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Lietuviai Katalikai Dėkimės įDos užmeti »
suomet jos reikalus savo centais

Federacija ir Dalyvaukime 
Jos IV-me Kongrese!

Gal jau visiems yra žinoma, 
kad prieš keletą metų Ameriko
je buvo įsteigta Lietuvių Rymo- 
Katalikų Federacija, kurios tik
slas yra vienyti visus Amerikos 
lietuvius katalikus vienon krūvon, 
vienon didelėn pajėgon, vienam 
bendram darbui, kad mums tokios 
organizacijos senai jau reikėjo, 
tai aišku, kaip diena. Juk pakol 
mes nebuvome arčiau susijungę, 
įvairūs mūsų tautybės ir tikė
jimo priešai visokiais būdais dau
gelį lietuvių katalikų klaidino ir Į

šelpti; tų gi reikalų didžių-di- 
džiausių, svarbių-svarbiausių ten 
Lietuvoje dar daugiau, negu čia 
pas mus. •

Aiškus dalykas, kad tiems vi
siems, augščiau paminėtiems mū
sų reikalams įvykinti, o taip-pat, 
pagal reikalo, Tėvynės reikalams 
sušelpti, reikės daug pinigų; bet 
pinigai tie netruks suplaukti, jei
gu tik mes visi susijungsime į 
vieną stiprią jungę, nors mes ir 
aukosime tik centais. Mūsų tie 
centai, ant tautos aukuro paau
koti, subėgę į vieną vietą, suda
rys milžinišką “Tautos Fondą”,

traukė į savo eiles. Kiek paskui i iš kurio ir bus nuolat šelpiami 
tų paviliotų, ir nuslydusių nuo 
tautos ir tikybos pamato netek
davo doros, išsižadėdavo tauty
bės! Reto, nesant mūsų tarpe di
desnės vienybės ir mūsų pačių gy
venimas ir reikalai buvo iškrikę, 
nesusitvarkę. Daugelyje parapi
jų dar ir dabar siaučia vaidai ir 
nesusipratimai tarp klebonų ir pa- 
rapijonų; pusė milijono Ameri
kos lietuvių katalikų dar neturi 
vyskupo, dar nedaugelis parapi
jų įsitaisė savo parapijines lie
tuviškas mokyklas, o ir esančias 
reikėtų gerinti vienodinti.

Mūsų vienuolija negali spar- 
» čiai augti ir plėtoties, nes, viena, 

yra varginama didelėmis skolo- 
• “ mis, antra — stinga tinkamų kan

didačių į vienuoles mokytojas.
Seniai kalbama ir rašoma apie 

našlaičių prieglaudos steigimą, 
apie savo kolegijos inkurimą, apie 
ateivių globojimą. Bet mes ne
galėsime tų reikalų sutvarkyti, 
kol nesusivienysime. Tiesa, mes 
jau pristeigėme daugybę savo ka
talikiškų organizacijų — pagal 
įvairių savo reikalų. Mus sušel
pia pašalpinės draugijos, Rymo- 
Katalikų susivienijimas. Turime 
švietimo draugijų, kliubų, turime 
“Lietuvos Vyčių”, turime labda
rybė, blaivybė, katalikiškos spaiv 
dos draugiją, tečiau visos tos or
ganizacijos, kad ir geriausiais tik
slais, kol eina kas sau, iškriku
sios, kol jų neparemia kitos ka
talikiškos organizacijos, — nega
li pasekmingai darbuoties. Dau
gelis pašalpinių draugijų vos re 
vos galus su galais suveda: prie 
Rymo-Katalikų susivienijimo iš 50 
lietuvių katalikų tik vienas te- 
priguli; Švietimo, dailiojo meno 
draugijoms trukdo plėtoties gir
tybė; jaunuomenė vos pradeda 
organizuoties; labdarybė vos te
pasirodė; blaivybė, kad ir šven
čiausius ir naudingiausius turi 
tikslus, sunkiai plėtojasi, katali
kiškos spaudos reikalai irgi tik 
nesenai pradėti rimčiau tvarkyti.
Be to gyvenimas rodo dar lietu
vių moterų reikalus ir darbininku, 
luomo reikalus.

Visi tie jau išjudinti, arba dar 
tik tebejudinami klausimai ir rei
kalai — galės ineiti į tikrąją sa
vo vagą ir ateityje galės būti iš
rišti ir patenkinti tiktai tuomet, 
jeigu visi mes, lietuviai-Katali- 
kai, susivienysime į vieną didelę 
organizaciją, į Lietuvių Rymo- 
Katalikų Federaciją. Visi į vie
nybę suėję mes bendrai apsvar
stysime, kas ir kaip reikėtų dary
ti, vesti, kas reikalauja ypatin
gos mūsų pašalpos ir parėmi
mo. Ir aišku, kad prie to bendro 
darbo visiems lietuviams katali
kams: ar dvasiškiams, ar svie- 
tiškiams, ar vyrams ar moterims 
—bus vieta lygiam balsui, geroms 
pastangoms ir pajėgoms, bile tik 
jis ar ji suprastų ir rūpintųsi tau
tybės ir katalikybės reikalais.

Beto, kad ir atskirti nuo Tė
vynės Lietuvos, mes savo Moty-

visi svarbieji Tautos reikalai. To 
fondo pradžia jau padaryta Fe
deracijos, išleidžiant vienacenti- 
nius ženklelius-markes ir penk- 
centinius atvirukus. Tečiau tie 
ženkleliai ir atvirukai — tai tik 
dalis Tautos fondo pelno. Fede
racijos pereitų metų Kongresas 
Pittsburgbe nustatė, kiek mokės į 
Federacijos Iždą, (į Tautos Fon
dą), draugijos, kurios į ją dėsis. 
Buvo nustatyta mokesnis po 1 
centą mėnesinio mokesnio (me
tams 12 centų) nuo kiekvieno tos 
draugijos nario. Lai tat visos mū
sų katalikiškos draugijos sudeda 
po tuos 12 centų nuo naiio į Tau
tos Fondą — kokia milžiniška su
ma -įplauktų t Tičia rtftbnvb'Ttaf 
nustatytas mokesnis atskiriems 
žmonėms, kurie panorės būti pil
nateisiais Federacijos nariais, 
taip-pat nebuvo nustatytas moke
snis Susivienijimams ir Sąjun
goms, kurie jungia atskiras kuo
pas ir draugijas; kaip antai: Sus. 
L. R.-K. Am.; L. Vyčių; Pilnųjų 
Blaivininkų, Moterų Sąjunga, 
Labdarybės Sąjunga. Aiškus da
lykas, kad toms centralinėms or
ganizacijoms turės būti žymiai 
mažesnis mokesnis (gal per pusę, 
vadinasi 6 centai metams nuo 
kiekvieno nario), taip-pat nebu
vo nustatytas mokesnis parapi
joms. Be abejo, šių metų Kon
gresas galutinai nustatys visus 
tuos mokesnius.

Tautos fondo stiprinimas ir jo 
sunaudojimas, ateityje, bus be- 
abejo vienas iš svarbiausių mū
sų Federacijos veikimų.

Taigi broliai ir sesers, lietuviai 
katalikai, atsiminę, jog vienybėje 
— galybė, jog niekas mums ne
trukdo į vienybę sueiti, tik gal 
męs patys, jog jeigu ir yra ko
kios nesvarbios kliutįs į tą vieny
bę sueiti, tai tų kliūčių prašalini- 
mas tik nuo mūsų priguli — at
siminę visa tai — spieskimės visi 
po Lietuvių-Katalikų Federacijos 
sparnais. Rašykimės į ją. Daly
vaukime jos šių metų kongrese, i 
kurs įvyks šiemet Chicagoje nuo 
22 iki 25 rugsėjo. Lai kiekvie
na mūsų parapija nutaria dėties 
į Federaciją ir pasiunčia savo de
legatus į kongresą (kiekviena pa
rapija gali siųsti po 3 delegatus), 
lai kiekviena lietuvių katalikų 
draugija, kuri tiktai gaus šį at
siliepimą, taip-pat nutaria dėties 
į Federaciją (mokant po 12c. me
tams nuo nario) ir, jeigu pasigali, 
lai atsiunčia į kongresą vieną de
legatą. (Sus-mo L. R.-K. kuopos 
taip-pat. gali siųsti po vieną de
legatą).

Ypač, lai sukrunta Chicagos 
katalikiškos draugijos, kadangi 
ehieagiečiams tenka garbė priim
ti šiemet kongresą savo mieste. 
Chicagos katalikiškos draugijos 
kviečiamos yra ne tik prisirašyti 
prie Federacijos (gal geriausiai 
susispietus pirma prie Labdarin
gosios Sąjungos, kuri prisidėtų 
paskui su visomis prie jos prigu-

Komitetas jau pradėjo veikti.
Išklausinėta keletas liudininkų.
Visi tyrinėjamai eina už uždarytų 
durių ir labai mažai tėra žinoma, 
kas išeina aikštėn. Kuo tas užsi
baigs pranešim vėliau.

Taika su Kolumbija dar nėra 
galutinai užbaigta. Kolumbija 
užtaria J T. Dubois, buvusis Jung
tinių Valstijų pasiuntinis. Jis 
aiškina, kad Jungtinės Valstijos 
būtinai turės išmokėti 25,000.000 
dolerių, kurių Kolumbija reika
lauja. Abidvi tarybos, t. y. su 
Nikaragua ir Kolumbija, reika
laujant sekretoriui Bryanui, už- 
tikro bus atidėtos kitam posė
džiui.

Tarybos, kurios buvo pradėtos 
vesti su Japonija dėl kai-kurių 
priežašeių atmestos. Tarybas at
metė Japonijos valdžia. Naujoji 
Japonijos valdžia tamę reikale iš
leido apskelbimą, kuriame paduo
da daug apkaltinimų už sulaužy
mą 1911 m. tarybos. Jungtinių : _________ 5
Valstijų valdžia darodinėja, kad HAITI IR SANTO DOMINGO.
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zavo kareiviją ir jūreivius, bu* 
vo labai artimas draugas Vokieti
jos ciesoriaus ir buvo prielankus 
Austrijos ir Vokietijos susivieni
jimui. Ar naujas įpėdinis laiky
sis tos pačios politikos, yra klau
simas, kuris Berlyne nemažai pri
duoda galvosūkio. Taip-pat ne
žinoma, ką jis mano daryti sa 
slavais, kurių po Austrijos valdžia 
yra didelis skaičius: ar jis suly
gins jų tiesas su vokiečiais įr 
vengrais ir padarys trijų tautų, 
viešpatija, ar jis juos ignoruos ir 
paliks taip kaip jie dabar yra.

Vokietijai Pranciškaus Ferdi
nando mirtis yra dideliu smugiu. 
Pakol senasai eiesbrius valdys ša
lį dalykų stovis, žinoma, paliks 
kaip ir buvęs, bet jam mirus per
mainų. ilgai nereikės laukti. Aus
trijos atsinešimas į Rusiją ir Bal
kanus turės daug kuo persikeisti 
ir manoma, kad tas padarys ne 
maža naujų pervartų.

ji tų tarybų nutarimus užlaikant 
kaip reikiant.

Manoma, jog Japonija atsisakė 
nuo tarybų, kad pradėti agitaci
ją prieš Jungtinių Valstijų var
žymą japonieeių ateivių.

Laikraščiai praneša kad 400 ja
ponų vejami iš Kalifornijos pa
reina į Michigano valstiją. Šitoje,

Politiškas padėjimas Santo Do
mingo ir Haiti republikose tebė
ra negeriausias. Santo Domivgc, 
Bordos valdžiai, kuri jau 
šešios savaitės kai kovoja prieš 
Puerto Plata sukilėlius, labai ne
siseka. Sukilėliai beveik visur 
pergali. Pietinėj republikos daly
je taip-pat pradėjo veikti sukilo-

valstijoje prasidėjo agitacija, kad Ha; Jungtinių Valstijų jurininku 
įvesti tokias pat tiesas, kaip * k^nas RhsseTI persergėjo Ror-
Kalifornijoj. Tą sumanymą remia 
net gana žymus Michigano veikė
jai ir darbininkų vadai. Iš tikro 
tai matydama Japonijos valdžia 
jokių tarybų turėti nenori.

TEHEMENT WRE<*KEt? BY BOMB MEAhT FOR J-PjROCKEFELLEFL
SOME OF THOSt SAVĖP ♦ ~ > -_______________________

Praėjusią savaitę (žiūrėk naujienose iš New Yorko) mes rašėme apie išgriovimą didelių 
namų sprogstant bombai, kuri buvo anarkistų sutaisyta užmušti milijonierių J. D. Rockefellerį. 
Bomba netikėtai sprogo, užmušė tris žmonės, kurie, spėjama, buvo anarkistai ir vieną nekaltą 
moterį. Kiti 105 žmonės, kurie gyveno tuose namuose, išliko gyvi, bet daugelis sunkiai sužei
sti. Paveikslas rodo sugriautus namus ir kelius gyvais palikusius gyventojus.

linčiomis draugijomis) bet taip- 
pat pasirūpinti iškilmingai ir vai
šingai papuošti ir priimti kon
gresą, dalyvaujant posėdžiuose ir 
vakaruose.

Cbicagieeiai visuomet pasirody
davo svetingi, kuomet reikėdavo 
priimti seimas, ar koks suvažia
vimas. Esame tikri, kad ir šie
met pasistengs būti gerais sve
tingais šeimyninkais.

L. R.-K. Federacijos IV-ajam 
Kongresui priruošti

Pakvietimų komisija.
P. S. Su įvairiais paklausimais 

Federacijos reikalais prašome 
kreipties šiuo adresu:

lių. Mat pasklido garsas, kad 
Iluerta žada atsisakyti nuo sosto 
ir savo vietą užleisti užrubežinių 
reikalų ministeriui Pranciškui 
Carbajal. Yra vilties, kad tuo ke
liu bus lengva prieiti prie taikos, 
kurios suvargę gyventojai senai 
jau norėtų turėti. Bet taip tik iš- 
šalies žiūrint teišrodo. Carranza 
jau spėjo pranešti savo nepasiten
kinimą siūlomu laikinai valdžiai 
kandidatu, nes tai esąs Huertos 
draugas, ir kaipo toksai jam ne
geistinas valdovas. Carranza tebe
silaiko savo senosios nuomonės, 
kad šalį turi užimti spėka, bet ne

arba kitais žodžiais išgavo žodžio 
laisvę. Taja laisve naudojasi visų 
šalių parlementai, Rusijoj-gi jos 
nebuvo, žodžio laisvės įstatymas 
perėjo per Dūmą, bet dar nežino
ma ar jis liks įstatymu, nes turi 
pereiti per valstijos Tarybą, kuri, 
kaip žinoma didelių permainų 
nelabai mėgsta. Spėjama kad šis 
įstatymas V. Tarybos bus atmes
tas. Sumanymą atmetus, beabe
jonės, prasidės nesutikimai tarp 
atstovų ir valdžios.

Žodžio laisvė buvo caro užti
krinta 1905 m. spalių mėn. mani
festu, bet tas užtikrinimas buvo

kokiu diplomatiniu keliu. Kele- netvirtas, nes pirmai progai pa
sitaikius vyriausybė laisvę at-1800 W. 46th str. “Draugas”, ; tas Europos ir pietų Amerikos 

Ohicago, III. Federacijos reikalais, valstijų jo tokios nuomonės ne
labai mėgsta. Jei Carranza, atsi
sakius Huertai nuo sosto, tos savo 
nuomonės neatsisakys, jis žinoma 
susilauks neprielankumo iš dau
gelio pusių. Didžiosios valstijos 
beabejonės jo nenorės pripažinti

POLITIKA.
MEKSIKA.

Niagara Kalis tarybos Meksikos 
santaikai beveik nieko naujo ne- 
inešė. Karė tebasitęsia, kaip ir 
pirmiau. Revoliucijonieriai eina 
Meksikos miesto linkui taip 
kaip ir ėję.

Pradžioje šios savaitės prasidė
jo kova ties San Luis Potosi. Pra
nešama, kad federalistų gen. 

jMaas turi apie 12000 kareivių, ku
rie gerai apsiginklavę ir mano
ma, kad jis lengvai nepasiduos 
revoliucijonieriams, bet ginsis 
kiek galėdamas. Nėra žinių apie 
skaičių revolSucIjoniterių karei
vių.

Meksikos miestas yra vieta, kur 
nukreiptos akįs visos republikos 
ir užinteresuotų užrubežinių ša-

metė ir atstovai turėdavo sergė- 
ties, kad neišsitarti ką prieš val
džią taip-pat kaip paprastai pilie
čiai. Žodžio laisvės pareikalavi
mas prasidėjo po karštosios vieno 
rusų atstovo kalbos. Reikia patė
myti, kad to įstatymo reikalau- 

tikru šalies valdonu, kaip Jungti-, jant susijungė visi radikališkes-
nės valstijos, kad nepripažino 
Huertos valdžios.

Pražuvo visa viltis susitaikinti ' je 9U valdžia kovoje, 
su Huerta, kurio atstovai daly va- 
vo Niagara Falls susivažiavime.1 
Carranza net nei atsakymo neda
vė į tarpininkų pasiūlijimus.

Trumpu laiku daug dalykų Me
ksikoje turės persimainyti. Tik
roji tvarka greitai dar neįvyks, 
bet kruvinos kovos tik turės ka
da nors apsistoti.

nieji atstovai su viduriniais ir 
manoma taip taikyties ateinančio-

RUSIJA.
Po ilgų ginčų ir nepasisekimų 

Rusijos Dūmos nariai išgavo sau 
tiesą kalbėti tai kas jiems patinka,

ANGLIJA.
Airijos nacijonalistai pradeda 

žiūrėti į lordų rūmą. Mat lordai 
paėmė svarstyti airių autonomijos 
klausimą savaip. Ligšioliai jiems

dą, kad būtų atsargiu ir bereika- 
lo nežudytų ten esančių svetim
taučių, bet matomai jis to per- 
r-ergėjimo nelabai nori klausyti, 
nes bonmbarduojant Puerto Plata 
miestą keletas svetimtaučių būva 
užmuštų ir sužeistų.

Haiti republikoje, Zamaros ka
reiviai keliose vietose bekariau
dami su revoliucijonieriais raū» 
šį laimėjo. Sukilėlių vadas Da-

paduotus parlemento^ nutarimus j milmar Theodore užmu«tas. Taip 
jie šaltai atmesdavo šalin bet da-! ^en| laikraščiai pranešą. Jungti- 
bar pamatę, kad tokiu keliu toli vaistįjų valdžia į Haiti uostą
nenueis ir kad Airijos autonomi
jos klausimas yra ne juokas, pra
dėjo svarstyti. Nes mato, kad at
metimas nieko nepadės. Viso su
manymo negalėdami atmesti, nori 
nors jiems nepatinkamas vietas 
išmesti. Ypatingai lordams rodo
si bus lengva išmesti Ulsterį iš 
autonomijos ir tuo suvaržyti ir 
sumažinti visos autonomijos tvir
tumą.

Yra sakoma, kad šalies valdžia 
priims bilių kaip jis bus perėjęs 
per lordų rūmą.

Tuo pačiu laiku Airijoj, kaip 
vienoje taip ir kitoje pusėje eina 
nuolatinis ginklavimasis. Airių 
tautiškoji armija siekia nuo 115 
iki 300 tūkstančių kareivių, kurie 
reikale pasirengę eiti prieš ulste- 
riečius. Iš antros pusės ulsterie- 
eiai taip-pat, nesnaudžia ir atvy- 
rai ginkluojasi. Belfasto miesto 
gatvės pripildytos kareiviais, besi
didžiuojančiais Ulsterio uniforma 
ir miestas išrodo tikru kareivių 
miestu. Visų pripažįstama, 
kad mažai priežasčiai pasitai
kius, gali iškilti vienų su kitais 
susirėmimai. Visų laukiama ką 
nutars lordų rūmai.

pasiuntė ten naują pasiuntinį A. 
Baily Blan — Chard su karė* 
laivynui Dabar Haiti apsupan
čiuose vandenyse randasi penki 
Jungtinių Valstijų laivai. Prancfl 
zija ir Vokietija dar tebegrasina 
užimti republikos muitų namui, 
jei valdžia neišpildys jų reikalą, 
vimu- ’;Ur,f

Rymas. Per paskutinį konsis- 
torių Šv. Tėvas pasakė prakalbą, 
kurioje aštriai išbarė melagingo* 
katalikus už veidmainiavimą, ku
rie žodžiais skelbia ištikimybę k: 
talikų bažnyčiai ir Apaštališka* 
jam Sostui, darbais gi užsigina 
tos ištikimybės. ,

JUNGTINĖS VALSTIJOS.
Prieš kiek laiko senatorius 

W. A. Smith senatan inešė reika
lavimą peržiūrėti Jungtinių val
stijų su Nikaragua tarybos 
reikalus, kurie neužilgo bus svar
stomi užrubežinių reikalų komite- 
to.Smithas savo prakalboje išaiš
kino kaip New Yorko bankinin
kai prigelbstant Jungtinių Val
stijų valdžiai visaip išnaudojo 
Nikaraguos žmonės. ,

AUSTRIJA.
Koks tai nusiminimas ir abejo

nė apėmė Austrijos ir visos Euro
pos šalis. Priežastimi to nusimini
mo, yra netikėta mirtis sosto 
įpėdinio Pranciškaus Ferdinando. 
Naujasai įpėdinis, tebėra dar ma
žai žinomas, kaip savo darbais 
taip ir nuomonėmis, nes ligšioliai 
beveik visai politika neužsiėmė. 
Vėlionis gi įpėdinis buvo jau vi
siems žinomas ir paskntinina 
penkerius metus jis beveik sava
rankiai valdė šalį. Jis perorgani

Peterburgas. Šiais metais dva
sinę akademiją baigė 6, iŠ jų 31 
lietuviai: Bronislovas Bumšaa 
(Mogilevo vysk.), Povilas Klikna 
ir Pranas Penkauskas (abu Kau
no vysk.). Kandidato laipsniu* 
gavo taip-gi trįs lietuviai.

Vokietija. Norymberge katali* 
kai panorėjo padaryti Dievo KG* 
no šventėje procesiją. Protestais 
tai, kurių čia dauguma užprotea- 
tavo. Katalikai kreipėsi prie to* 
šalies vyriausybės, koks bus afc- 
sakymas — nežinia.

Vilniui, žemaičių vyskupą* 
Karevičius 15 d. birželio įšventi
no kunigais 20 Vilniaus dvasiško
sios seminarijos auklėtinių.

M



SkAUSAS Liepos (July) 16, 1914.

1 Pruncija. Suspenduotasai kun. 
Lemiras vienbalsiai tapo išrink
tas Hezebruko meru. Jau jis 
aumanė atidaryti bedieviškus 
pensijomis (mokyklas) vaikams.

Ispanija. Proteatonai - liuteriai 
didelėmis pastangomis rūpinasi 
išplatinti savo tikėjimą. Tečiau 
be pasekmių. Suvažiavimas ka
talikų Madrydo mieste parodė, 
kad Ispanijos katalikai stipriai 
vienybės laikosi.

Vokietija. Vokiečiai katalikai 
pareikalavo sulyginti katalikių 
zokoninkių teises su protestantų 
dijakonisomis. Mat dijakonisos 
turi teises be valdžios leidimo 
steigti mokyklas ir prieglaudas, 
kad tą pat galėtų daryti ir kata
likų zokoninkės.

gyščių ir dvasiškijos tapo nuly
dėtas į kleboniją, kur gerbiamieji 
svečiai suteikė gerb. kun. primiei- 
jantui nuoširdingiausius linkėji
mus po tuo gerb. kun. primieijan- 
tas išreiškė nuoširdingą padėką 
visiems dalyvavusiems jo iškilmė
se prižadėdamas ant ki|ek spėkds 
pavelys darbuoties ne tik dėl Baž 
nyeios, bet ir dėl Tėvynės gero
vės. Iš savo pusės jaunam kun. 
primieijantui linkiams ilgiausių 
metų ir geriausių pasekmių dva
siškoje avydėje ir tautinėje dir
voje darbuoties. — A. T.

liuuas, iš svietiškųjų: gerb. Chi
cagos vargonininkai, p. p-ni 
Brumlik ir daugybė kitų.

Lemonto resortas yra puiki 
vieta ties šv. Juozapo upe, kurios 
žaliuojančiose pakrantėse ant 
kalvų kiekvienas pribuvęs gali 
praleisti puikias dyklaikio va
landas. Taigi, kurie nežino ki
tos atsakantesnės vietos, lai va
žiuoja į Lemonto resortą, o iš
tikrųjų maloniai praleis dyklai
kio dienas ir jausis laimingais.

T.

Kinai. Pekino mieste, 1913 m. 
katalikystę priėmė 37 tūkstančiai 
pagonų.

WATERBURY, CONN.

Paskutinėse dienose birželio 
mėnesio apvaikščiojome 40 va
landų Švenč. Sakramento garbini
mo atlaidus. Oras buvo puikus, 
nekarštas, tik rytais šiek tiek pa- 
lydavo. Per visas dienas at
silankė daugybė žmonių, netik lie
tuvių, bet ir svetimtaučių. Su dva
sišką pagelbą vietiniam klebonui 
pribuvo šie kunigai: kun. Grikis 
iš New Haven, kun. Šeštokas iš 
New York, kun. Ambotas įš Hart
ford, kun. Žebris iš New Britįan 
ir kun. Lietuvninkas iš Baltimore. 
Švenč. Sakramenta priėmė į 3000 
tikinčiųjų. Ypatingai darė malonų 
įspūdį kuomet artinosi prie Die
vo stalo seserų mokytojų vedini 
vaikeliai. Šie tyrus tartum ašara 
su giliausiu tikėjimu priėmė j 
savo širdeles Visagalį. Tai mūsų 
ateities viltis! Kaip ši jaunuome
nė bus išauklėta tokią visuomenę 
turėsime ateityje. Matyt čia sėja 
tna gera sėkla, taigi galima tikė 
ties gerų pasekmių.

Pirmą dieną atsibuvo lauke su 
Švenč. Sekramentu procesija

! Paskutinį vakarą tiek buvo pri
sirinkę žmonių, kad jokiu būdu 
negalima buvo padaryti proeesi 
jos.

Per atlaidus laike šv. mišių bei 
mišparų giedojo, vietinis ŠV. Juo
zapo parapijos choras, vietinio 
vargonininko p. J. Kovo vedamas, 
darė malonų įspūdį esantiems 
bažnyčioje.

Tepasinaudoja atsilankiusieji 
iš malonių bei patarimų, kuriuos 
apturėjo laike atlaidų.

Katalikas.

SHAMOKIN, PA.
Nuo birželio 28 d. ligi liepos 

4 d. Shamokine buvo parodos 50 
metų miesto gyvavimo jubilėjui 
paminėti. Miestas buvo gražiai 
išpuoštas vėliavomis ir elektri
ką. Paskutinę dieną buvo iškil
minga visų draugijų eisina mie
sto gatvėmis. Joje dalyvavo ir 
lietuviai su savo tautiška vėliava, 
kurią nešė raitelis, pasirėdęs Lie
tuvos kunigaikščiu. Vėliava ne- 
nesenai įsitaisyta. Yra ji trijų 
spalvų: raudonos, baltos ir ža
lios su Vyčių viduryje ir parašu 
aplinkui: Lietuva, Tėvynė mūsų 
ir Vieuybėje r-galybė. Vėliava 
gerai išreiškia lietuvio uždavinį. 
Vytis ir raudona spalva, senovėje 
vartojama, reiškia kovą dėl tau
tos labo- Bet kadangi persi
maišė gyvenimo sąlygos, tai balta 
spalva reiškia ramią, nekruviną 
kovą, o žalia reiškia viltį į švie
sesnę ateitį. Tos tris spalvos la
biausia dabar Lietuvoje prasi
platinusios. Jos turbūt ir pasi
liks tautos ženklu.

Grinorius.

Mahonojui randasi 80 lietuvių 
smuklininkų, gi darbininkų lie
tuvių bus į 1,500 taigi prisieina 
19-kai darbininką išlaikyti 1 
smuklę, kad galėtą smuklinin
kas su šeimyna priderančiai 
pragyventi reikia turėti apyvar
tos apie $3,000 į metus. Išeina, 
jog 19 žmonių darbininkų pra
geria $3,000 į metus, arba kiek
vienas $157.89. Ar tai maža au
ka?

Abelnai imant ta 80 smuklių 
mums atsieina į metus $240,000 
— graži tai suma. Bravo, Maho- 
nojaus lietuviai! Niekas su ju
mis negali susilyginti girtuokly
stėj. Čia tiek pinigą prageria 
lietuviai, kad už tuos pinigus ga
lima būtų išlaikyti mokysiąs vi
sose lietuviškose parapijose Ame
rikoje.

Tai tiek apie Mahonojaus lie
tuvius. Po teisybei yra čia ir 
dorų lietuvių, bet ją mažas skai-

Šiomis dienomis liko j kuni 
gus įšventintas Šv. Cirilio ir Me- 
todio seminarijos alumnas Petras 
A. Vaitonis. Įšventintas liepos 
11 d. Jo Malonybės kun. vyskupo 
E. Kelly, D. D., Šv. Petro ir Po
vilo katedroje, Detroite, M>:i.

Ger. kun. P. A. Vaitonis Lie
tuvoje būdamas užbaigė viduti
nį mokslą. Amerikon atvyko 
1909 m. su tikslu darbuoties 
•avųjų ir Tėvynės labui — pil
nas gerų norų ir idėjos. Bet 
pirmose atvykimo dienose 
sutikęs visokių kliūčių gyvenime, 
be to gi apkrautas įvairiomis sun
kenybėmis, — tas gi apsunkino jo 
tikslo švietimosi ir norą, vienok 
gi ant kiek laikas ir aplinkybės 
pavelijo, darbavosi ir triusiasi 
lietuvių visuomenės labui. Pa
žymėtina vienas dalykas, kad sa
vo darbais netroško viešai rody- 
ties, kaip kad iš jaunuomenės kai- 
kūrie daro, bet tyliai visuomet 
darbavosi. A. L. R. K. M. Seimo 
laike 1912 m. draugai matydami 
jo pastovumą ir gerus norus, iš
rinko jį į revizijos ir S-mo įstatų 
nustatymo komisijas. Šiuomi gi 
galime pritaikinti į jį sekančius 
žodžius: iš jų darbų juos pa
žinsite.

