka
rosas aplankė lietuvaičių progim
naziją ir rankų darbo mokyklą p. 
Uogintaįtės. Kaip regima buvo 
išnešė iš ten malonų įspūdį, ypa
tingai iš progimnazijos. Progim
naziją atlankė prie progos pasku
tinio metinio akto, kame buvo iš
kilmingai užbaigta mokimo me
tas. Buvo gražios prakalbos, dek
lemacijos, etc. Apie valandą Jo 
Ekscelencija viešėjo progimna
zijoje ir be abejo didiai sužadino 
prie vaisingo darbo taip mokinius, 
kaip ir mokytojus.

Progimnazija ineinant į nau
jus mokslo metus tikisi padidėti 
skaičiumi savo mokinių. Jau da
bar daug prašymų paduota nau
jai norinčių įstoti (nors ne tiek 
kaip “Šaltinyje” buvo skelbta). 
Prie ankšto busto bus nelengva 
progimnazijos valdybai aprūpinti

Jeznas, Vilniaus gub.. Ūkiniu- tillkamai mokines, ir valdyba tuo 
kas Kazys Skernevičius, Sobovos neraažaĮ susirūpinus. Tas didelė-

Sarajevo. Bosnijoj ir Hercego
vinoj apskelbtos karės tiesos, kad 
apsaugoti ten apsigyvenusius ser
bus nuo įniršusių vietos gyven
tojų.

Pskovas Rusijoj. Užsimušė Ru
sijos kareivis oru lakiotojas. Jo 
monoplanas ant oro sprogo ir jis 
turėjo pulti žemyn iš augštybių.

Rymas. 1 dieną liepos, 500 Ame
rikos jurininkų apsilankė pas Šv. 
Tėvą, kuris juos maloniai priėmė 
ir suteikė savo palaiminimą.

Cannon City, Colo. G. McIIugh 
iš Denerio, judamųjų paveikslų 
aktorė, beplaukdama per Arkan
sas upę nukrito nuo arklio ir pri
gėrė. Paveikslų ėm'jas, O. C'ar- 
tar šoko į upę ją išgelbėti, bet 
ir jis daugiau negrįžo. Skenduo
lių ligšioliai nesurasta.

Kėdainiai, Kauno gub. Parapi- kaimo, gavo pagirimo diplomą ir
joje vaikščioja lenkas ir renka 
senovės daiktus Krokuvos muzė- 
jun. Gaila būtų jeigu mūsų žmo
nės atiduotų lenkams senovės 
liekanas.

Kaunas. Gegužės 26 dieną įvy
ko katalikų Labdaringosios drau
gijos visuotinas susirinkimas.

300 rub. pinigais dovanų už pa
vyzdingą ūkio vedimą.

Kaunas. Ūkės ir prekybos drau
gija “Žagrė” rengiasi atidaryti 
Kaune savo skyrių.

Tauragė, Kauno gub. Žmonėp- 
gyvena gan vargingai. Dauguma

Pirmininkavo Žemaičių vyskupas važinėja uždarbiautų į Rusija. 
Karevičius. Draugijos pirminin- Kai kurie besivalkiodami išvirs- 
ku likos išrinktas tas pats vys- ta į niekus, ima niekus plepėti
kūpąs ant savo tikėjimo ir savo žmonių. 

Kiti vėl per neišmanymą duodas 
tiems suvadžUtojams monyti. 
Dabar kai kurie sodžiai pradėjo

Kaunas. Žemaičių vyskupas Ka
revičius po šv. Kazimiero Drau
gijos susirinkimo ketinąs išva- skirstytis į vienkiemius, 
žiuoti mėnesiui laiko užsienin 
pasilsėtų. Žagarė, Kauno gub. Iš Benis 

stoties (Mintaujos — Mažeikių 
gelžk.) ketinama pravesti gelž-

je dalyje ir žadina taip nepersto
jamai darbuoties progimnazijos 
direktorių gerb. kun. M. Gustaitį,

New York. Mokesnių nuo in
eigų rinkėjas paskelbė, kad jis 
gavęs čekį 146,000 dol. vertės, 
kaipo taksą už praėjusių metų 
vienos ypatos ineigų. Tečiau tos

idant greičiausiai galėtų įvykinti ypatos taksų rinkėjas nepaskel- 
sumanymą fondo 100=100,000, ir b’a- 
tuo aprūpintų be vargo tinkamą
bustą minėtojai progimnazijai. 
Nepoilgam Amerikos lietuviai

Hahue, Holiamdijoje. Holiandi. 
jos valdžia išsiuntinėjo užkvieti-

turės progos regėti pas save ne- mus visoms viešpatijoms, kurios 
nuilstantį tautos veikėją kun. d-rą dalyvavo antrame taikos susiva- 
M. Gustaitį, kuris drauge su kitu žiavime, išrinkti komitetą, kuris 
žymių Lietuvos veikėjų — tau-j įdirbtų programą trečiam susi- 
tiečiu, p. Gabriu veik atvažiuos važiavimui. Komitetas turi susi- 
Amerikon vykintį minėtąjį fondą ' rinkti 1 d. birželio 1915 ra 
Kairukščių 100=100.000. Už sa
vaitės laiko tie du veikėju apleis 
Paryžių ir iš Havro “transatlan- 
tiko” linija atvyks New Yorkan.

Marijampolė, Suv. gub. Gegu
žės 31 dieną, Marijampolės ka- kelį. Geležinklis reikalingas tam, 
puošė buvo iškilmingas pašven- nes jisai palengvinsiąs gabeni- 
tinimas a. a. kun. dr. A. Civinsko mą medžių iš Šiaulių pavieto
paminklo. Iškilmėse dalyvavo ypatingai iš Nariškino miškų. Į jiems pavyks pilnai įvykinti fon-

Kaunas. Žitiečių draugija žada 
pirkti nuosavus namus. Tai jau 
trečia lietuvių katalikų draugija 
Kaune bus įgijus nuosavus namus.

Nubaudė. Kauno gubernatorius 
nubaudė 5 rub. Stropu Radviliš
kio valsčiaus 7 ūkininkus, kam 
jie leido mokinti pas save vaikus 
poterių ir lietuviško rašto be val
džios žinios.

Vilnius. Bronislovo Kineirfa- 
tografe rodoma “Lietuvių blaivi
ninkų gegužinė”. Užvardyta tri
jose kalbose, tarp jų ir lietuviš
koje.

Subačius, Kauno gub. Nubaus
ti dviem mėnesiam kalėjimo A. 
Kubilis ir A. Vingiris už pame
tėjimą akmeniu į uredninką.

Juodkrantė, Prūsų Lietuvoje. 
28 d. birželio buvo surengta dide
lė lietuvių šventė, kurion kasmet 
suvažiuoja daug lietuvių iš pla
čios apielinkės.

Baisogala, Kauno gub. Žmonės 
tariasi uždaryti monopolių ir ki
tas gėrimų įstaigas, bet nėra kas 
patarpininkautų. “Blaivybės” 
skyriaus dar nėra.

Savotiškas pamokslas. Numirus 
a. a. gen. Paškevičiui, Vilniuje 
vienoje bažnyčioje lenkų kunigas 
per pamokslą paskaitė žmonėms 
piktadžiaugsmingą vėlionies nek
rologą, padėtą endekų organe. 
Ten pasakyta, kad gen. Paškevi
čius buvęs vienas iš atkakliau
sių lietuvių šovinistų, todėl ir 
buvęs nepageidaujamas lenkams.

Joniškis, Vilniaus gub. Lietu
viai maldavo gegužinių pamaldų, 
vienok nieko nesusilaukė. Kle-

minių minios žmonių, atėjusių dar Gelžkelio ilgis bus 20 verstų, jo 
kartą išreikšti velioniui pagarbos, pravedimas atsieisiąs 700 tūkst. 
Paminklas labai gražus su ne- rublių. <,
šančio kryžių Viešp. Jėzaus sto-
vyla, visiems primenantis a. a. 
kun. dr. Civinsko vargus, darb
štumą ir kryželius.

Gižai, Suv. gub. 9 d. s. k. prasi
dės plūgų konkursas. Dalyvaus 
ūkio departamento delegatai.

MARIJAMPOLE.
(Nuo mūsų korespondento).

. Nusiminęs pas mus svietelis:— 
javai gelsta, daržovės nuo žemės 
nesikelia, medžiai vysta, visa ne
ša ženklus, kad labai ir ilgai sau
sa. Bet po ilgo kelių savaičių

Daugelis firmų jau išstatė savo lukesnio pagalios palijo. Žmone- 
plugus. lių veidai nušvito ir visų rankos

•-------------  danguosna kėlėsi dėkodamas, kad
Palanga. Gegužės 26 į 27 d. maldos dėl lietaus tapo išklausy- 

pro Palangą lėkė daugybė sa- tos. Visi mat meldėsi prašyda-
rančių — žiogų. Juos galima bu
vo net rankomis gaudyti.

Kaunas. Kaune manoma įsteigti 
lietuviškų laikraščių agentūra.

mi lietaus. Ir reikalingas buvo 
lietelis; — karščiai dideli, kaip 
retai Lietuvoje, taip išdžiovino 
žemę, kad ji net suaižėjo, suskilo.

Pastarame laike tų karštų die
nų aplankė Marijampolę kanoniš-

Seinai. Seinų dijecezijos vysku- kaja vizitą Jo Mal. Seinų vysku
pas Antanas Karosas birželio raė- pag kun. A. Karosas. Tris išti- 
nesyje šįmet žada aplankyti daug sas dienas viešėjo Jo Ekselenciją 
parapijų. Marijampolėje. Kunigų žedną

•------------- dieną buvo viršaus per tris desėt-
Panevėžys. Kauno gub. Žemės kus. Tarp jų buvo galima paste- 

departamento šiems metams pas- bėti kun. Matulevičių, gerbia- 
kirta Kauno gub. 900 rub. ek- majį profesorių Friburgo Univer- 
skursijų rengimui ūkio ratelių siteto, kun. Bučį Peterburgo 
ir draugijų nariams. i Akademijos prof., kuris žedną die-

Iš Panevėžio jau taisoma ek- ną skelbė bažnyčioje pamokslus 
skursija į Livžemę ir Kuršą, kad apie svarbiausias katalikiškas tie-
apžiūrėjus žymesnius ūkius ir su
sipažinus su atskiromis ūkio ša

šas, kun. kanauniką ir drauge 
pop. šambelaną Raslavičių, lietuvį

komis. Ekskursija tęsis 5-7 die- i§ Plocko dijecezijos ir daugybę 
nas. Vedėjais bus keletas agrono- kitų: džiakonų, prabaščių, vika- 
mų pažįstančių Baltijos krašto
ūkį.

Kupiškis, Kauno gub. 2 klegės 
mokyklos valdyba norėjo su
ruošti rusišką spektaklį, bet mo
kiniai atsisakė vien rusišką taisy
ti. Paskui buvo leista ir lietuvių 
kalba vaidinti veikalą “Girkal
nio užgavėnes”, kurį mokiniai 
jau buvo išmokę. Galų gale in
spektorius visai neleido vakaro 
taisyti.

rų etc. — Žmonių bažnyčioje vi
somis tomis dienomis grūdosi mi
nios. Kiekvieną dieną Jo Ekse- 
lencija po porą kartų teikdavo 
sakramentą šv. patvirtinimo at
tikusiems išpažinties sakramentą 
žmonėms, kurių tarpe daugiau
siai buvo vaikelių po pirmos ko
munijos ar kiek vyresnių. Prie 
progos kanoniško lankymo baž
nyčios, išvydome bažnyčią gra
žiai žaliais vainikais papuoštą, 
išgirdome chorą iškilmingai gie

Athenai, Graikijoj. Iš čia pra
nešama, kad Turkai paėmė grai
kų laivą, kuriuo plaukė pabėgė
liai į Chios. Pasak tų pačių prane
šimų, žuvininkai matę greikų lai
velę, bet be žmonių. Spėjama, 
kad turkai paskandino.

CHICAGOJE.
Inteligentų vestuvės.

Chicagoje pradėjo spėriai da- 
ryties lietuvių inteligentų šeimy
nos. Nesenai minėjome apie ves
tuves A. Pociaus ir O. Klimavi
čiūtės, praėjusią-gi savaitę sulau
kėme net dviejų naujų porų, ku
rios apsivedė birželio 30 d.

Advokatas A. Šliakis, ir dak
tarė S. A. Rutkauskiutė susižie
davo Šv. Jurgio bažnyčioje ir tu
rėjo iškilmingas vestuves Great 
Nortb.jrn viešbutyje, kame daly 
vavo apie 60 svečių. Buvo pra
kalbų, kurias kalbėjo kun. F. B. 
Serafinas ir advokatas F. Bra
ziulis. Buvo prakalbų ir anglų 
kalba ir šiaip jau įvairių dalykė
lių.

Daktaras A. L. Juška apsive
dė su Ona Monkaitė, šliubą ėmė 
Apveizdos Dievo lietuvių parapi
joj. Po šliubo buvo vakarienė 
pas artimus daktaro gimines.

Jaunos poros žada porai sa
vaičių apleisti Chicagą. “Drau
go” redakcija linkia kuogeriau
sios kloties naujoms lietuvių in
teligentų šeimynoms.

Liepos 4 d. Davis Sc 
buvo net du programų.

Pekinas, Kynuose. “Baltojo 
Vilko” organizacija išsiplatino

v . penkiose provincijose. Tos pro-'tuojau po pietų, antrasai vakare/
Tikimės męs čion Lietuvoje pa- .TįncyM paailIntį raginMtj alsi- Pirmasis buvo paprastas plauky- 
sibkę kad mūs, broliai tautiečiai, j šaukimę į j„an gi.Kai karis pa. I kvoti k„rime d
Amerikos gyventojai, maloniai ln,ė geD Ciang Kui Ti> žinūm,:d ,is yaik
priims šituos mūs, darbšėiua te-! sukiiim, malšiatoj, prie5 Beitąjį Vakarinis „ „i<Mj<>
vynes-Lietuvos piliečiu. -p tavy- Vilk,. Pranešama, kad jam ae- 7;3O vai. v.kare-ir tęsėsiiki vėly-
Z”S’rarnk^,.e,STi,k1mėr W vok Je

dalykas, tai “Lietuvių Jaunimą
dąs 100=100.000, ir Amerikiečiai

Mobile, Ala. Prieš dvidešimts 
metų buvo nuteistas T. Williams,

neduos žlugti tokiam puikiam sn- negras, 50 metų už pavogimą 50 
manymui. Męs čion Lietuvoje centų nuo kito negro Atbuvus 
kiek galėdami pasižadėjome tą dvidešimt metų bausmės šią sa- 
fondą vykinti, jus, amerikiečiai, vaitę “prasikaltėlis” paleistas.
daugiau išgalėdami, manome, dau- j ________
giaus pasižadėsite.... Gerbia- Berlynas. Iš šimto jaunikaičių, 
miems kun. Dr. Gustaičiui ir p. imamų j kareivius> 59 ūkininkų 
Gabriui linkini geros kloties, ger- vaikai yra priįmamį; Berlyno gy-
biamiems-gi Amerikos piliečiams 
užuojautos ir dosnumo.

Kunvidas.

ventojų, miestiečių tetinką tik 
32 iš šimto. Tai parodo, kad so
džių jaunuomenė yra beveik du

Ratelio” vyrų choro dainos. Jie 
padainavo keturias lietuviškas 
dainas ir dvi angliškas. Po dai
nų buvo paskaita anglų kalboje. 
Paskaita paaiškinta judamaisiais 
paveikslais. Vakare dalyvavo la
bai daug žmonių. Ypatingai daug 
buvo vaikų. S.

Sudegė.
Iš 5 į 6 liepos, 12 vai. nakties, 

ant 4612 S. Wood gatvės užside-
kart tvirtesnė fiziškai, neg miesto: gė lietuvio Jono Viskonto na

mas. Gaisras buvo pastebėtas iš 
gatvės, ten besišnekučiuojančios 
jaunųjų poros, kurie pranešė apie 
pavojų sumigusiems namiškiams. 
Artimosios stoties gaisrininkai ge-

jaunuomene.NAUJIENOS.
_ .. _. , . . . Stochholm. Žuvėdiioj ir Norve-Prancna. Rinkimams į parle- .. . . ..

A 1 • (« • • • g’J°J ema didęle agitacija jung-mentą pasibaigus '■“pirmeivių . ' . . _. .... ties kares reikaluose prieš Rusija,valdžia tuoj suskato persekioti • KT Z , .7 .
katalikui,. Lion mieste, tie ai- i Nesutikima,, kurie buvo sukilę šiuo ugn,.kitoje vietoje, ir gavę
trūa tikėjimo prieė.i šoko kan- m. ir kūne ve. tik.nesakė-

le kares tarpe tų dviejų salių, vi
sai išnyko. Dabar matomas tik 
vienas priešas — Rusija.

kinti tuos katalikų vaikų moky
tojus, kurie rūpinos auklėdami 
inkvepti vaikams tikėjimą ir 
įpratinti juos į dorą gyvenimą.

Artsettia Austrijoj Liepos 4 d. 
čia palaidotas nužudytasai sosto

žinoti, laimei, pasiskubino pribū
ti, pagelbon. Ugnis pavyko gra
žiai užgesinti, nes pradėjus nuo- 
viršaus degti nesunku buvo apei
ti. Tik nelaimingas buvo gesini
mas : viens ugnegesis pagautas 
dūmuose suklydo ir nukrito nuoLondonas. Markoni, garsus be- . . . . ... ,. , • , _ „ . . ..............

vėlinio telegrafo išradėjas žada !ped’n?8 1 ranciskus Ferdinandas 4 augsto zemen ir smarkiai prisi-
įr jo žmona.įvesti bevėlinį telefoną, kuriuo 

bus galiama susikalbėti per At- 
lantiko vandenyną. Tai jis žada 
padaryti dar šiejns metams nepa
sibaigus. Jis taip-pat mano pa
gerinti bevelinį telegrafą taip, .
ked gėlėlę telegrafuoti 300 že- k"rl*‘ »»•

i sienų. Tuo norima sumažinti ple-dzių per minutą. .. * _ , . . . ,_________ ; tojimos Pelestmoje hebraiskos
Seattle, Wa«h. Iš Japonijos ka,bo"’ kuri Pa^™™™ fisde- 

atėjo 3000 maišų kukuruzų (kor- 5irat met? PradėJ° a^yli ir SP^‘ 
nų), kurie bus suvartoti vieti- Iriai augt’- z
niuose malūnuose. Kukurūzai į
esantjs tokio gerumo kaip ir iš New York, Ekspliodavo bomba 
vidurinių valstijų, ir toki pat! dideliuose šešių aukštų namuose, 
kaina. Reikia stebėties kad toki Sprogdama bomba išnešiojo treč- 
maža šalis kaip Japonija, netik , dalį namų, užmušė tris žmonės, 
užtenka savo tirštai apgyventai , daug kituose namuose langų iš- 
Saliai įvairių žemės vaisių, bet daužė ir daug žmonių sužeidė.

Jeruzolimas, Polestinoj. Turkų 
1 valdžia išleido įsakymą, kuriuo 
užginama Jeruzolime vartoti heb- 
raišką kalbą įvairiuose atsišauki.

inušė, vargu, bepagįsiąs. Trijų 
šeimynų rakandus sunaikino pati 
ugnis, likusiųjų gi pripiltas van
duo pamerkė. Taip, kad nemaža 
padaryta nuostolių, tik vienų 
nuomuotojų apskaitoma apie 900 
dol., kurie nuostoliai nesugrįž, 
nes rakandai nebuvo apdrausti. 
Name gyveno 6 šeimynos, visos 
lietuvių. Gaisro prižastis — ne
ištirta. G.

dar ir kitur gali išsiųsti.

Washington, D. O. Nuskirtas 
naujas ambasadorius į Rusija G.

Bomba sprogo viršutiniuose kam
bariuose ir manoma, kad buvo 
vežama į. Tarritown suardyti J. 
D. Roekefelerio namus. Ji prign-

Pradeda aiškėti garsus La Šalie 
bankos atsitikimas. Pagal ap
skelbtąsias žinias, peržiūrėtojai 
atrado, kad banka galės išmoksti 
mažiausiai 75 centus nuo dolerio. 
Tikrai dalykus peržiūrėjus pa
sirodė, kad ten nebuvo toks bai
sus padėjimas, koks išpradžių 
manyta. Manoma pradėti išmo
kėti pinigų dalis pradžioje spa
lių mėnesio. , ~



ATSARGIAI SU PINIGAIS.

Miiins lietuviams yra gerai ži
nomu du lietuviškų priežodžiu: 
“Piuigai •— galvažudžiai” ir 
“Pinigai — slidus daiktas” ir 
daugiau panašių išsitarimų, bet 
šiuo tarpu užteks ir tų dviejų, 
kjad iSaiškinti žemiau sekantį 
faktą.

Šiomis dienomis mes gavome 
šiokio turinio laišką. Paduodame 
jį siek tiek sutrumpinę ir apleis
dami vietą, vardą ir pavardę tų 
ypatų apie kurias kalbama. Nes 
ir be jų faktus pasilieka faktu, 
Štai laiškas:

Gerbiama Redakcija:
Noriu pranešti tautiečiams lie

tuviams apie savo miestelio agen- 
, tą, nuo kurio aš pirkau šipkartę 

ir siunčiau savo sunkiai uždirb
tus pinigus j tėvynę. Parvažia
vęs į tėvynę laukiau tris mėne
sius savo pinigą ir negalėjau su
laukti. Siunčiau aš jam laišką 
ją prašydamas. Atsakymo nesu
laukiau. Rašiau laišką savo gimi
niems, kad pažiūrėtą kas pasi
darė. Jiems buvau palikęs nuo 
pinigą kvitas. Jie nuėjo pas agen
to, knris jiems -paaiškino kad pi
nigai senai išsiąsti. Nesulaukda
mas nuo giminią atsakymo nu- 

į ėjau į vietinę krasos stoti ir ra
dau kitą savo draugą, kuris taip- 
pat palikęs agentui išsiąsti 1200 
rb. Jau kelintas mėnuo kaip nesu
laukia. Visą reikalą atidavęs
Amerikos advokatui, kuris atra
dęs, kad agentas pinigu visai ne- 

j siuntęs. Tada pamačiau kaip daly- 
i kai stovi su mano pinigais.

