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DEL LIETUVIŠKŲ MOKYKLŲ.
*

Graikų istorijoje yra žiūomas 
atsitikimas, kuriame Antipatras 
pareikalavo nuo spartiečių pen
kiasdešimt vaikų, kaipo jam rei
kalingą atlyginimą. Spartiečiai, 
vietoj penkiasdešimt vaikų, An- 
tipatrui pasiūlijo šimtą augusių 
vyrų. Jie pasiūlijo nebe apmą
stymo.’ Šimtas vyrų, kurie jau 
yra užaugę ir susilieję su senes
niu gyvenimu, nežada tautai to
kios ateities, kokią gali pada
ryti tinkamai tautinėje laiko dva 
šioje išauklėtoji jaunuomenė.

Augusiųjų dvasia, idealai ir 
darbai gali būti pataisomi, pa
gerinami pamokinimu, paveikslu, 
ir pačiu gyvenimu, bet juos per
dirbti yra sunku, ir retas kuris 
tepasiseks perdirbti tokiu, ko
kiu jis turi būti persikeltus lai
kų reikalavimams. Ypatingai jei 
tie reikalavimai keičiasi labai 
staigiai ir netikėtai. Su jaunuo- 
niene-gi visai kitas dalykas. Ji 
pergyvendama pereinamąsias per
mainas gali suaugti ir greičiau 
pagauti laiko dvasią, jei pavar
toti Goethes išsireiškimą. Kad 
tai dasiekti jaunuomenė turi bū
ti tinkamai auklėjama ir toje lai
ko dvasioje mokinama. Visos 
a tingėčiau kultūroje pakilusio^ 
tautos, pasiekė augštąjį civiliza
cijos laiptą tik- ačiū jų mokėji
mui tinkamai išauklėti vaikus ir 

•naujai v isuomenės kartai suteik
ti laiko reikalavimu tinkamus 
darbininkus. Tautos, kurios ne
mokėjo ar nenorėjo priruošti jau
nosios kartos gyvenimo reikala- 
lams turėjo pasilikti ir pasiliko 
vargingame padėjime. Prie pa
starųjų, nors ir nemalonu tai pa
daryti, bet turime priskirti ir 
lietuvius-Lietuvą.

Lietuviška jaunuomenė amžiais 
buvo auklėjama svetimų ir sveti
moj dvasioj ir ne tautos kultūros, 
bet kitokiems tikslams, apie ku
riuos čia permaža vietos kalbė
ti. Tie laikai jau rodosi bene 
bus praėję. Atgijus lietuviams, 
kaipo tautai, kas atsitiko kelių 
didvyrių pasidarbavimu, _ spėriu 
žingsniu pradėjo žengti į tam
siąją nuvargintą šalį ir tautinė 
apšvieta įvairiuose savo pavyda- 
luose. Svarbiausiu iš jų tai lie
tuviškų mokyklų atsiradimas. 
Nors, tiesą sakant, tos mokyklos 
tebėra valdžios Varžomos, bet 
jos yra mūsų ir jose išauklėtas 
jaunimas bus inūsų ateinančios 
kartos veikėjai, nes išauklėti tau
tinėje dvasioje ir tautos reika
lams.

Taip mokyklos — mūsų, bet 
jos mums turėtų ir rūpėti. Ru
sijos valdžia steigia ir užlaiko 
savo mokyklas. Mūsų mokyklų 
šelpimas jai netik nerūpi, bet iš 
dylies net nepageidaujamos. Ru
sija daugiau gal kaip kita koki 
tauta, stengiasi praplatinti sa
vo tautos ribas, arba, kitaip sa
kant, nori surusinti. Prie tokių 
norų žinoma lietuviškos mokyk
los jiems yra tik pakenčiamas- 
toleruojamas dalykas. Čia žino
ma nėra kalbos apie jų sušelpimą. 
Tuo turi rūpinties pati tauta, pa
tys lietuviai. Bet reikia neuž
miršti, kad lietuviai ligšioliai sa
vo kapitalistų, kurie galėtų di
desnę sumą paaukoti apšvietos 
reikalams beveik neturi, o šiaip 
jau žmonių turtas nedidžiau- 
sias. Tai gi mūsų tautinės mo
kyklos negali kaip reikiant at
likti savo uždavinio. Negali 
kaip reikiant veikti ir atsiekti 
tai ko jos nori atsiekti. Tečian 
neveizint į tai darbas nestoja. 
Mokyklos auga, didinasi ir geryn 
eina. Tūkstančiai jaunuomenės 
gauna apivietą tautinėje dvasio
je ir ne vienas iš jų, kuris bfltų

svetimiesiems nuėjęs tarnautų pa
liks savo tautos darbininku. Ir 
tai tokiu darbininku, kuris tu
rėjo progos pergyventi pirmuo
sius mūsų žingsnius prie civili
zacijos.

Apie Lietuvos mokyklų padėji
mą galiama daug ko išgirsti nuo 
vieno tų mokyklų didžiausiojo 
žinovo ir veikėjo, kun. Dr. M. 
Gustaičio, ‘ ‘ Žiburio ’ ’ švietimo 
draugijos pirmininko, kuris šio
mis dienomis važinėja po dides- 
niąsias Jungtinių Valstijų lietu
vių kolonijas. Kiekvieno lietu
vio priedermė sutikti gerb. sve
čius ir kiek galint savo auko
mis padėti platinti vieną svarbių
jų atgimusios tautos darbų, ap
švietos darbą. Be apšvietos, be 
mokyklų, nei viena tauta nepa
siekė augštesniojo kultūros laip
snio nepasiektume ir mes.

Beje, svečiams atsilankius lie
tuvių soeijalistų laikraščiai kaip 
visada tokiuose atsitikimuose ne
užmiršo drėbti purvais į akis. 
Nėra iš to ko stebėties. Juk vi
siems yra žinoma, kad, pasak 
mūsų soeijalistų žmonijai 
mokslas ir apšvieta nereika
lingi. Jiems reikalingi “susipra- 
tusieji” darbininkai, arba kitais 
žodžiais, tokie darbininkai, kurie 
aklai tiki cicilikų laikraščių 
pliauškimams, ir kurie duoda 
įvairias aukas kurstymui darbi
ninkų prieš darbininkus. Vi- 
sieiųer aiškų, kad tokiefhs laik-)'. 
raščiams netik lietuviškos 
mokyklos, bet ir kitos visai 
nereikalingos. Apsišvietęs žmo
gus stengsis plačiau dalyką 
svarstyti ir visokioms zaunoms 
netikės. Tokiame atsitikime tu
rėtų pulti jų auteritetas ir nu
kentėtų jų biznis.

Tautiečiai, remkite lietuvių 
švietimo Kaijriūkščio sumanytą 
fondą ir nepasigailėkite aukų. 
gerb. svečiams, kurie lanko Ame
rikos lietuvių kolonijas.

Pr...

Pav. 1. Prieš autonominė de
monstracija.

Pav. 2. Edvardas Carson.

Niekas nežino kas atsitiks su 
Airijos autonomija, kurios klau
simas vargina Anglijos parle
mento atstovų galvas. Boyne ko
vos švente perėjo be jokių susirė
mimų nuijisių ir nacijonalistų 
tarpe, bet tai dar nereiškia, kad 
būtų įvykus santaika. Nisterie- 
čiai, pasak jų, Airijos autonomi
jai be karės nepasiduos. Jų va-

t
das E«įwąrda» Curson nenoriąs

syti skaičius aukštai susirišęs su 
priverstinumu mokyklų lankymo. 
Išskyrus viršminėtas valstijas 
mokinimas yra vįsur būtinas. 
Kai-kuriose vietose užlaikomos 
net mokyklos bėdniems (Board- 
ing Schools), kame duodama vi
sas mokiniams užlaikymas iš val
stijos iždo. Bet ir tose valstijose, 
kame mokyklų lankymas yra pri
verstinas, laiko ilgumas yra ne 
vienodas. Tūlose reikalaujama, 
kad mokiniai praleistų mokyklo
je net 6 metus. Bet yra ir tokių 
kuriose užtenka 12 svaičių.

Neveizint į tai kad mokyklų 
sistema yra visur kiek galima ge
riausia, vifgi randasi žmonių, 
kaip parodo cenzo užrašai, kurie 
nemoka nei skaityti, nei rašyti. 
Tik čia, žinoma, ne valdžios kaltė, 
bet pačių žmonių ir aplinkybių, 
kuriose žmonės gyvena.

MEKSIKA.
Visų laukiamos Saltillo mierte 

susirinkimas federalistų ir kon- 
stitucijonalistų atstovų, kurie sut
varkytų dabartinius Meksikos 
nesusipratimus. Tokio susirinki
mo ypatingai laukia Jungtinių 
Valstijų valdžia, kuri mano jog 
visi nesusipratimai bus užbaigti, 
tarybomis. Konstitucijonalistai-gi

EUROPA NERAMI.

prie joa
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mens W. Pullmano lietuvių šv. 
Petro ir Povilo parapijos. Ak
menį pašventino Jo Malonybė 
vyskupas P. Rhode. Iškilmėje 
dalyvavo nevien lietuvių dva- 
siškija, bet ir kitų tautų. Kun. 
Dekanas Kraučiūnas pasakė 
trumpą, bet iškilmingą prie toa 
apeigos pritaikintą pamokslą. 
Tvarka išėjo labai graži, nea 
draugijos ir maršalkos kiekvie
nas žinojo savo vietą ir užduotį. 
Ištiesų, nors kitos tautos pa
garsėję savo kultūrijškumu ir 
kur-kas didesniu skaičiumi čia 
Pullmane, Ru -:e landė, Kensing
tone, visgi mes lietuviai parodė
me tą, ko kitos tautos negali. 
Taigi toji diena bus svarbi W. 
Pullmano lietuvių istorijoj. Gi 
vardu šv. Petro ir Povilo naujos 
parapijos išreiškiame padėką vi
siems ėmusiems dalyvumą toje 
iškilmėje, kaip gerų tikslų drauk 
gijoms taip ir dvasiškijai.

Lietuvos Vaikas. »
... i 1
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atlaikė pir-
Vincas Ab-

romaitis, kuris buvo įšventin
tas į kunigus 11 d. liepos. ŠŠ. I 
Cyriliaus ir Methodijaus semina- 

mano, kad viskas bus sutaikinta /rijoj. Į kunigus įšventino vysk.
Kelley. Pirmąsias Mišias atlaikė 
Šv. Jono krikštitojaug bažny čio-

mingai, dalyvaujant kuū. Lietuv- 
- linkui ir kai-kurioms vietinėms 
draugijoms. V. A.

tik tada kada jie ineis į Meksi
kos miestą.

Meksikiečiai, kurie 
ė*vi’etOse "kuft&j fui

valdžia, ragina laikiną prezidentą 
Carbajal laikyties tol iki konsti- 
tueijonalistai neprižadės pilnos 
amnestijos visiems gyventojams, 
neveizint politikinų pažiūrų. Car
bajal gauna daug prisižadėjimų Kaunas. Nuo 17 iki 20 biržo- 
jį remti, jei tik Carranza nenore- i ij0 laikytos kunigų rekolekcijoa.

POLITIKA.
AUSTRIJA.

Karė su Serbija jau prasideda.
Didžiausioms viešpatijoms be

ieškant būdo kaip sutaikinti Ser
biją su Austrija, karė prasidė
jo. Iš Vienos praneša, kad Au
strijos kareiviai užėmė Belgra
do miestą. Miesto užėmimui ser
bai jokio, beveik, pasipriešinimo 
nedarė. Dar pranešama, kad 
austrijiečiai užpuolė ant serbų 
ties Miravičais. Taip-pat Austri
jos Donajaus laivynas suėmė du 
Serbijos laivu ir ten buvusius 
žmonės paėmė savo globon. Daug 
serbų suimtų.

Lenkų laikraščiai praneša, kad 
visos karėje įpainiotos valstijos 
mobilizuoja savo:, kareivius Au
strija šaukia visus savo kareivius 
ir reservistus ginkluoties. Serbi
jos vyriausiu kareivijos vadu pa
skirtas kunigaikštis Jurgis. Ru
sijos valdžia siunčia savo karei
vius prie Austrijos ir Vokietijos 
rubežių. Mobilizuojami 7 korpu
sai. Kareiviai susirinks Vilniuje 
ir ant Prūsų rubežiaus. Prancū
zijoj kabinetas savo specijaliam 
susirinkime išsiuntė slaptą prisa
kymą rengties į karę, su Vokie
tija. Į Berlyną! Girdžiasi iš vi
sur balsai, atsiimti Alzas ir Lo
taringiją. Žmonės baisiai nery- 
mauja. Taip pat ir Vokietijoj 
žmones reikalauja ir visuose kraš
tuose šneka vien tik apie karę.

Anglija stengiasi įniršusias ša
lis sutaikinti. Išsiuntė atsišauki
mą į Prancūzijos, Vokietijos ir 
Italijos valdžias, šaukdama jai pa
dėti taikos darbe.

Balkanų šalys jau nuo kiek 
laiko žinomos kaipo nuolat besi
vaidijančios ir niekad nenurims
tančios šalys. Buvo jau manoma, 
kad ramumas įvyks, bet pasirodė 
kad tas manymas visai nevietoj. 
Nes vos tik užėmus valdžią Al
banijos naujam kunigaikščiui 
Vydui, šalyje iškilo baisus alba- 
niečių nepasitenkinimas naujuoju 
valdovu. Iš visų pusių pradėjo 
rasties priešų ir ligšioliai ramu
mo dar vis nėra. Negana to, po 
nužudymui Austrijos įpėdinio, pa
sirodė esantis nemažas judėjimas 
slavų prieš vokiečius. Įpėdinio 
nužudymas ir buvo suruoštas ir 
atliktas Serbijos padonųjų. Beto 
pasirodė, kad net pačioje Vokie
tijoj randasi slavų organizuotos 
organizacijos, turinčios politikos 
tikslus.

Serbaį kaipo tauta, priguli 
prie slavų šeimynos ir yra viena 
iš narsiųjų. Kaipo tokie, žino
ma dažnai padaro sau ir nemalo
numų. Tie nemalonumai pradeda 
jau apsireikšti. Šiomis dienomis 
Austrijos ciesorius pasiuntė savo 
ultimatą kuriame reikalaujama: 
1. kad Serbijos valdžia oficijališ- 
kai apskelbtų, jog ji nieko neturi 
su prieš Austrijine agitacija, 2. 
Kad Serbijos vyriausybė surastų 
ir išduotų suokalbininkus turin
čius sąryšį su nužudymu įpėdi
nio Pranciškaus Ferdinando. 3. 
Kad Serbija uždarytų visas drau
gijas kurių tikslas kovoti prieš 
Austriją, ir, 4 kad Serbija sus
tabdytų visus veikimus, Jkurie 
vedami Serbų prieš Austriją Bos
nijoj ir Hercegovinoj.

Į ultimatą Serbija atsakė jog 
ji sutinka išpildyti Austrijos rei
kalavimus, bet kad Austrija ne
leistų k išties snvo valdininkams 
maišyties į Sarajevo dalykus. 
Atsisako imti atsakomybę ui 
įvairius darbus, kurie vedami be

valdžios žinios.
Nors Serbijos atsakymas ir

nuolankus, tečiau jis nepatenki
na Austrijos valdžios ir nors tik
roji karė da rnebuvo apskelbta, 
bet pasiųsti popieriai Serbijos pa
siuntiniui Austrijoj reiškia kaip ir 
karės apskelbimą. Neoficijalės ži
nios praneša, kad jau būta susi
rėmimų serbų su austrijiečiais 
ties Semandrijos miestu, 24 my
lios nuo Belgrado. Apie žinių tik
rumą, žinoma dar sunku ką pasa
kyti, bet jeigu jos bus patvirtintos, 
tai reiškia, kad karė jau prasidė
jo. Jei ištikro tai būtų, tai mes 

I galime sakyti, jog susilaukėme 
į vienos iš didžiųjų Europoj karių. 
, Už Serbiją stoja Rusija, nes tai

Fabrikantai į straikuojančius 
darbininkus žiūri prielankiai į jų 
daromus įvairius sumišimus. Jie 
tai daro ne iš užjautimo darbi
ninkams, bet dėlto, kad mato 
žiaurius biurokratijos pasielgi
mus industrijos komercijos daly
kuose.

Vyriausieji veikėjai 1905 m. 
revoliucijos nesnaudžia. Nera
mumai prasidėjo Baku mieste, 
kame sauvaliavimai keresino 
magnatų sujungė darbininkus ru
sus, persus, armėnus ir tatarus į 
vieną sukilėlių sąjungą. Bakų 
darbininkams užjautimas, kaip 
ugnis apėmė visos Rusijos darbi
ninkus. Valdžia bijodama revo
liucijos prisakė visur kuoaštriau-

tų išpildyti jų reikalavimų, ir jei 
jis stengsis užimti miestą prie
varta.

Iš visų šaltinių ateina žinios, 
kad Vilią rengiasi su visais, sa
vo kareiviais eiti į Meksikos mies
tą. Rankami iš visur kareiviai, 
paliekant tik mažą skaičių saugo
ti jo užimtų vietų.

Meksikiečiu mano, kfed toji 
revoliucija, kuri paskutiniais lai
kais taip baisiai siautė, bus pas
kutinė ir sykį šalis įstojus į ra
mų kelią ji jame ir laikysis. Te
čiau toks manymas yra ne kas ki
tas kaip tik neišsipildanti viltis. 
Nes kas gal užtikrinti ateitį tau
tos, kurį visoje sav.o tvarkoje 
taip iširus ir nesusitvarkius.

Rekolekcijas gražiai lietuviškai 
vedė kun. prof. Matulevičius^ 
Kunigų buvo ir iš kitų- vyskupi
jų: Mogilevo, Seinų, Vilniaus. 
Išviso kunigų buvo 250. Antro
sios rekolekcijos prasidėjo bir-- 
želio 24 d. ir tęsis per tris dio- 
nas. . į

Rymas. Šventasis Tėvas suži
nojęs apie Austrijos sosto įpė-f 
dinio užmušimą buvo labai su
judintas.

slavų tauta, su Austrija eina Vo- s’a* straikuojančius darbininkus 
versti prie darbo. Didžiųjų mie
stų darbininkus kazokai ir jiems

kietija, nes Austrija ir Vokieti
ja nuo senai žinoma kaipo Vokiš
kas tautos. Beto, reikalui esant, 
užtikro bus intrauktos į karę ir 
Prancūzija ir Italija. Anglija ir 
Jungtinės Valstijos, kiek galima 
ligšioliai matyti nori stovėti nuo
šaliai' t. y. būti neutrališkomis. 
Beto Graikų valdžia sakoma ka
rėje taip-pat dalyvausianti: 
Kiekviena iš šių tautų yra ka
ringos tautos, išskyrus tas, kurios 
laikosi nuošaliai. Kiekviena iš jų 
gali išstatyti tūkstančius karei
vių. O dar prie to reikia pridėti 
šios dienos įvairius karės pageri
nimus, kuriais stengiasi kiekvie
na viešpatija savo kariumenę ap
ginkluoti.

panašūs tvarkos darytojai sten
giasi saviškai valdyti, bet darbi
ninkų dvasia visur sukelta. Dau
giau kai milijonas darbininkų da
lyvauja tame politikos straike. 
Nors valdžios žinios ir praneša, 
kad straike dalyvauja tik 135,000 
darbininkų, bet kitos žinios sako, 
kad straikuojančių skaičius kur- 
kas didesnis.

Vienas pastebėtinas dalykas 
tame straike, tai kad straike da
lyvauja daugelis darbininkų, ku
rie dirba įvairiose valdžios įstai
gose.

,
} Katalikiškos Zintoi

SHAMOKIN, PA.
Liepos 12 d. lietuvių šv. My

kolo bažnytėlėje buvo pirmos 
iškilmingos mišios kun. St. Do- 
binio. Naujasai kunigas, nors 
gimęs Amerikoje, gerai moka 
lietuviškai ir reikia tikėties ne
maža pasidarbuos lietuvių katali
kų labui. Lai gyvuoja kuoilgiau- 
sia. Valtis.

Prancūzija. Prancūzijos bedie
viai ministeriai nutarė uždary
ti visus vienuolynus (klioštorius) 
ir panaikinti katalikų mokyklas, 
vienuolių vedamas. Bedieviai rū
pinasi, kad apie Dievą maži vai
kai nieko neišgirstų.

Aurora, IIL Mirė kun. E. L. 
Rae buvęs per 15 metų mokyto- 
jum LaSalle institute, vice-prezi- 
dentas R. K. Bažnyčios prapla
tinimo draugijos. Jis prigulėjo 
prie Peoria dijecezijos, 51 m. am
žiaus. Pastarasis jo veikliausia 
darbas buvo kolektavimas drau
gijos naudai, kuriai jis surinka 
250,000 dol. vienais metais.

RUSIJA.
Praėjusią savaitę Rusijoj pra

sidėjo visuotinas neramumas. 
Kruvinos regyklos nevienoje Pet- 
rapilėg vietoje., Tik vieną dieną, 
liepos 24, 35 žmonės žuvo nuo 
kazokų ir raitųjų žandarmų bizū
nų. Visų yra sakoma, kad nera
mumai, kurie ii pamatų yra ne

JUNGTINAS VALSTIJOS.
Jungtinėse Valstijose,, kaip 

praneša “American Educational 
Review” yra šešios valstijos, ku
riose mokyklų lankymas nėra 
priverstas. Šešios valstijos yra: 
S. Carolina, Georgia, Alabama, 
Miasissippi ir Texas. Beto yra 
keturios valstijos, kuriose kai- 
kuriuose pavietuose mokyklų lan
kymas yra būtinas. Šitos valsti
jos yra: Maryland, Virginia, Ar
kansas ir Louisiana. Pasirodo,

SHAMOKIN, PA.
Nedėlioj 12 liepos mūsų baž

nytėlėje buvo linksma šventė. 
Jaunas, naujai įšvęstas į kuni
gus Stanislovas Dobinis laikė 
pirmas iškilmingas mišias. Tai 
pirmutinis iš mūsų parapijos lie
tuvis kunigas, kuriam linkime 
pasekmingai darbuoties bažnyti
nėje ir tautiškoje dirvoje.

J. V. J.

Lourdės. Čia laikomas katali
kų tarptautinis Eucharistijos 
kongresas. Kongrese dalyvauja 
į 200 vyskupų ir arkivyskupų ir 
daugybė šiaip jau kunigų. Ii 
Amerikos ten dalyvauja kardino
las Farley. Visose bažnyčiose iš 
koplyčiose pridedamosios pamafe 
dos laikomos dešimtyje kalbų. 
Kongresas prasidėjo skaitymui 
nuo Šv. Tėvo atsiųstojo laiško.

industrijiniai, bet politikos, pra 
deda naują Rusijos revoliuciją. J kad nemokančių^ skaityti ir ra-

W. PULLMAN, ILL. 
Liepos 19 d. atsibuvo iškilmin

gas pašventinimas kampinio ak-

Westnūptter, Md. Kardinola* 
Gibbons šventė aavo 80 metų 
sukaktuvel liepos 23 d. Savo 
kalboje su, draugais jis išsitarė, 
kad konstitucijOnalistai Meksi
koje ramybės nesuteiks.

_____________
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6 LIETUVIU GYVENIMO 
" AMERIKOJE.

NORWOOD, MASS.
i. Šiame miestely prieš porą me
ti čia susitvėrė Liet. Labdary
stės draugija, tikslu pastatyti 
svetainę. Ją sudarė mūsų mie
stelio cicilikai. Iš vardo draugi
ją graži ir būtų naudinga, bdt 
kaip mūsų cicilikai visados mėg
sta gražiu vardu pasidengti, taip 
ar čia daro. Jie šaukia visus 
•prisidėti pinigais, bet kada su
rengia prakalbas, tai visokiais 
būdais išbiaurioja katalikų tiky
bą, išjuokia tikinčius net ir patį 
Dievą. Dar nei vienų prakal
bų nebuvo, kad nebūtų išnieki
nami katalikai. Už tai tą drau
giją ir vadina bedieviška. Ka
talikai, žinoma, tai draugijai vi
ai nepritarė. Tečiau kaip ko

kį lengvatikį pasitaiko prikal
binti, ypatingai tokius, kurie ne- 
anpranta, kada žodžiu jį užgau
to*, tik tada supranta, kaip kum-
Mia per sprandą gauna. Iš to
kių ištraukia keletą centų, o 
paskui išniekina jį. Dabar tą 
namą jau pradėjo statyti ir 19 
d. liepos pagarsino, kad bus pa- 
kventinimas kertinio akmens. 
Šventins visiems gerai žinomas 
«avo darbais Bagočius. Sulaukus 
paskirto laiko pribuvo ir virš- 
minėtas ponas, o ant tos dienos 
mūsų cicilikai prisivežė daug ru
džio, kad būtų su kuo šventint, 
bet kad šventinimas prasidėjo po 
A-rių po pietų, tai ir negalėj* 
išlaikyti iki tam laikui — vis- 
bą išgėrė. Paskirtu laiku susi
rinko, kurie dar galėjo nors ir 
dntpinėdami, kiti net pamiršo 

.•ir raudonas “naktaizes” užsi- 
rišt. Bet šventint nemačiau ar 
Šventino ar ne. Bagočius savoj 
kalboj išjuokė katalikus ir kuni
gas taip-pat neiškentė biauriai 
apšmeižti kun. T. Žilinską, So. 
Bostono, nes jis labai įpykęs ant, 
jo. Po jo kalbai buvo renkamos 
aukos. Nenugirdau tikrai kiek 
surinko, girdėjau apie 20 doL 
Paskui tas ponas 5 dol. paėmęs 
išvažiavo. Antru kalbėtoju per
statė kokį ten vargonininką, ku
ris žada cicilikų chorą vesti. 
Tiesa tas vyrukas tiek buvo įsi- 
traukęs rudžio, kad jau jokios 
sarmatos neturėjo rėkė kokia po
rą valandų ir niekas nežino ką 
kalbėjo. Maišė lenkiškų ir lo
tynišku žodžių, net pirmininkas 
negalėjo sustabdyti.

Žilių Vaikas.

PITTSTON, PA.
16 d. šio mėnesio, Lietuvių 

Jaunų Vyrų Draugija iš Pittsto
no pasikvietę į talką IVilkes- 
Barre blaivininkus laikė Juker- 
aaan’e, “Valley Vien Parite”, 

* Ue tu viską dieną. Buvo tai pir
atinė šioj valstijoj tokia die- 

Iš angsto buvo prirengta 
ją apvaikščioti kuoaiškilmin- 
giausiai. Mūsų miesto jauni vy
rai išsiuntiunėjo užkvietimus ne
tik aplinkiniems kaimynams, bet 
ir kitų tolimesnių miestelių lie
tuviams. Užtaigi toje dienoj at- 

_ vyko į penkis tūkstančius mūsų 
tautiečių, jaunų bei senų, būtent, 
apart vietinių ir AVilkes-Barrie- 
žių pribuvo iš Scrantono daug 
jaunuomenės, beto atvyko visa 
blaivininkų draugija. Paskui 
iš Wanamie, Duryea, Miners 
Mills, Kingston, Plymouth, Ma- 
kanoy City, Shenadoah, net ir iš 
Mew York ir New Britain, Conn.

Buvo tai tikrai lietuviška die
nai Lietuvių kalba plačiai skam
bėjo, tartum atrodė, kad esi tė- 
▼ynės Lietuvos gilumoj. Buvo 
vaidinta visokios grynai lietu
vių tautos žaislės, dainuota dai
nos ir galutinai prakalbos. Mer
gaitės ir merginos kabinėjo ženk- 
Mius tiems, kurie aukavo vie
nuolyno Seserų, Chicagoje, nsu- 

,A«i.
Šiaip prasidėjo diena:
10 vai. iš ryto žaidė ‘baseball’, 

(JRttstono jaunieji su Wilkes- 
Iburriečiais. Paskutiniai laimėjo.

1:30 popiet buvo merginų lenk- 
Ipnės. 100 mastų. Pirmąją do
vaną laimėjo Pėkintė iš Wilkes- 

JB*rre. Antrą, E. Vaitkevičiū
tė iš Pittstono. Trečią, Oberai- 

, ttntė iš Witkes-Barre. to
2:00 vai. popiet. Vyrų leukty- 

ėa, 100 mastų. Pirmą dovaną 
•Jbhnėjo E. Dabininkas, iš Wil- 
beo-Barre. Antrą, Leonas Vara
navičius iš Pittstono, Trečią,

Edvardas Šalčius, taip-pat iš 
Pittstono.

2:15 vai. mergaitės bėgo 75 
mastus. Laimėjo Ona Šegiutė iš 
Wilkes-Barre.

2:30 vai. Vyrų lenktynės, 220 
mastų. Laimėjo pirmą dovaną
J. Jakulevičius, iš Wilkes-Barre. 
Antrą, J. Polis iš Plymouth. Tre
čias, Juozas Katkauskas iš Pitts
tono.

3:00 vai. Bėgo vyrai 100 ma
stų. Pirmą dovaną gavo J. Pa
lis iš Plymouth. Antrą, P. Bal
tuška iš Wilkes-Barre. Trečią,
K. Žemtaitis,.

