
Iš Lietuviškų Dirvų. 

Rockford, III. 
Musų lietuviškos parapi- 

jos reikalai nepergeriausiai 
eina. Pasistatėme savo baž- 
nyčią, už 6.000 dol., kuriuos 

parapijai paskolino J. M. 

vyskupas. Bažnyčia yra 
nedidelė, bet tokiam lietu- 

vių skaitliui, kokis čia yra, 
vietos yra užtektinai. At- 
siradus dideliam lietuvių 
skaitliui žadama statyti di- 
delė bažnyčia, o šita pa- 
versti į mokyklą. Viskas 
butų gerai, kad mes tiktai 
turėtumėm geresnį dvasiš- 
ką vadovą, kaip kad turi 
kitų miestų lietuviai. Tie- 

sa, musų klebonas gal ir 
daugiau rūpintųsi parapi- 
jos reikalais, jaigu jam pa- 
rapija mokėtų algą, o dabar 
jį užlaiko vyskupas katali- 
kiškam ligonbutyj ir jis tik- 
tai nedėldieniais pas mus 

atvažiuoja ir atlaiko Mišias. 
27 dieną rugpiučio š. m. 

klebonas iš sakyklos apskel- 
bė, kad nuo šio laiko kas 
nedėldienis skaitysiąs len- 

kišką evangeliją. Girdi, 
“bažnyčia esanti ne lietu- 

vių, ne lenkų ir ne kitos 

tautos, bet tiktai Kristaus 
maldos namai, už-tai skai- 

tysiąs lenkišką evangeliją”. 
Gera musų klebono logika! 
Bet kas už tuos namus sko- 
las moka, kas juos užlaiko, 
apie tai klebonas neprisi- 
mena ir nei pripažinti ne- 

nori, kad tai lietuvių baž- 

nyčia. Reiktų paklausti 
gerbiamojo klebono, kodėl 

lenkų kalba daugiau tinka 

lietuvių bažnyčioje, negu 
parapijonams prigimta lie- 
tuvių kalba? Bene jau ir 
čia Amerikoj lietuviams 
norima primesti “polskų 
viarų”, kaip kad Lietuvoj 
įvairus lenkberniai tuomi 
užsiima. Ne, gerbiamieji 
lenkiškos kultūros auklėti- 

niai, jau čia nerasite vietos 
savo lenkinimo politikai, 
kuri tarpe Amerikos lietu- 
viu neprigis ir tiktai vėjais 
nueis visas jūsų darbas! 
Rockford’o lietuviams rei- 
kėtų tiesioginiu budu apsi- 
saugoti nuo tokių lenkini- 
mo apaštalų ii* pasikviesti 
sau lietuvį kunigų. 

Paskutiniame parapijos 
susirinkime liko pasamdy- 
tas lietuvis vargonininkas, 
kuris apsiėmė per 3 mėne- 
sius parapijai veltui patar- 
nauti ir jau buvo sutaisęs 
bažnytinį chorų. Iškarto 
chorui sekėsi gerai ir per 
Mišias jau giedodavo, bet 
kaip greit jisai susitvėrė, 
taip greit ir pairo, dabar 
tiktai vienas vargonininkas 
bažnyčioje gieda. Pas mus 

visuomet taip atsitinka, kad 
bematant kų-nors sutveria- 

me, bet neilgai trukus ir vėl 
.visi išsisklaidome į visas 

puses. 
Labai man liūdna praneš- 

ti, kad esu priverstas at- 
šaukti 29-tam “Kataliko” 
numery praneštą, žinutę, 
buk pas mus rengiama pas- 
tatyti scenoje Br. Vargšo 
3-jų veiksmių drama “Pas- 
kutinė Banga”. Dabar jau 
turiu pasakyti, kad tas vei- 
kalas nebus suloštas, nes 

tiktai išsyk visi prie to už- 

manyto teatro griebėsi kar- 
štai ir iškaščių padengimui 
kiekvienas sudėjo piniginę 
paranką. Pradėta mokin- 

tis, viskas sekėsi neblogai, 
bet ir čia vėl atsirado nelai- 
mė. Nekuriems musų akto- 
riams pagailo tos sudėtos 
parankos, pradėta bijotis, 
kad bus perdaug iškaščių: 

Pagalios pasigirdo net tokie 

balsai, kad kam čia tu te- 

atrų reikia, tad visi atsiėmė 
sudėtus pinigus ir sumany- 
mas žuvo. 

