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KETVIRTOJI NEDALIA PO VELYKŲ.
Lekcija. Jok., I, 17—21. — Mylimiausieji. Visokis
geras davimas ir visokia tobula dovana yra išaugšto, nu
žengianti nuo šviesybių tėvo* pas kurį nėra atmainos nei
persimainymo šešėlio. Nes iš gero noro pagimdė mus tie
sos žodžiu, idant būtumime šiokia-tokia jo sutvėrimo
pradžia. Žinote, mano mieliausieji broliai; o tegul kiek
vienas žmogus bus greitas ant klausymo, o neveikus ant
kalbėjime ir tingus ant rūstybės. Nes vyro rūstybė ne
daro Dievo teisybės. Togidėl, atmetę visokią biaurybę ir
piktybės augštumą, priimkite su tikyba iškeltąjį žodį, ku
ris gali išganyti jūsų dūšias.

Evangelija. Jon. XVI, 5—14. — Anuomet tarė Jėzus
savo mokiniams: Einu pas tą, kuris mane siuntė, ir nie
kas jūsų neklausia manęs, kur einu. Bet jog jums tai pa
sakiau, nuliūdimas pripildė jūsų širdis. Bet aš tiesą
jums kalbu; naudinga jums, idant aš nueičiau. Nes jei
nenueisiu, Palinksmintojas neateis pas jus; o jei nuei
siu, atsiųsiu jį pas jus. O anas atėjęs kaltįs svietą iš
nuodėmės, ir iš teisybės ir iš teismo. Iš nuodėmės, sakau
jok neįtikėjo į mane; o iš teisybės, jog pas Tėvą einu ir
jau manęs neregėsite. O iš teismo, jog šio svieto kuni
gaikštis jau yra nuteistas. Turiu dar daug jums kal
bėti, bet dabar negalite pakelti. Bet kada ateis anoji tie
sos Dvasia, jinai išmokys jus visokios tiesos; nes ne pati
iš savęs kalbės, bet ką tik išgirs pasakys ir ateinančius
daiktus apsakys jums. Ana mane pagarbįs, nes iš mano
ims ir apsakys jums.
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skaudžiai atjaučia tokį brangaus draugo atsitraukimą:
neregėti veido, negirdėti balso, nevaikščioti daugiau viens
šalę kito, kiekvienas suprantam, kaip tai sunku ir liūdna.
0 bet-gi Tasai, kuris yra pati tiesa ir meilė, savo išrinktie
siems sako: “naudinga jums, idant Aš nueičiau”. Kodėl?
“Nes jei nenueisiu, Palinksmintojas neateis pas jus; o jei
nueisiu, atsiųsiu Jį pas jus. Turiu dar jums daug kalbėt:
bet dabar pakelt negalite. Bet kada ateis Ana, Dvasia
tiesos, išmokys jus visokios tiesos. Ana Mane pagarbįs;
nes iš Mano ims, o jums apsakys”. Mūsų Viešpats pada
vė mums šiais žodžiais raktą į daugelį paslapčių. Nei
viens iš mus nežino, kas jam geriausia yra; tankiai męs
susirūpiname ir išsigąstame daugelio dalykų, kurie mums
arba kitiems atsitinka. Tuotarpu visą savo pasitikėjimą
privalome padėti pas Tą, kuris žino kas mums naudinga,
geriau, nei męs galėtume žinoti ant žemės. Kad ir kas-žin
koks kentėjimas ar nelaimė ištiktų mus, Dievas turi val
džią ir galybę ant jų ir turi sau žinomą būdą, išvesti ge
ra iš blogo, ir savo laiką, kad atsiųsti mums savo Palinks
mintoją ir pamokyti daug-daugiau nei męs pirmiau galė
jome žinoti, apie savo gyvenimą, apie gyvenimą Bažny
čios ir apie įvykimą Kristaus Karalijos ant viso svieto.
Stengkimės visuomet padėti savo viltį Dievo meilėje, ne
veizint į tamsybes, kurios mus kartais apsiaupia. Dievas
neišsyk mums atidengia savo paslaptis. Jis bando mūsų
tikėjimą. Mokykimės viską priimti iš Jo rankų, nuže
mintai tardami: “Tas yra mums naudinga dabar da ne
regėti, nes nenaudinga būtų dabar regėti tą, ko mūsij du
sia negalėtų da perkęst, bet ateis diena, kada mums vis
kas, kaip šviesa, paaiškės”.
S.

“NAUDINGA”.

Šios dienos Evangelija yra tai dalis tos brangios, paskutinosios, prieš baisią Kančią, Mūsų Viešpaties kalbos
į Jojo nuliudusius mokytinius. Talpina ji savyje labai
nepaprastus dalykus. Jėzus tarė savo mokytiniams: “Ei
me pas Tą, kuris Mane siuntė; o neikas iš jūsų neklausia
Mane: kur eini! Bet jog jums tai pasakiau, nuliūdimas
pripildė širdį jūsų. Bet aš tiesą jums kalbu: naudinga
jums, idant Aš nueičiau”. Metai nuo metų męs girdime
ar skaitome tuos žodžius, o betgi nusistebėjimas iš.ją ge
riau neišsiaiškina. Ar liaujamės kada nors savęs klausę:
kaip tai galėtų būti naudinga, kad Jėzus nueitų? Į ką
tuomet pavirstų toji žemė Petrui, Jokūbui, Jonui, Andrie
jui ir kitiems laimingiesiems, kuriems teko per trejus me
tus klausyti Mūsų Atpirkėjo, mokinančio ir raminančio,
su Juomi vaikščioti ir kalbėti? Kaip jie net gyventi ga.iėtų neregėdami to palaiminto Veido ir negirdėdami Jo
švento balso? Ar męs patįs, kartais, nesistebime, kaip ga
lima būtų gyventi netekus"savo mylimojo draugo? 0 Jė
zus buvo brangesnis už brangiausi draugą būdamas nevien žmogumi, bet ir Dievu. Tečiaus Dievas negali mūsų
apleisti; Jis yra visur-esantis ir mums artimesnis už orą,
kuriuomi kvėpuojame ir gyvename. Tad nuo mokytinių
turėjo būti paimta tik akims regimoji Jėzaus esybė; bet
visi męs gerai žinome, kaip mūsų bėdinas prigimimas

r >

Lietuvių Mokslo Draugija ir Lietuvių Dailės Draugi
ja nusitarė bendrai statyties sau namus Vilniuje.
Lietuvių Mokslo Draugija, jau kelius metus begyvuo
dama, įgijo gan nemažą knygyną — virš 10,000 tomų
knygų — ir geroką rinkinį senovės daiktų tautiniam lie
tuvių muzėjui. Visas tasai Draugijos turtas vertas 40-50
tūkstančių rublių. Tam tai turtui sudėti reikalinga di
delis butas, Draugija gi tuo tarpu tilpsta mažame suly
ginamai bute, nes tik vos iš dviejų kambarių susidedan
čiame. O ir šitas būtas labai neatsakantis ne tiktai dėl
jo mažumo, bet ir iš atžvilgio pavojaus nuo ugnies. Gauti
gi Vilniuje atsakantį būtą išnomuoti labai sunku gauti,
antra, nuolat vežioti Draugijos turtą iš vieno buto kitan
brangoka ir neparanku. Visos tat šios priežastįs verste
verčia Lietuvių Mokslo Draugiją stengties • pasistatyti
nuosavų namą.
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Lietuvių Dailės Draugija, jau keturius metus begy
vuodama, rengia kas met parodas. Šiemet jau įrengta
ketvirtoji metinė Lietuvių Dailės Paroda. Parodoms tai
syti reikia tam tikro buto, kuris ne visuomet pasiseka at
sakantis gauti. Parodos rengėjams daug reikia laiko su
gaišti ir privargti, kol pasiseka surasti bent kiek tinkan
tį parodai būtų. Prastas gi būtas labai blogai atsiliepia
ant parodos pasekmės.
Lietuvių Dailės Draugija turi taip-pat surinkusi jau
gerokai liaudies dailės išdirbinių su tikslų įtaisyti ateityje
lietuvių dailės išdirbinių muzėjų. Turi taip-pat Draugija
gerokų rinkinį paveikslų. Visam tam reikalingas erdvus
tinkųs būtas.
Taigi Lietuvių Dailės Draugijos Valdyba nutarė
stengties kokiuo nors būdu įgyti nuosavius namus.
Kaip matote, skaitytojai, ir viena ir antra draugija
eina prie vieno daikto — kokiuo nors būdu įgyti nuosa
vius namus, kur galėtų savo turtų sutalpinti ir jį nuo pra
žūties apsaugoti. Kiekviena tųdviejų draugijų pirmiau
vis kas sau apie tų klausimų galvojo. Paskutiniu gi laiku,
Lietuvių Dailės Draugija sužinojusi, jog Lietuvių Mokslo
Draugija rimtai galvoja apie nuosavų namų Vilniuje sta
tymų, užproponavo L. Mokslo Draugijai bendrai tokius
namus įgyti. Lietuvių Mokslo Draugijos komitetas tų
L. Dailės Draugijos valdybos propozicijų priėmė, ir liko
nutarta bendrai abiems draugijoms tokiuos namus staty
ti. Bet kadangi nei viena, nei antra draugija neturi tam
reikalui pinigų, tai nutarta rinkti tam tikslui aukas. Iš
rinkta tam tikras komitetas. Ir prasidėjo jau aukų rin
kimas. Nors dar mažai laiko nuo to praslinko, bet jau
aukos gan gausiai plaukia. D-ras Basanavičius, dvarinin
kas iš Minsko gub. M. Prošinskis, inž. A. Maciejauskis
jau paklojo tam reikalui po šimt-rublinę, daug gi pasiža
dėjo mokėti kasmet tam reikalui po 25, 15 ir mažiau rub
lių. Aukos iš sodžių — plaukte plaukia. Galima tikėties kad nepraslinks ir metai, kaip sumes tautiečiai reika
lingųjų sumų. O reikia pradžiai ne taip jau labai daug —
tik 25—30 tūkstančių rublių, su kuria tai suma, bankui
padedant, galima jau pradėti darbų. Neabejotina, jog ir
amerikiečiai lietuviai prisidės savo grašiais prie šitų namų
statymo.
Kad Lietuvių Mokslo Draugijai ir Lietuvių Dailės
Draugijai namai reikalingi, dviejų nuomonių tame klau
sime ir būti negali. Taigi geistina, kad tie namai kuogreičiausiai būtų pastatyti ir kad su laiku pavirstų jie į
tikrus 1 ‘Lietuvių Tautos Namus”. O kad greičiau tai
įvyktų, reikia, kad kiekvienas lietuvis, tam reikalui užjaučiųs, prisidėtų savo skatiku. Jei tik męs visi išvien
stosime į darbų, šitie namai kaip bematant išdygs.
— Vilniuje ligšiol, kaip prasidėjo lietuvių viešas da
lyvavimas scenoje, neturėjo lietuviai “lietuvių choro”.
Tiesa, ir “Savitarpiečiai” ir “Vilniaus Kanklės” ir da
bartinė “Rūta” turėjo savus lietuviškus chorus, bet vis
tai buvo “lietuviški”, o ne “lietuvių” chorai.
Gal kam nesuprantama, kuo skiriasi “lietuviškas”
choras nuo “lietuvių” choro. Paaiškįsiu. “Lietuviškas”
choras tai yra (mano nuomonė) toksai, kuriame dainuoja
lietuviškai nemokų kalbėti dainininkai, “lietuvių” gi

choras — tai toks, kuriame dainuoja vien lietuviai daini
ninkai. Galima įsiveizdinti, kaip dainuoja lietuviškai
nemokų tos kalbos dainininkai. Žodžių iškraipymas bai
siausia. Klausant tokio choro išrodo, kad dainuotų koks
čigonų, o ne lietuvių choras.
Pastaruoju laiku kai-kurie “Rūtos” choro daininin
kai lietuviai sumanė panaikinti senųjį “lietuviškų” cho
rų, o pasistengti sudaryti “lietuvių” chorų. Nors sun
kus tai darbas, nes lietuvių Vilniuje dainininkų nedaug,
bet visgi tikimasi kaip nors sudaryti. Jau buvo dvi repeticiji. Nors susirinko tuo tarpu tik vos 14—16 daini
ninkų, bet yra viltis, kad skaičius daaugs ligi 24—30 žmo
nių. Tokiam sumanymui tik reikia palinkėti kuo grei
čiausiai įvykti.
— Velykų trečiųjų dienų minėt asai naujasai lietuviii
choras ir artistų-megėjų kuopelė rengiasi važiuoti Mins
kan, kur vaidįs “Neatmezgamas mazgas” ir padainuos
keletu dainelių.
Minsko, mat, lietuviai, susispietę į Šelpimosi Draugijų
patįs neišgalėdami vakarų surengti, kreipėsi į “Vilniaus
lietuvių artistų-megėjų kuopų”, kad ji surengtų jiems va
karų, kų kuopa maloniai ir sutiko surengti. Jau stipriai
rengiamasi prie to vakaro.
,
Vilnietis.
IŠ LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ.