4:00 vai. Vyrų bėgimas vienos 
mylios. Pirmas laimėjo J. Ja
kulevičius. Antras, A. Baranau
skas. Trečias, J. Bukvičius, visi iš 
Wilkes-Barre.

4:45 vai. Geležinio kamuolio 16 
svarų sunkumo metimas. Laimė
jo pirmas J. Petkevičia. Antras, 
Jurgis Kižis, abu iš Pittstono.

5:15 vai. Virvių traukimas tar
pe drūčiausių vyrų iš Pitstono ir 
Wilkes-Barre. Pittstoniečiai lai
mėjo.

Didžiausiai šeimynai dovana 
buvo suteikta Dubiniukams iš 
Wilbes-Barre.

7:60 vai. vakare prasidėjo dai
nos. Dainavo vyrų Dr. Kudir- 
ko» choras ir Wilkes-Barrių ir 
Pittatoao bažnytiniai chorai. Ga
lutinai buvo prakalbos. Kalbė
jo advokatas, JOnas Lopata, iš 
Wilkes-Barre ir vietinis klebo
nas, kun. J. Kasakaitis. Už
baigė programą Lietuvos hymnu 
visi trys chorai. Potam buvo šo
kiai, ir 11 vai. išsiskirstė visi na
mon.

Dabar padarysime kelis patė- 
mijimus. Blaivininkų draugijos 
merginos, iš Wilkes-Barre norint 
pasirodyti tautiškuose rūbuose, 
padarė iš savęs ir iš tautiškų 
rūbų tiesiog pajuokimą, nes vi
gai buvo panašios į čigones, ku
ries vaikščioja apsikarstę viso
kiais. skarmalais po lietuviškus 
kaimus. Taipgi užtemdė tą lie
tuvišką dieną tarpas nuo tarpo 
vartojimas anglų kalbos tarpe 
čia augusios jaunuomenės. Ypač 
pažymėti, reikia, kad mūsų arti
miausi kaimynai iš Plymouth’o 
ir Kingston’o neprijautė anajai 
dienai.. Ypač kai-kurie Ply- 
mouth’o vyrai draskė savo mie
ste apgarsinimus nuo stulpų, kad 
žmonės nežinotų nieko apie Pitts- 
tonieeių surengtąją dieną. Baž
nytinis choras iš Kingston’o pa
sižadėjęs dalyvauti toje dieno
je netik ką nepribuvo, bet net ir 
nepranešė apie tai. Gėda to
kiems tautiečiams, kurie nesu
prato ar nenorėjo suprasti tos 
dienos prakilnaus tikslo, nes tai 
buvo rengta Seserį} Vienuolyno 
naudai Chicagoje. Galutinai pri
minti reikia apie p. Račiūną, ku
ris tam tyčia pribuvo iš Brookly
no, kad nuimti krutamųjų pa
veikslų visas lietuviškas žaislės, 
lenktynes, ir tt.

Ten Buvęs.

HARTFORD, CONN.
Liepos 14 d., 1914 m., rūpesnio 

gerb. vietinio kleb. buvo sureng
tas vakaras, dėl priėmimo sve
čių ii Lietuovs kun. Gustaičio ir 
iš Paryžiaus p. J. Gabrio. Vaka
ras susidėjo iš muzikos, dainų ir 
deklemacijų , taip-pat prakalbų. 
Vakaro vedėju buvo ger. kum. J. 
Ambotas. Jis perstatė mums 
kun. Gustaitį, kurį visi su dide
liu džiaugsmu pasveikinome. 
Kun. Gustaitis pasakė mums 
prakalbą, kuri didelius įspūdžius 
paliko ant kiekvieno lietuvio, 
išskiriant kai-kuriuos, taip va- 
dinamnB cicilikus. Jis mus abel
nai padarė pienų, kas pirma lie
tuviams reikia atgauti. Pirmu
čiausiai, mums reikėjo spaudos, 
kurią jau turime, antra mums 
reikia atsikratyti nuo lenkų, tre
čia ingauti savo neprigulmybę- 
autonomiją. Kadp dabar mes 
galime tą visą ingyti. Savo ka
reivių neturime, karės negalime 
apskelbti, vienintelis būdas lie
ka mums apšvieta. Joje mes 
galime an laiku viską ingyti. 
R«ip-gi mes galime apšvietą in
gyti, kad neturime mokyklų ir 
niekas kitas neateis ir nepasta
tys. Taigi prisieina mum* pa
tiems. Tokiuo būdu ir atvyko 
čia pa* mus kirn. Gustaitis, kad 
surinkti kiek galint aukų pasta
tyti namus Lietovaičių-Marijam- 
potčs mokyklą. Po jo kalbėjo 
p. J. Gabrys. Jis mums paai
škino kiek mums reikėjo nuken
tėti kolei spaudą atgavome. Gi
lų įspfldj jis paliko ant mū*ų vi

sų. Jis ragino rašyties kaip jau
nus taip ir senus, o ypač mergi
nas prie “Vyčių” organizacijos.

Aukų surinkta 112 dolerių ir 
61centas. Kairiūkščių sumany
mui pasižadėjo aukoti 100 rub. 
vietinis kun. J. Ambotas.

Šiuo kart Hartfordo lietuviai 
verti pagyrimo už gražų užsilai
kymą. Gluosni*.

HARTFORD, OONN.
Liepos 5 d., 1914 m. šv. Kazi

miero Jaun. Apšvietos Dr-ja su
rengė prakalbas paminėjimui 10 
metų sukaktuvių nuo spaudos at
gavimo Lietuvoje. Programas 
tą vakarą susidėjo net iš 20 su- 
viršum punktų: iš muzikos, dai
nų, deklemacijų ir prakalbų.

Kalbėtojų buvo net trįs: pir
mas Juozas Šaliunas iš Water- 
bury, Conn., kalbėjo apie spau
dos vertybę, ir nurodinėjo ko
kiuo būdu mums spaudą atė
mė ir klek mūsų veikėjų už tat 
nukentėjo už lietuviškų raštų 
platinimą. Labai suprantančiai 
paaiškino apie spaudą. Publika 
likosi patenkinta. Antras kal
bėjo kun. Žebris, iš New Bri
tain, Conn. paminėdamas visus 
paeiliui lietuviškus didvyrius ar
ba rašytojus. Nurodinėjo, kurie 
daugiausiai iš jų pasidarbavo 
lietuviškoj literatūroj, liepė go
doti lietuvišką spaudą ir ragino 
skaityti geras knygas ir laik
raščius, o ypač “Draugą” ir su- 
siriakimujose investi Raulo su 
Kaziu pašnekas. Publikai labai 
patiko kun. Žebrio kalba ką liu
dija ilgas delnų plojimas. Pa
skui kalbėjo vietinis kun. J. Am
botas. Jis abelnai pagyrė vi
sus veikėjus ir ragino žmones 
prie apšvietos, o ypač jaunimą 
ragino rašyties prie apsviltos 
draugijų. Jis taip-pat paaiški
no delko lietuviai nenoroms 
žiūri į apšvietos draugijas, neno
ri prigulėti prie jų.

Ta pati draugija rengia vaka
rą, kuriame vaidins trijų veik
smų komediją “Aukso dievai
čiai”, Vakaras bus liepos 25 
d. vakare 7 vai. svetainėj Ca- 
thedral Lyceum Lavvrence st.

Hartfordiškiai jaut pradeda 
kilti aukštyn. Prieš kokius me
tu* miegojo. Dabar tik reiki* 
gerų perėmėjų, nes vedėjų jau 
pradeda rasties.

Gluosnis.

HARTFORD, CONN.
Liepos 19, 1914 m. šv. Kazimie

ro J. A. draugija, drauge su Lie
tuvos “Vyčių” kuopa turėjo sa
vo mėnesinį susirinkimą. Tas su
sirinkimas bnvo pusmetinis ir 
buvo daug svarbių, reikalų ap
svarstymui dėl Lietuvos “Vy
čių.” organizacijos, nes delegatas 
Antanas Knežis viską išaiškino 
kas buvo nutarta Lietuvos “Ny
kių” kongrese, Broekton, Mass. 
liepos 7, 8 ir 9 d. š. m. Susi
rinkime prisirašė 6 nauji nariai. 
Nuo šio mėnesio nustatytas įsto
jimo ir mėnesinis mokesnis su
lyg, nutarimo Lietuvos “Vyčių” 
organizacijos, tai yra 25c. įsto
jimo ir 10 c. mėnesinės, lygiai 
visiems vedusiems ir ne ved usiems, 
jauniems ir seniems. Todėl val
dyba šios draugijos į, ateinantį 
susirinkimą, kurs bus rugpiū
čio 16 dieną š. m. kviečia visus 
ateiti ir prisirašyti. A. TE,

BALTIMORE, MD.
19 liepos mūsų bažnytėlėje 

buvo graži iškilmė. Atlaikė pir
mąsias mišias kun. V. Abromai
tis.

Tą pačią dieną nekurie lietu
viai pasirūpinę alaus išvažiavo 
į girias, kur paprastai šventa
dieniais negalėdami miestelyje 
girtuokliauti, išvažiuoja nuo 
žmonių akių ir ten kelia begė
diškus pasilinksminimus. Ran
dasi moterėlių ir merginų, kurios 
nesišalina nuo tokių išvažiavi
mų ir sykių dalyvauja.

Mažinto.

MANCHESTER, N. Y.
Jau 4 mėnesiai kai gyvuoja 

grynai katalikiškas “Jaunimo 
Ratelis”. Narių priguli į 85. 
Ligšiol vi* buvo betvarkė, bet 
pradėjus valdybai energingai 
darbuoties ratelis eina stipryn. 
Ratelis turi nemažai priešų. Ne
žiūrint vasarinio laiko pasiskir
stėme rolėmis mokinties trijų 
veiksmų dramą “Katriutė”. 
Vertos pagyrimo merginos, ku
rios uoliai dalyvauja dailės sri
tyje. A

POTTSVILLB, PA.

26 numeryje “Draugo” tilpo 
žinutė iš Pottsvillės kalinių gy
venimo. Kaį-kuriems toji ži
nutė nepatiko, kam, girdi, šmeiž
ti visus, kaltus ir nekaltus. Ži
noma, toji žinia buvo tuo tik
slu rašyta, kad parodyti, kad- 
nevisi pritaria pliuškiams, ir ne- 
visiems gražios jų teorijos, kad 
Dievo nėra, kad nereikia apsi- 
rubežiuoJi .kūno palinkimuose, 
o išnauduoti gamtos “suteiktas” 
žmogui gėrybės. Labai gražu, 
kad jau žino gamtos vardą, bet 
nežino jo* įstatymų, ir tų įstaty
mų Davėjo. Mums tik skurdu 
dėl tokių, ir reikia pasirūpinti, 
kad tokių išrokavimais neinti- 
ketų neatsargūs žmoneliai ir ne
padiegtų tautoje tdemaralizaci- 
jos. Balinis.

SHAMOKIN, PA.
Čionykščiai lietuviai jau pra

dėjo lėtai šviesties, susiprasti.
Ačiū vietinio klebono kun. Va
laičio rūpesniui, susidarė Pilnų- 
jų Blaivininkų kuopelė, kuriai piktOa širdie8 prikigo> nėva> cho. 
gerb. klebonas savo lėšomis ūkiškąją dieną,
įsteigęs knygyną pavedė jos nuo- jau reikia perdaug. piktog 
savybei. Dabar kas nori turi žmogaufl _ tokiw}
progos pasiskaityti lietuviškų pajsakotų. Jei gerai ži.
pasiskaitymų. Keletas kitų lie- kad toji diena buvo au.
tuviskų draugijų šiaip sau pa-’ rengta j Vyrų
maži gyvuoja.

Nevisos tečiau, pas mus nau- Barre blaivininkais chorai tik 
jienos malonios Yra mūsų tar- buvo pakviefiti padainaoti kelia8
pe vieitaučių, kurie dar vis ne
pameta baisaus įpratimo gir
tuokliauti. Antai 16 d. liepos, 12 
valandą nakties, gerokai inkau- 
šę, smuklėje pradėįjo pešties. 
Matyt, neprastai rovėsi; kad 
šiandien 4 paguldyti ligonbūty- 
je, iš jų vieno gyvastis kabo 
vos ant plauko. Kokia garbė iš 
to visa ! J. V. J.

HARTFORD, CONN.
Liepos 5 dieną “Šv. Kazimie

ro Jaunikaičių draugija” suren
gė prakalbas tuo tikslu, kad 
paminėti spaudos atgavimo 10 
metines sukatuves. Programa 
susidėjo iš 16 kąsnelių, kaip tai: 
prakalbų, dainų, muzikos, dekle
macijų. Pirmas kalbėjo p. J. Ša- 
liūnas iš Waterbury, Conn., ku
ris plačiai išdėstė spaudos atga
vimą. Antras kalbėjo kun. J. 
Žebris iš New Britain, Conn. Jis 
pridūrė šį-tą prie spaudos atga
vimo klausimo ir išvardino tuos 
vyrus, kurie vyriausiai kovojo 
dėl spaudos atgavimo. Paskui 
kalbėjo vietinis klebonas knn. 
Ambotas; jis ragino rašyties 
prie viršminėtos draugijos, nes 
kaipo apšvietos draugija, tai 
dauguma žinodami, kad iš to
kios negaus medžiaginės naudos, 
nelabai rašosi. - Žinoma, tie, ku
rie nebrangina apšvietimo.

Buvo jan rašyta, kad “šv. Kar 
zimiero draugija” prisidėjo prie 
“Vyčių” organizacijos, taigi ji
nai kaipo turėdama organizaci
jos reikaluose balsą, pasiuntė 
“Vyčių” kongresan delegatą — 
Antaną Kneizį.

Darbai stovi prastai. Daug be
darbių, nors ant ūkio didieji jau 
darbai. Tik vieniems saliūninin- 
kams darbo nepritrūksta, jiems 
ir dabar rugepiūtė.

Genių Dėdė.

W. FITCHBGRG, MASS.
“šv. Kazimiero Draugystė”

12 liepos parengė prakalbas.
Dalyvavo kl. A. Petraitis iš Wor- 
cester, Mass. Kalbėjo apie so- 
cijalizmą ir jo pasekėjų gyveni
mą, jų darbelius ir svajones.
Publika ramiai klausėsi, tik vie
nas prisigėręs pradėjo zurzėti ir 
buvo prašalintas lank. Be to 
plakatuose buvo pažymėta, kad 
pasigamintų kas nori klausimų, 
tai Fitchbnrgo soeijalistai parsi
kvietė iš Worcester’io pagarsėja 
sį draugą, bet pasirodė ir sve 
čias nedaug gudresnis savo prin 
cipnose. Buvo užduota dar šio
kių tokių klausimų, kurie buvo Vilnim Vilniuje vedama ka
gerai išrišti. Ant galo žadino nalizacija — perkasomos visos
. .. - _ ...... ___qagžmonės, rašyties į katalikiškas 
draugijas; prisirašė 6 nauji na
riai. Po prakalbų pasidarbuota 
“Moksleivio” labui, kurio nau 
dai laimėta $5.15.

Buvę* prakalbose.

BROOKLYN, N. Y.
Liepos 16 dieną siuvėjų unija 

padarė visuotiną susirinkimą, 
kad į vietą atsisakiusio delegato 
J. Augimo, išrinkti naują.

Išrinktas iš 9 kandidatų skai
čiau* P. Bfačis, kuris po tam iš
dėstė savo pažiūras, prisapsžin- 
damss esąs socijalhtM. Vėliaus

pasirodė, kad ir “apsišvietusiu” 
esąs, mat inešė sumanymą, kad 
atsakyti prenumeratą “Draugo” 
ir “Kataliko”.

Buvęs ant susirinkimo.

PITTSTON, PA.

“Vienybė Lietuvninkų” N. 28 
patalpino šmeižiantį, straipsnį 
apie lietuvių dieną, laikytą 16 
d. šio mėnesio. Tojo straipsnio 
rašytojas “Tiesos Mylėtojas”, iš 
Wilkes-Barre apsilenkė su tie
sa. Tokiam geriau pritiktų var
das — melagysčių mylėtojas. 
Mat visados taip yra, kur nieko 
negali bedieviai nuveikti, ten jie 
šmeižia, meluoja, o ypač jei ką 
gero atllieka katalikiįi-lietuvUai 
tautiečiai. Tokia jati jų dora. 
Taip atsitiko ir šiuo tarpu. “Tie
sos Mylėtojas” ko gi ten nepri
pasakojo. Trumpai jam atsa
kant tiktų žodžiai vieno mūsų 
rašytojo: “Kur Maskva, kur 
Garliava, kur švogerio kepurė”. 
Primelavo jisai apie chorus, iš

draugijos iš Pittstono su Wilkes-

daineles. Kad dr. Kudirkos cho
ras laikė du koncertus — tas vėl 
melagystė. Laikė tik vieną ir tai 
ne vieni, nes du bažnytiniu cho
ru iš Wilkes-Barre ir Kingstono 
tenai dalyvavo. Tur būt tuodu 
paskutiniu choru “Tiesos My
lėtojas” laiko už atskirą kon
certą laikytą dr. Kudirkos cho
ro tą patį vakarą ir toj pačioj 
svetainėje. Kad kun. Kasakai
tis neleido savo choro — turė
jo jis tiesą, nes kai-kurie nariai 
dr. Kudirkos choro, prigulėję 
pirmiau* į Pittstono bažnytinį 
chorą iš jo išstojo, ir su panie
kinimu galutinai “Tiesos My
lėtojas” šitaip aimanuoja: “Gal 
skaityteįjas manys; kad tenai' 
pelnyti skatikai eis mums ant 
naudos — gelbėti mūsų ken
čiančius brolius... statyti Duone
laičiui paminklą arba išleisti 
naudingą knygelę”. Kodėl dar 
nepridūrė, turbūt užsimiršo, 
(nors tokių korespondentų nuo
latinis argumentas) apie Demb
skį — išleidimą jo raštų ir pa
statymą jam paminklo. Tai vis 
bedievių žvaigždės. Mat. skau
da jam bedievystės nuodais su
geltą širdelę, kad dienos pelnas 
eis naudai, kaip “T. M.” sako: 
“kokiam ten Chicagos vienuly- 
nui”. Taip, pelnas eis lietu
vių Seserų vienuolynui. Liek, 
brolau, gailias, nusiminimo aša
ras. Gaila, kad tas “meilėje nu
siminusios panelės” (žodžiai T. 
M.) jų nematys riedint, — nes 
teisingai prašytų Dievo, kad toks 
paklydėlis, kaip Tamsta, pa
žintum savo Sutvertoją ir prie 
Jo sugrįžtum. Putinas.

LIETUVOJE
ĮVAIRIOS ŽINIOS.

(Iš laikraščių)
Naujos draugijos. Kauno gu

bernijos valdyba leido įsteigti 
ūkio ratelius Krekinavoje, Ša
tėse, Kovarske, Žeimyje, Rajū
nuose ir Kamajuose.

Vilnius. Vilniaus lietuvių ban
ko birželio 1 d. 1914 m. apyvar
ta siekė 184,902 rb. 92 k. Narių 
banka turi 245.

Kaunas. Lietuvių banko apy
varta 1 d. 1914 metų siekė 556, 
542 rub. 89 k. Narių banka jau 
turi 423.

gatvės. Prie darbo trasia 300 
darbi <inkų.

Musninkai, Kauno gub. Baž
nyčioje jau nebėra tvarkos. Per 
pamaldas jei gieda lietuviai—len
kai netyli ir priešingai, žodžiu 
sakant: Dievo namai tapo vieta 
vaidų ir rėksmų.

Ivenčhionėliai, Vilniaus gub. 
Miestelis su 8000 gyventojų, prie 
dviejų geležinkelių. Prekyba be
maž žydų rankose. Yra jan 6 
krikščionių krautuvės, tarp jų 
♦ lietuvių.

A. Martusevidiaus paskaitos.
Kauno, gubernatorius A. Mar- 
tusevičiui leido taisyti paskaitas 
apie Ameriką, net 65 vietose. 
A. Martusevičius (Marins) Ame
rikoje išgyveno 23 metus, čia da
lyvavo įvairiose draugijose bei 
reikaluose ir be abejonės gerai 
pažino Amerikos gyvenimo ap
linkybes ir savo vientaučių bū
vį. Reikia tikėti, kad jisai sa
vo užduoti atliks kuopuikiausiai 
ir atidengs tikrąjį Amerikos vei
dą.

Panemunėlis, Suv. gub. Birže
lio 17 d. užėjo ledai, kurie pa
darė daug nuostolių, pakenkė ja
vams ir išdaužė daug langų.

Tytavėnai, Kauno, gub. Už
miškių sodžių Aplankė didelė 
vėtra su ledais. Padaryta daug 
nuostolių.

Kaunas. “Blaivybės” draugi
ja pradėjo spaudinti 1915 me
tams savo kalendorių “Dieve, 
padėk”. Žada atspausti net 
80,000 egzempliorių.

Serga gyvuliai. Gar Ievos, Za
pyškio ir Panemunės apylinkės 
serga gyvuliai, todėl dabar ne- 
inleidžiama vežti Kaunan nei 
galvijų nei kiaulių.

Alunta, Kauno gub. Birželio 13 
dieną krito ledų didumo žąsies 
kiaušinio. Javai sumaišyti su 
žeme. Daugelis sodžių paliko 
visai be pašaro ir duonos.

Meškučiai. Kauno gub. Jau
nimų sodžiuje birželio 18 dieną 
kilo gaisras ir išdegė visas so
džius. 17 ūkininkų paliko tik 
1 klojimai svirnas ir pirtis. 
Nuostoliai siekia kelių desėtkų 
tūkstančių rublių.

“Vilijos” fabrikacijos padidi
nimas. Ateinantiems metams 
“Vilijos” bendrovė rengiasi žy
miai padidinti savo fabrikaciją. 
Mat, šįmet negalėjusi patenkin
ti visų reikalavimų jos dirbinių, 
o išlaimėjus konkursą Gižų pa
rodoje dar daugiau ingys popu- 
leriškumo. Tuo tikslu pradė
ta organizuoti dar didesnis ka
pitalas.

Kaunas. Kauno gubernatorius 
nubaudė 500 rub. bajorę Jacevi
čienę, už tai, kad jos duktė ap
spjovė per langą stačiatikių di- 
jakoną.

Prūsų Lietuva: Įvyko lietuvių 
susivažiavimas Juodkrantyje. Ja
me dalyvavo su viršum 200 žmo
nių.

Kaunas. Jau leista valdžios 
įsisteigti skelbimų kontorą iš
imtinai lietuvių laikraščiams pa
tarnauti.

Valkininkas,. Vilniaus gub. 
Miestelėnų susirinkimas nutarė 
uždaryti visas girtuoklybės įstai
gas.

Ryga. Jau vieną “Vilnies” re
daktorių, atsisėdėjusį bausmę ga> 
leido .is kalėjimo. Kalėjime sėdi 
2 to paties laikraščio redakto
rių.

Naumiestis, Suv. gub. Naumie- 
stiečiai sumanė panaujinti D-ro 
V. Kudirkos paminklą — intai- 
syti naują jo paveikslą-graviurą. 
Darbui atlikti kviečiamas žino
mas skulptorius Rimša.

Garleva, Suv. gub. Nuo kar
ščio perdžiūvo žemė, išdžiūvo 
daržovės neauga vasarojai, sod
ne nudžiūvo vaisiniai medžiai, 
vaisių šįmet liks maža.

Serga ir stimpa kiaulės.

Panevėžys, Kauno gub. Užtvir
tinta valdžios naujos komercijinės 
mokyklos įstatai. Ši mokykla 
bus su viena įžengiamųjų kle- 
sų ir trimis speeijališkomis kle- 
somis. Valdžia duos 4000 rub. 
pašalpos, o miestas 2000 rub. 
Mokinius priimsią abiejų lyčių, 
ir be tautos skirtumo.

Vilnius. Valdžia užtvirtino 
įstatymus naujai lietuvių teatro 
draugijai. Draugija organizuo
sianti vaidintojų būreli. Vjl- 
niflje, rakama galės rengti vi
soje Vilniaus gubernijoje. Ap
skritai, Nesirūpinsianti lietuvių 
teatro reikalais.

Kaunas. Kaune įsisteigė vaisi
nių medžių draugijos skyrius.

Punskas, Suv. gub. Susitvėrė 
nauja “Žagrės” kuopelė.

Birželio 16 d. “Žagrės kuopelė 
surengė paskaitas apie ūkį. Pa
skaitas laikė: kun. Galeckas (bi
tininkas) ir pp. A. Žmuidzinas 
ir M. Stankevičius (agronomai).

Vilniau* ir Švenčionių apskri
tyje siaučia Siberijos šašų epide
mija tarp gyvulių. Uždaryti ten 
jomarkai ir mugės. Sudaryta 
medicinos kvarantina.

Vilnius. Vagį, kurs norėjo 
apiplėšti šv. Jono bažnyčią pa
vyko sugauti.

Gurbai, Kauno gub. 13 birže
lio Gurbų apylinkės užgavo bai
si nelaimė: baisi audra, smar
kūs lietūs ir nepaprasto didumo 
ledai sunaikino javus laukuo
se. Ledai stovėjo net 10 va
landų neištirpę. Žmonės džiau
gėsi geru derliumi, © dabar nie
ko neliko.

Žuvų veisimas. Vilniaus gub. 
vartojama* daugelyje pradu, ku
rie užima išviso ploto arti 1,000 
dešimtinių. Kauno gnb. tokių 
prūdų plotas užima 12 dešimtinių.

Pasvalį*, Kauno gub. Girtoo- 
klybė išsiplatinusi. Gyvuoja ne
va “Blaivybės” skyrius, bet nie
ko neveikia.

Kaziliškis, Kauni gub. Šis 
kampelis labai tamsis, jaunimas 
nesusitvarkęs — laukusio būdo. 
Visame negražiai elgiasi.

Kun. Sarosiekas, Verkų kle
bonas, patraukė “Vilties” redak
torių teisman.

St. Šimkaus vedamą chorą, dai
navusį per studentų vakarą Vil
niuje, Simfoninės orkestros di
rekcija pakvietė dalyvauti savo 
koncerte.

Rokiškis, Kauno gub. Birželio 
23 dieną užsidegė gr. PrzezdVe- 
kio miškas. Išdegė 50 suvirinto 
dešimtinių miško, daug malkų įr 
•prekių. Kjadangi šįmet nepa
prasta sausuma tai degimo, ne
veizint pastangų, jokiuo būdu 
negali sustabdyti. Nuostolių 
išeis apie 100 tūkstančių rub.

Kova su katalikybe.. Vilniuje 
įvyko stačiatikių vyskupų suri- 
važiavimas, kuriame pripažinta, 
kad vaisingesnei kovai su ka
talikybe reiksią įsteigti stačiati
kių dvasininkų akademiją.

Marijampolė, Suv. gub. Kun. 
V. Drangelre įšvažiavo į Peter
burgą klausyti lekcijų apie al- 
kolizmą. ,

Garleva, Suv. gub. Valsčiau* 
susirinkimas beveik vienbalsiai 
nutarė uždaryti gėrimų įstaigas, 
į kurias suųešdavo per metus į 
60 tūkstančių rublių.

Kupiškis, Kauno gub. Įsaky
ta sargybiniams, kad turgau* 
dienomis po pietų nuo 5-6 vai. 
pradėtų skirstyti žmones. To
kia tvarka, tečiau nevisiems ge
ra, ypatingai gėrimų mėgėjams, 
mat jiems gaila, kad palieka 
viena, kitą bonka neišgerta.

Kietaviškės, Vilniaus gub. šis 
tamsus kampelis jau pradeda 
blaivėti ir šviesos banga prade
da skverbties į jo padangę, mat 
atsirado, kas rūpinasi raginti 
žmonės bristi iš skurdo ir vargų. 
Jau ir lietuviška dvasia prigijo.

Cukraus pabriMa* Lietuvoje
Jau nuo senai buvo kalbama, kar 
Lietuvoje gerai auga eukrmia 
burokai. Padaryti bandymai pa 
rodė, kad ištikrų Lietuvos žemė 
je anga gausūs cukrumi burokai 
Taigi Kauno ūkio draugija ii 
Vilkaviškio ūkio draugija sutari 
inkurti i cukraus fabriką Lietu 
voje, nes galima esą laukti iš b 
daug pelho. Ukmrtikam* vėl atoi 
ra* nauja šaka pe-bnymoni.

' V



Liepos (July) 30, 1914. DKiUSiS

NAUJI ENO.
Berlynas. Nortb .. Oerman 

Lloyd ir Hamburg American lai
vų kompanija nutarė pakelti mo
kesnį už vežiojimą emigrantų 
Amerikon $2.50. Dabar trečios 
klesos keleiviams reiks mokėti 
$37 .50 vien tik už kelionę ma
rėmis.

Brauels, Belgijoj. Moteris 
oru lakiotoja, Cayat de Castella 
nukrito su savo orlaiviu ir užsi
mušė. Jai iškilus 1000 pėdų 
augštumo biplano mašinerija su
gedo ir ji turėjo kristi žemyn 
prieš akis tūkstančių žmonių, 
kurių tarpe buvo ir jos vyras.