Agnieškutės Švogeris. 

East Arlington, Vt. 
31-am “Kataliko” nume- 

ry korespondencijoj iš E. 

Arlington’o p. Barzda apra- 
šė vietinių lietuvių gyveni- 
mą ir nurodė jų blogas pu- 
ses. Neilgai trukus 34-tam 
“Kataliko” numery kitas 

korespondentas p. Švogeris 
užsipuola ant p. Barzdos ir 

išmetinėja jam, kam jis buk 

neteisingai aprašęs vieti- 
nius lietuvius. Iškilus to- 
kiems nesusipratimams ir 
neaiškumams tarpe musų 
korespondentų, negaliu už- 

tylėti ir neįsikišti jų tar- 

pai!. 
P-as Švogeris, atsakyda- 

mas į p. Barzdos korespon- 
denciją, tarp kitko rašo, 
buk Arlington’o lietuviai 
nėra jau tokiais tamsiais ir 

nesusipratusiais, kaip kad 

p. B. juos nupiešė. Taip 
rašydamas p. Švogeris tu- 

rėjo nors kiek parausti, nes 

jis pats gerai žino ir mato 
vietinį lietuvių gyvenimą. 
Korespondentas rašo, buk 
tiktai keli lietuviai ir keli 
seni amerikonai (jau po 10 
—15 metų Amerikoje) kor- 
tomis lošia ir ant degtinės 
visą savo uždarbį paaukoja. 
Turbut p. Švogeris mano, 
kad jaigu žmogus pragyve- 
na Amerikoj 10 arba 15 me- 

tų, tai jau priverstinai turi 
savo uždirbtus centus pa- 
aukoti ant degtinės, bet 

[man rodosi, kad jau tiktai 
seni amerikonai turėtų būti 

daugiau apsišvietę, negu 
ateiviai. Toliau toj kores- 

pondencijoj rašoma, buk ir 
kortomis nedaugiausiai lo- 
šia. Teisybė, ne visi kortų 
lošimu užsiima, bet jau tie, 
kurie lošia, tai ir dviračius 
savo pralošia už kokį treč- 

dalį kainos. Dar nurodo- 

ma, kiek vietiniai lietuviai 

laikraščių egzempliorių par- 
sisiųzdina, bet kodėl p. Švo- 
geris neparašo,kas tuos laik- 
raščius skaito, jog tiktai 

apie keturios šeimynos juos 
teskaito, o kiti visi nei į 
rankas nepaima. Kodėl ko- 

respondentas nepasako, 
kaip vietiniai lietuviai pra- 
leidžia subatos vakarus ir 

šventadienius, jaigu ne 

kortų lošimu ir girtuoklia- 
vimu ? 

Teisybę Mylintis. 

St. Charles, III. 

Baigiantis vasaros karš- 
čiams ir jau pailgėjus va- 

karams, musų jaunuomenė 
pradeda griebtis šį-tą veik- 
ti. Taip 30 dieną, liepos D. 
L. Iv. Vytauto draugija tu- 
rojo susirinkimą, kuriame 
liko nutarta parengti pasi- 
linksminimą ir sulošti te- 
atrą: “Alkani Žmones”, 
4-riu aktą dramą. Teatras 
atsibus 29 d. lapkričio. La- 
bai yra smagu, kad musą 
jaunimas pradeda atjausti 
tokį darbą, bet toji garbė 
pridera tiktai vaikinams. 
Musą merginos dar vis yra 
užsiėmę tiktai dabučiais ir 
blizgučiais, o prie kokio-nors 
darbo dar labai sunku jas 
pritraukti. Teisybė, yra 
apie 2 ar 3 merginos, jau 
suprantančios savo prieder- 
mes sulyg visuomenės dar- 
bo, bet visos kitos dar vis 
negali pažvelgti toliau už 
savo virtuvės slankšeio ir 