Gerb. kun. P. A. Vaitonis atvy
kęs Amerikon, dar tuose pačiuose 
metuose įstojo viršuje minėton 
seminari.jon ir išbuvęs 4 ir pusę 
metų, tapo įšventintas. Pirmąsias 
iv. mišias laikė liepos 12 d. šv. 
Kazimiero Bažnyčioje, Chicago 
Height, Tll., kur dalyvavo kunigi
ja, klierikai ir svietiškoji inteli
gentija.
Kas link ceremonijų turime kele

tą žodžių tarti. Prieš išlydėsiant 
iš klebonijos vietinio miesto he
mus grojo ir visos šv. Kazimiero 
parapijos draugystės lydėjo į 
Bažnyčią, kur gerb. kun. primi- 
cijantui pradėta parapijos choro 
giedoti sutaisytą giesmę: “Vi- 
vat Pater”, o parapijos mokyklos 
vaikučiai nešė nupuoštą karūną 
kaipo kunvgybės luomo ženklą. 
Pirmose šv. mišiose asistavo už 
arehideakoną knn. E. Steponavi
čius, deakonų buvo J. Klonaus- 
kis, su Mes k on u kl. A. Tatnoliu- 
nas, ceremonialu kl. P. Daniunas, 
turiferiauru kl. -T. Vincius. Gerb. 
kuo. M. Kraučiūnas dailiai pata
itė puikų pamokslą pritaikinda
mas šv. Tėvo Leono XIII. žo
džius.

Užbaigiant šv. mišias gerb. 
kun. primieijautas suteikė pa
laiminimą, o po tuo prasidėjo be- 
medikeija, kurią atlaikė gerb. 
kun. primieijantas.

Po višų apeigų gerb. kun. pri- 
licijantas visų vietinių drau-

IŠ LIETUVIU GYVENIMO 
AMERIKOJE,

SODUS, MICH.

Žmogus bedirbdamas ištisomis 
dienomis reikalauja atsilsio ir tą
jį randa bent vakare. Bet gi va
sarai atėjus jisai reikalauja il
gesnio pailsio, nes karštos va
saros dienos labiau jį nuvargi
na. Geriausia vieta dėl spėkų 
atgaivinimo, rods, ar nebus pui
kiausia Lemonto resortas. Taip 
bent atrodo. Štai Chicagos var
gonininkai ir svečių daugybė lie
pos 5 dieną buvo išvažiavę anon 
pusėn Michigano ežero, o lie
pos 8 laikė savo seimelį ir va
kare — koncertą, iš kurio vi
si pribuvusieji išsinešė puikiuo
sius ir maloniuosius įspūdžius.

Pradžioje p. Al. Lemontas pui
kiai apibriežė resorto istoriją, 
užbaigiant gi paprašė gerb. kun. 
F. B. Serafino į kalbėtojus. Gerb. 
kun. kalbėtojas maloniai atsine
šė į susirinkusius ir sveikino 
kaip vargonininkus, taip ir sve
čius. Po to prasidėjo koncertas. 
Iš įžymiausių to vakaro progra
moje buvo tai Chicagos vargo
nininkų choras, kurs puikiai dai
navo sekančias dainas: Baublis, 
Varpt-s, Jau slavai suk.lo, Mo
čiutė ir Pipkelė; p. Pocius ar
tistiškai atliko Solo P,ano ir p-ni 
Ona Pocienė (Klimavičiūtė) sa
vo balsu įspudžiavo kitus taip, 
jog kelius kart buvo iššaukta; po 
to p. ir poni Brumlik, vedėjai 
Boston Oyster House orkestros. 
puikiai atsižymėjo muzikalėje 
programoje.

Visi buvo pakakinti ir džiau
gėsi maloniais įspūdžiais. Užbai
giant, himnai buvo giedoti lietu
vių ir anglų kalbose. Visi susi
rinkusieji tuo laiku atsistoję, 
rods, sapnuote sapnavo ir be abe
jonės, jautėsi, kad buvo tėviš
kėje.

Iš gerbiamųjų svečių, kurie 
ten viešėjo tuo laiku buvo sekan
tieji asmenįs: gerb kunigai F. B. 
Serafinas ir A. Ežerskis, klie
rikai: Jonas Kloris ir A. Tanm-

MAHONOY CITY, PA.
Šis miestelis guli terp dviejų 

augštų kalnų. Galima sakyti pa
čiame viduryje kietųjįj anglių 
kasyklų. Pats miestelis gan šva
rus, bet aplinkinė nelabai patin
kama : visur tiktai riogso pili- 
mai išmatų iš kasyklų Pažvelgus 
į juos nemalonų įspūdį datiria 
akis. Gyventojų čia randasi pa
čiame miestelyje 17,000, su ap
linkiniais kaimeliais-gi 20,000. 
Tame skaičiuje lietuvių bus apie 
3,500, skaitant moteris ir vaikus. 
Vienų vyrų bus 1,500. Beveik 
visi jie dirba anglių kasyklose, 
išėmus keletą vertelgų ir kelias- 
dešimts smuklininkų. Lietuviai 
čia apsigyveno jau nuo 40 me
tų.

Švento Juozapo parapija už
dėta 1886 m. Bažnyčią pastatė ir 
užbaigė 1892 m. Kleboniją kiek 
vėliaus. Abi yra murinės ir lė- 
šuoja apie 40,000. Skolų nėra. 
Prieš metus pastatė čia tie patys 
lietuviai parapijos nariai švento 
Juozapo mokyklai mūrinius na
mus, kurie lėšavo apie $20,000. 
Skolos yra apie $12,000, nors na
mai jau senai užbaigti, bet dar ir 
šiandieną niekas juose nemokina. 
Mat atsitiko taip: vos užbaigus 
statyti mokyklai namus, tuojaus 
atsirado prieštikėjimiški kursty
mai, kurie patraukė dalį parapi
jom}, na ir sumanė atsiimti nuo 
vyskupo dytus parapijos nuosa
vybėn. Užvedė bylą su vysku
pu, kuri ir dabar tęsėsi ir, nors 
jiems nepasisekė iki šioliai są- 
vastį atgauti, gal ir nepasiseks, 
bet mokyklos klausimas vis pa
silieka kaip buvęs. Vieton se
serų mokytojų, kurios lavintų 
mūsų vaikelius katalikiškoje do
roje yra leidžiami visokie cici- 
likai su savo prakalbomis, gė
da mums lietuviams mahanojie- 
čiams, kad sulig šiam laikui ne
įstengėme uždėti parapijinės mo
kyklos, o ji taip labai mums 
reikalinga. Mūsų klebonas kun. 
Dargis dažnai aiškina reikalin
gumą mokyklos, bet žmonės jos 
bijosi, kaip žydas krikšto. Sako 
paskui reikės mokėti po 50 c. į 
mėnesį, o iš kur paimsi? tai mat, 
kaip augštai stovi pas mus ap
švietimas ir tautiškas susiprati
mas. Nenaudingiems tikslams, tai 
mes turime pinigų pakaktinai, 
bet ką gero nuveikti, kaip tai su
teikti atsakantį mokslą savo vai
kams, išauklėti juos katalikiško
je dvasioje, tai jau mums pasi
rodo sunku sukasti 50 e. į mė
nesį.

Pasižiflrėkime-gi kiek mes au
kuojame ant degtinės ir alaus, 
kurie nieko mums gera nesutei
kia tik blėdį atneša.

čius, jie negali daug ko nuveikti, liepos
30 d. birželio bažnytinis choras 

surengė pasilinksminimo vakarą. 
Dalyvavo jame tiktai pakviestie
ji. Svaiginamų gėrimų čia ne
buvo, tai retas atsitikimas Ma- 
honojuj. Šis vakaras surengtas 
pagerbti vietinį vargonininką 
Antaną Sodeiką, kuris persikė
lė į Scranton, Pa.

Sodeika pergyveno pas mus be
veik 3 metus. Atvažiavęs iš 
Chicago, rado, taip sakant, ne
kokią tvarką mūsą parapijoj, 
neataižiūrint į tai jis ūmu lai
ku savo darbštumu, suorganizavo 
chorą iš 40 ypatą, vyrų ir mer
ginų ir trumpu laiku išlavino 
juos gražiai giedoti bažnytinių ir 
svietiškų giesmių, taip-pat išmo
kino ir tautiškų šokią: klumpa
kojį. suktinį, noriu miego ir k. 
Minėtais šokiais ir svetimtaučiai 
naudojas su pamėgimu. Linkė
tina pasisekimo p. Sodeikai nau
joj vietoj. Ex-giedoriu«

me susirinkime prie draugijos 
prisirašė 9 nauji nariai, tai ma
tyti, kad po numažinimui mė
nesinio mokesnio, kurio pirma bu
vo 25c., o dabar 15c., žymiai pra
dėjo augti skaičium narių, mat 
dabar kiekvienam bus prieinames
nė ir daugiau stos narių.

Liepos 25 dieną bus vakaras, 
tai susirinkime nutarta ant par
duodamųjų tikietų lipinti tautos 
ženklelius. Šis nutarimas yra 
gražus ir ragintume kitas draugi
jas sekti tokį pavyzdį, ir tokiuo 
būdu mes greitu laiku pralobdy- 
tume tautos fondą.

Viršminėtoji draugija turi įsis
teigus didelį knygyną, bažnytinė
je svetainėje, kur galima gauti vi
sokių knygų ir laikraščių pasi
skaitymui; knygynu gali naudo- 
ties nevien tie, kurie priguli prie 
draugijos, bet kiekvienas, kuris 
užsimoka 10c. į mėnesį.

Kitas susirinkimas atsibus 19 
A. K

užbaigiant surengtą vakarą 19 d. 
birželio.

Tiesa, liūdna, kad lietuviškos 
mokslainės vaikučiai anglinami, 
bet už tai perdaug kaltinamas 
vietinis mokytojas p. Grajauskas. 
Reikia žinoti, kad svetimtantės 
mokytojos stengėsi visą programą 
daryti anglišką, tik ačiū p. Gra
jauskui, kuriam per didį vargą 
ir piktumą pavyko indėti tiek lie
tuviškumo, kiek ten buvo tame 
perstatyme.

Pasirodė, kad svetimtautės mo
kytojos mums nepageidaujamos, 
p. Grajauskui reikėdavo per var
gą išgauti vaikus ant lietuviškų 
pamokų. Rūpinkimės gauti lie
tuviškas mokytojas!

Mažiukas.

Kaunas. Žemaičių vyskupo in- 
gresui paminėti neužilgo bus at
spausta knygelė: Jo Malonybė 
'naujas Žemaičių vyskupas Pran
ciškus Karevičius, Jo konsekra
cija Peterburge, kelionė Kaunan, 
pasitikimas Kaune. Surinko, su
statė ir prakalbą parašė kun. A. 
Dambrauskas.

Klaipėda, Prūsų Lietuv. Įsteig
ta nauja draugija ‘.‘Diegas”, Jos 
tikslas leisti lietuviškus raštus 
ir knygas gotiškomis raidėmis.

BALTIMORE, MD.
19 d. liepos turėsime savo lie

tuviškoje bažnytėlėje gražią iš
kilmę, kuri pas mus retai kada 
pasitaiko, nes bus primicija, pir
mos mišios, kunigo Vincento Ab
romaičio, kuris Baltimorėje gi
mė ir augo ir.jnokslą ėjo, tik se
minariją baigė Detroite, Mich.

Mažiuks...

MONTKEAL, CAN.
Birželio 21 d., vietinė lietuvių 

“Blaivybės” draugija turėjo su
sirinkimą. Kalbėjo moksleivis 
Kaz. Bajorinas. Išreiškė didį pa- 
sibiaurėjimą tais blaivybės na
riais, kurie būdami "Blaivybės” 
draugijoje veidmainiškai laužo 
jos įstatus. Ragino tikruosius 
blaivininkus, kad uoliai sekiotų 
veidmainius ir praneštų apie jų 
pasielgimus valdybai. Toliau ra
gino prie vienybės, sątaikos ir 
darbo tėvynės labui. Jo įspūdin
ga kalba patenkino publiką, ku
ri nesigailėjo ploti rankomis už
baigus kalbėti. Antras kalbėto
jas buvo ir gi moksleivis Petras 
Gureckas. Kalbėjo trumpai, bet 
jausmingai. Prakalbęs atnešė 
šiokias-tokias pasekmes, po jų 
prie “Blaivybės” draugijos prisi
rašė keletas naują narių.

Ačiū gerb. klebono darbavimui- 
si, “Blaivybės” draugija gyvuo
ja gerai, turi uždėtą duonos ke
pyklą,, kuriai neblogiausiai se
kasi. Klevas.

ATHOL, MASS.
Liepos 4 dieną Atholio lietuvių 

draugijos: “Lietuvos Vyčių”, 
“Šv. Kaz. Pilnųjų Blaivininkų”, 
“Šv. Onos”, “A. B. M. D.” ir 
Susivienijimo Liet. R.-Katalikų 
Am. kuopa, tai yra katalikiško
sios draug’jos, bendrai surengė 
paminėjimą 10 metų sukaktuvių 
nuo atgavimo spaudos Lietuvoje. 
Paminėjimas žymėjosi prakalbo

mis ir įvairiais pamargininmais. 
Pirmiausiai prakalbėjo vietinis 
klebonas, ir trumpoje kalboje nu
rodė katalikiškus laikraščius 
Lietuvoje, ir kiek kuris išsipla
tinęs. Antras kalbėjo p. Juškai- 
tis. Priminė kokią skriaudą ken
tėjo lietuviai negalėdami savo 
prigimtoje kalboje spausdinti raš
tų. Visgi nežiūrint priespaudos, 
kliūčių lietuviai savo dvasią iš
laikė pastiprindami kitados spau
sdintu žodžiu svetur.

Paskui sekė dainos. Vietinio 
vargonininko vedamas choras pa
dainavo keletą gražių dainelių, 
kurios pusėtinai pasisekė. Buvo 
ir mažyčių mergaičių choras, ku
ris labai įspūdingai padainavo.

Pasakyta apie 7 eilės, — ne- 
kurios gan gerai nusisekę.

Ant galo kalbėjo p. Petraitis 
apie socijalizmo žadamąjį žemiš
kąjį rojų, ir išrodė tuos jų tuš
čius norus, gal nevieną socijalis- 
tą užgavo paniekindamas jo bran
gųjį idealą. Beržo Lapelis.

(

COALDALE, PA.
Miestelis apgyventas daugme- 

nėje rusais, bet nemažas būrelis 
randasi lietuvių. čionykščiai 
lietuviai mažai rūpinasi apšvie
timu, mažai kas skaito laikraš
čius, liuosąjį gi laiką praleidžia 
smuklėje prie rudojo ar kaziria- 
virao. Nemalonu, kad mūsų tau
tiečiai tokius pažeminačius pa
pročius vien tepalaiko. Ne kas ir 
iš moterėlių, ypač tūlos savo ap
kalbėjimais tiesiog vertos begė
džių vardo.

Laikas jau būtų ir Coaldale 
lietuviams dirbti naudingą vi
suomeninį darbą, vietoje garbinus 
žeminančius įpročius.

Darbai mūsų miestelyje gyvuo
ja neblogiausiai, visgi nelengva 
jo gauti, ypač iš kitur atvažiavu
siems ; darbai anglių kasyklose.

K. Cibirka.

HARTFORD, CONN.
Birželio 21 d., šv. Kazimiero 

Jaunikaičių Apšvietos draugija 
tarėjo mėnesinį susirinkimą. Sia-

WATERBURY, CONN.
Nesenai patiko nelaimė 16 me

tų vaikiną, Petrą Jurgaitį. Skau
džiai nudegė burną ir kaktą. 
Sirgdamas išėjo pasivaikščioti po 
miestą, ir atradęs sale kelio sprog
stamos medžiagos, ir be jokio 
atsargumo pradėjo daužyti ak
meniu. Sprogstamoji medžiaga 
explodavo ir smarkiai užgavo vai
kiną. Dabar nugabentas į šv. 
Marijos ligonbutį. Būkime at
sargesniais. Bružą*.

LIETUVOJE.
ĮVAIRIOS ŽINIOS.

(Iš laikraščių)
Daugėliški*, Vilniaus gub. Ap

link Daugėliškį pradėjo vilkai 
piauti kumeliukus.

Raudėnai, Kauno g. Gegužės 28 
d. Raudėnuose buvo didelis gai
sras, kuris atėmė pastogę 18 šei
mynų, ir daugumai maistą. Su
degė vienintelė mokykla ir 4 me
tų vaikas. Nuostolių apie 25 tūk
stančių rublių.

Švenčionįs, Kun Petronio rū
pesniu pradėta statyti didelis 
dviem augštais parapijos namas, 
kur bus ir salė susirinkimams 
daryti.

Panevėžio apieliųkėje apie Pa
juostį 4 d. birželio buvo užėjus 
taip smarki audra su ledais, di
dumo kaip laukiniai obuoliai, ku
rie išnaikino visus javus laukuo
se, išplovė kelius, sugadino Pa- 
nevėžio-Švenčionių gelžkelio py
limą, kad net traukinys nuvir
to nuo bėgių; su žmonėmis ne
laimių neatsitiko.

Dvi ekskursui. Prūsų Lietuvo
je žada įvykti šįmet dvi ekskur- 
siji Viena iš Tilžės pagal Ne
muną ir Jurą, antra nuo Stalupė
nų pro Vištyčio ežerą Goldapėa 
link.

Kaušuose, Prūsų Lietuvoje, nu
mirė Vilius Kalvaitis. Velionis 
daug pasidarbavęs tautos labui, 
ypatingai žinomas Prūsų lietu
viams, kaipo jų žadintojas iš tau
tiško miego. Ilgus metus velionis 
keliaudavo iš vietos į vietą ran
kiodamas žųstančius tautos bran- 
gumynus: dainas, ir kitokią folk- 
lioro medžiagą. Garbinga jo at
mintis.

Dimšos laiškas. Siedleco gub. 
Dūmos atstovas L. Dimša pa
skelbęs atvirąjį laišką į Ekselen- 
ciją Žemaičių vyskupą Karevičių, 
dėl prakalbos “nepalankios” len
kams. P. Dimša sakęs tame sa
vo “laiške”, jog nesąs tinkamas 
daiktas, kad vyskupas kištųsi po
litikom Tai vėl naujas begėdiš
kas lenkininkų žygis prieš Že
maičių vyskupą.

Vilnius. Įsisteigė nauja lietu
vių bendrovė knygoms leisti var
du “Sietynas”. B-vės įsteigėjai: 
Liudas Gira ir Antanas Dirsė. 
Netrukus žada pasirodyti pirmi 
naujosios bendrovės leidiniai.

Varšuvos mokslo apygardos
Į ekskursija jau susiruošė į kelio
nę Palestinon. Dalyvausią viso 
44 žmonės, iš jų tik 5 lietuviai.

Žiežmariai, Vilniaus gub. Ne
toli Žiežmarių nukrito orlaivis. 
Pataikė į baisią purvyną. Lėkė 
3_ afieieriai ir mašinistas. Visi 
sveiki išliko, tik vienas kiek pri- 
sitrenkė.

SO. BOSTON, MASS.
Liepos 4 dieną, Draugija šv.

Kazimiero S. L. A. Apvaikščiojo 
25 metų savo. gyvavimo sukaktu
ves. Dr-ja uždėta liepos 4 d.
1889 metais. Apvaikščiojimą ren
gė su iškilme, buvo pakviestos 
visos vietinės draugijos joj3 daly
vauti, bet visos atsisakė išsky
rus “Lietuvos Dukterų po glo
ba Motinos Švenčiausios” d?»u- 
giją, kuri teikėsi toje taip svar
bioje iškilmėje dalyvauti. Kodėl 
kitos draugijos atsisakė, sunku 
suprasti. Rodos viena, kita po 
metų kitų irgi sulauks panašiai 
džiaugsmingos dienos ir malonės 
toje iškilmėje matyti daug sve
čių ; visgi šiuo kartu parodė stor- 
žievystę.

Po atsibuvusio maršavimo Lie
tuvių svetainėje buvo prakalbos.
Prakalbas atidarė pirmininkas 
Dr. J. Pieilingis. Pirmiauscia kal
bėjo vietos klebonas kun. T. Ži- Veiveriai, Suv. g. Mokytojų se- 
linskas, kuris išaiškino, ką drau- minariją 30 auklėtinių. Iš jų 24 
gija gero padariusi. Taip gi kai- lietuviai, 2 rusu, 2 vokiečiu, 1 len-

Marijampolė, Suv. g. Nesenai 
buvo licitaeija ant išverstų val
diškose giriose medžių. Būdavo 
prie tokių licitaeijų stodavo tik 
žydai, dabar gi pasidarbavus “Ža
grės”' draugijai ir tarpininkau
jant jos pirmininkui p. V. Biel- 
skui vietiniai valstiečiai nuga
lėjo žydus ir išpirko iš Imitaci
jos visas “daliankas” už kelia- 
tą šimtų tūkstančių rub. Toks 
marijampoliečių žygis parodė jų 
didelį susipratimą ir vienybėje

Panevėžys, Kauno g. Panevėžio 
Ūkio Draugija nuo 20 ligi 30 d. 
birželio rengia bitininkavimo kur
sus. Kursai nemokami ir vesis 
lietuvių kalboje.

Ukmergė, Kauno gub. Vidaus 
dalykų ministerija neleido inkur- 
ti pavargėlių globos Draugiją.

Vilnius. Išėjo iš spaudos len
kiška knygelė vardu “Vardan 
teisybės”. Parašė Jonas Obstas, 
atsakydamas kun. Prapuoleniui į 
knygą “Lenki} apaštalavimas 
Lietuvoje”.

Smilgiai, Kauno gub. Šiemet
galybę. Toks pavyzd* sektinas smilgiegiai iŠ8iskirstė viensė

džiai. Turėtjo daug ginčų ligivisiems, kad laimėti valdiškuose
išpirkimuose.

Seinai, Suv. gub. Seinų miesto 
mokyklą baigė išviso 29 mokiniai, 
jų tarpe 22 lietuviu.

visi sutiko.

Naumiestis, Suv. gub. “Gabi
jos” skyrius per savo susirinki
mą nutarė dažniau rengti pa
skaitų. Paskaitas žada ruošti 
aplinkiniai studentai, moksleiviai 
ir mokytojai.

bėjo p. Vytaitis “Ateities” ad
ministratorius. Publika, kuri bu
vo įvairi, nes buvo daug anglų; 
pavyzdingą tvarką užlaikė. Vė
liaus buvo balius.

Putinėlis.

EAST ARLINGTON,VT.
No. 27 “Draugo” tūpusioje ko

respondencijoje išėjo nemaloni 
klkida, kur parašyta “pas savo 
rūšies šeimininką”. Tas šeiminin
kas ištiesų nieko bendro neturi 
su soeijalistais, vien savo kamba
ryje užlaikė įnamį, kuris save 
skaitė, neva socijalistų. Leisda
mas taisyti pas save cicilikams 
balių daug nukentėjo, bet neskun
dė į teismą ir neišgarsino “ap- 
šviestunų” darbelių.

Ariingtonfetis.

BALTIMO&E, MD.
No. 27 “Draugo“ tilpo 2 ko

respondencijos apie parapijos mo
kslainės auklėtinių mokslo metus

kas ir vienas sulenkėjęs lietuvis.
Naumiestis, Suv. gub. Naumies

čio ir apielinkės būrys lietuvių 
ru

sų Lietuvą.

Vilnius. Liet. Mokslo draugi- . .. . T>
. .... .... ,T-i u. žada padaryti ekskursiją į Ijos susirinkimas prasidėjo Vilnių- _ T . 4____
je 24 (11) birželio.

Griškabūdis, Suv. gub. Yra apie vilkM' DysnoR aP*k-
tūkstantis žmonių, priėmusių !Vilniaus *ub- Pasint?8 V1,kas aP* 
blaivybę, vienok “Blaivybės” kramtė 200 galvijų ir avių.
skyriaus dar nėra. *

_________ f Vandens keliai. 1915 metais
Subatas, Kauno g. Gulbino ir pradėsfr netoli Jurbarko prie

Prodeno dvarininkai buvo par- Nemuno statyti medžių pricplau- 
sigabenę sau darbininkų iš Len-, ką. Rūpinasi apie prieplaukų 
kijos. Vienok pasirodė, kad sveįstatymą Vilnioje, Kaune, ir rei-
čiai netinkami prie darbo, todėl 
atleisti tėviškėn.

Jo Ekselencija vys
kupas Pranciškus Karevičius ap
lankė “Saulės” kursus ir pats 
kvotė mokinius iš tikybos. Mo
kinių apgalvotais atsakinėjimais 
buvo patenkintas. Apžiūrėjęs 
namus ir visą tvarką apleido kur
sus.

kalingumą gerinti medžių pluk
dymą. Rūpinamasi, kaip pada
ryti Viliją tinkamą medžių pluk
dymui.

Prienai, Suv. gub. Darbininkai 
nutarė steigti Prienuose Mari
jampolės “Krikščionių Darbinin
kų Draugijos” skyrius. Taip- 
pat steigiamas Prienuose “Blai
vybės” skyrius.
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Žemė* brangumas Vilniūje. Už 
ketvirtainį sieksnį žemės Jurgio 
prospekto srityje patogesnėse 
vietose mokama 180 — 500 rub., 
gi 14 metų atgal už ketvirtainį 
sieksnį mokėdavę 50 — 120 rub.

feiauliai, Kauno g. Geguži
ni įvyko. Pasisekė neblogai, nors 
vakaro neleista įrengti. Gyvu
mo irgi užteko.

Žagarė, Kauno g. Įsteigta 
grės” kuopelė.

‘Ža-

Ūkio kursai liaudies mokyto
jams. Vilniaus vyriausybės argo- 
nomas Kotelnikovas taiso liau
dies mokytojams agronomijos 
kursas, kurie prasidės birželio 
10 dieną.

Vento perkasas. Kelių ministe
rija žada sujungti Nemuną su 
Baltijos jūra. Netrukus ji pa- 
duosianti Valt. Dūmai Ventos 
perkaso sumanymą. Be to mini
sterijai rūpįs ir antras mūsų kraš
tui svarbus vandens kelias iš Ne
muno į Liepoją, sujungus Ventą 
su Liepojos ežeru. Šis antrasis 
kelias lengviau padirbamas, ne
gu pirmasis.

Šiauliai, Kauno g. Zabarskio 
dirbtuvės dirbininkai, kurių esa
ma apie 100 žmonių, pradėjo 
straiką.

pranešimą apie būsimą atsitikimą 
su kunigaikščiu Francišku Ferdi
nandu.

St. Louis, Mo. Netoli nuo čia 
vagys sustabdė traukinį, atkabino 
ekspresinius ir bagožo vagonus,, 
dinamitu sudaužė plienine dė
žės, kuriose laikomi brangieji 
daiktai ir pabėgę. Kiek nuosto
lių padaryta nesusekta. Buvę du 
vagiu.

Ohama, Neb. Du šimtu darbi- 
nikų keliavusių į laukus darbti 
sustabdė North Western traukinį 
ir mašinistą privertė juos vežti 
į laukus, kur dabar rugpiutė. Iš
važiavus į kviečių laukus jie ap
leido vagonus ir ūkininkai trum
pu laiku visus išgaudė prie dar
bo. Nebraskos geležinkeliai, sa
koma, šįmet nustojo apie 200,000 
dolerių už tikietus, bevažinėjant 
vogtinai įvairiems darbininkams- 
keleiviams. Valstijos teismas, 
nors ir turi tinkamus už be tikie
tų važiavimą įstatymus, bet tie 
įstatymai — nepildomi.

Pakadžiupiai, Panevėžio apskr. 
Devintinio šventėje iškilo gais
ras trumpu laiku sunaikino net 
6 ūkininkų triobas ir mantą.

Lansing, Mich. Michigano val
stijai atsiėjo brangiau užlaikyti 
silpnapročių, ligonbutį, neg uni 
versitetą. Valstijos universiteto 
išlaikymas atsiėjo 1373834 dole 
rių, išlaikymas gi silpnapročių 
ligonbučio 1491253 dol. Išlaikyti 
milicija vario kasyklų apielinkė
se valstijos atsiėjo 405000 dol 
tik vien ten besitensiančio strai- 
ko laiku.

Belgradas Serbijoj mirė Rusi
jos pasiuntinis M. Hartvig. Jis 
juvo žinomas kaipo geriausias 
lusijos diplomatas. Pirmiau buvo 
pasiuntiniu persijoj. Manoma jis 
daug padėjo suorganizuoti Bal- 
ianų sąjungą ir visada rėmė sla
vų reikalus. Vokiškosios Tautos 
jo nekentė.

Kaunas. Lietuvių Dailės paro
dą aplankė išviso 1064 žmonės. 
Iš bilietų surinkta 239 rub., iš 
eksponatų pardavimo, katalogų, 
atviručių ir tt. 607 rub. 35 kap. 
Daugiausiai pirkta juostos. Iš 
paveikslų daugiausiai išpirkta 
Žmuidzinavičiaus ir Varno. Žmui
dzinavičiaus “Regėjimas” pa
reikalautas Pragon, dailės akade- 
mijon, kur iš jo bus padarytos 
kopijos.

Washington, D. 0. Sekretorius 
Garrison nubaudė karės kores
pondentą F. Boalt, kuris buvo 
Vera Cruz ir padavė neteisingas 
žinias. Korespondentui atimta tie
sa būti korespondentu ir priliep- 
ta grįžti atgal į Jungtinės valsti
jas.

Meksiko City Miestas. Išvažia 
vo į Europą Meksikos turtų mi 
nisteris Adolfo de Lama. Sakoma 
kad jis išvažiavęs valstijos turtų 
reikalais.

Panemunėlis, Kauno g. Birže
lio 4 dieną užėjo didelis lietus su 
ledais. Ledai išmušė rugius ir 
vasarojų. Žmonės piauna rugius, 
• jų vieton sėja linus.