Bookville, Center, N. T. Apie 
pusė vietinės policijos kaltinami 
už vagystę. Iš viso apskųsti ir 
suareštuoti 6 policmonai. Nuo 
rudenio miestelyje pradėjo įvai
rių mažų vagysčių eilė. Mie
stelėnai, vagių beieškodami už
puolė vieną negrą, kuris ir nuro
dė į policiją. Iš kito miestelio 
atvažiavus policija, išieškojo vie
tinę policiją ir užtiko paslėptas 
tris dėžės pripildytas įvairiais 
vogtais daigtais vertės apie 
$5000. Puikūs tvarkos prižiū
rėtojai.

Cleveland, Ohio. Praėjusią 
nedėlią kažkas išdaužė Amerikos 
milijonierio J. D. Rockfellerio 
langus. Spėjama, kad tai padarė
I. W. W. nariai, kurie senai ka
pitalistui neduoda ramybės.

Peterburgas. Kaipo protestas 
prieš žiaurius vyriausybės pasiel
gimus Baku mieste čia iššauktas 
generalis streikas, kuriame daly
vauja į 200.000 darbininkų. Gat
vės pilnos policijos, kazokų 
ir žandarmų. Ypatingai saugoja
mas prancūzų prezidentas R. 
Poincare, kuris dabar vieši Pet- 
rapilėje. Tarp straikierių ir po
licijos jau buvo keletas kruvinų 
susirėmimų.

Washington, D. C. Iš kongre
so išstojo Chieagos 4 distrikto 
atstovas J. T. McDermott. Jam 
buvo užmetinėjama daug įvairių 
suktybių. Chicągiečiai turės rink
ti naują atstovą, o atstovai nus
tojo svarstyti lobistų klausimo, 
dėl kurio nemažai kliuvo McDer- 
mottui.

Washington, D. C. Čia gau
ta žinių, kad daug Haiti sukilė
lių buvo nužudyta. Valdžios ka
reiviams nuveikus revoliucijo- 
nierius jų daug buvo suimta ir 
nubausta.

Washington, D. C. Pranešama, 
kad Panamos kanalas jau visai 
užbaigtas ir šiomis dienomis, jei 
nebus iš karės minėsterijos kliū
čių, pradės vaikščioti pirmieji
pirklių laivai.•>

Washington, D. C. Sekretorius 
Garrison praėjusią savaitę pra
nešė, kad Panamos kanalas ofi- 
eijališkai bus atidarytas kovo 
mėnesyje 1915, bet pirklių lai
vai pradės vaikščioti rugpiūčio 
15 d. šių metų.

Bloomington, III. Seniausia 
Illinois valstijoj žmogus yra Ja
mes Moran, kuriam liepos 23 d. 
sukako 111 metų. Jis gimęs ai- 
rijoj ir atkeliavo Amerikon dar 
jaunu būdamas. Apsigyveno Illi
nois valstijoj prieš 70 metų. Be
veik aklas ir kurtas, vos tik pa
vaikščioja.

New York. W. Ramsey prane
ša, kad jis betyrinėdamas seno
vės Antijokijos griuvėsius už
tikęs daug senų daigtų iš Šv. 
Povilo laikų. Tarp jų yra tribo- 
nalas (forum), kuris turi para
šus iš Augusto viešpatavimo lai
kų.

Duluth, Minn. Čia prasidėjo po
sėdžiai dvimetinio susivažiavimo 
neprigulmingos skandinavų dar
bininkų sąjungos ir skandinavų 
■eserų Amerikoj. Delegatų suva
žiavo nno 200 kuopų iš Wiscon- 
sino, Minnesoto ir North Dako- 
tos valstijų. Praėjusiais dvejais 
metais draugija paaugusi narių 
skaičiumi ir daugiau kai 30,000 
dol. pinigais.

Chriitiania. Didieji Norvegijos 
laikraščiai reikalauja nuo Jung

tinių Valstijų valdžios atšaukti 
F. M. Gunther, Amerikos legaci- 
jos sekretorių, už jo užsipuoli
mą ant augščiausiojo Norvegijos 
policijos viršininko.

Lima, Peru Susektas suokalbis 
prieš valdžią ir suimta daug suo
kalbyje dalyvavusių. Jų tarpe 
septyni kareiviai. Visi prisipaži
no.

Viena, daug žmonių žuvo ir 
pražuvo už milijonus dolerių 
turto nuo audrų, ir tvanų kurios 
siautė po vidurinę Europą. Pieti
nėj Šveicarijoj, rytinėj Prancū
zijoj ir šiaurinėj Vengrijoj 'pa
plūdo daugybė upių.

Belgradas, Serbų valdžia ma
noma išpildys visus Austrijos rei
kalavimus, kuriais norima pa- 
naikjpti priešaustrijinį judėji
mą slavų tarpe.

Taronto. Sveikatos departmen- 
tas pareikalavo nuo miesto val
džios geriau prižiūrėti mieste 
esantį namų kraučių darbą 
(Sweat shops) kuris esąs labai 
nesanitaris.

New York. Tarpe darbininkų 
eina agitacija už reikalavimą pa
imti Kolorados kasyklas į val
džios rankas. Ypatingai agita
ciją varo įvairūs politikos kalbė
tojai.

San Francisco, Cal. Vaisių au
gintojai ir didieji ūkininkai ren
ka parašus po protestu prieš vi
suotinąją 8 vai. darbo dieną, 
kurią nori įvesti įstatymu, kuris 
yra sumanytas ir bus svarstomas 
ateinančio lapkričio mėn. kon
vencijoj. Jie sako, kad aštuonių 
valandų darbo diena turės labai 
blogas pasekmes į vaisių augini
mą ir ūkininkavimą.

Washington, D. C. Apie 7000 
ateivių atkeliavo šiais metais 
daugiau neg kuriais pirmesniais 
metais. Lig birželio mėnesio at
keliavo 1254548 žmonės. Tik per 
vienuolika mėnesių.

Daugiausiai ateivių atkeliavo 
iš Italijos. (312.818). Lenkų bu
vo 126.086. Rusijos ateivių skai
čius žymiai nupuolęs. Kitų tau
tų gerokai pakilęs.

■ ■■■

CHICAGOJE.
Iš moksleivių tarpo.

Kiek kvėptelėję po mokslo me
tų katalikai-moksleiviai jau pra
deda darbuoties. P. Lapeliui ir 
kitiems veiklesniems draugams 
susitarus pradėta tarties apie su
rengimą vakaro. Tuo tikslu 22 
liepos, šv. Jurgio parapijos sve
tainėje ant Bridgeporto susirin
ko būrelis moksleivių pasitarti 
apie užmanytąjį vakarą. Nu
tarta vakaras rengti 30 d. rugpiū
čio, bendrai visiems' Chicagoje per 
vasaros atostogas apsigyvenu
siems moksleiviams. Taigi esant 
spėkų žadama indėti kuoturinin- 
giausią programą. Aptarus vi
sokias vakaro smulkmenas kiti 
dalykai paliko aptarti kitai die
nai. Subatoje 24 liepos vėl bu
vo susirinkimas dėl apsirinkimo 
vaidinimui veikalo. Ilgai rink- 
tasi veikalas. Galų gale ap
sistota ir pasiskirstyta rolėms 
vaidinti “Namai pragarai’ — 
Vaišganto.

Tad, valio, moksleiviams! Di
desnis jūsų veikimas atkreips di
desnę visuomenės domą, kuri dar 
vis mažai ligšiol interesuojasi 
savo moksleivija. G.

Roseland, III.
Utarninke, 21 liepos “Vyčių” 

kuopa turėjo prakalbas. D-ras 
Graičiūnas toliaus tęsė apie svei
katos dalykus. Jau nesigailėjo 
ir skaudžių žodžių išplakti savo 
tautiečius už apsileidmą, už ne- 
šverų gyvenimą. Buvo parodyta 
keli desėtkai paveikslėlių, pie
šiančių nelaimingųjų girtuoklių 
ir apsileidėlių gyvenimą. Platūs 
paaiškinimai prie kiekvieno pa
veikslėlio, padarė paskaitą tokia 
indomia, kad kiekvienas gerai iš
klausęs pasirūpins daug ko neti 
kusio prašalinti iš savo gyveni
mo. Tik, turbūt roselandiečiai 
maža sveikata rūpinasi, nes pa
siklausyti paskaitų jų maža tesu
sirinko

Po prakalbų jaunimas padarė 
pasilinksminimą, ėmė šokti ir 
žaisti. Iš visa ko matyties, kad

Roselando Vyčiams rūpi nau
dingos prakalbos ir gražūs pasi
linksminimai. G.

Nedėlioj, birž. 26, Birutės drau
gija turėjo šeimynišką geguži
nę — pikniką. Buvo išvažiavę 
į gražias miestelio Wilmette,Ill. 
apielinkės. Jaunuomenė blaivai 
pasilinksmino.

Liepos 26 d. šv. Mykolo parapi
ja turėjo pikniką. Polonijos Dar
že, Jeffersone, III. Pelnas, rods, 
turėjo eiti parapijos kason. Pa- 
rapijonys, be abejonės, puikiai 
praleido tą dieną tyrame ir vė
sume ore. Nieko negalima būtų 
užmesti, išskiriant tai, kad para
pijos komitetas tiesiog užsispy
rė turėti beną, kurs save garsina 
“Šakėje”, atmesdami vietinio 
vargonininko puikiai išlavintą 
orkiestrą. Jeigu viskas eina 
dėl parapijos, tai kodėl neimti 
parapijinės orkiestros, kuri bū
tų taip jau arba dar geriau pa
tarnavus. Kaip matyti, tai bū
ta politikos. Lai ir kitą beną 
būtų paėmę, tas nieko neapeina, 
bet kam tokį, kurs save garsina 
nemoraliame šiukšlpalaikyje, 
kaip kad “Šakė”. Geras benas 
arba orkiestrą visai nesigarsins 
panašioje “Šakėje”. Pasitikima, 
jog minėtasis komitetas kitą kar
tą turėtų tokį beną arba orkes
trą, kurs arba kuri toli būtų at
sitolinę nuo “Šakės”, kurios ape
titas iš tolo dvoksta... Al.

CHICAGOJE “LIET. VYČIAI”.
Apveizdos Dievo parapijos 

“Vyčiai”, tik keturi mėnesiai 
kaip susispietė į kuopą. Per pir
mą susirinkimą buvo įsirašę tik 
79 nariai, o šiądieną esama jau 
203, ir vis jų skaičius žymiai di
dėja. Nemažai per tą trumpą lai
ką “Vyčių” ir nuveikta, sureng
tas vienas labai gražus vakaras, 
kuris buvo geg. mėn.; kas ket
virtadienis daromos paskaitos, 
per kuriais perdavinėjama tautos 
ženkleliai ir atvirutės; deklema
cijos, žaislai ir t. t. Praeitam 
ketvirtadienyj 23 liepos daktaras 
Graičiūnas aiškindamas, paveik
slėliais papasakojo daug indomių 
dalykų, būtent: “Kaip lietuviai 
turi išbristi iš skurdo, kaip page
rinti būvi ir kaip pasekti kultū
ringas tautas”.

Visi užsilaikė ramiai, atydžiai 
klausė, matyt nemažai buvo už
interesuoti daktaro kalba. Prie to 
dar daktaras pradėdamas savo 
kalbą paaiškino tautos ženkle
lių ir atviručių tikslą, nors tas 
buvo ir seniau aiškinta, bet ka
dangi kas ketvirtadienis atsilan
ko nemažai naujų svečių bu
vo labai naudinga. Toliau padek
lemuota: “Kaip tėvynė mūsų 
kenčia” — Vaičaičio. Padek- 
lemavo Zdanevičius. Ant galo bū
ta lietuviškų žaislų — jaunimas 
labai energingai žaidė. Pakliuvęs į 
tokį vakarėlį žmogus visai kito
niškai jautiesi, nes čia girdi sa
vo kalbą, matai tuos pačius šokius 
bei žaislus, kuriuos Lietuvoje 
jaunimas žaidžia... žodžiu sakant 
“Vyčiai” drąsiai gali giedoti at
eitininkų gimną:

“Ateitį matom tėvynės laimin
gu

Šviečia mums kryžius ant mus 
vėliavos

Stokime drąsūs į kovą garbin
gų

Dirbkim, krutėkim dėl Lietu
vos”.

Ateinantį ketvirtadienį pasiža
dėjo daktaras Drangelis papasa
koti “apie dantis”. Vytis.

• #
•

Tūlas lietuvis su savo žmona ir 
penkiais vaikais atvažiavo į Chi- 
cagą pas savo giminaičių, antra
šą turėjo ant 12 PI. (tokios gat
vės visai nesama). Pačią su vai
kais palikęs ant kerčios ir įsakęs, 
kad palauktų, jis tuoj sugrjšiąs, 
— nuėjo ieškoti savo giminaičių, 
bet kaip nuėjo, taip ir negrįžo; 
pati su vaikais išlaukė visą die
ną. Kaip tai pastebėjo svetimtau
čiai vaikus paėmė nuvežė į vie
ną pusę, o motiną į kitą. Ir taip 
nelaiminga šeimyna išsiskirstė į 
tris pusės....

Dar jų nesusekė. Vytis.

OERB. SVEČIAI u LIETUVOS 
mums PRANEŠA, KAD ŽADA 

BOTI CKICAGOJ 9—15 D. 
RUGPIŪČIO.

Maršrutas bus sekantis:
9. rugpiūčio pas kun. Krau- 

čiūną.

10 d. rugpiūčio pas kun. Skryp-
ką.

11 d. rugpiūčio pas kun Sera
finą.

12. rugpiūčio pas kun. Ambro- 
zaitį.

13 d. rugpiūčio pas kun. Kru
šą.

14. rugpiūčio pas kun. Ežerskį.

PROTOKOLAS.

S. L. A. ir S. L. R. K. A. ko
misijų šelpimo imigrantų pirmo 
ir antro susirinkimų, laikytų 2 
d. ir 20 d. liepos 1914 m., New 
Yorke S. L. A. namuose.

Susirinkimas I, 2 dieną liepos
Susirinkime dalyvavo visi ko

misijų nariai abiejų susivieniji
mų.

S. L. A. komisija: K. Vilkevi- 
čius, V. Ambrozevičius ir J. An- 
c ere vičius.

S. L. R. K. A. komisija: K. 
Krušinskas, N. Akelis ir K. 
Strumskis.

Pirmininkauti susirnkjme li
kosi išrinktas K. Vilkevičius.

Pirmučiausia pakelta kiaušį-, 
mas dėl Liet. Im. šelp. draugijos, 
kad toji užgirdus apie nutarimus 
seimų, žada apskelbti likvidaci
ją. Komisijos žinodamos, kad 
ten daug draugijų priklauso, ku
rios moka proporcijonališką mo
kesnį nuo narių, nutarė, bandy
ti pakviesti prie prisidėjimo iš 
vieno veikti.

Tolesniai kilo klausimas, kur 
pinigus laikyti, aukautus atei
vių reikalams. Po ilgų ginčų, 
nutarta dėl geresnio susitaikimo, 
pasirinkti valdybą iš komisijų 
narių, iš tų vieną kasininku.

Rinkimas valdybos.
IT Krušinskas — prezidentu, 

K. Vilkevičius — vice-prez., V. 
Ambrozevičius — kasininku ir
K. Strumskis'— sekretorium.

Nutarta dalyvauti susirinkime
L. Š. I. D. apie kurį duos žinoti 
sekretorius. Tuo susirinkimas 
užsidarė.

Susirinkimas n, 20 d. liepos.
Susirinkimą atidarė prez K. 

Krušinskas.
Pranešama, kad narys komisi

jos Susiv. Lifet. A. J. Ancerevi- 
čius, rezignavo ir į jo vietą liko
si paskirtas1^. Jankus. Taip-gi 
narys S. L. ’R, K. A. M. Akelis 
į susirinkimą nepribuvo.

S. Jankus prezidentas Liet. Š. 
Im. dr. ir dabartinis narys ko
misijos S. L. A. pranešė, kad 
L. Š. 1. D. apstoja veikusi ir 
apie prisidėjimą prie komisijų su
sivienijimų, nieko negali pasaky
ti pakoliai nenubalsuos visos 
draugijos, prie L. š. I. Dr..

T olesniai ’ ” ’ Y. Ambrozevičius 
įnešė, kad reikia prisidėt prie 
Slavų Imigrantų Draugijos. Po 
trumpų diskusijų, nutarta prisi
dėt iki neapribuotam laikui, su 
primokėjimu po "25 dolerius mė
nesiui.

Susižinojimui su Slavų Drau
gija paskirta V. Ambrozevičius 
ir K. Strumskis.

Nutarta Slavų Im. Dr. tuojaus 
įmokėt už du mėnesiu iš kalno 
50 dol.

Tolesniai eina klausimas apie 
užlaikymą atstovo ant Ellis Is- 
land. Po apsvarstymo pasiro
dė, kad pinigų kuriuos paskyrė 
susivienijimai, toli gražu, neuž
teks užlaikymui nuolatinio atsto
vo.

Nutarta palaukti su samdimu 
nuolatinio atstovo, iki nesusiras 
didesnis kapitalas, o tuo tarpu, 
pasitenkinti laikiniu atstovu, 
kuris rūpinsis ateivių reikalais 
su pagelba Slavų Im. Dr. at
stovu.

Į liglaikinį atstovą likosi iš
rinktas K. Strumskis. Nutarta, 
kad komisijų kasininkas gautų 
150 dol. bėgantiems reikalams iš 
abiejų susivienijimų po 75 dol.

Del geresnės tvarkos nutarta, 
kad, pinigai siunčiami komisijų 
kasininkui, eitų per rankas se
kretoriaus.

Tolesniai kilo klausimas išnau
jo, kur pinigus siųs tos draugijos 
ar pavieniai nariai, kurie nepri
klauso prie susivienijimų, o au
kaus imigrantų reikalams.

Po .ilgų diskusijų, nutarta, kad 
Draugijos ar pavienios ypatos, 
aukaujančio* ateivių reikalams, 
siųstų visus pinigus kasieriui S. 
L. A. arba kas: 8. L. R. K. A.

Siunčiant pinigus vienam arba 
antram kasininkui, reikia sių
sti per komisijų sekretoriau^ 
rankas.

Nutarta komisijų anai rinkimai

laikyti kas ketvergą po 20 die
nai mėnesio Slavų Im. Dr. na
muose.

Sekr. K. Strumskis. 
Sekretoriau* prierašas.

Draugijos nutarusios šelpti 
ateivius ir turinčios tam tik
slui pinigų, teiksies siųsti šitaip:

Išpirkt Money Orderį, arba 
čekį vardu — T. Paukštis S. L. 
A. kas., Pittston, Pa., arba Pr. 
Burba S. L. R.-K. A. kas. Ed. 
wardaville — Wilkes-Barre, Pa., 
ir pasiųsti K. Strumskiui, 37 
Duffield St., Brooklyn, N. Y.

K. Strumskis.

A. L V. S. REIKALAI 

PROTOKOLAS

Amerikos Lietuvių vargoni
ninkų Sąjungos, 4 seimo, laiky
to 2 ir 3 birželio, 1914 m., Wa- 
terbury, Conn.

Prezidentas A. Kvederas ati
darė seimą, drauge išduodamas 
ir savo raportą. Prezidentas ra
porte nusiskundė aplinkybėms, 
kurios sulaikė jį nuo gyvesnio 
veikimo sąjungos labui.

Rinkimas prezidium: Lieka iš
rinktais vienbalsiai: A. Sodeika 
— pirmininku, J. Stulgaitis — 
sekretorium. Tolesniai seka su
rašymas vardų vargonininkų, pri
buvusių seiman. Pirmutinėje sesi
joje dalyvavo šie vargonininkai: 
A. Kvederas iš Brooklyn, N. Y.,
K. Strumskis iš Brooklyn, N. Y., 
J. Čižauskas iš AVorcester, Mass. 
V. Kanclerius iš Hartford, Conn., 
J. Kovas iš AVaterburio, Conn., 
J. Steponavičius iš Elizabeth,
N. J., A. Grajauskas iš Baltimore, 
Md., A. Sodeika iš Mahanoy 
City, Pa., J. Stulgaitis iš Wilkes- 
Barre,, Pa. ir J. Šaučiunas iš 
Bridgeport, Conn.

Tolesniai pirmininkas A. So
deika reikalauja raporto Centro 
sekretoriaus, pasirodė, kad cen
tro sekretoriaus visai nėra seime 
ir raporto neprisiuntė. Skaitymas 
raporto knygiaus. Knygius pats 
seiman nepribuvo ir raportą pri
siuntė netvarkiai ir nepilnai su
taisytą. Raportas atmestas ir 
nutarta kad knygius ir centro 
sekretorius sutaisytų raportą at
sakančiai ir priduotų centro val
dybai, kuri peskęlbs per organą 
“Draugą”. Iždininko raportas 
atidėtas kitai sesijai, nes jo dar 
seime nebuvo.

Skaitymas laiškų ir telegramų 
su pasveikinimais. Laiškai nuo: 
V. A. Greičiaus, J. Jankevičiaus, 
kun. K. Vasiliausko, A. Gudaičio 
ir J. Mikutavičiaus.. Telegra
mai nuo Chieagos Vargoninin
kų kuopos ir A. Gudaičio.

Kun. J. šupšinskas išreikš
damas prielankumą sąjungai pri
siuntė $25.00. Seimas išreiškia 
padėką atsistojimu ir pareito Sei
mo nutarimu, kad aukavusiems 
nemažiau $10.00 suteikt garbės 
narystę. Nutarta kun. J. Šup- 
šinską paskirti į Garbės Narius. 
Tolesniai kilo klausimas, kad per 
pigiai suteikiama garbės narystė, 
po ilgų diskusijų didžiuma balsų 
perėjo, kad garbės narystę su
teiks toms, kas paaukaus 
nemažiau kaip $25.00 pini
gais arba gaidomis. Sesija užsi
daro.

Sesija antra.
Pribuvo A. Radzevičius iš 

Newark, N. J. ir M. Karbauskas 
iš Boston, Mass.

Iždininko raportas. Pinigų 
pas iždininką iki seimui buvo 
$104.82, raportas priimtas.

Skaitymas inešimų. Chieagos 
kuopos įnešimas: Kad Vargo
nininkų sąjunga įvestų kvotimus 
naujiems nariams įstojantiems 
sąjungon, kad sąjunga galėtų 
gvarantuoti už savo narį, kaipo 
muziką. įnešimas priimtas. Nu
tarta, kad naujai įstojantįs na
rys į sąjungą privalo išpildyti 
dabar esančią kvotimų blanką ir 
gavęs kaimyno vargonininko są
jungos nario parašą, kaipo pa
tvirtinimą, kad- aplikantaa ištik
rųjų yra toks, kaip ant blankos 
parašyta, pasiųs sąjungos pre
zidentui. Prezidentas peržiūrė
jęs jeigu ras tinkamu priimt į 
sąjungą, perduos sekretoriui, 
kuris duos žinot aplikantui apie 
jo priėmimą į sąjungą.

J. Kovas ineša, kad tvertų 
vargonininkai šelpėjų-narių kuo
peles. įnešimas priimtas. Nu
tarta, kad narys-šelpėjas užsimo
kėjęs $1.00 metams, gaus išlei
stas sąjungos gaidas. Susidarę 
nemažiau penkių narių gali 
tverti kuopą. Sutvėrus kuopą

pranešti centro sekretoriui, ku
ris suteiks numerį. Vardą kuopa 
gali pasiskirt pagal savo noro.

Tolesniai kasos globėjai skun
džiasi, kad visi sąjungos išmokė
jimai, buvo išmokami be žinios 
kasos globjų. Nutarta, kad nuo 
šio seimo visos sąjungos bilos bū
tų išmokamos tiktai su parašu 
prezidento, sekretoriaus ir 2 ka
sos globėjų.

Tolesniai kai-kurie nariai skun
džiasi, kad daro nesmagumą Cen
tro sekretoriaus aprašymai sve
timuose laikraščiuose narių ♦lo
vio. Nutarta patart sekretoriui, 
kad nerašinėtų laikraščiuose v • 
kas nesuteikia sąjuigii garbės.

To’eu.ai kįla kirusimas, ką 
daryti, i .d kunigai 3it sąjunga 
nesiruokuoja, o kai-kurie net 
skelbia boikotą? Tuo tarpu bu
vo kun. Kemėšis sesijoje ir at 
stovai klausė jo nuomonės. Po 
ilgam svarstymui kun. Kemėšis 
priėjo prie išvedimo, kad sąjunga 
kreiptųsi su prašymu į Kunigų 
Sąjungos seimą, kad kunigų Są
junga pjipažįtų vargonininkų 
Sąjungos įstatus, taipo-gi tame 
prašyme nurodytų, kokią blėdį 
atneša vargonininkams kaipo 
muzikams, kūrimas pečių ir va
lymas bažnyčių, kad paliuosuotų 
nuo visų tų darbų, kurie nesiriša 
su muzika, bent ten, kur gali
ma. Kun. Kemėšis iš savo pusės 
prižada remti tą prašymą Ku
nigų Seime.

Tolesniai kun. Kemėšis užme
ta Sąjungai, kad Sąjungą nieko 
nemini apie tikėjimą savo įsta
tuose ir tuo puldo užsitikėjimą 
iš kunigų pusės. Po pasikalbė
jimui nutarta, kad Amerikos L. 
Varg. Sąjungos narys privalo 
būti krikšcjonis-katalikas, pil
dantis visas priedermes Rymo- 
Katalikų tikėjimo ir antgalvyje 
pridėti dvi raidi R. K., tai yra 
Rymo-Katalikų, pilnas vardas 
bus tuomet: Amerikos Lietuvių 
Rymo-Katalikų Varg. Sąjunga, 
ir kad ant aplikacijų būtų pažy
mėta tarpe klausimų ir tikėji
mo klausimas.

Klausimas, kurį muzikalį vei
kalą šįmet leisti. Pranešta, kad 
yra prisiuntęs p. Greičius sulietu
vinęs choro partiją No. 14 
The Heavens Are Telling (Dan
gus mums apsako) iš oratorijos 
“Creation” Haydn. Už verti
mą p. Greičius reikalauja $25.00 
Nutarta tuo tarpu neleisti. 
Strumskis pasiūlo atpirkti nuo 
p. M. Petrausko operetę “Šven
toji naktis” ir išleisti. Pasiūli- 
jimas priimtas. Išrinkta komisi
ja iš trijų narių, kuri susižinnt . 
su autorium ir pasistengtų kaip 
greit galima išleisti. Komisijon 
inėjo šios ypatos: K. Strumskis, 
A. Radzevičius ir J. Steponavi
čius.

įnešama, kad išleidimui tokio 
veikalo, kaip “Šventoji naktis” 
reikia daug pinigų, tad kreip 
ties su prašymų prie Seimo S.
L. R. K. Am., kad sušelptų au
komis iš tautiškų centų. įne
šimas priimtas. Tolesniai atsi
saukt prie visuomenės ir, kad 
kiekvienas vargonininkas pa
ruoštų po vieną vakarą, paves
damas visą uždarbį tam tikslui 
Aukavusiems nemažesnę sur.ą 
įstatytos kainos veikalo, duot 
vieną egzempliorių dykai.

Sesija trečia.
Versk. ’ vtas |'0W kolas i« pirmi-, 
tinių dviejų sesijų.

Prezidijum praneša, kad Sei
mas S. L. R. K._ A. paskyrė iš 
tautiškų centų 25 dol. ir tarpe 
delegatų surinko $70.56. Klau
simas kiek spauzdint egzemplio
rių “Šventosios nakties”. . Nu- 

I tarta spauzdinti 500 egz. Egzem
plioriaus kaina $2.00 Amerikoje 
ir 3 rub. Lietuvoje. Autoriškų 
imti $3.00. Už skolinimą or- 
kestracijos $2.50. Norintis gau
ti orkestraciją privalo' užsistaty- 
ti kauciją $25.00.

Tolesniai inešama, kad knygius 
garsintų visus veikalus, esan
čius knygyne po vieną sykį mė
nesyje fiiuose laikraščiuose i 
“Drauge” /‘Katalike”, “Lietu
voje” ir “Vien. Liet.”. įneši
mas dauguma balsų perėjo.

Atsilanko p. Norkūnas ant se
sijos ir prašo balso “Vyčių” rei
kale. Savo kalboje aiškino tik
slą “Vyčių” ir prašė, kad var
gonininkai padėtų organizuot 
“Vyčių” draugiją. Seimas nuta
rė padėt organizuot pagal iš
galės.

Tolesniai inešta ir priimta, kad 
vargonininkai rašydami laiškus

ir rengdami vakarus ant tikėtų 
lipytų Tautos ženklelius.

Karbauskas ineša, kad reikia 
rūpinties ingyti muzikos vado
vėlį. Seimas įgaliuoja Centro 
valdybą, kad suieškotų kompe- 
tentišką muziką, kuris parašytų 
tinkamą muzikos vadovėlį, pri
taikytų vargonininkams, chorų 
vedogams ir patiems choristams, 
norintiems susipažinti su pradi
ne muzika. Klausimas savo or
gano, atidėta ant toliaus. įnešta 
ir patvirtinta, kad ateinantį Sei
mą sušaukt atvirutėmis, paaiški
nant, kas bus veikiama seime ir 
kas bus giedama laike seimo 
bažnyčioje. Organą išrinkta vien
balsiai tą patį “Draugą”.