Gruzdžiuose 14 kovo d. 1 vai. naktyje ištiko didžiausis gaisras. Paliko be pastogės apie 300 dūšių. Visokios
mantos sudegė apie 40 tūkst. rub. Susitaisė komitetas au
koms rinkti dėl padegėlių. Išdegė labiausiai užgyventa
dalis miestelio dėl padegėlių. Užsidegė būk tai nuo lempos,
kuri per naktį pakabinta palubėje žibėjo.
Panemunių dvarponiai ir valstiečiai sutarė kreipties
į kelių ministerijų su prašymu, kad ministerija sutvirtin
tu Nemuno krantus, kaip tai padaryta Prūsuose, dėlto
kad dabar Nemunas vis labiaus griauna kraštus ir užneša
upę smiltimi.
Kauno apskričio teismas pasmerkė ant 12 metų ka
torgos Butėnų, perniai metais išžudžiusį visų šeimynų: pa
čių, vaikų ir pačios motinų.
Kauno miesto valdyba nutarė kreipties į apšvietos
ministerijų su prašymu, kad Kaune greičiaus būtų atida
ryta realinė mokykla. Tai mokyklai įkurti miestas jau
seniai yra paskyręs piečių ir nemažų pinigų sumų. Prašy
mas apie tos mokyklos atidarymų Kaune paduotas apšvie
tos ministerijai dar 1903 metais.
Bubiai (Šiaulių pav.) Ūkio mokykla. Nuo balandžio
1 d. š. m. Bubių dvare (12 verstų nuo Šiaulių) atidengia
ma nauja ūkio mokykla. Pirmasis jos globėjas ir įkū
rėjas — dvarininkas D. Zubovas. Beto, mokyklai skiria
ma pašalpa ir iš vyriausybės. Mokymo programa — ūkio
dalykai; ypatingai gi atkreipiama akis į pienininkavimų.
Mokslas tęsis pustrečių metų paskutinioji metų pusė ski
riama grynai praktiškiems darbams. Mokesnis — 60—
80 rub. metams, skaitant kartu ir mokinių užlaikymų. Nuo
[stojančių reikalaujama paliudijimo liaudies mokyklos, o
jo neturint reikia laikyti ekzamėnas iŠ liaudies mokyklos
kurso.
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Raseinių pa v. pagal tam tikros‘komisijos išdirbtą pie
ną, kad įvesti visuotiną pradinį mokymą, reikėtų atidary
ti dar 157 naujų mokyklų. Manoma pradėti tai vykdinti
jau 1910 m. ir per 20 metų tas pienas užbaigti.
Lankeliškiai (Vilk. apskr.). Nors pas mus žmonės ir
ne visai tamsus, net daug ir laikraščių pareina, bet “Ži
burio” skyrius turėjo žūti, kad nebuvo kam draugijoje
dirbti. Blogiausia tai, kad čia žmonės labai girtuokliau
ja; nesusimažino nė gavėnioje. Sueigoje valstiečiai buvo
nutarę, kad šventadieniais karčema būtų uždaryta, bet
atsirado tokių geradarių, kurie ėmė slapta degtinę parda
vinėti. Vertėtų įsakyti slaptos degtinės pardavinėtojams
liautis.
Palanga (Kuršo gub.). Jau nuo 10 metų valdžia ska
tina palangiečius statyti savo valsčiuje mokyklą, bet vals
tiečiai iki šiam laikui vis priešinasi. Mat, būk neturi tiek
pinigų mokyklai. Bet tai ne tiesa, nes valdžia duoda mo
kytojui algą ir kurą, o grafas Tiškevičius medžiagą mo
kyklai statyti. Taigi valstiečiams pasilieka toji medžiaga
suvežti ir mokyklą pastatyti. Čia daug pinigų nereikia,,
tik kad būtų geri norai. Palangos valsčius yra tam
siausias visoje Kuršo
* gub.
Nors valstiečiai skundžiasi, kad mokyklai pinigų ne
turi, bet puošti savo vaikus, ypač dukteris, tai užtektinai
turi.
Kelmė (Raseinių apskr.). Mūsų apylinkėje jaunimas
linksta prie apšvietimo. Bet nelaimė, kad maža yra to
kių, kurie jiems padėtų šviestis. Labiausiai trukdo skai
tymą senieji žmonės, kurie tame nemato jokios naudos.
Liepojus. Čia yra trįs lietuvių draugijos: “Savitarpiečių”, “Šv. Zitos Tarnaičių” ir “Blaivybės” skyrius
“Savitarpiečiai” apsnūdę mažai ką nuveikia. Blogiau
sia tai yra tas, kad jie daug laiko ir sveikatos palieka
savo draugijos bufete, kur galima gauti kiek tik nori
alaus ir degtinės.
Dailiai gyvuoja “Šv. Zitos Tarnaičių Draugija”. Ji
turi savo namus, kur gali draugijos nariai per ligą arba
būnant be vietos pastogę atrasti. Taip-pat turi savo kny
gyną, kur galima rasti daug dailių pasiskaitymų. “Blai
vybės” skyrius dar neseniai čia inkurtas, todėl apie jį
sunku ką pasakyti.
Pagiriai (Ukmerg. apskr.). Jau ketveri metai, kaip
pas mus gyvuoja Vartotojų Draugijos sankrova. Preky
ba eina vidutiniškai. Žmonėms tokia sankrova atnešė
nemažą naudą, nes čia visko galima gauti, nebereikia va
žinėti į Ukmergę ir Panevėžį, o ir prekes (tavorą) gauni
geras. Tik tamsieji žmonės, kurie nenori vienybės lai
kytis, eina pas žydus pirkti, o susipratusieji, kuriems rūpi,
kad lietuvių sankrova čia gerai gyvuotų, visą perka savo
sankrovoje.
Tik Dieve duok daugiau vienybės ir susipratimo,
dimonįs (Aukm. aps.). Čia yra įsikerėjęs labai negra
žus inpratimas — pastoti kelią vestuvninkams. Atvažia
vus kokiems-nors vestuvninkams tuojau užušaunama kar
tis ir patolei nepraleidžiama vestuvninkų toliau Važiuoti,
kolei jie neatsiperka degtine. Kartais dėliai tos priežas
ties kįla visokie nesusipratimai ir bereikalingi piktumai.
Reiktų tą paprotį panaikinti.
<'
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Kalvarija (Suv. gub.). Negražus inpratimai. Kalvari
jos apygardoje į laidotuves susirenka jaunimas kartais
nuo 5 ar 6'varstų. Eidami per laukus vaikinai drauge su
merginoms šaukia — dainuoja, visai kaip girti kai daro.
Laidotuvėse taip-pat labai nedailiai elgiasi; per poterius
juokiasi, stumdosi ir t.t. Vertėtų mesti tokius nedailius
inpratimus.
Skaudvylė (Raseinių apskr.). žmogžudystė. Vasario
22 d. (s. k.) vienas žydelis atėjo į Kavodonių kaimą pas
ūkin. Meištininką. To ūkininko sūnus užpuolė ant žydo
ir, visaip kankindą<nas, atėmė iš jo 60 rub. Paskui tą žydą
jis užmušė ir nuvežęs į laukus pametė. Policija suėmė
Jeron. Meištininką, Adomą ir Ant. Jakučius. Buvo ir
daugiau suimta, bet tuojau paleista.
Krokialaukis (Kalvar. apsk.) Burtai. Apie mus la
bai žmonės tamsus ir tiki visokiems burtams. Tiki tokiems
burtams net ūkininkai ir kaimo “daraktoriai”.
Štai kovo 9 d. (n. k.) ūkin. Z. ir “daraktorius” Jok.
9 vai. vakaro atėjo pas vieną grintelninkę ir grąsindami
reikalavo iš jos prijuostės arba vandens iš burnos. Mat,
ūkin. Z. susirgo vaikas prieš keletą savaičių, tai kalbama,
būk toji moteriškė tą vaiką apraganavusi. Dabar būk tik
galima tą vaiką pagydyti
tos moteriškės * prijuoste arba
>
iš jos burnos vandeniu...
Tai kokie pas mus žmonės tamsus. Gėda tokiems
niekams tikėti!

Pikeliai, Telšių apskr. Pikelių parapijoj labai išsipla
tinęs girtuokliavimas; geria ne tik suaugę vyrai, bet ir pa
augančiai vaikai, jšuaugusių pėdomis eina ir jaunieji, bet
pastarieji pradeda jau pralenkti pirmuosius: jie ne tik
girtuokliauja, bet ir plėšimais jau pradeda užsiimti. Ne
senai, prieš porą savaičių, šeši nuo 10 ligi 16 metų amžiaus
vaikinai pasaugojo naktį du grįžtančiu iš miesto gerai
įkaušusių latviu, apkūlė juos gerokai, atėmė 3 r. pinigų
ir pypkę ir nuėjo sau miestelin girtuokliauti. Latviai tečiau pažino užpuolikus ir pranešė jų pavardes policijai.
Ant rytojaus policija suėmė visus, bet nesodino jų šaltojon, o atidavė tėvams prižiūrėti.
Baisus ištvirkimas!
Visuomenės mokslų kursai. Rugpjūčio mėn. pabai
goje š. m. J. M. Vilniaus vyskupijos vaidytojas kun. K.
Michalkevičius žada sutaisyti visuomenės mokslų kursus.
Manoma pakviesti skaityti lekcijas: kunigai — Cimmerinanas, Matulevičius, Voicickis ir Godlevskis ir svietiškie
ji — pp. Svinarskis, L. Cibulskis, Voiciechovskis, prof.
Rostvorovskis, adv. Vrublevskis ir kiti.
Kun. J. Gerutis rengia spaudai garsaus Bremo veika
lą “Gyvulių gyvenimas” (vertimą iš vokiečių kalbos).
Bus trįs dideli tomai. Būtų tai labai svarbus, mūsų litera
tūrai įgijimas.

Pas laikrodininką.
— Ar tas laikrodėlis eis gerai! klausė klijentas.
— Ne, reikia jį nešioti, atRako pardavėjas.
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IA LIETUVUKŲ DIRVŲ AMERIKOJE.
MONTREAL, CANADA.

