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„Draugas“–Amerikoslietuvių
gyvenimoveidrodis.1909-1911m.

AudronėV.Škiudaitė

Pir mie ji „Drau go“ nu me riai iš ėjo ma žo for ma lo – žur na lo dy džio 16 pus-
la pių ir ant ge ro po pie riaus. Nuo 1910 m. pra džios pra de da mas spaus din ti 8 psl. 
di de lio for ma to laik raš tis, ku ris iš li ko iki pat 2006 m. Pir mų jų „Drau go“ laik-
raš čių kai na – 25 cen tai.

Nuo pat pra džios ryš kios dvi ži nių gru pės – ži nios iš lie tu vių tel ki nių 
Ame ri ko je ir iš Lie tu vos. Te mos – ypač skau di ka ta li kams lais va ma ny bė ir blai-
vy bė – Lie tu vo je dar gy va Mo tie jaus Va lan čiaus idė ja, ku rią švie suo liai iš sa vo 
pa ra pi jų at si ve žė kar tu su kuk liais daik tais. Vi sus pir muo sius lei di mo me tus la-
bai ryš ki lei dė jų nuos kau da – žmo nių tam su mas, ne no ras skai ty ti laik raš čių ir 
kar tu no ras juos pa ža din ti. Švie sio sios ži nių te mos – baž ny čių sta ty ba, pa ra pi jų 
mo kyk lų stei gi mas, ka ta li kiš kų ir tau ti nių šven čių šven ti mas su cho rais, or kest-
rais, de kla ma ci jo mis, dai na vi mu. 

1909 m. lap kri čio 4 d. nu me ry je re dak to riaus pa sta bo se ke lia mas sa vų 
ko res pon den tų trū ku mas, jų pa si ruo ši mas teik ti ži nias. O rei ka la vi mai „Drau go“ 
ko res pon den tui skam ba pa na šiai, kaip skam ba ir šian dien – ži nios tu ri bū ti tik-
ros, ne ša liš kos. Re dak ci jos skil ty je ra šo ma: 

„Ko res pon den tai tuo met ne ga lė tų sa vo raš tuo se val dy ties sa vo sim pa ti-
jo mis ir an ti pa ti jo mis, o jaus da mi at sa ko my bę prieš vi suo me nę, steng tų si bū ti 
są ži nin gais: pirm pa sių siant ko res pon den ci ją iš tir tų da ly kus, pa tįs gin čuo se iš-
klau sy tų abie jų pu sių ir t.t. Taip, kaip da bar yra – apie ku ni go pa moks lą ra šo tas, 
kurs jo ne gir dė jo, apie mi tin gą ar ba pra kal bas – kurs ten ne bu vo, apie šeip jau 
at si ti ki mą – kurs apie jį tik tai gir dė jo... Pa ve dus ko res pon den ci jų ra šy mą rim-
tiems, są ži nin giems, be ša liš kiems ir ap mo ka miems vi sų laik raš čių ben dro mis 
lė šo mis vy rams, iš ko res pon den ci jų tu rė tų iš nyk ti už gau lio ji mai, iš krai pi nė ji-
mai, me lai, pa vy dai, kerš tai – žo džiu, tas vis kas, kas mū sų laik raš čiuo se dau-
giau siai er zi na žmo nes. Ki taip ta riant, nors iš vie no at žvil gio laik raš ti jos eti kos 
klau si mas tap tų iš riš tas“. 

Ta pa čia pro ga sa ko ma, kad rei kia re dak to rių ir lei dė jų su va žia vi mo, kur 
bū tų svars to mi tar pu sa vio san ty kiai ir iš nyk tų ne apy kan ta ki to kių pa žiū rų žmo-
nėms. Pra var džia vi mas „yra vai siai do riš ko ir pro tiš ko ne iš si la vi ni mo“.

Ben drų jų pro ble mų kė li mas ro do, kad „Drau go“ su ma ny to jai bu vo at sa-
kin gi, mąs tan tys, pri si ė mę at sa ko my bę už lie tu vių iš ei vių dva si nio ir kul tū ri nio 
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ly gio kė li mą žmo nės. Šian die nos ter mi nais ga li ma bū tų pa sa ky ti – bu vo vals ty-
bi nio mąs ty mo – ne sie kė sau nau dos, o dir bo dėl ben dro jo gė rio.

Tai pa tvir ti nan ti te ma – švie ti mo, mo kyk lų klau si mo kė li mas. Mi nė ta me 
nu me ry je ra šo ma, kad „ėmus ir lie tu vių laik raš čiams kle gė ti apie vie šų jų (Pub lic 
scho ols) ir pa ša li nių jų mo kyk lų ver tę, ma nau, žin gei du bū tų mū sų vi suo me nei 
ži no ti, ką apie tai ma no di des nės ir ap švies tes nės tau tos. Mo ra liš kai vi si Ka na-
dos ir N. An gli jos pran cū zai yra di de li prie šai vie šų jų Ame ri kos mo kyk lų. Jie, 
pra dė ję kur tver ti pa ra pi ją, pir mų pir miau siai pa sta ty di na mo kyk lą, o pas kui jau 
baž ny čią ir ki tas rei ka lin gas tro bas“.

Čia pat re dak to rius tai tar si iliust ruo ja įdė da mas ži nu tę, ku rio je au to rius 
„Jo ne lis“ ra šo, kad eg za mi nus Chi ca go je iš lai kė 80 nuo šim čių pa ra pi nių mo-
kyk lų mo ki nių, o vie šų jų – tik 54 nu oš., tuo teig da mas, kad pa ra pi nės mo kyk los 
yra ge res nės. 

Rei kia pa sa ky ti, kad „Drau go“ straips niai, ypač re dak ci niai, yra tiems lai-
kams ga na ge ros kal bos. Ke lia mas lie tu viš kos ra šy bos klau si mas. 

Apie laik raš čio te ma ti ką ga li ma spręs ti iš ja me ves tų sky re lių: kiek vie-
na me nu me ry je pa si ro dan tis re dak ci nis straips nis; evan ge li jos skai ti nys; ka ta li-
kiš kos ži nios iš pa sau lio; ži nios iš lie tu vių ko lo ni jų („Iš lie tu viš kų dir vų Ame ri-
ko je“) ir Lie tu vos; li te ra tū ros sky re lis; kri ti ka ir bib liog ra fi ja (pvz., ap ta ria mas 
Jo va ro 1909 m. Pit tsburg he, PA, iš leis tas apy sa kų rin ki nys; au to rius kri ti kuo ja-
mas ne už pir mei viš ku mą, nors bu vo spaus di nę sis so cia lis ti niuo se laik raš čiuo se 
„Ko va“ ir „Ke lei vis“, bet už „vai kiš ku mą, trū ku mą vai den tu vės“); „Svei ka tos 
už vaiz dos pa mo ky mai“; „Na mi nis vai kų auk lė ji mas“; „Vai kų sky rius“ (ku ria me 
daž nai spaus di na mi Ksa ve ro Va na gė lio di dak ti niai kū ri nė liai); „Vi so kios ži nios“ 
– tai Jung ti nių Ame ri kos Vals ti jų nau jie nos. Net 2 psl. skel bi mų (skel bė si ke li 
gy dy to jai, ban kas, gra bo rius, ke pur nin kas, ūki nių pre kių krau tu vi nin kas).

Rei kia pa sa ky ti, kad pir mų jų mė ne sių (nuo 1909 m. lie pos iki gruo džio) 
straips nių, ypač re dak ci nių, au to rys tę sun ku nu sta ty ti. Kaip aiš kė ja iš kun. A. 
Viz gir dos 1959 m. ra šy to laiš ko „Drau go“ re dak ci jai, A. Kau pas ren gė ne vi sus 
pir muo sius nu me rius. Lie tu vių is to ri jai tai ne tu ri reikš mės – laik raš tis gi mė ir 
bu vo už prog ra muo tas šimt me čiui, o pir mie ji re dak to riai visi bu vo to meto in-
te lek tu a lai, jau ni, kū ry bin gi, raš tin gi ir at si da vę lie tu vy bės idė jai. Svar biau sia, 
kad jie pa dė jo ge rus pa ma tus.

Toliau bandysime pristatyti pirmųjų metų laikraščio skyrius, skiltis ir 
temas.
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Redakcinėskiltis

Tai pa ti svar bio ji skil tis, ro dan ti laik raš čio kryp tį. Jo je daug dė me sio skir-
ta švie ti mui, pa sau lio po li ti kos ap žval gai, Baž ny čios vaid me niui, dis ku tuo ja ma 
su kai rių jų ide o lo gi ja, ku ri tuo me tu bu vo dar la bai po pu lia ri ir ka ta li kiš ka jai 
ar šiau sia kon ku ren tė. Tik po 1917 m. bol še vi kų re vo liu ci jos Ru si jo je ame ri kie-
čiai so cia lis tai at si to kė jo, kur ga li nu ves ti tam sias dar bi nin kų ma ses kir ši nan ti 
jų ide o lo gi ja, ir ap ri mo, per ėjo į tai kių rei ka la vi mų vei ki mą; su men ko ar ba vi sai 
iš ny ko so cia lis tų or ga ni za ci jos. Tuo me tu, kai kū rė si „Drau gas“, so cia liz mo idė-
jos dar bu vo la bai po pu lia rios, jas ska ti no žiau rus iš nau do ji mas an glių ka syk lo se 
ir fab ri kuo se, vy ko strei kai ir pro tes tai, net gi su si rė mi mai su gin kluo ta po li ci ja 
ar ba riau šių mal šin ti at siųs ta ka riuo me ne. 

Re dak to rius kun. A. Kau pas – mąs ty to jas. Jo ve da mie ji il gi, išsa miai nag-
ri nė jan tys opią, ak tu a lią te mą.

22 nr., o tai bu vo 1909 m. ru de nį, re dak to rius kun. An ta nas Kau pas pra de-
da per ke le tą nu me rių spaus di na mą trak ta tą dar bi nin kų klau si mu, dis ku tuo ja ma su 
so cia lis tų ide o lo gais. Rei kė jo sa vo – ka ta li kiš kų pa žiū rų skai ty to jui įduo ti blai vų, 
ga na pa kan tų, ne kir ši nan tį po žiū rį į so cia liz mą, nes lie tu vių vi suo me nė riau šių me-
tu taip pat pa tir da vo nuos to lių. 