Aš buvau neatlikęs kariumenės. 
Taigi pinigą belaukiant mane pa- 

j ėmė ir išvežė toli iš tėvynės,
į Nenorėdamas dykai kariūmenėj

būti, turėjau prasišalinti ir sugrį
žau atgal Amerikon, 

j Atvažiuojant pasitaikė audros,
kurios nemaža man sveikatos su- 

( naikino. Man atvažiavus, gimi
nės pinigus buvo jau atėmę nuo 

, agento ir tikrai išsiuntę į tėvynę. 
Dabar vėl likau be pinigą ir tai 
bedarbės laike ir be sveikatos, 
nes iš Busirūpinimo ir kelionės 
susirgau. Ir tai vis per agento 
nesanžiningus darbus.

Tokie tai faktai. Kokios gi iš 
jų išvados? Vienas svarbiųjų 
dalykų yra tai, kad mes turime 
atsargiau elgties su savo turtu. 
Neintikėti kiekvienam agentė
liui, kuris gražiai ant lango pa
dėjęs parašus, kad pinigus siun
čiąs j visas šalis svieto, vilioja 
žmonės ir potam su jais nesan- 
žiningąi pasielgia. Pinigus siun
čiant reikia pasiteirauti žmonių 
gerai žinančių vietinių agentų 
atsakomybę. Kiekvienas lietu
vis katalikas geriausiai padarys 
jei tame dalyke pasiteiraus vieti
nio klebono, kuris nenorės pri
gauti ir neteisingo patarimo ne
duos. Tie kurie moka šiek tiek 
anglų kalbos gali nueiti į vietinę 
krasos stotį ir iš čia kur reikiant 
pinigus išsiųsti.

Beje, ne visi lietuviai agentai 
yra panašus į viršui paduotą, bet 
kad tokių yra tai visiems žinoma. 
Mes visada patariame remti sa
vuosius, bet tik tokius, kurie savo 
pereigas atlieka teisingai ir sten- 
-gias patenkinti teisingus mūsų 
žmonių reikalavimus.

LIETUVIŲ INPORM BIURAS 
PARYŽIUJE IŠLEIDO PRAN
CŪZŲ KALBOJ KUN PRAPUO
LENIO VEIKALĄ 1 LENKŲ 
BAŽNYČIA LIETUVOJ” IR IN- 
TEIKE JĮ SV. TĖVUI IR VI

SIEMS KARDINOLAMS.

Kun. K. Prapuolenio veikalas 
“Polskie apostolstwo Litwy” ta
po išverstas J. Gabrio į pran
cūzų kalbą ir išleistas L. I. B. 
lėšomis po vardu “L’Eglise Po- 
lonnise en Lithuanie” (‘‘Lenkų 
Bažnyčia Lietuvoj”); tai yra sto- 
roką knyga 170 pusl.+XXXVII. 
Su autoriaus prakalba ir verti
ko — J. Gabrio įžanga, kur jisai 
trumpai sintetiškai išguldo san
tykius Lietuvių tautos su Vati
kanu nuo Mindaugo iki pastarų
jų laikų. J. Gabrys įžangoj pri- 
rodo, jog pirm oficialio apkrikš- 
tyjimo tarp lietuvių tautos ir 
Šventojo Sosto buvo nuožmus 
vylingas tarpininkas Kryžeivių 
ordėnas, kuris tramdė krikščio
nybei išsipfatpnimą Lietuvoj.

Oficialiai Lietuvai priėmus 
krikštą tarp Šventojo sosto ir 
Lietuvių tautos atsistojo Lenkai, 
neprileizdami Lietuvių prie tie
sioginių susinešimų su, Šventuoju 
Sostu ir išnaudodami nuo pat 
krikščionybės įvedimo Lietuvių 
Katalikų Bažnyčia savo tauti- 
niems tikslams — Lietuvių lenki
nimui.

Kaip pirma Kryžeiviai taip da
dar lenkai vylium, melu, intri
gomis roonijo Šventojo Sosto akis 
idant nenustojus savo intekmės 
Lietuvos Bažnyčioj. Vienintelis 
būdas išvaduoti Lietuvos bažny
čią nuo Lenkų anarehijos tai at
skyrimas Lietuvos Bažnyčios nuo 
Lenkų ir pastatymas jos tiesiogi
nėj prigulmybėj nuo Šventojo 
Sosto. Tokia yra pamatinė min
tis J. Gabrio įžangos prie kun. 
Prapuolenio veikalo, kuris pri- 
rodo faktais labai liūdną Kata
likų Bažnyčios padėjimą Lietu
voj po lenkų globa.

Šis kun. Prapuolenio veikalas 
tapo L. I. B. vardu pasiųstas Šv. 
Tėvui ir išsiuntinėtas visiems kar
dinolams su tokio turinio aplink
raščiu (prancūziškai):

Aukštenybė (Eminence),
Turime garbę šiuomi siųsti 

Jums egzempliorių “L’Eglise po- 
tonadse en Litiranrie”, kun. K. 
Prapuolanio veikalo, išleisto Liet. 
Inf. biuro rūpesniu.

Mes tikimės, jog Jūsų Aukšte
nybė, apsipažinus su visais begė
diškais lenkų darbais, kurie yra 
daromi Lietuvoj nuo pat krikš

čionybės įvedimo ir tai vis vardu Malonėkite prikali, Jūsų -Aukš- Bėgdama pas tavę pastūmiau į
Katalikų Bažnyčios, tapusios ga 
lingu įraukiu Lietuvių tautos len
kinimo, — norės atkreipti domą 
Šventosios Kolegijos į apverkti
ną Bažnyčios padėjimą Lietuvoje.

Veltui 1906 m. Lietuvių tauta 
kreipėsi prie Šventojo Sosto su 
memorialu: “De lingva poloniea 
in Ecclesii’s Lithuaniae”, prašy
dama atskirti Lietuvių Katalikų 
Bažnyčią nuo Lenkų ir ją pa
statyti tiesioginėj prigulmybėj 
nuo Šventojo Sosto.

Veltui Lietuvių tauta meldė 
Šventojo Sosto siųsti Lietuvon 
bešališką komisiją ištirti Bažny
čios padėjimą Lietuvoje.

Veltui 1912 m. 80 Lietuvių ku
nigų siuntė Šventajam Sostui pro-

tenybė, išreiškimą 
sios mūsų pagarbos

Seka L. I. B. vedėjo parašas ir 
antspauda.

Didžiuma kardinolų, apturėję 
kun. Prapuolenio knygą su L. I. 
B. aplinkraščiu, prisiuntė L. I. 
B. padėkavojkaą ir pranešė, jog 
pasirūpins pataisyti nenormalį 
bažnyčios padėjimą Lietuvoj.

L. I. B.

PASKAITOS APIE LIETUVĄ 
PARTffūJE.

Ateisiančiais mokslo 1914-1915 
metais p. J. Gabrys laikys eilę 
prelekcijų “Ecoles dės Hantes 
Etudes Socialee (mokykloj Aukš- 

. y _. , , . . . t’D’* visuomenės mokslų) Pary
testą prieš Lietuvių lenkinimą žiūje apie Tautinį Lietuviu at- 
per Bažnyčią. j gimimą.

Šventasai Sostas, sistematiškai šis kursas bus vėliau išleista 
lenkų apgaudinėjamas, nesiteikė ' L. I. B. atskira knyga — pran- 

j iki šiol atkreipti domos į teisin- cūzų ir lietuvių kalbose.
I gus lietuvių reikalavimus. Ma-
I ža to, tūlas augštas Šv. Sosto 
valdininkas (dignitare)*) pavedė 

i H. Korvin-Milevskiui, aršiausiam 
I Lietuvių lenkintojui, parašyti

AR TIK NEAPBILEIDIMAS?

Prieš keletą savaičių gerb. Dr. 
A. K. Rutkauskas pranešė mūsų 
laikraščiams labai svatbų prane
šimą, būtent, kad paskutiniuoju 
Chicagos miesto cenzo laiku, 
kaip jį taip ir kitus lietuvius už
rašinėjo ne Heturiais, nors tūlo
je vietoje to reikalauta, bet ru- 
«ris, lenkais ėtc. Pranešimas lai
kraščiuose praskambėjo nepalik
damas jokios intekmės į mūsų vi
suomenę. Dalykas gi labai tvar
kos ir ne taip sunkus išpildyti. 
Tik reikėtų susitarti įžyme
sniems mūsų veikėjams ir ištirti 
kame dalykas. Jei anais metais 
(1910) buvo įvesta lietuvių rub
rika kodėl ir kur ji pražuvo da
bar? šių metų dalykų tegu ir 
nepataisysime, bet gera proga pa- 
airūpinti ateičiai. Tada jau per- 
vėlu šunis lakinti, kada reikia ei
ti medžioti. Dabar laikas.

IR VĖL SVEČIAI.
•‘Ateina žinios kad iš Lietuvos 

išvažiavo Amerikon kun. Dr. Gu
staitis ir žinomas veikėjas J. Gab
rys. Abudu važiuoja Amerikon 
susipažinti su išeivių lietuvių gy
venimu ir parinkti aukų svarbie
siems mūsų tautos reikalams. 
Apie savo tikslus, žinoma, jie pa
tys praneš vėliaus.

du. Jos tai darbas. Matė ir kai
miniu, kaip atžagaria ranka me
tė kas-žin ką mūsų kieman. 

Akis nelabajai išdraskysiu.... 
— Dėdienyt aš...
—- Parašyk kaip sakau ir ga

na, turi gi dėdienės klausyti. 
Kitaip klebonėliui apskųsiu už 
laikymą bedieviškų knygų. Va 
kiek čion pas tave prikrauta. 
Prižadi parašyti rūsčiau užklau- 

>■.
‘‘Prižadu, mykiu.
“Neužmiršk ir dėdės Antano, 

ir jisai vertas “pamaliavoti”, 
jau kelinti metai neduoda man 
ramumo. Būk tai aš iš jo pasis
kolinus avyžų pūrelį sėklai. 
Kaip gyva nemačiau jo avyžų. 
Tai jis savo arkliais išganė Mo
tiejaus avyžas. Atsimeni pernai, 
bet vaikeliuk, aš kitą sykį tau 
apie tą pasakysiu. Išėjo su nuš
vitusiu veidu.

Išlidėjau antra viešnią. Nes
pėjau dar atsikvėpti nuo ma
lonių dėdienės žodelių, kaip jau 
turėjau sutikti naują svečią. 
Atėjo pas manę dėdė Antanas. 
Ir jisai geidė garbės, ir jisai 
prašė neužmiršti jo gerus darbe
lius pamynėti. Atsinešė su savi
mi kvorta baltakės, kurią be
gerdami apkalbėjome bemaž vi
są savo plačią giminėlę. Gerų 
tai nesuradome, neskaitant dė
dės x4ntano. Šilčiau ant širdies 
pasidarė nuo rojaus skystymėlio, 
už tokius vaistus prižadėjau dė
dei aprašyti net ir jo vaikučius.

Per visą dienelę slinko pas 
mane garsi mano giminėlė. Ne
šė man sūrius kilbasas, kiauši
nius, kumpius, viena tetutė net 
dešrų ryšelį atidūmė ir visi tik 
prašo: “mane pirma, mane pir
ma, kitus gi kurs išgalo su jų 
juodais darbeliais. Visiems pri
žadėjau.

O kiek dar neapsilankė. Jus 
manote, kad mano giminė tik iš 
prastų dėdžių, dėdienių, tetų 
susideda. Išgrauškit! Turiu gimi
naičių, daktarų, inžinierių, apte- 
korių, visi mokytos ypatos, yra 
ir kunigėlių, sakė net vienas mū
sų giminės gerai žinąs, kad ir 
tūlas iš mūsų giminių ir karūnas 
kada tai ant galvos nešioja. Net 
pavardes išrekavo, bet kad jos 
perdaug “siekta” atsiduoda, tai 
neminėsiu, mes dabar “šlėktos” 
iš mados išema. Gal kada sugrįž 
“krolevstvo polskiego” gadynė, 
kada ir aš galėsiu subliauti: 
“Ješče polska niezginela”, da
bar geriau su dėdėmis mužikė
liais traukti: “Gerkim broliukai 
ir aš gersiu”.

Manydamas rašyti savo gimi

kuogiliau- pečių.
Išleidęs viešnią tuojaus sėdau 

prie darbo. Pradėjau rašyti ant 
popieros, ‘‘Baltrienė su savo il
gu liežuviu aplaksto visą para
piją ir”... už dūrų žingsniai, 
žiūriu, Baltrienė! Net šiurpulis 
nukratė. Dabar tai jau gausiu 
pipirų.

“Tegul bus pagarbintas”, švel
niai pratarė mano dėdienė. “Ant 
amžių, ant amžių, brangi dėdie- 
nytė, skubiai atsakau. Gal tam
stele nuvargai, sėskis čia, minkš-
V • V w * ’ciau, užprašau paduodamas mink
štą kėdę. Pats vis žiūriu linkui 
stalo, kur toji nelemta popiera 
guli. Patėmys mano dėdienytė, 
kas parašyta, tada brolyti, gal 
nei kūno, nei dūšios nespėtum 
išgelbėti. Oi vikri moterėlė, 
mano brangioji dėdienė.

“Ką gi, vaikeli, rašai? apsidai
rius aplink užklausė manęs. Gal 
kokius bedieviškus raštus. Ap- 
sisauguok, nes nepasijusi kaip 
nečystos dvasios apsės tave, ne
išvarys tada ir žinioms. Ir mano 
dėdienytė artyn ir artyn prie 
stalo. Vos ant kojų stoviu iš 
išgąsčio. Ant galo susigriebiau. 
“Dėdienyt, sakau, tai mūsų ku
nigas Pranelis atsiuntė man tokį 
rašteli, kurį kaip tiktai paskaito 
koki pletkininkė, tuojaus gauna 
vėžio ligą, bet tamsta gali skai
tyti, nes esi teisinga.

Pagelbėjo. Mano dėdienytė su
silaikė ir teisindamos sako. “Gal

L. I. B.

GARSI GIMINĖLĖ. 
Peljetonas.

... A _. . . , , Kam kHūs, kam neklius, o be-
repliką ant Lietuvių memorialo uodegiui būtinai teks Taip ir 
1906 m. ir 80 kunigų protesto man. Pažadėjau kam tai papa- 
1912 m. H. Korvin-Milewskis in- Į šakoti apie savi garbingą gi- 
teikė pernai visiems Šventos Ko- j minę, pažadėjau nemanydamas 
legijos nariams savo “Observa- ! nieko blogo, bet dabar atsidūriau 
tions sur le conflit de langves j tokiame keblame padėjime kad
polonaise et lithuanienne dans le 
diocese de Vilna”. (Pastabos 
apie Lenkų ir Lietuvių Kalbos

bijaus, kad neišeičiau su savo 
pasakojimu, kaip Zablockis su 
muilu. Viskas būtų buvę gerai,

Konfliktą Vilniaus Vyskupijoj). j kad n,e tos kūmutės. Užgirdo,
Šiame rašte, pilnam melo ir; nelabosios, mano pasižadėjimus į kokius burtus tau čia kunigas 

šmeižimo, autorius neįstengda- į ir tue-tuojaus apnešiojo mano j Pranelis atsiuntė. Jaunas dar, 
x x - t- lodžius tetoms, bobutėms, dėdie-1 g»li visokių niekų prirašyti. Ne-

nėms. Tos sujudo. f tikiu aš jauniems. Perdaug jau
Vieną gražią dienelę šmukšt pas karšti- Antra *ali būti n«°dėmė 

mane teta Jurgienė sji kiaušinių tokius raštus skaityti, verčiau 
puskapiu ir kaip pradės prašyti: *r tu -P10s sudegink.
“Joneli tiktai apie manę pirma,! Man nuo krutinės rodosi 
tiktai sūneli gražiai apsakyk akmuo nusirito. “Jonuti aš pas 
mano gerus datbūs, nepasigai- tave su reikalu atbėgau, saldžiai 
lesiu aš tau ir.’,., ir visos kapos ’ uždainavo dėdienytė. Girdėjau 
kiaušinių. Šįmet ačiū Dievuliui į tu. rašysiąs apie savo gimines is- 
vištos gausiai deda. Žiūrėk, vai- tori ją, nepamiršk ir manę. Aš 
keliuk, neužmiršk aprašyti ir tos tau bemaž artimiausė. Še sūneli 
“čeraunikės” Baltrienrės. Padu-1 ir sūrelį dovanų, su kminais, ty

mas išteisinti visų begėdiškų Lie
tuvos lenkintojų pasielgimų, ap
skelbtų Lietuvių memoriale ii 
proteste, stengsis prirodyti, kad 
Lenkai turį “teisę” (?) lenkinti 
Lietuvių tautą per Bažnyčią.

Mums rodosi, kad Šventoji Ku
rija turėjo rasti kitokį įrankį, ne
gu melagingą repliką Lenkų na
cionalisto, pertikrfnimui teisin
gumo Lietuvių skundo. Argi 
Šventam j am Sostui nepriderėjo 
pasiųsti Lietuvon savo legatą (be- 
saliką), idant ištirti viską ant vie
tos.

Mes neabejojame, jog Jūsų 
Aukštenybė, rūpestinga visuoti
nos Katalikų Bažnyčios gerovėą 
ir klestėjimo, — panorės pagal 
savo galės pasirūpinti pataisyti 
apverktiną padėjimą bažnyčios, 
vieninteliu savo tikslu turinčios 
kuoumiausia Lietuvių sulenki- 
nimą.

*) Kardinolas Merry dėl Vai, 
Šv. Kurijos sekretorius.

SOOUOLOGUA IR KATALIKIŠKAS ... 
DOROS MOKSLAS.

(Tąsa)
Artymiausia prostitucijos giminė yra girtybė. 

Dešimtyje Dievo įsakymų nėra uždraudimo “Ne
girtauk”, kaip yra “Nepaleistuvauk”. Bet Šven
tajame Rašte yra apsakyta, kaip geras žmogus 
Nojus netyčia pasigėrė, ir kad iš to pasidarė skaudi 
įasekmė: Chamo prakeikimas*). Izajas Dievo in- 
tvėptais žodžiais iškeikia tuos, kurie anksti kelia 
girtauti**). Kitų Senojo Įstatymo vietų neminėsime. 
Naujojo Įstatymo rami kalba, bet turinys išgąstin
gas: “Nei vagys, nei godulingi, nei girtuokliai, nei 
reiktojai, nei išplėštojai neapturės karalystės Dia- 

vo***). Ne vienas jau skundžiasi, kad tuos ir 
eitus tokius šventraščio žodžius perdažna* bažny
čioje girdi, nesą, girdi, šventos dienos, kad kunigai 
nesibartų už girtybę. Prieš kaltinsiant kunigus už 
tatai meskime akį ant Europos žemlapio ir pama
tysime, kad rytinėje jos dalyje girtybė labiausiai 
praplitusi. Ten dvasiškija pamokslų nesako ir nuo
bodulio žmonėms neįvaro!

Lietuva garbina vyskupo Valančiaus vardą už 
jo raštus, bet jo kova prieš degtinę Lietuvoje dar 
abiaus užsipelnė pagyrimą. Tas vienas iš geriau

siųjų lietuvių, vienas iš didžiausiųjų mūsų vyskupų 
teip mokėjo sujudinti kunigiją ir teip suėmė Že
maičių vyskupijos žmones, kad smuklės visur liko 
tuščios, sodžiai išbūdavo ištikus mėnesius nematę 
degtinės nė laso. Didžio vyskupo intefemė siekė ir 
litas -dijecezijas. Bet vidaus dalykų ministro įsa

kymas viską sugriovė. Spaudos uždraudimu ir Va
lančiaus blaivybės darbo suardymu Vidaus mini
sterija mūsų tautai uždavė du barbariškai žmogžu
dišku smūgiu..

Šiandien kun. Marinos darbai reikia mums vi
siems imtis širdin. Ką Valančius seniaus vienas 
suprato ir darė tą dabar mums visiems reikia su
prasti ir daryti. Vyskupo Motiejaus darbą mini
sterija galėjo išardyti dėlto, kad jis buvo centrali
zuotas. Dabar tegul blaivybės srovė Lietuvoje bus 
rnvardė, tegul kįla iš visų kampų, iš visų parapi
jų ir sodžių. Šiteip kįlančios jos niekas negalės 
sulaikyti. Pirmutinius ir pats patrijotiškiausias 
mūsų darbas ir pats maloniausias mūsų tikėjimui 
tegul bus blaivybės platinimas.

Bepig apšvieatuoliams ramia sąžine kovoti su 
bažnyčia ieškant visucUnenci laimės, kad jie ne

•)'0W. 9, 90—57. 
••) I«. 5, 11. n TT '
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kusi boba,’ nors tai ir tavo dė
dienė. Visus apkalba, viską ma
to o pati ir kiaušinio supuvusio 
neverta, tinginė, su vaikinais po 
karčiamas valkiojasi, pati ma
žiau, kaip vieną Sykį pas Leibie-

čia dėl tavęs suspaudžiau. Gausi 
ir daugiau, jeigu mane’pagarbįsi. 
Ant pirmo lapo tuoj ir parašyk 
apie savo dėdienę. Po mano mir
ties šis-tas gal ir tau paliks.

Parašyk, Joneli, ir apie tetą
nę “cukravas” gėrė su Juozu ir Jurgienę. Visą teisybę, tegu žino
Petru. Tikrai, Joneli, neužmiršk 
parašyti, kad su vaikinais....