Lietuvių delegacija Kovo 28 d. padėkojo antvyskupiui P. Bruchesi už pasirūpinimą kunigo Velykinei ir mel> dė lietuvio kunigo ant visados. J. M. prižadėjo kaip galė

315

liuoja; šilta. Net seni žmonės neatmena tokio ankstybo
pavasario. Darbai eina gerai. Jie čia lengvi, nes dau
giausiai čia išdirbinėja rakandus. Dailydės (štaioriai)
čia pajieškomi. Merginoms ir-gi netrūksta darbo viešbu
čiuose. Joms moka geras algas, nes jų stoka Lietuviai
užsilaiko labai maišiai. Daugumas rūpinasi įgyti savus na
mus.
Vietinėje lietuvių parapijoje klebonauja darbštus ku
nigas V. Matulaitis, o vargoninkas V. Stasevičia mokina
gražiai chorą. Bal. 3 d. T. M. D. 85 kuopa tūrėjo prakal
bas, o 10 d. tapo atvaidinta teatras parapijos naudai. Žmo
nių neperdaug teprisirinko, nes teatras nebuvo pagarsin
tas užtektinai, bet užtai viskas atsiliko geriausioje tvar
koje. V. Stasevičius dainavo su savo choru tarpuose, o
dekliamacijos dailiai pamargino pasilinksminimą.

damas jieškoti.
Jonas Bacevičia, suaugęs vyrukas, paeinąs nuo Luk
šių, Suvalk. g., buvęs Naumiesčio vargonininkas, sunkiai
sirgo, bet, kaip girdėjau pasveiko. Jis yra žmogumi ko
kių mums labiausia stoka: kilnesnių pažiūrų, muzikos ga
bumu nors dar ne visaip išsivystytusiu, geras katalikas,
geros širdies.
Liūdna pranešti apie Šmidto mirtį. Šitas žmogelis ne
sitikėjo mirti ir su priėmimu š. Sakramentų nesiskubino.
M. Jurginas.
Dar liūdnesnis šių pastarųjų dienų atsitikimas: Anta
nas Stasevičius parsivežęs iš ligonbucio dar ligonę pačią,
LOWELL, MASS.
būdamas girtas, ėmė jąją nežmoniškai kankinti; galiaus
nuplėšęs jaijai vieną krūtį pabėgo. Policija gaudo kalti
Lietuvių čia bus apie 900. Turi jie penkias organiza
ninką. Šitas žmogus-žvėris ir pirmiau negeriau apsieida cijas — draugijas: D. L. K. Algirdo, šv. Juozapo, Šven
vo su savo žmona: nuo smūgių bei kasdieninių ašarų jije čiausios Panelės Aušros Vartų (moterių ir merginų);
ir ligą gavo. O, Dieve, koks-gi Tu esi kantrus!...
taip-pat D. L. K. Vytauto “beną” ir T. M. D. kuopą. Vie
Jonelis.
tinė parapija stovi gerai, nes kun. K. Urbanavičius pridaboja tvarką kuopuikiausiai. Bet tautiškai lietuviai čia
SCRANTON, PA.
žemai stovi. Vieton skaityti laikraščius ir knygas dau
Aure, nenaudėlė viešnia aplankė nekuriuos lietuvių gelis jųjų praleidžia laiką smuklėse arba prie kazirių. Ta
namus. Vardas jos Giltinė. Kur ji pasirodė, ten liks aša tai negerai.
Bal. 3 d. 85 kuopa T. M. D. parengė prakalbas, į ku
ros, nuliūdimas ir vargas.
Dideliame varge jijė paliko Dalpšių 4 našlaičius, nes rias atsikvietė A. Ramanauską iš Lawrence’o ir F. J. BaJųjų motiną, po tėvais Katarina Podziukyniūtė, mažiaus gočių iš Bostono. Pabaigoje, D. L. K. Vytauto benas už
J. G. Verseckas.
30 metų numarino. Kazimieras Dalpšys dailiai, su šv. Mi drožė puikius maršus.
šioms dieną 9 Balandžio savo prisieką palaidojo.
Dieną 8 Balandžio atsibuvo laidotuvės su Šv. Mišioms
WILKES-BARRE, PA.'
a. a. Stanislovo Vilko. Nabašninkas gyveno ant Brick
Oras šiltas; sodai žydi, klezda, pieveles žaliuoja, žo
Avė., buvo pačiuotas, 27 metų amžiaus, iš Kelmės, Kauno
gub. Jisai pernai savo moterį išsiuntė į Lietuvą, many džiu — visa gamta į pavasario rūbus įsirėdė. Mūsų žmo
damas, šią vasarą pats tenai vyksiąs, bet Giltinė pasiuntė nės neatmena taip ankstyvo pavasario. Delei to nepa
prasto apsireiškimo, žilagalviai pranašauja būsiant daug
ten, iš kur niekas negrįžta.
Juliaus Krupsko iš Theodore st. taipgi giltinė neap nelaimių šiuose metuose.
Darbai eina gerai. Visi brėkeriai pilnai dirba.
lenkė, namai rauda, mylimos dukrelės Onutės netekę. A.
Utarninke palaidotas a. a. Vincas Lesevičius. MainoA. tiems mirusiems!
Pasibaigus gavėniai jaunimas subruzdo pačiuoties; se sužeistas.
mat, neramu vienam gyvent; o čia ik aplinkybės lyg ty
ROCHESTER,' N. Y.
čia geros; bulvės pigios.
*
Taigi moterystės ryšių, lyg mirsiant, surištos šios po
Vietinėje šv. Bernardo Seminarijoje mūsų tautietis
ros :
Juozas Kasakaitis priėmė 15 d. Kovo šventinimus subdiaMartinas Eimanavičius su Jozepa Jansevičiute.
kono, 7 d. balandžio — diakono, o 9 d. to pačio mėnesio
Kazimieras Odziejus su Helena Radzevičiūte.
— kunigystės. Kun. Juoz. Kasakaitis paeina iš Šunskų pa
Kazimieras Laukys su Domicela Savickiute.
rapijos, Marijampolės pavieto, Suvalkų gub., atkeliavo į
Adomas Raulinaitis su Pranciška Kvederiene.
šią šalį prieš pusantrų metų ir dabaigęs mokslą viršminėAleksandras Šidlauckas su Agnieška Petraitienc.
toje Seminarijoje, pasiliko Rochester’io diecezijoje, kur
Ta paskutinė pora ėmė šliubą su Šv. Mišioms, per ku pačiam mieste yra nemaža lietuvių ir kurie jau maždaug
rias abudu priėmė Šv. komuniją. Visoms toms poroms yra susiorganizavę. Naujai įšvęstas kunigėlis būdamas
tesuteikia Dievas ilgą ir laimingą gyvenimą.
Ab.
Seminarijoje, gavęs vietinio Vyskupo leidimą, skelbda
vo mums prigimtoj kalboj kas nedeldienį Dievo žodį ža
GRAND RAPIDS, MICH.
dindamas iš dvasiško apsileidimo. Ir ištikrūjų, nemaža
Oras labai dailus; medžiai jau susprogo, viskas ža tai buvo mums geradėjystė, nes nevienas iŠ mūs brolių,
•

316

DRAUGAS

kaipo toji avelė be piemenio, gerokai buvo išklydęs iš ke
lio doros ir tiesos ; daugumas iš mūs, po visokių sumišimų
ir perėjimų, kuriuos vietiniai lietuviai praleido, suvis bu
vo nustoję vilties ar galės kuomet susilaukti savo dvasiš
kų ganytojų. Šiandien-gi, ačiū kun. Juozo pasišventi
mui, viešpatauja tarp mūs šiokia—tokia vienybė ir daėjome lig to, jog išsimokėjome jau lotus, vertės netoli
5000 dol., o Dievo namas, kur bus drauge ir mokykla, jau
kyla augštyn ir artimiausiame rūdenyje bus suvis užbaig
tas.
Taip, tat, galutinai po audrai užblizgėjo mums pava
sario saulutė. Naujai įšvęstas kun. Juoz. Kasakaitis ne
dėlioję 10 d. balandžio, t y. ant rytojaus po įšventinimo,
iškilmingai atlaikė vietiniams lietuviams pirmąsias Mišias
šv. P. Jėzaus vokiečių bažnyčioje. Buvo tai mums tikrai
diena iškilminga ir džiaugsminga. Ačiū kun. Staubai, mi
nėtosios bažnyčios klebonui, kuris daug prisidėjo prie pa
puošimo to visko, dalyvavo toje iškilmėje visos vokiškos,
lietuviškos ir dvi lenkiškos draugystės. Prieš sumų lievių šv. Petro ir Povylo ir Šv. Jurgio kareivių draugystės
susirinkę į halę, pakvietė primicijanta ir ten p. VI. Stankevičia visų vardu pirmiausia gražioj prakalboj išreiškė
padėkavonę ir linkėjimus lioilgiausių metų, o po tam įda
vė dovanas: kielikų, pušku, mišiolų ir albų; ant ko primicijantas, sujudintas tokiu širdingumu savo busimųjų ave
lių, trumpai priminęs apie draugysčių naudingumų, atsa
kė širdingų ačių. Susitvarkius paskui visoms draugys
tėms ir sustojus nuo klebonijos iki bažnyčiai, lygiai 10%
vai. primicijantas, lydymas būrelio kunigų, išėjo iš kle
bonijos ir griežiant orkestrai, ėjo linkon bažnyčios. Pui
kus buvo reginys. Saulutė skaisčiai švietė ; muzvkės to
nai susivieniję su varpų balsais* kilo augštyn į padanges,
o su tikinčiųjų mintimis lėkė ten, kur viešpatauja amžina
linksmybė, amžina nieku nesudrumščiama laimė... ka
reiviškos draugijos su nuogais kardais, pakeltais į viršų,
puiki šv. Petro ir Povylo lietuvių draugystės vėliava, ple
vėsuodama į visas puses nuo švelnaus pavasario vėjalio —•.
žadino mus visus apleidusius savųjų tėvynę, spiesties čio
nai į krūvų, vienyties ir tvirtai po tų vėliava kariauti už
savo brangiausių turtų, mūs pratėvių paliktų — tikėjimą...
Ypatingai malonų įspūdį darė jaunos mergaitės, baltai pa
sipuošusios su lelijoms rankose, tais nekaltybės ženklais,
kurių gale tarp dviejų lelijų p-lė Ona Stučkiutė nešė gra
žų vainikų, kurį atėjus į bažnyčių pas didįjį altorių paau
kavo primicijantui. Per Mišias šv. kun. Jonas Kasakaitis
iš Freeland’o, Pa., primicijanto giminaitis, pasakė puikų
pamokslų, išdėstydamas sunkias kunigo priedermes, už
kuriųs tankiausia užsimokama nedėkingumu, apkalbėjijimu ir t.t., priminė, jog męs ištikrųjų ligšiol buvome naš
laičiais, iš kurių jau nevienas, pamiršęs savo svarbiausių^
gyvenimo uždavinį, siūbavo kaipo ta lendrė vėjo pučia
ma, į visas puses; jog kunigas yra mūsų tėvas ir vadovas,
kuriam kiekviena avelė yra brangi, ir kaipo tokį męs tu
rime godoti, o ne drapstyti ant jo purvais drauge su ka
talikystės priešais.
Lai, tad, pamokslininko žodžiai giliai užsilieka mūsų
širdyse; lai tas vainikas, primicijantui suteiktas, niekad
nevysta; lai Viešpats suteikia visas dangiškas malones
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ir koilgiausius metus mūsų jaunam darbininkui ant tos
plačios ir usnėtos dirvos.
Lietuvos sūnūs.
“Draugas” iš širdies linki naujam Kunigėliui gausių
Dievo mylistų.
CAMBRIDGE, MASS.
Cambridge’s lietuviai nuo seniai stengiasi atsiskirti
nuo Bostono parapijos ir sutverti naują ant vietos, nes į
Bostonų ir toli ir bažnyčioje vietos maža. Žmonių pastan
gos nenuėjo ant nieko. Pereitais metais Jo M. Bostono
Arcivyskupas leido lietuviams tverti Cambridge lietu
viškų parapijų ir atsiuntė kunigą lietuvį, J. Krasnicka.
Organizuoti parapiją sunkus darbas. Kun. Krasnickui
tatai teko sunki dalis. Bet kas žino jo darbštumą ir ener
giją, sujungta su mandagumu, neabejos, kad męs, Cambridgečiai netolimoje ateityje pralenksime aplinkines lie
tuviškas parapijas. G. Kun. Krasniekas pribuvo šičion tik
gruodžio 19 d. 1909m. Per tą trumpą laiką jau padarė
daug gero. Sulenkėjusius lietuvius atskyrė nuo lenkų,
pačius išblaškusius lietuvius suėmė į vieną organizaciją,
surinko apie $4000 ir jau nupirkta ant kampo AVindsor ir
Webster avė. žemė bažnyčiai.
Cambridge’s lietuviai gėrisi nusipirkę lotus puikioje
vietoje: kampe miesto parko ir viduryje parapijos.
Naujoji parapija vadinsis Nekalto Prasidėjimo šv M.
P., nes didelė dauguma teip norėjo.
Balandžio 1 d. padarytas balius, o balandžio 2 d. jau
nuomenė parengė teatrą su dainomis bažnyčios naudai.
Visi kuogražiausiai elgėsi.
Broliai lietuviai glauskimės prie parapijos, o nebus
mums liūdna, nes Lietuvą turėsime ant vietos.

