
Is Lietuviskq/Dfrvq. 

Lawrence, Mass. 
Pas nius darbai labai. su- 

rname jo. Daugybe zmoniij 
vaikscioja be darbo. Dirb- 
tuves dirba tiktai po 4 die- 
nas j savait§, o kitos ir vi- 
sai sustojo. Nuo nepapras- 
tij karsciu nekuriu dirbtu- 
viij vandens suliniai visai 
isdziuvo, todel tos dirbtu- 
ves ir dirbti negali. Nega- 
ledami iskesti tokius dide- 
lius karscius daugybe zmo- 

niij mirsta. Jaigu tokie 
karsciai dar ilgiau tesis, tai 

daug zmoniij apleis sita sa- 

il ir be laiko nukeliaus j amj 
pasauli. 

Laikrasciuose matyti 
daug ziniu is ivairiu vietij, 
bet is nnjs miesto tai visai 
nieko negirdeti, rodosi, kad 
cia visai nei nera nnjs bro- 

liij-lietuviij. Istikro gi cia 

yra nemazas lietuviu skait- 
lius ir jie nuolatos sj-ta vei- 
kia. Vietiniai lietuviai tu- 
ri nemazai draugijij, drau- 

gijeliij ir ivairiij skyriij. 
Cia yra sv. Lauryno drau- 

gija, Svenc. Dievo Motinos 

dr-ja, Ausros Vartij dr-ja, 
2 moteriij draugijos ant ka- 

tulikij pamatu, Susiv. L. R. 
K. A. kuopa, Sventojo Var- 

djo dr-ja ir Blaivininku Sii- 

jiungos 4-ta kuopa. (Turbut 
yita dar ir tautiskij draugi- 
juh Red.). 

i Nors vietinc Blaivininku 
draugija gerianciij znioniu 
ir yra niekinama, bet jiii 
bepaliauja veikusi vietiniij 
lietuviu labui. Draugija 
tankiai rengia prakalbas, 
jkuoda 11 gi a u s i a i rodo ilius- 
truotus paveikslus, kad tik 
Za* uni os_ka i p-u < >rs ; i titra u- 

kus nuo girtybes. Gal ini a 

pasigirti, kad nnjs mieste 

yra nemazai sviesiu znioniu, 
Ikurie be maz-ko visa dar- 

fbq atlieka patjs. Blaivi- 
iiiinku draugija taippat turi 
kelota apsviestij ir darbs- 

ciij znioniu, kurie uoliai 

darbuojasi blaivybes dirvo- 

je. Jie patjs ir paveikslus 
rodo, ir juos aiskina, ir pra- 
kalbas rengia, ir agitacija 
varo. Visi dirba tiktai is 

pasisventimo, j old os uzmo- 

kesties sail nereikalauja. 
Taipgi Blaivininku draugi- 
ja, o ypaciai jos vadovai 

yra labai dekingi vietiniam 
savo klebonui, luiris yra do- 
rp^ zmogus, myli teisyb? ir 
visados uzstoja uz blaivinin- 
kus. Garbus klebonas vi- 
sados blaivininkams duoda 

uzdyka baznytin^ svetaine 
ir pats kick galedamas dir- 
ba ir duoda pamokinnnus 
apie blaivybg. 

Jau, rodosi, ir labai lai- 
kas butu blaivybci gyvuoti 
visose vietose, kur tik lie- 

tuviij burelis gyvena. Lai- 
kas jau butu susiprasti, ati- 

daryti akis ir mesti salin 
tuos biaurius girtybes nuo- 

dus! 
Lietuvos senelis. 

Worcester, Mass. 

Oras pas mus neapsako- 
mai karstas, — tokiy kars- 
ciij dar niekas neatmena. 
Istisas penkias dienas be 
perstojimo, rodos, viskas 

ugnyje buvo’ deginama. 
Liepos 3—5 dieny termo- 
metras sieke 113 laipsniy si- 
lumos. Worcester’io pa- 
viete 5 dieny liepos nuo san- 

ies spinduliy krito 16 zmo- 

niu, 6 dieny — septyni, ki- 
tornis dienomis maziaus. Li- 
gonbutin paimta apie 40 
saules uzgauty zmoniy. 6 

