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. Lekcija. Rym. VIII, 12—17. — Broliai : Skolininkais
esame ne kūnui, idant pagal kūno gyventumėme. Neš
jei gyvęsite pagal kūno, numirsite. Bet jei per Dvasią
numarinsite darbus kūno, būsite gyvais. Nes kurie tiktai
yra vedami Dievo Dvasia, tie yra sūnais Dievo. Nes neėmė
te Dvasios vergijos vėlei ant baimės, bet ėmėte pasavi*
nimo Dvasią už sūnų, per kurią šaukiame: Abba (Tėve).
Nes ta pati Dvasia duoda liudijimą mūsą dvasiai, kad esame Dievo sūnais. O jei sūnais ir tėvainiais: Tėvainiais
tiesa Dievo, o draugtėvainiais Kristaus.
_

Luk. XVI, 1—9. Anuomet kalbėjo Jė
zus mokintiniams savo: Buvo nekuria žmogus turtingas,
kuris turėjo užveizdėtojį, o tas buvo prieš jį apskųstas už
pragaišinimą jo ti)rtų. Ir pavadino aną, ir tarė jam: Ką
tai girdžiu apie tave, atiduok atskaitą iš tavo užveizdėjimo, nes užveizdėtoju jau negalėsi būti. Ir tarė užveizdėtojas pats sau: Ką veiksiu, kad Viešpats mano atima nuo
manęs užveizdėjimą, kastr^rregaliu, elgetauti gėdžiuos.
Žinaųr ką darysiu: kada atitolintas nuo urėdystės būsiu,
kad priimtų mane į savo namus. Suvadinęs tada kiekvie
ną iš skolininkų viešpaties savo, tarė pirmamj am: Kiek
esi kaltas mano ponui ? O anas atsakė * Šimtą kodžių aly
vos. Ir tarė jam: Imk tavo užrašą, o tuoj aus sėskis ir pa
rašyk penkiasdešimts. Potam tarė kitam: O tu kiek esi
kaltas! Kursai tarė: Šimtą saikų kviečių. Ir tarė jam:
Imk savo užrašą, o parašyk aštuonias dešimtis. Ir pagyrė
viešpats neteisų užveizdėtojį, kad išmintingai padarė:
nes sūnus to svieto savo giminėje yra išmintingesniais už
sūnus šviesybės. O aš jums sakau: Darykite sau prieteliūs iš netiesios mamonos: kad, kada pavargsite, priimtų
jus į amžiną gyvenimą.
, ,
Evangelija.

GYVENIMAS PAGAL DVASIĄ.

.
• •
Šio sekmadienio lekcijoje Apaštalas mus mokina,
jog gyvenimas pagal kūną, arba pataikavimas kūno pa
geidimams veda mirtin, tai yra amžinan paskendiman,
bet kūno pageidimų numarinimas, arba gyvenimas pa
gal Dvasią veda |imžinan gyvenimam Žmogui, kariaujan
čiam su kūno pageidimais, galingiausiu jų pergalėjimui
įrankiu yra išpažintis. Išpažintis tai laisvės vėliava. Pik
ti kūno pageidimai labai tankiai uždeda ant žmogaus
verguvės jungą, daug sunkesnį už jungą kariškųjų ver
gų, neg pavergia ir kankina jo dvasią, atima jam ramybę

ir amžina paskanda gręsia. Išpažintis sugrąžina ramybę
dvasiai, nes išliuosuoja iš nusidėjimų jungo ir suteikia
malonę arba dvasišką pagalbą kariavimui su kūno pagei
dimais ir jųjų pergalėjimui. Silpnam žmogui išpažintis
tankiai yra reikalinga, nes be paliovos kariaudamas su kū
no pageidimas, tur nuolat ieškoti pagalbos Dievo malo..
'
/
neje.
Išpažintis yra taip-pat išsigelbėjimo lenta skęstan
čiam, todėl prie jos privalome artinties su vilčia ir džiaug
smu, be baimės ir drebėjimo. Skaitykime, ką šv. Povilas
šios dienos lekcijoje sako: “Nes kurie tiktai Dvasia Die
vo yra vedami, tie yra sūnais Dievo. Nes neemėt dvasią
vergystės vėl ant baimės; bet ėmėt dvaąįą pasaviftimo už
sūnus, per kurią šaukiame: Abba (Tėve)”. Štai kur at
siranda tiesą. Męs visi, ar tai buvome dideliais nusidėjė
liais, ar per Dievo malonę sunkių kalčių išsisaugojome,
esame Dievo sūnais: Jis mus sutvėrė, Jis už mus mirė,
Jis mus pašvenčia ir prie Savo kojų šaukia.
Jis nor
musų meilės, mūsų atgailos, mūsų ištikimo tarnavimo ir
mūsų užsitikėjimo Jame. Jis mus pažįsta. Kas gal geriau
žinoti mūsų silpnybę už Jį, Kuris mus iš dulkių sutvėrė!
Jis maloningai padarė skyrių tarp mirtinos ir atleistinos
nuodėmės; ir, pasiliuosavimui iš mūsų mirtinų nuodėmių,
Jis maloningai paliko Pakutos Sakramentą^tasias duris
į naująjį gyvenimą, pb gėdingai sielos mirčiai. Šiame Sakramente nuima nusidėjėlis nuo savęs sunkią naštą, mel
džia atleidimo, daro atgailą ir prižada pasitaisymą. Kad
ir didžiausi jo nusidėjimai butų, tečiaus neprivalo taip
varginti savo atmintį sąžinės per^ratinėjime, kad jau
nei laiko nei pajiegų neliktų padarymui širdingos gailesties už nusidėjimus ir tvirto prisižadėjimo į juos dau
giau nebegrįžti. Jei sunkus nusidėjimas buvo užmirštas,
reik jį prie sekančios išpažinties pasakyti, bet nereik sau
nerimasties daryti- apie kokią norint išpažinties dalį ar
ba abejoti apie Dievo atleidimą ir meilę. O, kokį suramini
mą suteikia nusidėjėliui išpažintis jf- kokį naują gyvenimą įpila į nuvargusią dūšią Jėzaus Kristaus kraujas! Ne
. įstabu, jeigu šventieji eidavo prie jos tankiai su savo ma
žesniais, atleistinais nusidėjfinais, savo netobulumais ir
žmogiškomis silpnybėmis, kad "jausti tą apmazgojantį jųdušias kraują, jąs baltinantį ir stiprinantį kaskart la
biau. Eikime ir męs taip-pat, ^pasisakykime jogiai gaili
mės, artinkimės su meile, ašaromis ir dievotumu. Tik,
meldžiami, niekad neapverskime to raielaširdystės Sa
kramento į Sakramentą baimės. Įsidėmėkite: “Neėraėt
dvasią vergystės vėl ant baimės, bet ėmėt dvasią pasavinimo už sūnus, per kuria šaukiame: (Abba Tėve).” 8.
*
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KAS GIRDĖTI LIETUVOJE
Papilė, Šiaulių ap. Šiais metais nuo gegužės mėn. Pa
pilėje vartotojų draugijos sankrova atidarė mastinių pre
kių skyrių. Tos pačios draugijos smulkiųjų daiktų san
krova gyvuoja jau kelinti metai ir gerai jai pasiseka;
žmonės palaiko savųjų įstaigų. Pardavinėtojai su pirkė
jais moka apsieti, mandagus; taip-pat savo darbų gerai
supranta. Mastinei sankrovai kol kas tai nekaip tesiseka: prekių turi nedaug, pardavinėtojai — žmonės dar neinpratę į savo darbų; ir iš žydų pusės smagiai varoma konkurencija. Gal jx ir neišlaikys tų varžytinių ir neišeis su
savo. Gaila būtų.... Jeigu mastinė sankrova neišsilai
kys, tai beabėjo skaudžiai ir ant antrosios, smulkių
jų daiktų, atsilieps. Gali ir toji nukentėti.
Alunta, Ukmergės ap. Gegužės 1 d. Aluntoje sudegė
6 namai, tarp kurių 3 žydų sankrovos ir valsčiaus mokyk
la. Žmonės mokyklos labai-gailestauja, nes ji buvo vie
natinė mūsų valsčiuje ir joje mokytojas buvo lietuvis;
mokykla pilnėtaitė būdavo. Dabar aluntiečiams prisieis
be mokyklos būti.
Joniškis, Šiaulių ap. Gegužės 30 d. Kornaičių sodžiuje
sudegė trijų ūkininkų visi trobesiai su gyvuliais. Užside
gė dienų nuo pypkės. Senis ūk. B. atsigulė su neužgesinta
pypke kešenėje pusdienių ir atsigulė ant amžių, nes nuo
pypkės užsidegė jo drabužiai, paskum šiaudai ir pakilo
tas baisus gaisras.
Tų pačių dienų, naktį, Joniškyje sudegė Jackevičiaus
* malūnas.. Jį kažin kas padegė. Tuoj po malūnui supleš
kėjo ir Stakūnų medsargio pirtis. Matyt, kad Joniškyje
yra blogų žmonių, reikia saugoties.
Skuodas, Telš. aps. Čion gegužės 16 dienų buvo labai
iškilmingos kun. altaristo P. Mažeikos 50 metų kunigystės
sukaktuvės; iškilmėje dalyvavo keliolika svečių kunigų.
Per pamaldas bažnyčioje gražiai giedojo skuodiškių cho
ras. Paskui per pietus klebonijoje choras padainavo keliolikų lietuviškų dainų. Paminėtinas taip-pat ir gerbiama
sis jubiliatas; nors jau žmogus turįs suviršum 70 metų,
jaunystę lenkiškose mokyklose perleidęs, tarp sulenkėju
sių draugų gyvenęs, tečiau yra geras atgijančios Lietuvos
mylėtojas ir veikėjas; nors senas amžium, bet dvasia dar
jaūnas; karštai remia savo skatiku mūsų Švietimo drau
gijas, skaito lietuvių laikraščius ir tarp sodiečių platina.
Lai Dievas prailgina jo gyvenimų ir suteikia Lietuvai kuodaugiausia tokių geradarių.
**
Vilniaus felčerių mokyklų pabaigė šiomis dienomis 21
mokinys. Tai dar pirmi ,kurie baigė tų mokyklų.
Pašalpos ūkio reikalams Vilniaus gub. Vilniaus gu
bernijos ūkio reikalų komitetas gavo 1909-tiems metams
iš vyriausiojo ūkio reikalų komiteto 18 tūkstančių rublių
Vilniaus gub. ūkininkams vienasėdžiams šelpti. Guber
nijos komitetas šiaip tuos pinigus išskirstęs: agronomui
laikyti—600 rub., statymui trobesių, nebijančių ugnies—
1,500 rub., ūkio pašalpos ūkininkams—10,200 rub., namų
statymo draugijai pašalpos—300 rub. Pakvietęs agrono
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mus, gub. komitetas pataisė pas 44 ūkininkus vienasėdžius
pavyzdinius ūkius — aprūpino juos trųšomis ir naujau
siais ūkio įrankiais. Tų pavyzdinių ūkių inkurta Vilniaus
apskr.—14 Trakų—13, Dysnos—11, ir Švenčionių—6.
Ringuvėnai, Šiaulių ap. Kuršėnų valsč. Prieš keletu
metų Ringuvėnų dvarų valdė p. Porazinskis, bet jam subankrutijus, tas dvaras perėjo Komaro rankosna. Per to
dvaro žemę eina vieškelis nuo Kuršėnų ir kitų miestelių į
Šiaulius. Vienų vietų to vieškelio pereina Ringuvos upė,
kur reikia nemažo tilto. Pirma jis buvo nežinia kieno pa
statytas, bet sugriuvus, šalę jo dvarininkas pastatė nau
jų. Prie tilto jis pastatė sargų, kuris už pervažiavimų vie
nu arkliu ima 3 kap., o dviem—5 k. Žinotna, keliauninkai
už pervažiavimų tuo tiltu tiek jam sumokėjo pinigų, kad
už juos geras tiltas galima būtu pastatyti. Nėr žinios, ar
tasai dvarininkas turi teisę imti už pervažiavimų. Vėl nėr
žinios, kodėl valdžia nesirūpina tuo tiltu; juk ji yra pas
tačiusi ant kitų upių tiltus, kaip antai: per Ventų Papilė
je, Kuršėnuose ir k. Gal reiktų valstiečiams apie tai val
džios paprašyti T Gal ir p. Komaras, sutinkant valstiečiams
prisidėti, pastatytų vieša tiltų. Jis jau keliose vietose ir
vieškelį pataisė, kaip ties Paražiais.
Miškai dega. Aplinkui Vilniaus, apygardose, dauge
lyje vietų dega miškai. Daug miško išdegė palei stoties
‘ * Podbrodzie ’ ’.
Kuršėnai, Šiaulių ap. Gegužės 25 d. čionai buvo la
bai smarkus su ledais lietus. Dvarininko Gružausko ir ap
linkinių valstiečių ledai taip išdaužė rugius, kad juos pri
siėjo nušienauti. Tų pačių dienų apie Lokymų, Balsių ir
Eidukių sodžius taip-pat ledai išdaužė rugius, bet mažiau
j eibės padirbo, kaip apie Kuršėnus.
Agailės, Šiaulių ap., Kropiu valsč. Cianai Kuršo ba
ronas Hahn’as turi gerokų plotų miško, apie 300 dešimti
nių. Bet bus jau 5 metai, kaip jį pardavė žydams Kušman ir Ko, kurie jau baigia jį kirsti, ir neilgai trukus, ten
beliks vienas plikas kelmynas. Darbininkams tasai žydas
už kirtimų ir nuvežimų į stotį moka visai pigiai. Žmonės
džiaugias ir tuo, nes kitur ir tokio uždarbio neberasi.
Dar Agailėse parduodama viena dalis miško; būtų
gerai, kad nupirktų lietuvis. Pas mus yra gana pasitu• v*
C***
rinčių.
Ežerėnai, Kauno g. Gegužės 23 d. š. m. liko atidengta
vietinio 4‘Saulės” skyriaus knygynas—skaitykla. Knygy
ne yra daugiau nė 300 knygų lietuvių kalba, 100 su viršum
lenkų ir keletas dešimčių rusų kalbomis; išviso 454 kny
gos. Knygynas—skaitykla patilpo parapijos namuose
prie bažnyčios ir tuo tarpu bus atdaras sekmadieniais, pa
maldoms pasibaigus.
Kairiai, Šiaulių ap. Teko man būti vienų šventadienį
Kairių bažnytėlėje. Tikėjaus, jog per mišias paliurlįs var
gonininkas, kaip visados, savo menkais vargonėliais ir
tiek. Bet pasirodė visai kas kita. Užtraukė, brač choras!
Mažos bažnytėlės akmeninės sienos skambėte—skambėjo
nuo skardžių balsų. Atvirai prisipažįstu, ir poterių, kiek
reikiant, nebeatkalbėjau, besigėrėdamas puikiomis gies
mėmis. Vėliau sužinojau, kad chorų suorganizavęs jaunas
vargonininkas, p. Sabaliauskas. Dalyvauja lietuvaitės so
dietės ir lietuviai sodiečiai. Girdėjau, kad ir svietiškų
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dainelių žadąs Kairių choras padainuoti. Dieve jiems pa
dėk ! Bent galės kairiškiai padoriai pasilinksminti. Nebe
reiks alaus, nė degtinės.
Tik vienas daiktas keista. .
Suplikacijas kairiškiai tebegieda su macnais, nesmertelnais, pavietrėmis, naglais ir kitais barbarizmais. Taip,
rodos, lengva būtų pakeisti barbarizmus mūsų pačių bran
giais lietuvių žodeliais t
Taujėnai, Uk. ap. Gegužės 26 d. isnetyčių padaryta
krasos revizija ir atrasta išaikvota apie 1400 rub. Krasos
viršininkas Antiparavičius pasalintas nuo vietos, turtas jo
areštuotas. Ir pavargo gi žmonės prie buvusio viršininko!
Ypač vargas būdavo su pinigais: retai kas atsiimdavo juos
tuojau po atsiuntimui; atsitikdavo, kad po keletą mėne
sių pragulėdavo krasoje.
Kaunas. Geg. 31 d. apie 6 vaL vakare Nemune besi
maudydamas prigėrė Stumbras, šiemet išėjęs “Saulės”
kursus. Lavoną po 2 valandų ieškojimo atrado.
Kavarskas, Ukm. ap. Gegužės 22 d. Dabužiose, Strochovo dvare, sudegė nuo pypkės viešbutis, klojimas ir
garo mašina. Nuostolių apie keletą tūkstančių rublių.
Ceikinė, Vilniaus gub. Gegužės 29 d. griaustipis sude
gino Didžiojoje Saloje ūkininko Sapiegos trobas, gryčią,
tvartus ir klėtį. Taip-pat buvo pritrenkęs dvejetą vaikų,
bet juodu atsigavo.
Valkininkai, Trakų ap. Dargužiškio sodžiuje sudegė
vieno medinčiaus trobos su visa gerybe. Nuostolių dau
giau, kaip 500 rb.
Gegužės 22 d. Kuklių sodžiuje griaustinis trenkė vie
no ūk. kluonan, sudegino jo paties visas trobas ir kito kai
myno gryčią. Nuostolių abiem—1200 rub. Netoli nuo Kuk
lių, Slabadoje, griaustinis užmušė medinčių, apdegino jo
pačią ir sudegino 4 ūk. visas trobas. Nuostolių skaitoma
apie 3000 rub.
Seniai taip baisiai mūsų apylinkę lankė ugnis.
— Neseniai buvo mūsų apylinkėj baisi audra su le
dais ; išmušė ir su žeme sumaišė javus; griaustinis miškuo
se daug medžių suskaldė. Nuostoliai neaprašomi.
— Pas mus dabar siaučia raupų liga. Serga ja dau
giausia vaikai ir moterįs. Mažai ką bepagelbi ir skiepiji
mas. O labiausiai bloga, kad pas mus gydytojo nėra. Tie
sa, užtenka užkalbėtojų Ir burtininkų, kurie už gerą užmokesnį išburia, kad liga gerai pasibaigs. Yra ir felčerių,
kurie už 2—3 rublius apsiima išgydyti nuo tos ligos, bet
dažniausiai dar padeda iškeliauti anan svietan. Žmone
lės gi džiaugiasi, kad jie taip pigiai apsiimą išgydyti.
<
“Viltis”
Skrabotiškė (Panevėžio pav.). Saločių parapijoje yra
didelis kaimas, vadinamas Skrabotiškė, kuris atstu nuo
Saločių miestelio 12 varstų, nuQ_Vaškų 9 ir nuo Pasvalio
9 varstai. Tame kaime yra valsčius ir mokykla. Tenykš
čiai gyventojai su vargu pasiekia bažnyčią, ypač rudenį ir
pavasarį, nes apylinkėje žemė—dumblynas, molynės, ke
liai lietui užėjus taip ištįža, jog bažnyčion vyrai, moterįs
raiti joja. O jau parvežti kunigas arba nabašninkas nu
lydėti parapijos kapinesna — didžiausias vargas. Dabar
žmonės sumanė čia naują bažnyčią pasistatyti arba tik
rinus sakant, perdirbti į filijinę bažnyčią didelį gru
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dų magaziną, kuris, grudus išpardavus, atlieka nereika
lingas. Kaip girdėti, kaikurie gyventojai prisižada gau
siai paremti; prie pat magazino esančią mokyklą perdirbti
į kleboniją; mokyklai gi pastatyti naują namą truputį to
liau.
Prie būsiančiosios bažnytėlės žadama prijungti žemės
plotas, beto dar mokėti kunigui algą. Apie tuos visus rei
kalus vyrai mano greitame laike tarties Skrabotiškės
valsčiaus sueigoje. Dieve duok, kad tas doras užmanymas
kuogreičiausiai įvyktų.
Abeliai (Ežerėnų pav.). Bajorų sodžiuje numirė vie
na moteriškė karštlige. Žmonės bijojo eiti triobon, dėlto
nabašninkės duktė, palikusi numirėlę vieną, nunešė pazvanus bažnyčion. Tuotarpu žvakė kažin kaip pavirto,
nuo jos užsidegė grabas, ir sudegė visi namai draug su
nabašninke.
Kaunas. Gubernijos taryba 21 gegužės sutiko permai
nyti Kauno spaustuvių darbininkų draugijos įstatus, ne
užtvirtino prikaščikų savyšalpystės draugijos Šiauliuose.
Tame pačiame posėdyje užtvirtintos tapo šios draugijos:
1) Šaukėnų, Šiaulių paviete, žemdirbių ratelis, 2). Skaity
mo mylėtojų draugija Ukmergėje, 3) Kauno žydų drau
gija žydų vaikams kolonijas steigti, 4) Žydų—labdarių
draugija šelpti biednus sergančius žydus Salake, 5) Kau
no susišelpimo draugija mirčiai ištikus, 6) Panevėžio dramatiska-muzikališka-dainininkų draugija. Neužtvirtino.
Šiaulių moterų draugijos lygių teisių iškovojimui, Pane
vėžio dailės mylėtojų ir Kauno žydų literatūros draugijos.
Uždaryta Naumiesčio, Panevėžio paviete, labdarių drau
gija.
“Vienybė”.
IŠ LIETUVIŠKŲ DIRVŲ AMERIKOJE.