Cambridgetis.

IŠ DARBO LAUKO.
Philadelphijos tramvajų konduktorių straikas už
baigtas. Kompanija sutiko priimti visus senus kondukto
rius, o kuriems negalėtų tuojaus darbą duoti, tai mokės
jiems po $2.00 dienai per du mėnesiu. Gaila, kad kompa
nija iš pat pradžių nenorėjo jokių tarybų, nebūtų turėjus
milijoninio nuostolio, o ir žmonių aukų teipgi nebūtų
buvę.
Easton, Pa., 15 Bal. 11 straikierių Bethelehem Plieno
kompanijos, suareštuotų už sumišimų kėlimų, tapo sekan
čiai nuteisti: Vienas — vieniems metams kalėjimo, aštuoni
— devyniems mėnesiams ir du — šešiems mėnesiams ka
lėjimo. Visi esą svetimtaučiai.

South Bethlehem, Pa., 15 d. Balandžio J. F. Maguire,
manager’is Brotherhood of Railway Trainmen, apreiškė
jog trūkių darbininkai gausių nuo 17 Balandžio padidin
tas mokestis, ir darbo valandų vietoje 12 turėsią 10.
Berlynas, Vokietija. 15 d. Balandžio išryto prasidėjo
namų statymo darbininkų straikas. Straikierių skaičius
siekia jau 200.000. Nors Berlyno, Hamburgo ir Bremeno
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New Torkas be svaiginančių gėrimų nedėliomis.
namų statytojai darbo dar nepametė,’tečiaus šis straikas
jau labai prasiplatino.
Dauguma kontraktierių norį
New Yorko majoras Gaynor 15 d. Balandžio apskel
straikierius apveikti, bet 10 jų nuošimtis sanjaučia dar bė vietiniuose laikraščiuose, jog kiekvienas policmonas
bininkų reikalavimams.
privalo po bausme paliuosavimo nuo vietos daboti, kad
Namų statymo medžiagos pabrikantai prisijungė prie nedėliomis niekur nebūtų parduodama svaiginančius gė
straiko opozicijos ir nutarė neparduoti jokios medžiagos rimus. Tikimasi, ateinantį nedėdienį New Yorką bū
straikui prielankiems kontraktieriams.
siant “sausiausiu”, neikuomet nors pirmiau.

Reading, Pa. Peckurių Reading Railway kompanijos
trūkių gaus algos pakėlimą 3c. už valandą, arba $2.50 už
10 valandų dienos darbą. Pečkuriai pilnai užganėdinti
iš to pakėlimo.
Trenton, N. J., Balandžio 18 d. Darbininkai John A.
Roebling Sons kompanijos per mitingą nutarė toliaus
straikuoti, reikalaudami $1.50 dienai. Kompanija tečiaus
tikisi šią savaitę darbą pradėti, nes daugumas darbininkų
grįžtą ant senų išlygų.

Gaisras.

Graham, Va. Sudegė beveik visas miestelis Cleveland, Russell paviete, Virginijos valstijoje. Banka krasos namas, Norfolk & Western Railway gelžkelio stotis
ir daugelis didelių krautuvių ugnelės sunaikinta. Nuos
tolis siekia šimtus tūkstančių dolerių.
Miestelis neturėjęs suorganizuotų ugnegesių; patys
gyventojai, viedrais vandenį nešdami, bandę ugnį sulai
kyti, tėčiaus tas jiems, matyt, nepasisekė, nes iš viso mies
telio likę tik keletas mažesnių namų.

$67.859.40 taksų.
z
Wilkes Barrių miesto iždininkas Hart 15 d. Balandžio
aplaikė nuo Lehigh & Wilkes-Barre Coal kompanijos
$67.859.40 taksų. Kompanija tvirtino, jos žemės esan
Girių gaisras.
Plainfield, Conn. Aršiausias girių gaisras šioje ša čios perbrangiai apkainuotos ir nenorėjo mokėti taksų,
lyje siaučia dabar Connecticut’o valstijoje.^ Suviršum pakol augštesnis teismas neišdavė savo nusprendimo.
Išmokėtoji suma padalinta: miesto taksų — $27.2,000 akrų puikiausių medžių teipgi daugybė gatavos me
džiagos, tūkstančių dolerių vertės tapo ugnies sunaikinta 385.26; mokyklų — $14.745.91; namų — $9.479.51; pa
Keletas žmonių kovoje su tuo baisiu elementu likosi gana vieto — $13.536.91; pavargėliams — $4.692.53..

Iš Amerikos.

sunkiai sužeista.

17 sužeista tramvajų susidaužime.
Philadelphia, Pa. 15 d. Balandžio 17 ypatų tapo sun
kiai sužeista susidaužius, dviems tramvajams šiaurrytinėj
miesto dalyje. Tramvajai buvo prisigrūdę žmonių, kuo
met vienas jų visu greitumu važiuodamas, atsimušė į kitą,
ant tų pačių relių sustojusį keleivių priėmimui. 4 ypatos
likos sunkiai sužeistos, o 13 apturėjo lengvesnes žaizdas.
Audra pietinėse valstijose.
Memphis, Tenn. 14 ir 15 d. Balandžio gausus lietus
su ledais dieną ir naktį pylė valstijose Tennessee, Mississippi ir Arkansas, padarydamas didelius nuostolius. Sy
kiu su lietum pūtė ir smarkus vėjas. Žinios iš Come, Marigold ir Jonestown, Misa., praneša daugybė mažesnių
namų esant su žeme sulyginta ir daugybė žmonių nuken
tėję.
Telegrafo ir telefono vielos sutraukytos, o gelžkelių relės išplautos.
Žemė užgriūva keliolika žmonių.
St. Alphonse, Quebec, Canada. 15 d. Balandžio išryto
dynamito šūviu sukrutinta žemė nusiverzdama nuo kalno
pakavojo keliolika žmonių, dirbusių prie gelžkelio staty
mo Haha Bay’e. Nei vienas darbininkas neišliko nesu
žeistas.
Vėlai po pietų gelbėtojams pasisekė atkasti 8 lavo
nus, tarp jų ir lavoną Vlado Gagne iš St. Joseph, (įuebee,
pirmutinio inžinieriaus, vedusio gelžkelio statymo darbą.
Jo-gi dviejų pagelbininkų ir 5 darbininkų dar stokuoja.
Užmuštiejie, nelaimei atsitikus, miegoję pakalnėje. Reikė
sią keletos dienų darbo, kad atkasti visus lavonus ir vie
tą apvalyti.

Išimta 30 lavonų iš St. Paul kasyklos.

Cherry, III. Paskutinėmis dienomis išimta suviršum
30 lavonų nelaimingųjų aukų baisios gazo ekspldzijos St.
Paul anglies kasykloje, ištikusioje 13 d. Lapkričio 1909m.
Prie kaikurių lavonų atrastos korčiukės, parodančios, juos
gyvenus net šešias savaites po nelaimei. Maitinos jie kornais atrastais mulų tvarte.
Persitikrinta teipgi, jog daugelis mainierių turėję ga
na dideles pinigų sumas. Teip vieno mainierio dirže at
rasta net $1400; prie kitų lavonų rasta po 200—300 dole
rių. Tų pinigų savininkai esą svetimtaučiai. Pinigai
bus sugrąžinti jų šeimynoms.
•
’* •
9 užmušti lokomotyvos ekspliozijoje. ••

Laredo, Tex., Balandžio 17 d. Pranešama, jog ekspliodavus lokomotyvai National Railways of Mexico yarduose Monterey’e, devynios ypatos ant vietos užmušta, o
keletas sužeista.
Sniegulė audra.

Lead, S. D. Pietinę Dakotą aplankė šiomis dienomis
baisi audra. Sniegas puolė be paliovos per 24 valandas, o
didelis vėjas sunešė jį į neperbrendamas krūvas. Komuni
kacija (susinešimas) gelžkeliu beveik visoje valstijoje
pertrauktas.
Cyklonas.
Parsons, Kansas. Pašėlęs cyklonas perlėkė per Šitą
apielinkę, padarydamas dideles jeibes jos gyventojams:
namų stogus nudraskė, o medinius namelius visai sugrio
vė. Iš upelio Bachelor Creek išpūtę vandenį ilgume dvie
jų mylių. Medžiagiški nuostoliai esą žymus.
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Atsimename vieną atsitikimą. Pirm dvejų ar trejų
metų į Ameriką atvažiavo Rusijos kadetų partijos vadas
Miliukovas ir laikė ilgą prakalbą apie Rusijos konstituci
ją ir Durnos darbus New Yorke. Suvienytųjų Valstijų
prezidentu tuomet buvo Teodoras Rooseveltas.
Buvo
bandyta išsirūpinti Miliukovui audienciją pas Rooseveltą, bet šis griežtai atsisakė priimti pas save Rusijos vals
tijos vyrą. Spėjama, kad Rusijos valdžia davė žinią Roosevel/tui, jog jai nebus smagu, jeigu Miliukovas gaus
priėmimą “baltuose namuose”.
Viršminėtas buvusis Suv. Valstijų prezidentas Teo
doras Rooseveltas pakėlė neseniai didelį trukšmą užtatai,
kad Pijus X, pastatė mažą sąlygą prie audiencijos Vati
kane, — būtent, popiežius pareikalavo, idant Rooseveltas
prižadėtų, jog nesilankys metodistų misijoje Ryme, jei
nori, kad šv. Tėvas jį priimtų pas save. Galingas levų
ir nosragių šaudytojas atmetė sąlygą. Rezultate, Roose
veltas buvo Ryme, bet popiežiaus nematė.
Tatai būtų nieko — toks dalykas pasitaiko tūkstan
čiams žmonių — bet spauda pakėlė bereikalingai didelį
trukšmą apie atsitikimą, o pats Rooseveltas pasiskubino
pagarsinti pasauliui telegramus ir laiškus, kurie priklau
so prie diplomatijos srities, tai-gi nebuvo skiriami spau
dai. Tiesa,*Rooseveltas per naujorkinį “Outlook’ą” mel
dė Amerikos visuomenės palaikyti Vatikano incidentą
privatiniu reikalu ir nekelti dėlei jo jokių tikybinių vai
dų — bet ugnis, sukurta dar Fairbanks’o incidentu, pra
dėjo liepsnoti tiktai smarkiau. Katalikų akyse Roosevel
tas nupuolė žemyn. Jie atsisakė dalyvauti pietuose, ku
riuos rengėsi iškelti Roosevelto garbei ambasadorius
Leishman... Pietų nebuvo, nes katalikų demonstracija
dūrė į akis buvusiam prezidentui, ir jis pats atmetė užkvietimą pietauti pas ambasadorių.
Bet kam tas visas trukšmas? Kas yra Rooseveltas? —
Paprastas Suvienytųjų Valstijų pilietis, kaip ir tu, malo
nus skaityojau. Daugiau nieko. Rooseveltui nepriderė
jo šaukti, kad žmonės laikytų Vatikano atsitikimą jo pri
vatiniu reikalu, nes jis dabar yra privatinis asmuo, nieko
neatstovauja, ir niekam neatėjo nei į galvą laikyti atsiti
kimą viešu reikalu.
Visur ir visados, norint gauti priėmimą pas valdovus
(popiežius yra vienas jųjų), reikia taikyties prie kai-kurių sąlygų: apsirengti atsakomomis drapanomis, ir t.t. Po
piežius turi pilną teisė reikalauti, kad kiekvienas, kurs
nori jį matyti jo namuose, nesusidėtų viešai su jo atvirais
neprieteliais. Kiekvienas išmintingas ir taktingas žmogus
tą reikalavimą paguodos. Roosevėltui takto pritruko. Ji
sai padarė klaidą, kurios jokiais šauksmais ir pasiaiški
nimais negalima bus atitaisyti. Ją galimą dovanoti, už
miršti, bet išteisinti — ne.
Rooseveltą galima mylėti ir paguodoti už daugelį da
lykų: už jo drąsą, bešališkumą, energiją, troškimą visuo
menei gerovės, tvirtą pobūdį ir t.t. — bet jam pravertėtų
prasilavinti truputį daugiau diplomatijoje, pasigaminti
daugiau atsižvelgimo į svetimus reikalus. Menama, kad
šitoje klaidoje, buvo daugiau kaltės tarpininkų (ypač
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O’Loughlin’o, kursai pirmiau buvo Amerikos užsienio
dalykų ministerio padėjėju, o dabar yra reporteriu), ne
kaip paties Roosevelto. Tokiame atvejyje, žinoma, Ame
rikos katalikams bus lengva atsileisti prieš savo buvusįjį
prezidentą.
Bet kas yra tie Rymo metodistai, už kuriuos kilo tiek
rašymo laikraščiuose!
Štai žinotini faktai:
Rymo metodistų misijai nerūpi Dievo garbė — jai
rūpi vien kovą prieš šv. Tėvą ir katalikų bažnyčią. Kuo
met kitokių sektų protestonams, turintiems savas bažny
čias amžiname mieste, rūpi vien užlaikyti savojo tikėjimo
išpažintojus vienybėje, krūvoje ir gelbėti juos jųjų dva
siškuose reikaluose, metodistai šelpiami Amerikos milijo
nais, bando atitraukti katalikus nuo savojo tikėjimo. Tam
tikslui jie vartoja nepadorius įrankius: šmeižimus, istori
jos iškraipymus, papirkimus, viliojimus, pasinaudojimus
neturtu ir 1.1. Todėl metodistų misija yra ypatingai neiškenčiama Ryme. Jei tikėti dienraščiams, net pats Roose
veltas pasakė, kad jinai daro gėdą amerikiečiams. Jeigu
taip, tai kam Rooseveltas atkakliai laikėsi amerikiečio
“teisės” atsilankyti tokioje įstaigoje, kuri daro amerikie
čiams gėdą?...
Apie šitus dalykus parašėme tik dėlto, kad musų
skaityojai neapsigautų, pamatę kituose laikraščiuose Roo
sevelto incidentą aprašytą kitaip, — kad žinotų, jog ne
šv. Tėvas, bet galingas medžiotojas yra padaręs klaidą
ir įliejęs be reikalo į gerų katalikų širdis kartumą.
Jeigu tais laikais, kuomet Rooseveltaš buvo preziden
tu, butų kas atvažiavęs į Washingtoną ir butų pasakęs,
kad vistiek atlankys anarchistus — Rooseveltas nebutii
tokio namandagaus žmogaus visai priėmęs į savo “baltus
namus”. Šito palyginimo lai ir užtenka išmintingam
žmogui.