22 nr. re dak ci nė je skil ty je sa ko ma (at pa sa ko ja me): ne ina me su so cia lis-
tais, bet ir su ka pi ta lis tais. Sie kia me tei sin go už mo kes čio už dar bą – at ei vis 
lie tu vis tu ri gau ti to kį at ly gį už dar bą, kaip ir ame ri kie tis. Rei kia ge rų dar bo 
są ly gų, tei sin gai nor muo tų už dar bių – nuo aukš čiau sio iki že miau sio. Strei kuo-
se nu ken čia ne kal ti žmo nės. Ka pi ta las nė ra iš nau do ji mo vai sius, jis grei čiau siai 
ga li bū ti tau py mo vai sius. Darb da viai ir dar bi nin kai tu ri su si tai ky ti, nes vie ni 
ki tiems yra rei ka lin gi. Ne no rim, kad jie ko vo tų. Val džia tu ri pri žiū rė ti ka syk las, 
dirb tu ves, kad jo se dirb ti bū tų svei ka, švie su ir sau gu. Dar bas ne tu ri kenk ti mo-
te rų ir vai kų svei ka tai. Dar bi nin kams tu ri bū ti su tei kia mos po il sio die nos.

23 nr. Tai bu vo pa si ren gi mo švęs ti Žal gi rio mū šio 500-ąsias me ti nes lai-
kas. Re dak to rius ap ta ria „Lie tu vos“ laik raš čio pub li ka ci ją, esą či ka gie čiai ne-
su ta ria, kaip mi nė ti šią da tą vi siems lie tu viams kar tu – vie ni pel ną no ri skir ti 
kny gos apie Žal gi rį (Griun val dą) išlei di mui, ka ta li kai gi no ri pa sta ty ti naš lai čių 
prie glau dą, glo bo ja mą vie nuo lių; dar ki ti – au ko ti Tau tos na mams Vil niu je. Iš-
ski ria mos dvi ide o lo gi nės sro vės – tau tie čiai ir ka ta li kai. 

1910 m. 1 nr. ra šo ma, kad Ry giš kių Jo nas ga lop pra dė jo leis ti sa vą ją „Lie-
tu vių kal bos sin tak sę“. Re dak ci jos skil ties au to riaus žo džiais, užuot iš tai sius dar 
la biau ra šy ba pai nio ja ma, nes vie toj „jųs“ ra šo ma „jūs“. 
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1911 m. sau sio 5 d. pla tus str. apie Su vie ny tų jų Na ci jų Or ga ni za ci jos 
ko mi si jos ty ri mus emig ra ci jos te ma. Pri ei ta iš va dos, kad žmo nės iš Eu ro pos į 
Ame ri ką bė ga eko no mi niais su me ti mais. Ko mi si ja kon sta ta vo, kad lai vuo se bai-
sus iš nau do ji mas, taip pat ir at vy kus į Ame ri ką. Ke li ko mi sio nie riai va žia vo tik-
rin da mi ir pa ma tė, kad kai mie čiai tam sūs, jiems lu pa mi ke li kai liai. Ap si ė ji mas 
su jais – kaip su gal vi jais – jie pri vers ti nai tu ri pirk tis dar bus, daik tus. Iš va dos 
bus tei kia mos Kon gre sui. Re ko men duo ja ma ne be leis ti at ei viams dirb ti pra mo-
nė je, nes jie iš stu mia ame ri kie čius, rei kia siųs ti juos dirb ti į že mės ūkį. 

Ki ta me nu me ry je tę sia mas Imig ra ci jos ko mi si jos iš va dų ap ta ri mas. Kri-
mi na lai nau jų jų imig ran tų ra jo nuo se nė ra di des ni už se nų jų, to dėl pa nei gia ma 
to kia su si da riu si nuo mo nė. At ei viai ne si ša li na švie ti mo, sa vo vai kus no ri mo ky-
ti; ten, kur gy ve na vien at ei viai, pa ste bė ta daug ne asi mi liuo tos me džia gos. Siū-
lo ma juos asi mi liuo ti: ge ra da riai ra gi na mi steig ti mo kyk las, už ves ti Ame ri kos 
pra mo gas, kad ga li ma bū tų at ei vius kuo grei čiau įtrauk ti į Ame ri kos gy ve ni mą, 
įskie py ti ame ri kie čio dva sią. 

Tei gia ma, kad dar bas už sko lą tu ri bū ti lai ko mas iš nau do ji mu. 
Nau jie ji at ei viai gy ve na kuo pras čiau siai. Ge le žies dirb tu vė se dar bi nin kai 

per me tus už dir ba 346 dol. 
Mo te rys lai ko bur din gie rius (nuo mi nin kus), dir ba siu vyk lo se, su ka ci ga-

rus. 
Rei kia pri žiū rė ti nau jų jų at ei vių do rą.

ŽiniosišLietuvos

„Drau gas“ yra ne tik is to ri nis Ame ri kos lie tu vių gy ve ni mo šal ti nis, bet 
ir Lie tu vos, ku ri tuo met po pu lia riai – kas die nė je kal bo je bu vo va di na ma Kra-
ju mi, iš vers tu iš ru siš ko pa va di ni mo „Ru si jos Šiau rės Va ka rų kraš tas“ (Se ve ro 
za pad nyj kraj). Įdo mu, kad ži nio se iš Lie tu vos ra šo ma ir apie Lat vi jos, Balt gu-
di jos, ki tų ap lin ki nių vie to vių lie tu vių gy ve ni mą ir or ga ni za ci jų veiklą. Lie tu vos 
ži nios pir mai siais me tais daž niau siai im tos iš Vil niu je ėju sios „Vil ties“, ku rią 
re da ga vo An ta nas Sme to na, „Vil niaus ži nių“, re da guo ja mų kun. Juo zo Tu mo, ir 
Sei nuo se lei džia mo „Šal ti nio“. 

Štai 1909 m. 17-ame nu me ry je Tel šių Plium pis ra šo „Dėl pir mo sios že-
mai čių gim na zi jos įkū ri mo“ („Vil tis“) – apie Tel šiuo se S. Na ru ta vi čiaus rū pes-
čiu įkur tą mo kyk lą su vy rų gim na zi jos kur su. Moks lo drau gi jos pir mi nin kas J. 
Ba sa na vi čius ir sek re to rius J. Vi lei šis skel bia apie drau gi jos dar bą. Pu zi niš ky-
je mi rė dak ta ras L. Pet ke vi čius, vi suo me nės vei kė jos ir bū si mo sios ra šy to jos 
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Gabrielės Pet ke vi čai tės-Bi tės tė vas. Iš prū sų Lie tu vos at ei na ne links ma ži nia: 
iš lei dęs 9 nu me rius M. Jan kus Klai pė do je su stab dė laik raš tį „Die nos laps“. 

18 nr. Lie po jo je gy ve na 20 tūkst. dū šių lie tu viš kų, yra 1646 m. vys ku po 
kle bo no von Rop po sta ty ta baž ny čia, gra žes nė ir už ki ta tau čių. 

Į Sei nus at vy ko nau ji ku ni gai, vy ko „Ži bu rio“ šven tė; at gi jo Kre tin gos 
vie nuo li ja; ko res pon den tas iš Sin tau tų pra ne ša apie gra žų ru de nį; Plokš čių žmo-
nės rei ka lau ja „ne dėl die niais ir šven ta die niais už da ry ti trak tier nę“. Žmo nės pa-
ty rė ca ro žan da rų kra tas, ieš ko ta so cia lis tiš kų raš tų.

Mo lė tuo se žmo ne liai dir ba pra kai tuo ja, o sek ma die niais, po baž ny čios, 
ei na pas Eli jų „už dirb tų per sa vai tę ska ti kų skai čiuo ti. Mo lė tie čiai ir be moks lo 
mo ka ar ti“ („Šal ti nis“).

22 nr. Iš Kruo nio – der lius ge ras, tik bul vės ne. Kir mė lės ru gius nu ė dė ir 
miš kus nai ki na.

Ak nys to je ati da ry ta dvi kla sė mo kyk la, su lauk ta lie tu vio mo ky to jo. Mo-
ki nių 182. 

Birš to ne pa šven tin ta nau ja baž ny čia; Vil ka viš ky je įvy ko Lie tu vių krikš-
čio nių ūkio drau gi jos „Žag rė“ su si rin ki mas; Prie nuo se ta ria ma si „tai sy ti“ pro-
gim na zi ją; Kau ne ke ti na ma leis ti du nau ji laik raš čiai: „Gar nys“ ir „Lie tu vai tė“.

1910 m. 1 nr. Kau no mu zie jų ap lan kė 18 tūkst. žmo nių.
Ži nios iš Su gin čių, An ta ša vos, Plokš čių...
Pa ne vė žy je iš Lie tu vių klu bo va ro ma lie tu vių kal ba. Kvie ti mai su ra šy ti 

ru siš kai. 
Iš Viekš nių daug ne igia mų ži nių – su si mu šė, iš da vė val džiai, už mu šė.
1911 m. sau sio 5 d. Švie ti mo trū ku mas, gir tuok lys tė, tam su mas te be va-

džio ja žmo nes: at si ra do Ber žė nų oko li coj suk čius, ap si me tęs agen tu, ku ris be 
pi ni gų ga lin tis nu vež ti į Ame ri ką. Ke li pa ti kė jo ir grį žo pės ti ir be pi ni gų.

Dėl ne tei sin gų pa si el gi mų Lie po jo je už da ro mas iš ei vys tės biu ras, ku ris 
Lie tu vo je tu rė jo ke lis sky rius. 

Kai mas ke lia si į vien kie mius An tašave. 
1911 m. sau sio 19 d. nu me ry je iš Ra mon gai lių, Pa ne vė žio apskr., ra šo ma, 

kad iš ėję vien sė džiais ra mon gai lie čiai pa si da rė daug blai ves ni. Ne rei kia da bar 
ger ti už ga nia vas, ne rei kia ger ti už pa bau das. Se niau, kaip pra de da vi sas kai mas 
ger ti, sta čiai bai su... Va lu tiš kiuo se, Eže rė nų ap skri ty je, kel tis į vien sė džius ne-
ma no ma, kai mas di de lis, bet spau dos ne skai to, tik ke le tas įsi ra šė į Šv. Ka zi mie ro 
drau gi ją.

Stak liš kės. Nau ja mo kyk la vei kia jau 5 me tai, bet jo je vie ni mies te lė nų ir 
žy dų vai kai. Daug blai vi nin kų, bet nė ra kam jų su bur ti į drau gi ją. Ap švie ti me 
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žmo nės pra de da kil ti.
Ka ma jai. Žy dai prie ši na si lat viams, kad šie su ren gė gy vu lių tur gų – ap lo-

tą, nes lat viai bran giau pir ko gy vu lius. Iki tol su pirk da vo vien žy dai.
1911 m. va sa rio 2 d. Per lo ja. Dėl blai vys tės ir ap švie ti mo daug dar buo ja si 

kle bo nas. Daug iš blai vi no, pa ra gi no skai ty ti laik raš čius. Ypač gir tuok lia vi mu 
at si žy mi bu vę Ame ri ko je. Dau ge lis pra ge ria už dar bį ir vėl iš va žiuo ja. 