dieny liepos dangus apsi- 

niauke, mnu laiku pakilo 
baisi viesula, paskui smar- 

kiai palijo ir oras atveso! 
Jaigu dar nors tris dienas 
toks karstis butij palaikes, 
tai bene didele zmoniu da- 
lis butij ismirus. Medziai 
jau pradejo nudziuti, zole 
beveik suvis lindziuvo, — 

viskas panasu buvo \ rude- 
nj. Is tos priezasties ir dar- 
bai blogai eina, lies darbi- 
ninkai negali perkfsti .tokio 
karscio. Sunkus darbinin- 
ku gyvenimas — darbij ne- 

ra, o viskas brangu. 
Rugpiucio menesj vi- 

siems zinomas neprigulmin- 
gujp kunigas, Mickevicius, 
sventjs cia savo maldnami. 
Ton iskilmyben uzprasyta 
visos Worcesterio lietuvis- 
kos draugijos. Lietuvos 
Sunij draugija nutarusi eiti, 
bet daugumas tarn priesina- 
si ir turbut nadalyvaus. Sv. 
Kazimiero draugija taippat 
nutarusi dalyvauti, bet ka- 
talikai priesinasi, nenoreda- 
mi pazeminti savo veluva. 
Girdeti, kad is Nashua, N. 
H. atkeliaus ton iskilmyben 
kokia — tai lietuvip drau- 

gija. 
Na, kur cia zmoniij supra- 

timas? Juk reikia lietu- 
viams zinoti, kad Kristaus 

Baznycia visur yra vienoda, 
o ne dvejopa, ir kas nuo jos 
atsiskiria, tas negali buti 
Kristaus inpediniu, o ypac 
dar p. Mickevicius, kuris 
nera buvgs jokiuo kunigu, 
jis nera pricings Kristaus 

Baznvcioje kunigvstes. 
Kick zhioma, tai jis jsvgstas 
j kunigus tiktai kokio — 

ten nepriguliiTttrgojo Ivaz- 
lausko. Taigi jis nera jo- 
kiuo kunigu ir jam ncrei- 
kia tilceti. Lietuviai, su- 

praskite daugiaus savo ti- 

kejiimj, o tuomet zinosite 

kaip kataliku Baznycia i 
viska ziuri! 

Reporteris. 

Seattle, Wash. 
Sito miesto lietuviai 4 

dienq liepos parenge pilcni- 
kq, kuris atsibuvo Lincoln 
darze, Georgetown, Wash. 
Darzas atsidare 11-tq val. 
ryte, o muzika pradejo groti 
1 valandq po piety. Pik- 
nikas buvo daromas su ge- 
rimais. Zmoniy prisirinko 
gana daug ir visi labai pui- 
kiai uzsilaike. Zinoma, bu- 
vo ir “dede” pasamdytas, 
kuris uoliai dabojo svecius. 

Prakalbij jokiy nebuvo, 
taippat kaip ir kitokiij pa- 
silinksmininnj, apart sokiy 
ir gerimo. Piknike dar bu- 
vo renkama aukos emi- 
grantij namui. 

D. L. K. Gedemino drau- 

gija, kuri jau neblogai uzsi- 

laiko, sutaise savo baliu. J 
baliy daug lietuviij priva- 
ziavo ir is kitij miestij, bet 
kq j piknikq, tai tik maza 

dalele is ju pribuvo. 
3 dienq liepos 7-tq val. va- 

Rare nuesto ligonbutyj nu- 

rture lietuvis Kazys Subata, 
turejgs 25 metus amziaus. 
Vaikinas neprigulejgs \ jo- 
kig draugijg ir j jokig Insu- 
rance Co., o savo pinigg la- 
bai menkai kg turejo. Vie- 
tiniai lietuviai turejo pa- 
rinkti aukg jo palaidojimui, 
bet ir aukij mazai tesusirin- 
ko. Velionis liko palaido- 
tas 6 d. liepos Mount Plea- 
sant kapuose. Kaip girde- 
ti, velionis turejo du brolius 
Chicagoje ir vieng Kana- 
doje. 

4 dieng liepos 7 yal. ya* 

kare nezinomas piktadaris 
nusove cia vieng, polieistq. 