Keletas labai gerų tautos veikėjų susirinko neseniai
Kaune ir pradėjo svarstyti tautos reikalus. Atrasta, kad
Lietuvai reikia įvairių—įvairiausių mokyklų; reikia skai
tyklų; dailės pakėlimo ir t.t. Kai-kurios draugijos, kaip
“Žiburys”, “Saulė”, “Daina”, “Motinėlė” ir kitos, rū
pinasi tais reikalais, bet jų spėkos menkos, per ką nedaug
ką gero tegali nuveikti. Norai dideli, bet... pinigų trūk
sta 1 Taigi pradėta svarstyti, kur tuos pinigus gauti. Be
svarstant vienas veikėjų atsiminė, jog Amerikoje yra stei
giamas “Rockefeller’io Institutas” — ir, kaip matai, ta
po nutarta melsti tos įstaigos šelpti Lietuvos kulturinius
darbus. Be ko, vienas tų gerų vyrų apsiėmė važiuoti į
Ameriką ir tautos vardu klabinti į milijardininkų duris:
išmeskite, geradariai, lietuvių prislėgtai ir nuvargintai
tautelei vieną—kitą... tūkstantėlį!
Tai faktas. Bet ar anas tautos veikėjas ištiesų atva
žiuos į Ameriką ir bels į Rockefeller’ių, Carnegie’ų ir ki
tokių lobininkų duris, parodys ateitis. Mums-gi tuo tar
pu lai būna leista pakalbėti truputėlį apie “Rockefeller’
io Institutą (angliškai “Rockefeller Foundation”).
Praeitą mėnesf Rockefeller’io advokatas Starr J.
Murphy padavė meldimą Suvienytųjų Valstijų senatui,

kad inkorporuotų “Rockefeller’io Fundaciją”. Naujos
įstaigos tikslu busiąs “kėlimas Suv. Valstijų, taip-pat jų
teritorijų ir valdybų gyventojų gerovės ir civilizacijos:
apšvietimo platinimas netik šitose šalyse, bet ir svetimuo
se kraštuose, stabdymas ir palengvinimas visokio vargo ir
stūmimas žmonijos paakiui.”
Inkorporatoriais yra paduoti: senis Rockefeller ii
jo sūnūs, viršminėtasai advokatas Murphy ir dar du vy
ru: Fred T. Gatės ir Charles O. Ileydt. Institutas turi gy
vuoti amžinai. Jo valdyba privalo susidėti mažiausiai iš
penkių, bet ne daugiau, kaip iš dvidešimts penkių asme
nų. Valdžia užtikrįs instituto gyvavimą.
Nors laikraščiai pilni Rockefeller’io pagyrimų — bet
atsiranda ir priešingų balsų; ypač Springfieldo “Republican” nurodo į pavojų, gręsiantį Amerikai nuo tokios ga
lingos organizacijos (Rockefeller atiduoda institutui di
desnę dalį savo turtų). Tasai dienraštis lygina institutą
prie viduramžių vienuolynų, kurie Anglijoje ir kaikuriuose kituose kraštuose buvo užvaldę pusę žemės. Jo
nuomonė, Rockefeller’io sumanymas užkenktų atskirų
žmonių labdarybei ir pačią visuomenę paverstų elgėti)
pavaldinių organizaciją.
Prilyginimas prie viduramžių vienuolynų netinka
kad ir dėlto, kad vienuolynai jungė savo labdarybę su
dvasiškais žmonių reikalais, ir tapo uždaryti ne dėlto,
kad butų kenkę visuomenei, bet dėlto, kad jįj turtų pa
geidavo “šio svieto galingieji” (karaliai, kunigaikščiai
ir kitokie valdovai). Bet Rockefeller’io Fundacija, jei
kongresas ją užtvirtintų taip, kaip jinai sumanyta, galė
tų tapti ištiesų pavojinga visuomenei, nes jinai galėtų
žiūrėti ne visuomenės gerovės, bet savo įsteigėjo norų. To
dėl žinomas visuomenės veikėjas, E. T. Devine, pataria
kongresui duoti Rockefeller’io įstaigai čarterį tiktai su
tąją sąlyga, kad jinai būtų prižiūroma taip-pat ir vyres
nybės.
Jeigu Devine’o patarmė bus priimta, lietuviij tautai
nebus vilties gauti pašalpą iš instituto. Suvienytosios
Valstijos gali pavelyti Rusijos “Sviateišiam Synodui”
šelpti pravoslavų cerkves Amerikoje, bet Rusiją vargiai
pavelytų Rockefeller’io įstaigai šelpti atvirai Lietuvos
kulturinius darbus, remiamus ant tautos atsibudimo ir su
sipratimo pamatų.

VALPARAISO LIETUVIAI KATALIKAI.
“Draugo” 14-me No. straipsnyje apie Valparaiso uni
versitetą nepasakyta, jog tarp tenykščių lietuvių laikosi
S. L. R. K. A. kuopa. Prie jos vos keli lietuviai mokiniai
tepriklauso. Toji kuopelė laiko savo mitingus Literatū
ros Draugijos susirinkimams pasibaigus. Pradžioje sve
tainė pilna, daug visokių kalbų — o kad prisieina pakelti
šneką apie lietuvių katalikų organizacijos reikalus, tai
studentų didžiausias būrys tirpte ištirpsta, ir tik keli
tepasilieka svetainėje.
Gaila darosi, kaip ten laisvamaniai įvairiausiais bū
dais pergali katalikus. Katalikai visados lyg išgązdinti,
visados bijosi atsiliepti, pasipriešinti laisvamanių sumany
mams. Tuose pačiuose Literat. Draugijos susirinkimuo-
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se iš katalikų juokiasi, juos žemina visokiais užmetinėjimais — o jie tyli. Katalikai mato, kaip jų draugai atsikviečia kalbėtojus, muzikantus ir t.t. — bet patįs ne
drįsta nei užsiminti, kad butų gerai atsikviesti lietuvį
kunigą, kaip tai daro lietuviai darbininkai. Gėda net pa
sakyti, jog ligšiol Valparaiso lietuviai studentai nei vieno
sykio nėra matę pas save lietuvio kunigo, kursai butų at
važiavęs pas juos aprūpinti jų dvasiškus reikalus!
Ne-teologas.

Visokios žinios.
Didžiojoj Pėtnyčioj prieš pamaldas lšpanijos Kara
lius Alfonsas XIII dovanojo, mirties bausmę 23 prasikal
tėliams, tarp kurių buvo dvi moteri. “Dovanoju jiems”
pasakė jaunas karalius, atkartodamas paprastus tokiuose
atsitikimuose žodžius, “nes tikiuosi Dievą dovanosiant
mano nuodėmes”.
Vilniaus “Viltis” rašo, jog žinomas lenkų veikt jas
vyskupas Bandurski išleidęs aplinkraštį, kuriuo šaukiąs
lenkų visuomenę, kad ji Žalgirio sukaktuvių metu subrustų rūpinties reikalauti nuo popiežiaus beatifikuoti
(iškelti į šventąsias) lenkų karalienę Jadvygą, Jagielos
žmoną. Tam tikslui reiktų surinkti mažiausia milijoną
parašų. Ko dar lenkai neužsimanys!

Garsus Viedniaus gydytojas, baronas von Eiselberg
atvyko į Suvienytas Valstijas ir sustojo Cbicagoje. Jo
kelionės tikslu yra susipažinti su eionaitiniu gydymo būdu
(medecina).
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Florenee, Ala. Laikraščio “Florence Herald” redak
torius Mooers visaip juodino per savo gazietą miesto ma
jorą W. B. Walker. Pastarasis, nustojęs kantrybės, suti
kęs redaktorių gatvėje, išpėrė jam kailį lazda. Kad teip
visus šmeižikus baustų.

New York, N. Y. Nekuriose šio miesto krautuvėse
parsiduoda galvijiena ir avinčiena, partrauktos iš Austra
lijos. Mėsa esanti pigesnė 3—4 centais ant svaro. Duok
Dieve, kad daugiau jos partrauktų, tai, rasi, mėsos kai
nos žymiai nupultų, ir bėdni žmonelės tankiau galėtų
jos ragauti.

DEGTINĖ
VIENAVEIKSMIS SCENOS VAIZDELIS.
Lenkiškai parašė
KAZIMIERZ G6RALCZYK.
Lietuvių kalbon vertė

ADOLPAS VĖGĖLĖ.

(Pabaiga.)