„Sau lės“ drau gi ja skel bia, kad stei gia Kau no gu ber ni jo je mo kyk las ir kny-
gy nus – jau yra 72 sky riai, 40 mo kyk lų, 30 kny gy nų. Kun. K. Šau lys ra gi na au-
ko ti „Sau lei“.

1911 m. ba lan džio 6 d. Upy na, Ra sei niai... „Be veik ne bė ra to kių na mų, iš 
ku rių kas nors ne bū tų nu ke lia vęs Ame ri kon, o ran da si ir to kių šei my nų, ku rios 
iš ti sos jau par si kė lė Ame ri kon. Da gi tė vai naš liai ei na, ne si gai lė da mi pa lik ti ant 
sve ti mų ran kų sa vo kū di kių! Au gant vai kams jų gim dy to jai ne pa gal vo ja, kaip 
ap švie tus sa vo vai kus, pri pra ti nus prie dar bo, pra mo ki nus ko kio ama to, ne! Jie 
tik ir ka la jų gal vu tėn, kad pa au gę iš eis Ame ri kon, už si dirbs daug pi ni gų, įsi tai-
sys pui kius dra bu žius ir grįš na mo po nais“ („Šal ti nis“).

Yra ži nių iš sve tur gy ve nan čių lie tu vių: Ros to ve prie Do no į ves tu ves 
su si rin ko 40 lie tu vių, bet 5 ne lie tu viš kai nu si tei kę vi sus no rė jo pri vers ti kal bė ti 
len kiš kai. „Bet ne be tie lai kai, jau ir lie tu viai ne taip grei tai pa si duo da“.

Čior na ja Pa di na, Sa ma ros gu ber ni ja. Pa di din ta mo kyk la į dvi, nes trū ko 
vie tos. Yra du lie tu viai mo ky to jai. Per Nau jų jų me tų eg lu tę bu vo lie tu viš kai dai-
nuo ta, de kla muo ta. Su tai sy tas cho ras, ku ris gie da per pa mal das. 

Lie po ja. Čia gy ve na ke lio li ka tūks tan čių lie tu vių – mo ki nių, dar bi nin kų, 
ne di de lis in te li gen tų bū re lis. Čia tė ra pa šal pi nė drau gi ja, dvi kla sė mo kyk la, lie-
tu viš kų kny gų san kro va (anks čiau bu vo dvi). Kny gy no lai ky to ja ser ga mir ti na 
li ga. Kny gų vi sai ne liks. Lat viš kas kny gy nas ver čia si kuo pui kiau siai. Lie po jos 
lie tu viai la bai at si li kę nuo Ry gos. Kles ti len ky bė. Tė vai net bau džia vai kus už 
lie tu viš ką žo dį. My lin čių tė vy nę ma žu ma.

Ba lan džio 11 d. Var šu vo je mi rė M. K. Čiur lio nis. Kū nas iš siųs tas Vil niun. 

IšlietuviškųdirvųAmerikoje

1909 m. Daž nuo se ma žes niuo se ar di des niuo se straips ne liuo se iš at ski rų 
vie to vių, kur įsi kū rę lie tu viai, pa pras tai duo da ma ži nių, kiek ten yra lie tu vių 
– vien gun gių ir šei mų, ko kią nuo sa vy bę jie val do, iš ko duo ną pel no, ko kie at-
ly gi ni mai, kiek kai nuo ja pre kės. Pvz., 17 nu me ry je – dvi ži nu tės iš Ok la ho mos: 
mies te liuo se 62 šei my nos ir vien gun gių; 2 ži nu tės iš Pen nsyl va ni jos vals ti jos, 
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kur lie tu viai daž niau siai dir ba an glių ka syk lo se; pvz., Hart shor ne gy ve na 62 lie-
tu vių šei my nos: 164 vy rai, 62 mo te rys, 4 naš lės, 68 vai kiu kai, 68 mer gai tės, 9 
mer ge lės. 4 lie tu viai tu ri krau tu ves; drau gi jų yra ir ka ta li kiš kų, ir lais va ma niš kų. 

Ži nu tė je iš Me cha nic vil le, PA, ap gai les tau ja ma, kad lie tu viai lei džia si ap-
gau na mi len kų (san ty kiai su len kais, daž niau siai ti kė ji mo da ly kuo se, taip pat 
daž na te ma) ir no ri sta ty ti baž ny čią („dar ma žai lie tu viai jiems pri sta tė“). Dau-
ge lis lie tu vių ne no ri kal bė ti lie tu viš kai, skai to len kiš kus laik raš čius. 

A.J. Ne ris iš Bur ling to no, NY, ra šo, kad len kai no rė jo kur ti baž ny čią, bet 
lie tu viai ne pri si dė jo ir nie ko iš to ne išė jo; lie tu viai no rė jo lie tu viš kai kal ban čio 
ku ni go, o len kas ku ni gas lie tu viš kai ne mo kė jo.

Iš Wau ke gan, IL, ra šo „Pa ra pi jo nas“: čia lie tu vių ne di de lis bū re lis – 200 
šei my nų; lie tu viai jau tu ri Šv. Bal tra mie jaus baž ny tė lę. Lie tu viai esą jau bu vo 
nu sto ję lan kyt baž ny čią, bet Die vas su si my lė jo ir at siun tė ge rą ga ny to ją – kun. 
M. Kru šą, ku ris pui kiais pa moks lais ir ge ru pa vyz džiu pa trau kė žmo nes „ant 
tie saus ke lio. Į at lai dus rug sė jo 17-19 d. su va žia vo 10 ku ni gų. Daug pa kly dė lių 
su grį žo nuo šun ta kių. Bu vo pil na baž ny čia“.

Kun. Juo za pas Šeš to kas ra šo iš Bro ok ly no, NY, kad mi rė mo te ris, pa li ku si 
4 vai ke lius – ma žiau sia jai 4 sa vai tės, vy riau sia sis – ku ni gas. „Lai bū na to ji šal ta 
že me lė leng va Lie tu vai tei“.

Kun. A. Sta niu ky nas iš Chi ca gos pra ne ša, kad 1909 m. gruo džio 5 d. bus 
pa šven tin tas kam pi nis Šv. Ka zi mie ro se se rų vie nuo ly no ak muo. „Tą apei gą at-
liks Chi ca gos ar ki vys ku pas Quig ly. Tam ty čia bus at muš tas me da lis“.

Mi ners vil le, PA, lie tu vių pa ra pi jo je bai gia ma sta ty ti ir baž ny čia. Kun. J. 
Dum čius kvie čia vi sus at vyk ti į baž ny čios šven ti ni mo iš kil mes. Vė les niuo se 
nu me riuo se bus in for muo ta, kad baž ny čia pa šven tin ta, daug žmo nių su si rin ko, 
nors bu vo šal ta, sni go ir bu vo di džiu lis vė jas. Iš New Phi la delp hi jos ir Cum bo les 
pri bu vo 8 ka rai (ar klių trau kia mi di de li ve ži mai. Red.) su žmo nė mis. Ar ki vys-
ku po de le ga tas gy rė už baž ny čios pa sta ty mą, bet pei kė dėl mo kyk lų, „ku rių pas 
lie tu vius di džiau sia sto ka“.

Pit tsto ne, PA, ren gia mas te at ras ir po ky lis – ren ka mos lė šos nau jiems var-
go nams nau jo je baž ny čio je. „Bus vai din ta tri jo se veik mė se la bai juo kin ga juo-
ka žeis lė „Žy das ir Žyd ber nys“. Sė dy nės po 35 c prie ky je“.

18 nr. Ke lin tą kar tą skel bia ma sau go tis ap si šau kė lio Di lio nio, „at kri tė lio 
nuo Ka ta li kų Baž ny čios“, ku ris Phi la delp hi jo je ir ki tur pa ra pi jas kū rė, šliū bą 
da vė. 

Au to rius iš Youngs tow ne, OH, pei kia, kad čia lie tu viai snau džia, ki tur 
toks bū rys jau būt šį tą nu vei kęs.
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Ams ter dam, NY. Jau 5 me tai kun. J. Žy da vi čius darbš tu mu ir ener gi ja at-
sie kė, kad pa ra pi ja tu ri nuo sa vy bę 100 000 dol. ver tės. Pa im ta pa sko la, žmo nės 
la bai pri si ri šę prie ku ni go. Jis vie ną ser gan tį at si ga be no į kle bo ni ją ir gy dė, kol 
pa svei ko, pas kui pa rū pi no dar bą. Čia nė ra vai dų nei peš ty nių. 

Me ti nis „Mo ti nė lės“ (or ga ni za ci jos, ku ri rė mė ne pa si tu rin čius jau nuo lius 
siek ti moks lo. Red.) sei mas vyks „Drau go“ re dak ci jo je, Wil kes Bar re, PA.

22 nr. Wil kes Bar rre, PA, Didžio jo Lie tu vos Ku ni gaikš čio Vy tau to po li tiš-
kas klu bas ren gė pa skai tas po li ti ne te ma.

„Nuo gruodžio 1 d. „Drau gas“ per ėjo į ži no mo ad vo ka to Jo no S. Lo pat to 
prie žiū rą. Re dak ci ja ir pa krai pa pa si lie ka ta pa ti“.

23 nr. Chi ca go je, IL, Šv. Jur gio baž ny čio je, vy ko ap vaikš čio ji mas – šven-
tė. Sak ra men tus pri ėmė 1500 as me nų, bu vo su va žia vę daug ku ni gų. West vil le, 
IL, at lai duo se ko mu ni ją pri ėmė 500; at lai dai Wa na mie, PA, Wor ces ter, MA – ku-
ni go pri mi ci jos.

Ma ha noy Ci ty, PA, vy ko so cia lis tų „pra kal bos“. „Bjau riai so cia lis tai me-
luo ja, gir di, ku ni gi ja tem di na mus pro tą, kad pa lai ky ti žmo nes ver gi jo je, liep da-
ma ti kė ti į ne ma to mas ėsy bes“. 

Lie tu vių ko lo ni jo se vyks ta pa si ruo ši mas Žal gi rio mū šio 500 me tų mi nė ji-
mui. Ra gi na ma mi nė ti sky rium nuo len kų.

23 nr. Ko res pon den ci jo se gi ria mi kun. A. Kau pas ir A. Mi lu kas: „Nė ra 
ko lio ni jos, kur kun. Mi lu kas ne bū tų tu rė jęs pra kal bą“.

Or chard La ke, Mich. Lie tu vių bū re lis mo ko si len kų se mi na ri jo je, ku ri eg-
zis tuo ja 25 me tus. Čia vei kia Šv. Ka zi mie ro li te ra tiš ka drau gi jė lė ir kny gy nas, 
ku ria me 348 kny ge lės; iš Lie tu vos par ei na spau da: Kau no „Drau gi ja“, „Vie ny-
bė“; Vil niaus „Vil tis“; „Ry gos gar sas“; „Šal ti nis“ iš Sei nų; „Va do vas“. Iš Ame ri-
kos – „Drau gas“, „Žvaigž dė“, „Ka ta li kas“, „Lie tu va“. Drau gi jos, ku riai pri klau-
so dau giau sia gi mę Lie tu vo je, tiks las – la vin ties sa vo kal bo je, ra šy bo je, sa vo 
tau tos is to ri jo je, pa žin ti šiek tiek jos li te ra tū rą ir t.t. Su si rin ki mai vyks ta kar tą 
per sa vai tę sa vait ga ly. Ame ri ko je gi mu sie ji ža da at ver ti sa vo kuo pą.