Rinkimas Centro Valdybos.
Likosi išrinkti: K. Strumskis 

— prezidentu, M. Karbauskas — 
vice-prezidentu. Gudaitis — se
kretorium, A. Radzevičius —- ka
sininku, J. Hodell — knygium, 
kasos globėjais J. Steponavičius 
ir P. Grajauskas. Literatiškan 
komitetan A. Pocius, J. Cižau- 
skas, P. Čiurlionis ir K. Strum
skis. Sesijose buvo atsilankę šie 
kunigai: J. šupšinskas, F. Ke
mėšis ir F. B. Serafinas.

Užbaigiant atsistojimu padėt- 
kuota kun. Saurusaičiui ir J. Ko
vui už rūpestingą ir meilų vai
šinimą vargonininkų laike sei
mo. ' -

A. Sodeika,
Seimo vedėjas,
J. Stulgaitis,

Sekretorius.

Knygiaus raportas priduotas 
laike susivažiavimo centro valdy
bos 22 d. birželio 1914 m. Phi
ladelphia, Pa.

Nuo užsidėjimo knygy
no, parduota gaidų už “cash
rnoney”.................... ..... $46.76

Neiškolektuota yrg nuo
pirkėjv.......................-......... 18.70

Knygiaus išlaidos susira- 1' 
synėjimuose ir šiaip smulk-
me“os- •••;...... ............. $24.45

Pas knygių pinigų yra. . .4.35
“Šaltinio” knygynui iš

siųsta mainoma “Skamban
čių Stygų” “Gamta Gra
ži ir Kalėdų Giesmės už $124 00

Gauta iš “Šaltinio” knygy
no šios gaidos:

Bažnytinio Giesmyno J
Na^a,io ......... . ........ .  . 34 egz.

Mažų giesminėlių J. Nau- 
Ja^° .................. i. 28 ”

Barkarolės.............. > _ 34 >>
Lopšinės dainos J. Nau- 

jalio .............................. ,,
Giesmės į Panelę šv. J. 

Naujalio ....... 33 >>
Dvi daini S. Šimkaus 30 ”
Bakūžės S. Šimkaus 27 ”
Sąjungos išleistų gaidų 

knygyne yra:
.“Skambančių Stygų” 571 egz. 

Gamta Graži” .... 599 ” 
Kalėdų Giesmės” 1049 ”

Išviso 2651 egz. 
' Už $102.5£
Knygius John Hodell.- — I R

NAUJOS KNYGOS.
Vairas. Literatūros, dailės, mok

slo, visuomenės ir politikos laik
raštis. No. 11. Raštų turinys: 1, 
Trakai. L. Noreika. 2. Liet. M. 
Dr-jos darbai 1913-14 metais. L.
N. 3. Besibastant... 5. Antras su
sitikimas. Pr. Penkaitis. 4. Auto
ritetas bei laisvė. Fr. V. Foerste- 
ris. 5 Kalbos mažmožiai. K. Būga. 
6 Lietuvių spaudos paroda. 7. 
Mūsų kultūros papareihstai.

Šitame numeryje 7 gražios 
tograpijos ir 1 vinietė.

— —■
Didžiausias naikintojas Alko- 

lis. Pataisyta ir perspaudinta, 
arba originale prakalba p. Rich*- 
mondo Hobsono. Sulietuvinta 
kun. p Saurusaičio, Šv. Juoza
po bažn. klebono, Waterbury, 
Conn. Spauda “Šviesos” spaustu
vėje. Didelio formato pusi. 
20. Kaina 16 centų.

SIS-TAS APIE MOTERIS.
Valparaiso, mieste yra moterų 

tramvajų konduktoriais.
Moters darbininkės Gili repub- 

likoje galinį, vidutiniai imant 
38 c. už dieną.

Richmond, Ind statomi 30,000 
dolerių vertės namai darbinin
kėms.

Rusijos moters dabar piešia 
pagražinimus ant savo veidų.

Anglijos Karalienė, Mariją 
niekur neišeina iš savo namų be 
lietsargio.

Devynesdešimt aŠtuoni nuo
šimčiai Kansas valstijos moterų 

į yra nariais farmerių inititutų,



tininkus iš “Tėvynės” į savo ei- 
cilikišką vežimėlį, jie ir toliau, 
be abejonės, išnaudos juos savo 
ardymo tikslams.

Dar taip nesenai “Tėvynė” rė
mė kunigų Tumo ir Olšausko žy
gį, dar tik prieš porą mėnesių 
tautiškojo susivienijimo seimas 
skyrė Paryžiaus biurui $50.00, tuo 
pat, rodos, pripažindamas tą įstai
gą — reikalinga visai tautai. Da
bar gi ir ji nebegera vien dėlto, 
kad kunigai daugiausiai jai au
koją. Tokį veidą parodę, tau
tininkai iš “Tėvynės” išdavė sau 
testimonium paupertatis (bieduy- 
stės paliudijimą) tėvynės reikalų 
supratime. Jie tuo aiškiausiai 
parodė, kad jie nevertai nešioja 
tą gražiu tautininkų vardą. Jie 
parodė savo artimą dvasišką gi
minystę su Lietuvos taip vadi
namais pirmeiviais, kurie nemoka 
ir nenori nieko naudinga tėvy
nei dirbti ir pasižymi tik pastan
gomis ardyti kiekvieną gražų 
darbą ir šmeižti tikruosius tautos 
darbininkus. Tečiau Lietuvos pir
meiviai vis dėlto padoresni už mū
siškius. Anie, eidami prieš tau
tos reikalus ir tautos veikėjus,

PASTABOS.
LIŪDNAS APSIREIŠKIMAS.
“Aukos ir aukos — o apie save 

užmirštame” — skundžiasi P. 
‘Apysenis ‘ ‘ Tėvynės ’ ’ įžen-
giamąjume 30-ojo numerio straip
snyje. “Tėvynei” pagailo tų au
kų, kurias gerbiamieji svečiai 
kun. 'Gustaitis ir JuozAs Gabrys 
renka lietuvių švietimo reikalams 
(Kairiūkščio sumanymu,) ir In
formacijos biuro Paryžiuje išlai
kymui. Apysenis nieko ne
turėtų prieš rinkinių aukų visos 
tautos reikalams, k. a. revoliu
cijai (? Red.), Tautos namams. 
Bet “Saulė”, “Žiburys” ir “Ry
tas” esančios klerikalų priežiū
roje, ir ne visai Lietuvai tarnau
ju (suprask tik lietuviams-ka- 
talikams), Paryžiaus gi biuras 
esųs kaltas tuo, kad ligšiol ne
santi suorganizuota jo kontrolė ir 

“kad kunigai daugiausiai jam au
koju. Straipsnio autorius pata
ria užuot aukojus Kairiūkščių 
fondan ir Paryžiaus biurui — at
siminti savo, Amerikos reikalus.

P. Apysenis yra kaip ir 
koks orakulas “Tėvynėje” ir tau
tiškajame susivienijime. Jis at
siliepia visuose svarbesniuose rei
kaluose, iškelia svarbesniuosius 
sumanymus, kurie dažniausiai 
susivienijimo esti priimami. Tai
gi ir dabar jo nuomonę męs ga
lime skaityti viešai išreikšta su
sivienijimo nuomone (jis kalba 
susivienijimo vardu), juo labiau, 
kad susivienijimo organo redak
cija ne tiktai nepasakė nieko 
prieš Apysenio nuomonę, 
bet ir pati jai net dviejose to 
paties numerio vietose kaip ir 
pritarė. “Laisvės” inbauginta ji 
kiek įmanydama kratosi nuo in- 
tarimo, kad neva ji padėjusi ruoš
ti svečiams maršrutą, praneša, 
kad ji, “Tėvynė”, nieko nežinan
ti apie “svečių” (kaž kodėl re
dakcija padėjo tuos žodžius į ka
butes) kelionę, su jais nesusirašy- 
nėjanti ir neturinti laiko priimdi
nėti ir persiuntinėti jiems jų laiš
kų. Ji meldžia nesiųsti “Tėvy
nės” adresu jiems skiriamų laiš
kų; laikraščių gi prašo praneš
ti, “jog ‘Tėvynė’ ‘svečiams’ 
jokių maršrutų nerengia, nė ne
mano rengti”. Išpildome “Tėvy
nės” prašymą, Tečiau darome 
tai liūdnomis mintimis ir liūdna 
širdžia. Nedelto liūstame, kad 
atsisakius mūsų tautininkams iš 
“Tėvynės” ir iš tautiškojo su
sivienijimo remti gerb. svečių ke
lionės tikslą — grasytų pavojus 
lietuvių švietimo fondui. Ne! 
mes esame tikri, kad tai tik dar 
labiaus paskatins prie aukų mūsų 
katalikiškąją visuomenę, kuri ir 
ligšiol visuomet duosniausiai au
kas -berdavo ant tėvynės aukuro, 
kad dar labiau išjudins miisų ka
talikiškas organizacijas remti 
Kairiūkščių sumanymą ir p. 
Gabrio vedamąjį biurą/* Mes ne
abejojame, kad lietuvių švietimo 
draugijos susilauks ateinantiems 
metams pažadėtos 100.000 rub. 
dovanėlės, nes čia juk vykinamas 
gyviausia ir svarbiausias tautos 
reikalas, nes čia užgauta tautos 
ambicija, nes męs jau pribrendo- 
me tiek, kad pasigalėtume to
kius sumanymus vykinti.

Liūdna gi štai delko: įsitikina- 
Į me, kad daugel jau mes turime 

priešų krikščioniškos lietuvių kul- 
5'turos. Ligšiol tuos priešus ma

tydavome tik mūsų socijalistų ei
lėse. Iš mūsų tautininkų, iš tau
tiškojo susivienijimo mes galėjo- 

t me laukti kitokio atsinėšimo į 
brangiuosius tautos reikalus. Juk 
rodos, kas tautai brangu, turi 
būti brangu ir geram tautininkui 
Tauta myli Kristų, Jojo įsteigtąją 
Bažnyčią, tauta ieško šviesos Kri- 

' ataus dvasioje, mūsų gi tautinio 
kai iš “Tėvynės” aiškiai parodė, 
kad jiems nemalonu visa tai, kas 
tik primena Kristų ir katalikybę.

Šviesa, Kristaus mokslu pagrį 
sta, j.not “Tėvynės” nesanti vi
sos tautos reikalas ir tautininkai 
litųrivalą tam reikalui aukoti 
(kas kita revoliucija). Juo liūd
niau darosi atsiminus, kad tok 
veidą parodyti mūsų tautininkus 
iš “Tėvynės” privertė ne kas ki
ta, kaip tik mūsų bedieviškieji 
socijalistai. Juk iš pradžių “Tė- 

i vyne” neišdrįso peikti gražaus 
svečių žygio. Tik pasipylus zau 
soras ir šmeižtams geltonosios 
spaudos, palingavo jei ir “Tė 
vyne”. Tai rodo sustiprėjimą 
išaugimą intekmės ardančių gai 
valų. Jie beabejo tai supras ir sa 
vot takai npkainuos. Įsikinkę tau

- n
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nimo, o tik jį ardo ir ant mūsų 
tautos užtraukia gėdą akyso kita
taučių.

bent neturi nei pretensijos va- 
dinties tautininkais. Jie net kra
tosi nuo to vardo, visur ir visada 
vadindami save pirmeiviais ir de
mokratais. Mūsiškiai gi, tikrais 
“pirmeiviais” būdami (juk ir 
“Saulę”, “Žiburį” ir “Rytą” 
peikdami jie remiasi nurodymais 
Lietuvos pirmeivių. Žiūr. “Tėvy
nės” No. 30) išdrįsta tečiau pupš- 
ties svetimomis plunksnomis ir 
svetimais vardais vadinties. Jei
gu jie tautininkai, kur gi jų tau
tybė? Ar tautininkas tas, kurs 
nebemato, nebejaučia tautos dva
sios ir troškimų, ir reikalų, o vien 
kartoja tai, ką prišnabžda į ausį 
gabus fanatikas ateistas. Ne! Tai 
netautiuinkas, tai apjakęs tikrių 
tikriausias pirmeivis. Ir dovano
kite “Tėvynės” ir tautiškojo su
sivienijimo vadai ir šulai! nenorė
dami tautai piktžodžiauti męs ne
begalime vadinti jūsų tautinin
kais, bet vadįsime tuo, ką užsi- 
pelnete: tik pirmeiviais.

Tečiau mes negalime manyti, 
kad ir kiti Amerikos tautininkai 
paseks šiuo atveju “Tėvynę”. 
“Tėvynei” per arti daktaras 
Šliupas, per artvmi redakcijos ry
šiai su juo. Męs tikimės, kad kiti
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Mergaitė. Girdėjau, mama, bet Aniolas mane su
ramina daugiau.

Mėnuo. Mergaite, jei tu nėišsibodi saulės karščio 
ir šviesos, aš tau šviesiu au visomis žvaigždė
mis, nors su skolinta savo šviesa, ne karšta, 
ir nakties liūdnumą nuo tavęs pastūmėsiu.

Aniolas. Veltui Mėųesio gun^imai paskolinta 
šviesa. Ji šviesą apsirinko amžiną.

Motina. Dukrele, ar girdėjai, kaip tave mėnulis 
ramina.

Mergaitė. Girdėjau, mama, bet Aniolas man paro
dė amžiną šviesą.

Žvaigždės, (gieda). (Kaip žvaigždės gieda, mer
gaitė atsistoja, ir nustebus klauso, džiaugiasi, 
kartais lyg pagauta dvasios. Žodžiu, pritaiko 
krutėjimą prie giesmės žodžių.)
1) O, Visagalis! kai vargų šalį

Apleisiu, i
Pas Tavę Dievą, geriausį Tėvą

Aš eisiu!
2) Už paklydimą siųsiu meldimą

Žemiausį:
Oi, širdis gelia! Priimk mergelę 

Kalčiausią,
3) Tu atleist: moki, man dovanoki »

Kaltybes —
Man dukrai Tavo, iš didžios savo 

Gėrybės
Ak Tavo gali daug į žmogelį 

O Pone!
Ak Tavo gali daug į žmogelę 

Malonė!...
(Pabaigus giedoti mergaitė kalba; mergaitei 
pabaigus kalbėti, žvaigždės pranyksta). 

Mergaitė. Tai jus mane suraminot, jūsų malonus 
aidas mane atgaivino, jūsų giesmės žodžiai 
sustiprino mano viltį prie Dievo sutvėrėjo ma
no; ak laimingiau valandėlę atsilsėjau. — Ne- 
beto, iš jūsų yra supintas vainikas ant galvos 
Karalienės dangaus.

Aniolas. Tave laukia amžinybėje ir ta Karalienė 
dangaus, tu Jai ištikimai tarnavai. Ji tau pri
rengus turi vietą prie savo sosto.

Motina. Dukrele, argi jau tau taip nubodo šis 
pasaulis.

Mergaitė. Mamyte, tik pati matai, kokios link
smybės amžinybėje, argi išpultų man mainyti?..

Diena. Mergaite, aš tave darau laiminga, laimin
gesne kiekvieną d i« ną; mažai dar tu naudojai
si iš mano suteiktosios progos; kodėl teip sku
biniesi j amžinybę?... <

Aniolas. Ne laikas, kada nekaltą-žiedą, pailgin
tu skaičium dienų, intraoksi pagundom

Motina. Ar nepaklausysi nei dienos?
Mergaitė. Mamytė, ar girdėjai ką Aniolas sakė?... 

Ar daug ką tu nupelnei per savo ilgas gy
venimo dienas?

Naktis. Mergaite, aš tau duosiu pasilsi, atvangą, 
ar negalėtum dar pasilikti prie mūsų.

Aniolas. Delko dar tavo patarimas, juk tu visuo
met esi tamsi.

Motina. Dukrele, ar girdėjai nakties suramini
mą? ar nepaklausysi?...

Mama,, bijau tamsybės šmėklos: be švie
sos kelio nematysiu.

Žolė. Mergaite, mano veisle visa žemė apdengta, 
argi tau nepatinka žolynai, kurie teip kiekvie
no širdį džiugina.

Aniolas. Veltui tavo gundinimai; juk ir tu su sa
vo veisle vysti ir nyksti, palytėta pirštu To, 
prie kurio mergaitė rengiasi.

Motina. Dukrele, argi tau nemiela žolelės, ir jų 
žalumynai, kodėl nori teip greit juosius ap
leisti?...

Mergaitė. Mamytė, ar supratai ką aniolas sakė? 
aš tikiu jo žodžiams.

Gėlės. Mergaite, argi gali rasti ką gražesnio ir 
meilesnio ant žemės, už mūsų gėleles, kurios 
visokiomis spalvomis ramina širdį kiekvieno, 
kvapsnis pripildo neišpasakytu maloniu sko
niu. ,'

Aniolas. Veltu ir tavo gnndimas. Juk tai mer
gaitei jau senai yra prirengta vieta, išpuošta 
nevystančiomis gėlėmis, ir dangišku kvap
sniu, kur niekad nesulyginsi su žemišku 
skoniu. l

Motina. Argi nepasigėrėsi gėlelių, kurios tave, 
dukrele, teip suraminti nori?......

Mergaitė. Mamytė, šio pasaulio gėlės nyksta 
savo laiku, teip kaip viskas ant žemės yra 
nykstančiu, ir tik dangiškos, niekados ne
vystančios gėlės gali suraminti.

Paukštė. Niekuo tu nepasikakinai, viską panie
kinai ant šios žemės, bet dar sykį paklausyk 
paukščių giesmių balso, kuriuo yra pripildy
tas visas oras, neišpasakytai saldžiais akor
dais, ar ir juose nepamylėsi?...

Aniolas. Veltui visas gundimas. Stipri mergaitės 
širdis, niekas ją nepritraukė, už tad-gi lau
kia jos nuepelnai, vieta išrėdyta dangiškomis 
gėlėmis.

Motina. Dukrele, ar išteisybės jau rengiesi ap
leisti šį pasaulį, niekas tave nepritraukė dar 
nors keletos valandų šitame pasaulyje pra
gyventi.

Mergaitė. Mamytė, jau nusibodo kentėti pagun
das šio pasaulio, eisiu, skubinuos pas Tą, Kurio 
rankos padarė visus šio pasaulio gražumus; 
Jis manę laikia... ((pasilsėjus) Eikš žvakė 
teisybės ir amžinos šviesos. Stok prie manęs 

ir vesk mane į namus amžino gyvenimo,- kur 
yra amžinasai Ramumas.

Žvakė. Štai tau mergaitė, atkreipiu spindulį švie
sos, kurią tu pamylėjai, eik dabar į namus 
amžinojo gyvenimo, pas Tą, Kurį labiau už
vis numylėjai.

(PATARIMAS: Jei norint, šitame tarpe, galima p*, 
rengti asmenis, Jėzaus, Marijos, ir Juozapo ir laike 
gaitės mirimo, stovi gale galvų). — (Kada mergaifei 
kalba į žvakę, tuomet visi ankščiaus minėti sueina arti 
scenos, ir numirus mergaitei, visi gieda). j
Mergaitė. Likite visi sveiki siela (dusia). Būki&i

ramūs mano likimu. Einu pas savo Sutvėrėją
Lauksiu ten visų, ir tavę mylima mamytėL*
Nepamirškite, kad Dievas viską valdo !.«■
(miršta).

Visi gieda.
Tu, Viešpatie, ugnį užkurei širdyje,
Kad dūšia numirtų dėl svieto tuštybės;

Ir ji viską žemišką r j ja manyje A
Ir kelia pas Tave, šaltinį gėrybės! a

Žinau, viskas sviete pragaišta, kaip dūmai: i
Į kapą kad žengsime, neimsime nieko; 1

Čia trumpos kartybės, tam kartui saldumai, ]
Ant amžitį gyvato tik nuopelnai lieka. 1

UŽDANGA. |
PATARIMAS: Vienuolika mergaičių didesniųjų, fię

viena mažesnė iškalbi, kurios užims vietą figūrų, kaus 
tai Aniolo, Motinos, žemės ir kitų. 12 mergaičių m 
iasnių, kurios užims vietą Aniolų. 12 mergaičių dar m 
žesnių, kurios užims vietą žvaigždžių, ir jei norint, dac* 

tris mergaites, kurios užims vietą, Jėzaus, Marijoa ii 
Juozapo. *

Aniolus visus aprengti baltoms drapanoms, ir 
pečių pritaisyti sparnus.

žvaigždes, galima kitokios kokios nors šviesios aąrtk 
vos, ir visoms, kepuraitės ant galvos, kurios taip stortC^ 
kad galima būtų prie kepuraičių, tai yra prie kaUoų 
pritaisyti žvaigždes iškirpus iš paauksuotos popieros, dS* 
durno nors kaip dvi rankų plaštakos, arba gal ruknai 
žvaigždutes laikyti. Kitus-gi taipgi visokiom spalvini 
aprėdyti: Saulė, kad maž spindėtų, Disna balta, Nakfia 
juoda, ir tt., ir kad maždaug turėtų panašų ženklą raakMb 
Sakysim, žemė — globusą (žemės išvaizdą); žole 
glėbį ilgų žolių, Gėlė — pluoštą gėlių, Žvakė — žvakųfc 
Saulė — saulę, ir tt. Drapanos kad visų būtų ilgos, iHį 
žemei, taip kaip galime matyti vaizdeliuose, kaip sems* 
vėje žmonės nešiodavo; panašins ilgus marškinius, ta 
susijuosti. į i

Aniolai esti ant scenos visą laiką. Šie visi kiti, a» 
vo roles pasakę apleidžia sceną, bet ant pabaigos, nao 
gaitei prieš mirsiant sueina visi ant scenos ir visi g>ofe«

Artistai turi lėtai kalbėti; nesigailėti atsakan&ųjj| 
krutėjimų (gestų), kalbą reik taikinti prie figūros, ap 
kysim: žolė, Saulė, Gėlė ir- tt. kalba plonu balau, artam 
sis Naktis, Žemė ir tt. storesniu.

Aniolai turi pasistengti visą laiką stovėti, rarto^ 
šventai ir 1.1., bet Aniolas Sargas kalba visuomet drąsoj^ 
— Motina-gi garbstydama, gailėdamosi. — Mergaitė, iortb 
niai nusižeminančiai lėtai, ir aiškiai. {

P. S. Manau ant manęs nesirūstaus, tie, kurių am 
šėjų suvartojau šitame veikalėly tris čia tinkančias 4rt> 
neles ir joms pridėjau gaidas. Autorinę
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NUSIBODO PASAULIS.
Jaunųjų artistų, scenos mylėtojų perstatymėlis Pavestas lietuvių mokyklų merga-itėma 

Prašė J. V. Kovas.

.VEIKENTIEJI ASMENS.
1) Mergaitė. 7 metų amžiaus.
2) Motina. 35 metų amžiaus.
3) Aniolas Sargas. Didesnė mergaitė
4) Aniolų būrys. 12 vidutinių mergaičių.
5) Žemė. Didesnė mergaitė.
6) Saulė. Didesnė mergaitė.
7) Mėnuo. Didesnė mergaitė.
8) Žvaigždės. 12 mažesniųjų mergaičių.
9) Diena. Didesnė mergaitė.

10) Naktis. Didesnė mergaitė.
11) Žolė. Didesnė mergaitė. z

2) Gėlė. Didesnė mergaitė.
3) Paukštis. Didesnė mergaitė.
4) Žvakė. Didesnė mergaitė.

(Scena.' Laukas, ar koks nors gamtos vaizdas, mergaitė 
būva ant rankos pasišliejus, lyg sirgdama, guli, nevisai ant 
žemės, ant ko nors augščiau, lyg ant kelmo, ant kupsto, 
ar ko kito. Sale stovi motina, po tiesiai Aniolas, ir bu
ria dvylika aniolų, kurie apsupui pusę rato stovi pa
sienyje scenos).

Aniolas. (gieda).
Pasapnuok-gi kūdikėli, kol dar sapno laikas, 
lol tavęs dar nesvaigina nuodų pilnas tvaikas.

O jei skausmas iš netyčių tau širdelę spaustų, 
Paprašyki motinėlės tave, kad užjaustų.

O jei skriaudą neteisingą tu kada pajusi,
Pasiskųsk geram tėveliui ir užstotas būsi.

O kad auš jau kovos rytas, žengs į gyvatą — 
Atsimink, kad visur tave Geras Dievas mato. 

Mergaitė. Mamyte, saulė gražiai šviečia, ūkas kį
la augštyn nuo žemės, aidas giesmės rami
na man širdį, ir taip man linksma, tiek ramu
mo, kad mano jaunystės dienos mane aplei
džia, ir štai matau būrį dangiškųjų dvasių 
ir savo Aniolą Sargą, kuris mane ragina ap
leisti šį pasaulį.

Motina. Dukrele, vos pražydai, kaip rožės žiedas, 
ir jau teip greit skubiniesi apleisti šį pasaulį?

Mergaitė. Džiaugiuosi iš to, kad Augščiausis ne- 
daleido man įbristi į vargas šio svieto.

Motina. Dukrele, žiūrėk gi kaip viskas į tave 
maloniai žiūrėdami džiaugiasi; žemė žada tau 
laimingą ateitį.

Žemė. Mergaite, juk tau viską paskyriau, ką tik 
aš ant savęs nešioju, prirengiau tau visus sma
gurius, ko tik tu trokštumei.

Aniolas. Negundink mergaitės, jei laimingesnė 
dalis yra skirta, negu tavo visi smaguriai. 

Motina. Dukrele, ar girdėjai ką žemė tau priža
da, kodėl nenori pasikakįt josios smaguriais.

Mergaitė. Aš nueisiu pas Tą, Kuris man davė 
gyvatą, ir duos visus smagurius dangiškus.

Saulė. Mergaite, aš tave nuo gimtos dienos šil
džiau, savo spinduliais gaivinau, auginau, ir 
dabar tą patį darau, ir mano malonė suteikta 
tau nepatinka, ir teip skubiniesi apleisti šį 
pasaulį.

Aniolas. "Veltui tavo, Saule, gundinimai, ji ap
sirinko sau Tą, Kuris yra didžiausia šviesybė; 
Kuria sutvėrė visas šviesybes ir tave.

Motfauu Dukrelė, ar girdėjai, kaip tave saulė ra
mina.

mūsų tautininkai pasirodys liuo- 
sais nuo šliupiško gipnozo,' kad 
jie supras momento svarbumą ir 
rems svarbius tautos reikalus. 

Visi, kam brangi tautos atei
tis ir jos. kultūra, susivienykime 
bendram ir prakilniam darbui — 
Kairiūkščių sumanymui vykinti. 
Jeigu ligšiol kas nors iš tikrųjų 
tautos mylėtojų ieškojo prieža
sties atsisakyti prisidėti prie lie
tuvių švietimo fondo, lai dabar 
atidaro savo širdį šiam svarbiau
siam momento reikalui ir lai ne
išleidžia brangiųjų svečių, neprį- 
dėjęs savo dalies.

Nenubiednėsime. Kiekvienas iš 
mūsų daro kokias nors ne labai 
reikalingas išlaidas. Atsisakyki
me nuo jų bent trumpam laikui 
ir atiduokime tą atitrauktąjį nuo 
savo malonumų centą — tautos 
švietimo fondui. Visi sukrutę — 
centais sukrausime šimtą tūkstan
čių. Jau didesnė pus? pasiža
dėjimų surinkta. Paaukoję savo 
brolių švietimui, tuo pat ir sau 
gerai darysime. Juk maloniau 
mums susilaukti iš Lietuvos švie
sių ir dorų ateivių, negu tam
sių ir patvirkusių, kurie negraži
na ir netaiso mūsų išeivių gyve

“GRINORIAUS’’ APLAI
STYMAS.

Susilaukė Juozas brangaus sve
telio iš Lietuvos. Atkeliavo lau
kiamas Juozo brolis Tarnas.

Džiaugiasi Juozas, džiaugiasi 
Juozo draugai, kaimynai, pažį
stami. Linksmai pasakoja viens 
kitam: “Juozas “grinoriaus” 
susilaukė, bus gerai”*

Ir kaip nesidžiaugti iš grino
riaus. Atveža daugybę visokių 
naujienų apie draugus, pažįsta
mus, gimines Lietuvoje, o kad 
tos naujienos visados būna pa
margintos “štofu rusiškos” ir 
gimtinių kiemelių kvepančiu sū
riu, tai ir kalbos negali būti 
apie “smutkus”.

Taip ir dabar. Žino visi ge
rai, kad atvažiavus “grinoriui”, 
Juozas nepraleis nepaminėjęs to 
svarbaus atsitikimo, bet atsakan
čiai “aplaistys” savo brolelį ir 
parengs pramogėlę savo drau
gams. O kad bus pramogėlė, tai 
bus ir linksmybė; kad bus link
smybė, tai bus ir “byro” ir

vilkės”, o kad bus tų vande
nėlių, tai viskas bus kaip reikia.

Būriais eina lankyti “grino
riaus” ir kiekvienas neša ko
kią nors dovanėlę. Tas marški
nius, Uitas kaliderius, tre
čias amerikoniškos ‘ ‘ džinės ’ ’.
Merginos kaklaryšius, nosines, 
guzikėliu*.