Veliuona, Kauno g. Valsčiaus 
Alizaviečių darbas džiugina. Ugi 
vietoje buvusios smuklės, kuri su
degė, pastatė mokyklą, kuri puo
šia miestelį.

Veliouna, Kauno gub. Valsčiaus 
rinktiniai vyrijoje nutarė užda
ryti visas gėrimų įstaigas. Tai 
šešetas jau iš eilės nutarimas. 
Tad žmonės ir abejoja ar išklau
sys vyriausybė ir šį kartą jų 
maldavimą.

Mintaujos vyrų gimnaziją bai
gė su braildos ateistais 6 lietu
viai.

NAUJIENOS.
Londonas. Gražiai apsirengus 

moteris atėjo prie Buckinghamo 
rūmų ir reikalavo, kad ją įleistų 
pasimatyti su karaliumi. Ji buvo 
tuojau suareštuota ir atrasti du 
pilni revolveriai. Mat, turbūt 
norėjo nužudyti karalių.

Newburgh, N. Y. Advokatas AV. 
J. Wygant inteikė p-niai M. E. 
Kemp čekį vertės 50000 dolerių. 
Mat prieš keturiasdešimt metų, 
minėta moteris paskolino 50 dol. 
jaunikaičiui J. Pattonui, važiuoti 
j vakarus. Jaunikaitis prižadėjo 
skolą sugrąžinti tūkstanteriopai. 
Žmona buvo jau užmiršus netik 
apie prižadėjimą, bet ir apie sko- 
Ife Tik štai praėjusį mėnesį at
ėjo laiškas nuo Pattono, kuriame 
bnvo ieškomas moters ir jos ad
vokato adresas, kurį gavęs, pri
siuntė minėtą čekį.

Washington, D. O. Kongresas 
praleido bilių, kuriuo skiriama 
200,000 dolerių pagelbėti nuken
tėjusiems nuo gaisro Salem mie
ste.

Bcrlinas. Policija suėmė pre- 
sidentą ir narius serbų studentų 
kliubo. Išieškojo jų namus, ma
nydami rasti ženklų suokalbio 
Serbijos prieš Vokietiją ■— Vo
kiečių policija prieš kelius mėne
sius gavo iš Serbijos anonimį

Rochester, N. Y. Amerikos dan 
tistai senai ieško, kaip ištraukti 
dantis be skausmo. Dabar atras 
tas naujas būdas, kuris buvo šia 
me mėnesyje išmėgintas. Kad nu
marinti skausmą dantistai varto 
ja gazą, bet žmogui neblėdingas

Pekinas. Į Daily Telegraph pra 
nešama, kad Kynai šaukiasi į di 
džiasias viešpatijas, kad gauti 
1,000,000,000 dolerių paskolos 
Nekaip matytis Juan Ši Kajui ei
nasi su pinigais.

Kopenhagen. Danijos rinkimai 
pasibaigė Į augstajį ruma išrink 
ti dvidešimt dešiniųjų, penki 
laisvų konservatyvų, dvidešimt 
kairiųjų, penki radikalai, ir ketu 
ri socijalistai. Iš dvylikos atsto 
vų, kuriuos nuskiria karalius, de 
vyni yra rėmėjais pataisymo kon 
stitucijos biliaus.

CHICAGOJE.
LIETUVIŲ PIKNIKAI

Atėjus vasaros karščiams, mies
tų salės ir svetainės patuštėjo nuo 
rengiamų vakarų. Darbar šven
tadieniais arba šiaip liuosomis 
nuo darbo dienomis lietuvių įvai
rios dr-jos ar kuopos rengia pa
silinksminimus, taip vadinamus, 
piknikus, apsirinkę tinkamą vie
telę toli kur už miesto. Daugiau- 
sią lietuvių žinoma vieta pikni
kams rengti, bene bus Leafy Gro- 
ve daržas. Ten apsilankęs šventa
dienyje atrasi knibždėti — knibž
dančius laukus lietuviais, suva
žiavusius piknikuosna.

Kiek rasi tokiuose piknikuose 
smagumo, priguli nuo rųšies žmo
nių, kurie juos rengia. Ne kiek
vienas piknikas padarė malonų 
įspūdį. — jeigu jame dalyvaują 
žmonės, ypač jaunimas, mėgstą 
vien išsigerti ir negražiai elgties. 
Pas tokius pamatysi, kad vietoje 
patogiai žaisti, ar perdainuoti ar 
kitą kokią pramogėlią išrasti — 
šlykštus trynimasi, klykimas ir 
kiti nepadorumai, net ir pešty
nės. Iš tokių piknikų nėra naudos. 
Čia lietuviai pažemina savo tau
tą kitataučių akyse.

Malonų ir gražų pikniką su
rengė 12 liepos “Jaunimo Rate
lis” nuo Town of Lake. Publika 
rimta, mandagi, pavyzdingai el- 
gentis, visa tai lyg prašyte prašė
si statyti paveikslu mūsų draugi
joms ir šiaip jau būreliams. Žino
ma uždarbio iš tokių piknikų 
nėra, bet pažvelgiant iš hygienos 
ir doros pusės yra daug daugiau 
naudos, neg kad iš tokių kuriuose 
svaiginamieji gėrimai ir iš to kį- 
lančios muštynės ir nesutikimai 
randasi. Nes tokiuose nors ir už
dirbama pinigais, bet brangiai 
užmokama kitu kuo.

Daugiau reikia mūsų jaunimui 
dorų pasilinksminimų. G.

nis. Paskaitas turėjo daktaras 
Graičiūnas, apie švarumą, sveika
tą ir miesto vandenį. Paskaita 
paaiškinta paveikslais, viskas pui
kiai nusisekė. Žmonių prisirinko 
pilnutė svetainė, nes nebebuvo 
vietos kur susėsti. Prie “Vyčių” 
prisirašė keletas naujų narių. Pa
baigoje jaunimas labai gyvai 
žaidė lietuviškus žaislus. Prie in- 
ėjiino buvo pardovinėjami tau
tos ženkleliai ir atvirlfajškiai,, 
kurių tapo išparduota už dešimts 
dolerių. Ateinantį ketvirtadienį, 
16 liepos, daktaras Gračiūnas dar 
pažadėjo, daug indomių dalykų 
papasakuoti. Viskas bus aiškina
ma paveikslais. Vytis.

S, L. R. K. A. REIKALAI.

Newtoon, Kas. iMrė tūlas Karo 
liūs Perrine, 73 m. Jis mirė varg 
šų ligonbūtyje, kaipo suvargęs 
žmogelis, bet jam mirus sesers 
atrado įvairiose vietose apie na 
mus paslėpta 5000 dolerių. Taip 
pat mirdamas paliko ūkę, vertės 
12,000 dolerių. Ne kiekvienam 
vargšui galiama intikėti.

Kenosha, Wis. Adomas Lavara 
vičius mėgo alų. Jo moteris neno 
rėjo matyti visada jį girtu, taigi 
nupirkusi vaistų prieš girtybę 
sumaišiusi su alumi indavė savo 
vyrui. Dabar ji yra suareštuota 
už norėjimą nužudyti. Policija 
aiškina, kad ji vartojusi kaipo 
vaistą karbolinę rūgštį.

Milwaukee, Wis. Naujasis 
Milvvaukee’s radiumo ligonbūtis 
reikalauja nuo kiekvienos dakta 
rėš — nursės uždėti 100,000 do 
kaucijos. Tai daroma dėlto, ka( 
apsaugoti pražuvimą radiumo 
kurio čia randasi viena aštunta 
dalis visame sviete esančio ra 
diumo. Jo randasi čia dešim 
tis mažų bonkučių.

Janesville, Wis. Jauna 16 
mergaitė F. Bresee buvo užpulta 
vagies dienos viduje. Vagis 
surišo paguldė ant aslos,
kaip tai pasitaikė, kad ji turėjo 
prie savęs žirklutes, kuriomis 
jam nepasisaugojus jį nudurė.

m

ją
Bet

Vargonininkų susivažiavimas.
Liepos 6 d., atsibuvo Chicagos 

vargonininkų kuopos trečias me
tinis susivažiavimas, “Lemont’s 
Resort’e”, Sodus, Mich. Ten be
viešint, prie progos apsvarstė ir 
reikalus, paliečiančius jų profe
siją.

Iš svarbesnių nutarimų yra: 
a) Būtinai naikinti vartojamą 
muziką nebažnytinėj dvasioj lai
ke pamaldų, vien tiktai vykinti 
tas kompozicijas, kurios yra pri
taikintos pagal norą R. K. Baž
nyčios. b) Nutarta surinkti rin
kinėlį tautiškų dainų ir išleisti 
kuopos lėšomis, c) Nutarta bū
tinai laikyti kartą mėnesyje arba 
ir dažniau susirinkimus, kuriuo
se bus lekcijos gėdojime ir te
orijoj. Minėtuose susirinkimuose 
kiekvieno sąnario priederme būti 
asmeniškai, tiktai labai svarbios 
priežasties galės išsiteisinti, d) 
Nutarta sekantį metinį susivažia
vimą turėti Chieagoj, Town of 
Lake miesto dalyje, surengti di
delį koncertą, o Lemonto Resor- 
te tiktai turėti šeimininšką susi
važiavimą.

Kuopos valdybon sekantiems 
metams tapo išrinkti sekantys na
riai. Pirmininku V. Daukša, vi
ce-pirm. V. Niekus, Raštininku
A. Aleksandravičius, Iždininku ir 
knyginm B. Janušauskas, Muzi
kos direktorium A. Pocius. Kvo
tėjais A. Pocius, V. Daukša ir
B. Janušauskas. Patarėjais S. 
Sukodolskis, K. Mikalauskis ir 
A. Lemontas.

Liepos 8 d. vakare vargoninin
kai surengė gražų muzikali pro
gramą palinksminti iš apielinkės 
viešiančių svečių ir visokių tautų 
vietos gyventojų, kurių buvo su
sirinkęs gana didelis skaičius. 
Svečiai didelei gėrėjosi lietuviška 
muzika.

. B. J

LIETUVOS VYČIAI.
Ketvirtadienį, 9 liepos Apveiz

dos Dievo parapijos svetainėj 
“Vyčiai” surengė paskaitą, kaip 
paprastai daroma kas ketvirtadie-

PROTOKOLAS.
29-to Susivienijimo Lietuvių Ry- 
mo-Katalikų Amerikoje Seimo.

Laikyto 2, 3 ir 4 d. Birželio, 
1914 m. AVaterburyje, Conn.

1-mą dieną.
Seimas prasidėjo iškilmingo

mis Mišiomis šv. Juozapo lietu
vių bažnyčioje. Mišias laikė dva
siškasis vadovas asistencijoje ku
nigų. F. B. Serafino ir I. Zim- 
blio: pamokslą sakė vietos kle
bonas kun. P. Saurusaitis.

Po Mišių delegatai susirinko 
šv. Juozapa parapijos mokyklos 
salėn, kur buvo laikomos Seimo 
sesijos.

Sesija 1-mą.
Posėdį atidarė Susivienijimo 

pirmininkas V. Lapinskas, pa
sveikindamas Seiman atvykusius 
delegatus. Dvasiškasis vadovas 
pakvietė delegatus savo darbą 
pradėti malda. Toliau imtasi rin
kti Seimo vedėjus ir visas reika
lingas komisijas.

Delegatus Seiman prisiuntė 
šios kuopos:

1 kp. B. A. Sarcevičienė, ir 
Pranas Burba, Jurgis Joną vi
čius.

2 kp. P. Girdauskas ir Stanevi
čių.

6 kp. Kun. S. Struckus.
7 kp. Vincas Smalenskas ir M. 

Toluba.
7 kp. J. Moiftvila.
9. kp. J. Sagevičius.
10 kp. Kun. I. Zimblys.
11 kp. P. Šopis, J. Kudirka ir 

K. Mačinauskas.
13 kp. J. Vasiliauskas, P. Gra

jauskas, Grebliauskas.
15 kp. M. Kadzevskis,
17 kp. J. Stulgaitis, kun. JT 

šupšinskas ir V. Dailyda.
19 kp. J. Vaičiulis.
21 kp. P. Mikalauskas ir L. 

Švagždys ir kun. T. Žilinskas.
24 kp. V. Lukoševičius.
27 kp. kun. J. Dumčius.
28 kp. A. Vaitulionis.
30 kp. V. Mačiulaitis (neaiš

kiai parašyta) ir A. Virpša.
31 kp. Kun V. Dargis, V. La

pinskas, J. Maciejunas ir A. So
deika.

36 kp. K. Vaškevičius ir M. 
Akelis.

38 kp. A. Katilius.
40 kp. A. Navickas.
41 kp. Kun. J. Jakaitis.
42 kp. K. Krušinskas
47 kp. St. Petruškevičia.
50 kp. J. Čerauka.
51 kp. Kun. V. Matulaitis.
56 kp. P. Montvila.
60 kp. Pranas Šedvydis.
61 kp. J. Judickas ir A. Bartuš- 

ka.
71 kp. J. Alianskas ir J. Bru

žas.
75 kp. Ant. Franka.
84 kp. A. Stankevičius.
89 kp. Kun. J. Ambotas.
91 kp. S. Bandzevičius, J. Rik- 

toraitis, M. P. Brazauskas, S. 
Cibulskis ir J. V. Kovas.

94 kp. Kun. F. B. Serafinas.
98 kp. J. M. Vieraitis.
106 kp. Kl. J. Navickas.
107 kp. K. Pranulis, Jul. Re- 

kaišaitis ir Ona Stalioniutė.
109 kp. Jok. Zdančiukas.
110 kp. Kun. P. Meškauskas.
115 kp. K. Strumskis.
116 kp. J. Kazlauskas.
119 kp. R. Kondrotas.
126 kp. Kun. P. Gudaitis.
132 kp. M. Milukas.
138 kp. B. V. Vaišnora.
141 kp. M. Norkūnas.
144 kp. Kun, J. Inčiura.
Sulaikyti (suspenduoti) man

datai :
1) Vinco Dundzilos, 40-tos kuo

pos, Shenandoah*, Pa., kadangi 
dvasiškasis vadovas pranešęs, jog 
jis kurstęs parapijonis prieš jų 
klebonus ir t. t.

2) Kun. F. Kemėšio ir S. Pi- 
lecko, 101 kuopos, Chicago, III., 
kadangi iš tos kuopos tegali būti 
tik vienas delegatas ir nežinia 
kurs iš jų turi tikrą mandatą.

3) Barboros Rutelionienės, 
Petro Valiūno ir Juozo Kazlaus
ko 11-tos kuopos, Waterbury, 
Conn., kadangi tos pačios kuopos 
jau priimti 3 delegatai turį man
datus su kuopos viršaičių para
šais ir kuopos antspauda: šių 
gi mandatai paliudyti klebono ir 
parapijos antspauda.

4) Kazimiero Kažemėko, 71- 
mos kuopos, AVaterbury, Conn. 
Visi sulaikyti mandatai paduoti 
mandatų peržiūrėjimo komisijai 
ištirti.

Kandidatais į Seimo vedėjus 
perstatyti. K. Krušinskas ir M. 
Kadzevskis gavo 29 balsus ir pas
kirtas pir..liniuke padėjėju.

Į Seimo raštininkus perstatyti: 
M. Milukas, J. Stulgaitis ir V. Lu- 
koševicia, M. Milukas gavo 34 
balsus, J. Stulgaitis 12 ir V. Lu- 
koševičia 17. Pirmuoju Seimo raš
tininkų išrinktas M. Milukas, ant
ruoju V. Lukoševičius.

Mandatų peržiūrėjimo komisi- 
jon išrinkti Vienbalsiai : B. Vaiš
nora, K. Vaškevičius, kun. Struc
kus, kun. F. B. Serafinas ir J. 
Riktoraitis.

Knygų peržiūrėjimo komisijon: 
J. Stulgaitis, J. M. Vieraitis ir 
B. Sarcevičienė.

įnešimų, skundų ir prašymų ko
misijon išrinkti: Jonas Navic
kas, P. Šopis ir M. Norkūnas.

Presos komisijon: kun. I. Zim
blys, J. Kovas ir J. Vasiliauskas.

Maršalkos: S. Cibulskis ir K. 
Mačinauskas.

Gauta pasveikinimas nuo 1-mos 
kuopos Liet. R. K. A. Pil. Blai
vininkų, taipogi puiki gyvų gė
lių kėsula. Pasveikinimas vietinės 
Moterų draugijos “Rūta” ir gra
žus gėlių vainikas, Jiems padėko
ta visų delegatų atsistojimu. 

Sesija 2-ra.
Posėdį atidaro Seimo vedėjas. 

Eina skaitymas telegramų ir 
pasveikinimo laiškų. Gauta tele
gramos nuo: Z. Kondroto iš Man
chester, N. H. ; V. M. Zarembos, 
iš Manchester, N. H., Kun. V. 
Matulaičio ir A. Gudaičio iš New 
Philadelphia, Pa., šv. Elzbietos 
Draugijos (97 kuop. S. L. R. K. 
A.) iš Lawrence, Mass., M. Šimo
nio iš Cleveland, Ohio. Pasveiki
nimo laiškai: kun. M. V. Kudir
kos iš Kingston, Pa., Stan. Šabano 
iš Lewiston, Mass.; Jono, Uršu
lės ir Aldonės Jaroševičių iš Nar- 
wood, Mass.; Jurgio Aleksos iš 
Baltimore, Md., B. J. Buškaus, 
nario 91-mos kp., iš AVaterbury, 
Conn.; Antano Keršio iš AValling- 
ford, Conn. (taipgi indėta $1.00 
aukų L. R. K. Moksleiviams): 
Antano Kriščiukaičio iš Lietu 
vas; Antano Ramoškos iš Balti
more, Md.; Liet. R. K. Mokslei
vių 4-tos kp. valdybos, Brock
ton, Mass.; Antano Kontvainio, 
nario 26-tos kp.; iš Lewiston, Me.

nienės, Petro Valiūno ir Juozo 
Kazlausko. Priimti mandatai: 
101 kuop., Chieago, III., Sina. Pi- 
lecko ir kun. F. Kemėšio; 71-tos 
kp., Waterbury, Conn., Kazimiero 
Kažemėko.

V. Dundzila k'ausia, kanto yra 
jo nekat ilikišk imas, dėl d kurio 
dvasiškasis vadoves jį suspenda
vęs. Jam atsako kun. J. Dum
čius, faktais nurodydamas, kame 
jis peržengęs R Katalikų Bažny
čios Js atns. Tą patį p įtvirtina 
ir butęs Susi’. pirmini* kas, V. 
Lapinske,. Suspendavimu delega
tai priima delnų plojimu.

M. Toluba klausia, ar V. Dun- 
dzila b u tik ! "priimtas delegatu, 
ar bus ir " Susivienijimo praša
lintas? Nutartą tą reikaJą palik
ti išris i AugšČ’ai «iam Tfiw.nL 
Susiv. pirmininkas, V. Lt.dnskas, 
išduoda savo rap«itą ir perd »od» 
Seimo vedėjui jO globojo buvu
sius Susivienijimo dokumentus: 
Sekretoriaus kauciją, paliudiji
mą American Catholic Federa
tion, kasininko kauciją, Apdrau
dimą (Insurance) Susiv. raštinės 
knygų ant $500, Susiv. antspau
dą, čarterį ir k.

Susiv. raštininkas, J. Vasiliaus
kas savo raportą išduoda raštu: 
Štai jis:

1) Susivienijimo augimas, Susi
organizavo išviso 14 naujų kuopų, 
su 366 nariais. Į senas kuopas pri-.

„ 45 Paųuonock, Conn. 19.45
„ 87 Alleghany, Pa. 14.30
„ 136 AVatervliet, N. Y. 10.38
„ 64 S. Bethlehem, Pa. 6.00
„ 43 Portchester, N. Y. * 33.00
„ 104 N. Adams, Mass 8.09
„ 79 Glenlyon, Pa. 19.59
„84 Meridan, Conn. 13.50
„ 148 E. Arlington, Vt. 15.80
„ 55 Bernice, Pa. 4.00
„ 142 Cleveland Ohio. 32.99
„ 97 Lauwrence, Mass. 42,70
„ 54 Grand Rapids, Mich. 20.15
„ 90 AVest Hazleton, Pa. 1.00
„ 76 Connerton, Pa. 22.54
„ 116 New Haven, Conn. 16.79
„ 78 Dubois, Pa. 7.00
„ 138 Pittsburgh, Pa. 29.74
„ 129 Polleston, Ind. 18.37
„ 119 Manchester, N. H. 30.95
„ 92 Bentleyville, Pa. 6.50
„ 113 AVilburton, Okla. 7.50
29 62 Sheboygan, AVis. 16.02
„ 86 Portage, Pa. 18.7®
„ 60 Boyonne, N. J. 54.12
„ 109 New Britain, Conn. 18.50 
„ 51 New Philadelphia, Pa. 67.51’ 

1.00 
25.99
29.50

1.00
39.00
30.10 
13.58
2.00

14.53
4.50

71.17 
99.90

6.00
32.50 
24.75 
14.28 
45.30

6.00
1215 
febo 

11.79

. 1.50
29.50

3.50
48.32
29.50

122.00
84.40 

6.00
7.50

50.24
feSO

10.00
23.50 
16.57 
25.87
9.50

21.10 
69.00 
14.00
8.50 
4.00

13.47. 
22.13 

139.16 
94.74 
19.00
34.95 
34.77

1.89
33.41 
7.00

49.15 
36.35
35.95

I „ 54 Grand Rapids, Mich.
„ 58 Curtis Bay, Md.

3 Elizabeth, N. J.
— Cambridge, Mass. 
128 So. Omaha, Neb. 
146 Springvalley, III.
*81 Norvvood, Mass.
82 St. Louis, Mo.
80 Eynon, Pa. . .

I „ 14 Pittsburgh, Pa. 
sirašė 1300 suaugusių ir 230 vai- i „ 38 Homestead, Pa. 
kų. Taigi išviso prisirašė 1896 j „ 8 Cleveland, Ohio. 
nariai. Susivienijimo narių skai- i „ 65 Paterson, N. J. 
čius pereitais metais pasidaugino „ 141 Brockton, Mass. ‘
1485- ... „ 123 Dorisville, III.

2) Finansinis Susiv. Stovis.
Pinigų nuo pereito Seimo Susiv. 
iždan įplaukė $20.221.77, tuo lai
ku išviso išmokėta $13,579.49. 
Paliko uždarbio $6,642.28. Pri
dedant nuošimčius nuo sudėtų į 
bankus pinigų $897.46, Susiv. 
turtas pereitais metais užaugo 
$7,539.74.

3) Pinigai paskirstyti taip: 
geležiniame kapitale (trijose ban- 
kose) randasi $32,685.90: pas 
Kasininką yra $11.121.39: viso 
tat pinigais Susiv. turi $43,807.29. 
Pridedant ženklelius ir raštinės 
knygas, kurių vertė apskaitomą 
į $1,750.00, visas Susivienijimo 
turtas išneša $45,557.29.

4) Viešas Centro Valdybos ir 
iš dalies Centro Sekretoriaus 
veikimas. Sulyg pereito seimo nu
tarimo paimta iš ekspreso kompa
nijos 500 Susiv. ženklelių, už 
kuriuos užmokėta $250.00. Ap
saugotos nuo ugnies Susivieni
jimo raštinės knygos ant $500.00 
metams. Centro valdyba savo 
susirinkime, laikytame spalio mė
nesyje š. m. įvedė dar vieną apsau
gos skyrių ant $1,000. 00 pomirti
nės. Taipogi atspausta mokesnių 
lapeliai ir k.

Toliaus eina raportai Kasininko 
ir kasos globėjų ir Dvasiškojo 
vadovo: Dvas. vadovas sako, jog 
pernai visos kuopos atliko savo 
tikėjimo pareigas. Tik 3 pavie
niai nariai atsisakė eiti Velykinės 
ir, kada jiems paaiškinta Sus. 
konstitucijos reikalavimas, jie ra
miai apleido Susivienijimą. Šie
met apie Velykinės išpažinties at
likimą paliudijimus prisiuntė tik

L. R. K. Federacijos pirmininko, 3 kuopos ir 2 pavieniu nariu, 
kun. J. Misiaus, iš Donorą, Pa., Seimo vedėjas K. J. Krušinskas.
Alberto Rupšio, nario 15-tos kp., 
iš Peru, III., kun. A. Staniukyno 
iš Chicago, III., vardu šv. Kaži 
miero Seserų; A. Vaisiaucko, 127- 
tos kuopos raštin., Cambridge, 
Mass. (indėta $1.00 aukų L. R. 
K. Moksleiviams): Petro Saulėno 
ir 89-tos kp. komiteto iš Hartford, 
Conn. Prano Bartkaus, 98-tos kp. 
pirmin., iš AVoreester, Mass.: 100 
kuopos komiteto iš Chicago, III. 
Pagaliaus perskaitytas ilgas laiš
kas d-ro A. Rutkausko iš Chica
go, III. Rašytojas ragina delega
tus neužmiršti svarbiausių mū
sų tautos ir kultūros reikalų: 
įsteigimo Prieglaudos Namų, 
Tautiško Ūkio, parėmimo pp. 
Kairūkščių sumanymo (100 rub. 
— 100. 000 rub.), kuriam tai tik
slui pats pasižada sumokėti 100 
rub.: nepavydėti pinigų Duone
laičio paminklui, emigracijos rei
kalams, šv. Kazimiero Seserų vie
nuolynui, Moksleivių sušelpimui 
ir parėmimui laikraščio “Litwa’\

Visi telegramai ir laiškai pri
imti delnų plojimu.

Mandatų komisija išduoda sa
vo raportą. Atmesti mandatai: 
40-tos kp., Shenandoah, Pa., Vin
co Dundziloa, 11-tos kp. Water- 
bury, Conn., Barboros Rutelio-

I Raštininkas Matas Milukas.
II Raštininkas V. J. Lukoševičius. ”

(Pabaiga bus)

SUSIVIEN. LIET.-RYMO KAT. 
AMERIKOJE IŽDO STOVIS. 

UŽ II BERTAINĮ, 1914 M.

Diena.

INEIGOS:
Balandžio mėn.

Kuopa.
4 — Ellsworth, Pa. (pav.) 1.00
„ 106 New York, N. Y. 21.45 
„ — AVyncote, Pa. (pav.)
9 83 Scranton, Pa.
„ 49 Reading, Pa.
„ 149 Hammond, Ind.

25.145 Manessen, Pa.

3.25
12.50
9.50
5.00
2.10

„ — Westmorland, Pa. (pav.) .50 
„ 121 Lowel, Mass. 6.16
„ 140 Carbondale, Pa. 27.03
„ 45 Poąuonock, Cann. 8.10
„ 118 Girardville, Pa. 10.95
„ 30 Scranton, Pa. 80.91
„ 56 Brooklyn, N. Y. 38.50
„ — Scranton, Pa. 2.60
„ — 125 Export, Pa. 15.00
„ 37 Oregon City, Ore. 4.50
„ 9 Bridgeport, Conn. 24.75
„ 23 Hasting, Pa. 16.50
„ 34 Cincinati, Ohio. 3.50
„ 112 Cuddy, Pa. 6.50
„131 Westernport, Md. 7.80

„ 48 Cicero, III.
„ 47 Mt. Carmel, Pa.
„ 115 Brooklyn, N. Y.
„ 68 Union C'ity, Conn.
„ 73 Hudson, Pa.
„ 102 Duųuesne, Pa. - 
„ 72 Newton Upper Falls,

Mass ............................ .
„ 110 Athol, Mass.
„ 111 Rumford, Me.
„ 85 Chicago, III.
„ 27 Minersville, Pa.
30 24 Minersville, Pa.
„ 21 So. Boston, Mass.
„ 147 AVallingford, Alass.
„ 35 McKees. Rocks, Pa.
, 90 AVest Hazle ix,. Pa.
„ 66 Elizabeth, N. J.
„ 19 Northamton, Mass.
„ 98 AVoreester, Mass.
„ 96 Gilberton, Pa.
„ 46 Sugar Notch, Pa.
„ 53 Shamokin, Pa.
„ 10 Philadelphia, Pa.
„ 36 Newark, N. J.
„ 88 Donorą, Pa.
„ 44 Haverhill, Mass.
„ 30 Scranton, Pa.
„ 139 Portland, Orą.
„ 124 AVilmerding, Pa.
„ 94 AVestville. III.
„ 2 Forest City, Pa.
„ 29 Cambola, Pa.
„ 4 Shenandoah, Pa.
„ 103 Rochester, N. Y.
„ 134 AVaukegan, 1111.
„ 144 Rhone, Pa.
„ 130 St. Clair, Pa.
„ 107 AVaterbury, Conn.
„ 12 Shamokin, Pa.
„ 13 Baltimore, Md.
„ 143 North Abingdon, Mass. 2.50 
„ 11 AVaterbury, Conn. 82.11
„ 57 Exeter Borough, Pa. 41.66
„ 63 Youngstown, Ohio. 12.50

53 Shamokin, Pa. 3.00
75 AVanamie, Pa. 94.11
117 Midleport, Pa. 13.65
91 AVaterbury, Conn. 95.85
71 AVaterbury, Conn. 60.10
7 Pittston, Pa. 152.68
61 Duryea, Pa. 109.36
74 Shaft, Pa. 20.50
19 Northamton, Mass. 2.00
18 Tamaqua, Pa. 25.60
144 Freeland, Pa. 24.62
83 Scranton, Pa. 2.00
105 Braddock, Pa. 3.00
5. Forest City, Pa. 14.10
132 Philadelphia, Pa. 13.15
28 Luzerne, Pa. 129.15
41 AVoreester, Mass. 20.65
99 Chicago, III. 10.95
50 Cleveland, Ohio. 58.83
137 Rockford, III. 19.95
31 Mahanoy City, Pa. 138.60
6 Plymouth, Pa. 32.30
17 AVilkes Barre, Pa. 121.35
1 Edwardsville, Pa. 168.10
20 Philadelpfria, Pa. 33.55
106 Naw York, N. Y. 2.00
25 Miners Mills, Pa. 21.50
57 Ezeter Borough, Pa. 2.15
3 Elizabeth, N. J. .50
127 Combridge, Mass. 11.15
69 Ashley, Pa. 18.80

(Seka ant 6-to pnsl.)