Wor ces ter, MA. Pa šven tin ta Šv. Jur gio drau gi jos vė lia va. Skam bė jo dai-
nos ir pra kal bos. Ku ni gai pra kal bo se pa sa ko jo apie Lie tu vos is to ri ją. De kla-
ma ci jos, du cho rai. Var go ni nin kas skam bi no pia no. Šo kiai. Žmo nių bū ta ne to li 
1000.

1910 m. 1 nr. Jei gu „Drau gas“ ne atšauks sa vo pa rašymo, mes ne be skai-
ty sim „Drau go“.

So. De er field, MA. Lie tu vių – apie 100, dau ge lis dir ba ant ūkių, kai ku-
rie tu ri sa vo ūkes. Di džiau sias – Ba ra naus kas. An glai ei na į mies tus, lie tu viai 
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pe ri ma jų ūkes. Že mės ge ros 
svo gū nams ir ta ba kui au gin ti. 
Lie tu viai pri gu li prie ai rių pa-
ra pi jos, bet lie tu viš kų pa mal-
dų nė ra. Su mi si jo mis at vyks-
ta lie tu vių ku ni gų.

At hol, MA. Išsa mio je 
ko res pon den ci jo je Ka zys Kal-
kiuks ra šo, kad vėl su krus ta 
kur ti sa vo pa ra pi ją. 350 as-
me nų (iš vi so su vai kais 700 
lie tu vių) pa si ža dė jo mė ne si nę 
duok lę. Kol kas no ri ma tu rė ti 
lie tu vį ku ni gą prie ai rių pa ra-
pi jos, kle bo nas su tin ka. Bė da 
– trū ku mas lie tu vių ku ni gų. 
Ki ta bė da – vi ka rui esant lie-
tu vių au kos vis tiek ati tek tų 
ai riams, o ne lie tu vių baž ny-
čiai sta ty ti. Siū lo ma siųs ti de-
le ga ci ją pas vys ku pą gau ti lei-
di mą steig ti lie tu vių pa ra pi ją 
ir ieš ko ti kle bo no. Ieš ko ti vie tos pas ai rius, jei ne – pa mal das reng ti lie tu vių sa-
lėj, ku rią tu ri drau gi ja. Ap gai les tau ja ma, kad vi so je Mas sa chu set ts vys ku pi jo je 
tė ra vie nas lie tu vis ku ni gas Ja kai tis, ku ris Clin to ne sa ko lie tu viš kus ir an gliš kus 
pa moks lus. Jį sun ku iš gau ti iš vys ku po, nes jis ne tu ri lie tu viui ku ni gui pa kai ta lo. 
Wor ces te ry je dir ba Bu ka vec kas, bet jo rei kia ir ten, nes pa ra pi ja skait lin ga. Ten 
Mic ke vi čia žmo nes su ve džio ja (agi tuo ja steig ti pa ra pi jas, ku rios ne pri pa žin tų 
Ro mos pa val du mo, va di na mą sias tau ti nes. Red.). 

Grand Ra pids, MI, 5 me tai lie tu viai čia tu ri sa vo baž ny čią (įdė ta ir pui kios 
baž ny čios nuo trau ka. Red.). Pra džia bu vo sun ki: „Iš ma žo die go baž ny čia iš au-
go į di de lę ga ly bę tar pu kas dien au gan čios vie ti nės ko lio ni jos lie tu vių kil mės 
va ka ri nė je mies to da ly je“, – taip ra šė vie ti nis mies to laik raš tis „Eve ning Press“. 

Lie tu vių baž ny čią sta ty ti ir steig ti pa ra pi ją čia su ma nė ame ri kie čių Šv. 
Vai tie kaus pa ra pi jos kle bo nas kun. Pan go nis, bet jis bu vo iš kel tas pa dė jus pa-
ma tus. Pa da ry ta per trau ka. 1904 m. iš Chi ca gos at si kvies tas kun. Ma tu lai tis. Pa-
mal dos vyk da vo Šv. Pet ro ir Po vi lo drau gys tės sa lė je. Sku bė ta, nes apa čio je bu-

„Draugo“archyveišlikęs1959m.redakcijairašytasvienoiš
pirmųjųdienraščioskaitytojųlaiškas
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vo ba ras, o ten gir tuok liau ja ma. 
„Pa ra pi jo je ki lus ne su ti ki mams 
ma žai ką ga li ma bu vo pa da ry-
ti, bet pa ma ži, pė da už pė dos, 
ply ta prie ply tos, ir sie nos ta po 
pa sta ty tos. Kai tik sie nos bu vo 
pa sta ty tos, tuoj in tei ta į baž ny-
čią. Mel dė si sta ti, džiaug da mies, 
jog su si lau kė nuo sa vą mald na-
mį. An gliš kas laik raš tis sa ko, 
kad da bar čia lie tu vių daug, lie-
tu viai tu ri gra žią moks lai nę – 3 
kam ba riai, vai kus mo ki na do-
mi nin ko nės. Pa ra pi jo je 300 šei-
mų, o pra džio je bu vo 25. Vei kia 
di de lės drau gi jos: Šv. Pet ro ir 
Po vi lo; Šv. Jur gio (267 są na riai, 
– na riai. Red.), Šv. Juo za po (168 
są na riai), Tė vy nės sū nų (apie 
150); ma žes nės – Vy tau to gvar-
di ja, ku ri su ki to mis ap vaikš čio-
jo (šven tė. Red.) Žal gi rio mū šį; 
Šv. Ka zi mie ro gies mi nin kų, Šv. 

Šir dies drau gi jos. Dvi drau gi jos tu ri sa vo pa tal pas, dvi nuo mo ja. Mo te rys tu ri 
dar 3 drau gi jas. Pa ra pi jos tur tas su že me – 22 000 dol. Sko los – 3500 dol. Drau-
gys čių tur tas – 20 000 dol. Sko los – 4500 dol. Pa ra pi ja su bruz do sta ty ti se se rims 
mo ky to joms na mą. 

Apy lin kė je dar yra ke le tas mies te lių, kur yra lie tu vių: Bay Ci ty (20 lie-
tu vių šei mų) ir 100 pa vie nių as me nų ir vei kia pa gal bi nė drau gys tė. St. Char les 
– 15 šei my nų ir 50 pa vie nių, ku rie dir ba ka syk lo se. Han na, Tra ver se, CO – 6-8 
fer me riai.

Pro ble mų tu ri Su si vie ni ji mas lie tu vių Ro mos ka ta li kų Ame ri ko je. Ka sos 
glo bė jas ne gar si na fi nan si nių rei ka lų. Jo pa rei gos su spen duo tos iki ki to su va-
žia vi mo, bet jis ne ati duo da do ku men tų ir me luo ja. Trū ku mų pa sė ta įne šant mo-
kes čius, bu vo su lai ky tos po smer ti nės (sa vi šal pos or ga ni za ci ja, ku ri iš mo kė da vo 
pa šal pą mi rus šei mos na riui. Red.). 

1910 m. gruodžio 29 d. nu me ry je žinios iš Bro ok ly no, Wa na mie, PA, Fo-

„Draugo“skaitytojolaiškas,rašytaslaikraščio50-mečio
proga
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rest Ci ty, PA, Pit tston, PA, At hol, MA. Moc kus skundžia si, kad pas juos drau-
gi jos ir pa ra pi ja vis tve ria si ir nesu si tve ria: „Gal pas mus oras per skys tas, kad 
nie kas nesu si tve ria“.

Laiš ko au to rius iš West field, Mass, ra šo, kad „Drau gas“ pra džioj sun ku 
skai ty ti: „Nors ta sai laik raš tis neap si skai tu siam iš syk sun kus skai ty ti, bet per-
skai čius koks nu me ris vei kiai su pran ta ma, kaip aukš tai jis sto vi ir kaip nau din ga 
jį skai ty ti“. Lie tu viai čia esą baž ny čios ne tu ri, bet tu ri sa lę, ku ri iš da lies pa re-
mia ir gir tuok lia vi mą.

Wil kes Bar re, PA. „Pas mus drau gys tės be są mo nės stei gia mos. Įsi kū rė 
dar vie na – Keis tu čio. Kas ne dėl die nį mi tin gai, taip kad di džiu ma vy rų nei vie ną 
ne dėl die nį do rai ne pra lei džia sa vo šei my no je“.

1911 m. sau sio 5 d. Kon cer tas Bro ok ly ne. Da ly va vo trys cho rai – „Mil da“ 
iš Bro ok ly no, „Dai na“ iš New Yorko, „Ly ra“ ir Šv. Ce ci li jos cho rai iš Ne war-
ko. Bu vo de kla ma ci jos ir or kest ras, daug pub li kos. Vi si pa ten kin ti – to dar nė ra 
bu vę. 

1911 m. va sa rio 5 d. El lis Is land, NY. Šim tai vy rų iš Eu ro pos grą ži na ma 
at gal kas dien. Svar biau sios prie žas tys – per ma žai tu ri pi ni gų; ne tu ri už tik rin to 
dar bo, vyks ta vi so kios me la gys tės. Daug grą ži na ma at gal į na mus, ieš ko ma tam 
prie žas čių. Ra gi na ma ne ke liau ti iš na mų be pi ni gų. „Ame ri ka da bar pri ima ne 
žmo gų, o jo pi ni gus“. Rašoma, kad muitinės tar ny bo je dir ba ir lie tu vių – tai su-
per in ten dan tas Jan kaus kas. 

Ku ni gai Tu mas ir Ol šaus kas, Ame ri ko je rin kę lė šas „Sau lės“ drau gi jos 
na mams  Vil niu je sta ty ti, iš si ve žė į Lie tu vą su rin kę treč da lį rei ka lin gų pi ni gų – 
34 tūks tan čius dol.

Šviestiiršviestis

Nuo la ti nė te ma – švie ti mas, iš ei vi jos raš tin gu mo kė li mas. Šio je skil ty je 
pra dė ta dis ku si ja, ar ne rei kia Ame ri kos lie tu vių mo kyk loms at ski rų va do vė lių. 
Nuo lat in for muo ja ma apie fon do, su da ry to Lie tu vo je leis ti lie tu viš kus va do vė-
lius, veik lą ir tuo pa čiu pro vo kuo ja ma min tis, kad rei kia rū pin tis ir sa vais rei-
ka lais.

