
Is Lietuviskq Dirvq. 

Rochester, N. Y. 
3 d. birzelio s. m. cia at- 

sibuvo “Aido” choro kon- 
certas, po vadovyste p. A. 
Senkaus. 

Chore dalyvavo \ 18 as- 

memj. Yiso padainuota 
13 daimj, uzuot puses sim- 

to, o ir tos nusiseke vidu- 
tiniskai. 

Dainuojant “Grazybe 
Lietuvos” nesuvaldyta pi- 
janas. Dainoje “Sugrjzk, 
suklyd^s sunau Lietuvos” 
pirmas tenoras ir antras 
bassas pritruko balso ir tik 
vos pabaige dainuoti. 
P-nui A. Senkui dainuojant 
solo “Lietuvos dainos, jus 
man malonios”, muzikantai 

perbalsiai grojo, nes nebu- 
vo girdeti zodziu ir truko 
takto. Daina “Viltis” jau 
treciu sykiu Rochesteryje 
atkartota ir visiems pri- 
prasta. Visos kitos dai- 
nos nusiseke pusetinai. 

Po daimj buvo sokiai ir 

svaiginanti gerimai. 
2moniij susirinko j du 

simtu. 
Garbanocius. 

Economy, Pa. 
Sis miestas stovi labai 

dailioj, lygioj vietoj. Is 
vieno sono teka didele upe, 
o is kito sono augsti, za- 

liuojanti kalnai, kurie savo 

zalumu dabina visp miestp. 
Sis miestas yra labai senas 

ir apgvventas vien vokie- 
ciais. Kitokip tautp labai 
mazai. 

Lietuvip cia yra tiktai 

\;iena seimvna ir 4 pavie- 
niai, kurie vos pora mene- 

I. sip, kaip cionai atvyko. 
Dirbtuviu cia visai ma- 

zai, ir kad ne pasaliniai 
miesteliai su dirbtuvemis, 
tai sis miestelis negaletp 
uzsilaikyti. J pasalinius 
miestelius persikeliama val- 
telemis per up?. Kituose 

aplinkiniuose miesteliuose 

yra jvairip dirbtuvip ir dar- 
bp. Kitoj pusej upes sta- 
tomas naujas miestas 

Woodlawn, kur yra naujos 
milziniskos dirbtuves. 
Siuomi laiku dirbtuves silp- 
nai dirba, kaip girdet, is 

priezasties stokos uzsakv- 

mp. Darbdaviai tvirtina, 
kad nuo liepos menesio vel 

prades dirbti pilnp laika. 

Pijonkaitis. 

Philadelphia, Pa. 

Nedelioj, 11 d. birzelio s. 

m., atsibuvo linksmas, pik- 
ninkas, parengtas trusu ir 
lesoinis &v. Juozapo drau- 

gystes, V. Kanapo fanno- 
je. Sveciij buvo pilna ir 
alaus uztektinai, vienu zo- 

dziu, viskas buvo kuolinks- 
miausiai. Buvo dainuoja- 
mos garsios dainos: “Ger- 
kim broliai ir as gersiu” ir 
“Valio, mano dalgele”. 
Buvo didele orkestra mu- 

zikantp: vienas grojo ant 

armonikos, o kitas ant 
smuikos. Sale sokiams — 

labai dailus silelis su apipu- 
vusiais kelmais ir visas ap- 
sviestas saules spinduliais. 
Vaikinai soko labai links- 
mai, tile mergaites rugojo 
savo kurpius, lead baltus 
batukus nestipriai dirba. 
Taipgi ir nekurie vaikinai 
rugojo, kad vietoj zaismiij, 
reikejo kilnoti supuvusius 
stuobrius, nuo ko labai su- 

siterse savo rankas ir dra- 
buzius. 

Tai buvo linksmas pikni- 
kas! Ar greit kito tokio 
sulauksimef 

Ten buv$s. 

Brooklyn, N. Y. 
Pinnas girios pasilinks- 

miniinas atsibuvo nedelioj, 
4-tij d. birzelio, Glindeln 
Parke, kuriame dalyvavo 
net p. M. Petrauskas. Grie- 
ziant p. Petrauskui ant 

smuilcos, visas jaunimas 
smagiai soko. Paskui 
“Operos cboras” padaina- 
vo kelet$ daineliu. Jauni- 
mas linksminosi lig sute- 
mos. Tiktai vra kas pas- 
tebetino. Vienas Jurgiu 
Antanas, rinkdamas “kvo- 
terius” ant alueio del pa- 
slapinimo gerkles, susilenk- 
dainas reikalavo net nuo 

tokiu, kurie to skystimelio 
visai nevartoja. Tai jau 
perdaug “tautiskai” ir ne- 

jgrazu! Syras. 