ROCHESTER, N. Y.
Pašventinimas kampinio akmens. 26 d. šio mėnesio
turėjome iškilmybę tikrai džiauksmingą ir įspūdingą. Vos
tik pora mėnesių praslinko, kaip toje pačioje vietoje, iš
kilmingai apvaikščiojome mūsų klebono primicijas, kurios
nemažą įspūdį padarė kiekvieno kataliko širdyje, šian
dien, be abejonės, mums da didesnis džiaugsmas. Štai
męs šiandien pirmą kartą susispietėme pas savo busimąją
dvasišką motiną ant šios žemės, idant čia savo širdis su
vienyti ir drauge su tuo akmeniu padėti, paaukauti tai
geriausiąjai savo motinai, kurios per tiek laiko ir taip išsiilgę laukėme. Ištikrųjų negal būti iškilmingesnės, ir
džiaugsmingesnės valandos. Džiaugsmas mumS', kaipo ka
talikams, nes šiame mieste yra tai jau 24 katalikiškoji,
džiaugsmai neišpasakytas mums, kaipo lietuviams, nes tai
pirmutinė Rochesteryje ir jo apielinkėse lietuviškoji baž
nyčia.
Iškilmėje dalyvavo 12 kunigų ir 1 subdiakonas iš vie
tinės šv. Bernardo Seminarijos, apart to — lenkiškos ir
lietuviškos draugijos. Oras konopuikiausias. Tuoj po pie
tų žmbūės prasidėjo rinkties pas, gražiai papuoštą ameri
koniškomis ir lietuviškomis vėliavomis, statomąją šv. Jur
gio bažnytėlę, kurios sienos jau išvarytos iki stogui. Apie
3 vai. atkeliavo lenkiškos draugijos, Jguias patiko vieti-
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nės lietuviškos ir visi susivieniję ėjo geras varsnas pas šv.
Mykolo bažnyčią pasitiktų Jo Myl. Vyskupu. Tvarka vi
same buvo užlaikoma konogražiausia, ačiū tai p. Marti
nui Stučkai, kuris raitas ant arklio paspėjo visur pribūti
ir viskų dažiūrėti. 3:30 atvažiavo Jo* Mal. Vyskupas Hickey, mūsų klebono ir kito kunigo lydimas. Nuo šv. My
kolo bažnyčios, draugijos, kurių pirmiausia jojo koks desėtkas raitelių ant gražiai papuoštų arklių, su skardžiais
muzikos balsais parlydėjo Jo Mal. Vyskupų į Viešp. Jė
zaus parapijos klebonijų, kuri arti yra nuo musų statomo
sios bažnytėlės. Čia laukė susirinkę kunigai—svečiai ir
apsirengus Vyskupui bažnytiniais rūbais, 4 vai. prasidėjo
ėjimas procesionališkai linkon bažnytėlės. Puikus buvo
reginys. Orkiestra griežė “Adeste fidelis” — tų puikių,
už širdies stveriančių meliodijų, kurios aidas toli—toli bu
vo girdėtas; pirmučiausia ėjo kareiviai, paskui draugijos
su vėliavomis, kurių beveik 400 sųnarių nutiesė kelių duo
klebonijos iki bažnyčiai; toliaus nešė kryžių tarpe 2-jų
akolitų; už jų — 16 vaikų su raudonomis suknelėmis; pas
kui — kunigai ir gale Jo Mal. Vyskupas, iš vieno šono —
kun. J. Gefell, kaipo diakonas; iš kito — kun. P. Rodzai,
kaipo subdiakonas. Ceremonijos pas bažnyčių prasitęsė
netoli valandų, po kurių Jo Mal. Vyskupas pasakė puikų
pamokslų, išrodydamas, kų mums suteiks ateityje toji baž
nyčia ir mokykla, kurių dabar pastatėme, ir linkėdamas
mums konogeriausios kloties tame prakilniame darbe, ir
atsiliepdamas apie mūs lietuvius, kaipo apie geriausius ir
dievobaimingus žmones savo vyskupijoje, užbaigė savo
prakalbų. Po jam lietuviškai prakalbėjo vietinis klebo
nas; po tam Jo Mal. Vyskupas visiems, parpuolusiems ant
kelių, suteikė savo palaiminimų. Po viskam draugijos ir
orkestrą gražiu ir linksmu maršu parlydėjo Vyskupų ir
kunigus į klebonijų, kur dėl visų buvo prirengta vakarie
nė.
Duok tik dabar, Dieve, idant toje iškilmingoje valan
doje ir iškilminga mislis mums visiems užeitų, t. y. gyven
ti vienybėje, būti ištikimais sūnumis ir dukterimis tos mū
sų motinos—bažnyčios šv., būti broliais ir seserims vie
nos mūsų motinos — katalikiškos Lietuvos; idant, kaip
Jo Mal. Vyskupas išsitarė, ištikrųjų męs būtume arba nors
stengtumėsi būti gerais žmonėmis, idant mūsų tauta kaipo
katalikiška, nors mažesnę vietų užimtų tarp kitų katali
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Volteris W. Clark. Birželio 27 d. Antanas Kevajauckas
su Viktorija Maceika taip-pat šliūbų ėmė, ale nepaėmė
Juodu jungė Henrikas Y. Simpson. Tai-gi štai turime dvi
nauji pori, kurios be šliūbo gyvęs.
Nors tai Worcester’yje nepirmas atsitikimas, ale ne
visi jau čia toki pasileidę. Štai Naraslavičių Pranciš
kus su Tamulevičių Cecilia, kaip ir visi žmonės, bažnyčioje
nuo kunigo ėmė šliūbų.
Aleksandravičių Jonas veda L. Lenauskiutę.
Jie va Bertitis mėgindama pakurti pečių su, kerosina
pasidegė drabužius ir taip visas kūnas apdegęs, kad vos
kelias valndas jai lemta buvo gyventi.
Reporteris.

MONTREAL, CANADA.
Kunigų S. Kučų maloniai priėmė kaip arcivyskupas
taip ir vietiniai lietuviai. Dabar renkama parašus kas
prigulės prie parapijos. Ūmu laiku supirkta reikalingi
baldai ir pamaži rengiamasi prie statymo bažnytėlės, ku
ri veikiai dar negalės pasirodyti.
Jis.
• ELIZABETH, N. J.
Birželio 29 d. atsiliko čia iškilmė šv. Petro ir J?ovilo, lietuvių parapijos patrono. Sumų atlaikė kun. A. Kau
pas iš Pittstono. Vakare dailų pamokslų pasakė kun. V.
Staknevičius iš Newarko. Atvyko dar sekantieji kunigai.
N. J. Petkus iš Maspeth, A. Kuodis iš Brooklyn’o, J. Šeš
tokas iš New Yorko.
Naujoji bažnyčia jau po stogu. Bokštus išvarys ne
trukus. Niekas neabejoja, jog bus tai gražiausia lietuvių
bažnyčia Amerikoje.
Praeivis.
SHENANDOAH, PA.