1909 m. 17 nr. kun. J. Žilins kas duo da Fon do, su da ry to leis ti va do vė lius 
Lie tu vo je, ata skai tą. Su rink ta 1301 dol. Pi ni gai bus pa nau do ti fon do su da ry tos 
ko mi si jos pre mi juo tiems va do vė liams: ge og ra fi jos, arit me ti kos, pra di nio skai-
ty mo. Fon do rei ka la vi mas, kad va do vė liai bū tų ra šo mi tin ka mi ir Ame ri kos lie-
tu vių vai kams.
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Au to rius J. J. J-tis ra šo: „Idant mo ki ni mo me to da, bū das ir va do vė liai bū-
tų tie pa tys, rei kė tų, kad ir mo ki niai bū tų vie no kio se są ly go se, tos pa čios rū šies. 
Nes, kad va do vė lis bū tų to bu las, reik, kad jis ir sa vy je bū tų ge ras, bet tei pes-gi 
kad bū tų pri tai kin tas prie tų, ku riems jis – re gi na mas, bū tent: am žio, luo mo, pro-
to pa jie gų, iš da lies – gi net pa lin ki mų ir pro ta vi mų.... Iš straips nio p. V. ma ty ti-
na au to rius ne se niai esąs Ame ri ko je ir Ame ri kos lie tu vai čių nė ra ban dęs mo ky ti, 
– ad ver niš kai ki to kią nuo mo nę bū tų iš si dir bęs va do vė lių klau si me. Man te ko 
mo ky ti iš ši tų va do vė lių: P. My ko lai nio „Vai kų drau go“, A ir B ele men to riaus ir 
Ta na ne vy čiaus pra džia moks lio Ame ri kos pa ra pi ji nėms mo kyk loms. Pir mu ti nie-
ji du pa si ro dė ne at sa kan tie ji, be prie žas čių, ku riuos jau „Drau gas“ yra mi nė jęs, 
kad jie yra skir ti kai mo vai ku čiams. Mies to mo ki niui, o dar Ame ri ko je, toks va-
do vė lis ne ma lo nus... Ėdžių mūs ame ri ko niu kai nė ra vi sai ma tę.

Ki tas keb lu mas su ra šy mu. Dau ge lį rai džių Ame ri kos mo kyk lo se vi sai ki-
taip lie pia ir mo ki na ra šy ti, ne gu kad tai mūs Lie tu vos va do vė liai. (Po ke lių mė-
ne sių ir re dak to riaus skil ty je ke lia mas li te ra tū ri nės kal bos klau si mas, mat Ru si-
jos švie ti mo mi nis te ri ja pri pa ži no, kad esą lie tu viai ne tu rį sa vo sios li te ra tū ri nės 
kal bos, esą mo ky to jams pa kak sią de rin ti „mo ki nių gim tą ją kal bą“.)

...Ta na ne vy čiaus pra džia moks lis tuo mi mums at sa ko mes nis, kad raš to rai-
des pa duo da Ame ri ko pri im tą sias, bet pa veiks lė lių dau gu ma ir raš tai tai iš Lie tu-
vos va do vė lių su ran kio ta ir kar tais to li gra žu mums ne at sa kan tie ji...

Su lig au kų, ar ne drau džia ma šelp ti Lie tu vos va do vė lių fon do, net pa gir-
ti na, tik... ar ne lai kas ir mums, lio vus snaus ti, ap rū pin ti ne ati dė ti nus mū sų mo-
kyk lų rei ka lus?“

Švie ti mo te ma bu vo nuo lat plė to ja ma vie to vė se, kur bu vo la biau ap si-
švie tę ku ni gai. Vie nas iš to kių bu vo Ams ter da mo lie tu vių pa ra pi jos kle bo nas J. 
Žy da na vi čius. 

Ams ter da mas, ma tyt, tu rė jo ge rą ko res pon den tą (Pra ei vis), ku ris 22 nr. ra-
šo be let ri zuo ta for ma – dia lo gu, kad mies te bu vo pa mi nė tas lie tu vių emig ra ci jos 
į Ame ri ką 40-me tis. Ren gi nio pel nas pa skir tas Lie tu vos švie ti mo rei ka lams. Su-
plau kė lie tu viai iš to li miau sių apy lin kių, vis kam va do va vo kun. J. Žy da na vi čius, 
ku ris pa pa sa ko jo Lie tu vos is to ri ją. Apie emig ra ci ją kal bė jo kun. M. Pė ža. Jis 
pei kė jau ni mą, ku ris ne si ver žia į moks lą, ne si rū pi na sa viš vie ta. Lie tu viai ne tu ri 
sa vo moks lo vy rų. Dia lo go au to rius gi ria pa skai ti nin kus, ku rie at sto ja kny gas 
ir laik raš čius. Bai gian tis mi nė ji mui at lik tas tau tiš kas him nas „Lie tu va, Tė vy ne 
mū sų“ ir Ame ri kos him nas, ku riuos at li ko baž ny čios cho ras. Or kest ras grie žė 
mar šus, val sus, vy ko de kla ma ci jos. Su rink ta 83 dol., ku rie iš siųs ti į Bos to ną. 
Au ko ta dau giau sia po 1 dol.
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23 nr. Wil kes Bar re, PA, mies te, kur bu vo lei džia mas „Drau gas“, re dak ci-
jos ad vo ka tas J. J. Lo pat to „pa da vė pe ti ci ją mies to moks lai nių už veiz dai, pra šy-
da mas, kad ati da ry tų va ka ri nę moks lai nę su au gu siems lie tu viams. Pra ei tą me tą 
ačiū pa si dar ba vi mui Lo pat to mies tas už lai kė moks lai nę su au gu siems lie tu viams 
ir ją ją lan kė 70 su vir šum mo ki nių“.

Blai vys tės te ma vys to ma nuo dug niai kiek vie na me nu me ry je, jai ski riant 
at ski rą sky rių, duo da mi ne igia mi pa vyz džiai, gi ria mi žmo nės ir or ga ni za ci jos, 
ku rios ko vo ja su ta bjau ras ti mi ir ran da bū dų, kaip žmo ne lius iš trauk ti iš smuk-
lių. 

23 nr. Bai gu si aukš tes ni ą ją mo kyk lą Avie čiū tė su di de liais pa gy ri mais va-
žiuo ja į Švei ca ri ją, Ge ne vą, la vin tis to liau moks lo dir vo je; ke ti na triūs ti ling-
vis ti kos sri ty je. Tai ga bi mer gyš čia, tik kad per daug va lios tu rė jo lig šiol, tai gi 
at si sky rus nuo tė vų ga li ir vi sai su klys ti.

Su si vie ni ji mas lie tu vių Ame ri ko je ir LSS jun gia si ir dėl to ky la triukš mas.
Su si vie ni ji mas Lie tu vių Ro mos ka ta li kų Ame ri ko je kau na si su „Ka ta li ko“ 

laik raš čiu, ku rį va di na ne ka ta li kiš ku.
Chi ca go je, Jur gio baž ny čio je, at lai duo se per 3 die nas da ly va vo per 3000 

mal di nin kų. Die vo ap vaiz dos pa ra pi ja ren gia si sta ty ti nau ją baž ny čią, nu pirk-
ta že mė, bet sun kiai ei na si rink ti lė šas, nes pa ra pi jie čiai – dau giau sia siu vė jai, 
ku rie 4 mė ne siai strei kuo ja ir ne gau na al gos. Sa lė jau per ma ža – jo je tel pa tik 
penk ta da lis pa ra pi jie čių; tve ria si Šv. An ta no pa ra pi ja, ku rio je 200 šei my nų; Vi sų 
Šven tų jų pa ra pi ja pir ko var pą; či ka giš kiams ne pa ti ko J. Šliū po pra kal ba, nes tas 
aiš ki no, kaip iš drie žo at si ra do paukš tis – bež džion žmo gus.

1909 m. gruo džio 22 d. Iš sa mi kul tū ros įvy kių ap žval ga: „Lie tu vai“ ne-
pa tin ka J. Gab rio su ma ny mas steig ti Pa ry žiu je in for ma ci jos biu rą, ku ris rengs 
kny gas pran cū ziš kai apie Lie tu vą ir lie tu vius. Autorius įta ria, kad Gab riui ne rū pi 
Lie tu vos rei ka lai, jis pa si nau dos lie tu vių pi ni gais, ir tuo vis kas baig sis. „Drau-
go“ re dak ci nia me str. sa ko ma: „O jei gu Šliū pas bū tų su gal vo jęs to kį am ba sa do-
rių, tai M. Pet raus kas bū tų ir him ną nau jam tau tos at sto vui su dė jęs“. 

Tė vy nės my lė to jų drau gi jo je ir gi nė ra ra my bės – iš val dy bos ke li laik raš-
čiai rei ka lau ja ata skai tos, kiek su mo kė ta Gab riui. 

1911 m. sau sio nu me ry je rašoma, kad gruo džio 18 d. Pa ry žiu je vy kęs 
„Lie tu vių su si vie ni ji mo Pa ry žiu je“ su si rin ki mas, kur Juo zas Gab rys iš gul dė sa-
vo idė ją steig ti lie tu vių in for ma ci jos biu rą, skirtą rū pin tis į ki tų tau tų laik raš čius 
dė ti straips nius apie Lie tu vą, leisti kny gas, da ly vauti kon gre suo se. Pats Gab rys 
ra šo, kad iš leis ti Ku dir kos raš tai, ku riems tau ta su dė jo pi ni gų – iš pil dy ta ve lio-
nio prie der mė. Da bar rei kia pa ro dy ti, kad tau ta gy va. Rei kia vi sos tau tos pa gal-
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bos, ma ža Pa ry žiaus lie tu vių gru pė to kių di de lių dar bų pa da ry ti ne su ge bės. 
Ki ta me nu me ry je ši te ma tę sia ma to liau – biu ras rei ka lin gas skleis ti ži nias 

į pa sau lį apie Lie tu vą ki to mis kal bo mis. Pa sau lio ži ny nuo se trūks ta ži nių apie 
Lie tu vą ar ba jos ne tei sin gos (ne tei sin gas žinias pa tei kia „Cat ho lic En cyc lo pe-
dia). „Trūks ta mums tos są vo kos, kad ge riau siai yra ži no mi ir su pran ta mi tie, ką 
gar si na si pa tys sa ve, ką pa tys duo da apie sa ve ži no ti ki tiems“.

J. Gab rio ir K. Jur ge lio nio kon flik tas tę sia si dar ki tuo se nu me riuo se. 
„Drau gas“ sa ko spren džian tis iš dar bų – Gab rio dar bai ver ti pa gy ri mo ir pa rė mi-
mo. O kas ver čia Jur ge lio nį ar dy ti taip gra žų su ma ny mą? 