Šaltišius. Ką tu čia beproti juoksies dar iš manęs,
ar nematai tu šeimininko Valentino. Nepliaukšk niekų.
Kandora. Jei kas pliauškia niekus, tai jus visi, o ne
aš! juk aš geriausiai žinau, kas aš toks, jus gi visi pasigėGriovas Szehenyi su žmona (milijonieriaus Vander- rėte ir tiek, bet aš pamokysiu jus.
Šaltišius. Kaip tu drįsti man, šaltišiui, grasyti. Si
bilto, New Yorke, duktė) paaukojo Mokslo Akademijai
Viedniuje $120.000 stipendijoms tyrinėtojams vengrų kal mai, Pranai, Juozai, eikite čia!
(Įeina Simas, Pranas ir Juozas.)
bos ir tautiškų institucijų.
Kad teip Lietuvos tautiškiems dalykams kas paauko
SCENA 10.
tų nors keletą šimtinių, jeigu ne tūkstančius dolerių. O
Tie patįs, Simas, Pranas ir Juozas.
juk ir tarp mūsų yra pralobusių, ypač Amerikoje, gaila
Šaltišius. Pažiūrėkite gerai į šitą žmogų ir pasakyki
tik, kad tokie mažai tesupranta Tautos reikalus.
te man, ar pažįstate jį.
Simas. Aš ne.
Lietuvos laikraščiai paduoda, jog Nevos Aleksandro
Pranas. Aš taip-pat ne.
stačiatikių vienuolyno, Peterburge, vyresnybė turinti da
Juozas. Ir aš nepažįstu jo.
bar nemažą rūpesnį, nes pasirodę, jog ižde nedatenka 70.Kandora. Nepažįstate manęs jus, o juk taip nese
000 rublių, nežinia kur išleistų. Apie tos sumos prapuoli
mą težinąs vien vienuolyno kapinių užveizdėtojas, tūlas niai — tik vakar — išgėrėte iš manęs po puskvortį.
Simas. Galvoj tau žmogau susimaišė, ar ką, nes kaip
archimandritas.
gyvas esu nei sykio tavęs niekur nemačiau.
Pranas. Pasigėrė, matyti, ir plepa niekus.
Maskolijos caras paskyrė 5.000 rublių neturtingiems
Kandora. Ak tu, pienaburni, dar ginsies man akyse,
Varšavos universiteto studentams sušelpti. Pašelpos ga
aš tau (bėga prie jo).
vę 185 studentai nuo 15 iki 30 rublių.
Šaltišius. Vaikinai, imkite jį ir suriškite.
Vaikinai, (pagriebia Kandorą ir riša virvėmis.)
Columbus, Ohio. Legislatura Ohio valstijos išleido biStasys. O ką su juo darysi, kaimynė!
lių, sulyg kurio visus darbininkus, sergančius džiova, praŠaltišius. Varysime kalėjiman, nes, kaip man rodos,
šalįs nuo vietų, idant neužkrėstų ta baisia liga savo santai plėšikas Urbanikas, kurio policija senai jau jieško.
darbininkų. Džiovininkus priglobs valstija.
Aš čia ir popierį iš policijos apie jį turiu (išsiima popierį)
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Stasys.
Geras tai yra, svaini, daiktas, bet ar iš
ir skaito.) Nugi kad jis, tikrai jis, skaityk Valentinai.
tversi ?
Kandora. Ką gi aš skaitysiu, kad nemoku,
šaltišius. Tu nemoki, žinau tai, nes taip ir popieryKandora. (glamonėdamas jį). • Ištversiu,
• ... I • I iiištversiu.
I
je įrašyta, bet ūkininkas Kandora moka skaityti. Vaiki
Stasys. Neikuomet žmogus negali patsai už save už
nai, veskite jį. (Vaikinai nori vesti jį.)
Kandora. Ką, aš plėšikas! aš plėšikas?! ant senatvės tikrinti. Taigi padarysime taip: aš paimsiu tavo ūkį
turiu sėdėti kalėjime kaip plėšikas! Ir visi jus sakote, savo globon, užmokėsiu mokesčius,, nupirksiu arklius ir
karves, įsėsiu javus, o tu tarnausi pas mane kaipo bernas,
kad aš ne Kandora, bet Urbanikas?
— gerai?
v
•
Visi. Taip.
Kandora. Gerai, brolau.
Salomėja (rodydama į Stasį.) Juk męs gyvename
Stasys. Jei per tris metus negersi degtinės ir pasi
su juo jau vienuoliką metų; tave gi pirmą sykį matau.
taisysi, tai sugrąžįsiu tau ūkį, o ką įdėsiu ūkin — užra
Kandora (į vaikus). O jus vaikai?
šysiu vaikams; jeigu nepasitaisysi ir nesiliausi gėręs deg
Vaikai (glauzdamies prie Stasio.) Tai mūsų tėvelis. tinę, tai sesuo su vaikais pasiliks prie manęs, o tu galėsi
Kandora. Dabar tai jau suprantu, kas pasidarė. Pra eiti sau, kur nori.
keiktoji degtinė privedė mane prie to, kad V. Dievas per
Kandora. Tegu bus taip, jau gerai pasimokiau ir pa
mainė mane į kitą, kitą gi padarė manimi, o dar dides matysite, kad dirbsiu kaip ir seniau uoliai, ir jei, gink
niam nubaudimui, aš, kurs neikuomet nieko nepavogiau, Dieve, vėl pradėčiau girtuokliauti, tai išvykite mane iš
esu vagis—plėšikas... tiesa, kad esu girtuoklis, pasilei namų kaip šunį, už tai aš nepyksiu. Geriau būti pas brolį
dėlis, neatkreipiau akies į pačios ir vaikų vargą, bet aš už berną, kaip sėdėti kalėjime kaipo vagis-plėšikas.
ne plėšikas, ne plėšikas (verkia).
Šaltišius. Gerai, kaimyne, bet kaip tik panorėsi deg
tinės, visuomet prisimink sau Urbaniką.
Salomėja (tyliai Stasiui.) Gaila man jo.

Stasys (taip-pat tyliai). Tylėk, nes viską sugadinsi.
Kandora (klaupdamas). Mielaširdingas Dieve (susi
deda kryžium rankas) pasigailėk manęs menko nusidėjė
lio. Kol gyvas būsiu neisiu karčemon, nei lašelio degtinės
negersiu, tik išgelbėk mane iš tos gėdos; tegu būsiu men
kiausiu elgeta, tik ne plėšiku—vagiu. Viešpatie Dieve, vi
sa širdžia gailiuos už nusidėjimus, prižadu pasitaisyti, tik
pasigailėk manęs, Viešpatie, pasigailėk! (Puola ant vei
do.)
Salomėja (negalėdama ilgiau kęsti, bėga prie jo ir
verkdama pakelia jį nuo žemės). Valentinai!

Kandora (pakilęs). Ką?...

Vaikai (apspitę jį). Tėte!

Kandora. Ką jus sakote?...
Salomėja Vargšas mano Valentinas!...
Kandora. Kaip tai?... aš esu Valentinas?.... Tai
Viešpats Dievas pasigailėjo manęs.

Šaltišius. Matai, brolau, kad Dievas mielaširdingas
ir aš tave pažįstu.
Kandora. Bet kas gi tai per vienas, kurs buvo ma
nimi?
Salomėja. Tai Stasys, mano brolis (šypsodamosi), o
man pasirodė, kad tai tu Valentinai.

Šaltišius. Prisiekę būtumėm, kad tai tu, bet matai,
brolau, mielaširdingas Dievas davė tau laiką pasitaisyti;
būtinai reikia kitaip gyventi, nes jei vėl liktum plėšiku
Urbaniku, tai jau nieko nepadėtų.

Kandora. Prisiekiu jums, kad nuo šios dienos nei
kojos karčemon nekelsiu.

___

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ VIENUOLIJOS
AUKŲ ATSKAITA.
Įėjimai:
1905 m.
Kun. A. Kaupas.............................................. $80,00
Kun. A. Milukas............................................... 101.00
Kun. B. Žindžius................................................ 50,00
Kun. M. Šedvydis.......................................... 75,00
Kun. V. Staknevičius....................................... 50,00
Kun.
J. Žebris.................................................. 25,00
Kun. A. Šaulinskas...........................................35,00
Kun.
J. Kuras.................................................. 25,00
Kun. V. Vizgirda............................................. 25,00
Kun. V. Kudyrka............................................. 25,00
Kun. J. Kassakaitis......................................... 25,00
Kun. A. Staniukynas....................................... 34,00
Montrealyje surinkta..............................
46,00
’ i . »J a *
Viso.............................
$596,00.
1906 m.
Hastings, Pa............ . ..................................... $77,00
Montreal, Canada............................................ 105,00
Boston, Mass..................................................... 44,00
So. Boston,...................................................... 218,50
Šv. Petro ir Pov. Dr................... •.. . . ........... 24,50
Needham, Mass.................................................... 16,00
Newton, .............................................................. 18,90

Šv. Izidoriaus Dr—tė........................................ 6,80
Brighton ............................................................. 26,00
Cambridge ........................................................ 66,70
Cambridge Port.................................................. 22,50
Lynn ................................................................. 34,00

_______
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Lawrence ......................................................... 100,55
*
Kun. A. Jusaitis................................................. 50,00
N. Andover.............................. .'.......................... 8,00
Haverhill .......................................................... 54,30
Nashua, N. H.........................................................91,40
Lowell, Mass....................................................... 20,85
Worcester, Mass............................................... 398,65
Gardner, Mass................................................. 115,20
Sus. L. R. K. A............................................. 500,00
Kun. A. Milukas.................................................. 100,00
Toronto, Canada................................................. 22,25
Niagara Falls, N. Y........................................... 17,00
Buffalo, N. Y...................................................... 55,25
Rochester, N. Y................................................. 80,00
Shenandoah, Pa............................................... 674,90
William Penn, Pa............................................... 48,00
Shaft, Pa............................................................ 12,00
Maizeville, Pa.................................................... 53,00
Gilberton Pa......... ,............................................. 76,00
Frackville, Pa................................................... 26,75
Mahanoy Plane, Pa............................................. 52,00
Kun. V. Dargis................................................. 100,00
Kun. P. Saurusaitis............................................ 50,00
Smokey, Pa........................................................ 24,00
Colorado, Pa...................................................... 20,00
Girardville, Pa............................................... 105,30
Connerton, Pa.................................................... 29,50
Shamokin, Pa..................................................... 85,25
Kun. K. Urbanavičius...................................... 20,00
Excelsior, Pa....................................................... 6,00
Brady, Pa.......................................................... 19,00
Mitfersville, Pa................................................. 176,00
St. Clair, Pa....................................................... 30,75
Reading, Pa...................................................... 39,75
Johnstown, Pa..................................................... 6,50
Kun. M. Pankauckas........................................ 20,00
Primrose, Pa...................................................... 25,75
Seltzer City, Pa................................................. 29,75
Pottsville, Pa....................................................... 2,50
East Minės, Pa................................................... 5,25
Wadesville, Pa..................................................... 6,25
Ridge, Pa.......................................................... 33,15
Scranton, Pa..................................................... 570,00
Kun. J. Kuras..............
100,00
Forest City, Pa................................................. 229,65
Simpson, Pa....................................................... 42,40
Kun. Pr. Jakštys.................................................. 25,00
Kun. J Žilinskas................................................. 25,00
South Fork, Pa....................................................... 48,00•
Bakerton, Pa...................................................... 23,50
Carroltown Road................................................. 8,00
Elmora, Pa.......................................................... 6,50
Patton, Pa.......................................................... 13,75
Gallitzin, Pa....................................................... 10,00
Kun. M. Peža..................................................... 25,00
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1907

m.