Tfiw.nL
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Liepos (July) 16, 1914.

LIETUVIŲ IAEIVYBA RUSŲ 
DŪMOJE.

Ligšioliai lietuvių išeivybės 
klausimas buvo tesvarstomas vien 
tik Lietuvos vietinių laikraščių, 
ypatingai lietuviškų. Pastaruoju- 
gi laiku tas klausimas atsidurs 
Rusijos Dūmoje. Ydomu bus ži
noti kų apie tai rašo Lietuvos 
laikraštis “Vairas” (No. 10, 
1914):

Besvarstant užsienių reikalų 
ministerijos sąmatų, gegužės 12 
atstovas M. Yčas pasakė kal
bų apie emigracijos klausimą. 
Pasidžiaugęs, kad vyriausybė 
galų gale jau išgirdusi emi
grantų skundus, supratusi emi
gracijos klausimo svarbą ir jau 
rengiantis sudaryti tam tikrą 
emigracijos įstatymą, jis plačiai 
papasakojo apie emigraciją iš 
Lietuvos ir iš kitų šalių: Jis 
iš tikrų atsitikimų paimtais pa
vyzdžiais išrodė, kaip baisiai 
naudoja emigrantus įvairūs 
agentai, kaip emigrantų negina, 
neužstoja net rusų ir prūsų vy
riausybė; priešingai, valdinin
kai patys dažnai susidedu su 
agentais ir padedą emigrantus 
skausti. Visų tų emigrantų ne
laimių ir skriaudų yra tiek tik 
dėlto, kad vyriausybė ligšiol ne
norėjo pripažinti emigracijos. 
Bet emigracija vistiek buvo, 
tik ji buvo nelegalė, ir 90 nuo
šimčio eidavo į svetimas šalis 
be pasportų. Keliauja ištisais 
sodžiais, nežiūrint to, kad dar
bininkų ir čia jau trūksta. Pa
aiškinti, kaip šiurkščiai elgiasi 
su emigrantais garlaivių konto
ros, atstovas papasakojo, jog 
prieš 20 metų, kad Rusijoje 
buvo choleros epidemija, Prū
sų vyriausybė, bijodama, kad 
Rusijos emigrantai neužneštų 
tos baisios ligos, uždraudė jiems 
keliauti per savo žemę. Tada 
garlaivių linijos pasiėmusios 
karantino pareigas, intaisiusios 
tam tikrų kontorų stočių, kurios 
ir dabar tebesančios. Jose emi
grantai ir esą plėšiami ir bai
siausiai laikomi. Ten esą ir mo
terimis prekiaujama. Nuvažia
vę į Ameriką emigrantai taip- 
pat nerandą jokios pagalbos ir 
apgynimo. Amerikoje, tiesa, 
yra Rusijos vyriausybės atsto
vų, bet jie emigrantais nesirū
piną. Jie net stovį tokiose vie
tose, kur emigrantų visai nėra. 
Kaip kalbėtojas sakė, reikią 
stengties padaryti galas vokie
čių garlaivininkų nuožiūrai, 
reikią pasirūpinti, kad emigran
tai keliautų ne per Bremus ir 
Amburgą, bet per Liepojos uos
tą. Be to reikią užmegzti ry
šių su prancūzų uostais. Tada 
vokiečių garlaivininkų kompa
nijos, vienos konkurencijos bijo
damos, gausiančias žmoniškiau 
elgties su emigrantais. Tose vie
tose, kame daugiausia emigran

PASTABOS.
SVEČIAI IS LIETUVOS JAU 

ATVAŽIAVO.
Praėjusią savaitę atvažiavo iš

Lietuvos kuu. Dr. M. Gustaitis 
ir adv. J. Gabrys. Ką jie mano 
veikti, skaitytojas ras jų pačių 
atsišaukime, kuris skelbiamas ši
tame numeryje. Męs iš savo pa
sės turime pasakyti, kad pasiun
tinybė, su kuria jie atvažiavo yra 
labai- svarbi mūsų. atgtjančios 
tautos gyvenime. Nes kas yra 
pradedančiai gyvuoti tautai rei
kalingesnis, kaip apšvieta ir su
teikimas visam civilizuotam pa
sauliui informacijų apie mūsų 
egzistavimą?

Gerb. svečių atvažiavimo tik
slias tai surinkti kiek galint dau
giausiai pasižadėjimų taip svar
biam Kairiūkščių sumanymui. 
Apie tą sumanymų “Drauge” jau 
kovo kartkartėmis rašyta ir, rei
kia pa^džiaugti, kad nebuvo 
mūsų aiškinimas veltui, nes ra
šant šiuos žodžius jau turime 47 
Mimtiųių pasižadėjimų, kuriuos 
sudėjus sykiu su pasižadėjimais 
Europos lietuvių pasidaro nema
ža suma. Žinoma tos sumos dar 
permaža, nes būtinai turi būti 
tūkstantis šimtinių, kad pasiža
dėjimai būtų pildytini.

Tautiečiams, gyvenantiems Lie
tuvoje yra daug sunkiau pasiža
dėjimai duoti, nes sulyginus jų 
turtinį stovį su amerikiečių lietu
vių pasirodo didelis skirtumas. 
Mums kur kas lengviau prisidėti, 
neg jiems. Tečiau ligšioliai jų 
pasižadėjimų yra daug daugiau, 
neg amerikiečių. Tai yra vien 
dėlto, kad jie ant vietos būdami 
geriau mato užmanymo naudingu
mų. Mums, kai-kuriems vis buvo 
šis tas nesuprantama, tai-gi da
bar dalyku stovį gerbiamiems de
legatams išaiškinus, galime tikė
ties, jog mes viską pamatysime 
tikroje šviesoje ir stengsimės, 
kiek galėdami paremti mūši} tė
vynės svarbiausias įstaigas.

Žinoma atsiras daug gerb. sve
čių priešų, ką jau teisingai tarp 
juokų patėmijo “Lietuva”, bet 
jų šauksmai negalėjo pakenkti 
pirmesniųjų svečių pasiuntiny
bėms, nepakenks ir dabartiniams, 
jei kiekvienas, kuris turi savo 
krūtinėj tėvynės meilės, kiek ga
lėdamas rems gerbiamųjų svečių 
darbus.

Norėdami svečius pas save už
kviesti arba turėdami kokius nors 
sui jais reikalus, kreipkitės į 
“Draugo” redakciją. Mes steng
simės kiek galint tame reikale 
patarnauti.

SVARBI ŽINIA.
Yra viltis, kad pagaliaus ne

trukus bus panaikinti užsieniniai 
pasportai su visai mokesniais už 
juos — tiems, kurie važiuoja iš 
Rusijos.

Čia paduodame ištrauką iš pri
vatinio laiško, rašyto lietuvių at
stovo Rusijos dūmoje Martyno 
Yčo, Tą laiškų jisai leido pa
skelbti.

Dūmoje darbai baigiasi: už 
7 dienų jau išsiskirstvsime ke
turiems mėnesiams atostogų. 
Darbo turėjau daug. Be pnminė-

’ tų dalykų “Viltyje“, — pavy
ko per dvi komisijas pravesti 
mano pataisos apie panaikini
mų užrubežinių pasportų. Isto-

» rija Šio klausimo toki: Svar
stant įstatymo projektas apie

{ prižiūrėjimų keliauninkų ir jų

j daiktų, važiuojant jiems per
i sieną, aS įnešiau pataisą: už

sienio pasportų panaikinimui.
> Kiekvienas gali važiuoti Užsie-

nin su tais raštais, pagal kurių 
jisai gyvena Imperijos ribose.

| ■> Taip-pat panaikinami ir visi 
nustatytieji mokesniai už už
sienio pasportus. ,

Dūma mano pataisas drauge 
j su projektu atidavė komisijoms

apsvarstyti. Dvi ministerijos: 
į finansų ir vidaus dalykų, griež

tai protestavo pačiose komisijose 
į prieš mano pataisas, bet visgi

man pasisekė pertikrinti dau-
Į gumą komisijų ir 31 geg. gnln-

rj -tinai didele balsų dauguma nu-
| * tarta užrūbežio pasportus su-
| Visomis rinkliavomis panaikinti.
| Dabar skubotai spatizdinamaS
į referatas, kurį iateiksime Dū-
I moję “in plenum“ ir be abejo-
: nės Dūma priims. Pasitikima,

kad ir V. Taryba šį projektą
Į priims. Tuomet jau nuo rudens
| galima bus važinėti ir mums be
j jokių suvaržymų Į užsienį. De

to tiems, kurie ankščiau išvažia
vo nebereikės pabaudos mokėti 
ir tuo budu emigrantams bus
lengviau atgal psgrįiti.

tų renkasi, reikią steigti ko
misariatai; Rusijoje reikią 
steigti patronatai, kurie dabotų, 
kad emigrantai nebūtų naudoja
mi. O pirmųpirmiausiai reikią 
panaikinti pasportų sistema. 
Apskritai, reikią daugiau žiūrė
ti emigracijos reikalų (ploja 
visa Dūma).

Kad išeiviai lietuviai nemaža 
prikenčia iki atvažiuoja mes ga
lime drąsiai gerb. M. Yčui pritar
ti. Tik kad jo paduotieji suma
nymai atneštu daug naudos labai, 
pakol kas abejotina. Bet 
palengvinte tai palengvintų, ypa
tingai panaikinus įsisenėjusią pa
sportų sisiercą.

LIETUVIŲ SPAUDOS PARODA 
VILNIŪJE.

Neveizint į įvairias kliūtis, ku
rias turėjo panešti lietuvių spau
da, ji auga ir plėtojasi. Malonu 
pažymėti, kad sykiu su 10 m. 
spaudos atgavimo sukaktuvėmis, 
lietuviai vadovaujant L. M. Dr- 
jai galėjo surengti savo spaudos 
parodą Vilniūje. Tokios parodos 
svarba visiems aiški, taigi aiškin
ti čia daug nei nereikia. Tik per- 
spaudiname p. E- D. parodos ap
rašymą, kuris tilpo “Vilties” 
dienraštyje 128 numeryje:

Šioji senai pageidaujamoji, 
svarbi mums paroda buvo iškil
mingai atidaryta birželio 11 d. 
Lietuvių Dailės Draugijos bute, 
dalyvaujant kaip vietos, taip ir iš 
visos Lietuvos suvažiavusiųjų in
teligentų būriui. Ji bus adara dar 
iki birž. 18 d. kasdien nuo 11 lig 
6 vai kasdien.

Parodą atidarė prakalba p. p. 
Vileišis ir Žemaitis. Paskui p. Že
maitis sutiko norintiems paaiš
kinti parodos skyrius ir jų turinį. 
Tokius paaiškinimus sutiko duo
ti ir d-ras Šlapelis. Nesant jo
kių programų, tokie paaiškini
mai labai reikalingi. Gerb. ko
mitetui, parodą rengiančiam, bent 
parašų prie skyrių reikėjo pri
dėti, o ne mažai ką reiškiančias 
skaitmenis.

Iš p. Žemaičio kalbos paaiškė
jo, kad buvo manoma daryti kur 
kas platesnė paroda, bet nepavy
ko, nes daugelio knygų trūksta. 
Gi dabar knygų yra apie 2500. 
Suprantamas daiktas ir progra
mos išėjo nepilnos. Beto ir cen
zūros komitetas daugelį knygų 
įsakė atsiimti. Vos “Aušrą” pa
vyko atkovoti. Manoma betgi, 
rudenyje viskas susitvarkys ir 
paroda bus pilnesnė.

SOCUALOGIJA IR KATALIKIŠKAS DOROS 
MOKSLAS.

(Tąsa)

Katalikiška socijologija tą užmokesni pripažį
sta teisingu, kurs darbininkui duoda gyvenimui rei
kalingą išteklių. Tas principas išreikštas encik
likoje “Rerum Novarum” 15 gegužio 1891 metų. 
Katalikystė negali žiūrėti į darbą kaipo į prekę, 
kurios kaina priguli nuo perkančių ir parduodan
čių daugybės. Tvirtindama, jog darbininkas turi 
dūšią, Bažnyčia ir darbui pripažįsta netik grynos 
energijos vertę, bet jį vadina actus bumanus. Tas 
žmogaus asmens veikinys turi turėti savo dalį as
mens pagarboje ir teisėse. Žmogaus esmuo yra jo 
darbui tikslas. Darbas turi pagaminti žmogui tą, 
kas reikalinga jo kūno ir dūsios reikalams. Už- 
mokesnis nepatenkinantis tų dvejopų reikalavimų, 
nėra teisingas užmokesuis. šitą pažvalgą Leonas 
XIII minėtoje enciklikoje išveda iš Dievo žodžių 
pasakytų žmogui: “Pelnysiąs duoną savo veido 
prakaitu.*) Šito mokslo prasmė yra tokia, kad ne 
žmogus turi laužtis prisitaikydamas savo gyvenimą 
prie pramanuos aplinkybių, bet pramonija savo 
formas turi taikinti prie žmogaus asmens teip, 
kad jis galėtų pasiekti savo aukštąjį tikslą.

Kai-kurie katalikai socijalogai sako, kad ma- 
žiausiasis teisingas užmokesuis turi užtekti ne tik 
darbininkui, bet jo pačiai ir vaikams. Šitos pa
žvalgos pamatai gilus. Ištiesų, katalikystė į visuo
menės pamatą deda šeimyną, o ne asmenį. Dar
bininkas turi teisę būti tėvu. Jo pati negali būti 
pelaininkė, nes ji turi gimdyti ir auklėti vaikus. 
Žmogaus tikslas reikalauja, kad jis nepradėtų kūno 
darbu pelnytis duoną pirm negu išmoko tą, kas 
jo dūšiai reikalinga. Todėl katalikų socijologai 
kovoja prieš moterų ir vaikų darbą**). O kovoda
mi turi aprūpinti šaltinius, iš kurių galėtų gyventi 
ipotinos ir vaikai. Kito šaltiuio kol kas nėra kaip 
tėvo pelnas.

Lengva apie mažiausio užmokesnio teisingumą 
rašyti gražias teorijas, bet labai sunku į gyvenimą 
įvesti mažus pataisymus. Pirmutiniai bandymai, 
kiek žinau, buvo 1893 Belgijoje, Rytmetinės Fland
rijos taryboje. 1896 m. parlementas privertė mi
nisteriją, kad to paties prisilaikytų Viešųjų Darbų

*) šventa* Raštas, Oenesl* 3, 19.
•*) 2 lapkričio ISM n. grota* Alberta* de Man 

parvedė per Prancoaų parlamentą teisę uMraudiian?ią aso- 
tarinis dirbti naktimi*. Soči Jai irtai griovė jo projektą, 
norėdami duoti moterim* daugiau* progos uždarbiauti, li
beralams rūpėjo, kad naktimi* darbą* nepabraugtų. Bot 
grafo iškalba pergalėjo. '

ministras, samdydamas darbininkus viešpatijai. 1900 
metais jau visos Belgų provincijos sekė Rytmeti
nės Flandrijos pavyzdį tik Limburgas ne. Paskui 
provincijas ėjo ir valsčiai. Daugiausiai pasidar- 
buvo dėl šito katalikai deputatai Hellepute, Musset, 
Cofs ir Verhaegen, darbo tarybos sąnaris.

Prancūzijoje mieste Val-des-Bois yra didelės 
verpiamosios fabrikos, priklausančios Leonui Har- 
mel’iui. Jis yra katalikas ir katalikiškosios so
cijalogijos principų prisilaiko karštai. Jis užmo
kesnio principą taip išrišo, kad prie normalinio 
dienos pelno darbininkui prideda tiek kiek trūksta 
iki tam, kad visiems darbininko šeimynos sąna
riams išeitų po 60 centimų. Jeigu našlės sūnus 
uždirba normalinį užmokesnį 2 fr. 50 centimų, o 
turi penketą brolių, negalinčių dirbti, tai gana 
pridėčko 1 fr. 60 centimų, ydant išeitų 4 fr. 20, tai 
yra 7 syk po 60 santimų. 60 santimų = >6 kaip 
□eperdidžiausias turtas kiekvienam valgančiam. Bet 
fabribos išlaidas jis taip apsunkina, kad dividendos 
ji neduotų, jei būtų akcijinė. Tokių fabrikantų ir 
tokių “davatkų”*) nedaug tėra pasaulyje.

1894 m. Ryme Italijos katalikai socijalogai lai
kė kongresą ir sutarė, kad darbininkams netiek 
alga būtų skiriama, kiek fabrikos pelno dalis 
dalinama. Žinoma principijalinės klaidos čia nėra, 
todėl Leonas XIII 24 vas. 1895 m. tą kongresą pa
gyrė, bet šitokiam užmokesnio išrišimui sunku rasti 
katalikystės moksle pozityvinius pamatus. Kata
likiškoji socijalinė mokykla nuo kitų labiausiai ski
riasi tuo, kad mažiausio užmokesnio teisingumą 
maatuoja gyvenimo reikalais ir, antra, tuo, kad 
stoja už šeimyną kaipo visuomenės vienetą.

Nedėldienio pasilsys nebesiskaito grynai katali
kišku, arba krikščionišku, socijalogijos reikalavi
mu, nes jį priėmė visos pakraipos. Darbininkų 
pasilaio didžiausias užtarėjas buvo Senas Įstatymas 
su prisakymu “Atmink šventą dieną švęsti”. Krikš
čionija tą įsakymą pildė teip sąžiningai, kaip visus 
Dievo žodžius ir išnešiojo teip plačiai, kaip pati 
pasklido. Tiktai dieną permainė į vietą subatos 
švęsdama sekmadienį.

Prie aekmadienių ilgainiu prisidėjo daugelis 
švenčių. Tokiu būdu darbo valandos trumpinosi. 
Jų skaičius metuose sumažėjo. Bet iškilo Prancūzų 
revoliucija. Šventes ji panaikino, sekmadienių ne
pildė. Darbininkas pasijuto esąs inkinkytas tuo- 
įflimpos. Buržuazų 'literatūra prirodinėjo kata
likystės kenksmingumą civilizacijai iš to, kad daug 
buvo švenčių. Apologetai nedrąsiai gynė. Tik

*) L. Narinei yra »▼. Praniukau* tretininkas,

štai bepasirodą, kad darbininkas nepakenčia ne
siliaujančio jungo.

Liberalizmas nenorėjo suprasti naujojo fakto; 
fabrikai ir vynynai vertė samdininkus dirbti visas 
dienas lygiai. Katalikai kovojo kaskart drąsiau 
už prigimtą darbininkų reikalą pasilsėti, dvasios 
reikalais pasirūpinti. Prieš pragarsėsiant Las- 
sal’iui ir Marx’ui, kunigas Vilhelmas Erumanuelis 
Ketteler, būdamas Holsteino klebonu užsiėmė dar
bininkų reikalais ir sustatė socijalinių reikalavimų 
programą. Tapęs Moguncijos vyskupu jis 1869 m. 
tą programą aiškino Moguncijos darbininkams. 
Trečiasis tos programos reikalavimas tai buvo 
nedėldienio pasilsys*). Kanauninkas Monfang. 
ant Kettelr'io programos pastatė socijalinę vokie
čių katalikų programą. Katalikų atstovai parleuien- 
te vadinasi Centro partija. Vienas iš jos, kunigas 
Hitze 6 gegužio 1891 m., inešė tą programą į par
lementą. Visko, žinoma, nepervedė, bet pervedė 
teisę apie sekmadienio šventimą. Nors Tarptauti
niame Darbininkų Apsargos Kongrese 1897 m. 
diduma buvo socijalistas, bet kunigas Juozas 
Beck’as, šveicariškio Friburgo universiteto profe
sorius, nepabūgo paduoti projektą, kad sekmadie
nis būtų švenčiamas. Visi penki projekto punktai 
beveik vienbalsiai tapo priimti.

Su šventadienio pasilsiu labai artymai rišasi 
darbo valandų skaičius, šitas yra, gali sakyti, 
dalis arba atskira rūšis ano. Leono XIII encik
lika tepastatė tik principą “Valandų skaičiui-Be
turi būti didesnis už darbininko spėkas”. Tokiame 
principijališkame rašte kaip enciklika, skiriamame 
visiems kraštams ir visoms darbo rųšims nė nega
lima buvo koukretiškiaus kalbėti. Principą pri
taikinti gyvenimui turi žemesni už popiežių vei
kėjai, kiekvienas savo šalyje. 1895 metais kuni
gas Hitze vėl pajudino pasilsio klausimą Vokie
tijos parlemente ir projektavo, kad darbo valandų 
aukščiausias skaičius per savaitę negalėtų kilti 
per 60 arba 62. Kad 1898 Paryžius padarė kon
traktą su kompanija, apsiėmusią padaryti Metro- 
politėną (tramvajų tinklą po žeme), kontraktas 
parėjo apsvarstyti parlemente. žinomasis darbi
ninkų užtarėjas kunigas Lemire užmanė intraukti 
į kontraktą, kad darbininkams darbo valandos 
būtų sumažintos.

(Toliaus bus).

•) Iltiaą programą praneuilllcai ilvertęs atspaudė Max 
Turmana savo vaikale La developpessent du eatholiciane 
aociole depuis 1’ encyclique Rerum Norarum. Paris Alean. 
1900 p. 6—8. Al labai naudojausi Htnonal įsikalu. Dau
guma mano Halą U ten imta.

VIENO KATORŽNINKO LIKIMAS.
(Tąsa)

Sykį atsinaujinęs tėvynės išsiilgimas vis tolyn; 
vis labiau slogino Antaną. Grigas jau niekad nen 
matė jo ramaus. Kad Antaną pralinksminus ii-t 
prašė jisai iš vyresniųjų, kad į Antano kamarą 
paskirtų visame kalėjime žinomą juokdarį Vosylių*

Tasai pamatęs nusiminusį Antaną sušuko: i
— Na, ko nuleidai nosį, kaip šlapia rišt* 

uodegą f
— Pirma tu pasakyk ko linksmai strapinėjį 

kaip pavasario veršis? atsikirto Antanas. ,
— Ko gi man liūdėti? Randu čia daug savai 

amato draugų. Kai ko juos pamokinu, kai ko iŠ 
jų pasimokinu. Kai nusibos čia, tai spiausiu ir) 
eisiu kur akys neša. Bene pirmusyk man tai! t

— Nebent dantimis šitas sienas prasigrauži 
ir eisi, patėmijo Antanas. i

X i

— Tai tu nežinai, kaip išeiti iš čia? Jei norį 
tai už mėnesio, kito būsiva laisvi. Ar nori?

— Kam tuščiai burną aušinti?
— Bobos, kaip tu, tuščiai burną aušina. Ai* 

jei nori, tuoj imuosi už darbo. «
•—« Dantimis, ar kakta sieną ardysi, pasityv 

čiojo Antanas.
— Ne dantimis, tik šita štai vinia. Čia V®* 

gylius išsitraukė iš aulo aprūdijusią vini, kur ta| 
besivoikščiojattt rastą. , ;

—- Pypkę su ją kTapStyt, o ne plytų mūrąį 
nusijuokė Antanas, kad ir prakrapštytum skylę** 
tai užveizdėtojas tuoj patėmytų, juk žinai, kari 
kasdien peržiūrinėja kalinių kamaras.

— Skylės nereikės krapštyti, ji jau yra. Ają 
motei kaminą koridoriuje čia greta mūsų kaaun 
raitės? j

— Matyt mačiau, bet kaip tu ligi jo prieitiį 
kad mūsų durys nuolat užrakintos?

— Ugi pasikasiva po grindimis. ’
— žemė knisti nesunku, bet kaip tu atlupsi 

grindį neturėdamas inagių? vis abejojo Antanas*
— Tam ir sumedžiojau šitą vinį. Su jq 

turiva nuzulinti galą lentos.
— Tai begalo sunkus darbas. {
— Be darbo nieko nėra.
— Gali kas patėmyti, dėl viso ko spyriavosž 

Antanas, bet jo akyse blykčiojo begalinio džiauc-. 
amo ir vilties spinduliai. > I

•— Jei nenori, gali tupėti čia, aš rasiu ltifą| 
sėbrą bėgti, užpyko Vosylius.

— Na, nepyk, galiva pabandyti darbą, kari 
ir šioj valandoj.

Spaudiniai buvo išdėstyti ke
liuose erdvuose kambariuose, šie- 
nos nusagstytos afišomis, progra
momis, plakatais, atvirais laiš
kais etc. Suprasti visa parodos 
spaudinių tvarka, reikia žiūrinė
ti juos pradedant nuo dešinės 
kambarių pusės. Spaudiniai su
skirstyti į daugelį skyrių. Laik
raščių skyriui užleistas visas pir
masis kambarys. Čionai surinkti 
veik visi laikraščiai, ėjusieji Prū
suose, Rusijos dideliuose mies- 
stuose, Lietuvoje ir Amerikoje. 
Čia mes matome “Aušrą” nuo 1- 
mo num. au d-ro Basanavičiaus 
fotografija, “Šviesą”, “Varpą”, 
su d-ro Kudirkos fotografija, 
“Tėvynės Sargą”, su kun. Tumo 
fotografija ir kitus. Žymią vie
tą laikraščių skaitmenyse užima 
Vilnius, nors čia trūksta pavzd. 
“Skardo”, kurį veik visą konfis
kavo, ir kitų. Tiesa, taip kny
gų taip ir laikraščių skaičiumi pir 
mą vietą užima Amerika,bet koky i 
be—paskutinę. Ir Prūsuose eina 
dabar nemaža laikraščių, bet jų 
geriausias, vertas minėjimo, ne
bent Vanagaičio “Birutė” ir Vy
dūno “ Jaunimas”. Paskui seka ; 
laikraščiai einantieji Kaune, Sei-1 
nuos, Rygoj ir kitur.

Šiame skyriuje išleidimo gražu
mu metasi akysna “Vairas“ 
“Draugija”, “Ateitis” ir “Jau
nimas ’ i

Eilėje eina toliau Katalogų' 
skyrius. Pažymėtina čia Baltra- 
maičio “Biblijografija”.

Beletristikos skyriuje daug 
trūksta knygų, nes, cenzūrai pa
reikalavus, atimta. Bet visgi 
šis skyrius gan turtingas. Yra 
jau ir “storų” knygų, kaip va: 
Lazdynų Pelėdos, V. Krėves, Šei
niaus, Kudirkos ir k. Kaž-kodel 
nėra Žemaitės raštų- Kaunas pa
lyginamai. maža beletristikos lei
džia, bet užtatai dvasiškų knygų 
daug. Jei ne Zavądzkio leidiniai, 
tai apie Vilnių galima būtų kaip 
tik priešingai pasakyti. Taip- 
pat beletristikos kiekybe pasižy
mi Amerika; gaila, kad tai daž
niausia tik vertimai. Nors čia 
ytin daug “storų” knygų. Ne
stinga taip-pat ir šlamštelių.

Dramos skyrius. Čionai žymė
tini Prūsuose-išleisti Vydūno vei
kalai ir Vilniuje — “Teatro”. 
Labai mažai dramos veikalų Sei
nuose leistų, kiek daugiau Kaune, 
dar daugiau Rygoje, ir užvis 
daugiau — Amerikoje. Dainų 
ir poezijos skyriuje geriausi Vii-.

niaus leidiniai. — - Toliau seka 
•fenologijos ir etnografijos sky
riai, kalbos, kritikos, visuomenės 
mokslų, publicistikos (memorija- 
las), geografijos, gamtos mokslų, 
pažymėtina Geručio “Zoologija” 
Seinuose išleista. Medicinos sky
rius labai neturtingas: be “ Svei
katos” brošurėlių žymesnių vei
kalų nėra. Blaivybės skyrius 
taip-pat silpnutėmis brošurėlėrais 
užpildytas (Kauno leidiniai); pa
žymėtina “Blaivybė” — “Vil
ties” leidinys. Ūkio ir amatų 
skyrius ir silpnas. Nestinga ir 
satyros bei juokų skyriaus. Iš 
kalendorių pasižymi gražiu vir
šeliu ir didumu Vilniaus kalendo
rius “L. Ūkininko” leidinys ir 
“Lietuvių Moksleivių Draugas” 
“Ateities” leidinys. Toliau seka 
dvasiSko turinio knygos, bet dau
gelio trūksta, pedagogijos sky
rius, mokykloms vadovėliai ir 
vaikams knygelės. Vaikams kny
gelės atsirado visai nesenai, ga
li sakyt, tik paskutiniais trejais 
metais jas tepradėta gaminti. 
Akysna visupirma puola Zavad- 
zkio išleistos efektiniais vaizde
liais knygelės, tik gaila — kaip 
turinys, taip ir jų paveikslėliai ne 
lietuviški. Tuo žvilgsniu gėrės-- 
nės Mašioto išleistos su dailinin
ko Kalpoko paveikslėliais.

Beto, yra mažiukai skyriai lie*- 
tuviškų knygų gotiškomis ir ru
siškomis raidėmis (graždanka).

Ant sienų išsagstyti laiškeliai 
O. Vitkauskytės išleisti, bet pa
sižymi jie skonies mažumu, ir lie
tuviškumo trūkumu. Sieniniai 
kalendoriai ir negeresni.

Afišų yra daug, bet originalių 
maža. Tik kelios taikintos prie 
tautinių spalvų, pavyzd, vakaro 
Širvintoje, ateitininkų vakarų 
Kaune, kelios su tautinėmis juo
stomis ir šiokiais tokiais pagraži
nimais. Pasigedau ’ ‘ Gabij os ’ ’ 
afišų P. Rimšos pieštų; taip-pat 
vakarų programų visai mažai tė
ra. Dažniausiai afišos spauzdin
tos dviem kalbom — lietuvių ir 
rusų, keletas yra trimis (vien tik 
lenkų vakarų trimis kalbomis), ir 
viena afiša tik lietuvių kalba, 
vakaro Vilniuje 10 metų lietu
vių scenos sukak, atminimui su
ruošto. Stebėtina, kaip ją pra-

r

leido.
Iš plakatų, bei kvieslių įdo

miausi ir vaizdingesni “Vilties” 
su “Liet. Žiniomis”. Tik ir čia 
tai trūksta, — taip pav. gražaus 
“Aušros” (Vilniaus) kvieslio nė
ra.