Prižadėjau, kaipgi neprižadėti, 
puskapis kiaušinių jau yra, dar 
kapa bus. Dar rankeles išbučia
vau už dovanėles.

Gali mano kopūstai išsekti.

žmonės, kad ji raganą. Vis tik
tai su savo ilgu liežuvėliu 
pliaukšt-pliaukšt. Ir nenubaudžia 
jos Dievas už melagystės. Mano 
kiaules šįmet apkerėjo. Vi
sados būdavo susilaukdavau 
po 10-12 mažučių, o šįmet vos

moka Keturių Nuodėmių dangaus keršto šaukia-idėjos jam trūksta*). O socijologijoje tai abėcėlė, 
mųjų*). Jas žinant reikėtų nenoromis suprasti,kad be idėjų praplitimo, nekįla socijalinių reikalų

kad katalikystė tuo surašu per ilgus amžius viena 
turėdavo atidirbti tą darbą, kurį šiandien imasi so- 
cijologijos darbininkai. Visos į minėtąjį surašą 
sutrauktos nuodėmės yra antisocijalinės: žmogžu
dystė, sodomiškasis**) nusidėjimas, pavargėlių, naš
lių ir našlaičių spaudimas, tarnams ir darbininkams 
algos nusukimas. Apie pirmojo kenksmingumą nėra 
ką kalbėti. Antrasis, malthuzijanizmo šaknis, tau
tų ir žmonių skaitlingumą mažina. Trečiasis ir ket
virtasis, tai didieji šiandieninės socijologijos klau
simai : pauperizmo priežastys ir teisingo užmokesnio 
sutvarkymas. Dabartinė socijologija kitokiais var. 
dais vadina tuos visuomenės reikalus, kuriuos matė 
ir sergėjo katekizmas kitokiais vardais vadindamas.

Visus keturis visuomenei kenksmingus apsireiš
kimus katalikystė pavadino nuodėmėmis Guldan
čiomis dangaus kerštą. Kiekvienas vaikas žino, ką 
tat reiškia nuodėmė šaukianti dangaus keršto, nes 
motina pasakojo, kaip Kainas iš pavydo užmušė 
brolį, kaip niekas to užmušimo nematė, bet Dievas 
pastojo broliažudžiui kelią ir tarė: “Tavo brolio 
kraujas iš žemės šaukia ***). Tikėjimas gerai 
žinosi savo mokslą skelbiąs asmenims turintiems 
protą ir mintijantiems. Papasakojusi savo žmonėms 
Abliaus užmušimo dramą ir pridėjusi prie žmogžu- 
dybės nuodėmės kitas tris, katalikystė žinojo, kad 
kiekvieną ir darbininkų pelno nusakimą ir varg
dienių apsunkinimą Ir nenaturaližkua lyties darinis 
paskaitys lygiai baisiais su Kaino n nesiėmė.

Kol žmonės tikėjo į Dievą, kol žinojosi turį 
nemirtingą dūšią pateksiančią į Dievo teismą, tol 
keturios nuodėmės dangaus keršto šaukiančios su
laikydavo kai-kurių socijalinių ligų įsieunkėjlmą ge
riaus, negu dabar ilgos ir painios parlamentų ties- 
davybės su fabrikų inspekcijomis.

Nors katalikystė nebūtų daugUns nieko pa
dariusi, kaip tik šitą socijalinės nuoskaudos su
pratimą, tai ir tat jau būtų būvę didelė nauda. 
Seniaus žmonės nesuprato idėjų svarbos visuo
menės gyvenime. Šiandien jau ir fizijologai mato, 
kad nė sveikiausias žmogus negali paeiti, jei ėjimo

PMftisymo Knml-

supratimas, o be supratimo nesitaiso sugedimai.
Nežinia ar ims kada "nors viešpatija užsiimi

nėti pavargėlių ir našlių reikalais nors pusę tiek 
kiek užsiiminėja fabrikantų rūpesniais. Bažnyčia- 
gi dar prieš sustatysiant savo “Keturių nuodėmių” 
surašą organizavo patarnavimą pavargėliams. Tomų 
tomus turėtų prirašyti, kas norėtų išdėti istorijoje 
užsilikusius liudijimus apie Bažnyčios patarnavi
mus pavargėliams.

Teip pat negaliu kėsintis nė judinti didelės 
literatūros apie katalikiškas pažiūras į užmokesnio 
teisingumą. Bet turiu atitaisyti klaidą, mano paties 
parašytą “Tėvynės Sarge” 1896 metų. Neturėda
mas supratimo apie katalikiškąją socijolegiją, aš 
tuomet sakiau, kad darbininkui darbdavys turi 
grąžinti pinigais tą naudą, kurią gavo iš darbo. 
Šiteip sakydamas nė pats nesižinojau, kad stoviu 
ant individualizmo pamato ir darbininką atiduodu 
darbdavio malonei. Jog darbo energija su ma
šinos pagelba gamindama išdirbinį teip persimaino, 
kad jos piniginę vertę jau tada negalima matyti, 
išdirbinio kaina priklauso teip-gi ne tik nuo jo bet 
ir nuo daugelio pašalinių aplinkybių. Todėl prak
tikoje liktų tiktai liuosa sutartis terp darbdavio ir 
darbininko su visomis savo pasekmėmis, su pasky
rimu užmokesnio neduodančio darbininkui užtek
tinai iš ko gyventi.

Toliaus bus.

VIENO KATORMCINKO LIKIMAS.
SėdėjoVa du vienu su pažįstamuliu advokatu 

(lojeriu) Kilčių vakare ir rentėva viena-kiiam savo 
atsitikimus. ‘

— Papasakok man, tamsta, paprašiau ai jo, 
— nuostabiausią ir graudingiausią priepuolį iš savo 
praktikos.

Mano bendrakalbis užsimąstė, įbėdė akis kur 
tai į tolumą, tarsi slaptingą praeities knygą skai
tydamas, ir valandėlę tylėjo. Iš jo staiga aaliEdu- 
šio veido matyti buvo, kad nelinksmi vaisdaislenka 
jam prieš skis.

— širdele, gerai žinai, pradėjo jisai kalkėti, 
kad kiekviena byla yra indomi istorija. Prie ad-•) Vadinu tuo vardu, kerį Maldą 

elia ftiūr. “Vadovas” N9, p. 81). Bet man Urodo, kad 
S reikėtų .akyti Unklanftlo^ Dabartiniai mflsų filologai Į vokftto ypač suplaukia slaptmgiausi Gemų ' 
kai-knrių antikių, pv. l»koe nemėgsta ir "*“*“ *“
kur reikia; kitur-gi, kaipo Stttaa, oafr
deda kur nereikia. .

••) Komiaija r*So “ftodertoe”, bet reikėtų aodeeattkoe, 
t. y. kokia kaip buvo derontaa Sodomoje, o ne kaa kurą tapo 

ten padarytai.
*»*) Gen. 4, 10. . Ą

nedrta nė ten 
labai tt*g>ta Ir

ir uiekšingumo atbalsiai. Patys purvioiausi niektai, 
patys juodžiausi skriaudikai ir patys nelaimingiau
si nuskriaustieji ateina prie advokato prašyti pa-

*) Zttir. Der menachliehe Gang, pataiė J. Besmer, laik- 
raStyje Stimnien aus Maria l.aach 1908 m. N10 p. Bes—-522

zinierianis ir t. t. Gali supykti. 
Dėdienes, tetas aprašo, apie mus 
gi tyli.

Galvojau, kaip padarius, bu- 
| vau pradėjęs net rašyti. Rašai 
. apie tetą, kvepia dėdienės ai
riai pradedi apie dėdienę, vilio
ja prie savęs tetos dėslių vištų 
kiaulinėliai. Švogerįus aikštėn 
velki, dėdės Antano “monopok 
ka sypšosi meiliai. Augšteanėa 
giminės darbelius garbinau, jau
čiau kumščius, lazdas kačergaa 
žemesniųjų. Iš kurio galo netver
si Vis duria. Nieko nepadėtų ir 
guzikėlis. Sunkus klausimas. 
KląusĄum ir “Orakulo”, bet 
jis gudročius tiek težino apie gi
minės, kiek kiaulė apie debesį. 
Supykęs poną “Orakulą” pako
riau ant medžio ir sudegimui .. 
Nuliūdęs, nuvargęs sėdžiu sau 
vienas ir linksniuoju... giminė, gi
minės, už giminę, dėl giminės, 
prieš giminės bet iš to naudos 
kaip nėra taip nėra.

Gal kas išrišęs giminės klau
simą, pasiųskite, gerbiamieji, ma- 

. no antrašu būsiu dėkingas, nes 
! dabar bijausi liksiu melagiumi 
I ir iš gėdos mano akįs užsimerkia, 
ir daugiau nieko nematau....

Kar-a.

TILŽĖS “BIRUTE” VĖL PRA- 
DĖS EITI.

Šiomis dienomis gavome pra- 
į nešimą iš p. J. Vanagaičio dėl 
: laikinai sustojusio Prūsų Lietus 
! voj laikraščio “Birutė”. Talpia 
name laišką ištisai:

Savo gerb. skaitytojams šiuo
mi pranešu, kad su spaliaus mė
nesio pradžia “Birutė” vėl pra, 
dės lankyti savo skaitytojus. Be- 
rods aš maniau., kad bus galimai 
jau su kovos mėnesio pradžia jąj 
išleisdinėti, ką ir prižadėjau pv 
Ameriką važinėdams jos prenm 
meratoriams. Bet-gi pasidarė vi* 
šokių kliūčių, taip jog prisėjo jos 
išleidimą užtęsti lig spaliaus mė* 
nėšio. Nors tas atsitiko visgi na 
iš kokių blogų norų, bet vienafc' 
iš tos priežasties, kad kitaip om 
buvo galima. Neabejoju, jog su
žinoję gerb. “Birutės” skaityto* 
jai dabar dalykų stovį, man ma
loniai dovanos už tą ilgą užvilki
mą. “Birutės” pirmam numeryje 
aš pasistengsiu išaiškyti visas 
svarbiausias klintis, kurios už- 
trukdė jos išleidimą.

Su tautiškais linkėjimais
J. Vanagaitis,

“Birutės” leidėjas ir jos redak
torius. ;

gelbos. Beveik kiekviena byla mane sujudina io
atima man miego ir valgio norą. Gana prisiklausęs 
esmi našlaičių skundo, našlių dejavimo, gana matęs 
motini} ašarų, bet nepaprasčiausias atsitikimąją 
bene bus šitas.

f*
Čia advokatas vėl valandėlei staptelėjo. Turų 

būt mąstė kaip geriau pradėti pasakojimas. Aš, anot: 
tos pasakos, ausis ištempiau ir kvėpuoti lioviausi. <

■— Vieną dieną, pradėjo vėl advokatas, pasi
beldė į mano duris didžiojo Suvalkų kalėjimo sarų 
gas. Iš jo veido matyti buvo nekantrumas. Nelauk* 
damas mano paklausimo sušuko: > I

— Ponuli, gelbėkite, susimildami, užkamuos 
jisai mane savo maldavimais.... advokatą tu jang 
parvežk ir advokatą... balandėli šioks, dobilėli tokuj 
kaip čigonė, tiek ir tiek... j

~ Kas, kame, kaip ? užklausiau. ' i
— Ten pas mus į “tiurmą” parvarė, neseniai 

sugautą pabėgusį katoržninką. Toks baisus, kad 
net šiurpu pažiūrėti; sako padegėlis esąs ir žmog* 
žudys.... |

Ne naujiena man buvo matyti pikiedėją, bet 
čia smalsumas mane paėmė pamatyti žmogų, kursi 
neturi nė vieno artimo žmogaus, galinčio jį ui* 
tarti: reikėjo jam kreipties prie kalėjimo sargiu 
•kad tas pašauktų advokatą. Skubiai tad išsirengiau 
įrišėjau. ą

Sargas pasodino mane svečių kambarėlyje, n 
pate nuėjo atvesti kalinio. Neužilgo išgirdau skn* 
btną geležinių pančių čerškėjimą, atsidarė duryu 
ir ant slenksčio .atsistojo..,, amžinas žydas. Tinku* 
Turtmlo vardo «š negalėjau surasti esybei, kuri sto* 
vėjo prieš usaue. Nuo mažens iš auklių pasakų ad 
įsivaizdinau amžiną žydą — sunykusį, apdriekiu^ 
•u' Išdraikyta barsda ir plaukais, su ugnia akyau 
paelreugusį amžinai kur nors keliautį. Panaši bai* 
dyklė stovėjo dabar prieš mano akis. Pajuodusį 
veidą dar labiau r gadino išdegintas ženklas. 
įdubusiose akyse blykčiojo malonus nė tai džiaug* 

‘įmo, nė tai vilties jausmas. Kalinys pora akimirka 
tnių stovėjo prieš mane ir akimis tarsi rijo mana. 
Matyt tirinėjo ar galima manimi užsitikėti. Pag** 
liaus griuvo, kaip ilgas, prie mano kojų ir ėmA 
paaikrflpSiodamas verkti — žliumbti. Tik retkarčiaig 
galėjai išgirsti atskirus žodžius: gelbėkite.... pasi* 
gailėkite.... nors dienelę duokite pagyventi.... kusi 
aš čia kaltae.... nežudykite....

Daug turėjau bėdos, ligi jį šiaip taip aura* 
minau. iŠ jo paskubaus ir netvarkaus pasakojlue 
sužinojau ve kg. rt*

Kalinys buvo ūkininkas Antanas B. iš
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S. L. R. L A. REIKALAI.
jei ant tokio money orderio nore ra*yti paeiliui po numerais, pra- 

dedant nuo mažiausio iki di-

ATYDAI S. L. R.-K. A. KUOPŲ 
VIRŠAIČIŲ.

Nors jau keletą kartų buvo aiš
kinta per organą ir nurodinėta, 
kaip turi būti vedami kuopų rėk 
kalai, siuntinėjami mokesniu: ( 
Centro iždą ir 1.1., o visgi randa* 
ei dar daugelis tokių kuopų, ku
rios tų paaiškinimų nesilaiko ii 
elgiasi savotiškai , o atsitikus 
klaidai paskui išmetinėja Centro 
Sekretoriui. Taigi užstojant da
bar liepos mėn. kuriame mokaal 
bertaininės, prie progos matau 
reikalą, kai-kuriuos paaiškini
mus atkartoti, ydant išvengus 
tūlų nesmagumų ir daugelio be- 
reigalingų klaidų, kaip iš vienos 
taip iš kitos pusės. Daugiausiai 
atsitinka klaidų su mokesniais 
ir esant betvarkei kuopoje. Kai- 
kuriems nariams, klaidai atsiti
kus, prisieina turėti nesmagumo 
nekartą visai bereikalingai. Na
riai, bei pačios kuopos tame ne
kaltos, nes priiminėjimas nuo 
narių pinigų ir siuntinėjimas i 
Centro iždą yra tai kuopos sek
retoriaus su iždininku užduotis, 
todėl pastariems privalėtų dau
giau rūpinti geriau vesti kuo
pos reikalus ir savo užduotį tin
kamai atlikti. Atsisakius viršai
čiams, o j jų vietą išrenkant ki
tus, senieji, turėtų suteikti nau
jiems visas informacijas, kaip 
turi būti vedami kuopos reikalai; 
tuomet nereikėtų tų nuolatinių 
aiškinimų ir būtų galima išveng
ti daugelio tų bereikalingų klai
dų. Tik dėja kad taip nėra: o 
tai labai negerai. Y ra kuopų, 
kad pinigus už organa siunčia. į 
centro iždą dar po šiandienai, 
sora jau treti metai kaip Sei
mas Bostone nutarė, kad pinigai 
n organą, būtų siunčiami pačių 
kuopų, su narių imančių jų or
ganą vardais ir adresais į organo 
redakciją. Reikia žinoti, kad 
dabar centro knygose visai pa
naikinta toj rubrika, kur pinigai 
ni organa rašydavosi; gavus gi 
tokius pinigus viskas ką galima, 
grąžinti tuos pinigus atgal į kuo
pą arba intraukti j knygas 
kaipo bertaininę ar mėnesinę mo
kesni. Kiti siųsdami pinigus j 
centro iždą, išperka money orde
ri ant centr. sekretoriaus vardo, 
kuriam prisieina eiti į krasą tą 
-olerj išmainyti ir išpirkti kitą, 
arba savo privatišku čekių siųs
ti pinigus pas kasininką. Kiek 
tai reikia laiko gaišuot bereika
lingai ir, taip-pat bereikalingai 
daryti lėšas dėl Susiv. tų pinigą 
po du kartu siuntinėjime. Gerai

teisingai yra parašyta mano pa
vardė, bet parašyta pavz: “Wa- 
cilki” “Vaciliuski” “Maziliona- 
ky” ir dar kitaip. Negalėdamas 
tokių money orderių išmainyti 
(iškešit) priverstas siųsti atgal 
ten, kur buvo išpirkti. Na ir ką! 
Užtai gaunu nuo kai-kurių kuopų 
sekretorių vėjo kam grąžinu. 
Štai ištrauka iš vienos kuop. 
sekretoriaus laiško, kuriam bu- 
vo grąžintas toks money orderi® 
“Draugia kodėl mane bojkotuo- 
ji: žinai kad man kaštuoja keli 
centai už kožna siuntimą. Aš ne
šiu ardytojas susivienijimo bet 
organizuoju, aš algos nejimu o 
man kaštu darai.” Ir prisiuntė 
jis man tą patį money orderį vėl 
atgal, nurodydamas, kad pagal 
“angelską” mano pravardė ten 
parašyta, tik turiu taip pasira
šyti ir gausiu išmokėti. Gal gerai
būtų jei krasoje manęs nepažin- bui sekant}

džiausiam, pavz. 1-2-3 ir t. t. bet 
niekuomet nerašyti 1-mą nume
rį tą kuris pirmiausiai užsimoka, 
bet taip rašytį kaip randasi kny
goj nariui paeiliui užrašyti.

3 Numerį nariams niekuomet 
nemainyti, nea Centro knygose 
nėra mainomi pakol narys išsi- 
brauks ar numirs, tuomet nu
meriai narių sutiks pagal centr. 
knyga®. Į vietą išeibraukusio na
rio, po tuo numeru užrašyti nau
ją. Kurios kuopos išklaidino nu
merius privalo pritaikyt pagal 
eentro knygas ant pereikalavi- 
rao bus išsiųsta iš centr. knygų 
nuoraša®.

4) Traukiant vardus užsimokė
jusių narių ant dekleracijos, ne
reikia rašyti tuos, kurie tą ber
tainį nemoka, apleisti tą vardą 
ir numerį, o rašyti kitą paei

tų, bet kadangi ėsu gana gerai 
pažystamas ir mano pavardė

5) Visų skyrių narius kartu 
nemaišyti ant dekleracijos, pir-

(neiškreipta) jiems yra žinoma, n®* surašyti mokėjusius narius 
1-mo skyriaus, toliau S-ro, 3-čio 
ir t. t. užrašant jo mokesnį to 
skyriaus rubrikoje į kurį pri
klauso.

6) Naujai įstojančių narių bū
tinai turi būti užrašyta ant lapu 
mokesi^iujį nurodytoj rubrikoj: 
kiek turi metų, kiek moka įstoji
mo, mokesnis, apsaugos sulyg 
skyriaus į kurį prisirašo. Taip- 
pat metai turi būti pažymėti 
ir tų, kurie perskėlė ant auk
štesnių pomirtinių.

7) Nauji nariai prisirašydami 
turi būtinai užsimokėti ant syk 
pilną įstojimą ir bertaininę ar
ba mėnesinę, nea tik nuo to 
laiko skaitosi nariu, kuomet iueša 
centro iždan pilną mokesnį, 
kaip įstojimo taip ir apsaugos 
(bertaininę ar mėnesinę).

8) Narius penčkėloskn iš ki
tų kuopų, būtinai reikia pažy
mėti iš kokios kuopos yra persi- 
sikelę (užrašyti ne miestą kur 
gyveno, bet numerą kuopos ku
rioje prigulėjo).

9) Pinigų teisinga suma turi 
būti sutraukta viršuje aftt dekle- 
racijos, kur yra pažymėta — 
Abelna Sutrauka — klek pri- 
siunėiama mokesnies, kurio sky 
riaus ir kiek viso kartu.

16) Ant kiekvieno mokesnių 
Ūpo (dekleracijos) turi būti pa
sirašyta kuopos sekretoriaus ir 
kasieriaus ir prispausta kuopos 
žymė (antspauda).

Apkfeacijg®.
1) Kiekvieno naujai įsto jaučio 

nario, ar persikelančio ant auk
štesnės pomirtinės, turi būti pri
siųsta išpildyto aplikacijos.

2) Visos aplikacijos išskiriant

tad tokių orderių parašyti} pagal 
“angelcką”, kaip “Mazilions- 
ky” nenori išmokėti, manydami 
kad tai kito keno pinigus noriu 
paimti.

Užtatai nuoširdžiai meldžiu 
kuopu viršaičių, o ypatingai 
kuopų sekretorių, prisilaikyti 
čion paduotų nurodymų kas link 
siuntinėjimo pinigų, išpildymo 
mokesnių lapų bei aplikacijų 
blankų, prisilaikydami kurių 
Išvengsime daug bereikalingų 
klaidų, ir parankiau bus tvarky
ti susiv. reikalus, kaip centro sek- 

' retoriui, taip ir patiems kuopų 
, sekretoriams.

Siuntinėjimas p&igų.
1) Už organa pinigus reikia 

siųsti tiesiai į “Draugo” redak
ciją, kartu su tų narių vardais 
ir adresais, kurie organą nčstan- 
lo.

2) Visus kitus pinigu® visados 
siųsti pas kasininką, kartu su 
mokesnių lapu (deklaracija), 
iiperkant money orderį, ar čekį 
ant kasininko vardo.