Cleveland, 0. 

Tarpe vietiniij straikiio- 
janciij siuvejij moterisku 
drabuziij ir straiklauziij is- 
kilo riauses. Yiskas butij 
uzsibaig§ ramiu budu, jai- 
gu ne keliosdesimts polici- 
jantu, kurie uzpuole ant 
minios susirinkusiij, idant 
numalsinti jsikarsciavusius 
gincus. “Malsinimas” uz- 

sibaige tuoini, kad poliei- 
jantai issitraukg revolve- 
rius pradejo saudyti j ne- 

kaltus zinones. Yienas dar- 
bininkas likosi ant vietos 

uzinustas, o keliolika sun- 

kiai suzeistij. Zinoma, po- 
licijantai ir-gi gavo kailin, 
lies-du is jij suzeistu nuga- 
benta ligonbutin. 

Dabar susivienijimas ma- 

zesniij rubsiuviu, kurie at- 
lieka darbus mazesnems fir- 
moms, taippat sustraikavo. 

C. S. 

East St. Louis, 111. 

Baznycios pasventinimas. 
Birzelio 25 diemj s. m. atsi- 
bus pasventimas lietuviij 
Nekalto Prasidejimo P. M. 

baznycios. Po pasventimui 
atsibus dirmavone. Ton 
iskilmen vra sirdingai kvie- 
ciami visi vietiniai lietu- 

viai, taippat ir is apvlin- 
kes, kaip tai is St. Louis, 
Mo., Collinsville, 111., Benld, 
111. ir Livingston, 111. 

Su pagarba 
Kun. J. J. Gadeikis. 

RUSIJOS CARO DVARE. 

Paslaptimi Rusijos caro 

dvaro yra slaptos vagystes, 
kurios jau taip senos, kaip 
tile senu yra pats cary dva- 
ras. Yra padavimas apie 
lajaus zvakg carienes Kat- 
res II dieduko, kuris vaiz- 
dziai charakterizuoja cary 
dvaro santylcius. — Cariene 
Katre II, kart a, perziureda- 
ma dvaro atskaitas, radr 
uzrasyta vienoje atskaitoje 
tukstantj lajaus zvakiu 
Nustebus tokiuo skaiciumi 
zvakiij, kuriu niekas nevar- 

tojo, pradejo ty dalyky tx- 
rineti ir surado, kad tas 
pats skaicius zvakiy atskai- 
tose tysiasi is metu \ me- 
tus. Bet kam, kokiam tiks- 
lui? Po ilgiy tyrinejimy ir 
klausincjimy pasirode, kad 
carienes diedukas, dar bu- 
damas mazu vaiku, karty 
reikalavo mazumy lajaus 
patrynimui kokio — tai 
skaudulio. Nesuradus ko 
kito, duota jam zvake ir 
nuo to laiko atskaitose uz- 

laikymo mazo kunigaikstu- 
ko kas metai buvo priskai- 
toma tukstantis lajaus i- 
kiy. 

Tos zvakes jvairiose at- 
mainose atkartpjamos ir 
dabar caro dvaro atskaito- 
se. Zinoma abelnai, kad 
puikiausios Peterburgo res- 

tauraeijos is caro virtuves 
gauna leguminas ir tortus, 
brangiausius vynus ir geri- 
mus is caro sankrovij ir rij- 
siij. Caras ir jo dvaras, 
zinoma, to neparduoda, bet, 
pavyzdin, jaigu caras parei- 
kalauja visciukij arba ko- 
kio torto, tai dvaro virej as 

liepia papiauti ir kepti du, 
tris, o net ir keturis tuzi- 
nus visciukij ir sutaisyti 
daugybg tortij. Slaptos 
rankos nugabena tg viskg i 
restauracijas ir krautuves, 
tarpininkaujancias parda- 
virne ir pirkime pavogtij 
valgiij is caro virtuves. 
Jaigu caras isgeria bonka 
vyno, tai isnesama dvide- 
siints arba trisdesimts bon- 
kij ir parduodama uz dide- 
lius pinigus, lies caras ge- 
ria tiktai brangiausios kai- 
nos vynus. Caras uz viskg, 
turi moketi, bet pinigus pa- 
siima kitos, slaptos rankos. 