Eik Brook, N. Y............................................... $25,00
Ilorton Brook, N. Y............................................ 1,50
'Ilorton Switch, N. Y.............................................. 4,25
Matho, N. Y........................................................ 26,00
Fishe’s Eddy, N. Y............................................. 13,00
Lestershire, N. Y................................................. 80,75
Utica, N. Y.......................................................... 54,00
Amsterdam, N. Y............................................... 428,40
Kun. A. Žydanavičius....................................... 35,00
Kun. A. Kaupas.................................................. 40,00
Schenectady, N. Y........................................... 124,75
Iludson, N. Y.................................................... 178,75
Albany, N. Y.......................................................... 38,50
Troy, N. Y............................................................ 19,50
Hoosick Falls, N. Y........................................... 88,55
Mechanicsviile, N. Y......................................... 15,25
Kun. P. Saurusaitis................
50,00
Merginų Dr—tė iš Hartford, Conn................... 15,00
Kun. M. Kriaučiūnas......................................... 40,00
Maspeth, N. Y...................................................... 79,20
Blissville, N. Y.................................................. 120,00
Brooklyn, N. Y................................................. 827,15
New York, N. Y................................................... 211,00
Kun. J. Šeštokas................................................ 10,00
Kun. V. Aleksandravičius................................. 25,00
Kun. V. Varnagiris.......................................... 100,00
Port Chester, N. Y................................................. 12,00
Kun. V. Dargis................................................. 100,(X)
Minersville, kolekta bažnyčioje...................... 20,34
Kun. J. J. Ambotas........................................... 20,00
L. R. K. Federacija A....................................... 100,00
Šv. Cecilijos Moterių Dr—tė, Pittstone......... 27,80
Dearfield, Mass.................................................... 6,00
Bendinskai iš Mahanoy City, Pa.......................... 50,00
Pangoniai iš Mahanoy City.............................. 50,00
Milevičiųs Ignas iš New Phil’ės..................... 150,00
Adriejauskai iš Tamaųua, Pa............................ 50,00
Bubelienė Ona iš Mahanoy City...................... 20,00
Šukiutė Agota...................................
30,00
Juškevičius Mot. iš Scranton............................ 10,00
Kun. J. Kuras.................................................... 100,00
Kun. J. A. Kaminskas.................................... 100,00
Kun. V. Vizgirda.............................................. 100,00
Kun. V. Kudyrka............................................. 100,00
Kun. A. Kaupas................................................ 100,00
Kun. Pr. Jakštys................................................ 50,00
Kun. Kraus.......................................................... 50,00
Kun. Z. Rydlewski............................................. 25,00

Viso.................................................. $391,69.
Toliaus bus.

Viso...................................................................................................................................... $5178,00.

♦
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DIEVAS VISKĄ MATO.

Praniukas ir Magdutė liko dviese namie. Jųdviejų
tėvai mugėn išvažiavo.

— Sesutė! — tarė brolis: — eiva, paieškosiva ko gar
daus ir užvalgysiva.
— Jeigu tu nuvesi mane tokion vieton, kad niekas
mudviejų nematytų, tai aš eičiau su tavim! — atsakė jam
sesuo.
— Gerai! tarė brolis — eikiva priešinėn medaus val
gyti ; ten ant lentynos mama pastatė sklidinų bliūdų.
— Negalima! — atsakė sesuo — nes po priešinės lan
gu kaimynas Andrius tašo kuolus; pamatęs mus priešinėj,
jis tėvams pasakytų.
£ į;
»
— Na, tai eikiva virtuvėn! — kalbėjo Praniukas —
ten mačiau ant lentynos grietinė (smetona) stovi; aš la
bai mėgstu grietinę su duona.

— Po virtuvės langu kaimyno pati verpia vilnas, ir
mama prašė jos mudviejų daboti; tad, Pranuti, jokiu
būdu negaliva mudu grietinės valgyti, nes mama, suži
nojus, labai pyktų.
Atsiduso Praniukas ir pagalvojo, galvų bekasinėdamas, kų čia padarius.

— Teisybė, — tarė jisai — kaimynai pamatę galėtų
tėvams mudu apskųsti; bet ar žinai kų, Magdutė, nueikiva mudu rūsin (sklepan); ten ant šiaudų daug gražių
obuolių guli! tenai mudviejų jau niekas nematys, todėl
puikiai pasmaguriausiva.

— Klysti, broleli! — tarė Magdutė — yra Toks, Ku
ris ir nakčia ir po žeme mato. Todėl, ir žmonėms nema
tant, nereikia piktai daryti.
— Teisybę sakai, sesute! — tarė Pranys — aš bu
vau užmiršęs, kad Viešpats Dievas visuomet ir visur ma
to.
Ksav. Vanagėlis.
ŠUO MOFFINO.

Laike karo Napoleono I. su rusais 1812 m?tarp prancūsų kareivių buvo vienas senutis, kuris turėjo šunį var
du Moffino.
Prancūzai karų pralaimėjo ir baisiai betvarkiai bėgo
namo. Kelionėje jie turėjo pereitį upę Beržinę, kurioje

tuokart šimtai žmonių nuskendo. Toje betvarkėj šuo at
siliko nuo savo pono; pastarasis-gi, laimingai perplaukęs
upę, sugrįžo pėsčias namo. Visi manė, kad šuo upėje nu
skendo, ar sušalo kelionėje, nes tuomet jau buvo smarkus
šalčiai.
Sugrįžęs namo, senas kareivis dažnai minėjo savo my
limų šunį, kuris laike to sunkaus ir nelaimingo karo nie
kuomet neaplei,sdavo savo pono.
Praslinko kiauri metai. Senas kareivis, sėdėdamas
prie savo namelio, staiga pamatė nežinia kokį šunį labai
apsilpus}, sunykusį nuo bado ir labai apdulkusį. Šuo
slinkosi prie jo kojų, gailiai žiūrėdamas į senų kareivį
ir uodega beviliodamas.
Kareivis stūmė nuo savęs šunį, bet šis nenorėjo nuo
jo eiti. Senis, atidžiai prisižiūrėjęs, galop jį pažino, nes
tai buvo jo mylimas šuo ir tarė:
— Moffino! mano mylimas šuneli, Moffino!
Šuo, gailiai sulojęs, puolė prie kojų kareivio ir ap
mirė, išalkęs ir apsilpęs nuo tokios ilgos kelionės.
Vargšas bėgo šimtus mylių, kad tik pamačius savo
numylėtų šeimininkų, senų kareivį.
Lengva suprasti su kokiu dideliu džiaugsmu, su ko
kiu gailesčiu, senis kareivis puolėsi prie savo Moffino,
kad tik jį atgaivinus, ir kaip rūpestingai paskui jį glo
bojo, kol šuo visai pasveiko.
Ksav. Vanagėlis.

PAVASARIS.

Kaip jau miela ir linksma,
Kaip jau viskas žaliuoja!
Visos žolės ir medžiai
Kaip patogiai linguoja!
Vyturėlis aukštybėj
Taip maloniai čiurena;
Klaisto kvapų žolynai
Ir upeliai srovena.

Kregždės ore skrajoja,
Ir kukuoja gegutės;
Vainikėlius jau pina
Mergužėlės jaunutės.
Pavasaris brangusis
Šaltų žiemų išvijo;
Nėr jau šalčių, pusnynų...
Visas svietas atgijo!
Ksav. Vanagėlis.
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KAIP TAVAI VAIKUS MYLI.
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PAJIE6KOJIMAI.

‘

Pajieškau vargonininko. Meldžiu atsiliepti sekan
čiu adresu;
Rev. P. žindžius, 214 Ripley Place, Elizabeth, N. J.

Viename kaime nuo žaibo užsidegė ūkininko kluonas,
ant kurio gandras buvo susikrovęs lizdą ir išsiperėjęs
u/ B *
> t
vaikus.
a f*
. J!
■
Pajieškau Vincento Plado, jisai gyveno 1909 m. ChiJauni gandreliai lekioti dar nemokėjo, todėl tupėda
cagoj ir paskui rugpjūčio mėn. išvažiavo į Shenandoah,
mi lizde laukė savo liūdno galo.
Pa. Jisai pats, ar kitas žinantis jo dabartinį antrašą,
Žmonėms gailu buvo nelaimingų paukščių, ir vienas
meldžiu atsišaukti ant šio antrašo:
jaunas bernas jau norėjo kopti ant stogo, bet liepsna ant
F. J- Vaitukaitis
917—33rd str.,
Chicago, III.
sauso šiaudų stogo taip smarkiai platinosi, jog kopti nie
kas nedrįso.
Pajieškomas yra Antanas Ryselys.
Pernai prieš
Seniai gandrai, pamatę nelaimę, norėjo gelbėti gangavėnią važiavo į Ameriką. Perėjo rubėžių Eitkūnuose.
drelius; todėl prilėkdami stvėrė juos snapais ir norėjo
Nuo to laiko nežinoma, kas su juo atsitiko. Paeina iš
pernešti kiton vieton, bet negalėjo jų pakelti, nes paukš
kaimo Šukionių, Truskavos parapijos, Kauno gub. Kas
teliai buvo persunkus.
žinotų apie jį, meldžiu pranešti seseriai:
Bet štai
ir
lizdas
pradėjo
liepsnoti...
Tada
gandre
r .
r
’
Rožė Ryseliukė,
atsitūpė ant lizdo ir, apdengusi sparnais savo paukštelius,
181
E. Main St. Amsterdam, N. Y.
*
♦
»
drauge1 * su
jais
žuvo
liepsnoje.
r
Ūkininkų vaikučiai, matydami tokį paukščio pasiel
PAIEŠKAU VARGONININKO!

gimą, tarė:
— “O, Dieve! kaip begalo dideliai myli tėvai savo
vaikus!!”
Ksav. Vanagėlis.

Turi mokėti gražiai rašyti lietuviškai, gerai pažinti
gaidas ir atsakomai vesti chorą. Pečių kūrenti nei baž
nyčios valyti nereikia. Alga atsakoma.
Kun. A. Kaupas,
64 Church St.,
Pittston, Pa.

SKRUZDELE IR KELEIVIS.

gausi 10 tuzinų gražiausių popierų, 38
gatunkų su gražiausiomis dainelėmis
ir puikiausiomis kvietkomis bei konvertais. Teipgi ir vi
sokių knygų ir popierų katalogą siunčiu už 4c. štampą.
Reikalauju pardavėjų ir duodu gerą pelną.

I

•

Keleivis, eidams tarp kelmų pušyno,
Staiga pamatė griuvėsius skruzdyno.
Skruzdėlės, vargšės, jį iš naujo stato:
Medžiagą velka, neša, ką pamato.
Tad pasiklausė jis vienos skruzdutės:
“Tu—mažytėlė, menkos ir sesutės,
“Nors tu labiausiai sveikatą
* tampysi,
“Teeiaus skruzdyno sau nepastatysi!”
Tarė skruzdutė: 11 Miškas šits žaliavo,
“Mūs gi skruzdyne laimė viešpatavo;
“Maisto ir turto tad gana čia buvo,
“Bet dėl nelabo žmogaus viskas žuvo:
“Pjemuo nedoras kaiminę čia varė;
“Iškirto mišką, griuvėsius padarė...
“Griuvo namelis, seserų daug mirė!
“Bet kad nelaimė mus tokia patyrė,
“Aš ir sesutės darbe laimę matom;
“Kantriai skruzdyną vėl išnaujo statom.
“Tiesa, sukrauti pati negalėsiu,
“Bet nors mažumą ir aš prisidėsiu!”
«

J

a•

Ksav. Vanagėlis.

— Jonuk, ar būsi man ištikimu, neapsivesi su kita?
— Nusiramink, mieliausia! Esi mano sužiedotine ir
ant amžių ja pasiliksi.

— Brangi Juliute, su manim vaikščiodama, tu negali
paslysti.
— Ale užtai galiu pulti...