Sveikina Tamelj, linkia jam 
naujų laimių, naujame krašte, 
ramina jį, kad greitu laiku nu
stos “grinoriaus” vardo, tiktai 
pataria būti vyru ne boba. Pri
ima Tamelis 'linkėjimus, dėkoja
tiktai negali suprasti, kaip jis bačkučių byro. kiek 
galėtų virsti boba, gal čia oras I “džiugų džinės” 
kitoks, mąsto, negali suprasti ir 
nekuriu žodžių.7 Skamba jo au
syse: or-raitai, smatai, -laikinu, 
lovinu, kėrinu, šiūrai, jesai, no- 
serai, auzai, beibiai, leides”.

“Kas čia su jais pasidarė, bai
minosi Tarnas, gal apsaugok,
Dieve, jie virto kokias totoriais 
ar vokietukais. Lietuvoje kaip 
gyveno, visi lietuviškai kalbėjo,
dabargi kaip žąsys klega, še tau r<.nka, kokiame patvoryje ir kaip 

užvesdavo savo niekad negeo-ir Amerika 
Stebiasi grinorius, bet tyli,

vien tiktai pratardamas “ačiū, 
ačiū”. Juozas kiekvieną apsi

£

lankiusį užprašo ant subatos 
karo, pažymėdamas, kad turė
siąs kuo ir gerklę pavilgyti. Vi
si prižada būtinai atvykti.

Ir pasklydo garsas po visą mie
stuką, kad subatos vakare boa 
Juozo “grinoriaus” aplaistymas. 
Nušvito aprūkę šio miestelio lie
tuvių veidai ir pasigirdo link
smos -liuksmučiutės kalbos ir 
įvyko malonus pašnekėliai ir ant 
galo daug priešų sutaikė. Už
miršę senus vaidus vien tik utut- 
roja žmonelės. Skaitliuoja-roLuo- 
ja kiek Juozelis turės pertrauktf 

užsakyti

Apielinkės pagarsėję sava 
“blaivumu” pijokėliai iš džiaug
smo, sunešę senas tuščias bač
kas sudėję jas į didelę krūvą ir 
sudegino dainuodami imnus gir-, 
tuoklybės dievaičiui.

Ką gi veikia mūsų moterėlės! 
Gal jus manote, kad snaudžia prie 
pečiaus. Anaiptol! Išleidę vynu 
ir “burdingierins” į darbą, su«į-

savo
dančias, nerūdijančias, nei šab 
čio, nei karščio nei pailsio nebi
jančias mašinėlės,, tai net varno-
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palaikės užmiršdavo liežuvio 
gerklėje. Atsiprašau,-paklydau. 
Varnų nemačiau Amerikoje. Gal 
tai buvo kitoki paukščiai. Lie
tuviško jų vardo nežinau, ang
liškai negaliu ištarti, tai lai pa
silieka jums ant garbės, man ant 
linksmybės.

Rūpėjo moterėlėms “grino
rius” rūpėjo ir ateinančios iškil
mės.

“Vaikinas dailus, Tarnas,, kad 
taip būčiau jaunesnė apsisukčiau 
■pie Ji”, juokauja viena.

“Grinorius” “šipu” atsiduoda, 
suteptum rankas, pašiepia kita 
Kasžin sūrių kiek atvežė. Ge
ra gaspadinė Tarno močiutė, gar
džius sūrius suspausdavo.

“Sūriai niekis, perkirto tre
čia, girdėjau, kad atvežė grino
rius visą gorčinę “ vyšaniavos”. 
Nuo ligų labai “mačina”. Ge
rki būtų gavus kokį stikliukų”.

“Žinote kūmutės, prabylo ket
virta, subatoje pasirūpinkime nu
bėgti pas Juozą pirmutinės. Tu
rės viešnias pavaišinti. Gausi
me ir nuo skilvio skaudėjimo. 
Vyrams kad ir neliks, jie tokių 
“liekarstų” nereikalauja.

“Gerai, gerai’’, sutiko visos.
Taip šnekučiavo kūmutės. Bu

vo kalbų iki valios. Kas tiktai 
galėjo tas plepėjo ir vis apie 
grinorių ir “aplaistymą”.

Atėjo ir subata. Nuo pat ry
to Juozo šeiinyninkė pasiraieius 
sijoną triusėsi po stubą. Ran
kioja užbonus, stiklus, bėgioja 
pas kaiminkas pasiskolinti trūk
stančių indų. Virė “šolderius”, 
kepė “pokeiapus”.

Šeimininkės vaikai galvotrūk
čiais bėgo iš miesto į miestų neš
dami: “benianus”, “oreneius”, 
“pinaeus”. *

Apie vienuoliktą valandą pri
važiavo prie namo vežimas pil
nas bačkučių. Pradėjo bačkutes 
risti. Eidamas gatve apysenis 
anglas,' pamatęs tą vežimą su
akmenėjo iš išgąsčio. Akis stul
pu pastatė. Lūpos tiktai juda, 
pritardamos taktui riedančių 
bačkų. “One, two, three, four, 
five, six, seven, eight, nine, ten, 
eleven, twelve tbir^een, four- 
leenj.” Jau ir vežimas nudun
dėję, žmogelis dar testovi ir ste- 
biasi. Vaikai, pamatę, kad vy
rukas perdaug keistai žiūri į tą

vietų, kur bačkos suriedėjo, pri
bėgo prie jo ir pradėjo šaukti: 
“Ju laiked byr, dinčju?” Krūp
telėjo žmogelis ir nudūlino ša
lin.

Prakaitavo šeimininkė, erzėjo, 
vaikai, vien tiktai Tarnas ramiai 
atsisėdęs prie stalo brolio kam
baryje rašė pasveikinimą tė
vams iš tolimo krašto, ir nors 
girdėjo, kad už sienos dedasi, 
kas tai nepaprasto, bet aiškino 
sau, kad šeimininkė laukdama 
šventadienio valosi stubą.

Neužilgo užgirdo šeimininkės 
balsą: “Tam eik čia, “Trendai” 
atėjo, nori tave matyti. Neno
roms ffanias išėjo iš kambario. 
Inėjęs į šeimininkės kambarį, pa- 
tėmijo už stalo sėdžiančias ke
lias moterėles, vyrus, t Stalas 
apkrautas visokiais gardu
mais. Viduryje stalo, it 
koks karalaitis tūna alumi pu
tojantis uzbųnas. Šaly durų prie 
sienos dikts bočkutė su kranu.

“Tam, vaišink, ragina šeimi-

“ Gražus kieliškėlis rysavotas,
Gardi arielkėlė cukravota”. 

Sugaudė vyru ba’sai:
Baltreliui bėda yra j
Kieliškėlis rankoj yra.
Jis nežino kur padėti.
Reik “grinoriui” pažadėti.
Traukia sykiu ir Tarnas. Pila

si alus. Ant stalo versmės, upe
liukai, po stalu per grindis teka 
ir plati ūpė. Nedyvai, — Prie 
durų bačka bačką maino.

“Lietuvą paminėkim”, šaukia 
vienas patrijotas. Išgerkim Šmul
ių, Leibų sveikatą. Geri buvo 
bičiuoliai ’ ’.

“Lai gyvuoja”! Ūra! ura!”, 
šaukia visi.

“Ir Ma-a-au-šie-šie-nės, varva- 
lioja vienas vyrukas.

“Ūra”!
“Lai gyvuoja laisvė!, rėkia 

vienas iš jaunųjų.
“Ir “balonija” pritaria kitas.
“Lai gyvuoja! Ūra! klykia vi

si.
“Grinorį duokit čionai! Kur

Ūmai tarp durų pasirodė keli 
policmonai ir, prijausdami lietu
vių iškilmingam apvaikščiojimui 
“grinoriaus”, aplaistymo, veda 
lietuvėlius užrašyti savo vardus į 
miesto knygas, kad tas svarbus 
atsitikimas gyvuotų ilgus metus.

Grinorius, visų atsitikimų prie
žastis rymo ant kėdžių, apsvaigęs 
ir ne jaučia, kad šaly jo verda 
baisi kova už “grinoriaus” gar
bės padidinimą. Kar—s.

ninkė. “Džio” dar neparėjo iš grinorius? Neškit čia! Tegul ge- 
“džiabo”, tai tu pubūk jo vie- j ria — šūkauja balsai.
toj. Tarnas atsargiai išėjo, sukai-

Nedrąsiai prisiartino prie sta- tęs nuo alaus, aspvaigęs nuo dvo- 
lo, nedrąsiai prašo svetelius ką- kiančio oro, ir gulė į lovą. 
gti. į Nešte išnešė jį, pasodino už

“Alaus pirma gerk, paskui jau stalo ir varu, kaip pradės jam 
valgymas, atsiliepė viena iš vieš- pilti alutį, vos nabagas spėja nu- 
nių, dar geriau būtų “lietuvis- ryti. Ragina jį rėkia įvairiais 
kos” išgėrus, girdėjau parvežei balsas: “Gerk son of b..., “drink 
iš “krajaus”. Atvilko Tarnas byr”, grinorius boba, “leides pa- 
visą gorčinę. Svečių veidai, it lovikit grinorių. Tamelis geria, 
saulė nušvito, prasidėjo vaišės. 1 “leides” jį “lovina”, bet nuovo- 
Nebuvo Tamelis girtuokliu, Lie-■ kos pas jį nebėra ir ūmai pavir- 
tavoje bemaž nieko negerdavo to ant kėdės....
ir būtų ne vežęs ir tos gorčinės, ' “Džpntlemonai”, užlipęs ant 
kad ne brolio laiškas, kuriame j kėdės šaukia vienas, aš “špy- 
jis būtinai liepė neužmiršti apie i čių” jums pasakysiu apie revo

liuciją...
“Pil-l-l-vo murma kas-žin kas. 
“Cha-cha-cha, ehi-chi-ehi, su

klegėjo stuboje. “Gud bai, spy- 
keris”. Kiti ištikrųjų pradeda 
revoliucijas vaikyti...

“Šerap ju fui, ai fiksed ju 
or-rait”, girdžiasi iš pasienio pik
tas balsas. Džang-džang stiklai, 
torielės. “Mušk! duok jam! tu
rėk! Gelbėkite! ir stuboje pasi
kėlė toki revoliucija, kad vis
kas susimaišė viskas klegėjo. 
Vieni daužėsi, kiti bėgo pro du
ris, treti spruko pro langus, kiti 
palindę po stalu ramybių ieško
jo.

“Užmušė, papiovė, vizgia mo
terėlės.

• Kratėsi jis dabar nno alučio, 
sakėsi negeriąs, bet už tokią sa
vo kalbą gavo mulkio vardą ir po 
prievarta turėjo išmauti tris 
stiklus išsyk. Suūžė Tamelio gal
vutėj ir nors raukydamas, bet 
jau geria su kitais, ypač bijoda
mas, kad jį nepradėtų pravar
džiuoti “grinoriui”.

Pradėjo rinkties daugiau žmo
nių, parėjo Juozas iš darbo, tuo
jaus smarkiau suūžė stuboje, pa
sigirdo linksimos kalbos. Su
skambėjo stiklai. “Sveikas”, 
“ant sveikatos” laimės, pasise
kimai pylėsi, kaip iš rankovės.

Vienam gale stalo įnkaitusios 
moterėlės užtraukė dainelę:

KATALIKIŠKOJI TARPTAU- 
TYBTA.

(Iš “Espero Katolika” No. 105, 
1914 m.).

Mūsų akyse gimsta visasvieti- 
nė tarptautystė*). Ji kasdiena 
auga, vystosi ir žengia pirmyn. 
Jau yra tarptautystė komercijos, 
turistinė, socijalistų, laisvama
nių, modernistų... Kodėl gi šian
dien negalėtų užgimti katalikiš
koji tarptautystė ? Šiuolaikinė 
tarptautystė remiasi vyriausiai 
ant brolystės tautų idėjos, bet ši 
idėja juk yra grynai krikščioniš
ka. Dėlto gi katalikiška tarp
tautystė, kaipo krikščioniška ne 
tiktai gali, bet ir turi užgimti. 
Idėja apie brolystę tautų, ab
straktiškai paimta, nors jinai ir 
turi nemažą skaičių pasekėjų, 
vienok ligšioliai pasilieka vien 
tuščia svajone. Tą parodo žiau
rumas šių laikų militarizmo, ir 
visokiariopos tautiškos neapy
kantos, apie kurias mes kasdiena 
randame laikraščiuose. . Kad 
viršminėta. brolystės tautų idėja, 
pasikeistų į reališką būtybę, ji
nai turi būti steigiama ant tvir
to, nesvyruojančio pamato. Tuo 
pamatu gali būti universališka, 
sūniška ištikimybė vienatinini 
visų krikščionių Tėvui. Labai 
nuosekliai tai prirodė garbingas 
rusų filosofas Vladimiras Solov
jovas. štai jo žodžiai: “Kad pa
sikelti ligi universališkos broly
bės, tautos, monarkai turi priim
ti morališką sūnišką ištikimybę 
vienatinio Tėvo... Kad prieiti ide
alą tobulos vienybės, negana sa-

darbuoties, yra universališka 
brolybė, pagimdyta nuo univer
sališkos Tėvystės morališkos ir 
draugiškos ištikimybės*).

Ta Solovjovo mintis, kurios jo 
vientaučiai nesuprato ir nieki
no, mums katalikams ji gerai su
prantama ir žinoma. Tas taip 
karštai pageidaujamas, stačiati
kių filosofo “centras vienybės” 
krikščionystėje mūsų Bažnyčio
je egzistuoja arti dviejų tūkstan
čių metų. Taa “centras” ir “vie
natinis Tėvas” yra Rymo popie
žius, įpėdinis šv. Petro, vyskupas 
visų vyskupų, matoma galva mjį- 
sų Bažnyčios. Turent popiežiaus 
ypatoje vienatinį Tėvą, uždėtą 
paties Kristaus ypatoje Petro J 
apaštalo — katalikai įvairių tau
tų yra tikrais broliais Kristuje. 
Jų brolystė jau ne kokia ten mig
lota svajonė, bet visiškai aiškus 
faktas. Labai gražią regyklą to 
fakto, mes nesenai turėjome pro
gos matyti per praėjusį katalikų 
jubilėjų, kada iš plataus pasau
lio, didelės minios kuoįvairiau- 
sių tautų skubinosi į Rymą, kad 
pagerbti mūsų vienybės centrą, 
ir pasveikinti mūsų vienatinį Tė
vą Jo Šventenybę Popiežių Pi
jų X-tąjį. Prie to vienatinio 
tėvo visi buvome lyg broliai. Bet 
būdami broliais ir turėdami vie
ną Tėvą, ar mes įvairių tautų 
katalikai jau pasiekėme idealą 
universališkos krikščioniškos bro
lybės? Ar mums nelieka jau 
nieko daugiaus pageidauti? At
sakymas ant klausimo mums ma-

Dek savo pinigus į saugią vietą
People Stoek Yards State Banka
turi kapitalo ir perviršiaus $600. 
000.00 ir turto penkis ir pusę mi

lijono doleriu. Bankos direkto
riai yra atsakomi biznio vyrai 
ir taip-pat yra valdytojais Stoek 

J Yardų, kuriuose tūkstančiai lie- 
tuvių 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 Stoek Yards
STATE BANK

Ashland Avė. & 471h St., Chicago, III, f
Seniausia, Didžiausia ir Tvirčiausia Banka 

} vakarus nuo Stoek Vardų.

tų suvažiavę Ryman sveikintų 
vienatinį tėvą-popiežių, o viens 
į kitą žiūrime, kaip į svetimą, į 
nepažįstamą, lyg į priešą, nes 
italas nesupranta prancūzo, pran
cūzas — vokiečio, vokietis is
pano, ispanas — airio, airis 
lenko, lenkas lietuvio ir tt. Tie
sa, mūsų bažnyčioje skamba ben- . , ----ri

tosi visai lengvas: mes privalo- dra kaiba, suprantama visų tau- i kalbą, kuri padės Jam lengvai 
me trokšti ir darbuoties, kad me» tų katalikų kunigams. Tas yra J susikalbėti ir suprasti visų savo 
, •- • • ’-,!i 1 ištikimų vaikų norus ir jausmus.

Ir inan aišku, kad kuodaugiaus 
katalikų išmoks vartoti tarp
tautišką — Esperanto kalbą, tuo 
graičiaus artinsis laikas, kada 
jinai pradės skambėti iš lupų 
Vienatinio Tėvo. Tas yra svar
biausia papėde mūsų katalikiš
kos tarptautystės. Be to, dar 
yra kiti mažesni motyvai, kurie 
tečiau mums katalikams padi
dins energiją priėmime tarptau-

pažeminimas ir skriauda kitoms 
tautoms, bet tiktai tarptautiška 
— Esperanto kalba, nes ši kal
ba lengviausia ir prieinamiau
sią plačiai visuomenei. Pradžio
je Bažnyčios, apaštalai, pasidė
kojant viršgamtiškai dovanai 
kalbų, buvo suprantami

siems*). Dabar dovana kalbų, 
nustojo veikti, bet pasiuntinystė, 
mokyti, visas tautas gyvuoja ir 
užsibaigs tiktai tada, kada visas 
pasaulis nustos gyvuoti. Todėl 
Rymo Apaštališkas Tėvas ras 
reikalingu būti visiems supran
tamu. Jis ir-gi panorės varto
ti tarptautišką — Eksperanto

daugiau vieni kitus galėtume su-, iabaį gerai. Bet kalba lotyniška, 
prasti, ir kad balsas vienatinio ; būdama kunigŲ kalba> mūsŲ ga.
Tėvo būtų lygiai visiems supran

\ tarnas. Mūsų Katalikiškoji Baž
nyčia yra labai didelė šeimyna, 
Popiežius yra jos Tėvu, žmonės 
link popiežiaus — vaikai, tarpe 
savęs — broliai, gi vienoj šeimy
noj privalo viešpatauti viena kal
ba. Būtų juokinga, girdžiant 
vaikus vieno tėvo, tariančius

bet reališkos, ir prieš susivieniji
mą liuosybėje susijungti ištiki- 
mybėn”. Toliaus išveda kon- 
kliuziją: “Tikra žmonijos atei
tis, kurios delei mes privalome

•) Revuo interUacia, N. 3, p.65 
—68.

viens kitam: “Aš tavęs nesu- 
brolau!” Bet apgailes- 

tinga, nes augščiau paminėtas

dynėje nepatenkina . Popiežius 
yra tėvu ne vien kunigų, bet ir 
visų pasaulinių katalikų, ku
riems, pageidaujamas reikalas, 
kad vienatinis Tėvas visų tikrųjų 
krikščionių prakalbėtų visiems 
suprantama kalba. Taja kalba, 
žinoma, negali būti, sakysime, 
italų, ar francūzų, arba tūla iš 
gyvuojančių kalbų, nes tai būtų

nesusipratimas neprašalintas dar 
iš tarpo mūsų broliškų atsineši- 
mų. Mes katalikai įvairių tau-

•) VI. Solovjev L’Idee russe. 
Paris 1888, 39-40 p. vi-

tiškos — Esperanto kalbos. Vie
nu iš jų yra, vis dažniau ir daž
niau atsikartojantįs katalikų 
kongresai: Marijos pagarbinimui, 
Eukaristijos, Evangelijos ir ki
ti. Juose dalyvauja delegatai ir 
šiaip jau dievoti žmonės, ne
bent nuo 10-20 įvairių tautų. 
Tuose kongresuose, esti skaito
mi indomūs raportai, referatai ir 
labai svarbūs klausimai, sakomos 
prakalbos, ir labai aktuališkų te
mų pamokslai. Visa tai nau
dinga kongrese dalyvaujantiems. 
Bet nauda būti? kur-kas didesnė, 
jeigui raportai, prakalbos, pa
mokslai; pakartoti 4-5 įvadrise 
kalbose, kaip paprastai būna, 
laikytųsi viena visų suprantama 
tarptautiška kalba. Aišku, kad 
šiandien daugybė ypatų, norin
čių dalyvauti katalikiškuose kon
gresuose dėl nemokėjimo tų pri
vilegijuotų kalbų, negali. Kas 
kita būtų išmokti vieną Espe
ranto kalbą — tai tiktai žaidi
mas. Iš kitos pusės — kas šian
dien nežino, kad nuo saulėtakio, 
ligi saulėleidžio, nuo tropiko li
gi poliuso skamba garsus šauk
smas: “Visi, įvairių tautų Baž
nyčios priešai — vienykimėa 
prieš ją”! Ir tas šauksmas, ant 
nelaimės, nebe -pasekmių: Iš to 
mes matome, kad vizija prana
šavimo šv. Ignoto apie dvi vė
liavas, skubiai artinasi prie re- 
ališkumo ką-gi tad daryti? Vi- 

-pirmiausiai mes irgi privalo
me šaukti, raginti: kad “katali
kai, visų tautų susivienykito 
stipriau, rinkdami krūvon savo 
dvasiškas ir medžiagiškas spė
kas”! Tuos šauksmus jau nes 
girdėjome nekartą. Laike pir
mojo katalikų esperantų kon
greso Paryžiūje, buvo pajudintas 
klausimas, tverti katalikiškai- 
tarptautišką organizaciją kapita
lo. Laike antrojo ir trečiojo 
kongresų buvo apkalbami įvairus 
klausimai apie tarptautišką, ka
talikišką veikimą. Jo Šventenybė 
Popiežiui Pijus X-sis, savo enci
klikoje apie modernizmą, išreiškė 
norą, kuogreičiausiai matyti or
ganizaciją užvardintą: “Tarptau
tiška Draugystė Katalikų Mok
slinčių”. Visi tie svarbūs pro
jektai ir troškimai ligšiol dar 
nejkūnyti. Ar jnos privalome 
mes palikti tokiame stovyje ant 
visados? Ne, mūsų priedermė 
iš teorijos praktiškai įvykinti, 
Bet, kad mes tą galėtume įvyk-

niečiai, prūsai, rusai, arba amerikonai; doros mo
kslo pareiga nutartį kaip privalo kiekvienas 
žmogus ir visos tautos elgties. Doros mokslas 
skelbia naują išradimą, kurį pavadįsim žodžiu pri- 
derystė. Tu būtinai privalai taip, o ne kitaip elg
ties, kad laimę pasiekti. Mes visi mažiau arba 
daugiau sąmoningai trokštame laimės. Dori dar
bai yra gaminami dėlto, kad laimę suradus. Lai
mės ieško žmonių širdys; mes jos neieškoti ne
galime, nes paties gyvenimo branduolys yra laimė, 
o gyvenimas yra stipresnis už mūsų proto išva
džiojimus. Daugelis iš mūsų žino, kad nekurie gal
vočiai postringauja, sakydami, kad laimės žmo
gus negalįs surasti, nors ir pastebiamas laimės ieš
kojimas žmonių gyvenime. Jie klysta. Gamta 
niekad neveikia veltui. Jeigu esama veržimąsi lai- 
mėn, privalo būti ir suradimas jos. Kiti gi nu
rodinėja, kad gamtos ir istorijos tikslas nėra pa
vienį žmogų padaryti laimingu, bet visą žmoniją. 
Del jos gi, t. y. dėl žmonijos laimės, mes privalo
me sieloties, jai mūsų laimę atiduoti, savo džiaug
smų išsižadėti, o vis dėl kitų labo. Jie taip-pat 
klysta. Žmoniją sudaro patys žmonės: Jonas, Pet
ras, Raulas; jeigu Jonas Petras, Raulas ir tt. ne
laimingi, tai nei žmonija nebus laiminga. Tą 
patį būtų galima pasakyti apie tuos, kuriems išim
tinai rūpi tautos laimė, ir tautos dievaičiui į nasrus 
aukauja kiekvieno asmens gerovę ir laimęų Asmuo 
(persona) laimės ieškodamas smarkiausiu būdu 
dėl savęs neklysta, nes tai pačios gamtos įsta
tymas. Tas viską apimantis laimės troškulys tu-

Iš ten daugiausia suklydimų, galvos apsuki
mu. Kad tuos debesius praskleidžius, klaidas* iš
blaškius, o žmonėms priminus tiesioginius kelius 
į laimę, mes ir pasirūpįsim sekančiuose straip
sniuose j tai akis atkreipti. Mes netversim doros 
mokslų, tik stengsimės jį beesantį surasti. Jeigu 
žmogus ką nors daro — daro dėl kokio nors tikslo. 
Jeigu mokinasi, nori būti išmintingu, jeigu ke
liauja, nori arba sveikatos daugiau įgyti, arba ką 
nors atlankyti, arba kokį nors reikalą atlikti. 
Iš savo darbų žmonės laukia sau gero. Savo dar
bus atlieka, turėdami kokį nors tikslą. Taip, kad 
galūtinai galėtume pasakyti, kad tikslas (galas 
dėl kurio mes ką nors veikiam) ir geras subėga į 
krūvą. Tiksiu, del*kurio mes ką nors darom turi
me mūsų galvose; išpildome jį darbui užsibai
gus. Jeigu mums pavyksta sužinoti keno nors gerą 
tikslą beveikiant, tuomet sakome, kad tas žmo
gus pasielgė gerai, norint tas kas sekė iš jo darbo 
buvo ir negera. Pav. Jaunikaitis pataria savo 
draugui nebevogt daugiau pinigų nuo tėvų; tas 
baisiai supyksta. Didelis supykimas blogas dar
bas, bet jaunikaičio intencija buvo gera, todėl ir jo 
patarimas pasiliko geru. Kartais, nors intencija 
būtų ir geriausia, bet jeigu tos intencijos darbas 
priešinasi doros įstatymams, mes peikiam atlik
tą darbą. By kas užsimanė nutepti paveikslą. Pa- 
veikslas išėjo nepadorus, į jį bežiūrint kįla kitų 

8° v 8 1 *18 vien gryno proto žvilgsniu, t. y. I žmonių širdyse pikti norai, kuriuos dažniausiai 
ą žmogus gali sužinoti apie dorą, klausydamas jr išpildo. Tuomet mes ir jo intenciją ir jo pa- 

nurodymų dar neužtemdyto kuo nors proto. Kiek Į veikslą nupeikiame. Nors patsai tepliorius gal

(grisius jaunikaičius iš svetimų namų, kuriuose 
valgė ir gėrė, ir pastogę turėjo, o apleidę, neužmo
kėjo. Paimkite į rankas didelių miestų prasikal
tėlių statistikos žinias, o paregėsite, kad aš neper
dedu. Tuos liūdnus gyvenimo apsireiškimus ga
mina žema tautos dora, mažas jos pažinimas, ma
žesnis jos pamylėjimas, ir mažiausias rūpesnis ją 

........................7*~7’. ' gyvenime parodyti. Nebereikalo jau Amerikos
1 valdžia, terpu kitų tautų, ir lietuvių nebenori pri
imti į savo tarpą. Tą nuomonę jie išsidirbo apie 
mus prisižiūrėdami mūsų gyvavimui! Nerado 

į terpu mūsų prakilnių biznierių, dorų jaunikaičių 
ir merginų, pamatė mūsų senelių baisų girtuoklia-

Kun. Dr. V. Bartuška.
IŠ DOROS PASAULIO.

I.
Norint tautą sustiprinti, reikia ją apšviesti, 

reikia pavieniam žmogui suteikti kuodaugiausiai 
žinių, kad kiekvenas galėtų pasekmingai sau gy
venimo kelią praskinti, mokydamas gerai žemę

vartoti, jeigu fabrikantas, apsukrumo, jeigu ver
čiasi vaisba. Pirmieji žmonės nebesant prity
rimo, negalėjo viso gerai nuvokti. Kovoti su 
galinga gamta jam buvo labai sunku. Tik am 
žiams slenkant, prityrimas kas kart didinosi, kiti 
atsirado žmonės, kurie, pasinaudoję senelių prity
rimais, jau daug geriau galėjo darbus nudirbti, 
lengviau daug uždirbti, pagaliau* atsirado mo
kyklos, kur buvo galima visko išmokti, ir nuo to 
laiko jau nereikėjo daryti pirmųjų pratėvių klai
dų. Mokslas tautai reikalingas; jisai taip rei-:

vimą, suskaitė daugybę nupuolusių žmonių, be pi
nigo, pastogės, sveikatos, kuriuoa reikėjo valdžiai 
bugdinti į beturčių namus, ir iš ten atsirado ame
rikonų širdyse kerštas: tos tautos narių nebepri
ima net daugiau savo tarpan. Te nemano lietu
viai, kad mes dori privalome būti dėl amerikonų.