Praeitų sekmadienį straikas pasiekė net musų lietu
viškųjų šv. Jurgio bažnyčių: sustraikave yargonininkas ir
zakristijonas su dviem savo vaikais — klaupčiukais. Šis
pastarasis net hostijų mišioms nepaliko. Ir gerai padarė
straikuodami, nes parodė aiškiai, kieno yra prieteliais. Ma
lonu buvo laikyti mišias, nes nuo chorų nebepludo triukš
minga ir draskanti ausis disharmonija, kurių buvome pri
versti girdėti, kol vargoninkavo p. Žemaitis, retkarčiais
jam tepasisekdavo prisitaikinti prie vargonų; tai paims
augščiau, negu reikia, o tankfausia tai nedatraukdavo ir
giedodavo pustonu žemiau. Todėl nieko geresnio negalė
kiškų tautą.
Lietuvos sūnus.
jo padaryti, kaip tik atsisakyti nuo vietos, į kurių jis vistfi
Praleidus gana šaltas pavasario‘dienas, su pabaiga netiko.
Priežastis tų straikų tai “injunction”, kurį antvyskubirželio mėnesio užstojo karščiai. Bet nors dienų būna
labai šilta, tečiaus saulei nusileidus atvėsta, nes mūsų pis drauge su kun. Kaminsku, šv. Jurgio par. klebonu, už
miestas guli ant Ontario ežero kranto ir turi daug medžių. metė ant bažnyčios, kapinių ir parapijos iždo^ Pasekmės
Darbai taip gerai eina, jog visur* reikalaujama darbi to “ injunction’o” štai kokios: komitetas nebegali daryti
jokių kolektų, imti dešimtukų prie bažnyčios durų, par
ninkų, teip kad ir iškitur pribuvę lengvai darbų gauna.
davinėti lotų ant kapinių ir išleisti nors vienų centų iš pa
Šiuo tarpu užteks; kitų syk’ daugiau parašysiu.
rapijos iždo; niekas negali daryti susirinkimų parapijos
salėse be klebono pavelijimo. Dešimtukų už įėjimų į baž
nyčių praeitų sekmadienį suvis neimta. Kolektavo bažny
WORCESTER, MASS.
Ženijosi o neapsiženijo AliŠauckų Jurgis su Anta čioje kunigas, viskas apsiėjo kuoramiausiai. . Dauguma
nina Kristapaitis; mat šiuodu bičiuoliu ėmė šliūbų ne neklauso tų ponų, kurie atkalbinėja žmones, kad neitų i
bažnyčioje, ale gūdžios bute. Dabar juodu giriasi esu bažnyčių, nes gerai supranta, kad straikas butų ne prieš
kunigus, bet prieš Bažnyčios prisakymų, kurį jie da gerai
Skripstyn&s.

. . <—

/
Liepos (July) 7, Met. II. No. 27.

T

DRAUGAS

atsimena iš katekizmo ir kuris sako: ‘ ‘ Mišių šventų šven
tomis dienomis dievobaimingai ir priderančiai klausyti.”
Komiteto “katalikai” pildo kitokį savo popiežių prisaky
mų: “niekuomet šventadieniais neik į bažnyčių ir nek/ausyk mišių, kol parapijoje nepaims viršų Tabaras su Dundzila”; bet tokių katalikų tik mažutė saujalė. Kunigai
tik džiaugties tegali, jei visi veidmainiai, kurie tiktai ap
simeta katalikais, numes avies kailį ir nustos vaikščioję
į bažnyčių. Ligšiol antvyskupio ir kun. Kaminsko norėta
ir stengtasi, kad komitetas geruoju nustotų “bosauti” pa
rapijoje ir pavestų valdymų parapijos, kapinių ir iždo kle
bonui kaip to reikalauja antvyskupijos įstatymai, bet kur
tau klausys antvyskupio tie, kurie susidėjo su bažnyčios
priešais. Širdingiausias komiteto prietelis ir užtarėjas, tai
Shenandoah’rio “Darbininkų Viltis”, ta pati “D. V.”,
kuri negali atsigerėti Šliupo kalba, niekinančia tikėjimų,
kuri talpina kalakutiškus protestus prieš tėvų Kazimierų,
kapucinų, užtai, kad jis ragino žmones neskaityti bedie
viškų ir socialistiškų knygų ir laikraščių. Su tuo bedieviš
ku ir socialistiškų laikraštėliu ir su jo pasekėjais susidė
jęs komitetas stojo į kovų prieš antvyskupį ir nei nema
nė klausyti jo įsakymų. Neliko tad kitokio kelio, kaip
tik per teismų priversti komitetų, kad nekištų nosies, kur
nereikia. Nors leaderiai ir triubija po parapijų, kad ko
mitetas pergalės, bet iš jų pasielgimo matyti, kad supran
ta gerai, jog teisme nieko nepeš. Nežinia kam įkinkė į ko
mitetų dar keliolikų vyrų; turbut tik dėlto, kad pralaimė
jus teisme patiems išpultų mažesnė dalis užmokėti advoka
tui ir teismo iškaščių; juk visi komiteto sųnariai turės mo
kėti lygiai, todėl per daugumų jų, ant kiekvieno sųnario
prisieis ne po taip daug. Bus tai auka nesųtaikos ir pui
kybės dievaičiams, ant garbės ir šlovės poros Shenadoah’rio saliuninkų.
Kun. V. Taškunas.
LYNN, MASS.
25 d. Birželio (subatoje) čionai buvo toks atsitikimas.
Čeverykų dirbtuvės savininkas Thos. Landregan, išsiė
męs iš bankos pinigų $4,500 išmokėt darbininkams, nešėsi
juos, lydimas vieno policisto. Buvo tai 9 vai. ryte. Ant
jų užpuolė trįs plėšikai, nušovė abudu iš revolverių ir pa
griebę pinigus norėjo pabėgti, šaudydami į visas puses.
Bet pavymu užklupo ant jų kiti policistai ir žmonės, vyda
mi ir šaudydami į juos. Kilo formališkas mušis. Iš pusės
publikos sužeistas vienas žmogus. Iš žmogžudžių pusės
vienas užšautas mirtinai, kitas sunkiai sužeistas o trečias
lengvai, žmogžudžiai pasirodė ruskiais. Vieno jųjų pavar
dė Vasili Ivanovski, kito Kovanski, o trečiojo pavardė
nežinoma. Publika norėjo juos ant tų pėdų sulinčuoti, bet
policistai apgynė.
*
O. M.
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tatgi du mokiniu iš kiekvieno skyriaus gavo po dovanų, ir
po atsižymėjimo ženklelį. O vienas iš tų gavo poliudijimų
apie mokyklos pabaigimų. Po išdalinimo dovanų kun.
klebonas F. Serafinas trumpoje, bet jausmingoje kalboje
išrodinėjo, susirinkusiems, naudingumų lietuviškų — kata
likiškų mokyklų o taipgi apie priedermę tėvų leisti vaikus
į katalikiškas mokyklas. Žmonių buvo prisirinkusi pilna
svetainė. Taipgi vakarų aplankė ponas Gabris, D-ras tie
sų, iš Paryžiaus ir buvo labai visuo tuo užganėdintas, kų
ir išreiškė savo kalboje.
A. B.
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

Laukiau, kad kas kitas gabesnis už mane parašytų
kų nors apie musų reikalus, bet deja! neatsirado tokio.
Prisieina vėl pačiam imties už plunksnos.
Parapijos reikalai eina neblogai. Jau antri metai, kaip
parapija susitvėrė (perniai birželio mėnesyje), bet su
pamaldomis vis dar vargstame šv. Onos airių pobažnytitiniame skiepe.
Geg. 14 d. vietiniam vargonininkui p. Šmitauskiui
vadovaujant, šv. Jurgio parapijos naudai tapo atvaidin
tas teatras: “Žilė galvon, velnias uodegon” ir “Paliepęs
krankia”. Publika užsilaikė mandagiai visų vakarų ir
buvo užganėdinta. Pertraukose dainuota: “Sveiki bro
liai daininkai”, “Girioj, girioj”, ir “Lietuva, tėvynė mu
sų”. Po teatro buvo šokiai. Parapija turėjo pelno 30 dol.
Jonas Raudonaitis.

Iš Amerikos.
Apvogė trūkį.

Ogden, Utah. Penki apsiginklavę vagiliai sustabdė
Oregon Short Line ekspresų Five Point’se ir apvogė kiek
vienų keleivį, atimdami nuo jų pinigus ir brangesnius
daiktus ir skaudžiai sumušdami jiems pasipriešinusius.
Ne mažai pelnę, vagiliai pasislėpė ir iki šiol policijai
nepasisekė niekadėjų surasti.
Telefono kompanija nubausta.

Water Valley, Mass. Cumberland Telephone & Tele-’
graph kompanija turi užmokėti $175,000 pabaudos už
peržengimų valstijos tiesų.
Mitchell’is džiaugiasi.

Jonas Mitchell’is, mainierių unijos eksprezidentas,
mėtydamas bolę Atlantic City’je buvo pametęs žiedų ver
tės $950, kurį dovanojo jam mainierių unija. Ilgai ieškojęs
nebesitikėjo rasti. Bet štai tūlas Berke radęs žiedų, tuojaus atidavė jį savininkui, už kų gavo $100 radybų. MitROSELAND, ILL.
’
ehell’is labai nudžiugo atgavęs mainierių dovanų, kurios,
19 dienoje Birželio atsiliko užbaigimas Visų Šventų
kaip jis sako, ir už tūkstančius dolerių neatiduotų.
jų lietuviškos parapijos mokyklos. Parapijinėje svetainė
je vaikai sakė eiles ir vaidino vaikų operėlę: “Kur tie
Daug blėdies dirbtuvei.
Allentown, Pa. Už tūkstančius dolerių padaryta blė
sa”. — Deklamacijos ir vaidinimas gana gerai nusisekė,
tik vaidintojai kalbėjo truputį per tykiai, nes užpakalinė dies ir 16 asmenų sunkiai sužeista dirbtuvėje National
se sėdynėse esantiems vargiai galima buvo išgirsti. Pabai Šilk Dyeing Co., kuomet trūko ant namų stogo rezervoagoje buvo dalinamos dovanos atsižymėjusiems vaikams ras ir 10,000 galionų vandens užliejo dirbtuvę, Sužeistuomokslu ir stropumu. Mokiniai yra padalyti į 8 skyrius, sius nuvežta ligonbutin, o dirbtuvę uždaryta.
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Susekė vagius.

New York, N. Y. Į policijos rankas pateko Marcelė
Webber, pati Povilo Webber, apvogusio banką Kaire,
Egipte, ant $50,000. Webberienės "namuose, Brooklyne,
rasta $37,000. Webberis dingo ir jo žmona nenori nurody
ti, kur jis dabar randasi.
Webberai neseniai pribuvo į šią šalį.
Šuo išgelbėtoju.

Ford City, Pa. Nepaliaujantis šuns staugimas išbu
dino šeimyninką, kurs pamatė, jog jo namai dega. Šokęs
iš lovos prikėlė burdingierius ir visi 18 asmenų laimingai
išsigelbėjo.
Dvikova gatvėje.

Cleveland, Ohio. Du šio miesto italijonai, susivaidiję,
pradėjo viens į kitą šaudyti gatvėje. Kovos pasekmės ap
verktinos: Vienas asmuo užmuštas, vienas mirštąs, ir sep
tyni nugabenti ligonbutin, sunkiau ar lengviau sužeisti.
į:

Paliko nuosavybę seserei.

Freeland’ev Pa., šiomis dienomis numirė tūlas Goki.
Visą nuosavybę, $4,000 vertės, paliko savo seserei, nors
liko jo du sūnų. Testamente Goki paaiškina, juog jo sū
neliai apleidę jį nelaimėje ir ligoje ir nežinia kur išvažia
vę. Sesuo-gi jį prižiūrėjusi ir gydžiusi.
Mažai pieno.

Kadangi Philadelphijos apielinkės farmeriai pardavę
savo karves mėsininkams, tai Philadelphijoje jaučiąsi pie
no stoka ir nuo liepos mėnesio pieno kvorta kainuos centu
brangiau.
i
Lokomotyvos užmušti.

Baltimore, Md. Trįs tapo ant vietos užmušti, trįs mir
tinai ir trįs lengviau sužeisti lokomotyvos, staiga užvažia
vusios ant dailydžių pulko.
Kaliniai pabėgo.

Danville, Va., 30 d. birželio. Aštuoniems šio miesto
kalėjimo kaliniams pasisekė pabėgti, perpylavus geleži
nes lango grotas. Kas įstabiausia, jog liuosybę įgyti bū
tų galėję 16 kalinių, teciaus aštuoni, tarp jų vienas nigeris, laukiantis teismo už žmogžudystę, velijo pasilikti ir
toliaus bausmę kęsti ar laukti teismo nusprendimo.

POLITIŠKA PERŽVALGA.
.
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Suvienytosios Valstijos.