Liet. Dailės Draugijos parodų 
afišos pasižymi savo originalumu 
ir gražumu. Tik gaila, kad ae vi
sos surinktos.

Muaikos ir dainų skyrius gana 
turiningas. Jisai ypač paskuti
niais penkiais metais padidėjo. 
Pažymėtini Petrausko, Sasnausko 
ir Šimkaus veikalai. Pirmą vie
tą užimą epiškai lyriškoji kantata 
“Brukai”, tik, rodos, negreit mes 
ją galėsime išgirsti scenoje.

Tuo ir užbaigiu spaudos ap
žvalgą. Jau iš to, kas yra, narna- 
nau kokiais sparčiais žingsniais 

. jinai auga, plėtojasi ir tvirtėja. 
Bet galutino žodžio dėl to tarti 
dabar negalima, nes ji ne pil
na. Palauksime rudenio.

ŽINIŲ TEISINGUMAS.
Aną metą buvo amerikiečiams 

nemaža juokų, Lietuvos laikraš
čiams indėjus T. Roosevelto pa
veikslą ir padėjus po juo parašą, 
jog tai esąs naujas išrinktas 
Jungtinių Valstijų prezidentas 
Taftas. Bereikalo juokties. Eu- 

i ropiečiams Amerikos politika ne
labai žinoma. Bet jei laikraštis 

i turėdamas po rankomis visas ži
nias ir skelbia neteisingus daly- 

' kus, tai ' galiama išaiškinti... Na 
; tiek to, jie patys lai atsako kuo. 
Aną savaitę “Laisvė” paskelbė, 
jog sustojęs anglų priešsocijalis- 
tiškas laikraštis “Live Issue” ir 
žinoma, prie progos, neužmiršo 

■ palyginti su “Draugo silpnumu”. 
Kaip tyčia “Live Issue” eina 
kaip ėjęs ir cicilikų laikraštėlio 
paskalų visai nepaiso. Žinoma, 
nepaiso jų nei “Draugas”.

•• •

Mūsų korespondentų tarpe pa- 
1 sitaiko ir tokių, kurie nori ne
teisingai naudoties kitų darbu. 
Štai paveikslan No. 26 “Draugo” 
artimas sandarbininkas G. indė- 
jo pranešimą apie šv. Kazimiero 
akademijoj mokslą užbaigiant 
vakarėlį. Mės net .nusistebėjome 
pamatę tą patį pranešimą, be
veik raidė į raidę “Vien. Liet.” 
num. 26 po kuriuo pasirašęs 
koks ten “Koncerte Dalyvavęs”.

Mums malonu matyti, kad mū
sų sandarbininkų pranešimai tin
ka ir kitų rimtųjų laikraščių 
skiltiana, bet turėtų būti praneš
ta iš kur tai paimta. Žinoma 
redakcija ne visada gali to iš
sisaugoti, bet korespondentai tu
rėtų tan žinoti, kad suteikiant 
laikraščiams žinias, neužtenka

perrašyti iš vieno laikraščio ir 
pasiųsti kitam, bet reikia sio-ta 
ir nuo savęs pridėti ir paminėti 
iš kur perrašyta.

• a
Išvažiuoja. 18 d. liepos laivu 

Imperator išvažiuoja Lietuvon bu
vusis S. L. R. K. A. prezidentas 
V. Lapinskas iš Mahanoy City, 
Pa. Žada .aplankyti Kauną, Vilnių 
ir kitas svarbesnės Lietuvos vie
tas.

TAUTIEČIAI: —
Palaikymui santikių tarpe TL 

vynas ir kolonijų, ypač mūsų Tau
tos švietimo reikalais, pasiryžo- 
va liuosu vakacijų metų aplanky
ti Jus, Gerbiamieji.

Šiandien Lietuva susirūpintu 
yra vykinimu fondo 100=008,- 
000 rub. Lietuvių švietimo reika
lams. Ydant tai atsiekus, reikia, 
kad iki sausio 1 d. 1915 m. pasi
žadėtų 1000 žmonių įmokėtį pa 
100 rub. by kuriai švietimo Drau
gijai “Žiburiui”, “Saulei” ir 
“Rytui”. Tą šimtinę gali sudėti 
keliesia, jei lig paskirtojo laika 
neatsirastų 1,000 tokių aukotojų, 
tai pasižadėjimas nėra pildytinas.

Šitą Kairūkščių šeimynos sumar- 
nymą visa mūsų visuomenė pri
ėmė su didžiausia užuojauta. Jau 
pusė tūkstančio parašų surinkta. 
Tautos garbė ir priedermė reika
lauja davesti šį kultūringą suma
nymą iki galui. Anuomet toka 
pats sumanymas buvo paskelbtas 
Vokiečių Austrijoje ir per metus 
surinkta švietimo Draugijai mili
jonas koronų. Nejaugi mes ne
sudėtame tos tūkstantinės su
mos?! Mes visi Lietuviai! Juk tai 
gėda būtų mums dėl stokos tau
tiško susipratimo ir gaila būtų 
energijos veltų išeikvotos. Kadan
gi užsirašiusieji tan Fondan yra 
pasižadėję tiktai tuomet išmokėti 
savo auką, jei bus prieš tai išlai
kytos visos projekto sanlygos, tai 
yra 1,600 aukotojų ir nevėliam 

| lig Naujų 1915 metų, tai neiš- 
į pildžius tų sąlygų Lietuva labai 
daug nustotų. Juoba, kad ši idėja 
taip prakilni, jog patraukia net 
svetimtaučius.

Lietuviai-Europiečiai, jau yra 
pasižadėję tam tikslui pusę sumos 

| taigi Broliai-Amerikiečiai dabar 
Jūsų mlė. Jus, kurie ikišiol at jau
tėte visus svarbiuosius mūsų Tau
tos reikalus, be abejo paremsite 
ir šį dideliai svarbų mūsų Tėvy
nei reikalą : kas galėdamas pasi-
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žadės pats įmokėti 100 rb., kas da
linis, susidėję kuopon. Neabejoja
me, kad įvairios Draugijos ir at
skiros Susivienijimų kuopos duos 
Siame dalyke pavyzdį. Taigi, Tau
tiečiai, teikitės, be pažiūrų skyr- 
tumo, visi sulyg išgalėjimo padėti 
mums vykinti Tautos Švietimo 
Fondą, kad tuo prideramai aprū
pinus mūsų Mokyklas.

Kun. M. Gustaitis, 
“Žiburio” pirm.

J. Gabrys,
L. In. Biuro vedėjas.

P. S. Ketiname užtrukti Ameri
koje iki rugpjūčio 15 d. Miela 
mums būtų aplankyti Lietuviu 
Kolonijas, ydant pasidalinus ži
niomis apie Tėvynę. Kad galima 
būtų geriau sustatyti maršrutą, 
malonėkite kreiptis:

DRAUGAS, 1800 W. 46th str., 
Chicago, III.

TĖVYNE, 807 W. 30th atr., 
New York, City. N. Y.

PASIRŪPINKIME NUO
LATINIU TEATRU.

“Drauge ’ N. JŽ4-me, buvau ra
kęs apie reikalingumą nuolatinios 
skrajojančios teatralės grupės.
Ar tai nemalonu būtų mums ap
lankyti miestus ir miestelius ap
gyventus mūsų vientaučiais ir, 
suteikti jiems dvasišką peną. Ir 
jiems būtų malonu laukti tokių 
svečių... Taigi rašydamas turiu 
tvirtą viltį, kad mano žodis ne
pasiliks šauksmu tyruose. Todėl 
manau nors trumpai išreikšti sa
vo nuomonę, dėl sutvarkymo šio 
dalyko.

Pirmas tai reikalas, daugeliui, mais. 
kas supranta tą gyvą reikalą, pa
duoti savo nuomonę ir patarimą, 
kad galėtų maždaug spręsti ar 
yra pritariančių ir prisidedančių 
grupėn. Nes nemanau, kad tai 
viename mieste galėtų susirasti 
užtektinai jiegų. Tik tiek būtų 
geistina, kad nors keli, darbą 
pradedant būtų artimesni susi- 
rešime.

Toliaus-gi iš rašančiųjų, pla
čiai aptarus laikraščiuose, galė
tą pasiduoti savus antrašus ir jau 
susirašinėti ypatiškai.

Aptarus ir susižinojus apie da
lykų stovį k. t. prisidedančių ir 
t. J.. — Tuojau ruoštis prie pra
džios darbo — susivažiavimo.

Toki grupė būtų panaši kor
poracijai. — įneštų visi tam tik

rą mokesnį į grupės iždą, naudo
tųsi lygiomis teisėmis, išrinktų iš 
savo tarpo vedėją — režiserių ir 
pelną skirstytųsi visi lygiai, pa
gal nutarimo ar tai po kiekvieno 
vaidinimo, ar mėnesy kartą. — 
Tai vienas pienas.

Antrasai-gi: Kad atsirastų ypa- 
ta, kuri galėtų pasiimti ant sa
vęs visą atsakomybę ir vedimą 
teatro, — tiesiog pasiimti grupę 
nuosavybėn. *— Tiktai jau ypata 
turėtų būti atsakanti “biznyje”, 
o dar labiau scenos srityje (beje, 
galėtų gerą režiserių nusisamdęs 
ir by koks “biznierius” at
likti). Veikiančios ypatos turėtų 
darbuoties atsidavę su siela ir su 
kūnu, atmindami, kad šalę savo 
pragyvenimo, daro ir didį kultū
ros darbą. Todeliai turėtų daly
vauti ir už prieinamiausi atlygi
nimą ir lengviausiomis išlygomis. 
Mano nuomone šis paskutinis su
tvarkymas būtų geriausias, vi
suomet būtų geresnioje tvarkoje 
ir mažiau keblumo.

Tokių ypatų galinčių tuo užsi
imti be abejonės atsiras. Taigi 
lai atsiliepia! Ypatos galinčios 
užsiimti šiuo prakilniu darbu (sy
kiu pelningu), turėtų pasitarti 
su plačia visuomene ir su mūsų 
artistais — mėgėjais. Tas daly
kas jau senai pribrendęs ir 
patsai, prašosi mūsų veikėjų at
kreipti į tai savo domą. Kiek 
aš žinau, atsirastų pas mus ir ga
bių artistų, tik suvaržyti gyveni
mo aplinkybėmis, savo gabumų 
palieka nežinomu. Yra atkeliavu
sių iš Lietuvos taip-pat su gabu- 

Cia apsupti kasdieniniais
vargais užsnūsta dvasios miegu.

Taigi neduokime mūsų artis
tams žlugti be žymės! Leiskime, 
mūsų gabiemsiems, savo talentų 
pasididžiuoti prieš civilizuotą pa
saulį, supraskime, kad tuomi 
daug aukščiau pakelsime mūsų 
tautos vardą.

Stepas Mingilas.

TIESOS ŽODIS MŪSŲ KORĖS 
PONDENTAMS.

Nekartą jau buvo laikraščiuose 
patariama ir prašoma gerb. kores
pondentų, kad rašant žinias pri
silaikytų teisybės ir pirm neg 
kutų už plunksnos ištirtų viso da
lyko stovį, kad nepadavus me
lagingas žinias, kurios dažnai už 
gauna nereikalingus ir sukelia

Jų sutarimu volą turėjo prasidėti iš tamsaus 
kampo po lova, kad nepatėmytų užveizdėtojas.

Nieko nelaukdamas Antanas stvėrėsi knaibyti 
grindį su vinia. Begalo sunkus buvo tai darbas. 
Sekėsi prasčiau, kaip pelei. O čia reikėjo per
plauti skersai visą lentą. Iš pirmos dienos Anta
nas užsizulino pūsles ant pirštų. Beeidamas pa- 
aivaikščioti laikė rankas kišeniuje, kad kartais 
kas nepastebėtų ir neintartų. Pasimainydamu dir
bo visą savaitę ir pagaliaus perpiovė lentą, pasiekė 
žemę. čia darbas buvo lengvesnis, bet pavojin
gesnis. Nebuvo kur dėti žemės. Turėjo laukti 
pasivaikščiojimo ir kišeniuose išnešti laukan, nuo
lat drebėdama, kad kas nepatėmytų jųdviejų už
manymo.

Įsisiekus giliau po grindimis, jiedu turėjo

DRAUGAS

betikslę polemiką.
Bet tasai baisas tarytum - gi

rioje nuskambėjo ir dingo, visai 
nepasiekė mūsų gerb. korespon
dentų amų. Mūsų laikraščių ko 
respondeneijose dažnai galima 
patirti bereikalingus užsipuldi
nėjimus ant to ką reiktų pagirti, 
arba į padanges išaukštinti tie, 
kurie verti papeikimo.

Daugiausiai mūsų gerb. kores
pondentų prasilenkiama su tei
sybe, aprašinėjant vakarus, teat
rus, prakalbas ir tt. pavyzdin: 
skaitydamas laikraštyje kores
pondencijas, randi dvi ar tris ži
nias iš vieno miesto ir apie vie
ną kokį norint vakarą aprašyta 
ir kiekviena iš jųjų labai prie
šinas kitai. Vienok visa tulžis 
išlieta gerb. rašytojo ant artis
tų išpildymo, veikalo turinio, 
vedėjo ir taip toliaus; viskas 
vienu žodžiu purvan sumindžiota 
ir išniekinta.

Antrojo korespondencijoje, ki
tas rašytojas, tą patį vakarą, taip 
nupeiktą ir iškritikuotą, tiesiog 
į padanges iškelia, išgirdamas 
viską, kaip vaidinimą taip ir vei
kalą, ir tvarką ir tt.

Net nesenai teko dar patėmyti 
panašų atsitikimą, kaip štai:
“Vien. Lietuvn.” No. 24 tilpo 
dvi žinios iš AVorcesterio, Mass., 
apie tūlą vakarą, iš kurių, vieno
je viskas išgirta, o užtai antro
je, gerb. korespondentas užėmė 
beveik pusę laikraščio puslapio 
bekritikuodamas įr peikdamas 
visą vakarą.

Toliaus štai “Draugo” No. 27 
buvo patalpinti taip-pat dvi ko- 
respondenciji iš Baltimore, Md.
apie parapijinės mokyklos moki- ' kokius tenai partyviškus kivir- 
nių vakarą. Pirmoje, rašytojas čius vesti. Teatras tai yra dailė, 
ar rašytojai, po slapy varde “ du ! Neveizint tai, kas tą teat- 
draugu” išdėstė kaip ant delno rą parengė: katalikai, pirmeiviai 
visas ydas, nūrodydami, kad ma- ar kas kitas, reikia rimtai į jį 
žai visai lietuviškumo būta ir 
mokytoją varg. p. P. Gr. papei
kė už neparengimą daugiaus lie
tuviškojo vakaro. Antroje gerb.
“Radastelis” nupėšė, kad viskas 
būta kuopuikiausiai ir minėtąjį 
mokytoją-rengėją, net pagyrė už 
darbštumą.

Skaitytojas, svetur gyvenantis, 
skaitydamas panašias žinias, tie
siog nežino, kuriam tikėti. Ir 
tiktai, tenpat gyvenantieji/ kurie 
turėjo progą būti ant vakaro, ga
li spręsti, kuri žinia teisingesnė.

Prie progos aš nuo savęs pri- 
dursiu apie buvusį vakarą Balti- 
morėje, Md., apie kurį jau bu
vo rašyta. Mano nuomonė, tai 
“Du draugu” savo koresponden
cijoje nupiešė viską teisingai, o 
gerb. “Radastietis” perdaug jau 
viską iškėlė padangėn.

Taigi mūsų gerb. koresponden
tai elgdamiesi panašiai, padaro 
daug blėdės visuomenei sukelda
mi polemikas ir klaidindami skai
tytojus neteisingomis žiniomis. 
O daugiausia tai kenkia mūsų 
jaunuočiui teatrui plėtoties ir 
atima mūsų artistams energiją, 
bereikalingai, neteisingai išnie
kindami.

Žinoma, aš nesakau, kad ne
reikia kritikos. Kritikos reikia, 
bet teisingos. Nereikia niekinti 
gero artisto, o taip-pat nereikia 
girti blogo, nes paskui jisai gaus 
puikybę ir pradės didžiuoties, ir 
vietoj lavinties scenos srityje, vi
sai ją apleis, tardamas sau: “aš 
gerai moku, kam man lavinties 
daugiaus”. Minėtoji neteisinga 
mūši} teatro kritika paeina iš ke
lių priežasčių. Vieni ieško prie
kabių iš pavydo, kiti rašo nieko 
nesuprasdami, ir tt., pavyzdin: 
jeigu teatras rengiamas yra ka
talikų, tai cicilikai ir kiti, neiš
kęs nepapeikę, norint tenai būtų 
buvę kuogeriausiai, arba priešin
gai, dažnai randasi ir tarpe kata
likų, betikslį niekinimą'^ kitų 
partijų parengtų vakarų, ypač te
atrų.

Mano nuomone, geriau kad g. 
korespondentai nevartotų kritiką 
dėlto, kad kaipo su kokiu tai 
įnagiu peikiant jų gerus darbus,

gos kritikos apie tsatrą, yra ga
minamos ‘namie auklėtų’ rašyto
jų. Patartina, vietoje rašinėti pa
našias žinias ir kritikuoti tą, apie 
ką nesupranta, pastudijuoti ir 
prasilavinti, kad pažinus ką rei
škia kritika ir kaip ja naudo- 
ties, o tuomet imties už plunk
snos. Bol. Kadagutis.

kur noras, ten ir kelias, arba, kur augšteanių prieigų, bet

— Gerai, pabaigta. Daugiau nesiginčysiva. 
Geriau mirti, negu kankinties begalo.

Tasai galutinas nutarimas nuramino juodu ir 
jiedu nors vieną syk gerai išsimiegojo. Vosylius 
atgavo savo gerą ūpą, o Antanas ramiai jau žiū
rėjo į giedrųjį dangų. Staiga jis džiaugsmingai 
sušuko:

—- Vosyliau, debesiai kįla. •
Vosylius šoko prie lango ir tikrai pamatė, 

kad toli-toli kįla lyg kokie dūmų pulkai. Pama- 
žėli ėmė niaukties, sužaibavo, pasigirdo tolimas 
griausmas. Kilo audra.

Mūsų kaliniai ėmė šokinėti iš džiaugsmo, kaip 
pamišėliai, bnčiuoties ir dargi kumščiuoties.

•— Šiandien, šiandien! eina va, šnabždėjo.
Lytaus lašai ėmė bubnyti į kalėjimo stogą ir

dirbti vien naktimis, kad kartais kas neužkluptų, pliopti rynorais. Perkūno trenksmas dundėjo ilgu
įjuodu prie darbo. Antanas iš rupesnio dar la
biau sunyko, bet drauge palinksmėjo. Grigas ne- 
linodamas to palinksmėjimo priežasties begalo 
džiaugėsi, kad nuramino savo bičiulį.

Pusantro mėnesio pradirbo kaliniai ligi ne-

aidu kalėjimo kieme, koridoriuose ir nutilusiose 
kamarose. Belyjant smagu miegoti. Tik mūsų 
Antanas prisikišo prie durių langelio ir klausė. 
Jis girdi kaip gretimose kamarose knarkia kali
niai, kaip gale koridoriaus kriokia užsigėręs sargas

pramušė volos į kaminą. Priaitaupė ir prisidžio-' Grigas. Gretimoje kamaroje apsivertė ant kito
viso duonos.- Iš savo marškinių pasidarė virves, 
kuriomis galėtų nusileisti nuo sienos. Dabar beliko 
laukti tamsios vėjuotos nakties. Siberijos gi nak
tys begalo šviesios. Darbas ne taip jiedviem inky- 
rėjo, kaip šitas laukimas. Ištisomis dienomis 
gulėjo jiedu ant “narų” ir keikė mėlyną, giedrų 
dangų. Knygą skaityti nesisekė: toliau pirmo 
puslapio nenuskaitydavo. Dargi kalbėti buvo sun
ku ir pavojinga. Mažiausias prieštaravimas juodu 
erzino ligi pasiutimo. Tik užveiždėtojui atsilan
kius į jų kamarą kildavo begalo spėliojimų. Jie
dviem rodydavosi, kad vyresnysis nno kai kurio 
laiko ypatingai atydžiai stebisi į grindis po narais. 
Jiedviem vis rodydavosi, kad štai padarys kratą 
jų kamaroje ir žlugs visas judviejų sumanymas. 
(Vos-vės kam nors sušlamėjus judviejų širdys im
davo smarkiai tvaksėti ir lyg kas kvapą užimdavo. 
Valandėlei užsnūdus sapnavosi jiedviem baisūs 
Teginiai. Miegas juodu tik labiau nukankindavo. 
Vos pradėjus dienai brėkšti kišo jiedu raudonas 
•kis prie langelio, kur mėlynavo giedrasai dangus.

Tolydžiame dirksnių intempime pametė jiedu 
lygsvarą ir šaltą kraują.

— Bėga va Mafldien, tarė karštasai Vosylius.
—• Tokioj šviesumoj, ar iš galvos išėjai, bandė 

apyriuotis Antanas, bet bijojom ilgiau ginčytis, kad 
nesusimuštų su draugu. Pagaliaus tr pats norėjo 
iflt-bflt padaryti galą savo kankynėms.

Jeigu tu nebėgsi, tai aš vienas risiu, kari- 
Žiavosi Vosylius, nors gerai žinojo, kad vienam 
negalima bėgti.

—• Palauk brolyti dar dvi dieni, ir tąsyk 
bėgsi va, k»d fr Svieriaurioj naktyj.

šono kalinys ir griežiniai pančiai aučerškėjo į 
kietus narus.

— Eiva! tarė beveik bebalsiai Vosylius.
Lengvas drebulys perėjo per visą kūną. An

tanas įšliaužė po narais, įpratusia ranka išėmė 
grindų lentgalį ir raitydamasis, kaip kirminas, 
ėmė lysti pogrindine volą. Pats negirdėjo savo 
šniokštimo, bet kaip inlindo į platų kaminą, tai 
per plonas dureles išgirdo sargo Grigo kriokimą 
ir baisų, kaip jam rodėsi, atšliaužiančio draugo 
Vosyliau* ttamėjimą.

■— Ko tu taip pragariškai šniokšti, užsipuolė 
jis ant Vosyliaus, na dabar lipk aukštyn, tik 
patylomis.

Pakylėjo kiek Vosylių, o toliau jis pats ėmė 
repeČkioti aukštyn. Spyriavosi rankomis, kojoaris, 
pečiais ir maudėsi suodžių debesyje. Pailso be
galo, rankos kojos ėmė drebėti ir būtų kritęs 
žemyn, jeigu nebūtų pasilsėjęs ant kamino indu- 
bimų. Apačioje Antanas stovėjo, Ugi juostai Api
bertas suodžiais, ir negalėjo susilaukti, kada gi 
Vosylius nuleis jam audeklinę virvę. Pagaliaus 
apčiuopė virvagalį, ir daug sparčiau už Vosylių 
rangėsi kaminu į virtų.

Pagaliaus ant stogo viršaus. Lietus bubnija 
į stogą, o kraujas plaka smffkinhiflse. Aplinkui 
tamsu, bet akys apsiprato prie tamsos ir mato 
šlapią blizgantį stogą. Stipriai įsikabinę į skar
dinio stogo raukšles, slenka jiedu kaip katės žemyn, 
nuolat bijodamiesi paslysti ir nukristi ant akmenų 
kiemo. Skardo lapai linkdami balsiai poška. 
Beveik alpdami kliuožia jiedu prie vaodsninės 
triūbos. Pagaliaus apčiuopė, persikorė, apsikabino

žiūrėti ir apkainuoti teisingai, at-' 
metus partyviškumą.

Laikas jau būtų mūsų gerb. 
korespondentams atsikratyti nuo 
neteisįngų žinių rašinėjimo ir 
paliauti klaidinus skaitytojus. 
Laikas būtų pradėti rimtai žiflr'ti 
į dalyko stovį.

Patartina būtų tokiems rašy
tojams, kurie mažai tesupranta 
apie teatrą ir sceną, visai jojo 
nėkritikuoti, b palikti tiems, ku
rie apie tą dalyką supranta.

Daugiausiai panašios neteisin-

ŠIS-TAS U YPATYBES.
Žmogus, kaipo protingas sutvė

rimas, turintis laisvą valią, taip-: 
pat turi ir savo ypatybes. Šiame 
straipsnyje peržvelgsime ši tą iš 
jo ypatybės ir užvardinę — “aš 
noriu — galiu” ir “aš nenoriu — 
negaliu” — vartosime, kaipo du 
svarbiausiu jo valios veiksniu, ja
me apsigyvenusiu ir tarp savęs 
besikaujančiu nuo Teatmenamųjų 
laikų. Tuodu žmogaus valios 
veiksniu buvo praeityje, yra da
bartyje ir bus ateities la’kuose 
“Aš noriu — galiu” yra visų 
draugas — vienybės mistras, Baž
nyčios ir Tėvynės apgynėjas ir 
sūnus, Kristaus mokintinis ir pa
sekėjas. “Aš nenoriu — nega
liu” yra rūpesnių — sielvartos 
išradėjas, piktybių sėjėjas, pres: 
kaitimų pradėtojas, vangus nela
bojo sėbras, Tėvynės išgama ir 
Bažnyčios niekintojas.

Bent kiek mums pasistiebus ant 
auksinu} geresnio — prakilnesnio 
gyvenimo kopiečių, mes žvairo
mis — ieškome to “aš nenoriu — 
negaliu!” Kur jis yra? Ant že- 
miausiojo laipto (pakopos). Jis 
mato turtus, laimę, garbę, — vis
kas kibirkščiuoja jo galvos vir
šuje. Jis mato šimtų, tūkstančių 
eiles — augštyn kilančias, visados 
krutančias, niekados nesustojan- 
čias — nenuilstančias. “Aš neno
riu — negaliu” veizdi, it tingin- 
tis asilas, minion ir nuleista gal
va ją praleidžia. “Aš nenoriu — 
negaliu ’ ’ visuomet sako: — dar
bas yra per sunkus, pasilsis — 
saldus, pasisekimas negalimas. 
Ir taip yra ant šio žemės skritu
lio, nes “aš nenoriu — nega
liu”.

“Aš noriu — galiu” atsiekia 
augščiausį tų auksinių-dangiskų 
kopiečių laiptą ir trokšta dar 
augščiau lipti. “Aš noriu — 
galiu” — galima tvirtinti — yra 
arti ir nieko nėra negalima, — 
jame visados yra kiekvienam vie
ta. “Aš noriu — galiu” sako: —

noriu, ten dvasia ir traukia. Ne
suvaldomus juros, aukščiausi — 
nepereinami kalnai, nuožmiausios 
tautos, nusilenkia prieš tą “aš 
noriu — galiu”; pasaulis ir vis
kas pasaulyje — smarkiausieji 
gelžkelių siaubūnai, orlaiviai, be- 
vėliniai telegrafai ir visi kiti iš
radimai tapo inkūnyti per tą “aš 
noriu — galiu.”

Per “aš nenoriu — negaliu” 
nieko neinkūnyta, tiktai skur
das, sielvarta. Dangaus aniolams 
tapo prisakyta: tarnauti Aukš- 
čiausiąjam; jie atsakė: “mes ne
noriame”; ir tapo ištremti iš dan
gaus. Adomui ir Jievai buvo įsa
kyta : nelytėti užginto vaisio, jie- 
gi nenorėjo pildyti prisakymo ir 
nupuolė pražudę rojų.

Aleksandras Didysis su savo 
kariuomene geidė užviešpatauti 
kitas didžias tautas ir tarė: — 
kur noras, ten ir kelias: užka
riausiu visas tautas; ir atrado 
sau kelią. Vytautas, Didysis Lie
tuvos kunigaikštis, pamatęs gre
siantį Lietuvai pavojų, nuo Kry- 
žiuočių pusės, tarė: — turiu juos 
sutrinti ir tuo apginti Lietuvą 
nuo prieš:}; ir sutrynė Kryžiuo
čių Ordeną. Šv. Ignas Loyola, 
pamatęs, jog Liuterio darbai nai- 
^yna visą tą, kas tik yra prakil
naus, skaisto ir doro; viską, kas 
buvo šventu, nepaliečiamu, tarė: 
— aš sustabdysiu tą nedorą jo 
darbą; ir jis tai padarė. Šv. Al- 
ponsas, skaitė šventųjų gyveni
mus ir jų darbus; jie gyveno doru 
ir šventu gyvenimu sulyg ordeno 
įstatų ir tarė: “Aš noriu — ga
liu”; ir liko šventuoju.

Matome, jog su “aš noriu — 
galiu” viskas yra galima atsiek
ti; su “aš nenoriu — negaliu” 
nieko negalima atsiekti, apart 
vargo, skurdo, sielvartos.

Niekados nenusiminti, niekados 
nežeminti savo idealų, per tai ša- 
linties kiek galima nuo to “aš 
nenoriu — negaliu”, bet visados 
trokšti, geisti to “aš noriu —
galiu”, kurs mus veda prie viso
kio gero ir geresnės ateities pasi
tikėjimo.

Niekados nesakyti, kad “aš ne
laimingas, vargšas, neturiu pinigų 
ir draugų, kurie suteiktų man pa
galbą, džiaugsmą arba linksmu
mą; kad neturiu jiegų tolesniai 
darbuoties, prie to gi nei jokių

visados
mintyje būti turtingu, stipriu, 
linksmiu, patenkintu ir viskuo pa
kakintu.

rankomis ir kojomis ir nušliuožė į kalėjimo kiemą. 
Atsigulė ant akmenų, kad pasilsėti ir prisiklausyti, 
ar kas neina. Drapanos peršlapo perdėm ir lipo 
prie kūno. Atsargiai prišliuožė prie augštos dvieju 
sieksnių tvoros. Vosylius pasistojęs ant Antano 
pečių užnėrė virvę ant statinio, užsliuogė pats, 
paskui užsitraukė Antana, apsižvalgė ar nema
tyti sargybinio kareivio, perdėjo virvę į kitą pusę 
ir nusileido žemyn. Prigulė grabėje ir klauso. 
Nieko negirdėti, tik širdys greitai tvaksi. Juodu 
jau už kalėjimo! Šliuožta dar kurį laiką per pur
vyną, pagaliau, atsistoja ir ima bėgti. Nubėgę 
kurį galą, vėl gula, dairosi ir klauso. Kalėjimas 
riogso, kaip koks baisas aitvaras jau gana toli. 
Žiburių šviesa neaiškiai žybčioja, lyg kokio snau
džiančio slibino akys. Antanui rodosi, kad jis 
kokį smagų sapną sapnuoja, bet jam bakstelėja į 
pašonę Vosylius ir sako:

— Na, nėra ko žiopsoti, eiva toliau. Sudiev, 
J akut sk o kalėjime!