JrkMngas, kaip žuviai vanduo, paukščiui oras. Žmo- š Anaiptol ne! Mes privalome būti dorais dėl mū-
gui reikalinga žinios! Bet ne vienomis žiniomis 
žmogus gyvas, be jų reikalinga dar kas kita. Jam 
reikalinga dora. Mes nekartą girdėjome apie dorą 
žmogų, nekartą skaitėme knygose apie nedorus 
žmonių pasielgimus! Norint tautą galinga ir 
Btipria padaryti, reikia ją dorinti, reikia rūpin
ties, kad kiekvienas tautos narys būtų doras, elg
tųsi dorai, dorą mylėtų, ir jeigu šeimynos narys, 
dorus vaikus išauklėtų. Vienu mokslu tauta neil
gai gyvuos; vidujinis gyvenimas jos pradės pūti, 
žmonės neteks reikalingos stiprybės su gyveni
mo verpetais kariauti, sustings gyvybė netekus di
džiausio akstino doros. Dora tautos gyvenime, tai 
jurų uola į kurią muša smarkiosios vilnys ir negali 
parblokšti, dora, kaip sako senovės išminčius 
Platonas, tai sielos (dūšios) sveikata, jos grožybė ir 
laimė! nedora-gi — jos šlykštumas ir silpnybė. 
Duokite mums dorus jaunikaičius ir merginas, do
rus genelius, o tuoj tautą ant kojų pastatysim, ne- 
eibijosim pražūties! Atpenč, tegul tik lietuvių vi- 
auomenė nustos visų stipriausios gyvenimo pa- 
pėdės-doros, o lietuvių tauta išnyks, kaip rudens 
metu užkurtos piemenimis ugnelės dūmai. Man 
išrodo, kad jinai (Liet. tanta), ypač čion Ameri
koj, jau pradeda žūti, pradeda pūti ir nykti. 
Liūdnas tai apsireiškimas, gaila tautiečių. Bet 
vieno gaileščio neužtenka. Žiūrėti { žūvančius 
tautos sūnus ir dukteris rankas sudėjus jan būtų 
daugiau kaip negražu, jau būtų nuodėmė prieš 
artymo meilę. Gal kas nesutiks su mano išvadomis, 
aakydamas, kad taip bloga dar nėrl Tokiam aš 
patarčiau atydžiau pasiskaityt le.ituvių arba anglų 
laikraščius. Tenai tuoj pastebės korespondencijų 
skyriuj apie žmogžudystes, vagystes, apgavimus. 
B ten sužinos apie lietuvius, sėdinčius kalėjimuose, 
apie atsiskyrusias moteris nuo vyrų, vyrus nuo 
autterų, apie vaikinus paviliojančius svetimas mo
teris, apie Hetuvių šunybes bizniuose, apie pabė-

sų pačių laimės, dėl mūsų tautos laimės ir garbės. 
Nes dora, anot kito senovės galvočiaus Aristotelio 
žodžių, yra tobulingiausias ir didžiausias sielos 
papuošimas. Tą atsiminus aš ir užsimaniau su 
“Draugo” skaitytojais pasikalbėti apie doros su
pratimą, doros mokslą. Palikdamas pamokslinin
kams išguldymą žmonėms tikėjimiškos doros mo
kslo, aš gvildensiu doros supratimą per “Drau-

galėdamas vengsiu išvadžiojimų, kuriuos mes rau
dame grynai mokslo knygose. Žmonėms darbi
ninkams tas skaityti būtų gal per sunku ir ne-, 
vaisinga. Taikysiuos prie mūsų žmonių supra
timo. Pradžia darbo, prisipažįsiu, bus Bunki; ki
taip ir nebūčiau drįsęs to rašymo imties, jeigu 
nesitikėčiau lietuvių visuomenės dovanojimo už ne
tobulus pirmuosius žingsnius.

II.

Doros mokslas rūpinasi žmonių liuosai* darbais. 
Kas priversta, ne liuosa, tas prie doros mokslo ne
priklauso. Ir žmogus atsako vien tik už savo dar
bus, kuriuos iš liuosoa valios papildė. Vienus 
darbus mes giriame, kitus gi peikiame. Dažnai 
atsitinka, kad tą patį darbą vienas giria, kitas pei
kia. Iš čia matyti reikalas susipažinimo arčiau 
su labai svarbiais gyvenimo klausimais kas dora, 
kas nedora. Pats V. Dievas surėdė pasaulį taip, 
kad kiekvienas, be didelių mokslų, nuvoktų kas 
gera, o kas bloga. Bet Dievo darbą dažnai suga
dina patys žmonės savo išvadžiojimais, gyvenimu 
klaidindami kitus aavo artymug. Atsiranda žmo
nių, kurie prirašo visokių nesąmonių į laikraščius, 
į knygas, pripasakoja skaitytojams, kad ką žmo- 
nėa laikė iki šioliai geru yra bloga, o ką skaitė blo
gu yra gera ir 1.1.

ir neatsakys prieš Dievą už netyčia padarytus j ri būti parodytas ne vien tik kitų laime, bet ir 
papiktinimus. Doros įstatymai gludi žmogaus savo laime. Bet mums, kalbantiems apie laimę, 

’ stoja skersai kelio taip vadinami pesimistai; žmo
nės, kuriems rodosi, kad visai laimės nėra, neverta 
gyventi. Jie giria Aigipto karalienę Kleopatrą, 
kuri pribaigė save gyvatės nuodais, kad galinga 
Rymo viešpatija apvaldė jos žemę. Jie giria Šek
spyro Romeo, kuris nužudė save negalėdamas 
gauti už moterį gražiausios Julijos. Ar jų tas pro
tavimas teisingas? Ne! O štai delko. Gražiosios 
Julijos galėjo norėti ne vienas Romeo, bet 40,000 
dvarponių. Tų visų norai jokiuo būdu negalėjo 
išsipildyti. Tą privalėjo ir Romeo žinoti. Bet jisai 
proto nurodymų neklausė, paklausė vien tik apja- 
kusios meilės jausmų. Tas jį ir pražudė. Žmogui 
pamokinimas, kad ne jausmų reikia klausyti, bet 
proto. Kleopatra ir Romeo ir tūkstančiai kitų, ku
rie nesurasdami laimės, žudo savę, nieko prieš 
mūši) tvirtinimus neprirodo, atpenč jnos dar patvir
tina. Žudydami save, jie mano, kad kur kitur 
laimę suma, kad nebuvimas geresnis už buvimą, 
ir tuo pačiu liudija teisybei. Visūpirmu, kad že
mė negali suteikti visiškos laimės, kad laimės esa
ma kitame gyvenime, kad mūsų dorais darbais mes 
sau nuklojame takus į dvejopą laimę: šio gyveni
mo ir amžino. .

Toliau bua.

prote. Juos reikia susekti. Turint intenciją ką 
nors daryti, reikia visada atsižvelgti į protą, ir 
ten ieškoti patarimų. Elgties prieš proto nurody
mus negerai. Čion manome kuo skiriasi prigimtas 
doros mokslas nuo apreikšto. Apreiškimas mums 
nnrodo, kaip žmogus privalo nustatyti savo virš- 
prigimtą gyvenimą, prisilaikydamas tikėjimo > tai
syklių ir naudodamas apturėtomis iŠ Dangaus ma
lonėmis. Prigimtas doros mokslas savo akis at
kreipia vien tik į protą, ir tenai ieško geram gy
venimui patarimų. Protas žmogaus, tai jo di
džiausia nuo Dievo suteikta dovana. Protas jį 
skiria nuo gyvulių ir augalų. Todėl žmogus ir 
privalo gtengtiea, kad augalų ir jo gyvuliškas gy
venimas klausytų jo proto nurodymų, žinomas 
daiktas, kad žmogaus protas nėra neklaidingas. 
Iš to matome, kad amžiams bėgant žmonių gyve
nime pasitaiko nutolimų nuo tvirtos doros kelio. 
Iš to kįla reikalas pagelbos, apreikštos doros. 
Nutolimus ir paklydimus privalo taisyti patys 
žmonės atydžiau gvildendami proto išvadžiojimus 
ir prigimtį. Protas pažindamas pasaulį, 
atranda jame panertas tiesas. Protas negali nie
ko pridėti kas tame pasauly jau yra. Doros 
gi mokslui aeažteaka pasakyti, kaip elgiasi ky-

•) Darb. Ap. II, (ū-13) 
(Tąsa aat fl pusi.)
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RAULO SU KAZIU PAŠNEKOS
IŠ RAULO PRIETIKIŲ.

Ką Raulas matė išėjęs pasivai
kščioti; nemalonus atsitikimas ir imdamas, prakalba.

po juo sapnas.
(Tąsa iš No. 28)

Ilgai bėgo Raulas, ilgai mir
gėjo jo padai. Pasiekė jau miš
ką ir tik tuomet teišdrįso atsi
žvelgti atgal. Ir kas gi? Bulius 
palikęs toli ir rainiai sau ganėsi. 
Kaip akmuo nuriedėjo Raului 
nuo širdies ir jis krito į medžio 
pavėsį. Buvo sušilęs, sukaitęs, 
sunkiai alsavo, taigi nei minčių 
sutvarkyti negalėjo. Šokinėjo 
jos po galvą, kaip kibirkštys 
skeliant ugnies iš titnago. Ga
lop visgi pasidarė geriau, nusi
ramino.

Garbė Marksui, — tarė jis su 
baime primindamas bulių, — iš
likau sveikas. Kvailas sutvėri
mas tas bulius. Aš jam rodžiau 
visą savo prielankumą, o jis va 
kokias štukas krečia. Ir išdrįsk 
tu man šokti ant manęs, socija
listo !

Čia Raulas paleido savo burną. 
Iškoneveikęs tą raguotą sutvė
rimą kiek jo prastų žodžių ži
nojimas išnešė, antras akmuo nu
riedėjo jam nuo širdies, — atliko 
savo soeijalistišką priedermę. 
Reikia priminti, kad socijalistų 
blogų žodžių žinojimas yra nema
žas.

Jautėsi pavargusiu, akys neno
romis merkėsi ir jį apėmė snau
dulys- Bandė dar snaudulį nu
sikratyti, pasiraivė, — ir po kiek 
laiko jau knarkė, pritardamas 
kokių ten paukštelių čiurškėji- 
mui.

Ir sapnuoja Raulas... Sapnas! 
Sapnyje beturtis tampa neišma
tuojamų turtų valdovas, troškan- 
tis garbės prisigeria jos iki so
čiai, niekšas atsiekia savo žemą 
tikslą, na, ir socijalistas įvyk
do sapne socijalizmą.

Sapnojasi Raului jo numylėtas 
sapnas.

Jis eina puikia gatve. Namai, 
tvoros, žmonių parėdalai vis rau
donos spalvos. Net gatvės, šaly- 
gatviai ir tie raudonomis plyto
mis išgrįsti. Su kitokia spal
va nei nepasirodyk — pirštais už
badys. Raulas šypsosi ir ran
kas trina. Ak, kaip puiku so- 
cijalizmui įvykus!

Eina į krautuvę laikrodėlio pa
siimti (socijalizmui esant niekas 
nei pirks, nei parduos). Išsi
renka kur puikiausi, prisikabina 
ir nei ačiū nepasakęs traukia pro 
duris. Aplanko drapanų krautu
ves, pasirenka dailius drabužius, 
pergirėdo, ir iš Raulo tikras pir
mos klesos ponaitis. Tokiam ne 
gėda nei apie merginas pasisuki
nėti!

Eina kur žmonių tirščiausia. 
Landžioja po minią ir vis smailio
mis akimis dairosi į juodakes ar 
nepasidabos kokia. Nužiūri. Drą
siai prisiartina, nusiima skry
bėlę ir patogiai turstelėjęs per
eisią to.

— Skaisčioji panelė! Esu Rau
tas, plačiai pagarsėjęs Raulas...

“Skaisčioji” meiliai šyptelėja.
— A, tai tamsta esi Raulas? 

Labai, labai malonu pažinti.

]

kur būt puikiausios gatvės ir pa
veda naujai porelei.

Gavę reikalingus nurodymus, 
jiedu iš naujo ant gatvės. Eina 
į savo naujo gyvenimo vietą ir 
linksmai čiauškasi. Staiga Raului 
ateina mintis.

— Na, ir kam man reikėjo čia 
taip skubėti su apsivedimu? — 
mąsto paslapčia. — Nei prisižiū
rėjau gerai nei ką, o čia tuojaus 
ir vesti. Antra, galėjau kur kas 
gražesnę pasirinkti. Šitos ir no
sis biski kreiva ir eina persikrei
pus ir... Ne, reikia geresnės pa
siieškoti.

Nedaėjęs nei iki sau paskirtos 
gyvenimui vietos, Raulas sustoja 
ir nukreipia šneką.

Žinai, tainistelė, aš dar jau
nas ir šio, ir to.... — užveda iš to- 
o. — Nebūsiu aš tamistai pora, 
taip čia neimk. Kasžin ar nege
riau būtų mudviem persiskyrus?

Nuliūsta panelė.
— Tai kam manęs dar klau

sei? Būtum ant syk pasakęs, kad 
manęs nenori ir gana. Nebūt rei
kėję nei laiko tiek sugaišti. Bet 

gi bedarysi? Dabar laisva mei
lė ir nenorint žmogaus nepriver
si. Taigi geriausios kloties ir likk
sveikas.

Tai tardama duoda ranką ir at
sisveikina. Džiaugiasi Raulas taip 
greitai bėdą nusikratęs.

— Nebūsiu daugiau toks kvai
las. Išsirinksiu dabar mergina, 
kaip rožę, kaip kvietkelę, — 
džiaugdamos jis šnabžda.

Ir vėl jis minioje, vėl dairosi, 
ieško. Staiga kas tokio atsitinka. 
Pakila triukšmas, klyksmai, iš
gąsčio balsai, visi bėga kur tik 
keno akys nešą. Raulas stebiasi 
kas čia galėtų atsitikti, kas do 
priežastis to viso. Pamato. Apsi
pila šaltu prakaitu, norėtų bėgti, 
bet kojos, kaip švininės, nejuda 
nei iš vietos. Panėręs galvą, at
statęs ragus, su nepaprastu grei
tumu prie jo artinosi.... bulius! 
Jau va čia, nebetoli. Raulas jau
čia jo įnirtusį šniokštimą kvapą, 
ragai jau, jau siekia jo kūną....

— Gelbėkite! Gelbėkite! — 
šaukia jis baimės perimtas... ir 
atbunda.

Dangus apsiniaukęs, vėjas lak
sto po medžių viršūnes, linguoja 
šakos. Lietus pila, kaip iš kibiro. 
Vanduo sriovėmis bėga per Rau
lo permirkusius drabužius.

- Tfu! — pašoko ir nusisp’O- 
vė Raulas, — ir vėl tas kvailas 
bulius. Ir neapsižiūrėta gi mane. 
kad lis. Prakeiktas bulius! Eik 
dabar namon visas šlapias, kaip 
iš vandens ištrauktas. Kad jau 
nesiseka, tai nesiseka!

Pužas.

Raului širdis apsalsta. Šypso
si ir švelniai, švelniai, kvapą už-

— Suteikite man tą garbę su 
manim pasivaikščiojant, pasišne
kant...

— Kodėl ne, kodėl ne. Su to
kiu patogiu ir inteligentišku 
jaunikaičiu man tikrai bus malo
nu praleisti laiką, — pritaria sai 
džiai primerkdama akutes.

Kaip balzamu tepa tais žodžiais 
Raulo širdį. Iriasi juodu per mi
nią, kalbasi ir Raulo širdis tirp
sta, kaip cukrus, po kurią bėgio
ja malonus šiurpuliai.

— Gerai būtų kur į teatrą užė
jus, — pastebi Raulas.

Sulygsta. Nueina sėdasi į min
kštas, kaip paduškos sėdynes. 
Klausosi švelnios muzikos, gė- 
rėjasi skambiais artistų balsais.

— Ir vis tai už dyką! Ot, kas 
reiškia socijalizmo gadynė! — 
džiaugiasi Raulas, smailiai žiūrė
damas į savo draugę.

Prisiklausę muzikos, dainų vėl 
patraukia į gatves, o iš ten į 
parkus. Nedrąsiai paima Raulas 
už rankos savo naujai draugei.

— Skaiščioji! Tamsta man be
galo patinkat. Negalėsiu aš be 
tavęs gyventi.... Aš tamstą my
liu! — puola jis ant kelių, vi
sas nuraudęs.

Meiliai nusišypso panelė:
— Kelkis mano jaunikaiti. Klū

poti, reiškia nusižeminti. Dabar 
socijalizmo gadynė ir mes visi 
lygūs. Su mielu noru sutinku 
būti taip garsaus jaunikaičio gy
venimo draugė.

— Ant rankų nešiosiu, tu ma
no širdele! — meilinasi Raulas 
pašokęs, kaip elektra padilgin
tas. — Kaip balandžiai burkuosi- 
va visą amželį!

Staiga susirūpina.
— Bet kurgi gyvensiva, kad 

aš nei namų atsakančių neturim?
Nusijuokė “širdelė”:
— Tamsta, Raulai, vis tebema

nai gyvenąs kapitalizmo gadynė
je. Dabar, matai, socijalizmui 
esant, visa nuosavybė valdžios 
rankose. Eiva pas miesto virši
ninkus, tai jie ir suteiks mud
viem gyvenimui namą.

— Gerai, balandėle, sakai. 
Prie progos tenai galėsiva su
sižieduoti ir užsiregistruoti, — 
dadurė Raulas.

Juokais pasileido “balandėlė”:
— Užsiregistruoti? Ak, tam

sta, juk žinai, kad prie socijaliz
mo turi būti laisva meilė. Nori — 
šiandien gyveni, o rytoj ne. 
Kam dar tos visos komedijos su 
užsiregistravimais ?

Raului nesinori parodyti savo 
nežinojimą.

— Suprantama, kad taip. Aš 
tik taip sau tą priminiau, — tei 
sinasi.

Traukia juodu pas miesto vir
šininkus. Nueina. Ištiestomis 
rankomis sutinka miesto valdi
ninkai.

— Sveikiname naują porą, svei
kiname, — meiliai jie kalba. — 
Sakote, norite stuhos gyvenimui? 
Tuojaus rasime.

Atverčia knygą, peržiūri neap
gyventų stubų numerius. Parenka

J. Kulį į teismą ir patupdysian- 
čios jį aut “loskavos” duonos. 
Matomai, tas p. Kulį taip pergąz- 
dino ir sumaišė, kad jis nebežino
damas kas daryti paėmė ir pa
traukė teisman... tas pačias 
“Naujienas”.

Ei! Kutros, Konkolauskai! 
Svečiai iš Lietuvos jau atvažia
vo. Į darbą!

• •
•

Socijalistų laikraščiai, kiek jų 
neprausta burna išneša, rėkia, 
kad niekas iš socijalistų nei cento 
neaukautų naujiems iš Lietuvos 
svečiams. Bereikalingas i perspė
jimas. “Keleivio”, “Liasvės” lei
dėjai ir beto neaukaus, o šiaip 
mūsų cicilikai driskiai ir ubagai, 
kaip iš lauko, taip ir dvasioje.

Pužas.
(Pradžia ant 5 pusi.) 

dinti, reikalinga, kad Esperanto 
kalba tarp katalikų kuoplačiau- 
siai išsiplatintų, nes prie dabar
tinės daugkalbystės, visi aug
ščiau minėti dideli sumanymai 
katalikiškos tarptautiškos orga
nizacijos turės kovoti su daugy
be neparankumų arba, tik paliks 
projektais, kadangi susivieniji
mas be visapusiško susipratimo, 
suikalbėjimo yra visiškai negali
mas. Taigi kas pageidauja su
sivienijimo visų katalikų, pri
valo apsišarvuoti tarptautiška, 
neutrališka-pagelbine kalba. Apie 
jos naudingumą mums katali-

Blaivybes Dirva.
l

41TAS SEIMAS
Lietuvių Rymo-Katalikų Pilnųjų 
Blaivininkų Amerikoje Susivieni
jimo, atsibus rugsėjo RUGSĖJO 
15 ir 16 DIENA, 1914 m., Wor- 
cesteryje, Mass. Sv. Kazimiero 
Lietuvių parapijoje.

SIS—TAS.
Apie vakarus, atsibuvusius lai- 

“Vyčių” seimo, tautiškuose
Ateityje” ir “Lietuvoje” pra

nešė tas-pats korespondentas p. 
J. Paprusis. Kas keisčiausia, vie
name iš tų laikraščių jis, rašo, 
kad laikė vakaro buvo vaidinta 
“Nepasisekė Marytei”, antrame 
gi nuoširdies pasisako, kad apie 
vaidinto veikalo vardą nieko ne
žinąs. Turbūt p. Paprusis vie
nam laikraščiui rašė kairiąja 
ranka, o antram — dešiniąją, ir 
pasielgė sulyg formulos: “lai de
šinė nežino, ką daro kairioji.”

•
• •

Net “Naujienos” ir tos pripa
žino, kad lietuvių socijalistų skel
biamasis “socijalizmas” “einąs 
keletą dešimčių metų paskui gy
venimą”. Tą visi senai žinojo. 
Tik, dėja, “Naujienos” neapsi- 
žvalgo aplinkui savęs, o tikrai 
pamatytų, kad jos visas veikimas, 
tai Don—Kichoto kova su malū
nais, apie kurią jau viduramžiuo
se Servantes aprašė.

“Naujienų” spaltose užgiedo
jo... kas? Ir neatspėsite... Ogi 
ožys! Išsyk buvau manęs, kad 
tai pats p. "Naujienų” redakto
rius eina mikčiojime lenktynėsna 
su ožiu. Mat, abu barzduotu. Da
bargi pasirodo, jei kitų praneši
mams tikėti, galvą užrietęs, kad 
bliauna, atsiprašau, mikčioja ir 
prunkščia... ir vėl neatspėsi, - 
ogi mūsų gerbiamas “kritikas”, 
enciklopėdijos ir geros dalies lie 
tuviškų laikraščių ex-redaktorius 
ir, galiu pridurti, ex-Kleofas
Jurg—onis! Ir netikėk po 
kad geras, į degeneraciją.

to,

Anuomet “Naujienos” garsino 
ir grasino patrauksiančios agentą

Hartfordo vyskupo laikraštis 
Cahtolic Transcript liepos 9, 1914 
praneša, kad katalikai, kurie pri
taria prohibieįai arba uždraudi
mui svaigalų .išdirbimo ir par
davimo gėrimįų, rugsėjo 4 laikys 
konferenciją Niagara Falls.

Nors Amerikos katalikų Pil
noji Blaivybė per daugelį metų 
jau buvo šiek-tiek pasekminga, 
tečiau dar neturime jokios orga
nizacijos, kuri priešintųsi svai
galų pirklybai. Mes net turime 
palinkimą žiūrėti į tokias orga
nizacijas, kaipo protestoniškas. 
Iš 940 atstovų, kurie dalyvavo 
pastaroje Prihibicijos konvenci
joje, radosi vos du kataliku. Aš
tuoni katalikai dalyvavo prieš- 
smūklinės Sąjungos konvencijoje 
praėjusiame rudenyje Columbus, 
Ohio mieste, rugsėjo mėnesyje, 
1913 m.

Svaigalų piritlybos gyvybė yra 
padėta ant svarstyklių; o kata
likams, kurie užjaučia smuklių 
priešams, tinka sudaryti savo or
ganizaciją, arba sujungti savo 
pasistengimus su pasistengimais 
kitų organizacijų, kurios jau nuo 
seniaus yra pasirįžusios suardy
ti svaigalų pirklybą, kuri sten
giasi statyti savo stipriausias 
tvirtoves kame skafitlingiausiaij 
katalikai gyvena.

Todėl gi, mes žemiaus pasirašu- 
sieji, paraginti Trečiojo Balti
morės Koncilijo, “kad visi ka
talikai, kurie užsiima pardavinė
jimu alkolinių gėralų, pamestų 
tą pavojingą pirklybą”, kviečia
me visus katalikus, kurie prita
ria prašalinimui smuklių — di
dės pikto progos — kad pribūtų 
į konferenciją, rugpiūčio 4, 1914, 
į svetainę ASSEMBLY HALL 
(Prie “Cataract House” ir “In
ternational Hotel”), Niagara 
Falls, N. Y.

Čia vieta daugelio parašų, tarp 
kurių yra keli katalikų kunigai 
ir daug Jungtinių Valstijų ka
talikų piliečių.

Šio susivažiavimo tikslas yra 
sutvarkyti judėjimą, kuris užra
šys skaičių darbščiųjų katalikų 
vyrų ir moterų, kurie stengsies 
išdirbti dėsnius iigaišinimui svai
galų pirklybos visose valstijose.

Šitas tai pirmutinis susiorga- 
nizavimas katalikų, kurie griežtai 
pripažįsta uždraudimą svaigalų 
pirklybos, kaipo atsakomą pro
gą prašalinti nodoras svaigalų 
gėrimo Veikmes. Ligšiol moralis 
intikrinimas buvo skaitomas už 
geriausį įrankį. Bet prasiplati

kams negali būti dvi priešingos 
nuomonės. Mūsų, amžiną a., ne
užmirštinas, brangus vadovas, 
kuri. Emilius Peltier’as tvėrėjas 
ir pirmas prezidentas “Tarptau
tiško Katalikiško Esperantų su
sivienijimo”, štai ką pasakė:

Kokia nauda visiems kunigams, 
kokia jėga visos bažnyčios, koks 
gerumas visoms sieloms, jeigu 
krikščionys suprastų viens ki
tą, susikalbėtų; jeigu visi vie
nuoliai, vienuolės, misionieriai 
mokytų vaikus viena kuoleng- 
viausia kalba; jeigu naudingos 
knygos, vos tik pasirodę, būtų 
tuojaus verčiamos į tą kalbą; jei
gu nariai įvairių tautų ir drau
gijų, vienybės ir apšvietos, ga
lėtų koresponduotis tarpe savęs 
neutrališkąja kalb visų priei
namąja*). Nauda būtų iš to ne
išmatuojama, be rubežių! Atkar- 
tojant tuos prakilnius troški
mus mūsų pirmojo prezidento, 
aš užbaigiu su vilčia, kad mes, 
katalikai, nebūsime ilgai tokie 
svyruojantis priėmime to didelio 
įrankio susivįenijimi{i, kurį 
mums suteikė progresas, formoje 
Esperanto kalbos, ir kad aima
navimas kunigo E. Peltier’o, kad 
mes katalikai, paprastai, tiktai 
tada pradedame žengti, kada 
mūsų priešai jau nuo seno užė
ję kelią — niekados neišsitei- 
sįs.

Kun. A. Dambrauskas,
Vertė katalikas Esperantas.

*) Esp. aKt. N. II pag. 6.

nimas uždraudimo judėjimo Jun
gtinėse Valstijose, ir veiklusis 
sądarbavimas daugumo katalikų 
piliečių prižadina viltį naudin
gumo pasistengimų. Gali susior
ganizuoti tikra draugija katalikų, 
kuri visuomet laikys tam tikrus 
seimus, sulyg nutarimų kokius 
padarys Niagaros Seimas. Vi
siems bus leista klausyti posėdžių 
svarstymų. To Seimo veikiama
sis sekretorius yra Jokūbas F. 
Dimes, Banko Teisėjas, Scran
ton, Pa. Šis teisėjas gali suteik
ti kiekvienam, norinčiam įnfor 
macijos apie būsiančią konferen
ciją. Nereikia formališko už
kvietimo, nes toje konferencijoje 
visiems leista dalyvauti. Tik
ras programas bus vėliaus pa
skelbtas. Didis svarbumas apsi
reiškia tuo judėjimo. Beabejo
nės susirinkimas bus skaitlingas.

K. P. S.

Gegužinė pilnųjų blaivininkų 21 
kuopos nuo Town of Lake.

Pilnųjų blaivininkų 21 kuopa 
laike mėnesinio susirinkimo 6 d. 
liepos apart kitų nutarimų apie 
dabartinį ir ateities jos veikimą, 
nutarė savo sąnariams surengti 
pikniką, arba gegužinę. Sulaukę 
paskirtos dienos, 26 d. liepos ap
leidome miestą su jo visais dū
mais, kad pakvėpuoti tyruoru ir 
pažaisti puikiame Calumet Grove 
miške. Pirmutinį būrį išvežė p. 
St. Kąsmauskis, savo vežime, pui
kiai padabintame lietuviškomis 
ir amerikoniškomis vėliavomis. 
Antras būrys išvažiavo kiek vė
liaus, o likusieji, sykiu su pirmi
ninku kun. A. Briška ,1 v. po 
pietų, kuris sykiu žaidė ir vado
vavo kai-kuriais žaislais. Iš su
sirinkusiųjų Unksmių veidų buvo 
galima išskaityti, jog toje valan
doje jautėsi laimingais ir kaip 
artimiausieji giminės, nors tai 
vaikai iš įvairiausių tėvynės Lie
tuvos kampelių. Linksmai dai
nuodami žaidė Aguonėlę “Rū
telę” ir kitus lietuviškus žai
slus. Saulei leidžiantis, visas 
buris susėdo po lapuotais me
džiais prie užkandos. Paskui gi 
p. Paukšta nufotografavo ir ke
tino padaryti paveikslus pirmo
sios pilnųjų blaivininkų geguži
nės nuo Town of Lake. Taip blai
vininkams besilinksminant ir va
karas atėjo ir noromis nenoromis 
prisiėjo užbaigti žaidimus, ap
leisti mišką ir grįžti į miestą.

Knrzemnleks.

Nesvarbu kas geriaus meluoja, 
bet svarbu kas naudingai dar
buojasi.

Nesvarbu rėksmas, svarbu rim
tas darbas.

Ne sūnūs tas kurs savo mo
tina netik apleidžia, bet dar ir 
skriaudžia.

ANTRAS “LIETUVOS VYČIŲ” 
KONGRESAS.

Montello, Mass., 7, 8 ir 9 liep°z, 
1914 metų.

..Kongresas prasidėjo šv. Mišio
mis šv. Edvardo bažnyčioje, 
kurias atlaikė kun. Saurusaitis, 
AVaterburio klebonas. Po šv. Mi
šių kun. K. Urbanavičius, Mon
tello’s klebonas, pasakė pritai
kintą tai iškilmei pamokslą.