Už $1.00

M. žukaitis, 227 E. Main str., New Britain, Oonn.

<« DRAUGO”

AGENTAI:

St. Stanevičius,
3206 Auburn Avė.,
Chicago, UI.
Antanas Kasparavičius,
27 E. 23rd str.,
Bayonne, N. J.
Juozas Mališauckas,
Forest City, Pa.
Kazimieras Skripstunas,
P. O.
8ugar Notch, Pa.
Antanas Gudaitis,
Box 73,
Silver Creek, Pa.
V. Leskevičius
P. O.
Middleport, Pa.
Mikas Cibulskas,
573 Canfield Avė.,
Detroit, Mich.
J. žemaitis,
126 S. Pear st.,
Shenandoah, Pa.
T. Kizievič,
Box 167,
Minersville, Pa.
M. Karbauckas,
So. Boston, Mass.
52 G. st.,
L. ftvagždys,
171—5th st.
So. Boston, Mass.
J. Mikutaitis,
1438 Western avė.,
Allegheny, Pa.
Newark, N. J.
A. Radzevič,
194 New York avė.,
A. Klimavičaitė,
321 Kensington avė.,
Chicago, III.
A. Pocius,
10806 Wabash avė.,
Chicago, III.
M. Dūda,
51 W. 25th st.
Chicago, III.
K. Strumskis,
Chicago, UI.
2323 West 23rd PI.
Šaulys,
168 Beakon str.,
Brighton, Mass.
J. Bartočeviče,
4417 Marshfield avė.,
Chicago, UI.
J. Puselninkas,
722 Washington avė.,
Braddock, Pa.
V. Bielauskas,
468 Northampton st.,
Easton, Pa.
M. Urbanaviče,
Box 33,
Thomas, W. Va.
J. Antanaitis,
Box 22,
Swoyers, Pa.
P. Bukantis,
96 Centre st.,
Kingston, Pa.
Juoz. Matuliaviče
1657 Tioga st.,
Shamokin, Pa.
A. Baranauckas,
1214 Bailroad st.,
Shamokin, Pa.
Jos. Valentinaviče,
1114 Cedar Avė.,
Scranton, Pa.
J. Versiackas,
65 Davidson st.,
Lowell, Mass.
Ignas Makalojus,
1028 S. 2nd st.,
Philadelphia, Pa.
Jos. Robynsky,
163 First st.,
Elizabeth, N. J.
M. VaicenaviČius,
2 Biver st.
W. Lynn, Mass.
M. Slapikevičius Silver Creek P. O. New Philadelphia, Pa.
F. Būgnelis.
454 Main str.,
Edwardsville, Pa.
Jurgis Grigutis,
38 Kedorr str.,
WilkesBarre, Pa.
Mat. Čeponis,
21 Pleasant str.,
New Britian, Conn
Juzė Rakauckaitč,
1015—8th str.,
Waukegan, III.
8. 8. Petrulis,
3312 8. Halstead st
Chicago, BĮ.
Jonas Ignotas
46—22nd str., 8. 8.
Pittsburgh, Pa.
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BALTAS BILIETAS.
Visiems pasitraukusiems iš po Rusijos valdžios nuo
kariūmėnės (liosų) arbar kantungos, apsiimu išrūpinti
KUN. S. PAUTIENIUS prezidentas
baltų bilietų, be jokios koliekystės ar ko kitko, bet tei
P. O. Giradville, Pa. singu keliu. Iš kalno pinigų nereikalauju, tik gavęs
JONAS RIKTERAITIS vice-prez.,
nuo manęs bilietų, užmokės suderėtus pinigus. Tiktai rei
67 James St., Waterbury, Conn.
kalauju, kad suderėtų pinigų sumų sudėtų pas teisingų
KAZYS KRUSINSKAS sere torius,
žmogų, kol negaus nuo manęs bilietus. Norintieji viršmi457 — 17th St., Brooklyn, N. Y.
netų bilietų gauti, lai atsišaukia pas mane sekančiu ant
REV. V. STAKNEVI6IUS, iždininkas,
rašu, įdėjęs už 2c. štampų dėl atsakymo.
207 Adams Str. Newark, N. J.
Jonas Pokutinskas
Box 103
ELCO, PA.
Globėj ai kasos:
PARSIDUODA FARMA.
JONAS VIERAITIS,
98 akrai, išdirbtos, dėrUngos žemės 60 akrų, girios
107 So. Harding St., Worcester, Mass.
19 akrų, susidedančios iš gerų pušų ir aržuolų. Giria ver
KAZYS VAŠKEVYČLA,
ta 2.500 dol. Per vidurį farmos bėga upelis. Yra malū
186 Jefferson St., Newark, N. J.
nas, varomas garu ir vandeniu, galima j aje malti viso
kius grudus. Puikus dėl gyvenimo namas, susidedantis
KUN. V. VIZGIRDA knygius,
190 So. Meade St., Wilkes-Barre, Pa iš 18 kambarių, tvartai, 4 karvės, 3 arkliai, 3 piaunamos
mašinos, 3 kalaveiterei, 3 žagrės, mašina dėl sėjimo, 3
KUN. V. STAKNEVIČIA dvasiškas vadovas,
207 Adams St., Newark, N.. J. vežimai, ir šiaip v^oki padarai ukininkystei reikalingi.
Pinigų turi turėti 3.000 dol., likusius ant lengvo iš
mokėjimo per 13 metų.
F A B I O L Ė,
Gera proga leituviams su didele šeimyna.
Garsi kardinolo Wisemano apysaka. Vertė Vytau
Kreipkitės pas advokatų J. S. Lopatto,
tas Kaina 1 doleris. Imantiems daugiau, kaip vienų
48 Bennet Bld.
Wilkes-Barre, Pa.
egzempliorių, nuleidžiamas didelis nuošimtis.

ADRESAI CENTRO VYRIAUSYBĖS SUSIV. LIET.
RYMO-KAT. AMERIKOJE:

Gaunama pas:

REV. V. VARNAGIRIS,
312 S. 4th St.,
BROOKLYN, N. Y.
■
• -.. 1 'L ■ - ■ ' " «■!— ........ . .. ..............■»
Tautieti! Jei reikia Tau stalyti nauji namai, ar tai
syti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak
terius MIKAS SLAPIKEVIČIUS, New Philadelphia Pa.
Nauja Knyga—Biblija—aiba šv. Raštas išleistas
KUN; S. PAUTIENIAUS.
Tik vienas šitas šventaraštis yra katalikiškas.
Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntimui
Adresas: REV. S. PAUTIENIUS,
GIRARDVILLE, PA.

LIETUVIŠKAS DZIEGORMEISTERIS.
Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarantuojamus
25 melams. Lenčiugelius ir gražius žiedus. Armonikas ir
visokius muzikališkus instrumentus, albumus su muzika,
akuliorius, revolverius, britvas, pocket books vyrams ir
moterims. Visokias knygas, rąžančius, škaplierius, kryžeorieš Kaledasleidžiu už pusę prekės ir įkitus miestus siun
ANTANAS PUTIR8KAS,
144 W. Market Street,
Soranton, Pa.
• '
» *
'/
■y k
A. A J. HURWITZ,

----- BANKIERIAI. ------

42 East Market Street,------ WILKES-BARRE, PA.
Parduodu laivakortes ant visokių linijų ir siūnčiu
pinigus į visas pass.ulio dalys. Atlieku daviernastis su
maskolijos valdžia ir kitokius reikalus. Lietuviai kreip
sitės prie manęs, o busite užganedįti.

A. UZUMECKIS,
Lietuvis Graborius ir Balzamavotojas.
Viską išpildo geriau ir pigiau negu svetimtautis.
Persamdo karietas vestuvėms, krikštinoras ir t.t.
Priima lavonus ir iš kitų miestų.
Reikale kreipkitės pas savo tautietį.
324 WHABT0N, ST.
PHILADELPHIA, PA.
TELEFONAI:
Bell Lombard 27—39 A.
Keystone Main 42—18 D.

$

TĖMIKYTE LIETUVIAI!

$
Kelionė per jūres.
Tūkstančiai tūkstančių mūsų tautieįjį čių keliauja į prigimtų Šalį ir iš tenai atgal į Ameriką, o visi
labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas:
V

*

I

JONĄ NEMETH’A,
3 N. MAIN STR.,

WILKES-BARRE, PA.
O kodėl f
Nes turi gerą prižiūrėjimą,
parankią kelionė, f
v
kad tartum kaip ir p&čios kompanijos būtų pirkę laivakortes. r

M Siuntimas pinigų greičiausias ir pigiausias pasaulyj.

DK. I. W. MENDELSOHN,
Lenkiškas Gydytojas.

s
$

PRIĖMIMO VALANDOS: 8-10 ii ryto, 8-4 po piet, 7-8 vakare.

50 South Washington St.
Peoples telephone 1585.

Wilkes-Barre, Pa.
Bell telepbone 756.

Swalm Hardware Co.,

No. 21 North Centre Street,
POTTSVILL1, PA.
Įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas, dūdos,
plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai.
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DRAUGAS

Dr. A. L. Graičunas

RESIDENCE 1100.

OFFICE NEW PHONE 37.

LIETUVIŲ ADVOKATAS

Pasekmingai gydau visokiai ligas vyrų, moterų ir vaikų, ne
aplenkiu ir paslaptinių. Atsiiaukantieme ii kitur suteikiu
sąžiningus patarimui per laiikus.
TKLKFONAS: Yards — 3162.

JONAS
S.
LOPATTO
47-48-49 Bennett Building,
Wilkes-Barre, Pa. ..
Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo mortgage,
arba pirkti namus lai kreipiasi.
Naujas Telefonas 1005.

Senas Telefonas 659.

Gydo net labiausei užsisenejusias chroniškas vyru. moterų ir kūdikiu
ligas. Galima susikalbėti, lietuviškai, lenk ii kai, rusiškai ir vokiškai.

51 N. Washington St.,

Wilkes-Barre, Pa.

RĮggiftdMlMiaa <g

wjK:Kį« H

DR-AS ALBERTAS KAUFMAN,
—: OVDTTOJAS 18 LIETUVOS. : —
Specijalistas nuo .visokiu ligų.

CEIOABO, ILL.

3812 So. KALSTEI) ST.,

K

t. ALFRED J. WENNER,

n
g
n
«
K
K
a

HlHfel«!«]« SKĮgR-'grg SIk hIhTO'

88 SOUTH WASHINGTON STB.

Wilke«-Barre, Pa.
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DRAUGIJOS!

H. R. Morgan

DRAUGO”

1
SPAUSTUVE

[

laiko dirbtuve
visokiu jums rekalingu
daiktu, kaip tai: KEPURIŲ, KOKARDŲ, ŠARPU, VĖLIAVŲ ir tt.
Adresuokite:

R. H. MORGAN,
13 N. Main St.,

Shenandoah, Pa.

NAUJAUSIA. DIDŽIAUSIA IR GE
RIAUSIA GREITAI ATLIEKA

ĮVAIRIŲ ĮVAIRIAUSIUS DARBUS
-T" s-"

Union Ticket Agency
Seninuia Lietnviszka Santa Scrartone ir Visoje Aplinkinėje
Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų
Siunčia Pinigus kas dien in visas dalis svieto; taip-gi perka Ir išmaino ve
sokius pinigus. Ildirbs visokius Dckumcntus Amerikos ir Lietuvos teismuo
Ofisas atidarytas kas dien nuo 8-tos ii ryto iki S- vai. vak.
Nede oje*, nuo 10-tos Iš ryto Iki 6-tsi valandai vakare.

ADOLF BLAU, Union Ticket Agency,

SPAUD INA
PIGIAI

203 Lackawanna Avė.,

UŽKVIETIMUS IR KITOKIUS DARBUS

-

Scranton, Pa

Taip-gi turime savo krautuvais daugybe visokiu maldaknygių
Ir svietišku knygų visokiose kalbose
TELEFONAI: Naujas 803 - Bell 662

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIETUS,
t

RAIDES STATOMOS DIDELE—NAUJAUSIOJO PATENTO—MAŠINA “LINOTYPE”
ADRESUOKITE

“DRAUGAS”

314 EI Market St

Wilkes-Barre, Pa.

VIENATINE LIBTUVIULA DEDKLA KJLAUTUVB
Geriausių armonikų, ikripkų, klernatų, koncertinių
trubų ir daugybė visokių muzikalioų instrumentų.
Puikiausių dziegorėlių, lenciūgėlių, visokių gražių
žiedų, lakotų, špilkų, kolčiku, gerų britvų, dnika
voj amų mašinukių, albumų, revolverių, križių, rąžan
čių, Ikaplerių, guminių literų, iitorijų, dainų, pasa
kų ir visokių maldaknygių. Į&ražių p op i erų gromatų raiymui tuzinų už 26c., 5 tuzinai už $1.00. Dailių atidaromų altoriukų ir pavinčiavonių siuntimui j Lietuvą. Atsiųsk savo tikrą
adresą ir už 5c. markę, o apturėsi No. 3 Kataliogą su 450 pavei
kslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Ai gvarantuoju, kad mano
tavoras pirmos kliasos o prekės pigesnės kaip kitur; orderius il
stančiu greitai į .visus Amerikos, Kanados ir Anglijo* k raitus
Kviečiu visus atlankyti su visokiais pirkiniais ir orderiais pas
K. VTLKKWIOH,
112 Orand St,
* St. Dep. D.
Brooklyn, N. Y.

/