3) Bertainio pinigai turi bū
ti prisiųsta į Centrą ne vėliau, 
kai paskutinę dieną bertaininio 
mėnesio. Mėnesiniai pinigai (mo
kant kas mėnuo) ne vėliau, kai 
paskutinę dieną kiekvieno mė
nesio (paskutinę dieną turi bū
ti jau centro ižde).

Mokesnių lapai
1) Kiekvieno užsimokančio 

nario turi būti užrašyta pilnas 
vardas ir pavardė ant mokesnių 
lapo, taip-pat ir jo paeilinis nu
meris.

2) Užsimokėjusių narių tardus

pirmą lr vaikų skyriaus, turi 
būti išpildytos lietuviškoje kal
boje ir angliškai egzaminuoja
mas gydytojo (daktaro).

3) Aplikacijas tuo pat laiku, 
arba dar pirmiau negu siunčiasi 
pinigai pas kasierių, pasiųsti 
tiesiai pas centro sekretorių: nes 
narystės paliūdyjimai nėra iš
duodami pakol pinigai ir aplika
cijos nėra priimtos.

4) Aplikacijos turi būti išpil
dytos, pilnai, teisingai ir. aiš
kiai, atsakinėjant visus paduo
tus ten klausimus. Taip-pat turi 
pasirašyti pats, narys (aplikan- 
tas), kuris įstoja susivienijiman, 
jeigu nemoka rašyti tai paraši aa
vo ranka žymelę, o kuopos sek
retorius paliūdyja. »

Pasarga: — Liepos mėnesyj 
dar gali būti priiminėjami na
riai senomis išlygomis, nes dar 
mokesnių lentelė naujų skyrių 
nei pašalpos skyriaus nėra galu
tinai. sutvarkyti. Nuo kada tu
rės būti priiminėjami nariai nau
jomis išlygomis ir į pašalpos 
skyrių, bus paskelbta organe. 
Susiv. rašt. J. S. Vasiliauskas.

tramiejus Pauža, Pranė Urbana
vičienė, Magdė Malakiutė, Ka
zimiera Malakiutė, Marė Gudai- 
tė, Jonas Vilkišius, Liudvika Na
vickaitė, Kazys Šviežas, Barbora 
Šviežienė.

24 kp. Kazys Bražukas, Tafilė 
Bražukienė, Liudvikas Tatule- 
vičius, Silvestras Čeglis, Marė 
Junelienė, Jieva Buzienė, Ona 
Degutienė, Marė Martusevičienė, 
Izabelė Jerauskienė, Marė Len- 
kaičiutė.

25 kp. Jonas Janušonis.
26 kp. Anielė Bironaitė.
27 kp. Tafilė Navickienė, Ona

Urbanavičienė, Marė Rožienė.

kolas Kupstas, Jonas Baliunas, 
Jieva Baliunienė, Ona Jančienė, 
Jurgis Mikalionis, Ona Šalčiutė, 
Ona Galinaitienė.

62 kp. Ona Galginaitienė.
65 kp. Magdė Jesukevičienė.
70 kp. Ona Dapkunienė, Aižė 

žmuidžiukė.
71 kp. Jurgis Rakauskas, Pra

nas Giedraitis, Vincas Kulikaus
kas, Jurgis Česnius, Jonas Tras- 
kauskas, Juozas Neiberka.

73 kp. Juozas Marčiukonis. ,
75 kp. Antanina Tumasonienė, 

Jonas Barčiauskas, Jonas Fran
kas, Marė Kazlauskiutė Agota

i Bieliauskienė, Pranas Kinas, An- 
28 kp. Katrė Valiukonienė, tanas Racevičia, Agota Zapols- 

Marė Jesevičienė. kienė, Marcelė Tumosiutė, An-

NAUJI NADIAI PRISIRIŠ* 2- 
AM BERTAINYJE 1914 metų.

1 Balandžio, Gegužio ir Birželio m. 
Į Pirmą Skyrių.

1 kp. Jieva Satulienė, Aižė 
Vincevičienė, Motiejus Staniuky
nas, Marė Raulinaitienė.

2 kp. Domicėlė Sankauskienė.
3 kp. Leonora Butieniutė, Mar

celė Balčiūnienė.
4 kp. Katrė Višniauskienė.
6 kp. Ona Janulionienė, Pranė 

Janinienė, Juozas Janinas.
7 kp. Magdė Kizevičienė, Aižė 

Aueienė, Jieva Navickienė, Jie-
1 va Pipienė.

8 kp. Ona Orentukė, Marė 
Kiančiutė, Saliomė Debesienė, 
Adolfas Ivin8kas.

11 kp. Jonas Šilingauskas, 
Morta Moeenkienė, Matas Kriaur 
eūnas, Liudvika Pieliutė, Julė 
Vidunienė, Juozas Suopis.

12 kp. Antanas Balionis, Viktė 
Balionienė, Pranė Balionienė, 
Antanas Balionis, Simas Visniaus- 
kas.

13 kp. Vincas Gencevičius, An
tanas Mažeika.

16 kp. Tamošius Grigalius.
17 kp. Ona Kamiskienė, Mor

ta ^tnčkienėi,,
18 kp. Vincas Abromaitis, Marė 

Ulevičienė, Juzė Patackienė, Ma
rė Ginienė, Marė Babarskienė.

20 kp. Rozalia Vitas, Veronika 
Alekniutė, Stasys Tamošaitis, 
Teklė Tamošaitienė, Jonas Čiur
lionis, Alzbieta Čiurlionienė, Ade
lė Jezukevičiutė.

21 kp. Zofija, Urboniutė, Bal-

29 kp. Barbora Kasparienė.
30 kp. Pranas Gurskis.
31 kp. Vincas Strielkus, Marė 

Aidukienė, Petras Kubertavičius, 
Alena Kubertavičiutė, Marcelius 
Lapinskas, Agota Lapinskienė, 
Jonas Sliuželis, Antanas Andžiu- 
lis, Pranas Grigalevičius, Jurgis 
Kaknavičius, Vaitiekus Jusaitis, 
Idzidorius Dereškevičius, Motie
jus Barauskas, Jonas Butėnas, 
Jonas Daukšys, Adomas Urbo
nas, Pranas Sabaitis, Antanina 
Dovidavičienė, Juozas Kairukštis, 
Marė Ciginskienė.

36 kp. Ona Gramiutė, Ona Ge
čaitė, Magdė Puidokienė, Agota 
Levonavičienė.

41 kp. Jieva .Gijfkujvienė. Ai
žė Kazlauskienė.

42 kp. Marė Valasevičiutė, De
guony] n Adomaičiutė.

43 kp. Vincas Vaičkus, Tamo
šius Morkus.

45 kp. Rafolas Jakštis, Justi
nas Virsiulis, Marcelė Neiba, 
Petronė Bandzevičienė, Kazys 
Bandzevičius, Boleslovas Mule- 
ranka, Viktorija Strazdienė.

47 kp. Stasys Simanavičius.
48 kp. Soliomė Šlegaitė, Bro

nislava Šlegaitė.
50 kp. Antanas Žitkevičius, 

Paulina Štaupienė, Mikas Šamas, 
Idzidorius Šamas, Jonas čerka
sas, Ona Skupavičiutė, Kazys 
Zaloskis.

51 kp. Alena Abromavičienė, 
Jurgis Elinauskas.

54 kp. Juozas Lipko, Rozalija 
Lipko.

56 kp. Julius Kaplikas.
60 kp. Juozas Kinderis, Marė 

Kviekauskiutė, Marė Mickevičiū
tė, Bronislava Sernoch, Marė 
Jokubaičiutė, Pranė Jeselskienė, 
Marė Bubniutė, Juzefą Misevi- 
eiutė, Jonas Radzevičius, Magdė

tanina Tumosiutė, Franciška Lu- 
knevičienė, Vincas Luknevičius. 

76 kp. Uršulė Ziegoraitienė.
78 kp. Marė Zvanauskienė.
79 kp. Aleksandras Bučio, 

Liudvikas Asauskis.
81 kp. Ona Budrevičiutė, Mi

kas Gudonis.
85 kp. Leokadija Saulinaitė, 

Barbora Gaiminaitė, Emilija 
Trakimaitė, Antanina Bainorai- 
tė, Liudvika Paliulienė.

86 kp. Jonas Kuizinas.
87 kp. Marė Grigaitė.
89 kp. Pranas Bieloglovis, Ju

zefą Bieloglovienė, Pranas Veri- 
ga, Jeronimas Remeika, Antanas 
Nekčeris, Viktorija Blotniukę, 
Barolis, Juozas Savickas.

91 kp. Vincas Skieltis, Anta
nas Jakštas, Bonifacas Juravičia, 
Pet. Karpas, Vin. Žemaitis, Stasys 
Kreselis, Kazys Motiekaitis, Juo
zas Lusas, Jonas Junčis, Pranas 
Bakaitis, Motiejus Litkevičius.

93 kp. Ona Kliovaitė.
94 kp. Vincas Daujaitis, Barbo

ra Daujaiticnė, Petras Rudaitis, 
Julius Lukoševičius, Jieva Sei- 
kauskienė, Marė Dvilaitienė,, 
Antanas Janeauskas, Juozas Sei- 
kauskas, Viktorija Lukoševičie
nė, Vincas Bauktis, Alena Les- 
kevičienė, Agota Lucijonienė, 
Katrė Gudauskienė, Antanina 
Glombienė, Marė ^Valakinienė, 
Ona Jurgutienė, Jonas Urbonas, 
Marė Vigilevičienė, Antanina 
Zibataitė, Ona Stačiokienė, Marė 
Mureikienė, Agota Baltrušaitie
nė, Paulina Vaičiulaitė, Juozas 
Baltrušaitis, Jurgis Abrozevi- 
čius, Ignas Abromavičius, Ona 
Lukoševičienė, Nikodemas Ra
kauskas, Kazimiera Norkaitė, 
Jieva Šerpetienė, Marė Rakaus
kienė, Domicėlė Raukauskienė, 
Antanina Šeikauskienė, Ona Man-Radzevičiutė, Juozas Radzevi ... T -v • •

, Alzbieta Radzevičienė, Vin- «r -ene Juozas \ ».rer,» Ona
* OlAilmnabiono AlldrilIA (VI 1C1US

cas Ruzgą.
61 kp. Juozas Giedraitis, Alize-

Gilis, Mikolas Palvikas, Mi- lė Augustinienė, Aleksandras Mi

Šeikauskienė, Andrius Milašaus- 
kas, Petronė Jurgučiutė, Domice-

jus

kių kaimo, Marijampolės parapijos. Marijampolės 
prekymetyje susiėjęs senai matytą prietelį, prie 
□ų kompanijos prisidėję pora kaimynų; žodis po 
isdzio, stiklelis po stiklelio — atėjo išvakarės. Iš
pradžių buvę linksmi ir šnekūs, kaip toji beždžionė, 
ps«kui pasidarę drąsūs, kaip levai ir ant galo, anot 
tos pasakos, suvirto, ar buvo keno įversti į vežimus, 
kaip meitėliai ir bliaudami nesavais balsais išpyškė
jo namon. Verstas už Marijampolės stovėjusi žydo 
karčema (smuklė). Prieteliai sumanė sustoti čia 
kai-Jruriuos svarbius, bet trumpus reikalus atlikti 
ir padaryti pas Želmaną pabaigtuvės. Žydas pama
tęs tokius inkaušusius nenoromis užsikišo duris ir 
»e»orėjo įsileisti į vidų.

Na palauk tu, smarvė! mes tau intaisysi- 
ne uposą. Tegu tu nors barzdą apsvilsi.

Sumanyta, padaryta. Mūsų bičiuoliai pjspy- 
•iavo duriu mietu, kyštelėjo degtuką į pastogę ir 
zsupyškėjo namon, pajuokavę sau: — sena karčė 
wa, tuščia jos!

Žydas, kaip žydas; užuot gelbėties, palindo 
A baimės po lova ir suspirgėjo su visa savo šei-
rayna.

Ant rytojaus dar Antanas miegojo, kai jį ap
spito policija, surišo ir patupdė į kalėjimą. Vaką 
rykičiai Antano sėbrai, pajutę bėdą, dūrė kas į A- 
neriką, kas kitaip gelbėjosi. Visa bėda krito ant 
'Antano galvos. Nuteista vargšą dvylikai metų 
Sibiran katergos (sunkių darbų . Jisai nesitikėjo to
kios didelės bausmės. .Tuo labiau nenumanė tos 
bausmės sunkumo. Tik ilgainiui jisai pradėjo jus
ti visą ištrėmimo inkynrmą.

Pusnuogis, amžinai alkanas turėjo atlikti ketu
rių mėnesių kelionę. Per Siberiją tuomet gelžkelis 
ėjo tik iki Trkntskui. Taigi diesnę pusę kelio reikėjo 
keliauti pėkščiam per sniegus. Antanas buvo ištrem
tas j šiaurę nuo Jakutsko, į Verkojanską taigi turėjo 
■vargti apie 5000 gudiškų mylių kelionę. Dažnai 
atsiėjo nakvoti po grynu dangumi, kaip šuniui po 
akėčiomis. Daugelis Antano bendrakeleivių nuba
lo rankas nr kojas, ingavo neišgydomų opų ir ligų 
sairė. Antanas, nuo pat mažens' pripratęs prie skur
do, vyriškai iškentėjo ligi pat galo kelionės vargą. 
Tik batai negailestingai nugriaužė kojas, o geleži
niai penčiai rankas.

Šitas kūno vargas buvo vienok tik šešėlis prieš 
dvasios nerimastį. Netekęs gero vardo, pačios, vai
kelių, tėviškės ir visko kas buvo brangu ir pripras
ta, p&tAko jisai tarp ištvirkusių arkliavagių, žmog
žudžių, apgavikų gaujos. Kasdien turėjo klausytis

jų šlykščių kalbų, keiksmų ir pajuokų. Antanas 
buvo nors negeriausias, bet, sulyginant su kitais 
savo bendrais, galėjo skaityties aniohi. Čia jis no
romis nenoromis turėjo klausytis blevyzgojant ant 
viso to, kas jam ligi šiol buvo šventa. Čia ir jam 
pačiam tekdavo, kai jis nenorėdavo prisidėti prie 
jų pragariškų kvatojimų.

Sunku giedoti laisvam paukšteliui sugautam 
į narvelį, dar sunkiau būti linksmam mūsų artojui 
atplėštam nuo ūkio ir ištremtam. Jeigu važiuoda
mas pas tolimesnį giminę pasisvečiuotų, jisai rū
pinasi, kaip jo ūkis pasiliks vieną naktį be gsspa- 
doriaus, tai ką bekalbėti apie Antaną, kuris turė
jo palikti pastirą ūkį ir pulkelį mažų vaikelių ne 
vieniems, nė ne dviejiems metams. Tasai rūpesnis 
juo toliau, juo labiau skverbėsi į Antano širdį, lyg 
kokia dielė ir veržėsi lyg koks labai sunkaus krep
šio pasaitas.

Kelionėje vienok tasai juodas ūpas neturėjo 
gana laiko pastverti Antano širdies į savo nagus. 
Kelionė buvo nors inkyri, bet šiek tiek įvairi. Kol 
Antanas nebuvo pasiekęs savo kelionės tikslo-ka- 
lėjimo, tol jis vis lyg ko laukė, lyg ko tikėjosi. 
Kalėjimo durys uždengė nuo Antano akių paskuti
nį vilties spindulėlį. Jis aiškiai pasijuto atskirtu* 
nuo pasaulio.

Šaltos kalėjimo sienos išrodė jam tarsi grabas, 
o jisai pats, tarsi gyvai palaidotas. Kalėjimo kurti 
tyk erzino jį ligi pasiutimo. Jis buvo girdėjęs, 
kad katorgoje prirakina kalinį prie karo ir ver
čia sunkiai dirbti. Tas būtų buvę jam daug 
maloniau. Diena būtų buvusi jam netaip nuo
bodi ir nakti būtų gerai miegojęs. Dabargi, beveik 
nuolat žiemai beesant, pasirodė darbo nedaug. Mal
kų pritinti, sakgą aukssti, kelią pataisyti, išeina
mąsias vietas išvalyti, tai buvo beveik vienatiniai 
Verkojansko katoržninkų darbai. Prie jų veržėsi 
kiekvienas, kaip prie malonios pramogėlės. Poros 
valandų pasivaikščiojimo po kalėjimo kiemą retai 
kam užtekdavo.

Jaunas greičiau pripranta prie naujų gyveni
mo aplinkybių, senesnis negreit, arba visai nepri
pranta. Išrauk paūgėjusį medelį ir pasodink jį į 
kitų vietą; dažniausia jisai nudžius. Ir Antano šir
dis, ankštai snsikyvenusi su savo gimtine ir arti
maisiais, tarsi atplėšta šakelė, netik ką neprigijo 
Siberijos dykumose, bet juo tolyn, juo labyn viet- 
rijosi, tvinko. Jis niekaip negalėjo priprasti prie 
savo naujo gyvenimo. Juo toliau juo labiau jis 
jam kyrėjo, juo labiau ilgėjosi tėviškės.

Nuo pat .pirmutinės dienos Antano galvoje Antanas greit įsigijo viršininkų ir sargų akyse gerą 
vardą. Dėlto paskirta jam geresne kamara, siųs
ta į smagesnius darbus. Nejučioms Antanas susi
taupė pora desėtkų rublių. Pajutęs kišeniuje ska
tiko, pajuto širdyje ir vėl galingąjį laisvės troš
kimą. Tečiaus prityrimo pamokintas jisai jau ne 
vien tuščiomis svajonėmis gaivinosi, ir nemanė 
daryti nei vieno pragaištingo žinksnio. Jisai pra
dėjo rimtai rengties prie bėgimo. Iš skaitomų kny
gų jisai ypač rytia rijo Siberijos aprašymus. Il
gainiui jisai žinojo Siberijos miestų, upių ir kal
nų vardus ir padėjimą geriau, kaip gimtosios Su
valkų gubernijos. Čia jisai aiškiai suprato mokslo 
naudą ir gailiuosi, kad tingėjo jaunystėje moky- 
ties. Kad geriau ištyrus vietines sąlygas jisai la
bai susibičiuliavo su savo sargu Grigorium. Jam 
jis nesigailėdavo auksino-kito už šiokį, ar tokį pa
tarnavimą, o tasai labai pamylo Antaną ir ištisa® 
valandas prastovėdavo ties jo durų langeliu, be- 
barškėdanas visokius niekus. Antanas, tarsi išne
tyčių, kvošdavo iš Grigo visos kalėjimo gyvenimo 
paslaptis: kada ir kur kokia sargyba stovi, kokie 
keliai. Ilgainiui kelias į Lietuvą jam taip aiškiai 
stovėjo prieš akis, kad jisai, taip sakant, užsimer
kęs būtų galėjęs nesuklysti. Viena nepergalima kliū
tis stovėjo dabar jam skersai kelio: augštos kalė
jimo mūro seinos ir aitri sargyba.

Nitną rytą išgirdo jisai linksmą Grigo balsą.
—- Na, sveikinu, Antanai, šiandien sueina lygiai 

šeši metai, kaip tu patekai į katorgą. Dabar su 
kiekviena diena lyg į pakalnę, artinslsri prie liuosy
bės.

Nudžiugo Antanas išgirdęs linksmą žinią, bet 
tuoj ir vėl nusiminė. — Pusę bausmės atlikau, bet 
kur kita pusė? Mąstė Antanas. Dabar aš sunykau ir 
pražilau, o kas bns su manim po šešių metų!?

Ir jo galvoje sukilo iš vienos pusės visų per
kentėtų vargų atmintis, o iŠ kitos šviesūs gimtinės 
paveikslai. — Dievas žino, ar teka kada pasimatyti, 
atsiduso Antanas. Jaučiu kaip mano jiegos mažta. 
Kad gi nors sykį pamačius vaikelius, ir savo lizdą! 
Kadgi norą numirti tesėčiau parvykti į tėvų šalį! 
Liūdnumas ir vėl pagriebė Antano širdį į savo na
gus ir jis nė nepasijuti, kaip ėmė pasikrūpčioda- 
mas raudoti.

Grigas nė nebandė ramyti. Pačiam ašara išsiri
to ir nudūlino niurnėdamas: — gaila žmogaus.

Skruzdė. .
Toliau bus.

kilo mintis: — bėgti iš kalėjimo! Bet kaip ? Pabėgti 
iš kalėjimo tai slaptingiausias ir karščiausias troš
kimas kiekvieno katoržninko. Daugelis bando bėgti, 
bet iš tūkstančio vos keliems pasiseka. Antanas pats 
matė, kaip sugautus pabėgėlius skaudžiai nuplakta 
ir vėl įtupdyta į blogiausią kamarą. — Kakta sie
nos nepramuši, nė rankomis geležies virbalų neiš
lauši, mąstė vienas sau, vienok noras pabėgti buvo 
kasdieninė jo svajonė. Galva imdavo jam svaigti 
vieną ir tą patį bemąstant ir jis kartais imdavo 
blaškyties ant savo narų (lentų lovos) ir galvą 
daužyti sieną. Kartais jam užeidavo noras šokti 
ant savo sargo, kai tas atnešdavo duonos ir buizos. 
Bet sveikas protas apgalėdavo. — Ką veiksiu jį už
mušęs? Paklysčiau didžiuliame kalėjimo triobų tin
kle, o visas didžiąsias duris saugoja kiti sargai. Kad 
ir pavyktų išbėgti, sušalčiau Siberijos snieguose, 
mastydavo Antanas.

Taip praėjo Antanui pirmieji ilgi, ilgi metai. 
Antrais metais jo gyvenimas šiek tiek pagerėjo. Iš 
Verkojansko kalėjimo buvo perkeltas į Jakutską. 
Čia buvo ne tokie šalčiai, o kas svarbiausia buvo 
daugiau darbų. Už darbą kotoršninkama primesdavo 
skatiką- kitą. Antanas nusipirks keistą knygų ir 
Iešką trumpino skaitynsais. tt kur, rėdosi, paa jį 
ėmėsi senai užmirštas noras ir mokėjimas skaityti! 
Paįvairinti darbu ir skaitymais antrieji metai pra
bėgo gana greitai.