Posėdžiai prasidėjo 2 vaL po 
pietų, vietinės “L. Vyčių” kuo
pos salėje, 195 Amcs st., kongre
są atidarė malda kun. Urbanavi
čius, vietinis klebonas. »

Pirmiausia tapo primti dele
gatai: —

I kuopę, Montllo, Mass., pil
nų sąnarių 50.

1. Mykolas Abračinskas.
2. Marijona Juškienė.
3. Ona Kašėtaitė.
4. Tadas Kubilius.
5. Pranas Virmauskis.
6. M. A. Norkūnas, centro 

pirm.
7. Kun. K. Urbanavičius, lai

kinis dv. vadovas.
II. kuopa. Lewjston, Me., 

pilnų sąnarių 31, su naujais 50.
1. Steponas Bugnavičius.
III. kuopa. Philadelphia, Pa., 

sąnarių 29, su naujais 69.
1. Simanas Kvietkus.
IV. kuopa. Chicago, III., Die

vo Apv. parap. sąnarių 141, su 
naujais 200.

1. Aleks. Aleksandravičius.
V. kuopa. Chicago, III., Šv. 

Mykolo parap. sąnarių 27, su 
naujais 41.

1. Kazimieras Pakštas.
VL kuopa. Hartford, Conn., 

sąnarių 17, su naujais 28.
1. Antanas Kneižis.
VII. kuopa. AVaterbury, Conn., 

išviso sąnarių 20.
1. Juozas Kovas.
VH. kuopa. Chicago, III., Visų 

Šv. parap., sąnarių išviso 40.
1. Kun. F. Kemėšis.
IX. kuopa. Gilbertville, Mass., 

sąnariu išviso 13.
1. Aleks. Račkus.
X. kuopa. Athol, Mass., sąnarių 

95, išviso su naujais 98.
1. Kun. Pr. Meškauskas
2. Jonas Andreliunas
3. Paulina Varabauskaitė
4. Juozas Nevedonskas.
XI. kuopa. Homestead, Pa., są

narių 30, su naujais 38.
1. Antanas Visminas.
XII. kuopa. New York, N. Y., 

sąnarių 20, su naujais 37.
1. Jer. Naginevičius
2. Jonas Navickas.
Išviso 22 delegatu nuo 12 kuo

pų, sąnarių 670.
Svečiai: 1. kun. Dr. M. Gus

taitis iš Marijampolės.
2. Juozas Gabrys iš Paryžiaus.
3. Kun. P. Saurusaitis iš Wa- 

terbury, Conn.
4. Kun. T. Žilinskas iš Boston, 

Mas.
5. Kun. Ambota iš Hartford, 

Conn.
6. Kun. Krasnickas iš Cambrid

ge, Mass.
7. Kun. K. Vasiliauskas iš Wor- 

cester, Mass.
8. Kun. Varnagiris iš Brook

lyn, N. Y.
Daugelis mokslevių ir kitų.
Po priėmimui delegatų tapo 

išrinkta kongreso valdybą ir ku
rią pateko:—

Pirm. kun. F. Kemėšis
Vice-pirm. Aleks. Aleksandra

vičius.
I raštininku Jonas Navickas
II. raštininku Aleks. Račkus.
Knygų peržiūrėjimui komisi

ja:
1. Antanas Visminas, ir
2. Ona Kašėtaitė
Maršalkos:
1. Marijona Juškienė, ir
2. Mykolas Abračinskas.
Dvasiškas vadovas, kun. K.

Urbanavičius.

POSĖDŽIAI
Kongreso Valdyba užima savo 

vietas. Pirmininkas prakalba į 
delegatus bei svečius ir pataria 
siųsti telegramą dvasiškajai vy
resnybei. Prasideda ilgesnės dis
kusijos, kurios užsibaigia nutari
mu siųsti laišką Bostono Kardi
nolui. P. Kovas įneša klausimą, 
kad iię laiškai ir atsakymai būtų 
patalpinti angliškuose ir lietu
viškuose laikraščiuose. Susirinku
sieji įnešimą priima ir ingalioja 
kun. K. Urbanavičių atlikti iį 
darbą.

Kun. Urbanavičius paduoda
įnešimą, kad nors kuom pagerbti

puošėjus salės ypatingai p. Nor
kūną. Kun. Kemėšis pataria iš
reikšti padėką delnų plojimui

Tarpe išpuošimų akį traukė į 
savę rūtų bei radastų vainikas 
nuo Montello lietuvių-moterų, 
trįs žolelių bukėtai nuo p-lės Ka
šėtaitės ir vienas nuo p-nioa 
Virmauskienės.

Toliau tapo perskaityti pas
veikinimai, — laiškai nuo p-lės
M. Drumstytės iš New Yorko ir

D-ro Rutkausko iš Chicagos; 
telegrama nuo Buškaus ir Raz- 
manto iš AVaterbury. Pasveiki
nimus susirinkusieji priėmė del
nų plojimų.

Toliau sveikina “L. Vyčius” 
svečiai: —

Kun. Dr. Gustaitis ir p. Juo
zas Gabrys. (Aplodismentai). Pa
sibaigus pasveikinimams, tapo 
perskaitytas pereitų metų kon
greso protokolas, kurį susirin
kusieji priėmė.

Toliau Centro Valdyba išduoda 
raportą. Raportas visų vienodas.

Pirmininkas pažymi, kad davė 
atspausdinti konstitucijas, už ku
rias užmokėjo iš savo kišeniaus 
1/dol 60c. Iškįla klausimas apie 
sugrąžinimą pinigų p. Norkūnui 
už išspausdinimą konstitucijų. 
Nutarta skolą atlyginti. Prie to, 
už tokius p. Norkūno darbus, de
legatai bei svečiai išreiškia jam 
padėką atsistojimu ir delnų ploji
mu.

Toliaus, Philadelphijos delega
tas p. Kvietkus išduoda atskaitą 
apie Baltimorės kuopą, kuri dar 
neprisidėj prie “L. Vyčių”. Pa
sirodo, kad tame kaltinami keli 
asmenįs. Nutarta šį nesusiprati
mą ištirti ir prašalinti.

Toliau seka Aonstitucijos svar
stymas.

Pasirodo, kad čikagiečiai atsi
vežė su savimi jau apdirbtą 
naują (pagal seną) konstituciją. 
Kįla klausimas, kurią svarstyti, 
ar seną ar naują? Vieno balso 
dauguma nutariama skaityti ir 
svarstyti seną, o kas bus ne
aiškaus, vadovautis čikagiečių 
nauja konstitucija.

L posėdis užsibaigia, kurį už
daro pirm 8 vai. vakare.
Diena antra, 8 liepos. Posėdis H.

Pirmininkas posėdį atidaro 8 
vai. ryte.

Pirmiausia pradeda svarsty
ti konstituciją.

Besvarstant skyrių II iškįla 
svarbus klausimas kas link sąna
rių amžiaus. Išsireiškia daugelis 
nuomonių, viena kitai priešin
gų. Kalba beveik visi delegatai 
su dideliausiu karštumu. Iš svar
besnių nuomonių yra šios: —

1. Neduoti jauniems savaran
kiškumo ; visame kame privalo 
vadovauti vyresni; ir.

2. Iki 35 metų kiekvienas vytis 
ar vytė privalo turėti sprendžia
mąjį balsą, o nuo 35 tik pataria
mąjį.

Antgalo po 3 valandų diskusi
jų pirmininkas leido balsuoti. 
Nutarta atiduoti jaunimui sava
rankiškumą (18 balsų). Kitigi, 
priešingi, nuo balsavimo susilaikė.

Nutarta — visiems naujai įsto
jusiems nuo 11 kongreso duoti 
sprendžiamą balsą iki 35 metų 
amžiaus, po 35 metų turės tiktai 
patariamą balsą. 17 balsų prieš 4.

Visi sąnariai įstojusieji prieš 
II kongresą turi sprendžiamą 
balsą ant visados.

Priimami į “L. Vyčius” nuo 
16 metų.

Vienbalsiai nutarta, kad kiek
vienas kunigas, organizacijos 
sąnarys, turi sprendžiamąjį bal
są be amžiaus skirtumo; taipgi 
nutarta duoti dv. vadovui pilna* 
teises priežiūros tikybos dalykuo
se kuopose ir kongresuose, net 
ir be mandato.

Vienbalsiai nutarta, — asme
nims suteikti “garbės” vardų 
tiktai už ypatingą užsitarnavi- 
mą: jokia pinigų suma nesutei
kia “garbės” vardo. Kandida
tas į “garbės” narius turi būti 
perstatytas kongrese per kuopų 
delegatus, -gi kongresas tuomet 
nusprendžia, ar suteikt šiam as
meniui “garbės” vardą, ar ne. 
TTT Posėdis prasideda 5 valandą.

Pirmiausia perskaityti pasvei
kinimai: —

Laiškas iš Baltimorės nuo p. 
A. Ramoškos ir telegrama nuo p. 
Šaliuno bei p-lės Stalioniutės iš 
Waterbury. Susirinkusieji pas
veikinimus priima delnų ploji
mu. *

Toliau svarstoma skyriai XVI,
/-t .



DILAUGAB

Liepos (July)x30, 1914.

XXL ir XXII. Čia kalba p. Gab
rys ir kiti.

Nutarta išrinkti komisiją, kuri 
sutvarkys Lietuvos “Vyčių” — 
gimnastu skyrius.

Į komitiiji) tapo išrinkti: — pp. 
Gabrys, J. Kaupas, J. Ramanaus
kas ir kun. F. Kemėšis.

Prieš posėdžio uždarymą išreik
šta, padėkojimas delnų plojimu 
kl. V irmauskui, p. Gabriui, pietų 
rengėjoms bei rengėjams.

Posėdis uždarytas 6:45 vai. v.
TREČIA DIENA — 9 LIEPOS.
IV. Posėdis atidarytas 8:20 

vai. iš ryto:
Svarstoma konstitucija; visų- 

pirma apie mokesnį. Vienbalsiai 
nutarta, nustatyti vienodą mokes
nį visoms kuopoms :—25 centai įs
tojimo; 10 centų mėnesinio mo
kesnio; į centrą reikia siųsti lie
pos ir gruodžio mėnesyj po 10 
centų nuo nario t. y. 20 centų 
metuose.

Narys persikeldamas j kitą vie
tą, stoja vietinėu kuopon be įsto
jimo mokesnio.

Narys neužsimokėjęs už 3 mė
nesius tampa suspenduotas, o už 
6 mėnesių išbrauktas iš “L. Vy
čių.“

Neturtingi moksleiviai prisira
šiusieji prie “L. Vyčių” nemoka. 

Konstitucijos pataisos: Nutarta.
Skyriaus II, parg. 2, permai

nyti ant čikagiečių par. 3 to pa
ties skyriaus.

Skyriaus III užvardijimą “Na
rių užduotis“ permainyti ant 
“narių priedermės”. Parag. 1, 
turi skambėti: “Kiekvienas na
rys ir narė, privalo rūpinties pa
žinti Rymo-Katalikų tikėjimą, la
vinties krikščioniškoje doroje ir 
kelti tautos kultūrą”.

Pargr. 7 ir 8 išbraukti visiškai, 
kadangi jau tas yra minėta dau
gely vietose.

Skyriaus IV, par., “Surengti 
nemažiau kaip du sykiu į metus 
ap vaikščiojimą ir t.t.“ pertaisyti 
ant “Surengti vieną kartą į me
tus tautišką šventę, šv. Kazimie
ro, Lietuvos patrono, dienoje. 
Pargr. 2, išbraukti.

Skyriaus V išbraukti abu pa
ragrafu.

Skyriaus VI, parg. 2, pertaisy
tas.

Skyriaus VII parag 1, pertai
sytas šiaip: ‘ ‘ Centro valdyba pri
valo pasistengti turėti sąryšį su 
lietuvių ir svetimtaučių žymes
nėmis draugijomis bei įstaigo
mis”. Parag. 2, apleisti.

Skyrius IX. Prie kultūros: Nu
tarta, kad organizacija šelps pa
gal išgalės pinigiškai, katalikiš- 
kai-tautiškas įstaigas.

Skyriaus XII, parg. •, sutrum
pintas šiaip: “Kongreso vieta, 
kas metai bus paskirta paties 
kongreso. Parg. 3 pertaisytas 
šiaip: “Kongresą atidaro cen
tro pirmininkas; veda išrinkti 
vedėjai”. Prie šio skyriaus pri
dėta naujas paragrafas: “Kuo
pos gali siųsti vieną delegatą nuo 
kiekvieno dvidešimts narių; ma
žos kuopelės gali siųsti delega
tą susidėjusios“.

Skyriaus XVII, parg., 5 pa
taisytas: “Stengties uždėti nau
jas kuopas”.

Skyriaus XXIII, parag. 2 iš
braukta žodžiai ‘arba jų vaikų.“

Skyrius XXV permainytas 
šiaip: “Narys turi būti priima
mas tik po pasirašymui į knygą, 
bu dvejais paliudijimais drau
gu”.

Kun. F. Kemėšis tapo kongreso 
ingai iotas sutvarkyti konstituci
jos skyrius ir paragrafus, ir iš
tobulinti sakinius gramatiškai.

Nutarta vienbalsiai, kad “L. 
Vyčiai” prisideda prie L. R.-K. 
Federacijos su pažymėjimu, kad 
mokėti 6 c. nuo nario į metus.

Vienbalsiai nutarta siųsti du 
delegatu į L. R.-K. Federacijos 
Kongresą, būtent: kun. Pr. Meš
kauską ir Aleks. Aleksandravičių.

Nutarta, kad kuopos laikytų 
apskričių susivažiavimus: apskri
čių organizatorius išrenka pa-

•tps apskričiai.
(Pertrauka 10 minučių)

Po pertraukai.
Atskuta knygų peržiūrėtojų 

komisijos: Paaiškėjo, kad pini
gai išsiųsti iš 11 ir 12 kuopų pas 
pirmininką; pirmininkas šiuos 
išsiuntęs kasininkui, bet kasinin
kas pastarųjų negavo.

Nutarta pinigus suieškoti; jų 
•uradiraas pavestas siuntikui ir 
•iunči&tnara. (pirmininkui ir ka
rininkui).

Pakštas įneša klausimą apie 
.iarterį.

fls—ne klausime išsireiškia dau

gelis nuomonių, reikalavimų ir 
prieštaravimų.

Nutarta išimti čarterį Mass. 
valstijoj.

Įgulioti p. Norkūnas ir kl. Juš
kaitis.

Norkūnas įneša klausimą apie 
ženklelius.

Nutarta padirbt vienuodus si
dabrinius ženklelius.

Stud. Al. Račkus įneša klausi- 
mą apie ženklelių uigvarantavi- 
mą (užpatentavimą) AVashing- 
tone. Įnešimas priimtas.

Toliaus vienbalsiai išrinktas 
garbės nariu, p. M. A. Norkū
nas.

Valdybos rinkimas.
(Pirmininkas su vice-pirminin- 

ku rinkti slaptu balsavimu ki- 
ti-gi viešai):

pįrm. — p. M. A. Norkūnas, 
(tas pats). Vice-pirmininkas — 
Aleks. Aleksandravičius. Prot. 
raštininkas. — Al Račkus. Fin. 
rašt. — Ona Kašėtaitė. Iždininkė 
— M. Juškienė. I kasos priž. — 
K. Pakštas, II kasos priž. — A. 
Visminas, III kasos priž. — J. 
Naginevičius. Dvasiš. vadovas — 
kun. Kemėšis. Literatiška ko
misija: Kneižis, Ramanauskas ir 
Virmauskis.
Vieta trečiam kongresui — Chi
cago.

Organas. Po didelių ir smarkių 
ginčų organui išrinktas “Drau
gas”; kaina 1 doleris.*).

Išreikšta padėka atsistojimu 
ir delnų plojimu kun. Urbanavi
čiui ir p. Norkūnui.

Kongresą uždaro naujas dvas. 
vadovas.

Kun. F. Kemėšis, 
Kongreso vedėjas,

Jonas Navickas,
I raštininkas,

Al. M. Račkus,
II raštininkas.

*) Ginčytasi dėl dviejų klausi
mų: 1) ar steigti savo laikraštį, 
ar ne. Daugumos nuomonė bu
vo, kad dar peranksti. 2) Ar or
ganizacijai samdyti sau organą, 
ar ne. Po ilgų ginčų didele bal
sų dauguma nutarta samdyti. Po 
to nutarimo vienbalsiai organu 
išrinktas “Draugas”. “Drau
go” bendrovės vardu kun. F. 
K. pasiūlė tokias sąlygas: susi
radus kurioje kuopoje nemažiau 
i/a narių, užsakančių “Draugą” 
— jis leidžiamas kiekvienam už 
1 dolerį metams; tam skaičiui 
nesusiradus, nariai mokės $1.50 i 
Sąlygos priimtos.

Kun. F. Kemėšis.

VYČIŲ KONGRESO PRAKAL
BŲ ATBALSIS.

Kaikuriems asmenims nelabai 
patiko, kad pavadianu girtybę so- 
cįjalizmo močiute, užtatai jie 
puolasi prie argumento, kuris 
neturi nieko bendro su mano iš
sitarimais. Matyt, kad tą daly
ką atžagariai supranta. O man 
ir dabar tikrai rodosi, kad ne
suklydau tame sakinyje. Nes 
tikrai, anot Alabamos valstijos 
senatoriaus, Richmondo Hobso- 
no, kad Jungtinėse Vaisti joseta 
suvirš $16,000,000,000 būtų su
naudojama geram tikslui, ku
riuos kasmet alkoliui žmonės su- 
aikvoja, tai be mažiausios abejo-> 
nės, negalėtų rasties jokių skur
dų, pačnj žmonių iš liuoso noro 
užtrauktų.

Jie man prikiša girtuoklių 
gimdytojų vaikus, kunigus, vie
nuolius, išdirbančius svaigalus ir 
tuo platinančius girtybę.

Pavienių asmenų, arba kad ir 
pavienitj draugijų veikimai nors 
ir nedoriausi, neturi nieko ben
dro su šituo patikrinimu, ar jie 
būtų kunigai ar vienuoliai, ar 
jie būtų girtuoklių vaikai ar pa
čių blaivininkų vaikai. Vaikas 
už tėvus neturi atsakomybės ši
tame klausime. Čia yra kalba 
abelna, o tai yra nusidėjimas 
prieš geros logikos regulas, trau
kti išvadas (konkliuzijas) iš pa
vienių aM,a asmeniškų prietikių, 
ir pritaikinti visai liaudei arba 
visuomenei, čia nurodoma būta 
visos žmonijos tuo žvilgsniu ig- 
norencija, kad alkolis yra tikri ir 
baisus nuodai. Tai dabar no
roms nenoroms reikia pripažinti, 
kad suaikvoti nuodų nusipirki
mai darbininkų kruvinai užpra- 
kaituoti uždarbiai, parodo svai
galų išdirbėjus ir pardavėjus mi
lijonieriais, ir bent didžiausia da
lis arba skaičius kapitalistų tie
siog ar netiesiog iš tos pirkly
bos gauna progos pralobti, nes 
aiškiai pasirodo, kad daugiauniai 
tie žmonės, kurie turi tvirčiau
sią palinkimą prie turtų,kimba 
visomis keturiomis ir inkibę lai

kosi tos pirklybos. Ir iš to išei
na vieniems pradžia didžiausių 
lobių, o kitiems pradžia didžiau
sių skurdų, kitais žodžiais, ano
ji nelygybė mūsų cicilikėlių taip 
neapkenčiama. O kad tas daly
kas yra faktu neužgintinu, tai 
matome “Šviesos” straipsnyje 
po antgalviu PriešaJkolinis judė
jimas Europoje gegužyj, šių me
tų, lapasš. 62 štai kaip 
skamba: “Nes visi atmena
me Britanijos licencijos metų 
1908 projektą, kuris per 14 me
tų būtų uždaręs 30,000 smuklių. 
Tas projektas nubalsuotas pa
siuntinių salėje 350 balsų prieš 
113, bet tapo sumuštas be disku
sijų ponų (lordų) salėje tiktai iš 
tos priežasties, kad alkolio pirk
lyba buvo sujungta su kitomis 
didėmis finansinėmis viešpatijos 
jiegomis, su aristokratija ir ka
pitalizmu. Šimtas trisdešimts 
ponų būta ar stačiai brogavi- 
riais, arba brogavirių akcijonie- 
riais”... Taigi esu priverstas ir 
vėl pakartoti, kad, anot mūsų 
garsaus ir garbaus rašėjo, am. at. 
kun. Civinskio skurdas arba var
gas pagimdė socijalizmą, o aš 
priduriu tiesiai, kad vargus ir 
skurdus pagimdė girtuoklybė — 
tai liogilškai išeina, kad girtybė 
yra močiutė socijalizmo. Iš vie
nos pusės, girtybė be paliovos 
gimdo žmonijoje didžiausius 
skurdus, o iš kitos didžiausius 
kapitalistus, kuriuos kaikurie as
mens besistengdami sutvarkinti, 
arba jiems pasipriešinti, ir to
kiuo būdu sulyginti žmonijos 
stovį — tai tau ir yra pradžia 
socijalizmo. Tikrai reikia būti 
specijalistu, kas nori gerai šj 
dalyką išdėstyti. Nors mane kai
kurie vadina specijalistu, teeiau 
toli gražu negaliu lyginties prie 
kitij tautų specijalistu, kurių vei
kalus jau apie dvyliką metų ty
rinėju ir lietuvinUį kurie tuo ty
rinėjimu užsiėmė po trisdešimts 
ir keturiasdešimts metų. Ačiū 
Dievui jau ir mūsų tautoje kas
met vis auga skaičius inteligen
tijos, pradedančios šį svarbiau
si klausimą uoliau tyrinėti — ga
lima tikėties nelabai tolimoje 
alkoliui prieis galas.

Kun. P. Saurusaitis.

nius Kubilius, Vincas Marčiulai- 
tis, Pranas Jurkus, Antanas Mie- 
iašis, Kasparas Galminas, Kazys 
Malinskas Kazys Klonjus, Anta
nas Matulevičius, Adomas Urp- 
šys, Anastazija Rakauckiutė, Jo
nas Gudinevičius, Motiejus Sod- 
lauskas, Matas Ramanauckas, 
Uarzdaitis Juozas, Kušmeraitis 
Juozas, Gruodis Juozas, J uode vi- 
če Juozas, Diedonis Jonas, Pajau- 
jieuė Marė, Sevastavieienė Kat-> 
rė, Pranckus Juozas, Kiluonis 
Juozas Žvirblis Vincas, Bondže- 
viče Jonas, Jonušauckas Jurgis, 
Butkus Pranas Kazočiunas Juo
zas, Mikarta Ignas, Norciauckas 
Mykolas, ltaprotas Antanas, So
deikas Antanas, Jasupaitis Anta
nas, Pagudinis Jonas, Linkevičie
nė Pranė, Marcinkevičius Simo
nas, Šalnienė Ona, Leškauckas Jo
nas, Makšiutis Juozas, Latoža 
Pranė, Šatas Andrius, Šatas Pra
nas, Urbonas Jonas, Barzdaitienė 
Ona, K. Kumpikevičius, J. Levec- 
kas J. Stepanauckas, S. Mikla- 
vas, J. Ralka, O. Daraskiutė, N. 
Liabonienė, V. Velžys, N. Klikua, 
B. Tamošaitis, J. Repša, J. Ra
dzevičienė, V. Gurevičienė.

Pittston, Pa.
Po $5.00 Juozas Andriušis, 

Thomas Paukštys, Katarina Va- 
sylienė $3.00, Jurgis Černauckas 
$2.00.

Po $1.00. Ona Kupčiukienė M. 
•Rudaitienė, Antanas Smelstorius, 
Juozas Seskevičia, Vincas Smel- 
storius,^ Audrius Ševets, Antanas 
Strauka, Jenas Jankevičius, M. 
M., Francišl us Bak litis.

Į LIETUVIŲ INFORMACIJOS 
BIURĄ NARIAIS LABDARIAIS.

1. Kun. Urbonavičius $10.00
2. Kun. T. Žilinskas 10.00
3. Kun. Vasiliauskas 10.00
4. P. J. Skritulskas 10.00
5. Kun J. Kasakaitis 10.00
6. Kun. J. V. Kudirka 10.00
7. Kun. P. Saurusaitis 10.0. 
Įsirašiusieji į Liet. Inform.

Biurą nariais rėmėjais:
1. J. Baltrušaitis $5.00
2. P. Petraitis, Moksleivių

Sąjungos pirmininkas 2.00.

ri
laiks nuo laiko reikalauja gero J Kasos glob. Rot. S. J. Cepi 
vaisto kunui trinti. Pabandykite 318 Fourth ava., Home-
Trinerio Linimentą.

3. Giesmė 
čiausių

Wted, Pa.
Kas. glob. P. V. Obiecunas, 22 

and Corson st., S. S. Pittaburt,

New Haven, Conn.
Po $2.00. Jonas Karkauskas, 

Jonas Mošcikas, Jonas Vaitkevi
čius, Elzbieta Vikterienė.

Po $1.00. Adolfina No jai tis, 
Ona Žilrauskaitė, Ona Levickienė, 
Ona Pakelaitė, Domyce Petrauc- 
kytė, Jon. Kudrauckas, Petr. Ar- 
mLilija, Vincas Zavorskis, Mat. 
Kvoratczius, Jon. Mišeikis, Kl. 
Laikus, Jon. Makarevičius, Kar. 
Šidlauckas, Antanas Sukevičius, 
Jonas Merkevičius, Simonas Lo- 
nika, Antanas Petrušauckas, Po- 
vylas Taulosdas, Motiejus Masiu
lis, Petras Dvilys, Silvestras Zig
mantas, P. Taparauckas, Jieva 
Redienė, Petras Arkauckas, Ma
karevičius J. Laurinaitis, Agnieš
ka Daukšienė, Jonas, Kanclerius, 
J. Bakutis, Laurinaitis Jasuda- 
vičius Vladislavas, Kazimieras Be- 
netis, Zygmantas Adomas.

Po $.50 Antanas Valauckas.

PADAKOJIMAS.
Miela man yra tarti nuošir

dų ačiū Blaivybės kuopai iš At- 
hol, Ma-., kuri per p. J. Kumštį 
tį prisiuntė L. I. B. $5.00.

J. Gabrys.

K0NGRESA8.
A. L. R. K. Federacijos kon

gresas atsibus Chicagoje rugsėjo 
22, 23 ir 24. Kiekviena parapija 
gali siųsti kongresan trįs delega
tus, draugijos gi po vieną delega
tą. Delegatų mandatai bei ingalio- 
jimai privalo būti paliudyti vie
tinio kunigo. Parapijos ir drau
gijos, negalinčios atsiųsti kon
gresan atstovo, gali pasiųsti savo 
inešimus 1 'šku.

Kun. J. iriisius, Fed. pirm.

VYČIAMS/
Brangūs jaunieji, skubinu pas

veikinti ir padėknti už gfcrbę, 
kurią suteikėte išrinkdami manę 

Vyčių” pirmininku, kuri garbė 
reikalauja nuo manęs daug dar
bo, bet gi nenusimenu, nes jau 
išrinkta plati centro valdyba, 
kuri dega pasišventimu tarnauti
organizacijai. Aš gi kaipo orga 
nizacijos tarnas meldžiu visų 
“Vyčių” prie bendro darbo, pla
tinti ir tverti naujas “Vyčių” 
kuopas — ir traukti prie centro. 
O vilties pilni, kad visi stebėsies 
iš ateinančio kongreso, kuris atsi
bus Chicagoje 1915 m.

Turiu pranešti, kad dėl įvairių 
reikalų ir silpnos sveikatos tūlam 
laikui verčiamas apleisti šią šalį, 
būtent, nuo rugpiūčio mėnesio, 
taigi kol pagrįšiu malonėkite su 
visais “Vyčių” reikalais kreipties 
pas A. Aleksandravičių, Chicago
je.

Su tikra pagarba.
M. A. Norkūnu.

“LIETUVOS VYČIŲ” ATYDAI.
Gerb. “L. V.” kuopų raštinin

kai teiksitės padėti man galuti
niame sutvarkime Centro knygų. 
Meldžiu prisiųsti man savo kuo- 
pol pilną antrašą ir narių vardus, 
pavardės, su pažymėjimu kiek 
kuris turi metų ir kuomet pristo
jo prie k .opos.

Su gilia pagarba.
“L. V.” Centro Raštin. Al 
Račkus

M.

GERB. SVEČIU IŠ LIETUVOS
MARŠRUTAS.

30 d. Shamokin, Pa.
31 d. Minersville, Pa. 

Rugpiūčio 1-2 d. Phila. Pa.
3 d. Baltimore, Md. 
5-6 d. Pittsburg, Pa.

ir apygardos. 
“ 7 d. Ezport, Pa.

8 d. Homestead, Pa. 
9-15 d. Chicago ir apy

gardos.
Tolesnis maršrutas bus paskelb

tas vėliau.

Branford, Conn.
Petras Tamulevičius....... . $1.00

ATSILIEPIMAS.
Artinasi A. L. R. K. Federa 

cijos kongresas. Kas galėtų pa
gaminti kokį nors pranešimą bei 
referatą, malonės savo pasižadė
jimą siųsti referatų komisijos 
sekretoriui gerb. kun. F. Keme
šiui. (Rev. F. Kimėšis, 717 W 
18tb str. Chicago, III.).