Ohicagoj rugpiučio 21 d. š. m. mirė a. a, Elzbieta Kukniauskienš. Turėjo 45 m. Paėjo iš Kauno gub. Paliko nubudime vyrą, 1 
sūnų ir 2 dukteri. Palaidota ant lietuviškų kapinių šv. Kazimiero rugpiučio 24 d. Šis vaizdas nuimta ties šv. Jurgio K. bažnyčia, 
pasibaigus gedulingoms pamaldoms. ; v 

turčio dabinimosi. Čia bu- 
tų galima ir teatrus lošti ir 
dainuoti mokintis ir kito- 
kius blaivius pasilinksmini- 
mus taisyti, bet jokiuo bū- 
du negalima susikalbėti su 

musų lietuvaitėmis. Netik- 
tai pačios nieku neužsiima, 
bet dar atkalbinėja ir pa- 
juokia kitas, kurios eina lo- 
šimo mokintis, čia kaltos 
taippat ir nekurios motinos 
bei šeimininkės, kurios sa- 

vo dukreles ir auklėtines 
mokina tiktai dabintis, gat- 
vėmis vaikščioti, o apie ko- 
kį apšvietimų, dorų išlavi- 
nimų, idant užaugus butų 
naudinga ir sau ir visuome- 
nei, tai jos visai nesirūpi- 
na. Laikas jau butų pa- 
mesti tų manymų, kad mo- 

terims nereikia apšvietimo, 
kad jos vieta tiktai virtuvė- 
je prie puodų; kokia gi tad 
iš jos gali būti motina, šei- 
mininkė, vaikų auklėtoja ir 
visuomenės narė, jaigu ji 
bus išauklėta tokioj siauroj 
virtuvės atmosferoj ir net 
nemokės atskirti juodų nuo 

balto? Motinos, jaigu jau 
jus savo dukterims nedavė- 
te didesnio naminio išau- 
klėjimo ir apšvietus moky- 
kloj, tad leiskite joms nors 

viešame gyvenime lavintis, 
šviestis, nes tik tada ir jus 
pačios ir visuomenė turės iš 
jų paguodų! 

Adomas Ambrazas. 

Hoboken, N. J. 

Nedėlioj, 20 d. rugpiučio 
Hoboken’o lietuviai pasitai- 
sė sau outing’ų, išvažia- 
vo į giraitę nemažas jų bū- 
relis. Per dienų visi tyra- 
me ore linksminosi, turėjo 
ir prakalbas, u; andžius ir 
kitokius pasilinksminimus. 
Outing’e dalyvavo ir Bo- 
leslovas Pranukevičius, su 

kuriuomi atsitiko baisi ne- 

laimė. Tarsi a t j ausdamas 
savo nelaimę, jisai per visų 
dienų buvo liūdnas, kasžin- 
ko užsimųstęs. Sutemus 
vakare visi ėjo važiuoti na- 

mo. B. Pranukevičius pri- 
ėjo perarti prie gatvekario 
bėgfy ties užsisukimu, atbė- 

gęs gatvekaris užgavo jį į 
galvą taip smarkiai, kad liet 
balsas pasigirdo kaip iš 
šautuvo, ir nelaimingasis 
pargriuvo ant žemės be ža- 
do. Jau gana tolį nuva- 

žiavusį gatvekarį sugrąžino 
kompanijos inspektorius, 
sužeistąjį įnešė į tą patį 
gatvekarį ir nuvežė į Hud- 
son ligonbutį, West Hobo- 
ken’e. Nelaimingasis iš- 
gyveno be žado dar iki se- 

kančiam utariiinkui, 22 d. 
rugpiučio, ir utarninke 3 
vai. po pietų persiskirė su 