Trečiais metais Antanui teko pergyventi ypa
tingai gilūs įspūdžiai. Katoržnitiftų tarpe kilo su
manymas pakelti maištas, nužudyti sargybą ir ri
tu pulku bėgti. Pas Antaną išnaujo karštai užttep- 
enojo truputį prigesęs noras bėgti. Pagunda prisi
dėti prie suokalbio bavo labai didelė. Tečiaus svei
kas pi1 irtas lr šnraniškumo jausmas sulaikė jį nuo 
pragaištingo žingsnio. Katoržninkai pasirinko tai
ką bėgimui labai patogų. Tuolaik už miesto taiso
mas buvo kelias. Katoržninkai dirbo kuopelėmis 
po 10—12 žmonių. Kiekvieną kuopelę saugojo kokie 
4—5 kareiviai. Duotu ženklu vin katsržninkai puo
lėsi ant savo saugotojų, kai-kuriuos sunkiai sužei
dė, kitus surišo ir puolėsi bėgti. Vienok kalėjime 
greit sužinota apie maištą. Katoržninkai sugaudyta, 
didžiausieji kaltininkai visų akyvaizdbje buvo pa
karti, kiti ištremti į šankesnius darbus.

Aitas atsitikimas tašp giliai įsirėžė į Antano at
mintį, kad jis porą metų nė nepamanė beveik apie 
bėgimą. Visados ramus,blaivu*, visiems nuolankus

kučionis, Kazys Mačiuda, Jurgis 
Arkauskas, Stasys Stankevičius, 
Povilas Meškauskas, Jonas Gri- 
maila, Kazys Bradauskas, Magdė 
Bradauskienė, Antanas Vaitkus, 
Domonikas Zavistauskas, Rožė 
Zavistauskicnė, Vincas Kristopai- 
tis, Ona Kristopaitienė, Koste 
Kristopaičiutė.

97 kp. Morta Andreliunienė, 
Marė Valinčiutė, Rožė Lukoševi- 
čiutė, Antanina Radziukinaitė, 
Marė Slaučiutė, Emilija Rudžiu- 
tė, Ona Janulevičiutė, Lucija Lu. 
koševičiutė.

98 kp. Liudvika Totulienė, 
kun. K. Vasiliauskas, Marė Paru- 
lienė, Veronika Lingaitienė.

101 kp. Marcijona Puplešaitė, 
Domicėlė Šulskaitė, Uršulė Kent- 
vaitė, Marė Balčaitė, Marė Kuz
mickaitė, Emilija Navickienė, 
Ona Lekavičienė, Marė Beviršie- 
nė, Juozas Pankauskas.

103 kp. Vytautas Danilevičius.
106 kp. Anelė Stankaitė, Julė 

Zeglienė, Vincas Butkevičius, 
Ona Liutkytė, Izabelė Stašaitė, 
Ona Lisauckienė.

107 kp. Kun. V. Karkauskas, 
Anastazija Petrauskiutė.

109 kp. Kostantas Franckus.
114 kp. Marė Atbaitienė.
11G kp. Pranė Kamantauskie- 

nė.
118 kp. Magdė Pesulaitienė, 

Jonas Čepulis, Kazys J. Simana
vičius.

119 kp. Dominikas Taraškevi
čius, Tafilė Lastauskiutė, Pet
ras Jlreive.

123 kp. Antanas Jokubauskas, 
Stasys Jokubynas.

124 kp. Bronis Daugirdas, Ig
nacas Judickas.

-27 kp. Palionija Zažiunaitė.
126 kp. Ona Kirkliauskienė.
128 kp. Vladas Kibartaa, An

tanina Baltrušaitienė, Rožė Be- 
kešienė.

129 kp. Ona Rukienė, Jonas
Margis, Uršulė Pažėraitė, Uršulė 
Jonilaitė. x . $*;

131 kp. Jonas Tamulionis, Si
monas Virpšas.

132 kp. Stasys Vekteris.
133 kp. Benediktas Švagadys, 

Petras Paluckis. Agota Grigaliū
nienė, Jonas Jurgaitis.

136 kp. Petras Maldutis. į
138 kp. Stasys Rašimavičius, 

Domicėlė Senonienė.
139 kp. Feliksas Povilačiaa> 

Karalina Plitnikiutė, Morta Nor- 
kunienė.)

141 kp. Vincas Kadžius, Jonas 
Grinkevičius, Jonas Jeskelevi- 
čia, J. A. Norkūnas.

142 kp. Juczas Balutis, Domicė
lė Šimkiutė, Jonas Butkevičius.

146 kp. Ona Tupčauskienė, 
Ona Luzetskienė, Ona Paulikai- 
tukė.

147 kp. Julė Stepulevičiutė, 
Barbora Čalkoniutė, Benediktas 
Švagždys, Petras Paluskas.

148 kp. Jonas Drusis, Ona Če- 
kaitė.

150 kp. Marcelė Andriukaičiu- 
tė, Pranė Matusevičienė, Adelė 
Liutkevičiutė, Alena Mikaliunie- 
nė, Ona‘Bauzieniutė, Juozaa Bal
trušaitis, Pranė Giliutė, Benedik
tas Rokickis, Ona Rokiekienė, 
Agota Valaitienė, Marė Černiaus
kaitė, Ona Galiniutė, Petras De- 
kaitė, Jurgis Petrauskas, Alek- 
reškevičia, Stanislava Prolkaus- 
sandras Petrauskas, Ona Nor- 
vaišiutė, Stase Norvaišiutė, Ma
rė Navickiutė, Jonas Se* 
gevičius, Petras Blausumas, Ade
lė Lukšėvičiutė, Petronė Je- 
kaičiutė, Alena Valinskiutė, Ale
ksandras Šumskis, Kazimiera 
Pilsuskienė, Stasys Kulikaus
kas, Mikas Mikalinrfis, Jonas 
Praniuks, Vladas 'Karpinskos, 
Juozas Pilsuskis.

Į 2-»ą Skyrių.
12 kp. Simas Višnianskas
17 (kp. Marė Kiseliauskicnė.
75 kp. Agnieška Saveikienė, 

Ona Deškauskienė, Agota Bay- 
čiauslrieaė.

85 kp. Jurgis Jurgaitis, Jsba- 
na Sadvilienė. f

89 kp. Antanas Nakčrnskas.
94 kp. Agnė Gnstaitisnė, An- 

drius Gustaitis, Simonas Jurgu
tis.

101 kp. Uršulė Preitakienė.
126 kp. Ona Kvitulaitė, Alai 

Ranlinaičiutė.
129 kp. Juzefą Kndulieuė.
138 kp. Pranas Marčiukonis.
140 kp. Anelė Jankauskienė,

Į 3-čią Skyrių.
1 kp. Marė Jurkevičienė, bus

tinas Jurkevičius.
2 kp. Ona Kalerinskienė.
48 kp. Apolionijs, Sl-egnitien*
30 kp. Pranas Miliauskas.

(Seka »nt 6 to pot.|.'
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galvą sumaurojo, pradėjo kojo
mis žemę kapstyti. Stebėjosi 
Raulas.

— Nejaugi aš taip iškalbus, kad 
net jautį sugriaudinti galėčiau?— 
rišo jis savaip.

Bet tikros tos atmainos prie
žasties neįmatė. Priežastis tojo 
į socijalistus “kandidato” neri- 
mavijno buvo raudonas Raulo 
kaklaraištis! Raudona spalva gy- 
vuoliams sukelia žvėriškumą, 
kraugeringumą. Toji ypatybė 
tiek žinoma, kad Ispanijoj bulių 
imtynėse marodėrai sunaudoja 
raudoną skurlį buliams inerzinti. 
Bet, savo neląimei, Raulas to vi
so nežinojo. Jis lyg tyčia dar 
išsitraukė raudoną skępetaitę ir 
ja pamosavo. Tas jau buvo per
daug. Bulius dar labiau panėrė 
galvą ir puolėęi prie Raulo.

— Sustok! žmonės, gelbėkit!— 
tespėjo Raulas sušukti, o tuo tar
pu jo kojos įgavo nepaprastą grei
tumą : jos taip smagiai dirbo, kad 
net bulius likos nustebintas. Jis 
tik žiūrėjo kaip mirga Raulo pa
dai. Uždusęs, pagelbos šaukda
masis ir nei žvilgterėti atgal ne
drįsdamas Raulas sparčiai arti
nosi prie miško. Pužas.

(Dar bus).

Kristapavičiutė, Morta Kristapa- 
vičiutė, Valerija Vulkantaitė, 
Ona Bradauakaitė.

106 kp. Juozas Draskinis.
119 kp. Juozas Krikščiūnas,

Juzefą Semežiutė, Katrina Jakai- 
čiutė.

123 kp. Jonas Jokubaoskaa. 
133 kp. Antanas Jurgaitis,

Vaclovas Stankus.
139 kp. Antanina Petrauskiu-

tė, Ona Petrauskiutė. i 
141 kp. Vladas Kmiliauskas. 
146 kp. Izabelė Paulikaitukė.
149 kp. Juozas Juzėnas, Vik

toras Juzėnas.
150 kp. Alena Kikaliuniutė,

Roząįlija Liutkevičiutė, Idzįdo- 
rius Valaitukas, Jonas Dulskis, 
Antanas Dulskis, Tamošius Vlin
skutis, Kazys Vlinskutis, Augus
tas Krizevičia, Ona Krizevičiutė, 
Kazys Mačinauskas, Alena Valai- 
čiutė, Ona Valaičiutė, Antanas 
Kakiškis.
Susiv. rašt. J. 8. Vasiliauskas.

Rašt. /. Vsllnčius. . 
58 kp. 8. L. E. K. A. Curtis Bay, 

Md. laikys bertaininį susirinkimą 12 
d. liepos 2 vak po pietų pas kuopos 
sekretorių 2 Hazel st., meldžiami vi
si prigulenti nariai suei|j, nes turime 
daug svarbiu reikalų nutarti. Ateida
mi atsiveskite naujų narių.

Rašt. A. B. Sadauskai.

draugas Liepos (July) 9, 1914. Į
— ■ ------------ 1

Prašome visus Busirinkti ir naujų at
sivesti. Jurgis Jurkūnas pirm.

Westville, m.
94 kuopa S.L.R.-K.A., turės susi

rinkimą bažnytinėj svetainėje, trečioj 
vai. po pietų, liepos 12 d. Kviečiame 
visus atsilankyti, apsimokėti ir naujų 
narių atsivesti. Ant. Uikas, rašt.

Bo. Boston, Mass.
21 kuopa S.L.R.-K.A. laikys savo 

pusmetinį susirinkimą nedėlioj 12 d. 
liepos, tuojaus po sumos pobažnyti
nėj salėj teiposgi meldžiame visus na
rius atsilankyti nes išduos raportą 
29 seimo delegatai ir daugeli ko naujo 
išgirsit apie pašalpinį skyrių ir ki
tus nutarimus seimo ir bus renkami 
delegatai į apskryčių susirinkimus, tei
posgi nepamirškite ir užsimokėt ber- 
taininę duoklę, kurie neužsimokėję.

Paulius P. Mikalauskas, sekr.

RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS
IŠ RAULO PRIETIKIŲ.

Įžangos vietoje.
Visiems žinomas tas ypatingas 

socijalistų liguistas dvasios stovis, 
kuris tik pas juos teapsireiškia. 
Viskas jiems negera, viskas nepa
tinka. Kol dar žmogus neišvirto 
į socijalistų, jis dar randa šiokį 
tokį pasitenkinimą, turi Unksmių 
valandėlių. Išvirs į socijalistų — 
viskas pasibaigia: pakabins nosį 
ir vaikščioja suniuręs, surūgęs. 
Visi tada jį skriaudžia, visi išnau
doja. Vienu žodžiu, vargšas, ku
rio nieks nepasigaili. Ir aplinkui 
savęs jis vien tik skriaudas te
mato.

Raulas, kaipo typiškas tos dva
sios atstovas, nebuvo liuosas nuo 
tokių nelinksmų laikotarpių. O 
to beveik visas gyvenimas susi
deda iš tokių nelabųjų valandų. 
'Dirba kokį darbą — paniuręs, 
kaip juodoji žemelė. Visą laikų 
maišosi po jo galvą mintys:

— Va, dirbi žmogus, dirbi, o 
vis dėl tų nelabųjų kapitalistų. 
Jodinėja jie tau ant sprando pik
čiau, negu čigonas ant arklio.

Ateis mokėjimo laikas už dar
bą, ta pati istorija.

Ve, kiek tik temoka! Kasoje 
mačiau krūvą pinigų, kodėl ne
galėtų nors pusės vargšui darbi
ninkui atiduoti? Bandyk pasiim
ti, tai tave ten pasodins, iš kur 
nei kelio namon nesurasi. Tfu!

Negeriau nei valgyt atsisėdus: 
žąsys, viščiukai, antys taip ir sto
vi akyse.

— Bepigu kapitalistui: gerk ir 
valgyk ką tik nori, — mąsto Rau
las ir dūsauja, kaip kalvio dum
tuvės.

Ir Raulą apima baisus noras 
tapti kapitalistu. Bet, deja, nėra 
būdo kaip čia kapitalistu pasi
darius. Nuo dūsavimų vėjai lak
sto po kambarį.

Tokiam žmogui gyvenimas, tai 
tikra kančia.

Ateis nedėldienis, pųjlsio diena, 
Raulas ir tada nepailsės. Kapita
listai neapleidžia jo galvos, kan-

vo karšta šypsą šildė miškus, lau
kus, o už vis dulkėtas miesto gat
ves. Pakilę po gaivinančio miego 
žmonės prisimerkę žiūrėjo į šyp
sančią saulę, bet, vietoj atsakyti 
savo veidų nusišypsojimu, nevie
nas piktai susiraukė. Bus karšta 
diena!

Raulas keldavosi vėlai. Ką jis 
veiks anksti atsikėlęs? Bažnyčion 
jis neina, o šiaip iš ryto nėr kas 
daryti. Dribsėdamas lovoje jis 
ilgą laiką mąstė, kaip čia pra
leidus dieną, ką veikus.

Kada jau saulė pradėjo nebe
pakenčiamai kaitinti ir lovoje gu
lėti darėsi nebesmagu, Raulas at
sikėlė. Paniuręs, pasišiaušęs, su
sivėlęs, su išdžiūvusia gerkle!

— Ir reikia dabar, — niurnėjo 
jis besirengdamas, — kad toji 
saulė kaitintų! Negerai šis pasau
lis sutvarkytas.

Bet aimanavimais dalykų nepa
taisysi. Tad nutarė Raulas pa
traukti už miesto, į mišką. Gal 
ten bus kiek vėsiau.

Po kiek laiko Raulas jau žing
sniavo už miesto keliu vedančiu 
į mišką. Bet nelaimė, jis nesi 
džiaugė gražiais reginiais, kurie 
pasitaikydavo ant kiekvieno žing
snio.

— Kas per nauda iš to, — 
svarstė jis, — kad visus tuos že
mės plotus valdo smulkieji kapi
talistai, ūkininkai-buržuazai.

Mato jis eidamas pieva, kaip 
bitelės triūsia apie gėles, renka 
medų. Tas Rautui nepatinka, at
rodo negerai.

— Ak, jus bitės-proletarės! 
Dirbate jus visomis dienomis be 
atilsio, prinešat medaus pilną avy- 
lį, o bitininkas-išnaudotojas ateis 
ir atims nuo jūsų visą, ką jus pa
sigaminsite.

Priėjo mišką, apsidairė ir giliai 
atsiduso.

— Štai anas ąžuolas, tai tik
ras kapitalistas: išsišakojęs, išsi
kerojęs, užima tokį plotą ir ne
duoda kitiems augti. Neisiu sė-

Netikėjome, kad gerb. “Lietu
vos ” redaktorius yra sykiu ir ga
bus karikafuristas. Aprašyda- 
pastarąjį S. L. R. K. seimą, jis 
padarė tokią karikatūrą, kad tik 
stebėties reikia. Kaip ten nebūtų, 
o toliaus specijalizuotis karikatu- 
rizavimo srityje jau visgi nepatar. 
tina. Pužas.

kiną dar labiau. Sekioja paskui į stis į tavo ąžuole, paunksnį, nes
jį ir vis tikoja, kaip čia jam ant 
sprando užsisėdus. Raulą krato 
šiurpuliai, išmuša šaltas prakai
tas; jis krinta į lovą, spaudžia 
sprandą prie priegalvio ir pra
deda kliedėti, šaukti:

— jfįaraul! Gelbėkit! Kapitali
stas taikosi atsisėsti ant sprando!

Kada kiti jį, kaipo ligonį, ap
stoję ramina, kad čia kapitalisto 
niekur nematyt, Raulas piktai su
niurna ir atšauna:

Jus tamsus, akli žmonės! 
O, kad jus praregėtumėt, tai pa
saulį pamatytumėt visai kitoje 
šviesoje!

Žmonės tada nuo Raulo trau
kiasi, kaipo nuo sergančio visai 
neišgydoma manija.

Nelaimingas Raulas! Nesakyk 
tada, kad tavęs niekas neužjau
čia, — tuomet simpatija, ne, pa
sigailėjimas, rasis mano širdyje.

Ką Raulas matė išėjęs pasivaikš
čioti; nemalonus atsitikimas ir 

po juo sapnas.
Buvo tai vasaros gražus nedėl- 

'Aienio rytas. Pakilus saulutė sa-

tavęs neapkenčiu!
Kadangi panašių “kapitalistų” 

buvo pilnas miškas, tai Raulas 
negalėjo surasti sau tinkamos vie
tos. Perėjęs mišką vėl pasuko į 
pievas, ganykles. Eina, dūsauja 
ir žodžių nesuranda, kaip nu
peikus šį netikusį surėdimą.

— Per tokią pasaulyje prastą 
tvarką žmogus nei atsilsėti vie
tos negali surasti, — skundžiasi 
nabagas.

Mato ganykloje besiganančius 
gyvuolius ir juodos mintys iŠ nau
jo skverbiasi į jo inkaitusią gal
vą. Priėjo prie labiausiai sulie
sėjusio buliaūs, ir vos tik neverk
damas pradėjo kartoti:

— Ak, tu nelaimingas, paverg
tasis gyvuolėli! Laiko tave, sau
goja, kad niekur nepabėgtum, — 
atėmė tau liuosybę! Laikys tave 
uždarę visą žiemą ir šers tave 
kuo tik panorės, pasturlakais vi
sokiais. Ak, kad šnekėt mokė
tum, būtum pirmas į socijalistus 
kandidatas.

Bet sft nauju “kandidatu” da
rėsi kas tokio negerai: panėręs

(Pradžia ant 5-to pusi.)

76 kp. Kun. Pranas Augusti
naitis.

89 kp. Mikolas Dzikas, Ona 
DzikiįenjL t

94 kp. Rožė Akamavičienė, 
Valedija Melenienė, Agnieška 
Norkaitė, Jonas Jusaitis, Ona Vi- 
leikienė, Marė Vulkontienė, Ju
lė Šimaituke, Agota Bubenienė.

100 kp. Aižė Radzevičienė.
126 kp. Vincas Kirkliauskas.
137 kp. Dominikas Matas, 

Emilija Milašienė.
138 kp. Marė Leščinskienė, 

Kostantas Maceika.
140 kp. Vladas Grajauskas, 

Magdė Pudzinskiutė, Jonas Trap- 
kevičius.

Į 4-tą Skyrių.
2 kp. Juozas Patokas.
30 kp. Alena Švarcienė.
85 kp. Agota Sadauskaitė.
94 kp. Juozas Kupstas, Alek

sandras Janiūnas, Jurgis Balei- 
ka.

Į Vaikų Skyrių.
1 kp. Silvestras Soroka, Vin

cas Šarkšnis, Antanas Muckus, 
Jonas Černiauskas.

2 kp. Vladas Jenavičius.
8 kp. Albertas Liutvaitis, 

Zabelė Liutvaitukė, Alena Liut- 
vaitukė.

11 kp. Jonas Dambrauskas. ,
13 kp. Ona Zardeckiutė, Valen

tas, Gabrilavičius, Ona Gabrila- 
vičiutė, Valerija Gabrilavičiutė, 
Vincas Gabrilavičius.

17 kp. Ona Urboniutė, Kle
mensas Potockis, Vincas Šarga- 
lis, Antanas Kaminskas.

21 kp. Antanas Šviežas, Pra
nė Mikalauskiutė.

24 kp. Marė Lenkaičiutė, Vin
cas Ratkevičius.

29 kp. Zuzana Kardišauskiutė, 
Jurgis Kardišauskas.

30 kp. Petras Mačiulaitis, Juo
zas Mačiulaitis, Ona Simaliuniu- 
tė.

31 kp. Edvardas Kubertavi- 
čius, Veronika Lapinskiutė, Za
belė Lapinskiutė, Juozas Griga- 
levičius, Jonas Kubertavičius.

36 kp. Elzbieta Aimonaitė, Jie- 
va Grebliauskiutė.

48 kp. Vladas Šlegaitis, Morta 
Šlegaitė.

61 kp. Juozas Gilis, Juozas 
Pauliukonis, Adomas Bagdona
vičius, Alfoncas Žongaila.

75 kp. Vincas Tumosas, Juo
zas Tumosas, Edvardas Franka, 
Elena Frankiutė, Kazimieras Tu- 
mosas, Pranas Tumosas, Marė 
Saviekiutė, Antanas Tumosas.