Oras fdabartiniu laiku vi- 
sai nesiltas, naktimis reikia 
ir labai gerai kuojni apsitai- 
syti. Lietaus yra daug. 
Darbai jau kiek pasigerino 
ir norintieji gali darb§ gau- 
ti. 

a 
J. S. Povas. 

jt' 
j--- 

So. Omaha, Nebr. 
Cia gyvena gana didelis 

lietuviij burelis, daugumas 
turi savus namus, nes lotai 
siame micste nera brangijs, 
tai zmogus nusipirkgs lotg 
ir stato sau namus. Lietu- 
viai turi cia savo baznycig, 
kuri yra pastatyta 1906 me- 

tais. Siuomi laiku lietuviu 
parapija turi darbstij kle- 
bong, kun. Jurgj Jonaiti. 

4 dieng liepos kaipo Ne- 
prigulmybes sventeje South 
Omaha miestas parenge sa- 

vo parodg. Buvp uzprasy- 
tos visokiij tautij draugijos, 
taippat ir lietuviij Sv.' Anta- 
no draugija uzprasyta dalv- 
vauti toje parodoje. (Ar 
daugiau draugijij So. Oma- 
hos lietuviai neturi? Red.). 
Lietuviai neatsisake ir pa- 
skirtojc dienoje su kitomis 
tautomis toje parodoje da- 
lvvavo. Yisi graziai apsi- 
ejo. Netiktai kad lietuviai 
ingavo vardg, bet dar ir pir- 
mg dovang — $25.00. 

Siame mieste dar daug 
lietuviij tebemiega amzinu 

miegu. Daugumas nenori 
nei laikrasciu, nei naudingu 
knygij skaityti, sakydami, 
kad verciau pragersig tuos 

pinigus. Pasigerusiams kar- 
tais atsitinka visokiij nelai- 
miij: ir susidauzo, ir saltojoj 
pasedi, ir dar baudas uzsi- 
moka. Laikas jau butij is- 
busti is to amzino miego. 
Reikia griebtis apsvietin^v 
knygij i'r laikrasciii skaityz. 
mo ir tik tuoniet mes patjs 
ir musij viehgenciai savaiini 

pakilsime kitatauciij akvse. 
10 d. liepos nakcia tarpe 

lietuviij atsitiko dvi ne- 

laimes: V. Didiko ir P. 
Palitiko is nezinomos prie- 
zasties sudege savi nainai. 

F. B. Versockis. 

Spring Valley, 111. 

Pas mus darbai eina ne- 

blogiausiai. Kasyklose dir- 
bama po 6 valandas kasdie- 

!na, nekurias dienas ir po 5 
val. Zmones ant maisto pu- 
setinai uzdirba, o kuris nori 

perdaug gerti, tas, zinoma, 
plikas. 

Lietuviu parapijos reika- 
lus kun. Valaitis veda ue- 

blogiausiai. Dabar jau pra- 
deta statyti nauja lietuviu 

mokykla. Mokykla bus me- 

dine, bet kaip dabar isziuri, 
tai bus gana daili, kad tik 
parapi j onjs nepasigailetu 
kiek daugiau centij sumesti. 
Musu baznycioje Uz sedy- 
nes yra paskirta $6 j me- 

tus, bet musu klebonas, at- 
sizvelgdamas \ zmones, uz 

sedynes ima tiek, kiek kas 
is savo valios duoda. Sun- 
ku butu tarp Amerikos ku- 
nigu kur ir atrasti geresnj 
ir nenorintj bereikalingai 
zmonnj sunkiai uzdirbtij 
centp, kaip kad Spring Val- 
ley kun. Valaitis. 

Musij lietuviai perdaug 
jau ta nuodmgsj, skystimelj 
maukia. Prie gerimo, zi- 

noma, jvyksta pestynes, 
barniaif nesutikimai, o pas- 
kui sedejimas saltojoj, tran- 
kymasis po teismus, baudos, 
taip kad jau cia sunkiai su- 

taupinti varguolio doleriai 
kaip pavasaryj sniegas is- 
tirpsta. J tokius lietuvnj 
paprocius labai snairiai ziu- 
ri svetimtauciai ir lietuvinj 
vardas cia stovi labai ze~ 

piai. 

Dar vier^ labai ITudnas 
apsireiskimas, ?,tai isnyki- 
mas lietuviu balnycioje lie- 
tuviskij giedojinnj. Tame 
dalyke niekas nesirupina ir, 
matomai, sekanja airiij pe- 
domis. Labai. negrazu 
springy,alieciams, kad taip 
pamina po kojiy savo gimti- 
n§ kalbjp 

Parapijonas. 