Juodu paskubtai drožia visą naktį. Pradėjus 
dienoti įsilipa į medą, prisiriša prie šakų ir snau
džia per ištisą dieną. Vakare vėl leidžiasi toliau 
keliauti ir taip per visą savaitę, kol užteko pasi
imtos iš kalėjimo duonos. Toliau keliavo lėčiau. 
Reikėjo gamintis valgio, o nebuvo tiek baimės, kad 
kas pasivytų. Valgiui jiems viskas tiko, jauni 
paukštukai, uogos, varlės, o kartais minkštesnė 
žolė. Keliavo nuolat į pietus. Mat artinosi rodno, 
o su juo šaltis ir badas. Antra, žinojo, kad pie
tuose ras Kinų žemę, kur nebus baimės, kad juodu 
kas suimtų.

Po dvieji} mėnesių bastymosi prisirė Irkut
ską. Iš čia persimetė į Kinų žemę ir eidami pa
sienių atsidūrė Kirgizų tyrlaukiuose. Prisijungę 
prie karavanos, kuri vežė į Gudiją arbatą, pa
siekė Oraką. Čia buvo gana smarki Žiema. Toliau 
eiti negalima buvo. Antanas pristojo pas vieną 
žirklį prie darbe. Užsidirbo keliolika rublių, įsi- 
tariė drabužius ir vos pavasaris išaušo leidosi 
Karnos, Volgos paupiais Lietuves linkui. Ties 
Maskva jisai atsiskyrė mi Vosylium, kurs nudroŽė 
sartis keliais, Ir toliau viens keliavo. Birželio 
mėnesį jisai pasiekė Švenčionis. Pirmą lietuvišką 
žodį jisai išgirdo iš piemenukų, ganiusių kaiminę. 
Norėjo apsikabinti mažiukus ir iŠ džiaugsmo iš
bučiuoti, bet tie išsigando paatšaušusio barzdylos 
ir ėmė klykdami bėgti. Susiprato Antanas kvailai 
padaręs ir toliau verstinai save prisivertė slėpti 
savo jausmus. Matant Lietuvos bažnyčias, girdint 
Lietuvos dainas, sutinkant meilius veidus, jam 
norėjosi verkti, juokties, išpasakoti visas savo 
bėdas, bet jisai laikėsi, drfltiuosi, kad neišeidavus. 
Tik pamatęs Kauną, Oarlevą, Skriaudžiua ir kitas 
pažįstamas vietas nekartą apsiverkė. Nuo

raštinės jisai norėjo pasukti į šalį, kad apsilenkus 
Marijampolės sargybinių ir kad sutrumpinus sau 
kelią į gimtiną Trobiškių kaimą. Vienok tolumoje 
subaltavo Marijampolės bažnyčios bokštai. Auksi
nis kryžius tiek kartų matytas, tarsi laimino An
taną ir viliojo artyn prie savęs. Antanas taip 
susigraudino, kad parpuolęs ėmė bučiuoti žemelę. 
Atsikėlė ir nusiėmęs kepurę, plačiai išskėstomis iki- 
mis ėmė jisai artinties Marijampolės linkui. — Baž
nytėlė matė daugiausia mano džiaugsmo ir nusi
minimo ašarų, tai ją pirmučiausia turiu pasveikinti,, 
kalbėjo vienas sau. Praeiviai staptelėję stebėjosi 
į keistą Antano išvaizdą. Antanas nieko nematė 
tik padangėse blizgantį kryžių. Lyg ant sparnų 
nešamas, lyg kokios nematomos jiegos traukia
mas jisai nė nepasijuto, kaip atsidūrė Marijampo
lės mieste.

— Postoi, brat! Pokaži pasport! (sustok, 
brolau, parodyk pasportą!) išgirdo jisai pažįstamo 
sargybinio Krivonosovo balsą ir pajuto jo leteną 
ant savo peties. Lyg šalto vandens apipiltas jisai 
išsyk prablaivėjo, tarsi iš saldaus miego pabudo. 
Pasijuto tarsi į tamsią bedugnę begrnnstąs. Štai 
griūva ilgų metų jo viltis-svajonė.

Bandė teisinties, maldauti, bet viskas perniek! 
Antaną surakinta ir nuvežta į Suvalkų kalėjimą, 
kur jisai turėjo būti teisiamas. Nedavė nė su 
giminėmis pasimatyti.

— Ponuli, gelbėk, meldavo Antanas, apsika
binęs advokato kojas, pasakyk tu jiems, kad aš 
nenorėjau žydo žudyti, ai nekaltas; pasakyk, kad 
aš jan septinti metai degtinės burnoj neturėjau, aš 
dabar kitoks. Tegu duoda man ners kelias die
neles pasidžiaugti su vaikeliais, pasimelsti bažny
tėlėje, o paskui tegu, kad nori, mane karią, į 
šmotus kapoja. Bevely man ilsėtis tėvų žemelėje 
amžiau miegn, neg vaTgti svetimoj šalelėj. Ponuli, 
juk tu išgelbėsi mane? ar netiesa?.... Aš tau ati
duosiu viską, ką turiu....

Pastvėrė mase ir nenorėjo paleisti, kol sš jo 
neriu raminau... kad jis bus liuosas. Turėjau 
meluoti, nes gerai žinojau, kad pabėgusius iš ka
torgos smarkiai baudžiama. Antanas, sakysime, 
žinojau, kad tarės išnaujo pradėti savo dvylikos 
metų ištrėmimą. Šeši iškentėtieji metai jam nebus 
paskaityti. Žinojau, kad teisybė netari pasigai
lėjimo, vienok raminau tą vargšą....

Nei koks darbas neaistoja pirm 
iš žmogaus rankų, bet tas darbas, 
kurs jau stojosi, turėjo būti pirm 
pagamintas smagenyse, kurie iš
protavo, o paskui tik rankoms ar
ba jiegai tapo pavesta.

Visados savyje turėtijiegų-stip- 
rumo mintį, visados tikėties jog 
esi stipriu*). Įsitikinkime, kad 
žmogaus valia-noras yra, it in
žinierius, kurs savo išmintingu- 
mų-gabumu valdo mašiną ir visa
dos pataiso, jeigu sugenda, arba 
visai pertaiso, ištobulina. Skai
tytojau, turėdamas valią-norą, ga
li pats-savęs inžinierium būti. t. y. 
gali save gerinti, tobulinti. Bei 
pirm negu inžinierius tapo inži
nierium, turėjo daug metų mo
kinties, ligi neliko tobulu inžinie
rium. Taigi, jeigu geidi likti pa
našiu savęs inžinierium, tai gali 
daeiti per mokslą, apšvietimą. 
Juk, suprantama kiekvienam, kad 
inžinierius be mokslo negalėjo 
tapti inžinierium; turėjo ilgus 
metus mokinties ir praktikuoti. 
Taigi, mokslas padaro žmogų ga
biu, tinkamu ir atsakančiu prie 
visų užduočių, kokias tik ant sa
vęs pasiima. Mokslas suteikia 
žmogui progą protą išlavinti, o 
sykį tą atsiekęs, t. y. gabiu protu, 
gali, ištikimame laiko bėgyje, 
bendradarbiauti kitų gerovei ar
ba savo naudai. Mokias išdirba 
žmoguje gyvenimo teises, paga
mina giminybę arba atsakantį 
sąryšį tarpe daikto ir priežasties,
persistatančios priešais jį prota
vimo pagelba, t. y. supratimu. 
Nors gerų knygų pažinojimas ar
ba mokslo iš jų sėmimas, nedaro 
dar gyvenimo ‘ ‘ bonum summnm ’ \ 
bet gi galima tarti, jog yra tik
riausias ir parankiausias prie to 
kelias, nes tai mokslas, kurs mo
kina, kaip veikti, o tas, kurs su
lyg tiesų gyvena, semia iš jo 
naudą. Be to mokslas ir prak
tika išdirba žmoguje prie viso
kios garbės ir augštų vietų priėji
mą, iš kurio galima semti dar 
gausesnę naudą ne tik pačiam 
sau, bet ir žemesnėms už mus, 
mūsų pavaldiniams, net ir visai 
visuomenei bei tautai, arba, kad 
ir kitoms tautoms.

“Pažink pats save” —teisin
gas senovės filozofo išsitarimas; 
būk pats savęs inžinierium, —■ 
valdyk savę, savo jausmus, ge
rink ir tobulink save. Tas vie
kas geriausiai prieinama per 
mokslą, apšvietimą ir praktika
vimą.

Lietuvą, mūsų tėvynė, vargų 
retežiuose supančiuota, vaitoja ir 
šaukia savo sūnų pabėgusių, iš- 
siblaškusių po platųjį pasaulį. 
Lietuviai, įgyję mokslą, pašiną 
patys savę, darbuodamėsi savo 
naudos dėliai, turėtumėte savo 
tėvynės nepamiršti. Ir priderėtų 
jums ant kiekvieno žingsnio jai 
tarnauti, ją gelbėti! Taigi, dau
giau to “aš norių — galiu”, 
o sykį tą įvykinus, imties už su
manaus darbo ir darbuoties Tėvy
nės labui. Matome puikųjį pa
vyzdį iš mūsų poetų, kurie jos ne
pamiršo ir per tą savo “aš no
riu — galiu” gelbėjo ją, nega
lėdami kitaip, nors raštu. Pav., 
štai vienas, iš, jaunų mūsų dai
nių, jau pasimiręs poetas, Pra
nas Vaičaitis, šaukte šaukia: '"*•«

Man darbą duokit — dirbti no. 
nu...

Nors sunkų darbą, bet tik dorų,
Tą darbą geisčiau dirbt Tėvy

nei, kad ir nuėjus į kapus!...
Pe, Vaičaitis “galėjo”, nes 

“noTėjo” ir troško dėl Josios 
vien tik darbuoties, “kad ir nu
ėjus į kapus!”... Mes, vienok, gai
lime dėl Josios darbuoties, jeigu 
tik panorėtum ėma. Kiekvienas 
pakilus lietuvis, pamatęs prakil* 
nias mūsų dainiaus idėjas, gal 
ir pradės ką nors veikti, dar
buoties dėl savo Tėvyaės, o veik
dami, darbuodamiesi tėvynei, pa
tys sau darbnositės. nes Jinai, tai 
mūsų Motina, iš kurios mes visi 
paeiname.

•) Pav.: Vienam paduota kelti 50- 
svarą sunkumo vogs, bet pirm to jam 
pasakyta, kad tai labai sunkus bn« 
pakėlimus ir kėlėjas su didžiausiu 
sunkumą kėlė tą vogą, vienok antrą 
syki jam psdnots 200 svarą wimsu

Nutilo advokatas. Už lango švilpavo vėjas, 
blaškydamas į Įaugą sniegų pluoštus. Mano akyse 
blykčiojo kartais nelaimingo A’ntano paveikslas, 
kartais negailestingos, kietos teisybės. Kur jisai
dabar t Ar dar gyvas! Ar dar vis tikini šviesesnės e1 f*tttkėję«

N ateities!.... Skruzdė. ,r hefcal’*nt kfl<1
kelia tik 50 svarą.
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Iš vienos pusės lenkai geidžia 
Lietuvą sulenkinti, iš kitos-gi pu
sės maskolia tiesiog ją drasko ir 
trokšta iš tikrosios Lietuvos ša
lies padaryti “Osiedleneų šalį”, 
o paskui, kaipo dalį, priskirti prie 
Maskolijos.

Ydant savo idealus įvykdinus, 
reikia mums pergalėti tą didžiau- 
sį priešą, kurs mumyse visai ne
apykantą, nesutikimą, ergelius, 
vienu žodžiu mumyse drumdžia 
vienybę, o be josios visai nieko 
negalima nuveikti. Taigi, šalin
kime nuo savęs tą “aš nenoriu — 
negaliu”, bet kibkime prie to 
‘‘aš noriu — galiu”, nes su ‘‘aš 
noriu — galiu” t. y. vienybėje 
galima bus viską nuveikti.

Visokių šakų yra inžinieryste, 
inžinierius gi prigulintis prie vie
nos arba daugiau tų šakų, turi 
ją arba jas, gerai žinoti, o žino
damas, gali gerai valdyties savo 
šakoje arba šakose: taip-pat ir 
lietuviai, pažinę mokslą, pažinę 
patys save, darbuokitės savo ša
koje Bažnyčios ir Tėvynės gero
vei ir labui, o laikas taip greitai 
bėgantis, kuriame trumpai gy
venate, jūsų neužmirš ir jūsų var
dai taps neužmiršti, nes jūs dar- 
bavotės, to norėjote, nes jūsų‘‘aš 
noriu — galiu” tą viską padarė.

Taigi, jeigu kiekvienas dirbtų 
sulyg savo išgalės savo Tėvynės 
gerovei, be abejonės, mūsų Tėvy
nė, žymiai pakiltų, o mūsų vai
kai matydami savo tėvų prakil
nius, šventus, nuveiktus savo pa
sišventimu — pasiaūkavimu dar
bus Bažnyčios ir Tėvynės naudai 
ir gerovei, įsikvėpę ir persiėmę 
mūsų dvasią taip-pat darbuotus 
Tėvynės gerovei, tada gi tikrai 
išsipildytų, net, galima tiesiog 
tarti, kad jau išsipildė ištarti 
mūsų jauno dainio žodžiai:

Jau bunda Lietuvos vaikai.
Pagimdys mūs’ liaudis galiū

nus,
Juose stokos daugiau nebus,
Pabudins Lietuvos jie sūnus,
Ir mūs’ Tėvynė nepražus....

Skaitytojau, ko abejoji? Išsi- 
rinkie savo kelią per tą “aš no- 
niu — galiu” ir varyk vagą, pa
kol neapvalysi apžėlusių velėnų, 
neišnaikinsi piktžolių...

— Kurs gi iš mūsų pasiims, pa
sirinks panašų kelią, kuriuo vyko 
ir darbavosi Pr. Vaičaitis?....

A. Matutis.
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; (Feljetonas)
MOKSLO VYRAI.

Gyvename tokioje įstabioje ga
dynėje, tokiose puikiose aplin
kybėse, tokius nepaprastus ma
tome apsireiškimus, kad man ro
dosi ir gudrus Saliamonas atsi
kėlęs iš numirusių, pavydėdamas 
mums tų visų “raškažių” griūtų 
gyvas į grabą.
Laimingi be galo laimingi laikai! 
Varnos kukuoja, lakštingalės, 
kur kumeliukus piauna, čiulba, 
dainuoja, katinėliai-dvikojai se
renadas gieda po balkonais savo 
numylėtinių, pesimistai svajoja 
ir net dievaitei Mūzai iš varnalė
šų, usnių eiles pina, optimistai 
filosofijos klausimus riša iš bač
kutės rudžio ir poros butlkų kar
čiosios. Už visgi labiau pagar
sėjo šių dienų mokslo vyrai, kurie 
yra pasiryžę pakelti mūsų lietuvė
lius prie tikro ir neklystančio 
mokslo.

XX amžius, gerbiamieji, tai nė 
ra ko stebėties, tiktai galvą lenk
damas gerbk ir gerbk naujas ir 
naujas digstančias pilkas, juodas, 
baltas, žalias, geltonas žvaigždu
tes, kurios žeria ant mūsų nelai
mingų tamsių galvužėlių pilkai 
tamsius spindulėlius.

Galite jūs man užmesti, kad to
kių varnų nėra, kad tokios lakš
tingalės tai vien prasimanymai, 
kad astronomija dar nieko nėra 
tikro pasakius apie naujos spal
vos žvaigždeles. Trumparegiai — 
atsakysiu biski jau ir supykęs. 
Kas dabar tau klausys kokios ten 
astronomijos, zooliogijos, botani
kos, negut koks pusgalvėlis.plikis 
studentėlis, bet tikri mokslo vy
rai tai jau ne. Mūsų mokslinčiai 
žbaigę Lietuvoje garsią “Šmor- 

gonų akademiją” atkeliavo Ame
rikon, nors ir ne visai dar iškep
tais filozofėliais, bet kamgi būtų 
'Amerika. Čion mokslainių nely
ginant Lietuvos miesteliuose žydų 
“kučkū”. Tikta' skaitliuok:

Brooklyne prie Roebling gatves 
uinversitatė su skyriais: "Mote- 
rugalvosukologijos’, * Vyruproto- 
glupologijos’, ‘Uarbininkumiučiu 
verpetologijos”. Vai, net baisu 
ištarti, plaukai aut galvos šiau
šiasi, bet čia ne galas. Bostone 
randasi institutas su fakultetais: 
Blevizgojimo, spiaudimo ir mėš
lų drapstymo. Chicagoje “High 
seliool”—naujų svieto mandrybių 
po globa profesoriaus pabaigusio 
kelius Europos universitetus. Jei
gu dar pridėsime mūsų puikiausi 
instituitėlį vardu “mėšlų šakelės” 
tai ištikrųjų galima surikti: Va
lio, lietuviškos “zavedienijos”... 
ant mėšlyno! Garsus mūsų insti
tutai, universitatės, bet daug gar 
sesni jų “skubentai”. Paklausite 
kur jie yra. Visur. Yra pas mus, 
yra pas jus, yra visame pasaulyje. 
Matome ju malonius veidelius 
kasdiena. Girdžiame ju aukso 
žodelius kas valandėlė. Gal ir is 
mūsų kuris tokiu buvo yra ar bus. 
Gal ir tu, meilutis skaitytojau, 
kada nors mėginai o dar ir dabar 
mėgini tų smagumų,—viskas gali 
būti. Jeigu kaltas esmi, pasakyk: 
raea culpa, jeigu ne, gardžiai nu
sijuok ir viskas bus gerai. Bet 
grįžkime prie savo mokslo vyrų. 
čypia jie, rėkia, staugia, kurkia, 
nelyginant varlės pavasary ir ne
pratusiam biski ausi rėžia savo^ 
balseliais, apsipratus, pasidaro ra-1 
mų ir malonu, kaip blakę su avie
tės uoga nuryjus.

Mokslo vyrai, mokslo vyrai! 
Girdžiame kasdieną. Klausiame 
iš žingeidumo kokio nors gudre
snio už savę žmogelio, — kas jie 
per vieni. Priskaito jis tau kele
tą pagarsėjusiu daktarų, kelius 
rašytojus du-tris redaktorius, ke
lius profesorius, kelius kunigus ir 
šabas. Juokai tiktai paima klau
sant tokio ponulio. Neišmanėlis 
ir tiek. Užmiršo turbūt, kad mū
sų tauta ant dešimties žmonių bū
tinai turi vieną mokslinčių. Ir 
kad tas tiesa ir ne iš piršto iš
laužta tiesa, aš jums mažutę pri
veski statistiką. Statistiką su
dariau iš socijalistų mokslo, nes 
pagal kai-kurių tai esąs tikras 
mokslas. Aš ir neginčysiu. Klau
sykit, kiek turime mokslo vyrų: 
500 korespondentų, pagal slapy
vardžių, kurie aprašo istoriškai 
kiekvieną svarbesnį atsitikimą'iš 
lietuvių gyvenimo, visados gi
riant socijalistus, peikiant tau
tiečius ir katalikus. 300 gvildi- 
nėtojų viduramžinių laikų pagal 
“Šakės” nurodytų pienų. 200 
filosofų, pagal taisyklės: ką para
šiau ir kipšai iš po Kapiškio ne 
supras. 100 dienų, kurie apdai
nuoja nugeltusius lapelius pava
sary ir žaliuojančias pievas žiemą. 
50 “Otec Konstantin” knigelės 
pagamintojų. Vienas negalėjo 
nieko padaryti, tai sukvietęs visą 
pulką gudragalvių pagamino 
“dailiąją literatūrą”. 25 “Ado
mo ir Jievos” garbintojų. 17^ 
redaktorių. . 8į/2 iš beždžionių iš
sivysčiusiu. Gal yra ir daugiau, 
bet man prisipažino, tiktai toks 
skaičius. 2į4 tikrai socijalizmą 
suprantančių. % gudraus žmo
gelio. Kas užginčys kad tas ne 
tiesa ir parodys man kitokias 
skaitlynes, prižadų už visą dešim
tuką “užpundyti” Saldinio.

Vardai tu visų mokslo vyrelių* 
Petrukai, Baltrukai, Rauliukai, 
Simonukai. Kiekvienas iš jų ge
rai išsilavinęs, apsišvietęs.

Paklausk kokio nors Baltruko,
kaip jis pažino mokslą.

“Nagi mama už valgymą pėt- 
nyčioje kilbasų, virvagaliu apšla- 
javo, tai aš supykęs ir nuspren
džiau, kad reikia tapti bedieviu 
ir kilbasas valgyti”,—sako tau 
Baltrėlis. Kitas prisipažįsta, kad 
socijalizmą pažinęs prie Ickaus 
stalelio, trečias išskaitęs iš “Ke
leivio”, ketvirtas iš “Šakučių” 
ir jau tapę tikrai mokslo ijiais 
ir svieto lygintojais.

Džiaugios išvydęs tokius vyre
lius ir prašau Dievulio, kad juos 
visus nugabentų ant mėnulio, ten 
dirva plati pasidarbuoti ir galima 
net bus mūsų mokslinčiams pra- 
dėti bandymai su beždžionėmis, 
kad išvyščius tikrą savo moksli 
gyvūną. Kitaip virtus mūsų ii- 
mele gali nesutalpinti tokių pri
brendimų moksluose ir pastarasis 
neturėdamas kur pasidėti sprogs 
ir pasidarys..fe.... negražu

MOŠŲ JAUNIMAS.
ANTRAS “LIETUVOS VYČIŲ” 

KONGRESAS.

7, 8 ir 9 liepos, 1914, Brocktone.
Kongresas prasidėjo 7 d. liepos, 

10 vai. ryto iškilmingomis Mišio- 
mis, kurias atlaikė kun. Sauru- 
saitis. Per mišias gražiai gie Ioj > 
nors ir neskaitlingas, bet gerui 
išlavintu, vietinio vargonininko 
p. Juškos chiros. Po mišių 
Brocktono klebonas kun. Urba
navičius pasakė gražų pamokslą, 
tai iškilmei pritaikintą. Pasi
baigus pamaldoms visii išsiskir
stėme.

Pirmoji diena.
Pirjnas posėdis prasidėjo 7 d. 

liepos, 3 vai. popiet. Į salę su
sirinko nemažas būrelis delegatų 
iš įvairių valstijų; buvo ir sve
čių: svietiškių ir dvasiškių. Sa
lė vietinių “Vyčių” rupesniu 
dailiai papuošta. Ypač atkreipė 
atydą ir kėlė prakilnias mintis 
įvairiausi obalsiai, kuriais visos 
sienos buvo papuoštos. Jų tar
pe buvo ir labai puikių minties 
perlų. Štai keletas pavyzdžių, 
kuriuos atsimenu: 1) “Greičiau 
akmuo supus, greičiau vanduo 
sudegs, greičiau saulė atšals, neg 
Kristaus mokslas žlugs!” 2) 
“Mors et vita in manu linguae. 
Vi vat Lithuania!!!” 3) Delega
tai, nuo Jus visuomenė tikisi 
daug...” 4) “Broliai, lai mūsų 
kongreso užrašuose^ protokole 
ir laikraščiuose šviečia: santaika, 
santaika, santaika...” 5) “Vyčiai, 
kovokime su alkolių, nes jis pra- 
žudė-sunaikino Lietuvos galę ir 
savy valdą”. 6) “Tautiškasai su
sipratime augkie! Tautiškasai ju
dėjime plėtokies!! Tautos meilė 
težydi!!! Tautiški darbai tešvie
čia!!!!” Tarpe jų buvo ir *ii- 
ką pasklydęs “Vyčių”- obalsis: 
“Viskas Lietuvai — Lietuva-gi 
Kristui!”

Kongresą atidarė dvas. vado
vas kun. Urbanavičius. Pirmas 
prakalbėjo p. Norkūnas, Centro 
pirmininkas. Prasidėjo ir posė
dis. Visųpirma delegatams iš
dalyta ženkleliai ir išrinkta kon
gresui vesti prezidiumas, į kurį 
pateko: pirmininku — kun. F. 
Kemėšis (iš Chicagos) pirm., pa
de jėjfti — p. Aleksandravičius (iš 
Chicagos), raštininkais: p. Na
vickas (iš Nevv Yorko) ir p. 
Račkus (iš Gilbertvilles, Mass.).

Perskaityta prisiųstos telegra
mos.

Kongreso darbai prasidėjo tai
symu konstitucijos. Karštus ir 
ilgus ginčus sukėlė skyrius apie 
organizacijos narius. Pagal vie
nų — kiekvienas narys be am
žiaus skirtumo privalo turėti ly
gų balsą, o pagal kitų — jau
nesnieji privalo turėti sprendžia
mąjį balsą, o senesnieji tik pa
tariamą. Ant galo nutarta, kad:
1) Įstojusieji į “L. Vyčių” or
ganizaciją ligi šio kongreso (7 
d. liepos 1914 m.) visi turės ly 
gų balsą. 2) Nariai nuo 16-lig 35 
m. (vistiek vedę ar nevedę) tu
ri pilną — sprendžiamąjį balsą. 
3) Nariai po 35 m. turės tik 
patariamą balsą. 4) Garbės na
riai kaip draugijos gyvenime, 
taip ir kongresuose turės pilną 
sprendžiamąjį balsą.

Į susirinkimą teikėsi atsilanky
ti augšti svečiai — gerbiamiejup.
J. Gabrys (“Liet; Informacijos 
Biūro” vedėjas) ir kun daktaras 
Gustaitis (“įžiburio” pirminin
kas). Jiedu Jcarštais žodžiais pa
sveikino “Vyčių” kongresą. Su
sirinkusieji pasveikinimus priė
mė karštu rankų plojimu. Pusė
je septintos pirmas posėdis užsi
darė.

Apie 8 vai. vakare visi dele 
gatai ir svečiai susirinko ant lie
tuviško vak: ro, vietinių “Vyčių” 
parengto. Choras dailiai padai
navo keletą tautiškų dainelių. 
Padeklemuota keletas eilių. Pa
sakyta daug prakalbų, iš kurių 
svarbiausios buvo gerb. J. Gabrio 
apie “Liėt. Infor. Biūro” Pa
ryžiūje, kun. F. Kemėšio ir kun. 
Saurusaičio apie blaivybę. Ant 
galo buvo renkamos aukos “L. 
Informącijis Biūrui” Paryžiūje; 
surinkta 38 dol.

Antroji diena.
Pirmas posėdis prasidėjo 8 vai. 

ryto. Viskas ėjo ramiai. Ne
mažai padaryta atmainų konsti
tucijoje. Posėdį pertraukė “tau
tiški pietūs”, kurie tęsėsi dau
giau 2 vaL Pietuose dalyvavo

DRAUGAS Liepos (July) 16, 1914.

daug svečių; tarpe jų ir gerb. p 
J. Gabrys. Šie tautiškieji pietūs 
atsižymėjo nepaprastu savo ori
ginalumu. Per pietus nemažai 
buvo ir toastų. Kalbėjo sekan
tieji žmonės: p. Norkūnas — 
“Vyčių ateitis”; p. J. Gabrys — 
“Ko Vyčiams reikia”; kun. F. 
Kemėšis “Ko tikimės iš Vyčių”; 
kuu. Ambutag — “Ko mums 
trūksta”; kun. T. Žilinskas — 
“Mūsų jaunimo indiferentiz
mas”; kun. Meškauskas — “Do
ra mūsų jaunoje kartoje”; p. 
Būgną vičius — “Mūsų kongre
sas”; p. Račkus—“Ką aš manau 
apie Vyčius””; kun. Krasnickas 
— “Mūsų jaunimo apšvieta”; 
kun. Urbanavičius — “Mūsų sve
čiai”; ant galo-gi dar kalbėjo p. 
J. Gabrys, kun.. Žilinskas, K. 
Pakštas (apie Vyčių idėjos plė
tojimąsi) ir kiti. Visos kalbos 
buvo karštos, nuoširdžios, drau
giškos. Tarpe toastų gražiai pa
skambino ant piano p. Aleksan
dravičius ir padainavo salo “kur 
bakūžė samanota” p. Juška.

Antras posėdis prasidėjo 4 vai. 
Jame dalyvavo ir p. J. Gabrys. 
Jis nemažai prisidėjo prie su
tvarkymo įstatų apie gimnastų 
kuopas, tautišką vėliavą ir or
ganizacijos ženklą. Pasak pono
J. Gabrio mūsų tautiškoji vė
liava turėtų būtį iš šių spalvų: 
žalios, raudonos ir geltonos, nes 
Vilniaus vaivadystės senoviškoji 
vėliava buvusi raudona, o žalią 
ir geltoną spalvas lietuviai dau
giausiai mėgsta. Gimnastu kuo
pų įstatams sutvarkyti išrinkta 
komisija, į. kurią pateko: p. J. 
Gabrys, kun. F. Kemėšis, p. J. 
Kaupas ir p. Ramanauskas. Po
sėdis pasibaigė apie pusė septin
tos vakaro.

Apie 8 vai. vakare visi susi
rinkome į Tautiškąjį namą. Di
delė salė buvo kimšte prikimšta 
žmonių. Ant scenos ' pasirodė 
gerb. kun. daktaras Gustaitis. 
Jisai puikioje savo kalboje pa
pasakojo apie žmogaus būdo la
vinimą. Publika janA gausiaj 
plojo . Paskui kalbėjo p. J. 
Gabrys apie įvairius Lietuvos rei
kalus. Bevęik ant; kiekvieno sa
kinio publika pefHnukdavo kal
bėtoją karštu rankų plojimu. P-ns 
J. Gabrys savo kalba sukėlė žmo
nėse didžiausį entuzijazmą. Po 
prakalbų prasiėjo vaidinimas 
“Nepasisekė Marytei”. Veikalė
lis mažas, bet gerai.vaidintas, da
rė labai malonų įspūdį. Be to 
buvo dar pasakytas monologas 
“Makabilius” ir puikiai padai
nuota keletas tautiškų dainelių. 
Tuo visas vakaras’ ir užsibaigė.