Pasibaigė pirmoji sesija šešiosdešimts pirmojo kon
greso*). Sako, kad nei viena^ kitas kongresas nuo pat
naminės karės (1861—65 m.) nėra tiek daug nuveikęs, ką
šitas kongresas. Nutarta atidaryti prie krasų bankas, į
kuriąs žmonės galės dėti savo pinigus be jokios baimės,
kad pinigai prapuls; pervarytas naujas įstatymas apie
geležinkelius ir įsteigtas naujas teismas, kursai užsiiminės surištais su geležinkeliais reikalais; įkurtas naujas
kasyklų biuras! nutarta pasiskolinti dvidešimts milijonų
dolerių ir už juos įvesti vandenį į sausas vietas (irigacija); taip-pat Alaskos marių levai tapo apsaugoti nuo
išnaikiiiimo. Reikia dar paminėti, jog šitame kongrese
žemesniojo busto pirmininko (speaker’io) savavališkukumas tapo aprubežiuotas, jog tapo įvesta naujoji tari
fą (Payne tariff bill) ir sutverti dvi nauji valstiji: New
Mexico ir Arizona.
Prie progos reikia pažymėti, jog New Mexico tapo
suorganizuota, kaipo teritorija 5 d. rugsėjo 1850 m. —
tą pačią dieną, kurioje Kalifornija įgijo valstijos teises.
Jinai turi 122,580 ketvirtainių mylių ir 230,000 gyvento
jų. Arizona truputį mažesnė už New Mexico (113,020
ketvirtainių mylių), bet vis didesnė už visą Italiją. Jos
plotas beveik toks didelis, kaip New York’o ir Naujosios
Anglijos valstijos. Viena Arizona — nors skaito tik 157,000 gyventojų — yra didesnė už New York’ą, Pennsylvaniją, New Jersey ir Delaware krūvon suimtus. Jos gi
rios užima tiek ploto, kiek visa Indiana. Iš to galima su
prasti, kokius didelius plotus užima naujos valstijos ir
kokia graži ateitis laukia tas šalis.
Prileidimui prie unijos tų dviejų valstijų kenkia
truputėlį vienas dalykas — būtent pareikalauta, kad jų
konstitucijos taptų patvirtintos ne tik prezidento, bet ir
kongreso abiejų bustų. To norėjo republikonai (kapita
listų partija).
Meksiko.

Generolas Porfirio Diaz vėl tapo išrinktas preziden
tu. Rinkimai perėjo lengvai dėl tos vienos priežasties, kad
Sugavo 15-kos tonų rekiną.
visi kiti kandidatai į prezidentus tapo sukimšti kalėjiman
Seattle, Wash. Laivams “Good Partner” ir “Pio arba buvo priversti bėgti svetur prieš seno tyrono (Diazo)
neer” suvienytomis jiegomis ir iksociai prisikamavus, pa kerštą. Šitame atvejyje Diazui gelbėjo Suv. Valstijų val
sisekė apgalėti ir ištraukti iš juros žmogėdį rekiną, 36 džia. Mat amerikiečiai turi sukišę daugybę pinigų į Mek
pėdų ilgio ir sveriantį apie 15 tonų. Jojo pilve rado dide sikos pramoniją ir vis nori, kad Diaz butų prezidentu,
lių kaulų ir geležies šmotus.
nes tas senis labai uoliai daboja, kad amerikiečių pinigai
neprapultų, da-gi stropiai žiuri, kad tie pinigai neštų di
Gazo rezervoaras ekspliodavo. delį pelną.
Minneapolis, Minn. 28 d. birželio vakare ekspliodavo
Anglija.
gazo rezervoaras vieno saliūno skiepe Anoka Road’e, 5
Garsus generolas Kitchener atsisakė nuo savo vietos.
mylios atstu nuo šio miesto, ir penkias ypatas ant smert’
užmušė, o vienuolika sužeidė. Nuo ekspliozijos-gi kilusi Priežastis — kad karės ministerija perdaug pradėjo kišties į jo reikalus ir buvo suvaržusi jam visai rankas (jis
ugnelė sunaikino visą namą.
Garsus mekanikas pasimirė.
*

Hobonken’e, N. Y., pasimirė 83 metų Juozas Thoraas
garsus mekanikas, patobulintojas siuvamos mašinos ir išmislytojas daugelio visokių mašinų. *

•) Amerikoje atstovai į viešpatijos tarybą (kongresmonai) yra renkami dvejiem metam. Tų dviejų metų
tarpas ir vadinasi “kongresu“. Nuo Suv. Valstijų įkūri
mo eina jau 61-as iš eilės kongresas.
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buvo vyriausiu karvedžiu Indijoje). Jis po senovei pa
siliko feldmaršalku.
Karaliaus Jurgio V apvainikavimas atsiliks gegužio
mėnesyje 1911 metuose.
Vokietija.

Vokiečių armijos oficieriams tapo uždrausta skaity
ti juokų laikraštį “ Simplicissimus ”. Tasai laikraštis be
jokios gėdos išjuokia tikėjimų, bažnyčių ir kariumenę.
IŠ ŠVEICARIJOS.
(Iš Friburgo universiteto raštas.)

Velykų metų praleidau taip sakant, vienoj gražiausiųjų
Šveicarijos vietų. Iš visų pusių riogso augšti gražus kal
nai, iš vienos gi pusės nepertoliau mėlynuoja skaistus, gra
žus Keturių Kantonų ežero paviršis.
To ežero krantai
ir gi atsižymi savo grože, kadangi jau per Velykas (bet
ypač vasarų) ėjo daugybė turistų apžiūrėtų ir pasigėrėtų
taip puikiomis to ežero pakrantėmis ir jo žalsvai-melsvu
vaudeniu, kurio neišpasakytoje gelmėje atsimuša vien mė
lyno dangaus skliautas. Aplinkui, it norėdami paslėpti tų
gamtos grožybę, stypso augšti pilko akmens kalnai; ku
riuos kur nekur dengia nedideli nuskurdę medukai, arba
raitančiosios it kirminas kalnų žolės...
/
’ .
••
.
r
Tokioj apielinkėj, rodos, smagus turėtų būti gyve
nimas, kaip ir aš tikėjausi, tečiaus nors nevisai, bet šiek
tiek apsirikau. Išsiilgimas, nerimastis, gyvenimo rūpes
čiai ir sielvartos pridengia akis tamsiais akiniais ir nepri
leidžia matyti tos gamtos stebuklų šviesiose, maloniose
spalvose, ir neleidžia širdin tų jausmų, kuriuos sukeltų
toki pamatymai širdyje, liuosoje nuo vidurinio skausmo.
Čia tai atsimena man iš svetimos šalies laiškai, kurių aš
da tųsyk negalėjau suprasti, arba bent jausti tais jaus
mais, kurie lankėsi rašytojo širdyje, sužeistoje gyvenimo
nepasisekimais, tėvynės išsiilgimu ir kitokiais neprielan
kiais atsitikimais...
Tečiaus negaliu taip labai aš rūgoti ir skųsties, ka
dangi toji taip graži apielinkė ir gamtos įvairumas vis-gi
padarydavo ant manęs savo įtekmę, ir nekartų, skausmui
spaudžiant širdį, mėgdavau rėžyti lygų it veidrodis ežero
paviršį ir ar tai garlaiviu ar luoteliu važinėdamas po jo
skaisčiai liūliuojančias bangas gėrėdavausi jo apielinkės
gražumu ir tokiu būdu nekartų gydydavau ir ramindavau
skausmo sužeistų dūšių....
Tokiose maždaug aplinkybėse praslinko mano Velykų
vakacijos, ir štai priedermės vėl kviečia atgal Friburgan. Sugrįžau.
Čia tai vėl prasideda senobinė istorija: vienodas, ny
kus, darbui pašvęstas studento gyvenimas. Pasitikėdamas,
kad da mano fiziškos jiegos gal vis išlaikys, tad ir pasis
kyriau sau šį pusmetį daugiau lekcijų, nes prie darbo bė
ga valanda už valandos ir nėra kada užsiiminėti jokiomis
pašalinėmis mintimis ir apsireiškimais, kurie dažniausiai
ineša širdin tik nusiminimų ir apatijų, retai-gi kada teduo
da vidurinį pasikakinimų ir paskatinimų prie uolesnio
darbo.
Dirbk, prakaituok, kęsk, mokykis, rašyk... kiek tai

reikalauja energijos, stiprumo valios, pasišventimo, svei
katos?! Kame-gi tai atrasti? O kam to netrūksta!
Tai žodis ar laiškas tikro ištikimo draugo, kuria nie
kad neatims energijos, jos nesumažįs, nestums žemyn, bet,
priešingai, vis kels augštyn, skatįs siekti prie idealo, per
galint visokias ant kelio pasipainančias kliūtis, nežiūrint
visų savo individuališkų pageidavimų ir troškimų... Vi
sur, ypač-gi šičia universitete, tiek nuo tautiečių, tiek nuo
kitataučių, galimą prisiklausyti visokių augštų minčių,
gražiai skambančių žodžių apie mokslų, pasišventimų, idea
lų... bet kas tai ištikro stengiasi praktikon įvygdinti?....
Daugumui gal tik rūpi įgyti šiokį tokį “šildų” (ve “dak
taras”!), o ar tam “šildui” atsakys “realitas in”to šildo
“tregerį”, tai apie tai gal maža kas temųsto ir nežiūri kad
ateityje ne “šildu”, bet mokslu šviesti visuomenei ar tai
tautiškoj dirvoj ar tikėjimiškai — bažnytinėj, ant kurios
pamatų tik ir tegali stovėti tikras tautiškasis gyvenimas.
Aš gi patsai gal ir toks pat ‘1 mortalis ’ ’. Aš ir gi gal
galėčiau taip augštai kalbėti apie tokius prakilnius daly
kus, kaip mokslas, idealas, pasišventimas..., bet imant
quoad factum, tai gal nosį netik ant ąuintos bet ir ant
octavos turėčiau nuleisti, nes nors judu—krutu, bet kaip
atgal pažiūru, tai net sudrebu, nes tai, kų nudirbau—nu
veikiau, sulyginus su tuom, kiek tam pašvenčiau laiko,
energijos ir tos prakeiktos “mamonos”, tai galima saky
ti, mano darbo visai nėnematyti arba bent, lyg toje pasa
koje, išrodo, lyg varlė prieš jautį, kuri nors kasžin kaip
pūstųsi, bet greičiau sprogs negu su jaučiu susilygįs....
A. Dzdrks.

KLAIDOS ATITAISYMAS.

26 num. “Draugo”, straipsnyje “Nuo Administra
cijos” įvyko klaida. Devinta ir dešimta eilės nuo straips
nio užbaigos turi šitaip skambėti: „“Kataliko” Redak
torius, lai atsimena, kad kitus šmeiždamas savo piktų dar
bų neišsiteisįs. Neteisingai ir be sųžinės šmeiždami kuni
gus ’ ’ ir t.t.
DIDELI EKSKURSUA!!!

Pittstono lietuvių parapija laikys didelę ekskursijų
į Lake Carey savo bažnyčios naudai četverge rugpiučio
(August) 4 dienų. Puiki vieta, aplinkui girios, tyras oras, daug visokių praiųogų. Tikietas į abi pusi: suaugu
siems 75 centai, vaikams 50 centų. Traukiniai išeina 8 ir
10 vai. išryto.
Kviečia Komitetas.

Metinis “Motinėlės” mitingas atsiliks seredoje, rug
piučio 3 dienų Atlantic City, hotelyje Dunlop.
“Motinėlės” Sekretorius.
i —t. j
m

NEDĖLDIENIS SANS SOUCI PARKE.

Kiekvienų nedėldienį popietų šįų vasarų Oppenheimo
padidinta orkiestra grieš bažnytinės muzikės koncertų
Sana Souoi Parke. Ineiga kiekvienam uždykų. Ikvalei
suolų, stalų ir smagaus pavėsio.
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siams 60 centu. Europoje ir kitur $3.00
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Raštus ir korespondencijas reikia siusti pas:
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WEEKLY, published at 314 E. Market St. WilkesBarre, Pa.
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The official Organ of the Lithuanian Roman Catholic
Alliance of America.
SKAITYTOJŲ ATYDAI.
Primename visiems “DRAUGO” skaitytojams, ku
rių prenumerata jau pasibaigė, kad laikas ją atnaujinti,
kitaip busime priversti sulaikyti laikraštį.
Kas prisius mums prenumeratą už visus metus iš
augėto, tas gaus uždyką gražią knygą vertės 1 dol.

z

Neapturėjęs nors vieno “Draugo” numerio, nelauk
trijų mėnesių, bei tuojaus duokie žinią “Draugo” admi
nistracijai*
1
“DRAUGO” Administracija.
REDAKCIJOS PASTABOS.

Keistai skamba aprašymai S. L. R. K. A. seimo “pir
meivių” laikraščiuose. Ana, p. K. Brazys No..24 “V. L.”
gardžius sau juokus daro iš Plymouth’o seimo. Žinoma,
juokties tam ponui niekas neužgins, — tegul sau juokia
si sveikas — bet męs laikome reikalingu daiktu pabrėžti,
jog nepadoru prasimanyti netiesą ir paskui daryti sau
juokus iš tos prasimanytos netiesos. Juk pašalinis skai
tytojas gali įtikėti p. Braziui, buk Burba “pataisė” Tananevičių, o kun. Pautienius taip-pat pasielgė su S. Pau
kščiu, buk “ką tik kunigai norėjo, viską atsiekė” ir t.t.
Seimą laikė ne kunigai, bet Susiv. atstovai; nutari
mus darė ne kunigai, bet diduma atstovų. Kun. Pautie
nius niekados nebuvo Susiv. kasierium, todėl negalėjo
“atsisakyti būti kasierium”, kaip rašo p. Br. — “V. L?’
korespondento, regimai, seime nebūta, nes pav. visa isto
rija rinkimų į kasierius visiškai iškraipyta. Kitą seimą
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nutarta laikyti Baltimorėje, o p. Brazys paliepė jį laiky
ti Philadelphijoje, Pa. Iš to visko pasirodo, jog p. Br. to
li šaukti prie sąžiningo korespondento.
Korespondentai reikalingi visiems laikraščiams, bet
korespondentams reikia turėti teisybės atjautimą ir šiek
tiek sąžinės. Neteisingi ir nesąžiningi žinių padavinėtojai kenkia laikraštijai. P. Br. pravertėtų apie tat atsimin
ti.