šiuomi svietu. 25 dieną 
rugpiučio su pamaldomis li- 
ko palaidotas Jęrsey City 
kataliku kapinėse. Mišias 
šv. atlaikė Jersey City vo- 

kiečiu bažnyčioje kun. M. 
Šedvydis iš Bayonne, N. J. 
ir pasakė dailu pamokslą. 
Graborium buvo lietuvis 
Švarcas (Adomaitis) iš Jer- 
sev City. Velionis ėjo dar 
vos 25-tus metus; prigulėjo 
prie “Liet. Ukėsu politiško 
Kliubo” Ne v Yorke. Pa- 
liko nuliudime tėvą ir vedu- 
sį brolį, o Lietuvoj motiną, 
brolį ir seserį. Velionis 
dirbo odą dirbtuvėje, už- 
dirbdavo neblogiausiai. Bu- 
vo jis dar nevedęs, linksmo 
budo, prielankus susirinki- 
muose ir skaitė lietuviškus 
laikraščius. Visi jį mylė- 
jo, visi jo apgailauja, kas 
tik jį pažinojo, su kuom tik 

jis susieidavo. Tegul jam 
bus lengva svetimoji žeme- 
lė! J. Zujus. 

East Youngstovm, Ohio. 

Iš subatos į nedėlių nak- 

čia, 26—27 d. rugpiučio, iš- 
kilo gaisras lietuvių gyve- 
namuose namuose. Jau bu- 
vo kokia 3:30 valanda nak- 

ties, tad visi namiškiai bu- 
vo sunkiai sumigę. Užsi- 
degus namui, pirmiausiai 
išbudo 4. metų mergaite, 
kuri gal iš tikros mirties 

išgelbėjo tėvus, 3 seseris ir 
3 kampininkus. Drąsi mer- 

gaitė pamačiusi ir supratu- 
si pavojų, pakėlė savo tėvų, 
kuris ant antro augšto pa- 
kėlė miegančius kampinin- 

kus. Ugnis jau taip buvo 

apėmusi namus, kad nuo 

antro augšto reikėjo šokti 
ant žemės per langą. Gais- 
ras umu laiku sunaikino du 
namu ant 4 šeimyną ir vi- 
są žmonių mantą bei rakan- 
dus. Reporteris. 

Youngstown, Ohio. 
Pas mus darbai eina ne- 

blogiausiai ir pribuvusiems 
čionai nesunku gauti dar- 
bas. Čia daugiausiai yra 
plieno ir geležies dirbtuvių, 
tad darbas jose nelengvas, 
0 mokestis yra visokia. Lie- 

tuvių čia privažiavo pusėti- 
nas būrelis daugiausiai iš 

Pittsburg, Pa, Uždėtos lie- 

1 tuvių parapijos reikalai pa- 
Imažu slenka, girdėti, kad 

[parapija žada pirkti lotus. 
Tam tikslui parapijonai ža- 
da suaukoti nemažai pini- 
gų. Gerai butų, kad para- 
pijonai tuojaus sušauktų 
susirinkimą ir galutinai nu- 

tartų pirkti lotus, nes už 

metų, kitų žemė bus bran- 

gesnė ir už lotus prisieis 
mokėti du kartu tiek. Mu- 

sų parapijos reikalai užtai 

taip sunkiai eina, kad nėra 

kam veikliau dirbti, nes vie- 
tinis kunigas daugiau už- 

jaučia ir dirba vokiečių pa- 
rapijos labui. Turime 

skursti, kol sulauksime lie- 
tuvio kunigo. 

Parapi jonas. 

Waterbury, Conn. 

23 d. rugpiučio š. m. pa- 
tiko nelaimė Rapolą Bart- 

kų. Dirbo jisai Randolph 
Cloves Co. dirbtuvėje prie 
volų, kur voluoja ištarpin- 
tą žalvarį. Nelaimingasis 
norėdamas nuvalyti maši- 
nos volus, neatsargiai inki- 
šo į volus savo pirštus ir 
mašina intraukė jo ranką 
iki alkūnei. Gerai dar, kad 
nelaimę greitai patėmijo 
draugai, šoko į pagalbą, ma- 

šiną sulaikė mašinistas, pa- 
kėlė volus ir nelaimingasis 
liko ištrauktas iš tikros 
mirties nagų. Netekusį de- 
šinės rankos, R. Bartkų 
tuojaus nugabeno Waterbu- 

ry’o ligonbutin. R. Bart- 
kus turi 28 metus amžiaus 
ir yra nevedęs. J. R. 