77 kp. Marė Kuprevičiutė.
85 kp. Pranė Šadvilaitė, Zofija 

Aušraitė, Leokadija Laulinaitė.
89 kp. Alena Kaveckaitė.
94 kp. Petronė Jurgaičiutė, 

Linas Maciudukas, Antanas Stan
kevičius, Nikodemas Rakauskas, 
Juozas Baltrušaitis, Alena Gru- 
ciukėų Liu)dvika/Kr|stapavtičiu- 
tė, Stasys Bernotas, Kazimiera

Hartford, Conn.
Vietinė Susiv. L. R. K. A. kuopa 

laikys savo bertaininį susirinkimą 12 
d. liepos, 2 vai. po pietų parapijos 
salėj, 41 Capitol, avė. Meldžiame nuo
širdžiai visus narius susirinkti ir at
sivesti naujų narių. Turėsime daugel 
reikalu po seimo, paaiškis delegatas 
S. L. R.-K. A. reikalus ir stovi ir ką 
nutarė per 29-tą seimą, nes daugelis 
narių nežino ir nematė organe proto
kolo taigi visi galėsit išgirsti per de
legatą kun. Ambotą ir gausit visi na
riai paliūdyjimus arba diplomus per 
susirinkymą 12 liepos.

Petrai Saulėnas, sekr.

Duąuesne, Pa.
Vietinė Susiv. L. R. K. A. kuopa 

laikys bertaininį susirinkimą 12 d. 
liepos nedėlioj apie 2 vai po pietų, 
pas B. Olechnavičių. Malonėkit drau
gai ir draugės susirinkti ir užsimo
kėti bertaininį mokesni, taipogi ir nau
jų narių neužmirškit atsivesti.

B. Jokubauskas, sekr.

Chicago, III.
S. L. R.-K. A. 85 kuopos, bus pus

metinis susirinkimas nedėlioj 12 d 
liepos (July), 1914 m., 1:30 vai. po 
pietų, sveta'nėje šv. Kryžiaus para
pijos, ant 4<i tos ir Wood gatv. 
Visus narius kviečiame susirinkti, ant 
to susirinkimo nes turime. labui svar
bių reikalų apsvarstyti, taip-pat mel
džiamo atsivesti naujų narių jrisi- 
rašyti. J. J. Polekas, pirm.

Manessen, Pa.
145 kuopa S. L. R.-K. A. laikys 

bertaininį susirinkimą 12-tą liepos 
Jurgio Ričkaucko kambariuose, 3-čią v. 
po pietų, prašau visų susirinkti ir 
naujų draugų atsivest.

L. Narkevlčla, rašt.

Waterbury, Conn.
11-tos kuopos S. L. R.-K. A. pus

metinis susirinkimas bus 12 dieną lie
pos. Prasidės »1 vai. po pietų, Naujoj 
svetainėj, 49 Congress avė. Meldžiu 
visų narių atsilankyt, nes dabar yra 
svarbių reikalų po seimui ir dėl pa
šalpos skyriaus pasikalbėti ir meldžiu 
naujų narių atsivesti.

P. Valūnas, sekr.

Miners Mills, Pa.
25 kuopa laikys bertaininį susirin

kimą, ketvergė 16 d. liepos 7 vai. 
po pietų, 32 West Thomas st. kvie
čiu visus narius ir naujus prisirašyti.

S. Kulikauskas, sekr.

Westempolnt, Md.
131 kuopa S. L. R.-K. A. laikys 

bertaininį ir pusmetinį susirinkimą 12 
dieną liepos š. m., pas pirmininką. 
Malonėkite visi atsilankyti ir atsi
vesti naujų kandidatų. Bus svarbių
tarimų. St Liesis, pirm.

Cleveland, Ohio.
50 kp. S.L.R.-K.A. laikys bertaininį 

susirinkimą, 12 d. liepos 2 vai. po pietų 
bažnytinėj svetainėj. Meldžiame visų 
narių atsilankyti ir užsimokėti mokes
nius, nes daugiaus nebus kaliktuoja- 
ma po stubas. Taip pat bus rinki
mas viršininkų.

M. Šimonis, rašt.

Nevvark, N. J.
8. L. R.-K. A. 36 ta kuopa, laikys 

savo bertaininį susirinkimą liepos 13 
d. vakare š. m. šv. Jurgio dr-joe sve
tainėje. Visus narius meldžiu pribūti 
ant šio susirinkimo. Baštinlnkaa.

Waterbury, Conn.
Susiv. L. R.-K. A. 150-ta kuopą lai

kys bertaininį susirinkimą 12 d. liepos 
1914. šv. Juozapo parapijos senojoj 
svetainėj, tuojaus _po paskutinių mi
šių. šita nauja kuopa turės savo 
pirmutinį susirinkimą. Šita kuopa pri
guli prie draugystės švenčiausio Var
do Jėzaus, taigi ir susirinkimai bus 
laikomi kartu.

Pasarga. Kurie prisirašėt nuo sau-

Waterbury, Conn.
Susiv. L. R.-K. A. 11-ta kuopa lai

kys bertaininį susirinkimą 12 d. liepos 
1914 pirmą valandą po pietų šv. Juo 
zapo parapijos naujoje svetainėj. Bū- 5ią metų, per Kazį Mačinauską,
tų geistina kad visi nariai pribūtų tai žinokit kad visi esat prie šitos 
ant šio susirinkimo, nes bus daug kuopos, taigi malonu būtų, kad visi 
naudingų pasikalbėjimų. Išgirsime ką ateitutė. Ateidami atsiveskite savo 
paliko dėl mus 29-tas seimas, buvęs draugus ir drauges.

Donorą, Pa.
88 kuopa laikys, trečio bertainio su

sirinkimą 12 liepos, tuojaus po pa
maldų. Pobažnytinėjie salėje. Mel
džiu visų narių pribūti ir užsimokėti 
duoklę. * P. M—ka, rašt.

Chicago, IU.
15 kuopa 8. L. R.-K. A. laikys ber

taininį susirinkirlą, 12 d. liepos 1914, 
1-mą valandą po pietų ant 32-tro pi. ir 
Auburn avė. Visi nariai turi prisiųst 
savo mokesnius. Neutaimokėję liks 
suspenduoti arba išbraukti. Teipgi mel
džiu atsivest naujų sąnarių prisirašyti.

O. 8. Žakas, rašt.

Chicago, UI.
99-ta kuopa 8. L. B.-K. A. laikys 

savo pusmetinį susirinkimą nedėlioj 
12-tą d. liepos 1914, Iv. Jurgio parap. 
salėje, tuojaus po sumai, No. 18. To
dėl meldžiu sąnarių susirinkti ir dau
giau, norinčią prisiralyti į 8. L. R.-K. 
A., atsivesti. Su pagarba,

M. L. Ourynakaitė, rait.

Oary, Indiana.
129 kuopoa bus bertaininis susirin

kimas 13 dieną ltepoa, 1914 2 vai.
po pietų, pas VedeakJ, aat 15 gatvės.

IVaterbury. K. Mačėnauskas, prez. Kaz. Mačinauskas, rašt.

Blaivybes Dirva.
4-TAS SEIMAS

Lietuvių Rymo-Katalikų Pilnųjų 
Blaivininkų Amerikoje Susivieni
jimo, atsibus rugpiūčio 25 ir 26 d. 
1914 m., Worcesteryje, Mass, Sv. 
Kazimiero Lietuvių parapijoje.

čiausioji padėka “Draugui”, ku
ria nuo savęs “Vyčiams” patar
navo puikiais straipsniais.

Kiek galima tikėties šis atei
nantis kongresas bus labai svar
bus ir pasiliks istorijoj, taigi su 
tuo dar noriu kreipties prie tų 
“Vyčių“ skyrių, kurie jau yra 
susidarę, bet dar pasilieka ne- 
prigulmingais, ydant skubiai pri
sidėtų, kad ir jų vardas pasiliktu 
“Vyčių” istorijoj.

V isi skyriai malonėsit pasių
sti delegatus, o jei kurie negalės 
meldžiami yra pasiųsti nors įne
šimus, kurie bus atydžiai svar
stomi.

“Vyčiai” pasilikite mylėtojais 
savo darbo, apginkluokit jį ne
pergalimu patrijotižmu, ydant su
šaukti visus pakrikusius savo sū
nus. ir dukteris po viena krikš
čioniška lietuviška vėliava.

Su tikra pagarba
M. A. Norkūnas.

jiems atleisti, ir priskaityti prie 
silpnųjų, o susipratę ir vėl pa
grįš prie Pilnųjų Blaivininkų.

L. R. K. Pilnųjų Blaivininkų 
A. S-mo. centro sekretorius 

J. V. Kovas.
. ) 

brooklyn, n. y. 

Blaivininkų Sąjungos Seimas 
MAS.

23 d. birželio šių metų, nau
joje lietuvių bažnyčios salėje at 
sibuvo sąjungiečių blaivininkų 
seimas. Seime dalyvavo 7 delega
tai. Pirmininkavo p. Montvilas iš 
Brooklyno. Iš svarbesnių nuta 
rimų šie. — t

1) Panaikyti pomirtinė.
2) Pinigus išdalįs iš centro ka

sos proporcijonaliai kuopoms, šį 
darbą privalo atlikti centro sek 
retorius.

3) Susijungti su blaivininkų 
susivienijimu

Iš šių nutarimų svarbiausiai 
trečias. Jį įneše kun. Petkus. P. 
Norkūnas aiškina, kad sąjungie- 
čiai yra vyresni už susivienijimo 
sąnarius ir reikalauja, kad susi
vienijus paliktų vardas ne susi-

LIETUVIŲ RYMO KATALIKŲ 
PILNŲ JŲ‘BLAIVININKŲ AME
RIKOJE SUSIVIENIJIMO 4- 

TASAI SEIMAS.
Rugpiūčio (August) 25 ir 26 

d. 1914 ni. Worcester Mass. Šven
to Kazimiero Lietuvių parapijoje.

Tikimasi, kad šis 4-tasai Pilnų
jų Blaivininkų seimas, bus dar 
pasekmingesnis, ir iškilmingesnis, 
negu pirmieji trįs praėjusieji.

Padėkojus Augščiausiamjam,
Pilnoji Blaivybė, nors dar nepil
nu savo žingsniu (kaip turėtų 
būti) žengia, bet visgi malonu 
girdėti, kad mūsų visuomenė pra
deda labiau atjausti reikalingu
mą “Pilnosios Blaivybės” Ameri
koje lietuvių tarpe, ir vargu 
rastumei kur vietą, nors maža 
lietuviais užgyventą, kur neat
sirastų vienas, du ar trįs jų 
tarpe Pilnųjų Blaivininkų, nors 
dar jie neturi tiek drąsos, kad vienijimo, bet sąjungos. P. Povi- 
sustiprinti savo spėkas, ir vie- lonis atkreipia atydą į nesvar
iai žmonių akyse pasirodyti, kad bumą šio reikalavimo ir primena
jie yra Pilnaisiais Blaivininkais, 
kad Piln. Blaiv. myli, ją remia, 
ja rūpinasi, delei mūsų brolių 
lietuvių gerovės.

Dievas duos, kad ateis laikas, 
kad Piln. Blaivybė užžydės lietu
vių tarpe; lietuvių doros širdįs 
supins brangių gėlių vainiką, ir 
apvainikuos Pilnąją Blaivybę, ir 
patįs taps Pilnaisiais Blaivinin
kais.

Patys didieji gėrikai) mato, 
ir žino, ir atjaučia, kad jau lai
kas mesti svaigalus gerus, ir 
dažnai jau taip atsitinka, kuris 
jau pergalėjąs alkolio intekmę, 
sustiprinęs savo jiegas, išsiliuo- 
suoja iš po to jungo, ir tampa 
Pilnuoju Blaivininkų.

Mūsų Katalikiškoji Bažnyčia 
be atrangos šaukia “žmonės ar
čiau prie Pilnosios Blaivybės — 
arčiau prie blaivios doros!” lie
dama kaip balsamo aliejum ant 
visų savo ištikimųjų, teikia ma-

maždaug akstinus, delei kurių 
susivienijimas užgimė. P. Mont
vilas nurodo nesvarbų šio klau
simo ir paduoda inešimų užvar- 
dįti Amerikos visus blaivininkus 
suvirš atskiru, nei niekam iš 
šių dviejų dalių, neartimu var
du. Ir paduoda nuo savęs apie 
ženklelį koks turi pastarasis bū
ti.

Išsireiškė dar kelios nuomonės 
ir, ant galo pagalios, prieina prie 
to, kad išrenka du kandidetu p. 
Norkūną ir p. Montvilą, kuriuo 
du seimas įgalioja atstovauti pil 
nųjų blaivininkų seime, kad šią 
ręformą galutinai užbaigus.

Organu tampa išrinkta “Žvaig
ždė” iki pilnųjų blaivininkų šei
niuj su tuo tikslu, jeigu su pas
taraisiais susivienįs.

Laikiniai į naują valdybą iš 
rinkta pastarieji asmenįs:—•

Pirmininku — p. Montvilas.
Vice-pirminiuku — p. Norkū

lones gausių atlaidų ir žadina, na8.
ir šaukia visus luomus — “Bro
liai ' Kristuje, arčiau, arčiau, prie 
Pilnosios Blaivybės! ”

Neturime nusiminti, jeigu ko
kis lengvapadis, buvęs blaivini- 
ku, blaivybės draugijoje veikė, 
o paskui susilpnėjęs ir vėl prade
da siurbti raugalėli. Mes turime

Kasininku pasilieka tas pats p 
Mikalauskas, sekretorium irgi p 
Valukonis. Dv. vadovu išrinkta 
kun. Petkus. Likusieji pasiskirstė 
tolimesnes pareigas.

Seimą užbaigė naujas dvasiš
kas vadovas kun. Petkus trumpa 
maldele. Atąilankęs.

MOŠŲ JAUNIMAS.
ATSIfiAUKIMAS VYČIŲ

Gerbiamieji Bendradarbiai:—
Su pasidžiaugimu laukiami vi

ii Kongreso, laukiamė viai išduo
ti šiokį-tokį raportą pradžios vei
kimo, minėtoj dirvoj, laukiamė 
pamatyti to puikaus rezultato 
tų visų, kurie labui mūsų nu
mylėtos tautos nesigailėjo spėkų, 
organizuodami Vyčių skyrius au 
nepaprastų spartumu. Jua bran
gus Tautos mylėtojai supratotė

laikyti ištautėjimo bangas mūsų 
jaunuomenės; negalime atrasti 
jums atlyginimo žodžių, bet lau
kiamas kongresas atras jums vi 
aiema už jūsų pasišventimą, ir su
teiks pagarbos laipsnį, arba žodį 

Laukiant teip augštoa iškilmės 
“Vyčių” organizacijos kongreso 
negalime apleisti neištarę pagar
bos mūsų lietuviškai katalikiškai 
spaudai Amerikoj, o ypatingai 
“Draugui”, “Žvaigždei” ir “Ka
talikui”, kurie nesigailėjo vietos

gerai jog šiuomi tik galėaimė aa-'Vyčių” reikaluose. O užvis augŠ-

VLCIAI, VISUOMENE IR MOK
SLEIVIJA.

Jaunimo judėjimas po vardu 
‘Lietuvos Vyčių” tebėra jaunas 

ir naujas. Nors dar tas judėjimas 
ir yra tik savo užsimezgimo sto
vyje, bet jis susyk randa nemažą 
simpatiją ir užuojautą mūsų pla
čiosios visuomenės. Iš daugel Ame
rikos lietuvių kolionijų ateina ži
nios, kad tai čia, tai ten susitvė
rė ar tvėrėsi vis naujos tos orga
nizacijos kuopos, kad po “Vyčių” 
vėliava renkasi vis didesnis skai
čius mūsų geresnės jaunuomenės.

Ir nestebėtina. Nes siekiai tos 
organizacijos prie kurios taip no
riai rašosi mūsų jaunimas, yra 
gražūs, augšti, prakilnūs. Šalę 
savęs auklėjimo krikščioniškais 
pamatais, auklėjimo savyje Lie
tuvos meilės, dar yra blaivumo 
idėja, idėja savęs lavinimo kaip 
dvasiškai ir protiškai, taip ir 
kūniškai. Berods, kokių gi gra
žesnių, prakilnesnių reikia orga
nizacijai siekinių, kad susilaukus 
užuojautos ir parėmimo iš pla
čiosios visuomenės pusės? Ką nors 
prakilnesnio mūsų jaunimo or
ganizacijoms vargu bei išgalvo
tum. Taigi visai natūralia daly
kas, kad lietuvių visuomenė tą
jį jaunimo organizavimosi dar
bą sutinka išskėstomis rankomis.

Tik, deja, kad toji mūsų vi
suomenė nėra sveikas kūnas. Ta
me visuomenės kūne randas ir li
guistų dalių. Yra socijalistų, ku
rie vėjus gaudo po laukus ar var, 
teliojasi gyvenimo mėšlyne, yra 
palaidų laisvamanių, nieko geres
nio nesurandančių ką veikti, kaip 
tik griovus tikėjimą, Bažnyčią 
ir šaukus apie nedorus kunigų 
darbus. Yra ir taip vadinamų 
tautininkų gaivalas be aiškių 
siekinių ir nemažai linkęs į lais-
vamanybę.

Suprantama, kad visi pastdrio-t 
ji gaivalai į tokį prakilnų jau
nuomenės organizavimąsi po Vy
tis vėliavą atsinešė neprielankiai.

Užvis “Vyčių” organizaciją 
suskato juodinti ir šmeižti mūsų 
neva socijalistai. Mat, pajuto sau 
pavojų: organizuotą jaunimą ne
bus taip lengva suklaidinti ir pa
traukti socijalizmo svajonių ver
petam Nubaidymui jaunimo nuo 
“Vyčių” organizacijos, jie nesi
drovi per savo spaudą tvertis 
visokių nešvarių įrankių. Lei
džia klaidingas paskalas, blk 
“Vyčių” susirinkimai ncapseina 
be svaiginamų gėrimų, būk “Vy- 
čai”, tai tik tamsunų būrys ir 
t. t. Juodina dar ir kitokiais 
būdais. Štai “Keleivio” redak
cija nepasidrovėjo inlisti į sudu- 
busį Miakio tėvo kailį, apsivilko 
skarmalais, apsikabinėjo kardais, 
kryželiais, pasivadino “Vyčių” 
generolu — ir tokia savo at- 
stumenčia ypata mano pašiep
ti, nubaidyti jaunimą nuo 
“Vyčių” organizacijos. To
ki žvirbliams nuo kana
pių tetinkanti baidyklė, gal kokį 
neišmanėlį ir nubaidys; bet “Vy
čiai” tieško svekai protaujančio 
ir toliau matančio jaunimo, o 
tokio panašios baidyklės nenu- 
baidys.

Nėr ką ir minėti, kad laisva
maniai nemažiau už socijalistų* 
atsinešė neprielankiai prie “Vy
čių”.

Kaip ir galina buvo tikėties, 
tautininkai Vyčius pasitiko ne
labai maloniai. Jų spauda, tai vie
nur, tai kitur išsišiepė ir paka
bino dantimis — pažink vilką 
avies kailyje.

Bet kalba čia einas apie gere»t 
nę mūsų visuomenės diduomenę
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o toji, kaip minėjau, “Vyčius” 
sutinka su ištiestomis rankomis.

Nemažesuį prielankumą “Vy
čiai” turi atrasti ir rauda mūsų 
katalikiškosios moksleivijos tar
ne Tiesa, pati moksleiviją dgr 
nėra galutinai fcflšiorgnnizavusį, 
dar nespėjo išplėtoti kaip rei
kiant savo veikimo ribą. Katali
ką moksleivių susivienijimas nors 
šiandien teturi apie pusantro 
šimto su viršum narių, teturi 9 
kuopeles, bet su visuomenės pa
gelba jau apie du metų kaip lei-

apic sveikatos užlaikimų. Paskai
tos pasisekė. Žmonių buvo pilnu- 
to; svetainė, visi kuopuikiausiai 
užsilaikė. Prie inėjiino buvo par
davinėjami tautos ženkleliai. Lie
pos 9 dienoj daktaras Graičūuas 
dar skaitys paskaitą toj pačioj 
svetainėj. Vytis.

Bendras “Lietuvos Vyčią” 
piknikas.

Liepos 4 d. visos trįs Chicagos 
“L. Vyčių” kuopos (Apveizdos

džia savo organą “Moksleivį”, I Diev0> Vi^ Svei,tl? ir šv; Myko’ 
yra nemažai surengęs viešų vaka- *° P«raP’jb) surengė visuotiną 
rėlių, prakalbu ir t t. Bet vis tai pikninką, Jefferson, 111. miškuose, 
nėra pilnai išplėtotas veikimas ir «<;toli bėgančio nedidelio upelio, 
nemanau, kad moksleiviai pasi- ’e*a labai graži, vienok tokiam 
tenkintų panašaus veikimo ru- i pasilinksminimui nepatogi, 
bežiais. Pas katalikus mokslei- 1 Nemažai laiko rengėmės prie
vius dar užtektinai yra jėgų, pa
kaktinai energijos ir noro prie 
platesnio veikimo.

minėto pikniko, nemažai padėta 
vargo, truso. Beabejonės, kiek
vienas norėjo, kad tas viskas ne-

Į kokia veikimo sritį indės tad, nU(‘Bų niekais. Kas labiausiai ga- 
inoksleiviai savo atliekamas jė- k‘jo sukliudyti jei ne oras? Atėjo 
gas, energiją ir pasidarbavimo laukiama diena. Tai buvo su-
norą? Beabejonės, toji liauja vei
kimo sritis, — tai “Vyčių” ju
dėjimas. Nes idealai, kaip kata
likiškojo moksleivių susivieniji-

batoj 4 liepos. Iš anksto, gra 
žus rytąs, vėliau pradėjo dan
gus niaukties ir ėmė lyti. Nu
siminta. Vieni tarėsi laukti, kas

mo, taip ir “Vyčių” organiza-[ dėsis toliaus kiti žadjo skirsty- 
eijos, yra panašūs: tobulinti jau- Atsirado žinovų, kurie pra
miną krikščioniškais pamatais, 1 na*av0 gražią dieną ir ramino 
auklėti lietuvių visuomenei ge-; uerymastaujančius. Ištikrųjų lė- 
resnių, prakilnesnių ir pavyzdin- ra*mas išsipildė: dangus išblaivė-

Ieškau sesers Amelija# Virbalaitėą 
Paeina iš sod. Paikoją, Gauras par? 
Raseinių pav., Kauno gub. Nesenai 
atvažiavo iš Lietuvos i¥ nei namie nei 
Amerikoj nežinome kur ji' randasi. 
Kas žinote ar ji pati malonėkite at
sišaukti šiuo antrašu:

Jurgis Virbalaitis,
2533 IV. 46th PI. i Cliieago, III. 
88—29

?:,i ; •
----------------------- R----- ----------

Amerikos LietuvRj -'Vargoirininkų 
Sąjungos knygyne Tandaii šios 

gaidos:
1 Lietuviškas bažnytinis gies

mynas, komp J. Naujalio $2.50
2. Mažas lietuviškas giesmy-

nėlis J. Naujalio ..., ............30
3. Giesmė į Panelę Švenčiau

sią J. Naujalio................... 45
4. Lopšinė daina, J. Naujalio .45
5. Barkarolė, J. Naujalio .. .50
6. Kur bakūžė Samanota ..