“Draugo“ No. 25 tilpo laikraštininku susivažiavimo
protokolas. Žemiau paduodame pažadėtuosius patėmijimus apie šitą protokolą.
Pirmučiausiu ir svarbiausiu patėmijimu yra išreiški
mas džiaugsmo, jog susivažiavimas atsiliko ir tai atsiliko
geriausioje tvarkoje, ir santaikoje. Pasilieka tik išreikšti
kitą norą: idant visi suvažiavimo nutarimai taptų įvy
kinti.
Pasakėme visi — kai kurie nutarimai, musų nuomo
ne, reikalauja pataisymo arba bent suminkštinimo.
Paimkime kad ir pseudonymus. Suvažiavimas pąliepė korespondentams pasirašyti tikrais vardais. Teori
joje toks daiktas skamba labai puikiai, nes jeigu rašai
tiesą, tai kam dar turi gėdėties dėti po ja savo vardą ir
pavardę? Bet praktikoje darosi kitaip. Korespondencija
— tai ne koks valdiškas dokumentas, kuris reikalauja
patvirtinimo nuosaviu parašu. Korespondencijose neretai
esti paliečiami asmeniški dalykai, o tokie dalykai visai
opus. Korespondentas, kaip rodosi, nieko neužgauna ir
nenori užgauti — bet žiūrėk, vis atsiras vienas-kitas, kurs
paduotąją jo žinią paskaitys savo asmens užgauliojimu.
Tokiuose atvejuose vis geriau, kad korespondentas nebū
tų žinomas tikru vardu. Pagalios korespondencija negali
būti šalta prisiekdintųjų teisėjų (jury’es) ištarmę^ dėl
tos vienos priežasties, kad žinia, joje paduota, yisados bu
tų persenėjusia.
Yra dar viena priežastis. Korespondencija skaitosi
smagiausiai, jei yra parašyta lengva kalba — feljetonė
lio formoje. Juk šioje valandoje angliškųjų laikraščių
reporterių idealu yra -ne paduoti gerą žinią, bet padaryti
gerą “istoriją” iš žinios (to make a good story out of the
news)7Tokiame atvejyje ir-gi geriau pasislėpti po pra
simanytu vardu. Jeigu daiktai yra imami lengvu budu,
tai vis atsiras nors vienas, kursai užpyks.
<,
Galop, yra žinomas daiktas, jog tie, ką mažai rašo,
nori matyti savo vardą spaudoje, — bet tie, ką rašo daug,
tokių apsigarsinimų visai nemėgsta. Priežastis aiški:
kuogeresnis raštininkas, tuo giliau atjaučia savo silpny
bes ir dėlto velija, kad jąs prikaišiotų velyk pseudonymui, bet ne jam pačiam. Daugelis gerų raštininkų yra ži
nomi ne savo tikrais vardais, bet pseudonymais — jei
paminėsime tik Vaišgantą, Šatrijos Raganą, Dėdę Atana
zą, Šerną, Meškių, Maironį, Adomą Jakštą, Juozą Ga
brį... . Be ko, jie tikromis savo pavardėmis negut tik iš
skirtinose aplinkybėse tepasirašo. O korespondencija juk
nėra koks išskirtinas daiktas, kad reikalautų nešioti bū
tinai valdiškojo dokumento išvaizdą.
Todėl “Draugas” kaip priiminėjo, taip ir priiminės
pseudonymų korespondencijas; nepyks nei kiek, jei ir
kiti laikraščiai darys taip-pat. “Draugo” redakcija pa-
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silieka sau pilną teisę prisiųstąją korespondenciją visai
atmesti arba padaryti joje atmainas — sulyg savo nužiū
rėjimo. Reikia tikėties, kad šitame atžvilgyje kitų lai
kraščių redaktoriai taip-pat bus vienos nuomonės su mu
mis.
“Kataliko” No. 26 Chicaginė Simano Daukanto Dr.
paduoda kun. J. Tumo (“Vilties” II redaktoriaus) laišką
apie pastatymą musų gerbiamui istorikui (Daukantui)
atsakomo paminklo ant Papilės kapinių. Toji draugija
yra paaukojusi paminklo pastatymui 100 rublių. Reikia
surinkti daugiau.
“Draugas” išdrįsta paraginti savo skaitytojus pri
sidėti prie greitesnio pastatymo reikalingojo paminklo.
Aukas galima siųsti arba į Vilniaus “Vilties” redakciją
(“Viltis”, Koževennaja No. 5, b. 25) arba pas p. K. Jo
kūbaitį, 3240 So. Morgan St., Chicago, III.
•
Vienas iš mokinių (Jonas Gervickas) rašo “Žvaig
ždės” 26-me numeryje apie mokslą “nesuprantamą, ku
ris yra didžiausiu priešu tautos, tikėjimo, morališkumo
ir doros.” Piktas kritikas, karstas cicilikas
ir iškilęs
ant mokslo augštybių “mokslavyris” galėtų p. Gervickui prikišti kalbos neaiškumą, bereikalingą retoriką
ir kai-kurias kitas netobulybes — bet visi be abejo pripažįs naudingu p. G. sumanytąjį “Susivienijimą Lietu
vių Katalikų Mokslaeivių Amerikoje.”
Velijame ir męs, kad toks Susivienijimas ištiesų
įvyktų.
\
REDAKCIJAI PRISIŲSTI LAIŠKAI.

“DRAUGO” REDAKCIJAI.

«
“Lietuvos” 16 num., š. m., rašydamas apie kilusius
Chicagoj nesutikimus delei rengiamojo Žalgirio apvaikščiojimo, drįsau terp kitko užsiminti apie mūsų seserų—mo
kytojų neapsipažinimą su elementariškais pedagogijos rei
kalavimais. Savo nuomonės patvirtinimui privedžiau pa
vyzdį, kuris tomis pačiomis dienomis atsitiko Chicagoj,
būtent: kaip sesuo—mokytoja už kokį ten mažmožį visai
nepedagogiškai nubaudė mergaitę, uždarydama ją tupyk
loj ’ ir liepdama jai ten rožančių atkalbėti.
Nors mano buvo aiškiai ir speciališkai apsirybuota,
jog kalbu apie seseris, kaipo mokytojas (taigi ne kitoj ko
kioj prasmėj) ir jog seserų
kaltinti už vartojimą
• J' negalima
'
netikusių mokinimo ir auklėjimo metodų, nes tos seserįs
neturėjo progos su jais apsipažinti, tai vienok gerb. “Drau
go” rėdystė savo editoriališkošė pastabose maloniai tei
kėsi netik abelną prasmę mano žodžių atbulai išversti,
bet nei nesidriovėjo mane apšaukti netik Seserų, bet net
-

katalikybės niekintoju.

Nors nuo to laiko gerb. “Draugo” redakcija nuolatai teikdavosi nepamiršti savo skiltyse to “katalikybės
niekintojo” (pati, ar per savo sandarbininkus), tai vie
nok, nemylėdamas leistis į tuščias polemikas, dargi sri
tyje pedagogijos, kurioje gerb. “Draugo” redakcija (kaip
matyti iš straipsnių) gali būt tiek kompetentiška, kiek že
minus pasirašęs yra kompetentišku, daleiskim, srityje ka

noniškų teisių, — tylėjau ir ant daromą man užmetinėjimų neatsakinėjau: tikėjausi, jog sumanąs skaitytojai bus
teisingesniais savo sprendime ir išneš man teisingesnį ver
diktą, negu kad kaip gerb. “Draugo” tendencijoniškai
teikėsi tą padaryti.
Būčiau tylėjęs ir toliaus, vienok šiuom kartu “Drau
go rėdystė verste mane privertė atsiliepti.
Štai, 23-me “Draugo” num. rėdystė teikėsi mane
nuošaliniu keliu pakviesti, idant jai pristatyčiau netik
corpus dėlioti apie minėtą vaikų tupykloj uždarinėjimą,
bet kad net aprašyčiau visas to atsitikimo smulkmenas...
Gerbiamiejie! To reikalavimo aš negaliu išpildyti, nes
aprašinėjimą panašios rūšies atsitikimų su visomis smulk
menomis aš skaitau nusidėjimu priešai aistetiškus laikraštijos reikalavimus; todėl nenoriu nei gerb. “Draugo”
skaitytojams gadinti skonio panašiais aprašinėjimais.
Vienok jeigu kas nenori tikėti, ar abejotų, kad pana
šus “pedagogiški įrankiai yra mūsų mokyklose vartoja
mi, jeigu gerb. “Drąugas” teikėsi pastatyti aiškų ženklą
abejojimo link mano sąžiniškumo, — tai visiems žingei
diems, kaip lyginai ir visiems “neįtikintiems Tamošiams”
patariu kreipties prie gerb. Džiakono Kriaučiūno (32 st. &
Auburn avė., Chicago, III.), kurio mokykloj tas atsitiki
mas turėjo vietą *), arba prie p. J. M. Tananevičiaus,
“Kataliko” leidėjo, ant kurio mergaitės toji nepaprasta
bausmė buvo išbandyta. •
Minėtos ypatos, viliuosi, gal ras galimu bent privatiŠku keliu suteikti gerb. “Draugui” informacijas, o mane
lai gerb. “Draugas” nuo to paliuosuoja, nes nenorėčiau
įvesti mūsų preson naujos rūšies straipsnių.
Ant kitų man padarytų Aižmėtinėjimų, kaip lyginąi
ir ant kvepiančių inpertinencija išsireiškimą neturiu nei
laiko, nei noro atsakinėti, — bent pakol apie gerb. “Drau
go” kompetenciją pedagogijos srityje reiks spręsti pagal
panašius “pedagogiškus” tvirtinimus, jog
Seserų vedamose mokyklose vaikai yra netik augsčiau išsivystę prote ir doroje, bet dar jie... ir savo tėvu
kus pamokina... (mano pabriežta. B.)
Jeigu gerb. “Draugo” rėdystei kada nors ateityje bū
tų reikalas, ar noras dasižinoti dar ir apie tokius “giliai
pedagogiškus” auklėjimo ir mokinimo būdus, kaip: klupdinimas vaikų ant tyčia pabertų akmenukų, vartojimas
asilinės kepuraitės (a la garsioji metelinga), arba skaity
mas katekizmo ir šventraščio su sudėtomis, kaip prie mal
dos rankutėmis, — tai su mielu noru galėsiu ir apie tai
suteikti žinias, nors ir išrodo šiek-tiek stebėtina, jog gerb.
“Draugas”, skaitantis save nuodugniai apsipažinusiu su
mūsų mokyklos padėjimu, panašiij dalykų nėra neva patėmyjęs.. .
Pasitikėdamas, jog gerb. “Draugas”, vezdamasi be
šališkumo tolerantija, teiksis suteikti šiems paaiškinimo
žodžiams vietą nemažiau žymią, negu mane apkaltinan
čioms savo editorijališkoms pastaboms, pasilieku
su pagarba
»

B. K. Balevičius

•) Šita mokykla yra didžiausia lietuviška mokykla
netik Chicagoj, bet ir Suv. Valstijose.
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Klausime mokyklų, kaip ir kituose, galima
mane daryti atsakomu tik už mano žodžius; todėl indentifikacija mano nuomonių su nuomonėmis mano neva “ap
gynėjų”, berods, neturėtų turėti vietos rimtoj kritikoj.
Radakcijos Prierašas. Turėjome drąsybę patalpinti
ištisai p. B. K. Balevičiaus raštelį. Apie to raštelio toną ir
tendenciją paliekame spręsti maloningiems skaitytojams,
kurie turėjo tiek kantrybės, kad galėjo perskaityti jį šal
tai, be jokio susijudinimo. Kiek męs atsimename, p. Bal.
straipsnis, (“Liet.” No. 16), buvo rašytas tuojau po su
sirinkimo komiteto apvaikščiojimo 500 metų sukaktuvių
kovos ties Žalgiriu. Susirinkimas diduma balsų nutarė
pelną iš ap vaikščiojimo atiduoti statymui našlaičių namų
po šv. Kazimiero seserų priežiūra. Kiek atsimename (o
‘mums rodosi, musų atmintis šitame atvejyje musų nesuvylioja) p. B. galutinai nebuvo tokiems namams priešin
gas, bet reikalavo, kad juos prižiūrėtų ne sesers, bet pa
sauliniai žmonės. Savo straipsnyje p. B. išrodinėjo, būk
sesers tokiam darbui nėra tikusios. DėŲso? — Dėlto, kad
neesančios pedagogėmis.
Suprask, skaitytojau, ginčas kilo už namus, kuriuose
sesers turėjo vaikus auginti, auklėti, maitinti, aprengti,
ginti nuo šalčio, nuo ištautėjimo nuo pametimo savojo ti
kėjimo ir tolygius dalykus — bet ne už mokyklą. O p. B.
savo laiške į mus sako:
“mano buvo aiškiai ir specijališkai apsirybuota, jog kalbu apie seseris, kaipo mokytojas
(tai-gi ne kitoj kokioj prasmėj).”
Aišku, kad p. Bal. savo priešingumą seserų prieglau
dos namams remia ant priešingumo seserų mokykloms.
Mums rodosi, neapsiriksime, jog jis gali būti priešingas
visokier-rųšies seserims dėlei to vieno įsitikinimo, jog se
sers nepažįsta nei elementarinių pedagogijos įstatymų.
Bet — klausiame — ar dėlto sesers negali būti atsakomo
mis našlaičių augintojomis, globėjomis?. ..
Bet p. B. pažįsta seseris — NB. ne šv. Kazimiero (tik
ras lietuves vienuoles) — bet lenkes — nazaretanes ir tai
pažįsta jąs iš paskalų ir iš vieno fakto... apie “tupyklą”
ir “rožančių”. Liudininkais paima du žinomu Chieagoje
asmeniu, kurie “fakto”, deja! nėra matę. Kentėtoja —
liudininke buvo maža mergaitė, o žinoma gerai, jog mažų
vaikų liudijimas nėra jokiu liudijimu.
Ant galo grįžus, ką tas faktas (leiskime, kad taip ištiesų atsitiko) — ką jisai parodoP Ar jis parodo, kad vi
sos sesers-mokytojos, visados visur ir su visais vaikais
taip pasielgia už “bent kokį” prasikaltimą? Ne, jisai
parodo, jog taip pasielgta tik išimtiniame atsitikime o išiminiai tik patvirtina regulą. P. Bal. be abejo žino tikrą
prasmę seno priežodžio: “Exemptio confirmat regulam”.
To priežodžio tikroji prasmė yra, kai nepaprasti atsitiki
mai parodo, jog paprastai panašus daiktai neatsitinka.
Pav., jeigu skaitome, jog senovės Ryme tapo pašaukta mo
teriškė teisman už liudytoją — ir tas faktas tapo pažy
mėtas, kaipo nepaprastas atsitikimas, — tai tatai patvir
tino tik regulą, jog moterims Rymo įstatymais buvo užgin
ta būti liifdininkais teismuose. Taip lygiai privestasis p.
B. faktas — leiskime, kad jis yra teisingas — apie mergai
tę, rožančių ir t.t. — patvirtina tiktai regulą, kad vienuo
lės—mokytojos taip nesielgia su savo mokiniais. O p. B.
P. S.

rodosi, buk toks išskirtinas atsitikimas daro regulą, —
vadinasi, jo nuomone, jis galįs parodyti, jog visos vienuo
lės tokios, kaip ir anoji. Ištiesų reikia stebėties, dėlko
taip patyrusis pedagogas, kokiu be abejo yra p. B., taip
netikėtai užmiršo senojo priežodžio prasmę.
P. B. pėdomis eidami, galėtumime išvardinti tėvus,
gavusius pamokinimus nuo savo vaikų, kuriuos jie leidžia
į seserų mokyklas, — bet kadangi musų gerbiamas opo
nentas veliju tą darbą užbaigti naminiu budu, tai ir męs
pasiryžome nevilkti aikštėn vardų. Senas priežodis: Ne
mina sunt odiosa galėtų tokiame atveju j e atsiliepti nema
loniai ant “Draugo” redakcijos.
P. Bal. atsiliepimą talpiname be jokių atmainų ir pa
taisymų.
Atsiliepimas kalba pats už save. Kas perskaitys jį
su atida, tas pamatys, jog p. B. karščiavimosi nemeta jo
kios naujos šviesos ant pakelto klausimo. Da-gi atsidėjęs
skaityojas galės patėmyti, jog P. B. šviečia vis skaistes
niu ir skaistesniu švr Kazimiero seserų nepažinojimu.
Prisiėmėme ant savęs nesmagumą — pavelijome vie
šai save pažeminti savame laikraštyje. Butų labai malo
nu, kad p. Bal. — dėlei savo smagumo — pabandytų susi
pažinti nors šiek-tiek su seserų gerais darbais.