Kun. J. Misius, Fed. pirm.

KNYGYNE.
AM. LIET. R. K. VARGON. 

S-GOS RANDASI SIOS GAIDOS:
1. Liet. bažn. didelis gies
mynas J. Naujalio $2.00

2. Liet. bažn. mažas gies- 
mynėlis J. Naujalio .30

į Panelę Šven- 
J. Naujalio .40

4. Mišios sv. Aloyziaus 3
bai. J. Singerberger .35

5. Mišios Tercija 2 b. M.
Hallar .30

6. Kaljdinė Giesmė P. Čiur
lionio 25

7. Solo Avė Verum Solo
Sopr. ar Alto (Dės. F.) M. 
Millard .50

8. Solo Avė Verum Solo
Alto ar Bass (D.) W. Mo- 
zart .50

9. Solo Avė Maria Alto ar 
Bass (A) Ed. Marzo .50

10. Duet Avė Maria Alto ir
Bass (As) Lambillote .50

11. Solo O Salutaris Sopr.
(A) J. Holden .50

12. ir Asperges me 4 mišr.
bals. A. Rosevig .50

13. Skambančios Stygos M.
Petrausko .50

14. Gamta Graži M. Petrau
sko .50

15. Lopšinė daina J. Nau
jalio .40

16. Barkarolė J. Naujalio .50
17. Kur bakūžė samanota S.

Šimkaus .30
18. Dvi daini S. Šimkaus .30 

P. S. Hektografu atspaudintu
randas jvairių dainų: Apleistas, 
Šarka, Biruta, Vilija, Baimė, Jie- 
vužė, Sudiev Lietuva ir tt.

Kreipties malonėkite šiuo ant
rašu:

Knygius J. Hodell,
304 Wharton St., Phila, Pa

‘.LIETUVOS VYČIŲ” CENTRO 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

2) Dvasiškas Vadovas: Kun. F. 
Kemėšis, 717 AV. 18th str., Chi- 

cago, IU.
1.) Pirmininkas-. N. A. Norkū

nas, 166 Melrose str., Montello, 
Mass.

Vice-pirmininkas: A. Aleksan
dravičius, 732, W. 19th str., Chi
cago, III.

Prot. raštininkas: Al. M. Riš
kus, Gilbertville, Mass. P. O. Boz 
65.

Ęinansų raštininkė: Ona Kašė
taitė, P. O. Boz 58, Montreal, 
Mass.

Iždininkė: M. Juškienė, 22 
Broad str., Brockton, Mass.

Kasos globėjai:
K. Pakštas, 1644 AVabansia 
avė., Chicago, III.
A. Visminas, 315, 4th avė. 
Homestead, Pa.

J. Naginevičius, 32 Dominiek 
str., New York/

Literatiška komisija:
A. Kneižis, 41 Capital avė,

Hartford, Conn.
J. J. Ramanauskas, P. O. 
Boz 58, Montello, Ma— 
F. Virmauskis, 22 Broed 
str., Montello, Mas.

Franeiškus Gadilauekas
■itd

.50.

New Brittian, Gonn.
Po $1.00. Ona Matulevičienė,

Antanas Simokas, Jonas Miką- 
lauckss, Antanas Stenukas, Juo
zu pat a s Poškus, Anastazas Derk- 
nis Tamošius Stasukauckas, P. 
Pilipauckas Steponas Kavalauc- 
kas. «I

Agota Namulieųė. .............. 75.

AUKOS.
Marijampolės mergaičių gim

nazijai ir Lietuvių Informacijos 
biurui ParyžiOjc:

KLAIDŲ ATITAISYKAS.
Pereitame “Draugo” 30 N. au

kų surašė paliko dvi klaidos;
vietoje: Worcesterio Lietuvių Pa
rapijos choras p. Čižausko veda
mas 1000 rub. Žiburiui — turi 
būti: Worcesterio Liet. par. cho
ras p. Čižausko vedamas 100 rb 
Žiburiui; paskui: O. Repšaitė pa 
aukojo $1.00 o parašyta — nieko

Taip-pat įžanginiame straips
nyje prie užbaigos vietoj A. a. 
kun. Kaupo atminčiai pagerbti, 
išspausta pagerti.

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau vietos už vargonininką. 

Suprantu savo amatą gerai. Eema 
mokinęsis pas Naujaiį Kaune apie 
pusantrą metą. Gerai išsipraktika 
vęa, esmu blaivas, geras katalikas, 
amžiaus 21 metą. Jeigu kur bus 
reikalinga Gerbiamui Klebonui ga
lima atsišaukti redakcijos antrašu:

30—31

Vargoninkas ieško vietos. Antrašas 
laiškams: Body, Ind. P. O. Box 1. 
Ignui Gaurilai.

Ieškau Agotos Levickaitės gyvena 
Chicagoj. Girdėjo nutekėjo. Prašau 
ji pati ar kas apie ją žino pranešti 
man šiuo adresu:

Monika Tamošaitienė,
10 Third st., AVaterbury, Conn.

■Mc, Iv. Kazbsiere Kar. (aaft 
Tom of Lake).

Pirmininkas — V. Paukšta,
4304 So. Wood st.,

Viee-pirm. — A. Mikalauahfla,
1600 W. 47th at.

Balt. — L. Abaravičius, UM
Bo. Hensitage avė.

Knygvedia — Jonas Černiaus
kas, 4459 Se. Wood st.,

Iždininkas — Kazimieras Va*
4351 So. Wood st.

Organo Užveizdėtojas — J. f.
Pelekas, 1802 W. 46th st.

Ansonia, Conn.
J. Tareila. ............. $10.00
Marė Miglonienė.............$2.00
Po $1.00 St. Kuožis, Antanas

Kuožis, Stan. Buinauskas, Pra
nas Vokietaitis, L. Jancius, Kaz. 
Drnbbia, Kaz. Burkanskas. Mat. 
Poseika, Petr. Kanapeckas.

Po 50 centų. Antanas Gricins 
Elzbieta Kuosienė, Antanina Ku- 
bilintė, Magde Tamulukė, Anta
nas Marikauckas, Ona Mari- 
nauckienė, Barbė Drubienė, Mo
tiejus Ciupas, Petr. Vaitonis, An
tanas Vaitonis. J. Liesojus.

SCRANTON, f k.
Po $1.00. Antanas Virpša, Bro-' Putris.

Waterbury, Conn.
Kun. Karkauskas $25.00, Kata

rina Auksiniutė, $7.00.
Po $5.00. Magdė Auksiniutė 

N. Zalvis, O. Kleiziutė, J. V. Ko
vas. Magdė Rinkevičiūtė, Jonas 
Bundžėvičius, J .J. Demsevičius.

Po $2.00 A J. Pavilaitis, Pr. 
Digris, P. Biskis, V. Ramazaus- 
kas.

Po $1.00. Pr. Topis, S. Kubi- 
lauckas, B. Bukus, J. Dobilaitis 
H. Eidulis, J. šupenis, K. Mauru
tis. K. Lukas, J. Bernotas, K. 
Pranulis, H. Petrauckaitė, B. 
Rutilionienė, O. Valuckienė, A. 
Spitris, A. Maurutis, A. Barkauc- 
kas, D. Vulis, J. Pocius, J. Rama
nauckas, Pr. Karciauekag, V. 
Pranka, R. Baltrušienė, S. Knap- 
kevičia, M. Krugalis, T. Maci- 
nauckas, J.« Gerulis, J. Ziunclai- 
tas, Jule Rakasiutė, M. Valuckis 
L. Vilkauckas, M. P. Brazauckas 
J. Antanavičia, J. Jurkevičius V. 
Pabuiionis, B. Vilkas, K. Razmau- 
tia, J. Surkus, J. B. Saliūnas,

Po 50 centų. J. Katilius, J. 
Lųibomirakass St Martinkus, 
Jurgis Lendraitis, J. Rajeckas 
Pr Matulevičia, J. Malukaitis, 
J. Lesunaitis, A Tiknius, M. Ke- 
sevičiutė, M. Auguątauakas, J"T““'

Redakcijos Atsakymą
P. Saulenui. Tamistos laišką pasiun

tėme p. J. 8. Vasiliauskui, nuo jo 
laukite atsakymo.

“Draugo” Skaitytojui. Tamistos 
klausimus atsakysime vėliaus.

130 kuopos SJ.JK.-K.A. raštininkui. 
Kuopos susirinkimo apskelbimas pa 
vėlavo. Nedėsime.

S. Pstninnui. Apie kun. A. Vaiton 
‘ ‘ Drauge ’ ’ buvo gražiai aprašyta. Gai 
la, kad tamstos žinią negalime sunau 
doti. Paduokite mums žinią šiaip iš 
lietnvią gyvenimo.

P. Pavilioniui. Straipsnelis j 4<Blai 
vybės Dirvą” persilpnas.

A. Katkauskiui. Apie Tytavenus 
mums netinka.

Apgarsinimai.
VIRŠ VISKO.

Męs pilnai sutinkame au Mr 
G. Wukomanich, 22 Washington 
st., Oshkosh, \Vis., kurisai mums 
parašė sekančiai: “Trinerio Ame 
rikoūiškas Kartaus Vyno Elizi 
ras man patinka. Jisai, žinoma 
pagelbėjo man daugiau negu vi 
si kiti vaistai, kuriuos aš varto 
davau pirmiau.” Męs sutinkame 
su juom, nes virškinimo organų 
ligose šisai vaistas visuomet su 
teikia visišką užganėdinimą, iš
tikrųjų, geriau negu kiti vaistai. 
Jisai išvalo ir sustiprina vidurius, 
ir jeigu ligonis paskui gyvena su
lyg sveiko proto reikalavimų, ji
sai pasiliks sveikas. Prie vidu
riavimo, paeinančio iš netinkamo 
maisto valgymo, Trinerio Ameri
koniškas Kartaus Vyno Eliziras 
privalėtų būti vartojamas pir
miausiai, nes jis išvaro iš kūno 
erzinančias maisto daleles. Už
kietėjime ir iš to paeinančiuose 
įtrukdėsiuose šisai vaistas priva
lėtų būti rekomenduojamas. Ap
tiekose. Jos. Triner, Manufae
turer, 1333—1339 S. Ashland av., 
Cbicago, Ilf. Kiekviena šeimyna

n.P.TKAT.Tignah kepėjas, kuris mo 
ka iškepti juodą, pusjuodę ir baltą 
duoną. Del išlygą atsišaukti šiuo ant 
rašn:

K. J. žemaitis,
618 Fullum st., Montreal, Canada. 
31—32

Liet Du. Dr-jos Oent. Valdytes 
Antrais!:

Pres. St. Jankus, 350 Nevraifc 
it, Hoboken, N. J.

Vice-pres, Kaz. VaiksviltaA 
184 Neąj York avė., Nevarią 
N. 7.

Iždin, P. Vaičeliunas, 38 
ley avė., Nevvark, N. J.

Rašt, A. M. StaneBs 49 Ws 
vviek st, Newark, N. J. 
Visuokinose susinėsimuose 
kitšs prie raštininke.

MICHIGANO FARMOS.

VISOKIOS FABM08.
Wisconsino, Mienigano, Indianos, 

Luizianos ir kitose valstijose. Galima 
gauti lengvais išmokėjimais be tro
bą ir su trobomis, su padarinėmis ir 
gyvuliais. Dabar laikas, viską gali
ma matyti ant lauko. Parduodu kom 
panijos kainomis, nes aš gilinu snė 
nešinę mokesnį. Kreipkitės šiuo ad 
resu:

W. Galževrski,
10750 Michigan avė., Boseland, UI.

DRAUGIJŲ REIKALAI.
Susiv. Liet. R.-Kat. Am. 

valdybos antrašai:
Prezidentas: K. J. Krušinskas 

59 Ten Eych st, Brooklyn, N. Y
Vice-prezidentas: J. Riktorai 

tis, 91 Congress avė, AVaterbury 
Conn.

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

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

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

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

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

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

Lietuvi? KataUk? Federaeljee 
. Centro Valdybes aatraial: 
Pres. Rev. J. Mielus, Bez 2M,

Blsvvortb, Pa.
Viee-prea. Rev. F. B. Serafinea, 

10806 Waba«h avė, Chicago, T1L
Sekr. Rev. ▲. Jurgutis P. O. 

Boz 105, Ezport, Pa.
Kea. B. V Waahner, 1514 

Corton st, S. S. Pittabuig, Pa.

George W. Swigart, valdytojas 8wi- 
garto žemės plotą šiuo skelbia, kad A. 
Kiedis nėra toliaus jo agentu. Lietu
viai visose Jungtinėse Valstijose tiae 
apie p. 8wigarto Michigano žentą. 
Daugelis iš jūsą turite jo mapaa. Ttoe 
mapos parodo miestelius Wellstona tr 
Peacock, kuriuos p. Swigart apgyven
dino. Jam dabar priguli didesnė dafia 
miesto Peacock, kuris paliks lietn
vią miestu. Weston yra 13 mylią i 
šiaurę nno Peaceek ir yra jo Miata- 
gano etotis, kurioje jis užlaiko afieą 
ir aštuonius automobilius, kuriais pn- 
rodomos žemės. P. 8wigart nusprendė 
parduoti žemės staėiai lietuviams ir 
jiems sutaupyti agentams išmokamas 
pinigus. Kada perki nuo jo, perki ii 
pirmąją ranką. Jis turi didžiausį Us
nį žemės Michigane ir veža vežimą ’ 
kėją ant savo žemės kas dvi sav 
Ekskursija bus rugpiūėio 4 d. 
tomobilių važiavimas dykai. Jis 
50,000 akrą iš kurią gali sau 
Vinkti. Jo lietuviškos kolonijos rand
Mason, Manistee ir Lake paviete__
ir yra didžiausiomis Jungtinėse Val
stijose. Jis pardavė lietuviams šimtas 
ūkią, kurios randasi šioj apielinkėje 
ir ant kurią gerai gyvena. Jei an- 
turi mapos, arba literatūjps, rašvk 
mmns, o mes atsiąsime. Dnžfnosi apie 
iitą naują Lietuvą Amerikoje, kam 
liejai hi„vi ,,
J*«ės nuo $10 iki |25 „f akrą, jį 
toli gražią ežerą, flpių ir gen,
aaa .enRvai’ ^mokesnis — nuo 050 IH 
200 Įmokėti ir $10 kas mėnuo. 
už žemę yra pusė išmokėta, užaeekn- 
ruoja už dyką, jei numirtume!, fa—a 
palieka dykai palikusiai šeimymal 
kada žemė išmokėta jis skolina pini
gus ją pagerinti. Klausk apie mes 
žinią nuo žymesniąją lietuvią Chien- 
goje arba ?ia pat kur randasi fansea. 
Jie jums pasakys apie p. 8wigaito 
finansinį stovį ir ypatiškumą ir tei
singą tikrą reikalą varymą sn vi
sais lietuviais vienodai praėjusiais 
laikais. Daugiau lietuvią iš daugybės 
Valstiją atkėiiauįa pirkti žemią šiais 
metais, neg kada pirmiau. Jiems ma
lonu pasiliuosuoti iš mainą ir dirMa- 
vią. Mokyklos, geri keliai, telefonas, 
ir t. t. jau randasi čionai. Jau rengia
mės statyti lietuvią bažnyčią- čia Ma- 
tuviai augina įvairias žolias, jasas^ 
daržoves, verčiasi galvijais, avimis 
ir kiaulėmis. Oras ir laukai labai 
panašąs į tėvynės laukus ir orą. Kvie
čiame prisijungti prie didelioa Ha—r- 
vią kolonijos. Rašyk mums tuejSsm 
Ir mes atsakysime lietuviškai. F- 
Svrigart turi savo didįjį ofisą čhl- 
cagoje. First National TMgd.

Adresas:
GEORGE W. fmaARTęJ 

A 1247 Pint NattoaaFls
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New City
SAVINGS BANK
A. J. BIERŽINSKI, Pres.

4M1 So. Ashland Aveaue 
CHICAGO. ILL.

KADA IR IS KUR GERIAUSIA IR GREIČIAUSIA LAIVAI Į8- 
bPLAUKIA IR KIEK SIPKORTĖ KAŠTUOJA! — Parašyk mums 
atvirutę, paduodamas savo vardą, pavardę ir tikrą adresą, o mes 
atgalia pačta prisiusime pilnus padavadijimus.
AR SIUNTEI KAPĄ PINIGUS PER MŪSŲ BANKĄ! — Priaiąsk 
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 į mumis. 
Kiekviename reikale kreipkitės j NEVV CITY SAVINGS BANK,

o gausite Mandagų, Greitą ir Gerą Patarnavimą.

$ $ $ JumsEXTRA
7 reikalingi da

lykai vertės

$25.00

Telaphona Yards 6*34

Dr. P. G. WIEGNER
DAKTARAS

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

Tel. Yards 1594

ED. REUTER
Didžiause siuvamų mašinų krau
tuvė. Mašinas parduodame nuo| 
$3.00 ir augščiau.
1616 W. 47th St. Chicago, III. |

Telefonas Canal 4052

Dr. A. K. Rutkauskas
2392 Se. Leavitt St.

s

Telephone Drover 1924

O. JONIKIENE
Geriausia Akušerka

3394 So. Halsted St., CHICAGO
(kampas 34tos)

Bell System

Vaitok apsčiai lokalį ir Long Distanse telefoną. 

Statyk savo biznį su pagelba Bell telefono. Jis 

Kartu uždirbs ir sutaupys dolerius dėl jūsų.
Atlikinėk savo dalykus visuomet per telefoną, 

ypač jei biznis išlengvo teslenka. Vartok Bell 

patarnavimą pagreitinimui savo dalykų ir pa

versk savo tuščias dienas į našias.

Vartok apsčiai lokalį ir Long Distance telefoną.

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

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 ir Seredoms pagal sutartį.

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60

Chicago Telephone" Company 
Bell Telephone Building 
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SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

(KURTA 1867 M.
S. E. COR. CLARK AND W. MONROE STR.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitas pradedant nao VIENO DOLERIO ir dan- 

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

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iškolektuoja 

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

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 Avė.

r

ARION MUSIC STORE
Gerų lentų pigiai

EIK PAS

Gan Bros. Wrecking Go.
flncl

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

Armonikoe, skardino, .koncertinos, smuikai blas 
pigiai. Krautavč atvira iki 9 vai. vak. Nedalio
mis Iki 12 vai. 1 »Q 6 So. Halsted St.

Savaitinis Laikraštis

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

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

resuojant

W. D. BOCZkoiSSI — co.
Mahanoy City, Pa.

Du-kart 
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NAUJIENA!
Ką tik išėjo iš spaudos nauja knyga

Oliveris Twistas
Angliškai Parašė

CHARLES DICKENS
Lietuvių Kaibon Vertė

Jonas Kmitas
I -

EUDEIKIS
Yards 1741

J. F.
GRABORTŪŠ

ParsamJo karietas ir automobilius 
dėl pagrabų vestuvių ir krikštynų.

4608 Herntagu Ava., CHICAOO.

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

UI

gerai pasidėti, rašykite ]r siąskite pinigus JHuo adresu:

Vailokaičiai ir Co.”
Kaune, Rusija-Lietuva

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

už pinigus visu savo turtu.
Reikia gerai Įsitėmyti sis žvarbus dalykas, kad —_ _ _ _ _
Visi pinigai užtikrinami nekilno-

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

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

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

Broli Lietnvi, 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 aavo turtu ir pervirtiji- 
■u; 3). prisidėsi savo pinigais prie Lietuvos pakėlimo.

Draugija perka ir parduoda dvarus, miestuose namas, suieiko no
rintiems pirkti žemės; užtatai, jeigu manai grįžti j Lietuvą ir pirkti 
•au vietą, tai būtinai susižinok sn Draugija Brolių Vailokaičių ir Ko. 
Kaunas Viešasis Piečius, Lietuva-Rusija.

Plymouth National 
BANK.

Kapitalas su perviriiu 
$165.000.00.

Šitoji Banka prižiuromt 
Suvienytųjų Valstijų val
džios. Moka 3 nuošimčiu! 
nuo sudėtų pinigų. Galim» 
susišnekėti lietuviškai.

O. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimu*

. A. Norkūnas,
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjaa
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visokiu ženklu 
draugystėm, o y- 
patingai: kokardų 
guzikučiu meta- 
liavu, anameficrUi 
ir padengtu cellu- 
loid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.

Man pavestus dar
bu a atiteku i 
tiikai.

M. A. Norkūnas

HA MELROSE, ST., MONTELLO, MASS.

Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

CHICAGOJE.
Ųienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aštaonių aky- 

rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Schoo.).
Lietuviškosios Sesers priima paa save mergaitei moki

nimui ir išaaklėjimai. Seminarijoje prie reguleriikojo 
mokslo, arba ir atskyriam, yra mokinama: m taika, paišy
mas, siuvinėjimas ir taip tolias.

GEROS MOKINTOJOS PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meldžiama kreiptiea prie Motinos Perdėtinše 

iino'antraia:

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary, 

6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

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 nesigailesite. Rašykite atrašu:

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

Rašyk tuojaus.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga 
užsisakyti

KATALIKAS”
“Katalikas” yra 12-koc ^nsla- 

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

“Katalikas istama $2, puses j mattį $1.
Užsirašyt Katalikas” galima kiek

viename lait Rašykite tuojaus, o 
gausite vienį Maliko" numerį pa
matyti veltu L

J. M. TANANEVICZ,
3249 8. Morgan St., Chicago.|

KAWALLSJ. G.
LUTUVia FOTOOKAFAa

1624 w. 47th St. Kertė Marshfleld Avė. netoli nuo Ashland Avė. 
Neajtati ir geriausi paveikslai vestuvėm ir kitiems atsitikimams. Ateik ir pats pamatyk

Drover 947)

“ATEITIS”
Nanjas Są v altinis Laikraštis.

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

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

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

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

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

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

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

“ATEITIS” galima užsisakyti šiuo adresu:
“ATEITIS”

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

K*******************************; 

* Pirmutinis Lietuviškas Nevv Yorke

UŽEIGOS NAMAS arba HOTEL IS
LIETUVIAI, KREIPKITĖS PAS SAVUOSIUS

Mes patėmijom, kad būtinai yra reikalingą lietu
viams New Yorke UŽEIGOS NAMAS. Taigi mes ir 
ir įsteigėm tą užeigos namą, kuris randasi po nume
riu 498 VVashington St.. kampas Spring St., New 
York, City. Brangus keliauninkai, kurie manot ke
liaut į Lietuvą, nepamirškit atsilankyti į mus užeigos 
namą, o gausite sanžini&kus patarimus. Mes pasitin
kant Nevv 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 
pinigus visų viešpatyščių. Darom daviernastis pigiau 
kaip kiti. Reikalauk laivakorčių kainų, pažymėda
mas iš kur ir į kur nori važiuot. Meldžiam kreiptis 
pas mus su visokiais reikalais į artymiausį jums offi-

8 są ar per laiškus.

d. BARUSIUS ir d. P. MSILIAUCKAS

261 W. Broad way 

SO. BOSTON, MASS.

498 Washington St.,
Corner Spring Street 

NEVV YORK City. N. Y.

820 Bank Street, YVATERBURY, CONN g

11 .

Ar Skaitei kada Laikraštį “LIETUVA?” 
Gal nežinai kur |ą gauti?

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

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Halsled St., CHIGA60, ILL.

Dr. A. Yuška
1749 So. Halsted St CHICAGO

Tel. Canal 2118

LIETUVIŠKA BANKA 
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK I

Joseph J. Elias, Savininkas. 

4600-4602 S. Woed St. Chicago, III.
Priimame pinigus t Banką užččdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią 
procentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigu, 
į yisas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 
avetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortes ant Vitų 
linijų t krajų <r ič krajaus, taipgi tikietua ant 
geležiukelių po visą Ameriką ir Europą.

Muaų Banka išdirba visokius raštus Ir do
kumentus visose kalbose Ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatilkai ir per lalikus. Tik kreipkltčs 
viršminėtu antrašu.

Daktaras Ignotas Stankns,
Lietuvis daktaras. Gydo ivairiauses ligas Vyru, Moterių ir Vaiku. Daro operai- 
cijas. Turei savo locna ligonbuti. Lekarstas sutaiso pats delkiek vieno sergančio. 

Ofiso Valandos: Nuo 9 iki 11 iš rito; t—t po piet. 7---8 vokaro. Nedel. iki S po piet.
Kreiptis reik vlsumet ant to tikro odrląo taip:

DR. STANKUS, 1210 S BROAD ST., PHILADELPHIA, PA.

Jei nori žinių iš

Škotijos ar Anglijos
Išsirašyk dvisavaitinį laikraštį

"IŠEVIU DRAUGĄ”
Vienintelį Didžiosios Britanijos

Lietuvių-Katalikų organą.
Kaina metams vienas doleris 
Pusei metn 51 centu.

Adresas: Rev. Jos. Norbut
Mossend, Lanarkshire,

Scotland.

P. A. MAŽEIKA
Seniausiai lietuviškas graboriua 

Į Chicagos mieste. Per 15 metą mano 
1 graborystės tarnavau savo broliams 
lietuviams. Grabai yra numažinta 

' kaina: dideli nuo $12.00 ir augščiau, 
o maži grabeliai nuo $3.00 ir aug- 
čiau. Meldžiu atvažiuoti į mano krau

nuosi 'man į f.™, o aš gavę'. Minių, tuv?> 0 persitikrinsite, kad ne reikia 
tuoj pribūsiu su automobilio ir Jus ' sun^*a* uždirbtus pinigus mėtyti, jie 
apvažiosiu po farmas ir laukus, kurie Pa,ika kurie bėdnaia pa
yra ant pardavimo, iš kurią gulėsi pa- lieka- žinokite gerai, jei norite mokėti
airinkti tinkamiausją vietą. Rašyki tnoj I ♦100 0° tai Paa mane «alite «auti nl 
Gausi knygelių apie kainą ir vieo kral i $50 000- Neklausykite agentą ir kokią 

1 bobelių, bet nueikite pas kitą ir per
sitikrinkite kas pigiau daro. Darome 
pigiau, nes tnrime savo dirbtuvę, savo 

I karaboną ir daugybę automobilių.
_ . - , . . I Bu pagarba P. A. MAŽEIKA.
Peacock, Lake County, Michigan. S316 Aubrun av*. Tel. Yards 113$

FARMOS, FARMOS.
Turiu ant pardavimo visokią farmą 

gatavą su ariamais laukais, su sodai* 
ir budinkais, su prastais ir labai ge
rais budinkais, turiu mažą ir didelių, 
farmą ant pardavimo, žemės lygios su 

Į moliu, su jnodžemią 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 valymo. Par- 

: duodu visokio didumo plotais arti 
miestuką ir priepat gelškelią. Didžiau
sioje Ljetuvią kolionijoj Michigan Vai*

’ sfijojį kur yra 215 Lietuvią farmerią, 
tarpe tą Lietuvišką farmą ir tos že
mės randasi prekės žemią nuo $9.00 
akeris ir brangiau pardodu, ant leng
viausiu išmokėjimą. Atvažioki touj 
ir kaip pribūsi į Peacock tuoj telefo-

to mapą dovanai. 
Adresuok:

Anton Kiedis.

Kuomet kitos firmos žlunga dėlei netvarkaus šeimy- j 
ninkavimo, prarydamos jūsų sunkiai uždirbtus * 

sučėdijimus, reikia atminti, kad
Senas Lietuviškas Bankas

firmos

Henry J. Schnitzer,
141 Washington Street, New York, City,

turjs locną nuolatinj ir nepaliečiamą, Nevv Yorko valstijos Bankų sky
riaus patvirtintą įsteigiamąjį kapitalą

$250.000.00
Du šimtai penkiasdešimts tukštančių doleriu

pilnai džiaugiasi visuomenės užsitikėjimu, kokio užsitarnavo 
teisingu reikalų vedimu.

Šiame banke Jūsų pinigai įyra pilnai apsaugoti nuo žuvimo.

BONA MORS 
SODAUTY

[STJAKSOTORAlJ
«**T»EšL,c«

. R. H. Morgan

Išdirbėjaa Ke
purių, Kokardų, 
Vėliavų, Antspau 
dų, Šarpų ir ki
tokių tam pana
šių dalykų.

Reikalauk
liogo.

Kata-

3 N: Main St,
i SHENANDOAH, PENN’A

«>- »r«iwis
Telefonas Yards 994 1

Dr. MAURICE KAHN
VALANDOS: nuo ryto 8 iki 10 nuo 
1 po pietų iki 3 irnuo 7 iki 9 vakaro. J
4627 S. Ashland A$»., CHICA60, iLL. ’

28 metų senas laikraštis ,
VIEsNYBE LIETUVNINKU
EINA KAS SEREDA, BROOKLYN, N. Y.

Ir paduoda daugiausiai garą Ir svarbių ži
nią Ii Amerikos, Europos ir via* {.viste, e 
prenumerata kaštuota matams tik $2.eo; 
putai matą ll.oo. Uirubežluota; metams 

$3.oo; putei matą S1.54.
RAŠYK ADRESU:

J. J. Pauksztis & Co.'•
120-124 Grand Str.,

Brooklyn, N, Y,
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