De Kalb, III. 
26 d. rugpiučio čia buvo 

Šv. Petro ir Povilo draugi- 
jos balius. Muzika buvo 
pakviesta iš Chicagos, bet 
grojo neperpuikiausiai, o 

šokiai—tai išrodė kaip gir- 
tų žmonių. Svetainė buvo 
pilna girtų žmonių ir visi 
negražiai stumdėsi. Kas 
indomiausia, kad čia netik- 
tai vyrai, bet ir moteris su 

jaunomis merginomis gir- 
tuokliauja ir nepadoriai el- 
giasi. Aš, kaipo nesenai iš( 
Lietuvos atvažiavęs, tikė- 
jausi pamatyti vietinius lie- 
tuvius jau daug augščiaus 
pakilusiais iš to dvasios ir 
kimo nupuolimo. Liūdna, 
matant tarp lietuvių tokius 
apsireiškimus! 

Lietuvos Jaunikaitis. 

Wilkes-Barre, Pa. 

Anų panedėlį, Darbinin- 
kų šventėje (Labor Dav) 
čionai pašvęsta nauja lietu- 
viška bažnyčia. Pašventė 
Jo Mal. vyskupas Hoban. 
Kadangi oras buvo gra- 
žus, tatai toj iškilmybėj 
dalyvavo daug ir lietuvių 
draugijų ir iš aplinkinių 
miestelių. Tegu tik būna 
tas naudon vietiniams lietu- 
viams. Bažnyčia puiki, tik 
dabar parapijonims tur ru-. 

pėti išpuošti jos vidus. 
K. K. 

HUMORAS. 

Negali būti. 
— Delko, Berkau, žydai 

nenori būti ūkininkais. 
— Nu, ar tamsta nesu- 

pranti, jaigu mes būtumėm 

ūkininkais, tai kas tuomet 

butų žydais? 

Redakcijoj. 
— Tamsta nori būti mu- 

sų sandarbininku? O ko- 

khj tamsta persitikrini- 
mų?... 

— Aš, ponas redaktoriau, 
darbuojuosi laisvei tiesų, 

šviesos, užsilaikymo ir nak- 
vynės!... 

Į kur veda? 

Kunigas: — Taip, taip 
vaikeliai. Prirodžiau jums 
aiškiai, kaip aut delno, ko- 
kios tai baisios girtybės pa- 
sekmės. Jonuk, pasakyk 
man, į kur veda girtybė1? 

Jonukas: — Į karčiam^, 
kunigėli. 

Nenori žadėtos žemės. 

Žydai jau nenori žadėto? 
jiems žemės, nes anoji, gir- 
dima, turi plaukioti tik pie- 
ne ir meduj; su pienu labai 
prastas butu žydams gc- 
šeftas, taigi verčiau ten lik- 

ties, kur plaukia degtinė ir 
alus. 

Nenori suprasti; 
— Noriu gauti šmotą jau- 

tienos, ale be kaulų. 
— Bet tamsta, juk tamsta 

nenorėtum, idant galvijas 
be kaulų galėtų vaikščioti. 

— Aš ir nenoriu, kad 

vaikščiotų. Įsidėsiu sau j 
krepšį. 

Iš vaiko lupų- 
Motina: — Antanėli, tre- 

čiu syk tau aiškinu pasau- 
lio sutvėrimo historiją, o tu 
to visko nemoki atkartoti. 

Sūnelis: — Tegu mama 

nesistebi, juk ir Viešpats 
Dievas tam tikslui net še- 

šių dienų reikalavo. 

Redakcijoj. 
— Tamstos “miegui dai- 

nelė’’ yra perilga; skaity- 
tojas perskaitęs jos pusę 

gali užmigti 

Du poetai. 
Pirmasis poetas (nepa- 

prastai turtingas): 
— Nesuprantu, kaip tai 

galima rašyti dėl pinigų!.. 
Aš pav. darbuojuos tik dcl 

garbės! 
Antrasis poetas (visai bė- 

dinas) : 

— Kiekvienas dirba dėl 

to, ko jam yra stoka. 