AR LIETUVIAI IŠNYKS AMERIKOJE?
Iš priežasties mano kalbos AVorcesteryje 30 d. geg.
reporteris (p. Lengvapėdis) šitaip parašė “Draugo” 23
No.
‘ ‘ Kun. Urbanavyčia... gvildeno gana painius ir sun
kius (be pagelbos ateities) išrišimui klausymus, būtent:
kokia tauta Amerika būsianti užgyventa ateityje? Ar lie
tuviai užsiliks Amerikoje? Sulyg kalbėtojo, nors tai esan
ti ne-jo išgalvotoji nuomonė, yankės neužsilaikysią Ameri
koje, nes viena, kad ėsą silpni, o antrą, vedą nemorališką
gyvenimą, ir toji tauta atnaujinimo reikalaujanti. Sulig
to principo, kalbėtojaus duota atšaka ir antramjam užklausymui, t. y. tiejie lietuviai užsiliksią, kurįe bus sveiko
kūno ir doros”.
Pažiūros čia išdėstytos reikalauja dapildymo. Aš ne
visai ir neviską norėjau taip pasakyti. Žinoma, čia ne re
porterio kaltė. Jis teip parašė, kaip suprato. Gali būti,
kad aš pats buvau nevisai aiškus. Nekuriuos faktus, tar
naujančius sudrutinimui mano argumentų, aš perdaug
pabrėžiau, taip kad klausytojui galėjo išrodyti, kad aš
juos paėmiau už kalbos siekį. Taigi aš savo pažiūras tame
dalyke noriu čia išdėstyti. Priduriu taipgi, kad rašau ne
polemiką, tik paaiškinimą.
Pirmučiausia aš nestatau sau klausymo, kokios tau
tos ateityje užgyvens Ameriką? Tas klausimas per sun
kus, nepraktingas ir nesvarbus musų žmonėms, taigi aš jo
nestatau ant pirmos vietos, nors prisipažįstu, užkliudžiau
jį pakeliui ir gal ilgokai apie tai kalbėjau. Klausimas, ku
ris man rūpi, yra šitas: ai* lietuviai ištautęs Amerikoje?
Šitas klausymas, nors priguli prie ateities, bet veržte ver
žiasi systematiškam žmogui, nes jo išrišimas — prielan
kus, ar neprielankus — daug atsiliepia ant musų reikavimosi šitame krašte. Paprastai tautiškuose musų reika
luose Amerikoje męs neišdrįstame pažiūrėti ateičiai į akis.
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Užsiganėdiname aplamų tvirtinimu, kad visos tautos Ame
rikoje būtinai ištautęs, tai apie lietuvius nėra ką nei kal
bėti, ir dėlei to darbuojamės tautos labui tik lyg privers
tinai, instinktyviškai ir be tam tikro pliano. Nežinome, ar
imigraciją stiprinti, ar stabdyti, ar remti kolionijas jiegomis iš Didžiosios Lietuvos, ar jas pavesti likimo malo
nei? Ar mums darbuoties išsijuosus labui lietuvių Ameri
koje, ar tik gal padaryti kokią nors improvizuotą tvarką,
kad tos kolionijos bent nesuirtų visai kolei dar gyvuoja?
Tie« klausimai yra opus, ir jų neišrišime vienu tik draudimu, kad jau daugiaus lietuvių Amerikon nevažiuotų, — o
tie, ką atvažiavo, tegul sau sveiki gyvuoja, kol galės, o
paskui gali sau išsibaigti. Taip lietuviams paliepę, męs
galėtumime ramiai miegoti, nes musų amžiui Amerikos
užteks”, bet — tautos neklauso joms primestų teorijų ir
tankiausiai ne vadovai veda tautas, tik tautos juos pasta
to ir liepia vesti, kur jos nori. Atkalbinėti lietuvius nuo
išeivystės, — tai darbas gal pagirtinas, bet visiškai bergž
džias. Tautos instinktu veržiasi ten, kur joms geriau. Ap
sistojus gerovei, žmonių nei su lazda į Ameriką neišvysi,
bet kol čionai bus darbo ir uždarbio, tol ateivių, kolionijos
tversis savaimi.
Kolionijai susitvėrus, atsiranda daug
reikalų ir klausymų. Tikėjimo palaikymui reikia parapi
jų, apšvietimui reikia laikraščių, pagalbai reikia draugi
jų, — ir męs įstoję į tą smarkesnio gyvenimo vagą, esa
me priversti darbuoties. Bet pažiūrėkime, ar mums iš
puola darbuoties tik iš prievartos, ar iš noro. Pažiūrėki
me, ar mūs tauta turi čia kokią nors ateitį, ar jos visai
neturi.
Net kiečiausi pesimistai apskaito, kad lietuviai, teip
kaip stovi, su savo kalba.
papročiais ir t.t., pateks iki
trečiai kartai. Tą apskaitymą jie remia ant tvirto, ap
čiuopiamo patyrimo. Skaitant vieną kartą ant 30 metų
ilgumo, jau turėsime 90 metų. Kur lietuviai dings toms 3
kartoms išsibaigus? Tas priguli nuo pozicijos, ant kokios
atsistos 2 pirmesnės kartos! Arba jie gali likti lietuviais,
kaip dabar, arba tapti lietuviškais amerikiečiais, su liežuviu, bet be patjdjotizmo, arba su vienu tik lietuvių vardu
be kalbos ir tėvynės. Tas sunku pramatyti. Tik tiek yra
žinoma, kad geros lenkiškos mokyklos išdirbo ypatingą
tipą žmonių, kurie niekados nematė Lenkijos, bet turin
čių tėvynės meilę ir kalbančių puikiai lenkiškai. Jei len
kiška mokykla gali tą atlikti, dėlko lietuviška negalėtų?
Faktas taipgi yra, kad prancūzai kanadiečiai užlaiko pil
ną savo tautybę su kalba ir tėvynės meile, netik per 3 kar
tas, bet ne per 3 su viršum šimtmečius.
Tr tai gali at
likti netik prancūziškoj Kanadoj, bet ir Suv. Valstijose.
Tas tiesa, kad lietuviai negali lvginties su prancūzais, nes
kaipo tauta jie neparodė didelės potrijotiškos atspirties
prieš lenkų įtekmę. Lietuvių visuomenė suvis nebuvo že
mesnė už lenkus kultūroje, bet Lietuvos didžiūnai nesten
gė atsispirti lenkų paviršutiniam blichtrui ir pardavė sa
vo turtą ir smegenis lenkų istorijai. Tą patį lietuvių bezdžionkavimą matome ir čia Amerikoje, turtingesniejie jau
prilaiko savo namuose anglų atmosferą ir norint graba
liodami kalba su vaikais angliškai. Tai apverktinas ap
sireiškimas, bet ačiū Dievui, ne taip da įsišaknėjęs, kad jo
negalima butų prašalinti. Juk nemaža yra susipratusių,
kurie pripažįsta tas ėsant blogai. Da ir taip gyvenant, kaip

ikšioliai, galėtumime stumti lietuvybę iki 100 metų, na, o
čia ateis mokyklos, prasiplatins laikraščiai, užsimegs moks
lo draugijos ir t.t. Dar nematyti, kad imigracija greitai
butų sustabdyta, o su kiekviena jos banga atplaukia Ame
rikon šiek tiek lietuviškos dvasios.
Daugelis lietuvių
Amerikoje prisilaiko tos nuomonės, kad lietuvių ištautėjimas yra tik laiko klausimas. Jiems labai lengva atsaky
ti, kad viskas šioje pasaulėje yra laiko klausymas, net ir
pačios Amerikos egzistavimas.
Bet jeigu tas laiko klausimas tesėti; 100 metų, tai be
abejonės tokiam gražiam laikui verta pasidarbuoti, nors
ir butumime įsitikinę, kad 100 metų sukakus jau nei vie
no lietuvio Amerikoje nebeliks. Vienok iš viso ko matyt,
kad taip esmi kalbėjęs jog yankės, taip kaip jie dabar išžinoti, kokių pažiūrų buvo pirmieji imigrantai atvykusieji
čionai pirm 40 metų. Ar jie turėjo nors kibirkštėlę vil
ties, kad 40 metų sukakus, lietuviai bus žinomi, kaipo lie
tuviai, skaitys savo tautos apie 500,000 galvų ir apvaikš
čios 40 metų imigracijos sukaktuves?
* ~>
Viskas rodėsi ėsant priešinga tai vilčiai, o vienok-šian^
dien męs jos pasekėjai jaučiamės ėšą ir būsią lietuviais, ii*
da kokiais lietuviais, per daugel, daugel metų. Tautos taip
greit nenyksta.
Kas link neužsilaikymo yankių Amerikoje, aš vėl ne
drįstu stačiai tvirtinti, kad jie neužsilaikys. Taip neatsar-'
giai kalbant galima pasilikti netik neteisingu, bet ir juo
kingu pranašu. Aš tik galėjau kalbėti, ir labai pažvelgiu, V
kad teip esmi kalbėjęs, jog yankės taip kaip jie dąbar išrodo ir kūniškai ir doriškai, neturi savyje ateities, jeigu
nesusileis su kokiu stipresniu elementu. Kadangi jie su lavo kultūra pagriebia sveikus Europos ateivius, sunaudo
dami jų stiprumą, o užlaikydami savo kalbą ir civilizaci
ją,-tai ateityje jie gali dar viešpatauti, diet tai ateities
klausimas. Aš tik žiuriu į šiandieninius yank^g ir matau
daug paojaus jų greitame bėgyje pirmyn. Jų pažangumas
gerose ir blogose civilizacijos pašėse milžiniškai eina pir
myn. Jų miestai be praeities, be tradicijos jaunutėliai, o
jau moderniškesni ir labiaus sugedę už Europos miestus.
Chicagos charteris išduotas tik 1837 m. Jos gyventojų
skaitlius tada vos siekė 4,800. I)a nepraėjo 80 metų, o Chi
cagos gyventojų skaitlius peraugo 2,000,000, abelnas gi to
miesto pagedimas vargiai apsileidžia Paryžiui. Tę patį
galima pasakyti apie San Francisco ir kitus didžius Ame
rikos miestus. Bet čia gal kas patėmytįį kad toks grei
tas augimas Amerikos miestų yra tik prirodymu yankių
drutybės, o ne nupuolimo. Be abejonės tik žmonės turi
pašėlusią energiją ir gal pramins kokį liaują taką istori
joje, bet paprastai miestų augimas eina greta su visos ša
lies augimu. Londonas yra didžiausias miestas pasaulė
je, bet kiek amžių susidėjo jo didybei. Anglija augo ir
Londonas didinosi. Londono gyventojai tvirko ir degeneravosi, bet Anglija visa negyvena Londone. Yra ten suvirš 30,000,000 žmonių, kurie gyvena mažuose miesteliuo
se ir kaimuose, ir tie žmonės atsispiria prieš nesveiką įtek
mę ir ištvirkimą didesnės sostinės, ^et Amerikoje, jei at
mesime miesto gyventojus, tai kaimams liks tik mažas
procentas. Gali sakyti, kad visa Amerika gyvena mies
tuose. Tame tai ir tuno didelis paojus yankėms, kad jie
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telkiasi tik į miestus, griebiasi civilizacijos blichtro ir —
ištvirksta.
Kaipo typiškas vaisius Amerikos sugedimo yra nevai
singumas. Apskaityta, kad ant 1000 moterų italų 150 tam
pa motinomis, kuomet ant tokio pat skaitliaus Amerikos
moterių vos tik 40—50 yra vaisingos. Jei taip toliau eis,
saukia nusigandę statistikai, tai Amerika virs lotyniška.
Jei ta statistika yra teisinga, tai italai, slavai, lietuviai ga
lėtų šaukti: “ūžkit vyrai!” o yankėms butų riesta. Bet
istorija nesiklausia statistikos. Kas žino, ar tie italai, sla
vai, lietuviai, inešę naują gyvenimą į Amerikos organiz
mą, patys nevirs yankėmis ir ne užtikrįs Amerikos atei
ties daugeliui šimtų metų? Toje tai prasmėje mano ir bu
vo sakyta, kad šie visi imigrantai gal turi paskirtą jiems
Apveizdos dalį: atnaujinti sugedusį Amerikos kūųą ir su
tverti kokią vieną stiprią tautą. O vėl antrą vertus, kas
gali užtikrinti, kad Amerika, taip lygiai, kaip Austrija, ne
taps konglomeratu — mišiniu visokių tautų po yankių
hegemonija, bet kurią jau norės jiems išplėšti italai, sla
vai, lietuviai? Dėlko politikieriai nori sustabdyti imigra
ciją? Ar gal jau perdaug juodų darbininkų. O kur neiš
matuoti plotai Texaso, kurs vieton 3 milijonų galėtų išmai
tinti 30 milijonų žmonių? Kur kitos neapgyventos vaka
rinės valstijos? Ar tik tame imigracijos stabdyme netūno
instinktyviška baimė prieš kitą galingesnį gaivalą, kurs
nostengdamas susiamerikanizuoti, gali paveržti nuo yankių
galybę? Šis klausimas jau šiandien kaikuriems pradeda
rūpėti, o už keliasdešimts metų gal jį statys tankiau, negu
klausimą ištautėjimo ateivių. Bet tie visi klausimai da
tuom syk yra tik problematiški ir jiems įvykti reikia šimt
mečių, — tuomsyk męs lietuviai darbuokimės taip sma
giai, kaip ir savo tėvynėje, būdami įsitikrinę, kad ištautė
jimo paojus, jei jis iš teisybės yra, da ne taip artimas. Mu
sų užduotim lai būva ne aimanuoti, kad lietuviai ištautęs,
bet darbuoties, kad jie neištautėtų.
Kun. K. Urb.
KUN. J. MISIAUS PRAKALBA, SAKYTA GEG. 30d.
APVAIKfiČIOJIME 500—METINIŲ SUKAKTUVIŲ
KOVOS TIES ŽALGIRIU.