Ne kaip se ka si Lie tu vių moks lo ir dai lės drau gi jų na mams Vil niu je lė šas 
rink ti. Su mes ta dau giau kaip 7 tūkst. Kri ti kuo ja mas dr. J. Ba sa na vi čius, kad 
drau gi jai la biau rū pi ar che o lo gi ja ir fol klo ras, o tarp lie tu vių nė ra dai li nin ko 
ge ni jaus, bet vis dėl to iš to ne iš ei na, kad lie tu viams ne ap si mo ka Vil niu je tu rė ti 
nuo sa vus na mus moks lo ir dai lės pa lai ky mui, – tei gia „Drau go“ ap žval gi nin-
kas. Re dak ci ja šią Drus kiaus kri ti ką va di na šal tu van de niu Drau gi jai, bet jos 
su ma ny mą gi ria. „Ar gu men tas, kad be sa vų jų na mų ga li ma ap si ei ti, nes rin ki nį, 
kny gy ną, etc ga li ma bū tų pa dė ti len kų ar ba ru sų mu zie ju je, ne kal ba nei į pro tą, 
nei į šir dį. Įsi vaiz duo ki me tik tai sau, kad mums, Ame ri kos lie tu viams, pa sa ky tų 
kas: ne rei kia jums sa vų jų baž ny čių, mo kyk lų ir ki to kių įstai gų, nes... su vi sais 
rei ka lais ga li ma glaus ties prie ki ta tau čių!“

Tė vy nės my lė to jų drau gi ja su si rū pi no, kad lie tu viams rei kia en cik lo pe di-
jos. Juo zas Gab rys, TMD na rys, sa ko, kad en cik lo pe di ja tu ri bū ti be par ty viš ka, 
to li nuo šios die nos gin čų, lais va, kaip pats moks las. En cik lo pe di ją ruo šia si leis-
ti ir „Lie tu vos“ lei dė jas Ol šev skis, o ją reng ti pa si ruo šęs Kle o pas Jur ge lio nis. 
„Drau ge“ abu ren gė jai aiš ki na si san ty kius – ku rio tai idė ja. Jur ge lio nis tei gia, 
kad jis dar va sa rą apie tai ra šė, Gab rys kal ti na, kad „Lie tu va“ jo idė ją pa si sa vi-
no. Jur ge lio nis va di na Gab rį ne mo ky tu, ne bai gu siu uni ver si te to, o jis pats yra 
už si tik ri nęs Chi ca gos uni ver si teto pro fe so rių pa ra mą. (De ja, en cik lo pe di jos te ko 
lauk ti dar ke le tą de šimt me čių. Ji prieš Ant rą jį pa sau li nį ka rą pra dė ta leis ti Lie-
tu vo je, bet oku pa ci jos lei di mą su stab dė. Se na sva jo nė – lie tu viams tu rė ti sa vo 
en cik lo pe di ją vis dėl to bu vo įgy ven din ta Ame ri ko je – Bos to ne jau po Antrojo 
pasaulinio karo. Red.)

1911 m. sau sio 5 d. At hol, Mass. Te at ri nė drau gi ja „Byl da“ mo ki na si vei-
ka lą, bet tri jų mo te rų trūks ta iš ti si me tai. Ar gi ne gė da ko zi riuo ti ir vien gra žio-
mis dra pa no mis rū pin tis. Iš 200 mer gi nų tik 6 skai to laik raš čius. 
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Žygiaiužtikėjimą

1909 m. Camb rid ge, MA, „Ga vę veik lų va do vą ėmė smar kiai dar buo tis, 
nu ta rė sta ty ti baž ny čią – ply tų, pre kiuo sian čią apie 30 000 dol. Kiek vie nas pa-
ra pi jo nas pa si ža dė jo iš mo kė ti po de šim ti nę. ...Įky rė jo ci ci li kai. Ap švie tos kuo pa 
su ren gė pra kal bas. Pub li ka nu švil pė abu kal bė to jus – F. Ba go čių ir A. An to no vą. 

23 nr. re dak ci nia me straips ny je re dak to rius kun. A. Kau pas įro di nė ja, kad 
„Pa ma ri nia me kraš te (ry ti nė je Ame ri kos pa kran tė je. Red.) pri pa žin ta, jog pro to 
ir do ros la vi ni mas aukš čiau siai sto vi se se rų mo kyk lo se“. Se se rys ka zi mie rie tės, 
ku rioms sta to mi na mai, mo ko si Eu ro po je ir Scran to ne pe da go gi kos. Jis gi na 
vie nuo les-pe da go ges, ku rias puo la spau do je tau ti nei ide o lo gi jai at sto vau jan tis 
B. K. Ba le vi čius, esą se se lės ne tu ri nė ma žiau sio su pra ti mo apie pe da go gi ką. A. 
Kau pas ra šo: „Kur tau tie čių (su prask – tau ti nin kų. Red.) Prie glau dos na mai, kur 
jų mo kyk los, kur ki to kios įstai gos, rei ka lau jan čios pa si šven ti mo, dar bo ir že miš-
ko jo už dar bio iš si ža dė ji mo? Nė ra jų“. 

Ki tais me tais, 1910 m., „Drau gas“ vėl tu ri gin čy tis su K. Ba le vi čium „Lie-
tu vo je“, kur ra šo ma: „Juk mū sų se su tės vi sos sen mer gės, ku rios ne iš te kė jo ir ku-
rioms kiau lės nu si bo do šer ti Lie tu voj, tai at vy ko Ame ri kon, o čia, tin gė da mos 
dirb ti sku du rų dirb tu vė se ir sker dyk lo se žar nas va ly ti (nes prie ki to kių dar bų jos 
ma žai tin ka), įsto jo lyg iš juok da mos į zo ko ną (vie nuo ly ną. Red.) ir čia už me tų 
lie tu viš ki kle bo nai nu sam do jas kaip mo kin to jas Lie tu vos vai kų“.

1910 m. bir že lio 9 d. Scran ton, PA. Nag ri nė ja ma šv. Juo za po lie tu vių baž-
ny čios by la A. Teis me Phi la delp hi jo je. „By la už baž ny čią tę sia si nuo 1906 m. 
Tais me tais re vo liu ci jos at bal sis pa sie kė ir mū sų pa ra pi ją. Su kurs ty ti įvai rios rū-
šies lais va ma nių pa ra pi jie čiai nu ta rė mi tin ge iš liuo suo ti Baž ny čią iš ka ta li kiš ko 
vys ku po glo bos“. 

„Lais va ma niai lai mė jo, bet ta da do res ni pa ra pi jo nai pa ma tė, kad pa da rė 
klai dą, ei da mi iš vien su Baž ny čios prie šais“. Bal sa vi mo bū du, pa drą sin ti kun. J. 
Ku ro, vėl iš rin ko vys ku pą, bet „svie tiš ki glo bė jai (10 jų jų) pa ra pi jos bal so ne pa-
klau sė. At si ė jo šauk ties teis mo pa gal bos. 1909 m. ko vą iš kel ta by la vie ti nia me 
teis me“. Teis mas pa ta rė bal sa vi mu spręs ti gin čą. Teis mui pri žiū rint vy ko rin ki-
mai. Vys ku pas ga vo 84 bal sus dau giau, bet „at ski lė liai ape lia vo į A. Teis mą“. 

„1000 vy rų šį met ėmė ve ly ki nes kor te les, te bal suo ja už vys ku pą“. Bet tik 
pu sė bal sa vo už Baž ny čią. Ki ta pu sė bal sa vo prieš. „Gir tas bu vau, ma ne tie ne-
vi do nai nu gir dė“, – tei si no si kai ku rie. Ki tas: „Aha, aš ne kvai las, jei gu bū čiau 
bal sa vęs, tuo met smuk lė je nei pa si ro dyk!“ Ki tus gra si no nu šau ti, iš dar bo, iš 
na mų iš va rė...
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Su gar Notch, PA. Lie tu viai li ko pri gau ti len kų. Iš si ke lia kle bo nas, pri-
kal bė jęs lie tu vius dė tis prie len kų, pri ža dė jęs pa dė ti pa ma tą lie tu vių pa ra pi jai. 
Lie tu viai su si lauks – bus iš mes ti iš baž ny čios. Taip bu vo vi sur ir čia taip bus.

1910 m. 1 nr. Wor ces ter, MA. At si ra do bū re lis ne pri gul min gų jų. Mic ke vi-
čius sa kė kal bą, ki lo triukš mas. 

1911 m. va sa rio 5 d. Bos ton, Mass. Kun. Kras nic kas by li nė jo si su „Ke lei-
viu“ už šlo vės plė ši mą ir lai mė jo. Te at ra liš ka kuo pa „Žai bas“ su ren gė vai di ni-
mą – lo šė be die viš ką vai di ni mą, iš krai py da mi „Min dau gį“. Pa si se ki mo ne tu rė jo.

Ko vo 9 d. nu me rio re dak ci nis pa skir tas su Ka ta li kų Baž ny čia ko vo jan-
tiems ir ka ta li kiš kas ben druo me nes kir ši nan tiems gai va lams. Re dak to rius klau-
sia sa vo tau tie čių: ko dėl šven tų jų var dais pa va din tos drau gi jos kvie čia si Ka ta li-
kų Baž ny čios at ska lū ną Mic ke vi čią „ble vyz go ti prieš Baž ny čią“? 

„Taip ta tai kiek vie na or ga ni za ci ja ar šiaip jau drau ge gy ve nan čių žmo-
nių krū vo se, kur mai šo si ly giai, be jo kio skir tu mo du ele men tai: ge ras ir blo gas 
– blo gas vi sa dos pa ima vir šų. To dėl to kio se pa ra pi jo se, ku rias val do ne vys ku-
pas, ne ku ni gas, ne Baž ny čios įsta ty mai ir ne die ce zi jos sta tu tai, bet pa ra pi jos 
mi tin gai ar ba ko mi te tai, vi sa dos vir šų gau na kuo ma žiau siai no rin tis pa si duo ti 
Baž ny čios au to ri te tui ele men tas. To kio se pa ra pi jo se anks čiau ar vė liau, bet vis-
gi at si ran da lė tes ni ar smar kes ni su si rė mi mai blo gų jų ele men tų su dva siš ką ja 
val džia. Blo ga sis ele men tas nu že mi na iki sa vam jam laips niui pa ra pi jie čius – ir 
dva siš kai vy riau sy bei rei kia tai sy ti ta tai, kas pa ge do“. Re dak to rius da ro iš va dą: 
kad į or ga ni za ci ją ne pa tek tų ne geis ti ni gai va lai, rei kia dva siško va do vo.

1911 m. ba lan džio 6 d. Kun. Juo zas Tu mas Jo nui Šliū pui: ta vo raš tus de-
gi nau ir de gin siu.

1911 m. lap kri čio 16 d. Blis svil le, NY. Mies te lis be veik vien lie tu vių ap-
gy ven tas. Tė vas Ka zi mie ras ka pu ci nas dar buo ja si, ne be gir dėt keiks mų ir dai nų 
smuk lė se.