Jaigu caras isvaziuoja \ ki- 

tg, miestg, tai ir ten kas — 

tai veda tg pirklybg toliau, 
ir salia caro rumij atsiran- 
da restauracijos ir sankro- 
vos, su kuriomis toji pir- 
klyba ir vedama. Isvazia- 
vus carui isnyksta ir tos 
krautuves. 

Vieiiok tai yra, suly gi- 
nant, nekalta vagyste ir 

prasaliuti ja is caro dvaro 
nei nemanoma, o vargu bau 
ir galima. Buvo vagiama 
visuomet, visuose laikuose 
ir visuose valdovij dvaruo- 
se. Bet tas, kas tame at- 

zvilgyje dedasi Rusijos ca- 

ro dvare, jau pereina viso- 
kias ribas! Caro isdui tos 

vagvstes mazai ^teuzkenkia 
— jisai yra labai turtingas 
zmogus — jo turtai auga 
kasmet ir siandie caras yra 
vienas s turtingiausiij val- 

dovij. Todel j tokias vagys- 
tes atidziau neatsiziurima, 
uesistengiama net jas pra- 
salinti, gal deHo, kad viso- 
kie pasistengimai butij ne- 

pasekmingi. Caras Alek- 
sandras II juokesi, kuomet 

jam pasiscke sugauti kokiij 
— tai vagystg, bet kada ru- 

sij-turlaj karej persitikrino, 
jog net generolai jj apvog- 
davo, kiek tile gale jo, tuo- 
met nus to jo juolcgsis ir su 

pasibiaurejimu issitare sa- 

vo sunui, veliau carui Alek- 
landrui III: 

— Man rodosi, kad visoj 
sitoj istvirkusioj, supuvu- 
sioj draugijoj yra tiktai du 
dori zmones, tai as ir tu! 

Panasiai issitartp Alek- 
sandras II ir siandie, jaigu 
iinotij, kas dedasi carp dva- 
re. Ten visada buvo vagia- 
ma, bet taip kaip dabar dar, 
rasi,‘ nekados nebuvo. Da- 
bar dvarg, valdo visa gauja 
biurokratp kamariles, go- 
Izip garbes ir pinigp. To- 

ji vagip gauja laiko caro 

turtus uz savuosius ir va- 

gia, kiek tik lenda! Yis- 
kas, kas nera stipriai pri- 
drutinta ir prikalta, isnyks- 
ta be zenklo, ir jaigu tokis 
seimininkavimas prasitgs 
dar ilgiau, greitai is visokip 
brangenybip, dailos rinki- 
uip ir rump ispuosimij ne- 

liks uieko, apart grynp sie- 

np. Nesenai atrasta di- 
dziausios vagystes dailos 

rinkiniuose, apkainuoja- 
muose milijonais rublip. 
Carai surinko rumuose Er- 
initage jvairias brangeny- 
bes ir nuolatos jas daugin- 
davo — dabar pasirode, kad 
perkant dailos rinkinius, 
buvo vagiama ir apgaudine- 
jama, kadangi buvo padir- 

Is kun. K. Satkaus primicijos, Paveikslas nutraukta didziojoj Sv. Jurgio K. parapijos salej. 
pnmicija placiau pammeta sio mmierio vietinese ziniose. 

bami suklastuoti rinkiniai, 
o tikri isnykdavo be zenklo. 
Tie rinkiniai, kurie dar bu- 
vo tikri ir brangps, pasku- 
tiniu laiku liko isvogti ar- 

ba jp vietoii padeti suklas- 
tuoti. ■ df 

Tos vagystes iisejo eiks-1 
ten tiktai netyeiomis. Er- 

mitage rumuose pradeta 
tvarkyti skaptuotus ir is- 

piaustytus bran gins daik- 
tus is sloniaus kaulo, kame 
atskiru rinkinip kolekcijas 
reikejo isdestyti \ savo vie- 
tas. Taip vadiiiami byzan- 
tiniai rinkiniai 'A. Bazilev- 

skio, nupirkti uz milijonus 
rublip keli nietai atgal Pa- 

ryziuje,taippat reikejo tvar- 

kyti, ir prie tos progos at- 

rasta, kad didesue puse rin- 

kinip yra suklastuota. Vi- 
sa rinkinip kolekcija, susi- 
dedanti is 460 daiktu ir 
skaitoma brangiausiais ru- 

mp turtais, nustojo savo 

vertes. Caras, uzgautas to- 
kia vagip drasa, liepe pa- 
daryti smarkp tyrinejima, 
bet tyrinejimas neturejo 
jokip paselaniij. Perziuri- 