Gerbiamos Tautietės ir Tautiečiai:—
Ilgai negaišę skleiskime istorijos lapus, o ji mums paaiškįs, su kokiu tikslu męs čia susirinkome, ji (istorija)
mus nuneš žilon senovėn, ji praskleis prieš mūs sielos
akis kruvinus epizodus iš mūsų pratėvių gyvenimo, ji
mums nupieš, gal ir nevisai poetiškomis varsomis, bočių
karžygiškus darbus, ji mus supažindįs su mūsų senelių
vadų narsa, jų prakilnia dvasia, su jų (vadų) prisirišimu
prie savo gimtinio krašto, su jų meile savo tėvynės. Sės
kime tatai istorijos vežiman ir bildėkime penketą, šešetą,
o net ir septynetą šimtmečių atgal ukanoton praeitin ir
pakėlę laikų uždangą, pažvelgkime, kaip lietuvių senovė
je gyventa, vargta, kentėta ir kariauta. Ši maža sulygi
nant tautelė, neskaitlinga, ramaus, lėto iš prigimimo pobū
džio, turėjo daug iškentėti, daug vargti ir kovoti. Turė
jo grumties su galingais, strategikoj’ išsilavinusiais prie
šais, turėjo kiekvieną savo žemės sklypėlį aplaistyti krau
ju. Tiesa, iki 11 amžiui-mažai kas apie lietuvius teži
nojo, mažai kas juos telaukė, mažai kas su jais tekaria
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vo.... Tarp ošiančių, neįžengiamų tankumynų liuosai
sau lietuviai gyveno ir laisvės dainą linksmai traukė...
Artojus ramiai vagą varė, žvejus ramiai meškeriavo, medinčius drąsiai su luokiais ritosi... Nieks jų (lietuvių)
beveik neužkabino, niekas nedrumstė jų beribės laisvės
jei neskaityti mažų susirėmimų su atėjūnais iš Skandina
vijos, kurie ant luotelių Lietuvos pakraščiuosna atplauk
dami ir ant lietuvių užpuldinėdami, pirmi, galima sakyti,
išmokino lietuvius nedoro amato — svetimas tautas už
kabinėti. Tą įgytą nuo skandinavų mokslą lietuviai pra
deda vartoti santykiuose su kaimynais lenkais ir gudais ir
nesykį įgnybę juos gana skaudžiai pašonėn, slėpdavosi
nuo priešo akių savo traškančiose giriose. Mažos vienok
tai buvo imtynės... kitokie laikai virsta, kuomet Lietuvos
paribin pirklybos reikalais atsidango šiurkštus, nemanda
gus vokiečiai ir kuomet jie užsigeidžia būti pionieriais,
skelbėjais krikščionių tikybos tarp stabmeldžių lietuvių.
Ne meilės ginklu jie platina tikybą, bet kardu ir prievar
ta ; ne tikėjimo tiesų jie mokina lietuvius, bet stengiasi
Lietuvą pavergti. Nėra tatai ko stebėties, jog vokiečiams
nevyksta. Neapykanta ir kerštas gema lietuvių širdyse,
jie griebiasi ginklo ir veja storžievį vokietį iš savo Tėvy
nės. Bet įkirus vokietys pakelia tokį riksmą ir tai mela
gingą, jog riksmą išgirsta visa Europa ir gelbsti vokietį.
Tūkstančiai raitelių — talkininkų plūsta vokiečiams pagelbon ir gula lietuviams ant sprando. Lietuviai vienok
nesilpsta, jie ginklo nebepaleidžia iš rankų ir retina vokie
čių eiles... įnirtęs tečiau vokietys nesiliauna, syk’ užsi
geidęs Lietuvą pavergti, nepaiso įrankių tam tikslui pa
siekti. Jis šaukia du anais laikais garsiu raitelių ordenu ^zokonu) : kardininkų ir kryžiokų vadinamu. Ordenai
ant krutinės nešiojo kryžių, vardan to kryžiaus neva ka
riavo, krikščionių tikybos apgynėjais vadinosi, — vadino
si, bet jais ištikro nebuvo!. .. Pasisekimas, puikybė, di
dystės geidulys užtrynė pirmąjį tų dviejų ordenų prakil
nų pašaukimą: artymą mylėti, ligonius prižiūrėti, bažny
čią sergėti. Ne tikybos praplatinimas jiedviem rūpėjo,
ne meile artymo alsavo jųdviejų krūtinės, bet Lietuvoje
valdžios įgijimas juodu gundė, Lietuvos žemelė jiedviem
vaidinosi... Žiaurus tai buvo priešai, nepermaldaujami,
svetimo turto ištroškę... Nekurį laiką tuodu ordenu at
skirai veikia atskirose Lietuvos srityse, bet pasijutę silp
ni esą, susijungia vienon didelėn pajėgon ir gula Lietu
vai ant sprando... Ir prasideda kova, nuožmi kova kry
žiokų su lietuviais... Ta kova tęsiasi per du šimtu metų...
Rami ligšiol Lietuva pavirsta karės lauku... Po visą šalį
praskamba pavojaus šauksmas... Kas gyvas sujunda, grie
biasi ginklo: artojas meta žagrę, kardu šarvojasi, žvėys
meškerę ragotine pakeičia, drąsus gi medinčius, paliovęs
su luokiais ritęsis, kryžiokui griebia už gaurų. Ir verda
kova... Ir teka kraujas upeliais... kryžiokų vėluva su
parašais: “Vardan Dievo! vardan krikščionių tikybos”
plevėsuoja augštai iškelta; ją mato visi Europos kampai
ir pašalpos ranką noriai tiesia... Praretėjusios vokiečių
eilės bežiūrint pasipildo naujais talkininkais... Ir dygs
ta pilįs — miestai Lietuvos parubežyje, iš kurių išpuldami kryžiokai kandžioja lietuvius ir vis tolyn Lietuvon
skverbiasi... Lietgaliai, žemgaliai, kuršai ir prūsai ding
sta kryžiuočių žiotyj’... Pėda po pėdai ir lietuvių žeme-
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lė, kraujo apšlakštyTa, pakliūva vokiečių naguosna. Ir
krinta smūgis po smūgio... Ir kaimai, miestai liepsnoja...
Dar valandėlė, ir kryžiokai paliečia pačią Lietuvos širdį
—Vilnių ir Kauną... Ir pravirksta Lietuva, skaudžiai su
vaitoja ir šaukia savo sūnus pagalbon... Vaikai išgirs
ta savo motinos — tėvynės šauksmą ir ligšiol išsiblaškę su
sispiečia krūvon, vienybėn ir pastoja kryžiokams kelią, ve
lija mirti, negu išvysti savo brangią tėvynę, savo numylė
tą Lietuvą priešų nasruose... • Ant Lietuvos arenos pasi
rodo milžinai — vadai, savo drąsa ir išmintimi nustebiną
pačius kryžiokus. Mindaugas, Gediminas, Algirdas, Keis
tutis, Vytautas -- jųjų vardai! Visi jie yra lietuvio širdžiai
.brangus, visi jie Lietuvą karštai mylėjo, visi ją gynė savo
krūtinėmis nuo kryžiokų, bet visu gerbiamiausias lietu
viams yra Vytautas Didysai, nes jis išliuosavo Lietuvą
nuo kryžiokų jungo, jis sutrynė ordeno galybę Žalgirio
laukuose 1410 m. liepos 15 d. Nelengvas tai buvo darbas,
reikalavo daug proto, išminties ir drąsos, bet tų privalu
mų kaip tik nestokavo mūsų Vyčiui... Matydamas kry
žiokų įsivyravimą, o lietuvių silpnumą ir vargus, Vytau
tas jungia po savo geležine valdžia lietuvius, totorius ir
gudus, kviečia talkon kaimynus lenkus ir suvienytomis
-iegomis susiremia su kryžiokų ordenu ties Žalgiriu 1410
metuose. Baisus tai buvo susirėmimas. Katra pusė per
galės, sunku buvo atspėti. Kryžiokai geležimis apsikalę,
geresniais ginklais apsišarvavę, nesykį laužė lietuvių ei
les, bet mūsų Vytautas, kaip erelis skrajojo po mūšio lau
ką, pabėgusius grąžino, naujus pulkus kovon stūmė, silps
tančius drąsino... Kuomet lenkų karalius Jagiela šėtroj
poteriavo, Vytautas buvo mūšio siela, jis didžiausiame pa
vojuje skaldė vokiečių makaules. Ir kryžiokai neišturė
jo... Leituviai pergalėjo...
Su džiaugsmo vėliava jie
grįžo prie kasdieninių savo užsiėmimų.. .
Šis mūšis ties Žalgiriu, nors kruvinomis bet aukso
raidėmis yra užrašytas lietuvių istorijoj ; ši kova ties Žal
giriu, sutrupinusi ordeno galybę, giliai įsiskverbė tautos
atmintin, nes jai gyvybę išgelbėjo. Nors penki šimtai
metų praslinko, ta kova neišdilo iš tautos atminties, ką
liudija ir mūsų čia susirinkimas. Nors pikti kryžiokai
dingo nuo pasaulio veido, nors motinos jų vardu nebebaugina savo vaikų, tečiaus lietuvių priešų gauja iki šiai die
nai nesumažėjo. Ant kryžiokų kaulų išaugo nauji Lietu
vos nevidonai — lenkai ir maskoliai. Didžiamjam musų
Vyčiui mirus, lietuviai pasiduoda lenkų įtekmei. Lenkai
pradeda Lietuvoj šeimyninkauti ir, kaip žinote, šeimyninkauja iki šiandienai. Jie leido Lietuvos kūnan ištautėjimo geluonį per penkis šimtus metų ir užkrėtė ištautėjimo
nuodais beveik visą Lietuvos organizmą. Bet to negana.
Šimtmetis atgal Lietuvos padangė dar labiaus apsiniaukė
— šiaurės meškos letena lietuvius prispaudė. Ištautėjimo
geluonis lenkų Lietuvos kūnan įleistas, tebepūna ir šian
dieną, šiaurės meškos prispausti lietuviai vaitoja, kaip
vaitojo kryžiokų laikuose. Mūsų talentuotas dainius Mai
ronis su Širdgėla taip dainuoja:
Ten, kur Nemunas banguoja
Tarp kalnų, laukų,
Broliai vargdieniai dejuoja
Nuo senų laikų I...
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Taip. Lietuva verkia ir šiandieną, raudoja, šaukia sa
vo vaikus visur išblaškytus... Męs Vytauto Didžiojo ai
niai! ar girdime Tėvynės verksmą, ar skubame ją gelbė
ti t. Mūsų bočiai drąsiai guldė galvas už tą kraštą, kurį
męs bailiai apleidžiame!.... Mūsų bočiai velijo mirti ne
gu išvysti kryžiokų naguose Lietuvą, kurią męs paliekame
gobšui žydui, pliuškiui lenkui, žiauram gudui. Męs Vy
tauto Didžiojo ainiai! Ar nepaveldėjome nuo kovotojų
ties Žalgiriu prakilnios dvasios, drąsos ir meilės tėvy
nės?!. .. Aidas atskamba iš tėvynės, aidas malonus, džiu
ginąs. .. Ten, Vyčio ainiaf jau sukruto, apmirusią tėvynę
pradėjo gaivinti, pradėjo jau eiti savo prabočių takais tik
ne ragotine, bet apšvietos ginklu nešini... Jie (likę tėvy
nėj’) rauna ištautėjimo geluonį iš Lietuvos kūno, nežiū
rint baisaus skausmo, apsireiškiančio kruvinais vaidais
lenkų su lietuviais bažnyčiose, draugijose ir laikraštijoj’...
Jie (likę tėvynėj’) diplomatiškai glosto šiaurės meškos
leteną, idant lengviau butų kvėpuoti ir sustiprėti... O
męs “amerikiečiai’, ar nepadėsime saviesiems kultūriškai
pakilti, Tėvynės aukuras ar nieko nesusilauks nuo mūsų
laisvos šalies oru kvėpuojančių? Taip. Prisidėsime, nes
tai mūsų pareiga viena iš svarbiausiųjų.
LAISVAMANIŲ RAUDA.