Mt. Car mel, PA. Su kun. Sta niu ky no rū pes čiu įreng ta mo kyk la. 119 mo ki-
nių, glo bo ja mų se se lių ka zi mie rie čių.

Gerolietuviovardogodojimas,moralėspaisymas

1909 m. Ams ter dam, NY. Su si mu šė gat vė je su švo ge riu. Men kos tai ver-
tės at si ti ki mas ir ne ver tas bū tų nei pa mi nė ji mo, kad tie du vy ru ku ne bū tų lie tu-
viai, ku rie to kiu sa vo pa si el gi mu tik že mi na lie tu vio var dą sve tim tau čių aky se.

22 nr. Pub li ka ci jos au to rius, pa si ra šęs „Ame ri kos kle bo nu“, klau sia, ar ne-
bū tų ge rai, kad ka ta li kų laik raš čiuo se Lie tu vo je bū tų pa gar sin ta, jog ke liau jan tys 
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iš Lie tu vos at si vež tų pa liu di ji mus iš kle bo nų, ar jie ve dę, ar ne ve dę. At ei na jau nų 
žmo nių po ra už sa kų, o sklin da kal bos, kad jau ni kai tis tu ri Lie tu vo je mo te rį su 
dviem vai kais. Jei ku ni gas pra šo raš tų iš Lie tu vos, jau nie ji nu ei na pas val džią, 
ku ri jų san tuo ką pa lai mi na.

23 nr. East St. Lou is, IL. Vie ti nis laik raš tis pa mi nė jo lie tu vių „pa ro dą“ – 
pa si ro dy mą su tin kant vys ku pą. Suor ga ni zuo ta per nak tį. Ki ti juo kė si, kad iš tų 
šiau dų ne bus grū dų, bet „Tre čią val. po piet gir di si mu zi kė ir mies to gat vė se pa-
si ro do 68 vai kų be nas (or kest ras. Red.), vi siems ži no mas kai po „Fat her Dun ne‘s 
New Bo ys“ iš St. Lou is, MO, pas kui jų ei na są na riai Šv. Jur gio drau gi jos, pas kui 
jų se ka Juo za pi nė drau gi ja, to liaus šv. Ka zi mie ro drau gi jos na riai, ant ga lo pa-
ra pi jo nai. Už pės ti nin kų va žiuo ja ka rie ta, ke tu riais bal tais ar kliais, jo je šyp so si 
lie tu vių kle bo nas, kun. J. A. Ga dei kis, S. Jo cis ir Mi la šius. Per ėję ke lias gat ves 
su sto ja ties na mų Bel le vil lės vys ku pi jos pa vys ku pio, kur tuo lai ku bu vo J. M. 
vys ku pas Or tyns ki. Pa ė mę jį ki to mis gat vė mis grį žo į lie tu vių baž ny čią. Ne to-
li nuo baž ny čios pa ti ko juos mo te rų drau gi jos ir bal tai ap si rė džiu sių mer gai čių 
pul ke lis, ku rios žo ly nus bars tė. Žmo nių teip daug pri si rin ko, kad ko kie 3000 
ne til po baž ny čios sie no se. Ru si nas vys ku pas pa svei ki no lie tu viš kai“, – ra šo ko-
res pon den ci jos au to rius „Že mai tis“. Jis džiau gia si, kad vi sas iš lai das pa den gė 
kle bo nas. „Tai gi be kaš tų gra žiai pa si ro dė prieš sve tim tau čius“, bet pei kia už 
ydas: lie tu viai per daž nai lan ko kar čia mas, ku rios ne sto ko ja lie tu vių – vie nų tik 
lie tu vių sa lū nų esą 28.

23 nr. Ams ter da m, NY. Jau an tra ži nu tė apie gar sų im ty ni nin ką Sta sį Cy-
ga ne vi čią-Zbys zko, ku ris nu ga lė jo vo kie tį Ber ne. Jis ap lan kė kle bo ną J. Žy da na-
vi čių ir pri pa ži no, kad tik rai yra lie tu vių kil mės. Jo die du kas len kme čiu ap lei do 
Lie tu vą ir iš ke lia vo Ga li ci jon. „Tė vas da mo kė jo po te rius lie tu viš kai“.

24 nr. Wau ke gan, IL. Ne pa ten kin tas ko res pon den tas pei kia ren gi nius su 
bač ku te. Yra lie tu viš ka te at ra liš ka drau gi ja ir Dai no rių drau gi ja, bet jos dar-
buo ja si tik ant sce nos ir su bač ku te. Gi ria mas kle bo nas kun. M. Kru šas, ku ris 
at vy kęs ra do po rą de sėt kų pa ra pi jo nų, o po me tų baž ny čio je ti kin tie ji ne be tel pa.

1910 m. 1 nr. Pit tsfield, MA. Bū re lis lie tu vių, ku ris ne at si žy mi ap švie ti-
mu, kny gų, laik raš čių ne skai to. Gy vuo ja vie na tik Šv. Juo za po drau gi ja. Sy kį per 
me tus su ren gia ba lių. Baž ny čios ir ku ni go nė ra. Su ma žė jo dar bų.

1911 m. sau sio 5 d. Nort hamp ton, MA. Lie tu viai do ry bė mis ne at si žy mi, 
bai siai pra si plė tu si gir tuok lys tė, o ve se li jos – ne žmo niš kos. Kur dau giau gir tų 
vo lio ja si, tuo ve se li ja ge res nė. Dėl gir tuok lių ir muš ty nių lie tu viai ge ro var do 
ne tu ri. Lie tu vių – su au gu sių jų 200, pa ra pi jos nė ra, 2 kar tus per me tus ap lan ko 
kun. Gri cius.
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West vil le, IL. Lie tu viai su gy ve na ge rai, jei ne ta gir tuok lys tė. To dėl daug 
vargs tan čių ir su kly du sių. Vi so kie ci ci li kai be die viai ir iš tvir kė liai – tai gir tuok-
lia vi mo vai siai.

1911 m. sau sio 5 d. Kings ton-Ed ward svil le, PA. Lie tu vių smar kiai dau-
gė ja. Ta tai ga li ma pa tė my ti šven to mis die no mis. Baž ny čia erd vi, prieš 3 me tus 
sta ty ta, šian dien jau per ankš ta. Kingstoniečiai ap len kė ki tų ap lin ki nių mies te lių 
lie tu vius or ga ni za vi mo si dar be. Pa ra pi ja pra dė ta or ga ni zuo ti 1901 m. Per 10 m. 
pa da ry ta  ste bė ti ni dar bai. Baž ny čia ver ta 50 000 dol. Kle bo ni ja – 9000, ka pi-
nės – 3000, vi sa pa ra pi jos sa vas tis – 62 000. Sko los tik – 7000 dol. Ku ri lie tu-
vių pa ra pi ja ga lė tų su mu mis su si ly gin ti? Šie met nu tar ta įtai sy ti nau ją mar mu ro 
al to rių už 3000 dol. Tu ri me tur tin gų tau tie čių, ku rių tur tas sie kia 150 000 dol. 
Lie tu viai Ed ward svil lė je įkū rė ban ką, pri žiū ri mą val džios, to dėl nė ra bai mės, 
kad įdė ti pi ni gai pra puls. Vei kia 3 drau gys tės, ku rio se ki tų tau tų drau gys tės tu ri 
šė rus. Di rek to riai lie tu viai.

Vis tai mū sų gra žio sios pu sės, ku rios aukš tai sta to mū sų lie tu vių var dą 
ki ta tau čių aky se ir ver čia juos go do ti lie tu vį. Ši tas skais čiau sias mū sų žy mes 
tem do, kaip ko kia šmėk la, di de lis pa jun ki mas gir tuok liau ti. Ke lio se gat vė se be-
veik kiek vie no je lie tu vių stu bo je slap tai par da vi nė ja mi svai gi nan ti gė ri mai. Gir-
tuok liau ja ne tik vy rai, bet ir mo te rys. Nu si gė rę mai no mo te ris.

Bal ti mo rė. Gir tuok lia vi mas – skau džiau sia rykš tė. Lie tu vių siu vė jų – ke li 
blo kai, per 4000. Sa liū nų 18. Juos lan ko lie tu viai. Jų kru vi ni cen tai ten su ei na. 
Baž ny čiai mes ne duo da me tiek nė de šim tos da lies. Bro liai dar bi nin kai, ka ta li-
kai, tver ki me blai vy bės drau gi jas! 

New Bri tain, CN. 1800 pa ra pi jo nų, šliū bų – 43 per me tus; 120 krikš tų, 
šer me nų – 32; mo kyk lo je mo ki nių – 60; vai kų – 950. Sko los nė cen to. Baž ny čia 
bus bran giau sia ir gra žiau sia vi so je N. An gli jo je – 143 pė dos il gio, 62 plo čio.

In ker man, PA. 75 Muš ty nės, ku rias mal do po lic mo nas. Ves tu vė se net ka-
zo kai mal ši no. 

Sunkusgyvenimas,pasiilgimasLietuvos

1910 m. 22 nr. Cher ry, IL. Ren ka mos au kos žu vu sių kal na ka sių šei moms. 
Darb da viai gau na mil ži niš ką pel ną, ne pai so gy vas ties ir dar bi nin kų svei ka tos.

Per ke lis nu me rius spaus di na mi Juo za po Žie de lio var du pa si ra šy ti ei lė raš-
čiai, ide a li zuo jan tys kai mo Lie tu vą ir reiš kian tys nu si vy li mą sle gian čia Ame ri-
kos mies tų ap lin ka, ku rio je ali nan čia me dar be tirps ta svei kų lie tu vai čių gro žis:
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Liūd na čia tarp sve ti mų jų
Pa bri ke dar buo ti.
...
Te nai dai liai gi rios ūžia
Ir dan gus skais tes nis,
Te nai žmo nės skam biau kal ba,
Svie tas my li mes nis.
...
Čio nai gam ta ne taip mie la,
Kaip mūs‘ Lie tu vo je,
...
Čio nai bals ta tuoj vei de lis
Skais čiau siai mer ge lei.

Čio nai svei ka ta kiek vie no,
Kaip snie ge lis tirps ta.

Pa si il gi mas Lie tu vos

Griau du, liūd na šioj ša le lėj
Sve ti moj dar buo ties.
Ne no rė čiau ik se nat vei
Čia duo na nau do ties.

Kad tik Die vas man pa dė tų
Tūks tan tį su rink ti,
Tad no rė čiau kuog rei čiau siai
Iš šios šalies ding ti.

Kiek vie nas čia mus iš nau do ja
Ir šnai rai tik žiū ri,
Čia už nie ką mus‘ lie tu vį
Sve ti mie ji tu ri.
...
Čia tei sin gas yra ta sis,
Ką pi ni gus tu ri,
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Į do ry bes ir nuo pel nus
Be veik nieks ne žiū ri.