nejant toliau kitus rinki- 

nius, persitikrinta, kad se- 

ni, garsip tepliorip paveik- 
slai, Rembrandto originalai 

ir ttf isnyko, o ju vietoj ka- 
bojo kopijos, visai mcnkai 
padirbtos. Caro bibliote- 
kose atrasta tokios-pat va- 

gystes, net visos spintos 
brangiu, senp rankrascip is- 
nyko, tarsi, jas zeme butp 
prarijusi. Tiktai dabar ap- 
siziureta, kad tos vagystes 
buvo vedamos pagal tain 
tikr$ systemg, jau ilgus me- 

tus, ir kad tomis vagyste- 
mis vadovavo antrasis kny- 
gius, kokis — tai M. K. 
Lehmann, kuris liko ares- 

tuotas ir prisipazino prie 
kaltes. Tolimiesni perziure- 
jiinai dvaro brangenybiij ir 
turtp parode, kad ir ten zu- 

vo beveik viskas, kas ture- 

jo didesne vert§.— Bran- 

giausi ir geriausiu veisliu 
arkliai buvo apmainyti pi- 
giais ir prastais, karietos, 
balnai, brangip kailiu divo- 
nai — viskas tas pateko \ 
vagilip rankas. 

Nors keli asmenjs liko 
arestuota, vienok ikisiol 
dar neisaiskinta vagyseiu 
paslaptis. Slaptingos ran- 

kos ramiai sau dirba ir to- 

liau, neziurint uzveizdu, 
inspektorip ir komisorip, 
vislcg, ir visur saugojancip. 
Is earo rumij vagystes pe- 

rejo ir j didkimigaikseiu 
rumus — ir cia isnyko: ne- 

apkainuojami, brangiais 
akmenais apkaustyti gin- 
klai, porceliano ir kitokie 

brangijs rinkiniai. Dau- 

giausiai nukentejo turtai 

Mykolo Mykolajevico, vie- 
no is turtingiausiij didkuni- 
gaiksciij — is jo rumij vie- 

ng, nakti isnesta visa kolek- 

cija rinktimj ginkly, apkai- 
nuojamij j pusg milijono 
rubliij! Yagiliai nesuran- 

dami, tiktai pas viena so- 

dauiiinkjj atrasta laikrode- 
lis. Sodauninkas, pavarde 
Andrejev, vienok. neturejo 
jokio rvsio su tais vagimis 
— mate tiktai kaip kiti va- 

gia, todel ir jam uzsinorejo 
tureti kokiij-nors atmintj. 
Vagjs, isnesanti vienu kar- 
tu kruvas turtij, beabejones 
priguli j augstuosius caro 

valdininkus, ir uz tai su- 

rasti jij negalima. Visi ca- 

ro apliukiniai, visa dvaro 

kamarile, susitais? sau sie- 

mj, per kuriii niekas pasa- 
linis negali perzengti. Nuo- 
latos tuos pacius vagilius 
caras skiria savo valdinin- 

kais, uzveizdais, virsinin- 

kais, kuriij tik vardai kar- 

tais persimaino, 
nukalti ant vieno priekalo. 
Kiekvienas jri noriai stovi 
prie kupino lovelio, ir nors 

kiekvienas troksta sau gar- 
dziausio kg,snelio, vienok 

nepavydi jo ir kitiems, nes 

visame kame jie tarp sav§s 
sutinka: palaikyti kaip ga-1 
lima ilgiau system^ valsty-^ 
bes apvogimo ir drumstam 
vandeny gaudyti kaip ga- 
lint didesnes zuvis. 

Tai kas valdo milziniskq, 
Rusijos valstyb§, “nuo 
Kaukazo iki Altajaus, nuo 

Amuro iki Dnieprui”!... 

Ukininko laikrodis. 
— Kur, Baltrau, nesate 

4 gaidi? | 
— Pas laikrodiiimkaJ 

kad ji pataisytu, pirmiair 
giedojo reguleriskai, pu- 
siaunakty, o dabar nuolatj 
velinasi. 

tas reiskia? 
— Ar tamsta nematete 

kur mano vyro? — Antra 
valanda jo veltui visur ies- 
kau!... 

—K§, tas reiskia? As 

jau desimt metii vyro ies- 
kau ir nesurandu... j 

yaizdas is kun. K. Satkaus 
(■ t. 

fr.Ju.rgio K. bainycioje, 18 d. birielio §1 