S. Šimkaus ......................... 30
7. Dvi daini, S. Šimkaus .. .30
8. Skambančios Stygos, M.

Petrausko .. .......................... 50
9. Gamta graži, M. Petrausko .50
10. Kalėdinė giesmė, P. Čiur

lionio .................................... 25
Reikale meldžiu kreipties šiuo 
antrašu:

Jonhn J. Hodell, knygius 
216 Wharton st., Phila., Pa.

uždirbtą skatiką, yra sumetusios 
į du tūkstančių rublių. Pati 
Draugija iš savo kasos galės ant
rą tiek pridėti. Tai turėsime jau 
keturius tūkstančius rublių. Bet 
tai tik ketvirtoji ar penktoji da
lis kapitalo, manomiems namams 
įgyti reikalingo. Reikia inažų- 
mažiausiai 15—20 tūkstančių rub
lių. Tiek pinigų Draugija pati 
viena neįsigali sudėti be Visuo
menės pagalbos.

Taigi ir išdrįstame kreiptis į 
tą Visuomenę nuolankiai melsda
mi savo aukomis padėti mums 
įgyti nuosavius namus.

Jeigu Visuomenė sugebėjo pa
statydinti “Saulės” namus, atsė- 
jusius į pusantro šimto tūkstan
čių rublių; jei Mokslo ir Dailės 
Draugijų namams sumesta keles- 
dešimtis tūkstančių, rublių, tai 
tarnaičių draugija neapsunkins 
tos Geradarės Visuomenės, jei pa
prašys sulyginant tik nedidelios 
sumos paaukoti.

Su tikra pagarba Kauniškės Šv. 
Zitos Dr-jos valdybos sąnariai: 
Pirmininkas Kun. Povilas Dogelis. 
Vice-pirm. Aleks. Zakutauskutė. 
Sekretorė Uršulė Bruškaitė. 
Iždininkas kun. St. Žukauskis. 
Valdybos sąnariai: Antanina Be-

lašaitė, Barbora Pipiraitė, Mor
ta Veličkaitė, Valerija Narbu- 
čiukė.
P. S. Aukas galima siųsti šiuo 

adresu:
Kovno, Obšč. Sv. Zityks. Žu-

Adndaistraoijos Draugy
■tės, Iv. Kasimiero Kar. (ant 

Town of Lake).
Pirmininkas — V. Pauktša, 

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

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

So. Hermitage avė.
Knygvedis — Jonas Černiaus

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

gas, 4351 So. Wood st.
Organo Užveizdėtojaa — J. J. 

Palekas, 1802 W. 46th st.,
443 Park avė., Bridgeport Conn. 
Kasininkas — Kun. A. Kodis,

225 High st., Brooklyn, N. Y.

Liet. Zm. Dr-jos Oent. Valdybos 
Antrašai:

Prez. St. Jankus, 360 Nevirk 
•t, Hoboken, N. J.

■Vice-prez., Kaz. Vaškevičių, 
184 Netv York avė., Neįtark, 
N. J.

Iždin., P. Vaičeliunas, 38 Far- 
ley avė., Neįtark, N. J.

Rait., A. M. Staselis 49 Wsd 
įtiek st., Neįtark, N. J. 
Vienokiuose susinešimuose kreip
kitės prie raštininko.

Viskis kas vyrai reikalinga
1$ Visi barzdų skutimui 1$ 

10 DALYKŲ 10
Kad apskelbti mūsų Universalius 

skutimo trankius lr universalius lldlr 
bintas mes parduodame tik per trum 
PU laiką tuos 3 dolerių vertės skuti
mo trankius už vieną dolerį. Mes 
parduodame savo išdirbinius tiesiai 
ir dėlto jus sutaupiošta visą uždar
bį, kurį sau pasiima agentai, 'kuris 
kaip žinote gerai uždirba.

1. Indubnslai sugaląsta britva.
1. 6 colių muilui šepetys.
1. Brltval diržas, užpakalyje drobė.
1. Nikeliuotas veidrodis.
1. 33 colių barberlų abrusas.
1. Šmotelis skutimui muilo.
1. Dėžutė Talkum miltelių.
1. Pagražintas porceliano puodelis
1. Aumlno barberlų Bukos.
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.

1OO
Puikių Ir Spalvuotų 

ATVYRUČIŲ

Daugelis yra skaisčių, retai užtintai 
PAVEIKSLŲ GRASIŲ MODELIŲ IR 

ARTISČIŲ
Taip-pat savalml priplldauClos 
RAŠOMOSIOS PLUNKSNOS 

(fountaln pen).

Reikalingas
tekstinis zeceris, atsišaukite pas

Universal Printing Co.
227 Lindėti St., SCRANTON, PA.

Viskas tik ui 50 centų.
Pigiausias pardavimas prekių už pui

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

Gera rašomoji plunksna (fonntuin 
pen) veltui su kiekvienu užsakymu. 
Jos vienos yra parduodamos krautu
vėse po dolerį.

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

Art Portrayal Co.
DAYTON, OHIO.

jo ir užėjo šypsanti diena. links
mi išvažiavome sutarton vieton.

Pradėjome judėti. Išpradžių
vieni kitiems rankas ir sujung-! bnvo kiek betvarkė, bet paskui ' kovskomu, Russia-Litliuania. 
ti savo veikimą bendros darbo jsusitaisė- yPa5 P° to- kada kun. Visos aukos bus apgarsintos 
dirvos labui j Kemėšis ir kun. Serafinas, ne- 'Kaune einančioje Vienybėje .

galėdami ilgiau mūsų tarpe daly- Aukas priima “Draugo” re- 
vauti, sušaukė visus į vieną kru- dakcija.

gų individų ir veikėjų. Tuo at
veju, berods, katalikai mokslei
viai ir Vyčiai turėtų pasiduoti

Antra vertus, moksleiviams 
veikti Vyčių tarpe būtų tuo 
maloniau, kad darbuotųsi sa- i 
vųjų, tai yra jaunimo tarpe, nes 
senių moksleivių būryje nedaug, 
o gal ir visai nerasime. Darbuo
jantis moksleiviams jaunimo tar
pe, nemaža iš to pelnytų ir patys 
Vyčiai nes tai būtų tikras 
jaunuomenės judėjimas, o kaipo 
tokis, labiau pritraukiantis kiek
vieną jaunuolį prie “Vyčių” or
ganizacijos.

Jau ir dabar nemažas mokslei
vių skaičius priguli prie Vyčių, 
būrio. New Yorke, jei neklystu, 
moksleiviai nemažai pasidarbavo 
sutvėrime tenykštės naujos Vy
čių kuopos ir į tos kuopos veiki 
mą indeda nemaža aktualio dar
bo. Reikia tikėties, kad tai bus 
ne vienatinis pavyzdys ir pana
šių moksleivių pasidarbavimo 
vaisių su laiku, susilauksime dau
giau.

Nemažai pelnytų Vyčiai ir 
apšvietos žvilgsniu labiau jiems 
susiartinus su moksleivija. Mok
sleiviai paruoštų jiems nemaža 
referatų, prakalbų ir abelnai neš
tų V yčiams nors elementarias 
mokslo žinias.

Kad tas “Vyčių” ir mokslei
vių susiartinimas pageidauja
mas ir kad jis įvyks, apie tai, 
rods, nei kalbos negali būti. Nes 
čia einas apie labą mūsų plačios 
visuomenės, suteikiant ir išaųk- 
lėjant jai dorų, prakilnių ir pa
vyzdingų žmonių. Reikia tik, 
kad pati mūsų jaunuomenė, tas 
žiedas, ant kurio remias mūsų 
čia Amerikoje ateitis, ji pati sus
kubtų sparčiau rašyties prie “Vy
čių” kuopų ar bent tvertų nau
jas, kur jų dar nėra. Jau, berods, 
pati jaunuomenė turėtų suprasti, 
kad nieko pamatingesnio nevei
kiant nei patys sau nei savo arti

I vą ir pasakė po gražią prakal
bą, ragino surengti kitą, tobule
snę gegužinę. Laikas prabėgo 
greitai; atėjo ir vakarieniautų 
laikas. Aplink rūpestingai pa
ruoštą stalą nusėdo dvi ilgos ei
lės, lyg viena šeimyna. Vaka
rienė praėjo labai linksniai, pa
sakyta dvi prakalbos ir gau pa
vykusių eilių. Iškilus klausimui 
ar taisyti antrą šįmetą gegužinę, 
visi vienbalsiai pritarė, ir matyt

AUKOS PER “DRAUGO” 
REDAKCIJĄ.

Kairiūkščio sumanymui, 100= 
100,000, jei jis įvyks pasižadėjo 
aukauti, No. 43—4G Kun. I. Zimb- 
lys, Philadelpbia, Pa. “Saulei” 
100 rb. ir “Rytui” 200 rb.

DRUGIJV REIKALAI.
Dr-stė 8v. Kazimiero Karalaičio, 

ant Town of Lake, turės savo pusme
tini susirinkimą nedėlioj 12 d. liepos 
(July), 1914, 2-rą vai. po pietą, Sv. 
Kryžiaus parapijinėj svetainėje, ant 
46-tos ir So. AVood gat. Nariai kiek
vienas privalo susirinkti, nes turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyti. Na
riams už nebuvimą susirinkime, bau
smė, pagal įstatus.

L. Aboravičius, rašt.

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

231 S. 4th st., Brooklyn, N. Y. 
Raštininkas — Kun. M. A. Pan-
kaaskas.

Dr. A. Yuška
1749 Se. Halsted SL CHICAGO

Tat. Canal 2118

KLAIDOS ATITAISYMAS.
Praėjusiame “Draugo"’ nume-

,. , . ...... ; ryje, 3 pusi. straipsnyje “Naujidės pastangas jos įvykdinimui. ». . . . . .. .. /rr. , . . , . Kastai praleista pirmoji eilute,1* rtsJnivm -i vr vr I r- zvrr įbr'iil-nf’dnn v 1Kadangi įvykęs piknikas dau 
i gumos pripažintas nevykusiu, 
reiktų tokį skaityti lyg bandy
mu prie atsakančios gegužinės, 

t Suvalgius vakarienę būta dar žai
slių, dainų, Lietuvos himnas bu
vo taip energiškai sudainuotas, 
kad net miškas skleidėsi. Besi-

kuri turėjo būti Vairas Literatū
ros, dailės, mokslo ir 1.1.

Redakcijos Atsakymai.
Viščiukui. Tamistos žinutę sutrum- 

artinąs vakaras ragino į namus. ’ pinome'. Vengkite aprašinėjimo

Nenoriai visi apleidžia vietą pa
likdami vien žynių pėdsaką, su

manumai indomų dalykų ir negirkite 
pavienių asmenų.

K. Mačinauskui. Labai gaila kad
lyginę lyg grindis minkštą miško esama tokių žemos vertės žmonių, ku-

S«siv. Liet. Rymp-Kat. Am. Val- 
bos antrašai:

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

Vice-prezidentas: J. Rikterai- 
tis, 91 Congress avė., AVaterbury, 
Conn.

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

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

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

Dvasiškas Vadovas: Kun. J. 
Jakaitis, 41 Providence st., Wor- 
cester, Mass.

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

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

samanų patalą. Iškilmingai grį
žome namo. Muzikantai ėjo pir
ma grodami, paskui traukė vy
čiai susitvarkę pavyzdingomis 
eilėmis. Nustojus muzikai, pa
traukdavome sutartinai lietuvišką 
daina.

rie mus prigaudinėja. Prisiųskite ra
šytą pasiteisinimą, jei bus galiama, 
indėsime į “Draugą”. Pavardžių re
dakcija neišduoda.

“Kataliko” skaitytojui. Tamistos 
straipsnis mums netinka. Nedėsime.

P. Niurkai. Nežinome ko tamista
Dainos, matyt, puikiai Bor1'

, ... i j i. .. . v. . M. K. Petrauskui. Gal butume irskambėjo, kad net svetimtaučiai , . . . . ... . . *. . sunaudoję tamstos rasynelius, bet tarp
rankomis plojo. daugybės taškų taškelių rankraščio

Negalima nepastebėti to, kaipo negalėjome išskaityt. Metame gurban. 

visi gražiai užjsilaikė, žinoma,
ačiū tam, kad vyčiai laikosi prin
cipo blaivybės ir nei vienas ne
išdrįso apkvaityti galvą alkoliu.

Su nekantrumu lauksime kitos 
gegužinės. Vytis.

Apgarsinimai.
GERADA JO LAUKAS.

Nelabai senai męs gavome laiš
ką nuo Rev. E. Polasek, kur 
skausmingais žodžiais buvo ra
šoma apie pagailėtiną padėjimą

Lietuvių Katalikų Federacijai
Centro Valdybai antrašai:

Prez. Rev. J. Misiąs, Boz 263, 
Elsworth, Pa.

Vice-prez. Rev. F. B. Serafinas, 
10806 Wabash avė., Chicago, HL

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

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

Kasos glob. Rev. S. J. Cepaaa- 
nis, 318 Fourth avė., Home- 
eted, Pa.

Kas. glob'. P. V. Obieeunas, 92 
and Corson st, S. S. Pittsburg, 
Pa.

Į LIET. VISUOMENĘ.
Gerbiamieji:

Jau šeši metai, kaip Kaune gy- Saur iš Montgomery, Minn. 
vuoja lietuvių katalikių šv. Zitos ^a’,ar gavome antrą laiką, ku- 
Draugija. Yra tai viena iš pir- ,as akamba sekančiai: “Noriu 

miems daug naudos atnešti nega- mesniųjų lietuviškų katalikiškųjų -)ums pranešti, kad Mr. Saur ap- 
lės. Vėlytina tad, kad jaunimas draugijų, įsteigtų pradžioje naujo ^a'k® Trinerio Amerikoniškąjį 
kuosparčiausiai spiestųsi į “Vy- kultūrinio darbo Lietuvoje. Kartaus \ yno Elixirą, už kurį
čių” kuopas ir, veikiant bendrai Prie tos Draugijos susispietu- ,aeldziu Prnmtl širdingą padėką, 
au katalikais moksleiviais, sutver- sios yra lietuvės tarnaites ir dar- va,stas yra t,krai didelė ge
tų galybę, kuri būtų kaipo tvir- bininkės: čia josios gauna reika- Fa ejystu P°niai Saur, nes gelbsti 
tovė prieš visokias jaunuomenės lingą iš sodžiaus miestan atva- Srumuhaviinui. Ji nesijaučia 
tvirkinimo sroves, kuri sutrintų žiavus globą ir priežiūrą, čia vie- ta,P nerviska, kaiP Pirma » visas 
galvą nedorybės ir tamsybės sma- ; tos nustojusioms arba ligoje esan- J08 kunas eina stipryn. Su pa- 
koi. J. B. K. . čioms duodama prieglauda ir pa- , >a_ . \'T’. ’ okiSek’ Mont-

šalpa.
Lietuvos Vyčiai.

'Apveizdos Dievo parapijos Vy-

komery, Minn.” Męs esame la
bai dėkingi už šitą pranešimą ir

Draugija savo sąnariams pn-i„A-„„ , j m •, . ...... norime pasakyti, kad Trinerioglausti turi pasisamdžiusi butą, .._ „;1,_ v .čių kuopa birželio 30 dienoj laikė 1 už kurį kag metą moka iki € Tomskas Kartaus V yno
savo mėnesinį susirinkimą. Per rubliy. Draugija turi savo mo- J-L vt- k*"" T
susirinkimą įsirašė dar keletas kykų skalbyklą ir biflrą vie- ’ atw’k,“^®8e negrumulia-

tomą gaut,. Ir tom, m0 Aptieko,p Jo„ TrU
re.kal.ngaa yra bota, Draugi- ,33^5,39 go A,h|lnd
jos sąnarių skaičiui didinanties

“Lietuvos Vyčių” cent. valdybos 
antrašai:

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

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

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

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

Kasos globėjai: St. Mačulis, 185 
Chesnut st. Lawrence, Mass. 
Agota Simanoniutė, Lauvrenee 
Mass.

Dvasiškas vadovas kun. Jusaitis, 
Lawrence, Mass.

naujų narių. Buvo svarstyta 
daug visokių dalykų. Tarp kitko 
išrinktas delegatas į Vyčių sei
mą, kuris bus liepos 7 ir 8. Vien. 
balsiai išrinko kuopos pirminin
ką A. Aleksandravičių. Girdėjo
me, kad ir kitos kuopos išrinko 
delegatus, būtent: roselandiečiai 
kun. Kemešį, nortlisaidiečiai K. 
Pakštą. Taigi gerbiamiems dele
gatams linkiame laimingos kelio
nės ir geras pasekmės darbuoties 
neimė.

Liepos 2 dienoj bažnytinėj sve
tainėj “Vyčiai” surengė paskai
tas ; skaitė daktaras Graičūnas

•, • j . , avė., Chicago, III. Nuo reumatis-reiks ir buto didesnio, priseis tuo- , , ... , _ .
kart du kart brangiau mokėti,
kiek dabar kad mokama. O kiek
dar visokių nepatogumų krau- 
stanties iŠ vienos vietos į kitą! 
Draugija neturėdama nuosavių 
namų negali plėtotis ir tinkamai

nerio Linimentas yra labai re
komenduojamas.

PAIEIKOJIMAI.
Vargonininkas, ieikau vietos. Esmu 

aprūpinti savo sąnarių reikalus, j blaivas, 22 metą amžiaus, galiu vesti 
Todėl jau pribrendo reikalas nuo- U mokyklą, reikale atlieku ir
žavius namus ifytl -v— .

Tam dalykui pačios draugiji
ni n kės-tarnaitės ir darbininkės, 

įtraukusios nuo

zakristijono darbus.
Jeigu būtą reikalinga, kuriam ii

gerb. kleboną malonėkite atsiiankti J 
“Drango” Red. J. J. S.
27—®0 ,

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

4557 So. Wood st., Chicago, HL
I Viee-pirm.: — J. Aleksa, 

658 W. Saratoge st., Baltimore, 
Md.

II Viee-pirm.: — Misa A. Rum- 
laitė, 4608 S. Wood st., Chicago, 
m.

Dvasiš. vadovas. — Rev. P. Ssu- 
rusaitis, 46 Congress sve., Water- 
bury, Conn.

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

Kasierius: — Rev. V. P. Kar- 
kauskas, 46 Congress avė., Water- 
bury, Conn. «i..

“Blaivyb. Dirvos” redaktorių, 
Rev. J. J. Jakaitis, 41 ProvideSKe

“DRAUGO” AGENTAI. 
Paduodame čionai surašą mu

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

CHICAGO, ILL.
Kun. Ambrozaitis, 2323 W. 23 PI. 
Drazdauskas, Juozas 10806 Wabash avė. 
Domijonaitis M. J. 903 W. 33rd str. 
Galminas, Dominikas 6004 8. State st. 
Jučas, Vincas 3252 S. Halsted st.
Knn. Kazakas, 1644 IVabansia avė., 
Kun. A. Petraitis, 8801 Saginan avė. 
J. J. Polekas, 1802 W. 46th str. 
Simutis, Leonardas, 717 W. 18th st. 
Gaižauskas, V. 10759 Michigan avė.

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

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

NE17ARK, N. J.
Brazauskas, J. 202 Jefferson st.
Jucys, Petras 105 Warwick st.
Leščinskas, IValter 196 New York avė.

CAMBRIDGE, MASS. 
Baranauskas, A. 49 Union st.
Vaisauskas, Antanas 28 Sehool st.

WATBRBURY, OONN.
Buškus, Boleslavas 866 Bank st.

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

St. Okartes, III.
Knn. Course, Robert

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

CICERO, tt.t.
Kun. A. Ežerskis, 1506 S. 49th Ct.

KBNOSHA, WIS.
Kun. Gadeikis. J. A. 65 Milwaubee avė. 

Stankus, Pr. 808 Middle str.
MASPETH N. Y.

Gražulis, Jurgis 88 Clinton are.
SILVEB CREEK, PA.

Gudaitis, Antanas
LOWBUL, KAM.

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

MONTEILO, MASS.
Jnška, Vincas 129 Melrose st.

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

BOSTON, MASS.
Valiukonis, Petras 261 Broadrray
Svagždys, Leonas 261 Broadway
Mikalauskas, Povilas 248 4th st.

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

BALTIMORE, MD.
Pautienius Juozas 722 Lexinton st 

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

BRIDGEPORT, CONN. 
Saučūnas, Jonas 41 Johnson st.

HARTFORD, OONN.
Kneižis, Antanas 41 Capital avė.

NEW BRiTAIN, 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. Patinas, 416 N. Marshall st., 
PITTBBUBOR, PA. 