23 nr. Phi la delp hi jo je ban kru ta vo du ban kai. Ban kie rius iš ny ko su ke lio li-
ka tūks tan čių. „Grau du bu vo žiū rė ti į žmo nes pas „ban kų“ du ris, kur bu vo su dė ję 
sa vo sun kiai už dirb tą ska ti ką. Gal jau da bar žmo nės su pras ir ne ti kės dau giau 
to kiems „ban kie riams“.

Gu mos ir plie no dirb tu vė se dar bai ei na ge rai, bet yra svie te lio ir be dar bo. 
Šv. Pran ciškaus ir šešto ji SLRKA kuo pa mažai ro do gy vu mo.

23 nr. Pit tsto ne, PA, lie tu viai da ly vau ja strei ke, pra šy da mi di des nių at ly-
gi ni mų.

24 nr. Kun. V. Var na gi ris mo ko iš ei vius, kad gi mi nėms Lie tu vo je rei kia 
duo ti tiks lų ad re są, nes iš El lis Is land – kur at vyks ta lai vai, at ve žan tys lie tu vius 
iš Eu ro pos uos tų, juos grą ži na at gal dėl to, kad jų ne at va žiuo ja pa si im ti gi mi nės. 
Imig ra ci jos tar ny bai yra duo da mi blo gi ad re sai ir jų laiš kai ne pa sie kia ad re sa tų.

Gruodžio 22 d. Ame ri kie čių laik raš čio straipsnio apie Lie tu vą komentaras: 
amerikonas sako, kad ten, Lietuvoje, sun ku vai kui, ku ris nuo 6 me tų ga no žą sis, 
o Ame ri kon at vy kęs yra lai min gas, jam tik žais lai te rū pi. Lietuviško straips nio 
au to rius at sa ko: nors ir sun kiai jau nuo me nė gy ve na, – pa tys to se ap lin ky bė se 
esa me au gę, ta čiau „čia at vy kęs nė ra taip jau lai min gu, kaip au to rius sa ko, kar-
tais dau giaus pa ma to skur do ne gu ge ro vės šio je ša ly je. Ge rai bū tų, jei lie tu viai, 
jau ni vy rai, at vy kę pra dė tų lan ky ti vel tas mo kyk las, o ypač jei dir ba die no mis, 
lan ky tų va ka ri nes“. Bet ge rai, kad ir taip pa ra šė, žmo nės su ži no jo, kad yra to kia 
Lie tu va, kur žmo nės sa ve lie tu viais va di na. „Ga li ma ši ta me kraš te pa si džiaug ti 
bent tuo, kad čio nai ti nių dau gu ma pi lie čių at ski ria lie tu vius nuo ki tų tau tų. Net 
val džia cen zo lai ke per pa stan gas mū sų ku ni gų ir ki tų vy rų su tei kė at ski rą rub ri-
ką, idant lie tu viai bū tų už ra ši nė ja mi lie tu viais, o ne len kais, gu dais ar vo kie čiais, 
kaip pir miau bu vo da ro ma“ (pa si ra šo Sa ma ta).

1910 m. Wil kes Bar re, PA, ka syk lo se žuvo 14 m. ber niu kas, ku ris iš lai kė 
šei mą. Tė vas bu vo me tęs šei mą.

Spring Val ley. Gir tas už si mu šė.
1911 m. ba lan džio 6 d. Ex port, PA. An glia ka sių strei kas pra lai mė tas.
Mor gan, PA. Žū tis mai no se.
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Literatūrosskiltis

Per ke lis nu me rius ėjo Eli zos Ožeš kie nės vers tas iš len kų kal bos ap sa-
ky mas „Mo čiu tė“. Bai gus spaus din ti pra de da mas Dic ken so „Oli ve ris Tvis tas“; 
Ado mo Mic ke vi čiaus ei lės. Kri ti kos ir bib liog ra fi jos sky re ly je ap tar tos J. Ja ni-
šaus ko 3 apy sa kai tės, kny gų ver ti mai.

„Draugo“agentai

1911 m. ko vo mėn., pra ėjus be veik dve jiems me tams po įstei gi mo, „Drau-
gas“ sa vo agen tus tu rė jo jau 27 vie to vė se: Pit tsburg h, PA, Ba y on ne, NJ, Fo rest 
Ci ty, PA, Mi ners vil le, PA, So. Bos ton, MA (net du), Al leg he ny, PA, Chi ca go, IL 
(du), Tho mas, WV, Swo y ers, PA, Lo well, MA, Sil ver Cre ek, PA, Grand Ra pids, 
MI, Se pe rior, WI, Wau ke gan, IL, Bro ok lyn, NY, Mt. Car mel, PA, Ke nos ha, WI, 
Ply mouth, PA (du), Broc kton, MA, Mon tel lo, MA, So. Oma ha, NE, Le wis ton, 
ME, Law ren ce, MA. 

Juokai

Tar nai tė barš ki na į sve čio kam ba rio du ris: mel džiu kel tis, jau dvy lik ta.
 – O ką, jums ken kia, kad aš mie gu?
 – Mums rei kia pa klo dės dėl už tie si mo sta lo.

Redakcijosdėmesyslaiškųautoriams

No ras tu rė ti kuo dau giau ko res pon den tų ska ti no ir man da gų su jais re dak-
ci jos el ge sį. Kas re dak ci jo je ne dir bo, tas net ne ži no, ko kia tai su dė tin ga sri tis 
– dar bas su au to riais. Lai mė, kai re dak ci ja gau na vi sa ver tį pro duk tą – tei sin gą, 
gra žiai iš gul dy tą in for ma ci ją, bet at ei na pre ten zin gų laiš kų, ku rie ne ati tin ka laik-
raš čio ar ki to lei di nio te ma ti kos, ku rie gal yra įžei džian tys ar ba, kaip sa ko ma, 
gra fo ma niš ki – to kie ne ta len tin gi, kad net ge riau sias re dak to rius iš jo ne ga li iš-
sunk ti ra cio na laus grū do. San ty kiai su to kiais au to riais yra sun kiau siai pa lai ko mi. 
Šian dien ži niask lai da pa pras tai to kiems ko res pon den tams ne at sa ko, o „Drau go“ 
re dak to riai su jais ben drau da vo per pa tį laik raš tį, spe cia lio je skil ty je pa ra šy da mi 
jiems laiš ke lius, ku riuo se nu ro dy da vo, dėl ko kių prie žas čių tas ar ki tas straips nis 
ne bus spaus di na mas, o jei gu bus spaus di na mas, tai ka da ir jei gu bus trum pi na-
mas, tai ko dėl. Tuo pa čiu re dak to rius au gi no sa vo laik raš čiui ko res pon den tus – 
dir bo švie tė jiš ką dar bą.
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Štai vie nam au to riui re dak to rius ra šo: „Ra šy kit aiš kiau, sun ku su pras ti, 
ką tams ta sa vo ko res pon den ci joj no ri pa sa ky ti“. Dr. A. L. Grai čiū nui: „Tams tos 
raš te liai mums tin ka, mel džia me dau giau to kių“. „Že mai čių dai nos“ ne dė si me. 
Ve lyk mesk svei kas ra šy ti ei les“.

Po ke le to nu me rių re dak ci nė se pa sta bo se re dak to rius vėl aiš ki na ko res-
pon den tams, ko dėl trum pi na mi ran kraš čiai ar ba per dir ba mi. Re dak to rius nu ro-
do, kad spaus di na mos tik ak tu a lios ir ge rai pa ra šy tos trum pos ži nios. Su trum-
pin ti ir per ra šy ti raš tai de da mi vė les niuo se nu me riuo se. „Nei vie nas Ame ri kos 
lie tu viš kas laik raš tis ne tu ri ge rų ko res pon den tų. Trūks ta jų ir „Drau gui“. O kad 
vi si bū tų to kie, kaip Bas te nis, Kal kiuks, Žin ne šys, Gi nei tis“, – ra šo re dak to rius 
ir mo ko, ko kia tu rė tų bū ti ko res pon den ci ja: ne ša liš ka, ak tu a li, įdo mi pla tes niam 
ra tui, tiks li, ne už gau li.

„Da bar, bran gūs ben dra dar biai, su pran ta te, dėl ko dau gy bė ko res pon den-
ci jų es ti trum pi na ma ar ba per dir ba ma. Bet ir iš tų su trum pin tų ir šiaip jau su švel-
nin tų ko res pon den ci jų pu sė nė ra laik raš čio pa puo ša lu“, – sa ko reik lu sis re dak to-
rius. Jis pa gei dau ja fel je to nų, ap gai les tau ja, kad trūks ta ge rų ver tė jų.

Laik raš tis ku ni gų bu vo įkur tas ves ti žmo nes į švie są, jiems pa dė ti, ir tos 
sa vo mi si jos lai kė si nuo pir mų nu me rių. Ne nuos ta bu, nes ir Baž ny čios už duo tis 
– jung ti ir švies ti. „Drau go“ re dak to rius kun. An ta nas Kau pas, pats bū da mas ga-
bus ra šy to jas, įtai giai ra šė sa vo re dak ci nia me straips ny je, spau dai pri skir da mas 
va do vo vaid me nį: „Men kas tas pie muo, ku riam rei kia tai ky tis prie sa vo ave lių 
no ro, kurs ei na pas kui jas net į iš ka dą... Men kas tas va do vas, kur sai žmo nių ne-
ve da ke liu, ko kį jam ro do pro tas ir są ži nė, kur sai ei na pas kui tuos, ku riuos yra 
ap si ė męs ves ti, ei na šun ke liais, klam py nė mis... vis dėl to, kad taip žmo nės no rį... 
Tai net ne va do vas, tai die vai ži no kas“.

„Tai gi laik raš ti nin kai, jei no ri te, kad mū sų laik raš ti ja bū tų do res nė, tei-
sin ges nė, šva res nė, jei no ri me bū ti žmo nių va do vais, o ne pa tai kau to jais, tu ri me 
re for muo ties pa tys“.

PostScriptum

1911 m. ba lan džio 6 d. kun. Juo zas Tu mas: „Prieš 30 me tų pra si dė ju si iš-
ei vy bė jau nu se ki no ge rą penk tą da lį vi sų lie tu vių, o ge rus tris ket vir čius vi sos 
jų jau nuo me nės. Ke li šim tai tūks tan čių jau no sios kar tos, tai to kia pa jie ga, ku rios 
ne su var to jus bū tų ne do va no ti nas ap si lei di mas. Iš ei viai šio kiuo ir to kiuo bū du 
pri va lo Tė vy nei at si teis ti už pa da ry tas jai skriau das – už pa li ki mą jos be dar bi-
nin kų, be už dar biau tų jų, be švie suo me nės, be jau nų karš tų už sto jė jų“.