Trečioji diena.
Susirinkome pusėj devintos ry

to. Pabaigus taisyti konstituci
ją — paskirta vieta ateinančių 
metų “Vyčių” kongresui — Chi- 
caga. Labai smarkus ginčas iš
kilo delei organo. Organu ant ga
lo išrinkta “Draugas”. Centro 
pirmininkas p. Norkūnas, už di
džius darbus organizacijos nau
dai, pakeltas į garbės narius. Nu
tarta prisidėti prie “Liet. R.-Kat. 
Federacijos Amer.” ir tarties 
apie prisidėjimo sąlygas išrinkti 
kun. Meškauskas ir p. Aleksan
dravičius. Ant galo tapo išrinkta 
centro valdyba, į kurią pateko: 
pirmininku — p. Norkūnas, pirm. 
padėjėju — p. Aleksandravičius, 
protokolų rašt. — Račkus, iždi- 
nininku — p. Juškienė, finansų 
raštininku — p-lė Kašėtaitė, ka
sos globėjais — p. p. Visminas, 
Naginevičius, Pakštas ir dvasiš
ku vadovu kun. Kemėšis. Šiuo 
kongresas ir pasibaigė.

Šis kongresas lietuvių jaunuo
menės atgimimo istorijoje bus 
tuio labai svarbus ir minėtinas, 
kad jis padėjo tvirtus pamatus 
jaunai juonuomenės organizaci
jai, kuri taip smarkiai pradėjo 
plėtoties.

Pastebėtina, kad per visą lai
ką nebuvo kilę jokių nesusipra
timų ir vaidų, nors kartais ir 
karštai buvo ginčytasi. Dabar, 
po šio kongreso, su ramia sąžine 
galima sakyti, kad Kristaus idea
lai jaunuolių širdyse tapo įdieg
ti, ir palieka bevelyti jiems aug
ti, bujoti ir vaisių išduoti — at
naujinti Kristuje iš pat pašak
nių visą jaunimo gyvenimą I

“Viskas Lietuvai •— Lietuva- 
gi Kristui!’*

j. r Delegatas.•»

o

Blaivybes Dirva. įfr-
*"7^8 SEIMAS i veikti, nei mąstyti negalėjau-vi-

Lietuvių Rymo-Katalikų Pilnųjų 8ą laiką vaikščiojau kaip užnuo- 
Blamninkų Amerikoje Susivieni- dytas. Pulsas tvaksėjo su dvigu- 
jtoo, atsibos rugpiūčio 25 ir 26 d. ba jiega, rankos dreba tartum 90

metų senelio, vieno žodžiu—taip 
o uvių parapijoje. turėjau suerzintus dirksnius, 

kad eidamas gatve vos išlaikiau- 
lygsvarą, nes viskas aplink išro
dė man taip keistai, taip stebė
tinai, kad negalėjau nei mąstyti.

Kuomet žmogus patenka į dvo
kiančią vietą, tuoj užsikemša no
sį, traukosi, spiaudo ir stengiasi 
kuogreičiausiai prašišalįti. Bet 
jeigu reikale ar iš priedermės 
žmogus apsistoja toje pačioje 
vietoje, tai jisai ilgainiui pradeda 
apsiprasti ir to dvokimo nejau-

TIKRAS PATYRIMAS.
Niekas taip neveikia į žmo

gaus protą kaip gyvas pavyzdis 
arba patyrimas ant savo paties 
kailio išbandytas. Gyvąs žodis ar 
tai girdėtas ar knygoje skaity
tas pažadina žmogų, o geras pa
vyzdis netiktai pažadina, bet 
ir patraukia.

Būdamas jau nuo kelių metų
iš prityrimo abstinentu, delei ge- į čia, bet visgi jam pastarasis ken 
resnio savo pertikrinimo pasirį- kia. Tą patį galima pasakyti ir 
žau dar aiškiau išbandyti, kai toli apie alkolį, kad gerdamas ilgesnį 
yra pragaištingu alkolis žmogui, laiką nejaučia .kaip tie nuodai 
nors mažiausiame saike vartoja- juose . išlėto ir nemielaširdingai
mas. Padariau tris bandymus, 
būtent: — pirmą kartą gerdamas 
per pietus pusę stiklo raudono 
vyno, antrą alaus stiklą ir tre
čią — degtinės stiklelį.

Kiekvieną kartą jaučiau neiš
pasakytą smegenų užgavimą per 
ištisą 20 valandų, tartum man 
kas būtų sumuštais stiklais galvą 
daužęs ir anaiptol tuo laiku nei

(Pradžia ant 3-čio pusi.)

„ 15 Chicago, III. 13.50
„ 77 Swoyers, Pa. 60.00
„ 89 Hartford, Conn. 28.82
„ 26 Lewiston, Me. 28.50
„ 40 Shenandoah, Pa. 68.15
„ 108 Maspeth, N. Y. 5.00
„ 42 Brooklyn, N. Y. 39.94
„ 16 Chicago, III. 7.15
„ 120 Jersey City, N. J. 15.15
„ 70 Old Forge, Pa. 33.70
„ 11 IVaterbury, Conn. 7.10
„ 100 Chicago, III. 8.57
„ 51 New Philadelphia, Pa. 1.00
„ 122 Laupurex, Pa. 1.50
„ 13 Baltimore, Md. 1.65
„ 48 Cicero, III. 1.50
„ 10 Philadelphia, Pa. 3.00
„ 107 Waterbury, Conn. 12.30
„ 71 IVaterbury, Conn. 7.30
„ 28 Luzerne, Pa. 1.00
„ 98 Worcester, Mass. 1.00
„ — Muncie, Ind. 1.50
„ — Sag. Harbor, N. Y. 1.00
., 94 Westville, III. 1.30
„ 115 Brooklyn, N. Y. 2.15
„ 150 Waterbury, Conn. 37.50
„ 21 So. Boston, Mass. 9.82
„ 94 Westville, III. 2.13
„ 11 Waterbury, Conn. 1.50
„ 4 Shenandoah, Pa. 2.65
„ 42 Brooklyn. N. Y. 13.05

$4,450,15
. Gegužio mėn.

i

17 136 Watervliet, N. Y. 6.40
„ 110 Athol, Mass. .84
„ 81 Norwood, Mass. 1.65
„ 13 Baltimore, Md. 1.00
„ 13 Baltimore, Md. 2.00
„ 99 Chicago, III. 8.91
,, 126 Coaldale, Pa. 20.59
„ 93 Easton, Pa. 6.65
„ 30 Seranton, Pa. 7.48
„ 29 Cumbola, Pa. 1.15
„ 2 Forest City, Pa. 1.50
26 133 Vandergrift, Pa. 26.83
„ 10 Philadelphia, Pa. 1.65
„ 60 Bayonne, N. J. 8.50

$95.15
Birželio mėn.

9 12 Shamokin, Pa. 2.93
„ 94 Westville, III. 23.71
„ 31 Mahanoy City, Pa. 1.00
„ 13 Baltimore, Md. 2.00
„ 89 Hartford, Conn. 5.23
„ 123 Dorrisville, III. 1.95
„ 33 Kensington, III. 1.89
„ 141 Brockton, Mass. 4.50
18 101 Chicago, III. 41.56
19 15 Chicago, III. 10.54
25 138 Pittsburgh, Pa. 22.82

136 IVatervliet, N. Y. 4.38
Aukų laike seimo pribuvo 3.00
„ 30 Dorrisville, III. 1.95

$127.46

IŠLAIDOS:
Balandžio mėn.

No 468 Maurice P. Spillane 
(adm) už a. a. Ignacą Lakačian- 
ską 21 kp. , *15° 00
„ 469 Kun. P. Gudaitis, už 
a. a. Antanu Jokubauską

veikia ir keršija trijose kartose. 
Kas nori atsakančiai išstudijuo

ti alkolio klausimą, teužsilaiko ko
kį mėnesį — kitą nuo jo vartoji
mo, o paskui tepadaro bandymus 
per kelias dienas — užtikrinu, 
kad išsižadės alkolio ant visados 
savo gyvenime.
Versta iš “Odrodzenie” N10.

Patyręs J. J.

„ 472 J. S. Vasiliauskas, al
ga už kovos mėn ir išlaidos 83.60 
„ 470 A. Koleskevičius už 
prirašymą 6 n. 29 kp. I 1914 1.50 
„ 473 J. Griebliauskas už a. 
a. Jievą Samulevičiutę 
13 kp. 150.00
„ 474 Eleonora Matukevi- 
čienė už a. a. Kazį jos vy
rą 36 kp. 150.00
„ 475 Draugas Pub. Co. už 
spauzidinimą dėl Susivien. 
reikalų 24.79
„ 477 Petronė Abraičiutė už 
a. a. Jurgį jos vyrą 11 kp. 150.00 
„ 478 Marė Sabaliauskienė 
už a. a. tėvą Jokūbą Lin
kevičių 80 kp. 150.00
„ 471 J. Šiaučiunui už pri
rašymą 5 narių prie 9 kp. 1 
1914 m. 1.25

$1,011.14

Gegužio mėn.
“ 479 Kun. J. Dumčius už 
a .a. Juozą Pilių 24 kp. 150.00 
„ 480 Katrė Padereekienė 
už a. a. Juozą jos vyrą 136 
kuopos 250.00
„ 481 Jonas Baguža už a. 
a. Oną jo moterį 8 kp. 150.00 
„ 482 Magdė Ulinskienė už 
a. a. Tamošių jos vyrą 91 
kuopos 150.00
„ 483 Draugas Pub. Co. už 
atspauzdinimą balsavimo blan
kų įr etc. 8.00
„ 485 J. S. Vasiliauskui už 
spauzdinimą dėl Susiv. 1000 
dėl paliūd. 5 knygas bilų,
1400 lapelių adresavimui 9.00 
„ 486 J. S. Vasiliauskas, 
alga už mėn. balandį $60.00, 
erped. $2.70, koresp. $5.65, 
konvertai, paišeliai 85 viso 69.20 
„ 501 Marė Bruževičienė už 
a. a. Bronį jos vyrą 11 kp. 150.00 
„ 502 Karoliui Ramanau-

Dėk savo pinigus į saugią vietą
People Stock Yards State Banka

to turi kapitalo ir perviršiaus $600. 
5^000.00 ir turto penkis ir pusę mi

lijono doleriu. Bankos direkto
riai yra atsakomi biznio vyrai 
ir taip-pat yra valdytojais Stock 
[Yardų, kuriuose tūkstančiai Ke
ltuvių turi gerą ir nuolatinį dar

bą. Žiūrėk, kad tavo sunkiai uždirbti pinigai būtų padė
ti bankoje, kuri už padėtus pinigus pilnai garantuoja. Mes 
mokame 3 nuoš. į metus už sutaupytus pinigus. Taupyti 
gali pradėti nuo vieno dolerio.

Pinigus siunčiame telegrafu į Lietuvą labai pigiai. Jei 
gyveni kur už Chicagos, parašyk mums, mes viską paaiš
kinsime.

Peoples Stock Yards
STATE BANK

Ashland Avė. & 47th St., Chicago, III.
Seniausia, Didžiausia ir Tvirčiausia Banka 

Į vakarus nuo Stock Yardų.

skui už Joną Breinj, 11 kp. 
posm. 1 sk. 150 150.00
» 484 Draugas Pub. Co. už , 
atspauzdinimą 1000 vai
kams paliūd. 12.95
„ 487 Antanas Razinauskas 
už a. a. Antaną jo tėvą 96 
kuopos 150.00
„ 488 Juozas Budzeika už 
a. a. Oną jo moterį 24 kp. 150.00 
„ 489 Kun. J. Ynčiura už 
prirašymą prie 144 kp. 20 n. 5.00 
„ 490 P. Valiūnas už prira
šymą prie 11 kp. 12 narių 
„ 491 Šedvydis už prira
šymą 9 narių prie 60 kp.
, 492 P. Saulenas už pri
rašymą 24 nar. prie 84 kp. 6.00 
„ 493 P. Mikalauskas už pri
rašymą prie 21 kp. 6 n.
494 J. Mikutavičia už pri
rašymą prie 24 kp. 13 n.
„ 495 M. Šimonis už pri
rašymą prie 50 kp. 5 nar.

3.00

2.25

1.50

3.25

1.75

$1,421.90
Birželio mėn.

„ 496 Vincui Maciulaičiui 
už prirašymą 11 n» prie 30 
I, 1914 m. 2.75
„ 497 A. Gudavičiui už pri
rašymą 7 nar. prie 31 kp.. 1.75 
„ 498 Ant. Sodeikai už pri
rašymą 8 nar prie 31 kp. 2.00 
„ 499 P. Šedvydis už pri
rašymą 5 n. prie 60 kp. 1.25 
„ 500 J. S. Vasiliauskui al
ga už gegužio mėnesį, 1914 60.00 
„ 504 Petrui Subačiui už 
a. a. Joną jo brolį 66 kp. 
posm I sk. 150.00
„ 503 Ribokui už a. a. Ale
ną jo moterį 41 I sk. 150.00 
„ 505 Mikui Ančiukaičiui 
už a. d. Katrę Milašienę 150.00 
„ 506 M. Pajaujis už a. a.
Oną jo moterį 4 kp. I sk. 150.00 
„ 507 Albertas Zaleckas už 
a. a. Oną jo moterį 40 kp.
I skyriaus 150.00
„ 508 Emilia Dzidoliukienė 
už a. a. Joną jos vyrą 1 
kuopos I skyriaus 150.00
„ 508 Emilia Dzidolikienei 
už a. a. Joną jos vyrą I kp.
I skyriaus. 150.00
„ 509 Magdei Rakauskienei 
už a. a. Kazį jos vyrą 13 kp.
I skyriaus 150.00
„ 510 Marei Kličiuikienei 
už a. a. Jurgį jos vyrą 61 
kp. likusioji dalis posmer. 50.00 
„ 512 Jurgiui Jerašiunui už 
a. a. A. Vengrį 1 kp. 150.00 
„ 513 Juozui Dailidūnui (
už a. a. Juozą jos sūnų 42 
kp. V. Skyriaus 75.00
„ 514 Kun. A. Staniukynui 
už auką paskirtą 29 Seimo ’ 
dėl Šv. Kazimiero Seserų 
Vienuolyno 200.00
„ 515 Kun. A. Dumčiui už 
mišes laik. per 28 seimą, |
kelionę į Waterbury, ir ki
tos lėšos Sus. reik. 33.50
„ 517 J. M. Vieraitis už 
perž. knygų seime 5.00
„ 576 Kun. J. Žilinskui, agi
tacijai Rymo spaudoje san- ' I 
tykiuose Lietuvių su Len
kais sulyg 29-to seimo 25.00 
„ 518 Louis Gaskiui (adm.) 
už a. a. Tadą Adomaitį 123 
kuopos I skyriaus 153.00
„ 519 Morta Navickienė už 
a. a. Juozą jos vyrą 78 kp.
I skyriaus 150.00

$1,956.23
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D K OSAS lu-| («Ji»ly,i

Viso trijų mėnesių {eiga, Belgą Ir balansas 
už U bertainĮ 1914 m.

Kadų priPmč ir išmok.

Kartu 6,780.89 
Per šiuos tris m ('n. išm ’ 3,5«M).O9

Bertain. Bertain Bertain
I 1-mo ak. 2-ro sk. 3-čio sk.

Baland.. mėn. pribuvo l 3,213.4b 70.87 , 324.021
Gegužio „ 34.f0i 10.50 i 2190 Į
Birtelio„ 1 87.00 | 14.17 i 27.74 |

Viso , 3/289.98 95.51 I 375.66
1. d. Bal. buvo pas kas. 3,190.91 I 538.19 i 2,137.611

Bertain Vaikų iTautiSk Naslalč. IpMų 
4Usk. Skyrius Centai Honda, randa.

Viso

661.73 2,813.27
250.00

27.40 357.74
5.50 !
4-«li

27.20 Į
J.BO ; 
4.70 1

14.10
75
86

410.25 4.4SO.1I
18.60 95.15
39.00 127,46

27.40 307.24 / 
<32.33 i 
MU.MA 

75.00

~33.40 ~ 
H14.15

15.79 i 
5'.; 7.33

407.75 4.672.76 
351.59 8,859. Kl

27.40 S47.35 i 
200.00 l

583.12 ! 818.34 13.531.89
314 2 9 4,389.29

27.40 U24.5V 047.55 583.12 454.05 9,142.60

Susiv. L. R.
Pranas Burba.

K. A. Kasininkas

DEL AMŽIAUS KLAUSIMO.

Gerb. tautiečiai: Aš norėčiau 
atkreipti doraą į S. L. R. K. A. 
reikalavimą dėl nariu amžiaus. 
Kandidato aplikacija reikalauja, 
kad būtinai reikalinga pasaky
ti gimimo dieną ir metus, kur i

J. S. Vasiliauskas.
Susiv. I., lt. K. A. Raštiuinkas

atsivest naują narią prisirašyti. Taip- 
pat delegatai papasakos daug naudin
gą seimo nutarimą.

Rašt. Stulgaitia.

Pittston, Pa.
7-tą kuopa S. L. R. K. A. laikys 

savo pusmetinį susirinkimą 19-tą d. 
liepos tuojaus po mišią po bažnyčia

gimęs, bet daugelis atsiranda, 1 skiepe. Kiekvienas narys privalo at- 
kad nežino kuriuose metuose gi
męs nei kiek metų turi. Iš to 
gali kilti daug nesmagumų ir 
kliūčių. Taigi gerb. tautiečiai 
praneškite apie šį klausimą ir 
duokite atsakymą, kaip galima 
parašyti. Gal būtų gerai para
ginti lietuvius persisiųsdinti savo 
metrikus, kurie gyvena Ameri
koj, o tie, kurie gyvena Lietuvo
je ir mano keliauti Amerikon tai 
patarti, kad būtinai pasiimtų me
trikus, ypatingai jaunuomenė 
turėtų tai žinoti.

Su godone
1 P. Saulėnas.

eiti užsimokėti savo mokesnį ir nau
ją narią atsivesti.

Rašt. V. Smalenskas.

Swoyers, Pa.
77 kuopa S. L. R. K. A. laikys 3 

bertaninį pusmetinį susirinkimą 19 d. 
liepos 2 vai. po pietą salėje A. Anta
navičiaus, prašom pribūt paskirtu 
laiku, nes turime svarbią apsvarsty
mą.

Rašt. O. K. Antonaitis.

Exeter Borough, P*.
57-tą kuopa S. L. R. K. A. laikys 

bertaininį susirinkimą 19 d. liepos 
7 vai. vak. Jurgio žvirblio svetainėje.

Kiekvienas privalo pribūti užsimo
kėti ir naują atsivesti. Bus renkamas 
naujas sekretorius.

Rašt. M. Launikaitis.

Duryea, Pa.
GI kuopa S. L. R. K. A. laikys su

sirinkimą, 19 d. liepos, paprastu laiku 
ir vietoje. Kviečiame visus ateiti, 
užsimokėti mėn. ir delegatą iškas

Prierašas. Kurie nežino kada 
gimę, nei kiek turi metų, kuopos 
valdyba turi pareikalauti gimi
mo metrikų. Taip yra jau senai 
daroma. Jeigu naujai įstojantis
narys atrodytų abejotinos svei- j čius ir išgirsti ką naujo nuveikė pra- 
katos, tada kuopa irgi turi pa
reikalauti gydytojo paliudijimo, 
nors iki šiol nariai i I-mą skyrių 
yra šiaip jau priimami be gydy- i

ėjusiame seime.
Juozas Ignalavičius.

Mahonoy City, Pa.
. . . ... i Vietinė S. L. R. K. A. kuopa laikvs
tojo paliudijimo. Apie tai skai- į 8U8irinkimą 17 d. liepos, 7 vai. vak.

lietuviškoje makykloje. Meldžiame vi
są narią susirinkti, užsimokėti ir nau-

tyk konstituciją, straipsnis 6, pa
ragr. 5.

J. S. Vasiliauskas,
Centro Sekret.

ją narią atsivesti.
Rašt. .Adolfas Gudavičius.

Redakcijos Atsakymai.
Mažiukui. Tamistos korespondenci

jos galą praleidome. Tą dalyką geriau 
pakalbėkite ant vietos. Kitą inkstą 
lietuviams neindomu ir nieko taniis- 
stonis pagelbėti negalės.

Moksleiviui. “Žodis pilnąją blaivi
ninką’’ tamstai nenusisekė. “Drau- 
gan ’ ’ nedėsime.

Bružui. Atsiąsk tamsta mums savo 
tikrą adresą.

Lietuvaitei, Maliouoy City, Pa. pa
našią korespondenciją gavome nuo ki
to mūsą sandarbininko pirmiau. Tai
gi tamistos nedėsime. Rašykite mums 
dažniau.

Jonui Raulinaičiui. Tamistos prane
šimo nedėsime, nes apie tai buvo pra
ėjusią savaitę kitame vietiniame 
laikraštyje. Vietinias žinias .reikia 
prisiųsti ilgai nelaukus, nes jos 
greitai sęsta — nustoja indomumo.

Apgarsinimai.
LIGOS SIMPTOMAI.

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., 

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

“Vėjai" arba pasidarymas ga- 
zų pilve ir viduriuose, buvo pa
prastai skaitomi tiktai ligos simp
tomai, nors nekuriuose atsitiki
muose tas jau yra pati liga Pa
prastai tai yra nerviškas apėmi
mas pilvo ar žarnų, arba ir vie
no ir kito. Panašiam atsitikime 
privalote išsirinkti vaistą, kuris 
greitai prašalintų šitą nesmagų ir 
skaudų padėjimą. Patartina yra 
imti gerai žinomas Trinerio Ame
rikoniškas Kartaus Vyno Eliksy
ras. Jis dažnai prašalina ligos 
priežastis, nes nuodugniai išvalo 
virškinimo kanalus. Jis privers 
vidurius prie jų naturališko dar
bo, sustiprins organus, suteiks 
gerą apetitą ir pagelbės virški
nimui. Jis paliuosuos nuo konsti- 
pacijos ir tolimesnių jos pasek
mių. Aptiekose. Jos Triner, Iš
dirbėjas, 1333-1339 So. Achland 
avė., Chicago, III. Neuralgiški ir 
reumatiKki skausmai paprastai^ 
greitai pasiduoda Trinerio Lini- 
mentui.

Lietuvių Katalikų Federacijos 
. Centro Valdybos antrašai:

Prez. Rev. J. Misius, Boz 253, 
Elsworth, Pa.

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

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. Čepana- 
nis, 318 Fourth avė.,
Sted, Pa.

glob. P. V. Obiecunaa, 22 
and Corson at., S. S. Pittsburg, 
Pa.

Antrašai Administracijos Draugy- 
į stšs, iv. Kasimiero Kar. (aut

Town of Laks).
Pirmininkas — V. Pauktša, 

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

1660 W. 47th st.
Rašt. — L. Abaravičius, 4338 

Bo. Hermitage avė.
Knygvedis — Jonas Černiaus

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

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

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

225 High st., Brooklyn, N. T.

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

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

I kauskas.

Viskas kas ayrul ralkallap
1$ Visi barzdų skutimui 1$ 

10 DALYKŲ 10
Kad apskelbti mūsą Universaliu* 

skutimo Įrankius Ir universalius lMlr 
blnlus mes parduodame tik per trum 
pą laiką tuos 3 dolerių vertės skuti
mo įrankius ui vieną dolerį. Mee 
parduodame eavo išdirbinius tiesiai 
ir dėlto jus sutaupinate visą uždar
bį, kurį sau pasiima agentai, kurie 
kaip žinote gerai uždirba.

1. Indubuslai nugaląsta britva.
1. 5 colių muilui šepetys.
1. Britvai diržas, užpakalyje drobė.
1. Nikeliuotas veidrodis.
1. 33 colių barberlų abrusas.
1. Šmotelis skutimui muilo.
X. Dėžutė T&lkum miltelių.
1. Pagražinta* porceliano puodelis
1. Atmaino barberlų šukos.
1. Šerinis šepetys.
Visi tie dalykai sudėti gražioje dė

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

UNIVERSAL PRODUCT CO.
Dayton, Ohio.

1OO
Puikių Ir Spalvuotų 

ATVVRUČIŲ

Daugelis yra skaisčių, retai uiti 
PAVEIKSLŲ GBAŽIŲ MODELIŲ

ARTISČIŲ
Taip-pat savaimi prlplldanCloa 
RAŠOMOSIOS PLUNKSNOS

(fountain pen).
(M.

Reikalingas
tekstinis zeceris, atsmaukite pas
(Jniversal Printing Co.
227 LindenSt., SCRANTON, FA.

Viskas tik už 50 centą.
Pigiausias pardavimas prekių už paa- 

kias atvirutes ir retai sutinkamas dai
lės paveikslus. Daugelis yra sunk* 
gauti ir yra parduodami už tiek kiak 
mes parduodame visus tykiu. Jie b«x 
greitai išparduoti mylėtojams gamta* 
gražybių, kurie mėgsta retai renda- 
mus dailės paveikslus, puikų modulių.

Gera rašomoji plunksna (fountaūa 
pen) veltui su kiekvienu užsakyns*. 
Jos vienos yra parduodamos krautu
vėse po dolerį.

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

Art Portrayal Co.
DAYTON, OHIO.

Jei nori žinių iš

Škotijos ar Anglijos
liilniyk MmiitinĮ laikrašti

“iSEVIlŲ DRAUGĄ”
Vienintelį Didžiosios Britanijos 

Lietuvių-Katalikų organą. 
Kaina metams vienas doleris 
Pusei metu 5G centu.

Adresas: Rev. Jos. Norbut
Mossend, Lanarkshire,

Scotland.

“VILTIS”
DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ KULTŪROS

® * DIENRAŠTIS
Eina kas dien, išskyrus pirmadienius ir didžiąsias šventes.

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

“Vilties” dienrašti* duoda KAS MSNUO nemokamą

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

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

i Dykai “Vilties” kalendoriiį-almanacha 1915 m
“Vilties” dienraščio kaina pati pigioji, nes —

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

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

“Vilties” dieraštis užsisakyti galima jos Administracijoje Vilniaj*.
Prieglaudos g-lė (Bogodelnyj pareulok) No. 4, b. 2 ir knygynuose nuo < j 

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

Pr. DOVYDAITIS
6He**e*ttt4t4ttmW»te4*et«*tt*mWmMV71tt«eeA

I Dr. A. Yuška
CBIC1401749 St. HalsUd St

Tel. Cinai 211*

Telefonas Canal 4052

Dr. A. L Rutkauskas |
2302 Se. Leavitt St. S

ATSIŽAUKIMAS Į TAUTIEČIUS.
Dabar yra geriausia laikas pirkti 

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

M. Walenčius.
Peacock, Lake Co. Michingan.

(26, 27) .

P. A. MAŽEIKA
Seniausias lietuviškas graborau 

Chicagos mieste. Per 15 metų m a** 
graborystės tarnavau savo broliaus 
lietuviams. Grabai yra numažini* 
kaina: dideli nuo $12.00 ir augščiau 
o maži grabeliai nuo $3.00 ir Me
čiau. Meldžiu atvažiuoti į mano krau
tuvę, o persitikrinsite, kad ne reiki* 
sunkiai uždirbtus pinigus mėtyti, pa 
paliks našlaičiams, kurie bėdnais pa
lieka. Žinokite gerai, jei norite mokėti 
$100.00 tai pas mane galite gauti už 
$50.000. Neklausykite agentų ir kokią 
bobelią, bet nueikite pas kitą ir per
sitikrinkite kas pigiau daro. Daroma 
pigiau, nes kūrime savo dirbtuvę, sau* 
karaboną ir daugybę automobilių.

Su pagarba P. A. MAŽEIKJL 
3315 Aubrun avė. Tel. Yards IUS

Easton, Pa.
93 kuopa S. L. R. K. A. laikya ber 

taininį susirinkimą liepos 26 d. 2 vai.
oną

Skirmantą 52 N. Locust str.,
Malonėkėte visi nariai atęiti ir nau

ją atsivesti. Bus renkamas kuopęs 
sekretorius.

Rašt. Jonas Skirmantas.

Waterbury, Conn.
91 kuopa 8. L. R. K. A. laikys ber- 

taipinį ir pusmetinį susirinkimą 19 
d. liepos 1914, pirmą vai. po pietą 
parapijos senoje svetainėje; teiksitės 
visi nariai pribūti paskirtu laiką užsi
mokėti savo prigulintį mokesnį, 
taip gi ne užsimirškit atsivesti naują 
narią prirašyti.

Kurie gyvenate kituose miestuose, 
o prigulite prie mtisą kuopos teiksi
tės prisiųsti savo duokles pirm 25-tOS 
d. liepos, 1914. šiuo antrašu: -S. Ci
bulskis, 3 Fenn PIaee Waterburv 
Conn.

Rašt. S. Cibulskis.

Lewiston, Me.
26 kuopa S. L. R. K. A. laikys susi

rinkimą 19 d. liepos 1914. 2 vai. po 
pietą salėje šv Baltramiejaus, 223 
Lisbon st., prašom visą susirinkti, 
atiduoti duoklę ir bus rinkimas vir
šininką. Atsiveskite naują narią pri
sirašyti.

Rašt. M. čeneškevies.

Yeungstosra, Ohio.
63 kuopos 8. L. R. K. A. laikys 

bertaininį susirinkimą, 19-tą d. liepos 
vokiečią salėje, 3-čią valandą po pie
tą; prašau visą susirinkti ir 
atsivesti.

Rašt.