Miškevicz, J. B., 2135 Sarah st.. S. S. 
P. Zaveckas. 425 Parson str.

' CONNERTON, PA.
Laukonis A. P. O. Bot 5 Ssb. County 

NILKES-BARRE, PA.
Kun. Sznpiinskas, 190 S. Meade, st. 

J. Stulgaitis, 122 S. Meade «tr., 
O1BABDVILLB, PA.

Kun. Pr. Augustaitis, St. Vincenta 
Rektory.

17AUKBOAN, ILL.
Knn. Zaikauskas. 1232 S. Lincoln st. 

ATHOL, MASS.
Jonas E. Karosas, Lithnanian Store

Telefonas Canal 4052

5 Dr. A. L Rotiumsto
2302 Se. Leavitt St.6

3J

ATSISAUKIMAS Į TAUTIEČIUS.
Dabar yra geriausia laikas pirkti 

žemę, pakol dar pigu, važiuokit įsi- 
rinkt gražiausio! vietoj. 7 Liepos bus 
didžiausia suvažiavimas iš vsur.

M. Walenčius.
Peacock, Lake Co. Michingan.

(26, 27) .

Rusflfkal Amerikoniškas 
biuras, uždėtas pagal 
Illinojaus Valstijos tie
są. Jo kapitalas siekia 
$10.000. Teisią depart- 
mentas atlieka advoka
tą reikalus, pardavi

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

RUS8IAN-AMSBI0AN BEURAU
160 N. Fifth avė. Tarp .Randolph ir 
Lake gatvių Chicago, III.

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

Tel. Yards 1S94

ED. REUTER
Didžiausė siuvamų mašinų krau* 
tuvė. Mašinas parduodame nuo 
$3.00 ir ausrėCiau.

1616 W. 47th St. Chicago, III.

Automobiliu Gumos 
Dirbtuvių Kainomis 

Sufiupok dus 30 iki 60 nuoiimčiy

Jei nori žinių iš

Škotijos ar Anglijos
IteUaiyk dfisinitinį laikraštį

“įSEVIiy DRAUGĄ”
Vienintelį Didžiosios Britanijos

Lietuvių-Katalikų organą.Kaina metams vienas doleris Pusei metu 50 centu.
Adresas: Rev. Jos. RorM
Mossend, Lanarkshire,

Scotland.

P. A. MAŽEIKA
Seniausias lietuviškas graboriua 

Chicagos mieste. Per 15 metų maao 
graborystės tarnavau savo broliaam 
lietuviams. Grabai yra numažinta 
kaina: dideli nuo $12.00 ir augščiau, 
o maži grabeliai nuo $3.00 ir aus
čiau. Meldžiu atvažiuoti į mano krau
tuvę, o persitikrinsite, kad ne reikta 
sunkiai uždirbtus pinigus mėtyti, jie 
paliks našlaičiams, kurie bėdnais pa
lieka. Žinokite gerai, jei norite mokėti 
$100.00 tai pas mane galite gauti oi 
$50.000. Neklausykite agentų ir kokių 
bobelių, bet nueikite pas kitų ir per
sitikrinkite kas pigiau daro. Daroma 
pigiau, nes turime savo dirbtuvę, savu 
karaboną ir dangybę automobiHų.

Su pagarba P. A. MAŽEIKA. 
3315 Aubrun avė. Tel. Yards 113S

PREMIER

“NON PUNCTURE”
Automobolių gumas gvarantuojame 75M 

myliiį važiavimo.
Šitos gumos gvarantuojamos kaipo ištai
kančios ilgiausių kelionę, tečiau parduo
dama net pigiau neg gumos paprasto gva
rantavimo. Tas gvarantavimas ast
ma perdurimą, išsipūtimų ir visuoti
nų nusidėvėjimų. Gvarancija apiaia 
7,500 mylių kelionės išskyrus tyžta 
padarytų blėdį. Šitos gumos padaryta, 
sunkiausiems bandymams.

Jungtinių Valstijų valdžia sinnžta 
užsakymus tania gumoms į mflsų asm- 
krevą.
Kaip 8PECIJALĮ ĮVEDAMĄJĮ 
siulijimų mes akiname per 10 
sekančių kainų

GUMOS — TRUBOS

Guma Triuba 28x3 S 9.20 S 3.09 ,
38x3 S 7.20 $1.65 80x3 10.25 2.39
30x3 7.80 1.95 80x3% 13.50 2.89
80x3 % 10.80 2.80 32x3% 14.05 3.09
88x3% 11.90 2.95 34x3% 15.25 3.20
84x8% 12.40 3.00 81x4 17.00 3.25
82x4 13.70 3.35 32x4 18.00 3.39
18x4 14.80 3.50 33x4 19.50 3.49
84x4 16.80 3.60 34x4 20.40 3.69
S«x4 17.8S 3.90 85x4 21.00 3.80

19.75 4.85 36x4 22.00 3.99
36x4% 19.85 4.90 85x4% 26.00 5.09
>7x4% 21.50 5.10 36x4% 27.00 5.19
87x5 24.90 5.90 37x4% 27.50 5.15

Visokio didumo turime ant rankų 87x5 32.60 5.49
Nečiužiančioa gumos (Non-Skid tires) Turime visokio didumo. Nečiuožtaa-
15 nuošimčio brangiau, raudonos tru 
bos 10 nuošimčiu brangiau neg pilkos 
Visos naujos, švarios, šviežios gvs- 
rantuotos gumos. Geriausio ir neprigul- 
mingo išdirbimo. Pirk tiesiai nuo 
mūsų ir taupyk pinigus. 5 nuošimčiai 
nuleidžiama užmokant sykiu su už
sakymu. C. O. D. gavus 10 nuošim
čiu mokesnies. Leidžiame peržiūrėti. 
TIRE FA0T0RIE8 SALES CO. 

Dep. A. Dayton, Ohio.

Vssiliaukas, J. S. 112 Oreeae st. 
Kvietkns Simonas 318 Barp atr.

E. ST. LOTUS, TT-T. 
Petravičiūtė Ona 1133 N. 13 th str. 

PITTSTON, »a.
Liet. Knygynas, 72 N. Main str., 

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

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

INDIANA HARBOR, IND.
R. B. Yasuiis, 3604 Deodar Str., 

Lainvuee, Mass.
Ramananskas, A. 101, Oak st

KELIAUJANTIEJI AGENTAI. 
Aleks. Jurgeliavičia, A. Martinkns

ir A. Linkus.
Stulpinas Vincentas.

PADEKITE STATYTI

TAUTOS NAMUS VILNIUJE
Aukas priima musų redak

cija, arba galite siųsti tiesiog 
į Vilnių šiuo adresu:

LIETUVIŲ MOKSLO DRAU6IJA ,
(Lltovskofe NassėneterOMCmtavn), ■

Lydąs gmtveAė, 7, Vitalis*. 
RuMia-Lithiukota.

čios (Non-Skida). 20 nuošimčiu bran
giau. 5 nuošimčių nuleidžiama jei 
prisiusi pinigus sykiu su užsakyme ta 
ir jei vienu kartu užsakai du pri 
siuntimus dykai. C. O. D. gavus 1S 
nuošimčiu vipos sumos. Turime aą- 
rybuotų skaičių, taigi patariame 
lankti ilgai siunčiant užsakymų. Mina 
parduodame tik vartotojui ir pirkė
jas turi parankumų uždirbti par- 
kupčių uždarbį.

Nepraduriami sustiprinto!ai. 
(NON PUNCTUARE RELINERS) 
Vartok mūsų sustiprintojus, jta 

neleidžia išsipūsti ir sulaiko 90^į 
sidurimų, beto jie suteikia daug 
stančių mylių kelionės patarnavAanu 
Kada savo gumose važiuoji be rūp. 
ir gumų sugedimo.

Visoms 3 colių gumoms .
Visoms S% colių gumoms 
Visoms 4 colių gumoms .
Visoms 4Hcolių gumoms .
Visoms 5 colių gumoms .
Visoms 5 M colių gumoms

$ LSS 
. .$ZSB 
. $SAS 

$3-73 
..ISA*

NM-PiMCture Ura FkImj
D*yt«a, Olėta. Į 2



DRAUGAS Liepos (July) 9, 1914.

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

4601 So. Ashland Aveaue 

CHICAGO, ILL.

Priima pinigus taupinimui ir moka 3čią nuoš. metams.
Biznieriams ir kitiems atidaro Cbecking 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 Konsulj. 
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

tilt už

$ $ $ Jums

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. W1EGNER
DAKTARAS

(Kalba lietuviškai)
| 3337 8. Morgan St., Chicago

Bell System
Drov.r 3473 J KAWALLS

LIETUVI! FOTOORAFAS
1624 w. 47th St. Kerte Marshlkld Avė. netoli nuo Ashland Avė. 
Naajantiir geriami paveikslai vestuvėms ir kitiems atsitikimams. Ateik ir pats pamatyk

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

Specijalis pasiulijimas pančekų
Gvarantuotos Wear-Ever pančia- 

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

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

YPATINGAS PASIULIJIMAS 
VYEAMS. *

Tik per trumpą laiką šešios poros 
mūsų geriausių 35c gvarantuotų pan
čekų visokios spalvos su rašytu gva
rantavimu ir mūsų gerai žinomus Vyrų 
Paradise keliarisčius už 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 gvarantuojamos gerumu, sti
liumi, geriausia medžiaga ir darbu, 
niekados nenublukimu ir išlaikymu 
per šešius mėnesius nesukiurusiomis, 
arba nauja veltui.

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

Dayton, Ohio.

andagunias kalbant per telefoną yra la

bai svarbus daiktas. Per telefoną gali

ma išgirsti visus akcentus ir pakrypimus taip 

aiškiai, kad erzinimas kalbamui dalykui, gali bū

ti netyčia ir nežiomis įveltas. Žiūrėk, kad at

kreiptum domą į tai, apie ką kalbama. Kalbėk

šypsodamasi. ’ - Z

Balsas su nusišypsojimu ima viršų.

Chicago Teleph'onė^Company 
Bell Telephone Building

v Official 100 ’

“ATEITIS”
Naujas Sąvaitinis Laikraštis.

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

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

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

dėjimą ir veikimų. 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 reikalavimų.
“ATEITIS” yra 8 puslapių didumo ir prekiuoja tiktai $1.50 me

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

“ATEITIS” galima užsisakyti šiuo adresu:
"ATEITIS”

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

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

Telephone Drover 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka

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

S. E.
(KURTA 1867 M.

COR. CLARK AND W. MONROE STR,
TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitus pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dau
giau, už kuriuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

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 Seredoms pagal sutartį.

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Paraše

CHARLES DICKENS
Lietuvių Kalbon Verte

Jonas Kmitas

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

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

Rašyk adresu:

A. 0LSZEWS£I,
3252 So, Halsted St., GHIGASO, ILL.

C JŪSŲ MOKYKLOS VIRŠININKAMS r 
J Gražios kolegijų vėliavos v
Yale ir Harvardo, kiekvienas 9 c. 3 24 

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

Visi geriausio milo su milo antgal- 
viais, stulpeliais, radėmis, maskotai# 
$68Manyare. . llu šimtšz-asn.lLiėšj„vo 

i padarytais tikrose spalvose. Tas pui
kus surinkimas siunčiamas už 59 c.. 
ir 5 centus krasos ženklelių už prisiun- 
timą. Siųsk tuojaus.

HOVARD SPECIALTY COMPANY 
Dayton, Ohio.

ų- *

vtž 
VU 
VU 
vU

Pirmutinis Lietuviškas New Yorke

UŽEIGOS NAMAS arba MOTEI ’S

Gerų lentų pigiai
EIK PAS

Carr Bros, VVrecking Co.
fine)

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

(r

ARION MUSIC STORE

Armonikos, akordinos,koncertinos, smuikai blaa 
pigiai. Krautuvė atvira iki 9 vai. vak. Nedalio
mis iki 12 vai. ĮSOS So. Halsted St.

EIK PAS

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

4558 So. Ashland Avė.
Šiaurvakarius kampas 46tos gatves

Yards 1741

J. F. EUDE1KIS
GRABORIUS

Parsamdo karietas ir automobilius 
dėl pagrabų vestuvių ir krikštynų.

4605 Hsrn'tage Avė.. CHICAGO.
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TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMS LIETUVOJE
Kas Ketina grjžti į Lietuvą arba nori atliekamus pinigus 
gerai jasidėti, rašykite Ir siyskite pinigus šiuo adresu:

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

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

už pinigus visu savo turtu.
Reikia gerai jsitčmytijis švarbus dalykas, kad- - - - - - - - - - - - - - - - -
Visi pinigai užtikrinami nekilno

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

stančių Rublių Garantijos Perviršijimo,tokiuo būdu pinigą 
nieka^ negali pražūti.

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

Broli Lietuvi, atsimink kad dėdamas pinigus Brolių Vailokaičių ir 
K. Draugijoje: 1), turėsi 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; suiežko no
rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai grįšti j Lietuvą ir pirkti 
sau vietą, tai būtinai susižinok su Draugija Brolių Vailokaičių ir Ko. 
Kaunas Viešasis Piečius, LietuvaRusija.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Semin ar i j a

CHICAGOJE.
Vieniolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių aky- 

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

nimui ir i&aaklėjimai. Seminarijoje prie reguleriikojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: mazika, paiiy. 
mas, siuvinėjimas ir taip toliau.

GER08 MOKINTOJOS PIOU8 UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreipties prie Motinos PerdėtinAa 

iiao antrašo:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.
mmommii

r Du-kart Savaitinis Laikraštis

“SAULE”
Jau 25 metai, kaip išeina kas U- 
tarninkas ir Pėtnyčia. Prenumera
ta kasztnoja metams: Amerikoje 
$2.50 metams, pusei mettĮ $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 — C0.
Mahanoy City, Pa.

(

Plymouth National 
BANK.

Kapitolas su perviršiu 
1165.000.00.

Šitoji Banka prižiurtas 
Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nueSunUai 
auo sudėtų pinigų. Galime 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Postlethw&ito, 
iždininkas

Mandagus patarnavimaA

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai

visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: iįokardu 
guzikučiu meta- 
liavu, anameHotu 
ir padengtu oellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestus dar
bu. atlieku artia-B
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M. A. Norkūnas
ROSE. SL, MONTELLO. MASS/

GARSINKITES
“DRAUGE”

' ' » !l

Y ra tai labai graži ir interesinga 

apysaka. Pradėjus skaityti, sunku 

/yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

vienas, norintis smagiai ir naudin- i 

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny- i 

gą. Yrą tai stora knyga, turinti 520 i

puslapių, o kainuoja

TIKTAI $1.00
Tokios geros, naudingos ir drauge i 

taip pigios knygos dar nebuvo
pardavime!

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

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 ff. 46th Street, - Chicago, III.

Rašyk tuojaus.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-koc <*asla- 

pių, didelio formato ir sui^'«ia 
svarbiausių žinių iš Amerikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Katalikas ietimi $2, pussej mėtį SI.
Užsirašyt 'katalikas'' galima kiek

viename lai: Rašykite tuojaus, o
gausite vien^ ataliko” numerį pa
matyti veltui.

J. M. TANANEVICZ, 
3X48 8. Morgan St., Chicago.

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600-4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus J Banka užčedyjimui nuo 
Vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią 
procentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigu. 
J visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų 
linijų J krajų ir ii krajaus, taipgi tikietUR ant 
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatit kai ir per laiškus. Tik kreipkitčs 
viršminStu antrašu.

“JAUNOJI LIETUVA’
- Iliustruotas Literatūros, Mokslo 

Visuomenės Mėnesinis
Laikraštis

Išėjo iš spaudos jau ketvirtas numeris.
‘JAUNOJI LIETUVA” laikosi bepartyvės pažangiosios pakraipos. 
‘‘JAUNAJAI LIETUVAI” sandarbininkauja, prižadėjo ir pakviesta 
sandarbininkauti beveik visi pirmaeiliai mūsų poetai, beletristai, 

mokslininkai, publicistai ir t. t.
“JAUNĄJĄ LIETUVĄ” leidžia bendrovė, inkorporuota pagal Illinois 

valstijos tiesas.
Kiekvienas, kuris užrašys namažiaus kaip tris metinius prenumera
torius “Jaunajai Lietuvai”, gaus dovaną 6 knygas V. Kudirkos 

raštų, T. M. D. išleistų.
“JAUNOJI LIETUVA” kainuoja metams $3.00, pusei metų $1.50, 

pavienis numeris 25 centai. ,
Visa ką siųskite antrašu:

“JAUNOJI LIETUVA”
J *4611 So. Paulina St.,

LIETUVIAI, KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Mes patėmijom, kad būtinai yra reikalinga lietu
viams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi mes ir 
ir įsteigėm tą užeigos namą, kuris randasi po nume
riu 498 VVashington St., kampas Spring St., New 
York, City. Brangus keliauninkai, kurie manot ke
liaut į Lietuvą, nepamirškit atsilankyti į mus užeigos 
namą, o gausite sanžiniikus patarimus. Mes pasnin
kam New Yorke pasažierus, pribuvusius iš kitų mies
tų. Suteikiam jiems nakyynę ir parupinam 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 daviernastis pigiau 
kaip kiti. Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėda
mas iš kur ir į kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis 
pas mus su visokiais reikalais į artymiausį jums offi- 
są ar per laiškus.

1 Geo. J. BARUSIUS ir d.

* 498 VVashington St.,
W Corner Spring Street
* NEW YORK City. N. Y.
* v
$ 820 Bank Street, WATERBHRY, CONN.

P. WASILIAUGKAS

261 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų 

gatavų su ariamais laukais, su sodai* 
j ir budinkais, su prastais ir labai ge
rais budinkais, turiu mažų ir didelių,

BvLoi Londono “Tango” kaklarišis 
D J Kili “Evelyn Thaw” brasletas

Tie du gražus dalykai labai Ieško- 
komi geresnės draugijos moterų. Novr 

farmų ant pardavimo, žemės lygio, su į Yorke ir kitu09e liestuose. Jie yra

moliu, su juodžemių ir .u smėlu
; maišytos. Neišdirbtos žemės turiu vi
sokios rūšies: lygios, su kelmais, kitos 
su medžiais trečios — pliki laukai, n09 ar 8eno3 
kur gali eiti ir arti be valyme. Par- 
duodu visokio didumo plotais arti 

j miestukų ir priepat gelškelių. Didžiau- 
' šioje Lietuvių kolionijoj Michigan Val
stijoj} kur yra 215 Lietuvių farmerių, 
tarpe tų Lietuviškų farmų ir tos že
mės randasi prekės žemių nuo $9.00 

i akeris ir brangiau pardodu, ant leng
viausiu išmokėjimų. Atvažioki touj 

j ir kaip pribūsi į Peacock tuoj telefo- 
nuoki man į farmą o aš gavęs žinią,

gražus ir dailus auksu padabinti da
lykai, kurie palinksmins širdį kiek
vienos merginos ar moters ar tai jau 

Labai puikus ir vilio-

j tuoj pribūsiu su automobiliu ir jus I
♦ į apvažiosiu po farmas ir laukus, kurie j 
X yra ant pardavimo, iš kurių gąlėsi pa- 
Susirinkti tinkamiausįą vietą. Rašyki tuoj
* Gausi knygelią apie kainą ir viso kral- 

to mapą dovanai.
Adresuok:

Anton Kiedis.
Peacock, Lake County, Michigan.

s

Mūsų pasiulijimas dykai. Mes skel
biame. Spearment kramtimo gumą ir 
norime, kad būtų kiekvienuose na
muose toji puiki ir sveika guma. JI 
pasaldina kvėpavimą, pabaltina dan
tis ir padeda virkštinimui. Ji atgai
vina ir patenkina visus. Kiekvienam 
prisiuntusiam tik 50c ir 10 centų už 
prisiuntimą mes išsiųsime didelę dėžę 
20 paprastų 5 eentinių pakelių Spear- 
mint gumos ir indėsime gražų “Tan
go“ kaklaraištį Ir “Evelyn Thav»” 
branzaletą visiškai dykai.

Tas pasiulijimas yra tik trumpam 
laikui. Ne daugiau kaip du užsaky- 

i mai vienam žmogui. Perkupčiams ne- 
neparduodame.

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

Chicago, III. J
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Daktaras Ignotas Slankas,
Lietuvis 'daktaras. Gydo ivairiausea ligas ^yru, Moterių ir Vaiku. Daro opera
cijas. Turei savo locna ligonbutį. Lekarstas sutaiso pats dėl kiek vieno sergančio.
Ofi-o Valandos: Nuo# Iki U Krito; po piet. 7-8 voką ro Nedel. iki S po piet.

Kreiptis reik visumet ant to tikro adriao taip:
DR. STANKUS, 1210 8 BROAD8T., PHILADELPHIA, PA.

BONA MORS
SODALITY

STJAKSHfflūM

"OSTRE/ICAN

R. H. Morgan

Jėdirbėjaa Ke
purių, Kukardų, 
VėliavŲ, Antspau 1 
dq, ftarpų ir ki
tokių tam pana
šių dalykų.

Reikalauk
liogo.

Kata-

3 N; Main St.,
SHENANDOAH, PENN'A

KaaBHsrs «»■»»»»:»»»;nia®rw;a »* ww«ii
Telefonas Yards 994

Dr. MAURICE KAHN
VALANDOS: nuo ryto 8 iki 10 nuo 
1 po pietų iki 3 imuo 7 iki 9 valarc. 
4627 S. Ashland Are., CHICAGO. ILL.

« 28 metų senas laikraštis •

VIENYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN. N. Y.

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nią Iš Amerikos, Europos ir viso uolėto, o 
prenumerata kaštuota metam* ti» $2.oo; 
pusei metų $1.oo. Užrubežiuose; metams 

$3.oo; putei metų $l.5(.

RAŠYK ADRESU:

J. J. Paukaztis & Co. f
120-124 Orand Str.,

Brooklyn, N. Y.