\

(Skiriama “Visuomenei”).
Tikros bėdos, tikras galas,—
Kur pažiūri — klerikalas!
Ilgajupiai, trumpašvarkiai
Ima pert munąs klilį smarkiai.
Nesuprantam, kas čia daros,
Klimb į mus štai Valdemaras, •
Tramdo musų “laisvą mintį”,
“Laisvą klaidą” im’ naikinti...
Temsta spalvos mus’ raudonos,
Kliuvę kritikon Smetonos.
Ir Žalys nuo mus pašlijo
Ir Kubilius jau “Viltyje”...
O tų laikraščių... baisybė:
Čia “Šaltinis”, ten “Vienybė”,
Ten “Draugija” kningas peikia,
Čia nuo “Vilties” ginties reikia.
Ak koks skausmas širdyj kelias—
Štai Vaitkevičius, Šlapelis,
Kunigijos pavilioti,
Ima šventuosius teplioti.
Tikros bėdos, tikras galas,
Kur pažiūri — klerikalas;
Trumpašvarkiai, ilgajupiai;....
Iš visur mus yr ’ apsupę....
Visi šaukia: reik darbuoties,
Ne raudonumu didžiuoties;
Lauk, šalin kraštutinumas!
0 kas kaltas? Druskius, Tumas...
Seniau tai buvo gadynė—
Droži drąsiai — nieks negynė—
Apie “kraugerius” ir “dėles”
Ir tolygias pasakėles....
Visi klauso išsižioję,
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Pabaigei — delnais tau ploja...
Ir užkąsti meiliai prašo,
Ir partijon prisirašo...
O dabarties — tikras galas,
Kur pažiūri — klerikalas!
Laisvą klaidą, laisvą mintį
Visi ima tuoj naikinti.
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KLERIKALŲ RAUDA.

(Skiriama “Vadovui”)
Tikros bėdos, tikras galas,
Kur pažiūri — radikalas!...
Nesuskaitomos jų rųšįs,—
Tas “bedievis”, tas “bedušis”!...
Ir iškur jų tiek priviso
Po Lietuvą musų visą ?!
Per aklumą savo paiką
Nieko šventu jau neblaiko...
Štai “Laisva Mintis” prapliupo
Zaunijimais Jono Šliupo,
Va “pirmeivis” Avižonis
Iš beždžionių išved žmones...
Šventmikiai, Aleksos, Šliakiai
Niekin kunigus apjakę,
Ir Bažnyčios nesibijo,
Skelbia laisvės karaliją.. .
Tikros bėdos, tikras galas—
Kur pažiūri — radikalas—
Vis inirtę, pasipūtę....
Kaip čia veikti ? kaip čia būti!...
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“Garnio” patarimas.
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(Skiriamas visiems).
Klerikalai, radikalai,
Na, kokiai gi jus čia balai
Niekus klegat, niekus rašot
Ir kits kitą šmeižiat, pešat?!...
Užuot tų bergždžių peštynių
Eikit su vargu imtynių,
Laimės platinkite sritį,
Bukit dori ir mokyti...
Ei, “pirmeiviai”, “klerikalai”,
Geri jūsų idealai,
Tik nelaimė vis da liekti—
Jie abiejų nepasiekti...
Tatai skubinkit lig grabo
Visi vykdint labą, labą,—
Ir užuot kits kitą svilint,—
Mokslan, mokslan įsigilint.
J. A.
< < Garnys”
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REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

V. Daučiunui. — “Dainos sesei lietuvaitei” laikraštin

nedėsime.
rį.<. t
J. Raud. — Ačiū už žinutes ir gerus velijimus. Tik
meldžiamasis rašyk žinias be jokių pamokslų ir išvadžio
jimų.
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NEDSLDIENTS SANS SOUCI PARKE.

"

"

Kiekvieną nedėldienį popietų šią vasarą Oppenheimo
padidinta orkiestra grieš bažnytinės muzikės koncertą
Sans Souci Parke. Ineiga kiekvienam uždyką.
Ikvalei
suolų, stalų ir smagaus pavėsio.

PIRMUTINE KRAUTUVE
IR IŠDIRBYSTĖ

BAŽNYTINIU

DAIGTU

R YZNYCIA
PO GLOBA MYKOLO ARKANIOLO,

114 S. Chestnut St.,

Shenandoah, Pa.

Krautuvėje randasi Bažnytiniai daigtai sekanti:

Žvakės margos vaškinės po 1 svarą 2, 3, 4, 6, 8, ir 14
svaras po.......................................................... 26c.
Žvakės vaškinės rankom margįtos po 2 svar., 4, 6 ir 8
svaras po........................................................ . 50c.
Pakeliais knatai vaškiniai (wax tapers) pakelis
po .................................. -................................ 24c.
Dėl aštuonių dienų pakeliai po.......................... 67c.
Anglys už svarą ................................................. 28c.
Aliejus (8 day) už gorčių................................. $1,10
Žvakės vaškinės (Rožė) dėl uždėjimo po 3 ir 4 svarus,
už svarą ............................................................ 60c.
Lietinės žvakės vaškinės po 16 svarų ir 18 svaras
po ..................................................................... 22c.
Žvakės Starinavos lietinės 16 sv. ir 18, už svarą 16c.
4 sv. ir 6 susuktos 4 sv. ir 1, sv................ 16c.
Altoriaus žvakės (extra) sv. po............................ 37c.
Geltono vaško 1 sv. ir 6, svaras po.................... 30c.
Kodylas prancūziškas po ................................... 55c.
“
“francincense” po ............................. 50c.
Teipgi siuva puikius bažnytinius rūbus, taiso se
nus. Parduoda kielikus, cimborijas, monstrancijas.

Galima gauti lietuviškų maldaknygių, kvietkų,
draugijoms ženklelių, vėliavas, sartas ir t.t.

Kun. L. Levickas,
Prezidentas.

ATSPAUDINOME

Trumpą Katekizmą.
Kas turi vaikus ir nori išmokyti juos Katalikų Tikė
jimo tiesų, tenusiperka tą katekizmą. Kainuoja 10 centų*
Perkupčiams nuleidžiame procentą. Adresuokite:
“DRAUGAS”
314 E. Mirket St.,
Wilkes-Barre, Pa.
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rengiesi Kur važi
Lietuvis Graborius ir Balzamavotojas.

Jei teip, tai ateik pas mane
nusipirkti

Viską išpildo geriau ir pigiau negu svetimtautis
Persamdė karietas vestuvėms, krikštinoms ir t.t.
Priima lavonus ir iš kitų miestų.

naują

Reikale kreipkitės pas savo tautietį.
324 WHABTON, ST.
PHILADELPHIA, Pi
TELEFONAI:
Bell Lombard 27—39 A.
Kevstone Main <2—1

Mano siutai siuvami geru kriaučių; perka juos
kiekvienas, kurs nori gražiai pasirediti. Mane vi
si gerai pažista, kadangi mano krautuvėje kiek
vienas pilnai būna užganėdintas. Ir Jus, kurie
skaitysite ši pagarsinimą, ateikite persitikrinti,
o pamatysite, juog pas mane geresnis ta voras ir
žemesnės kainos. Nerasite vyro, kuris negalėtu
pasirinkti siuto pagal savo
v skoni mano krautuvėje.

T1MIKYTE LIETUVIAI!
Kelionė per jūres. Tūkstančiai tūkstančių mūsų tautie
čių keliauja į prigimtą šalį ir iš tenai atgal į Ameriką, o visi
labiausiai užganėdinti, kurie perka laivakortes pas:

JONĄ NEMETH’A
3 N. MAIN STR.,
WILKESBARRE, PA.
O kodėl f
Nes turi gerą prižiūrėjimą, parankią kelionė
kad tartum kaip ir pačios kompanijos būtų pirkę laivakortes.
Siuntimas pinigų greičiausias ir pigiausias pasaulyj.

Tik ateikite.

Louis Rosenthal,

g

ANT KIRBY’S KRAUTUVES,

g

SOUTH MAIN ST
Wilkes-Barre, Pa

g

DR. I. W. MENDELSOHN,
Lenkiškas Gydytojas.
PRIĖMIMO VALANDOS: 8-10 iš ryto, 3-4 po piet, 7-8 vakaro.

| 50 South Wasbington St.
Peoples telephone 1585.

Swalm

Wilkes-Barre, Pa
Bell telepbone 756.

Hardware Co.,

No. 21 North Centre Street,
POTTSVILLE, PA.

Išpardavimas Vargonu.

Įvairiausi geležiniai daiktai, tepalai, stiklas, dūdos,
plasteris, įrankiai, sportiniai ir naminiai daiktai.

55 Vargonai.
JUOZAS SUKIS,

Visi vargonai yra geriausiam padėjime ir taps par
duoti pirmamjam pirkėjui už žemiausia kaina

Geriausias fotografistas visoje apielinkėje.

nuo $10.90, $15.00 ir $20.00.

Norinčius priėma mokytis ant fotografo. Visi lie
tuviai privalo traukti savo paveikslus pas viengenti.

Męs turime turėti daugiau vietos, todėl taip nu
žemintos kainos. Męs parduodam už pinigus, bet
kas link išligu, tai galime sutikti.
Tuojaus ateikite ir išsirinkite.

LUDWIG & CO.,
IŠDIRBĖJAI PIANU.

Wilkes-Barre, Pa.

50 South Main SL,

TautietiI Jei reikia Tau statyti nauji namai, artaisyti seni, tai žinok, kad tatai atliks kuogeriausiai kontrak
terius MIKAS SLAPIKEVIČIUS, New Philadelphia Pa.
Nauja Knyga—Biblija—aiba šv. Raštas išlėktas

KUN. S. PAUTIENIAUS.
Tik vienas šitas šventaraštis yra katalikiškas.
Kaštuoja $2.00 ir 15c. persiuntimui
Adresas: REV. 8. PAUTIENIUB,
GIRARDVILLE, PA.

4
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9 WILLIAM ST.

PITTSTON, PA

P A B I O L t, v

Garsi kardinolo Wisemano apysaka. Vertė Vytau
tas Kaina 1 doleris. Imantiems daugiau, kaip vieną
egzempliorių, nuleidžiamas didelis nuošimtis.
Gaunama pas:
REV. V. VARNAGIRIS,
312 S. 4th St.,
BROOKLYN, N. Y.
LIETUVIŠKAS DZIEGORMEISTERIS.

Parduodu tikro aukso laikrodėlius, gvarantuojamus
25 metams. Lenčiugelius ir gražius žiedus. Armonikas ir
visokius muzikališkus instrumentus, albumus su muzika,
akuliorius, revolverius, britvas, pocket books vyrams ir
moterims. Visokias knygas, rąžančius, škaplierius, kryžeprieš Kaledasleidžiu už pusę prekės ir įkitus miestus siunANTANAS PUTIRSKAS,
144 W. Market Street,
Scranton, Pa.
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OmOS NKW PHONE 87.

RESIDSNOB 1100.

LIETUVIŲ ADVOKATAS

JONAS S. LOPATTO
47-U-M Bennett liAlding,
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Wilk«-larrt, Pa.
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Norintieji pasiskolinti pinigų ant pirmo mortgage,
arba pirkti namu lai kreipiasi.

F. J. Gillis,
Pas jį galima gauti visokių torielkų, bliūdų, stiklų,
puodų, liampų ir visokių virtuvei reikalingų daiktų.
Yra ii ko pasirinkti. Ateikite persitikrinti.

Maajas Tdifisu 1008.

Benas Telefonai SS*.

DR-AS ALBERTAS KAUFMAN,

102—104 8. MAIN ST.,

WILKEB-BARRE, PA.

—: OTDTTOJAB U LIBTUTOB.
Specij&listas nuo visokiu ligų.
Gydo net labiaueei uisisenejusiaa chroniškas vyru, moterų ir kūdikiu
liras. Galima susikalbėti, lietuviškai, lenkiškai, rusiškai ir vokiškai.

•1 M. Wasklngton St.,

Wllksa-Barrs, Pa.

IVilf^es-Barre Deposit & Savings

BANK,
71 PUBLIC 8QUARE, WILEES-BARRE, PA.
EAPITOLAS $150.000.
PERVIRUS $375.000.
Moka 3-čią nuošimti nuo sudėtų joje pinigų.
tt

DRAUGO”

Banka atdara kasdien nuo 9 ryto iki 3 popietų, subatomis nuo 9—12 vidurdienyje.
Galima susikalbėti lenkiškai.
•i*

SPAUSTUVE
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DR. ALFRED J. WENNER,
77 South Washington Str.

NAUJAU8IA, DIDŽIAUSIA IR GE-

~ RIAUSIA GREITAI ATLIEKA =
ĮVAIKIŲ

ĮVAIRIAUSIUS

Wilkea-Barre, Pa.
BBMūgpfliror

DARBUS

Union Ticket Agency
Saslasala UatariMla laika Scraateu Ir Visoje AyUekIee|<

SPAUDINI
PIGIAI

Agentūra Laivakorčių ant Geriausiu Linijų
linu šis Plataus kas dlea la visas dalis sviete; taip-gi perka Ir lšasaiae vi
šokiui pialgus. Išdirba visokius dokumentus Amerikos Ir Lietuves teismuos
Ofisas atidarytas kas dlen auo Š-tes Ii ryte Iki S- vai. vak.
Neda aje: auo 10-toe IŠ ryte Iki š-tai valamdal vakare.

UŽKVIETIMU8 IK KITOKIUS DARBUS

KONSTITUCIJAS, PLAKATUS, TIKIKTU8,

ADOLF BLAU, Union Ticket Agency,
203 Lackswanna Avė.,
Scranton, Pa
Tels-gi turime save krautuvėje daugybe visokiu maldaknygių
Ir svietišku kaygu visokiose kalbose
TBLEFONAI: Naujas Mt - Bell MS
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.ąu CUFFORDJįOTEįl,

puikaus šalto alaus, tai užeik m
JUOZAS RICKIS, 8AVIN1NKA8T

781 Clifford Avė., kampas Henry St., Rockester, N. Y.
TELEFONAS HOME 6672-X.

Iš kitur pribuvusiam Broliams Lietuviams suteikiu naudingus patarimus.