Shenandoah, Pa.
40 kuopa S. L. E. K. A. laikys pus 

metinį susirinkimą 19 d. liepos 1914 : po pietą pas kuopas ‘sekretorių".!
Ii) O "Tr o I v\ TA i otn /A 1 \ r. -V-4-• v. -t a Ci i •. . v— — —m. 2 vai. po pieįą po bažnytinėje 
svetainėje, kviečiame visus narius pri
būti.

Rašt. P. Karavojns.
4

Baltimore, Md.
13-tą kuopa S. L. R. K. A. laikys 

bertaininį susirinkimą nedėdioje 19 
d. liepos tuojaus po pamaldą (apie 
1 vai.) pobažnytinėje salėje. Meldžią 
visą narią pribūti, nes apart užsimo
kėjimo bus plačiai. apkalbamą apie 
įvestas susiv. reformas. —

i-, Komitetas.

DARBININKAI!
Kurie neturite darbo ir norite 

gauti darbus, isoki amatininkai ir 
farmierai. Atsišaukite kuogreičiausiai 
prisiąsdami $1.00 o mes prisiusime U. 
S. darbdaystės certifikatą ir adresus 
darbaviečių, iš kurią galėsite sau ar
čiausiai pasiskirti ir darba gauti. Tik 
parašyk koks esi amatininkas ar pa
prastas darbininkas.

Lithaunian Bureau,
664 N. Main st., Montello, Mass.

Worcester, Mass.
98 kuopa S. L. R. K. A.

3 čia bertaininį susirinkimą 
tinėje salėje tuojaus po sumai

Visi nariai teiksitės susirinkti, nes 
bus svarbią reikalą.

Kuopos rašt. J. M. Vieraitis. 

Elizabeth N. J.
3-čia kp. S. L. R. K. A. laikys su

sirinkimą salėje Jančaitienė, 109 
Pine st., 22 liepos 7 vai. vak. 
Kviečiame visus narius pribūti uisi- 
mokėt bertaininį mokesnį.

Rašt. J. Balčiūnas.

Bentleyvelle, Pa.
92-ra kuopa 8. R. K. A. laikys sa

vo pusmetinį susirinkimą nedėlioj 26- 
tą d. liepos, 1914, po bažnytinėje sa
lėje, tuojaus po sumai, meldžiu visą 
narią pribūti ir užsimokėti duoklę. 
TMip-pat meldžiu atsivest naują ne
rią prisirašyti.

Rašt. J. Kinta. 

Reading, Pa.
49 kuopa S. L. R. K. A. laikys ber

taininį susirinkimą 19 d.liepos mėn. 
1914, 2 vai. po pietą pas kuopos raš- 
tininkąa A. Jakucionį, visi kviečiami.

Rašt- A. Jakučonls.

Wanamie, Pa.
Liepos 19, 1914. bus laikomas sn- 

•trinkimas 8. L. R K. A. l.oopos 
parapijos rūkykloje

kuopos Sekr. 

Waterbury, Conn.
107-tą kp. S. L. R. K. A. laikys 

bertaininį susirinkimą 19 d. liepos 
1914 m. 1 vai. po pietą Sv. Juozapo 
parapijos senoje užpakalinėje sve
tainėje. Visą kviečiamu

RaSt. K. Pranulis.

Hudson, Pa.
73 kuopa 8. L, R. K. A. laikys ber

taininį susirinkimą 7 vai. vak., 14 d. 
liepos salėje Nykodemo Stankevi
čiaus; kviečiame visus narius užmo
kėti ir naują atsivesti.

R*4t. Povilas Mareukenie, 

Wilkee Barre. Pa.
17 to kuopa 8. L. R. K. A. lai

kys bertaininį susirinkimą 19 d. lie
pos apie 1 vai. tuojaus po sumai pa
rapijos svetainėje.

Malonėkit užslmokėt bertaininėa ir

laikys
bažny-

naują

H. Grikauckas.

Chicago, UI.
39 ta kuopa 8. L. R. K. A. laikys 

pirmą susirinkimą 19 d. liepos 1914. 
3 vai. po pietą, Kilis svetainėje 
5728 kampas 57 Pl. ir State gatvių.

Kviečiame visus narius susirinkti, 
nes bus svarbių reikalių.

Raiit- A. J .8.

KLAIDOS ATITAISYMAS.
Paskutiniame “Draugo” nume

ryje korespondencijoje apie cen
trai} miesto knygyną buvo pami
nėta, kad būtų pageidaujami to
ki ir toki laikraščiai tarpu jų 
ir “Vaivorykštė”, o ne “Švytu
rys”, nes pastarasis yra kalendo- 
rium-ne laikraščiu.

MokiMviz.

AUKOS PIK “DBAUOO” 
REDAKCIJĄ.

Kairiūkščio sumanymui, jei tas
sumanymas įvyks.

47 Lietuvių blajivininkų są
jungos draugija. Brooklyn, N. 
Y. pažadėjo 100 rublių “Sau
lės**, “žiburiui” ir “Rytui“ ly
gia dalimi.

PAIEŠKOJIMAI.
Mes lietuviai, šv. Kazimiero pata- 

pijos, Racine, Vis paieškome sau lie
tuvio kunigo; turime nusipirkę baž
nyčioje labai dailioje vietoje, mel
džiam atsišaukti adresu J. J. Kesmi- 
nas, 815 Park avė., Racine, Vis.

Vargonininkai ieškau vietos. Esmu 
blaivas, 22 metą amžiaus, galiu vesti 
chorą ir mokyklą, reikale atlieku Ir 
zakrastijono darbus.

Jeigu būtą reikalinga, kuriam iš 
gerb. kleboną malonėkite atsišaukti į 
“Draugo” Red. J. J. 0.
27—30

Ieškau sesers Amelijos Virbalaitės, 
Paeina iš sod. Paikoją, Gaurės par., 
Raseinių pav., Kauno gub. Nesenai 
atvažiavo iš Lietuvos ir nei namie nei 
Amerikoj nežinome kur ji randasi. 
Kas žinote ar ji pati malonėkite at
sišaukti šiuo antrašu:

Jurgis Virbalaitis,
2535 W. 46th Pl. Chicago, III. 
28—29

Iieškau savo mylimo draugo Ignaco 
Žeimelio. Jau treti metai kai gyve
na New Yorke ir paskui Chieago, III.

Michigano Farmos
George W. SVrigart, valdytojas Svvigarto žemes plotų šiuo 

skelbia, kad A. Kiedis nėra toliaus jo agentu. Lietuviai visose 
Jungtinėse Valstijose žino apie p. Svrigarto Michigano žemes. 
Daugelis iš jūsų turite jo mapas. Tos mapos parodo miestelius 
Wellstone ir Peacock, kuriuos p. Svvigart apgyvendino. Jam da
bar priguli didesnė dalis miesto Peacock, kuris paliks lietuvių mie
stu. Weston yra 13 mylių į šiaurę nuo Peacock ir yra jo Michigano 
stotis, kurioje jis užlaiko ofisą ir aštuonius automobilius, kuriais 
parodomos žemės. P. Svvigart nusprendė parduoti žemes stačiai 
lietuviams ir jiems sutaupyti agentams išmokamus pinigus. Kada 
perki nuo jo, perki iš pirmųjų rankų. Jis turi dfdžiausį biznį 
žemės Michigane ir veža vežimą pirkėjų ant savo žemės kas dvi 
savaiti. Klausk kada esti ekskursijos ir kiek jos kainuoja, auto
mobiliu važiavimas dykai. Jis turi 50,000 akrų iš kurių gali sau 
pasirinkti, Jo lietuviškos kolonijos randasi Mason, Manistee ir 
Lake pavietuose ir yra didžiausiomis Jungtinėse Valstijose. Jis 
pardavė lietuviams šimtus ūkių, kurios randasi šioj apielinkėje 
ir ant kurių gerai gyvena. Jei neturi mapos, arba literatūros, ra
šyk mums, o mes atsiųsime. Dažinosi apie šitą naują Lietuvą 
Amerikoje, kame lietuviai yra laisvi ir neprigulmingi. Žemės nuo 
$10 iki $25 už aktą, netoli gražių ežerų, upių ir gerų miestų.

jeigu ji* pat* arba ka* kita* pamatęs Lengvas išmokesnis — nuo $50 iki 200 įmokėti ir $10 kas mėnuo, 
šį paieškojimą malonėkite pranešti ' . v . .Kada už žemę yra pusė išmokėta, užasekuruoja uz dyką, jei 

numirtumei, žemė palieka dykai palikusiai šeimynai Kada že
mė išmokėta jis skolina pinigus ją pagerinti. Klauak apie mus 
žinių nuo žymesniųjų lietuvių Chicagoje arba čia pat kur randasi 
farmos. Jie jums pasakys apie p. Svvigarto finansinį stovį ir ypa
tiškumą ir teisingą tikrą reikalų varymą su visais lietuviais vie
nodai praėjusiais laikais. Daugiau lietuvių iš daugybės Valstijų 
atkeliauja pirkti žemių šiais metais, neg kada pirmiau. Jiems ma
lonu pasiliuosuoti iš mainų ir dirbtuvių. Mokyklos, geri keliai, 
telefonas, ir tt. jau randasi čionai. Jau rengiamės statyti lietuvių 
bažnyčią. Čia lietuviai augina įvairias žolias, javus, daržoves, 
verčiasi galvijais, avimis ir kiaulėmis. Oras ir laukai labai pana
šus į tėvynės laukus ir orą. Kviečiame prisijungti prie didelios 
lietuvių kolonijos. Rašyk mums tuojaus ir mes atsakysime lietu
viškai. P. Swigart turi savo didįjį ofisą Chicagoje, First National 

Adresas:

ieškančiam antrašą.
Petras Gurečkas.

89 Hogan at., Montreal P. O. Canada 
29-30

Ieškau savo tikro brolio Antano 
Šileikos. Paeina il Kauno gub. Uk
mergės par. Traupio par. Ziausiškią 
sodžiaus. Mano adresas:

Ipolitas Šileika,
Boz 214, Blaine, W. Va.

DBIJGIdy REIKALAI.
Sugiv. Liet. Rymo-Kat. Am. Vsl- 

, bo« antrašai:

.. PrasidoBtaa: K. J. Krušinską*, 
59 Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y.

Vico-yrųrfdentas: J. Rikterai- 
tta, 91 Congreas avė., Waterbury,
Cm . . .

Bldg.

George W. Swigart, 
š 1247 FM lalM Imk BM(. eMtųo, Hl.

Rusiškai Amerikonišku 
biuras, uždėtas pagal 
Illinojaus Valstijos tie
są. Jo kapitalas siekia 
$10.000. Teisią depart- 
mentu atlieka advoka
tų reikalus, pardavi

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

RUSSIAN-AMERIOAN BEURAU
160 N. Fifth avė. Tarp Randolph ir 
Lake gatvių Chicago, III.

Ofiso valandos: per savaitę 8:00 il 
ryto iki 8:30 vakare. Nedeliomis nuo 
9:30 iš ryto iki 4:00 po pietą.

PREMIER

“NON PUNCTURE*
Automobolių įuoas giaraRtuojaaia 750® 

myliiį »aži«tifl,8.
Šitos gumos gvarautuojamoe kaipo išlai
kančios ilgiausią kelionę, tečiau pardma- 
dama net pigiau neg gumos paprasto gu* 
raatavimo. Tas gvarantavlmas agi- 
ma perdurimą, išsipūtimą ir visuatž* 
ną nusidėvėjimą. Gvarancija apima 
7,500 mylių kelionės išskyras tyžta 
padarytą blėdį. Mtos gumos padaryta* 
sunkiausiems bandymams.

Jungtinių Valstijų valdžia siunH*

Automobiliu Gumos1 1

T«l. Taidi 1SM

ED. REUTER
Didžlause siuvamų mašinų krau
tuve. Mažinąs parduodame nuo 
$3.00 ir augščiau.

1616 W. 47Ni St. Clicafi, III.

Dirbtuvių Kainomis
Sutiapok nu 30 iki 60 RHOiifflčiy

Guma Triuba
Mz3 a 7.80 $1.65
10x3 7.60 1.95
60x3H 10.80 8.80
Ux3% 11.00 2.95
64s>tt 18.40 8.00
38x4 13.70 3.35
83x4 14.80 8.50
>4x4 16.80 3.60
66x4 17.85 1.90
S6x4H 10.75 4.85
86x«% 19-65 4.90
87x4% 81.50 6.10
67x5 64.00 6.90

Visokio didumo turime ant rankų
Nežiužiančio* gumos (Non-Skid tiree) 
15 nuošimčiu brangiau, raudonos tru 
bos 10 nuošimčiu brangiau neg pilkos 
Viso* naujos, švarios, šviežio* gva- 
rantuotos gumos. Geriausio ir neprigul- 
mingo išdirbimo. Pirk tiesiai nuo 
mAsą ir taupyk pinigu*. 6 nuošimčiai 
auleidžiama užmokant sykiu su už
sakymu. C. O. D. gavus 10 nuošim
čiu mokesaies. Leidžiame peržiūrėti. 
TIRE FACTORIES SALES CO. 
Dtp. A. Dayton, Ohio.

PADERITE STATYTI
TAUTOS NAMUS VILNHUE

Aukas priima musų redak
cija, arba galite siųsti tiesiog 
į Vilnių šiuo adresu:

LIETUVIŲ MOKSLO DRAINMA
(Lltovskoįe Naučnoje OMčeetve),

Lydos gatvati, 7, Vltnhis.

krovą.
Kaip BPECIJALĮ ĮVEDAMĄJĮ fm> 
siulijimą mee skiriame per 10 die*g 
sekančią kainą

GUMOS — TRUBOS 
88x3 6 9.20 6 2.06 ,
80x3 10.25 8.M I

80x3 % 13.50 2.86 1
82x3% 14.05 3.00
34x3^ 15.25 3.20
61x4 17.00 3.2S i
82x4 18.00 3.30
33x4 19.50 3.40 '
34x4 20.40 3.60
88x4 81.00 3.00 ’ ‘
86x4 82.00 3.90
35x4% 86.00 5.00
36*4% 87.00 5.10
37x4% 87.50 0.1«
87x5 32.60 5.40

Turime visokio didumo. NečiuešBam*
žios (Non-Skids). 20 nuošimčiu bran
giau. 5 nuošimčių nuleidžiama |el 
prisiusi pinigus sykhį su užsakym* fa 
ir jei vienu kartt^užsakai du pe4- 
eiuntimua dykai. C. O. D. gavus IS 
nuošimčiu viso* sumos. Turim* ag* 
rybuotą skaičių, taigi patariame a*f 
laukti ilgai siunčiant užsakymą. Mas 
parduodame tik vartotojui ir pi(M> 
jas tori parankamą uždirbti fam* 
kuplių uždarbį.

Nepradurlamt sustiprinto] aL 
(NON-PUNCTUARE RELINKM» 
Vartok mūsą sustiprintojue, ffa

neleidžia išsipūsti ir sulaiko 90pa*> 
sidurimą, beto jie suteikia daug tū
stančių mylių kelionės patarnavtaa*. 
Kada savo gumoee važiuoji be rūpeento 
ir gumų sugedimo.

Visoms 3 colių gumoms .......... 6 !>•
Visoms 3% colių gumoms . ...6K6B
Visoms 4 colių gumoms .............6MV
Vii ome 4%eolių gumoms.............6SYB
Visoms 5 colių gumoms ..............66169
Viseme 5% tolių gumoms ....6fa6>

NM-PUMtiri TtM
Dsytea, Oble.įJ
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New City 

SAVINGS BANK
A. J. BIER4INSKI, Prea.

4<>01 So. Ashland Aveuue 

CHICAGO, ILL

KADA IR 18 KUR GERIAUSIA IR GREIČIAUSIA LAIVAI JS- 
bPLAUKIA IR KIEK ŠIPKORTĖ KAŠTUOJA! — Parašyk mums 
atvirutę, paduodamas savo vardą, pavardę ir tikrą adresą, o mes 
atgalia paštu prisiusime pilnus padavadijimus.

AR SIUNTEI KADA PINIGUS PER MŪSŲ BANKĄ! — Prisiųsk 
mums savo adresą, o mes pasiųsime mūsų rublių kainas ir reikalingas 
blankas. Susipažinęs su mumis kitų Bankų neieškosi.

Mes aprūpiname visus bankinius ir Seno Krašto reikalus pigiai, grei
tai ir tinkamai. Kiekviename reikale kreipkitės j mumis. 

Kiekviename reikale kreipkitės j NEW CITY SAVINGS BANK, 
o gausite Mandagų, Greitą ir Gerą Patarnavimą.

EXTRA
7 reikalingi da

lykai vertės

$25.00

tik už $5.85

$ $ $ Jums

Telephone Yerda 5034
Dr. P. G. WIEGNER !

B*KT*»*» J
(Kalba lietuviškai) |

3337 S. Morgan St., Chicago |
Bell System

Dreve, 3473 J. G, KAWALLS
LIETUVI* FOTOGRAFAS

1624 w. 47th St. Kerte Marshfield Avė. netoli nuo Ashland Avė. , 
Naajeasi i» geriaasi paveikslai vestuvėms ii kitiem* aliitikimama. Ateik ii pats pamatyk '

Specijalispasiulijimaspančeky
Gvarantuotos Wear-Ever pančia- 

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

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

YPATINGAS PASIULIJIMAS 
VYRAMS.

Tik per trumpą laiką šešios poros 
mūsų geriausių 35c gvarantuotų pan
iekų 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-

“ATEITIS 99

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 akinenais moterų arba vyrų laikrodį už $5.85. Su mo nori.
juo 7 šūviais nikeliuotą revolverį, dėžę Havanos cigarų, peilį, lenciūgėlį, pa- WEAR EVEB HOSIERY COMPANY 

arnika dvlral Dilnol gVarantUOjamC, 'ITi------  1-ii—ai- ---- x-_ !gražinimų, špilką dykai. Pilnai 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 expreso kaštus. Rašyk tuojaus FISHLEIGH and Co. ATHENAEUM 
BLDG. CHICAGO, ILLINOIS.

Dayton, Ohio.

SENIAUSIA TAUPYMO B ANKA CHICAGO JE
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
(KURTA 1867 M.

________ S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitas pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dan

gina, až kariuos mokam 3 nuošimčius ant metų, kurį pride- 
dam kas pusė metų.
Atdaras Šubatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-toe vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektnojs 

randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičiun: 
skolina pinigas ant įtaisytų savasčių (propereių).

Telephone Drover 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka

3364 So.“Ha!sted St., CHICAGO
(kampas 34tos)

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS
LIETUVIS DENTISTAS

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

Nedalioms irSeredoms pagal sutartį.

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

—MHIIMIilH ................ .............

Gerų lentų pigiai
PASEIK

Carr Bros. Wrecking Co.
Onei

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

ARION MUSIC STORE

Armonikos, akordinos .koncertinos, stnuikai blaa 
pieriai. Krautuve atvira iki 9 vai. vak. Nedeiio- 
mia Iki 12 vai. 190 9 So. Halsted St.

TEMYKITE!
Mes prosijame visai veltui per Visus

metus kiekvieną mūsų krautuvėje 
pirktą siutą.

Ateik ir pažiūrėk mūsų puikių 
siutų ir čeverykų.

Atmink, kad mūsų kainos yra pi
giausios ir tavorą duodame gerlausį.

S. Kulvinsky
4558 So. Ashland Ava.

Yards 1741

J. F. EUDEIKIS
GRABORIUS

Paršam Jo karietas ir automobilius 
dėl pagrabip vestuvių ir krikštynų.

4605 Hersi'tage Ava.. CHICAGO.

TIKRIAUSIA VIETA PINIGAMSLIETUVOJE
Kas ketina grjžtij Ljetuvą arba nori atliekamus pinigus 
gerai pasidėti, rašykite ir siųskite pinigus šiuo adresu:

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

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

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

Be to bar Draugijos yra sudėta Šimtas Penkiolika Tūk
stančių Rublių Garantijos Perviršijimo,tokiuo būdu pinigą 
niekad negali pražūti.

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

Broli Lietuvi, atsimink kad dėdamas pinigus Brolių Vailokaičių ir 
K. Draugijoje: 1), turėsi gerą procentą; 2), 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, suieško no
rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai grįžti j Lietuvą ir pirkti 
tau vietą, tai būtinai susižinok su Draugija Brolių Vailokaičių i, Ko. 
Kaunas Viešasis Piečius, Lietuva Rusija.

tietuviškiįjįį Švento Kazimiero

Seserų Semin ar i j a
CHICAGOJE.

Vienuolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštuonių įky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High SehooJ.

Lietuviškosios Sesers priima pas save mergaites moki
nimui ir iiaaklėjimni. Seminarijoje prie reguleriikojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: marikę paišy
mas, siuvinėjimas ir taip tolian.

GEROS MOKINTOJOS PIGUS UŽLAIKYMAI.
Reikale meldžiama kreiptiea prie Motinos Perdėtinės

Ii a o antrais :

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

r Du-kart 
««

Savaitinis Laikraštis

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

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

resuojant

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

Plymouth National 
BANK.

Kapitolaa bu perviršiu 
1165.000.00.

Šitoji Batika prižiūrama 
Suvienytųjų Valstijų va
džios. Moka 3 nuošimčiui 
uuo sudėtų pinigų. GaUrm 
susišnekėti lietuviškai.

G. N. Poatlethwaito, 
iždininku.

Mandagu* patarnavinaa

M. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietavis Išdirbėjęs

a
•i t .1* 4 .-J '

• .LuMuovart

II
'Al'Mt"žvoo4w

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

Mm pareitu, dar- 
bus atlieku artis-0 
tiikaL

M. 4. Norkūnas
NOSE. ST.. MDNTELLO. lASSJ

GARSINKITES
“DRAUGE”

Del moderniškų krautuvių manadžierių telefono 

patarnavimas yra būtinai reikalingas nuolatai, 

ypač riestuose atsitikimuose.

Kuomet pelnas priguli nuo greito pardavimo ir 

kuomet nėra laiko raštiškam susinešimui arba 

asmeniškam pasimatymui, tai tuomet dalykas 

gali būti pabaigtas per telefoną.

Kur tik kostomieris nebūtų jį galima pasiekti 
Bell telefonu. •** *?’’*

Vartok apsčiai lokalį ir Long Distance telefoną.

Chicago'Telephonc^Cbmpany 
Bell Telephone* Building 

Official 100

NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Parašė

CHARLES DICKENS
Lietuvių Kalbon Vertė

Jonas Kmitas

Yra tai labai graži ir interesinga 

apysaka. Pradėjus skaityti, sunku 

yra atisitraukti nuo knygos. Kiek

vienas, norintis smagiai ir naudin

gai praleisti laiką, lai skaito šią kny

gą. Yra tai stora knyga, turinti 520

puslapių, o kainuoja

TIKTAI $1.00
Tokios geros, naudingos ir drauge 

taip pigios knygos dar nebuvo 
pardavime!

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

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

Rašyk tuojaus.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

‘KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-koc ^*\sla

pių, didelio formato ir sut^ įia 
svarbiausių žinių iš Ame-rikos, 
Lietuvos ir iš viso pasviečio.

“Katalikas ietims $2, puseej mėtį $1.
Užsirašyt katalikas” gal.ma kiek

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

3249 8. Morgan St., Chicago.

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600-4602 S. V/ood St. Chicago, III.
Priimame pinigus i Banke užčSdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečia 
procentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus 
Į visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame Sifkortes ant visų 
linijų Į krajų ir iŠ krajaus, taipgi tikietus ant 
geležiukelių po visa Amerika ir Europą.

Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se y pati! kai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
viršmlnėtu 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”
4611 So. Paulina St., Chicago, III.

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 bepartyviškas jaunimo laikraštis ir bepartyviš- 
kai tarnaus kultūriškiems jaunimo reikalams.

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

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

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

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

tams ir 85c. pusei metų. Į Lietuvą ir kitas užrūbėžinės viešpa
tijas $2.G0 metams ir $1.25 pusei metų.

“ATEITIS” galima užsisakyti šiuo adresu:
“ATEITIS” |

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

Kr 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. OLSZEWSKI,
3252 So Halsted St., CHiCAGO, ILL.

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

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

Visi geriausio milo su milo antgal- 
viais, stulpeliais, radėmis, maskotais 
$CSManyare. .llu šiintšz asn.lLiėęj„vo 
padarytais tikrose spalvose. Tas pui
kus surinkimas siunčiamas už 50 e., 
ir 5 centus krases ženklelių už prisiun- 
timą. Siųsk tuojaus.

HOVAED SPECIALTY COMPANY 
Dayton, Ohio.

Pirmutinis Lietuviškas New Yorke *
I UŽEIGOS NAMAS arba MOTELIS J

*
įvį
t
į
9

LIETUVIAI. KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Mes patėmijom, kad būtinai yra reikalinga lietu
viams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi mes ir 
ir įsteigem tą užeigos namą, kuris randasi po nume
riu 498 Washin^ton St., kampas Spring St., New 
York, City. Brangus keliauninkai, kurie manot ke
liaut į Lietuvą, nepamirškit atsilankyti į mus užeigos 
namą, o gausite sanžiniftkus patarimus. Mes pasitin
kant New Yorke pasažierus, pribuvusius iš kitų mies
tų. Suteikiam jiems nakvynę ir parupinam pasportus 
iš konsulio.

PARDUODAM LAIVAKORTES
ant drūčiausių ir greičiausių garlaivių už pigiausią 
kainą iš Lietuvos ir į Lietuvą. Siunčiam ir išmainom V 
pinigus visų viešpatysčių. Darom daviernastis pigiau JE 
kaip kiti. Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėda- 
mas iš kur ir į kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis 
pas mus su visokiais reikalais į artymiausį jums cffi- JE 
są ar per laiškus.

t

I

Geo. J. BARTAŠIUS ir d. P. WASILIAUCKAS

261 W. Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

* 498 Washington St.,
♦ Comer Spring Street
$ NEW YORK City. N. Y.

820 Bank Street, WATERBHRY, CONN.i

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokių farmų 

gatavų su ariamais laukais, su sodais 
ir budinkais, su prastais ir labai ge
rais budinkais, turiu mažų ir didelių,

Dykai h• Londono “Tango” kaklarišis
Evelyn Thaw” brasletas

Tie du gražus dalykai labai ieško- 
komi geresnės draugijos moterų. Nevr

farmų aut pardavimo, žemės lygio, .u Yorke ir kituose liestuose. Jie yra 
gražus ir dailus auksu padabinti da
lykai, kurie palinksmins širdį kiek
vienos merginos ar moters ar tai jau 
nos ar senos. Labai puikus ir vilio-

moliu, su juodžemių ir su smėlu 
maišytos. Neišdirbtos žemės turiu vi
sokios rūšies: lygios, su kelmais, kitos 
su medžiais trečios — pliki laukai, 
kur gali eiti ir arti be valyme. Par
duodu visokio didumo plotais arti Į 
miestukų ir priepat gelškelių. Didžiau
sioje Ljetnvių kolionijoj Michigan Vai- ' norime> 
stijojį kur yra 215 Lietuvių farmerių,
tarpe tų Lietuviškų farmų ir tos že- , . . , , . , ... . . T.1 tis ir padeda virkštinimui. Ji atgai

vina ir patenkina visus. Kiekvienam
. . .. .... .. .. ., . . i prisiuntusiam tik 50c ir 10 centų už

viausiu išmokėjimų. Atvažioki touj . . x. .. ., •__J . . . . ! prisiuntimą mes išsiųsime didelę dožę
20 paprastų 5 centinių pakelių Spear-

jantis.
Mūsų pasiulijimas dykai. Mes shol- 

1 biame. Spearment kramtimo gumą ir 
kad būtų kiekvienuose na

muose toji puiki ir sveika guma. JI 
j pasaldina kvėpavimą, pabaltina dan-

mės randasi prekės žemių nuo $9.00 
akeris ir brangiau pardodu, ant leng-

ir kaip pribūsi į Peacock tuoj telefo- 
nuoki man į farmą o aš gavęs žinią, 
tuoj pribūsiu su automobiliu ir jut 
apvažiosiu po farmas ir laukus, kurie 
yra ant pardavimo, iš kurių gąlėsi pa
sirinkti tinkamiausją vietą. Rašyki tuoj 
Oausi knygelią apie kainą ir viso krai- 
to mapą dovanai.

Adresuok:

Anton Kiedis.
Peacock, Lake County, Michigan

I

*

i
ž

Daktaras Ignotas Slankas,
Lietuvis daktaras. Gydo ivairisuses ligas Vyru, Moterių ir Vaiku. Daro opera
cijas. Tarei savo locna ligonbuti. Lekaratas sutaiso pats delkiek vieno sergančio. 

Ofiso Valandos: Nuo #lkll Ii* rito: S-4 popiet. 7-8 vokam. Medei. Iki 3 po piet.
Kreiptis reik visuaaet ant to tikro adriso taip:

DR. STANKUS, 1210 S BROAD 8T., philaoelphia, pa.

BONA MORS
SODAUTY

STJAMtscmra

"MITHEM.CšIt

R. H. Morgan

Išdirbėtas Ke

purių, Kukardų, 

Vėliavų, Antspan 

dų, šarpų ir ki

tokių tam pana

šių dalykų.

Kata-

3 N. Main St,
SHENANDOAH, PENN’A

mint gumos ir indėsime gražų “Tan
go” kaklaraištį ir “Evelyn Thaw’’ 
branzaletą visiškai dykai.

Tas pasiulijimas yra tik trumpom 
laikui. Ne daugiau kaip du užsaky
mai vienam žmogui. Perkupčiams no- 
neparduodame.

UNITED SALES COMPANY 

Dayton, Ohio, P. O. Box 101

li'KJKntaaa
Telefonas Yards 994

Dr. MAURICE KAHN
VALANDOS: nuo ryto 8 iki 10 nuo 
1 po pietų iki 3 irnuo 7 iki 9 vakare
4627 S. Ashland Are.. CHICA60. ILL.

• 28 metų sena.* laikraštis

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

Ir paduoda daugiausiai gerų Ir svarbių ži
nių Iš Amerikos, Europos ir viso bvieto. o 
prenumerata kaštuota metams tik $2.oo; 
puse) matų $1.oo. Užrubežiuose; metams 

$3.oo; pusei metų $1.5( .

RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztia & Co. i
120-124 Grand Str.,

Brooklym, N. Y.