Cleveland, 0. 
“Lietuvos” 22 siij metij 

numeryj tilpo viena kores- 
pondencija is Cleveland, O. 
Tenai daug prirasyta skun- 
dij ant vietinio klebono kun. 
J. Halaburdos, buk tai ku- 

nigas H. su savo pasekejais 
7 d. geguzio siij metij pa- 
renge teatrg ir prakalbas. 
Gerbiamasis koresponden- 
tas toli grain apsilenke su 

teisybe, nes kaip teatrg, 
taip ir prakalbas parenge 
vietinis teatraliskas choras, 
su kuriuomi nieko bendro 
neturi kunigas Hal., tiktai 
choras buvo ji uzkvietes su 

prakalba, tai ir viskas. \ 

Toliaus toje koresponden- 
cijoje rasoma, buk tai 
“Mirtos” choras siunte ko- 
mitetg pas kun. Halaburda 
prasyti, id ant teatraliskas 
choras tg pacig dieng ne- 

darytij baliaus. Kun. J. Ha- 
laburda prie teatralisko 
choro visai ncpriklauso ir 

jokiij komitetij “Mirtos” 
draugija negglejp siuntineti. 

Pagalios ten-pat rasoma, 
kad 21 d. geguzio L. S. S. 
A. 3-cios kuopos parengto- 
se prakalbose publika buvo 
labai uzganedinta, tiktai 

per duris tuff:jo isprasyti 
kun. Halabuydp; zakristijo- 
ng, nes mgaujti pradejo. 
Pas mus zafpMfPiUo darba 
atlieka dutkmiig* i>. B. Ki- 

» 

mutis, kuris prakalbose vi- 
sa! nebuvo. Kadangi jis 
prakalbose visai nebuvo, 
tatai ir negalejo rekauti, kg 
gi tuomet per duris ispra- 
se ? Taip tai p. korespon- 
dentas, pasirasgs “Ten bu- 

v§s”, ir, bijodamas pasira- 
syti savo tikra pavarde, nei 
neuzrausdamas neteisybe 
raso ir klaidiua bei erzina 
zmones. 

Jonas Geriauko. 

Nuo redakc. — Nors la- 
bai yra nemalomjs tokie ap- 
sireiskimai, bet atsizvel- 
giant j p. J. Geriauko var- 

dan teisybes rcikalavimg ir 
j “Lietuvos” netalpinimg 
sios koresppndencijos — 

atitaisymo, mes uzleidziame 
jai vietg. 

-- —— 

East New York, N. Y. 

Cia yra apsigyven§s nedi- 
delis Brooklyno lietuviu in- 

teligentijos burelis. Tarpe 
lietuviy cia yra susitveiys 
nedidelis choras, kurj veda 

p. Ereminas. Net neatsi- 

zinrint nei \ karstas dienas, 
choristai noriai susirenka \ 
repeticijas. Nors choro re- 

peticijos atsibuya kiekvie- 
nos petnycios yakar$, bet 
choras kaip -r- tai mazai 

progresuoja., N.ezinia kie- 

no cia kalte, ar.^vedejo, ar 

paciij choristai Bet, rodo- 

si, cia labai <jlaug yra kaltas 

ir “rutskis”. Choristai su- 

sirinkg \ repeticjjas visuo- 

met pirmiaugiai “ uzsifundi- 

jar” sau po keletg, stiKiij 
“rutskio”. Gi “rutskio” 
issitemp§s, tai jau kiekvie- 
nas zino, kad ne kaszin-ka 
benuveiksi, arba pasimo- 
kinsi. Kodel-gi East New 
Yorko lietuviai negaletij 
imti pavyzdj is Williams- 

burgo brooklynieciij, kurie 

dabar blaivai mokinasi M. 
Petrausko oper$ “Birut§” 
£ia jau galima isanksto ti- 

ketis grazans sulosimo. E. 
New Yorko lietuviams jau 
laikas butij parausti!... 

Liras. 

Ledford, 111. 
Pas mus oras labai kars- 

tas. Lietaus visai nera, 
tigs menesiai kaip belijo, 
taip kad zmones ir vande- 
nio visai pritruko. Pas mus 

darbai yra tiktai kasyklose, 
tik nezinia kodel po ma- 

zai dirbama. Daugumas 
zmonip vaikscioja be dar- 
bo. Pranesu visiems tau- 

tieciams, kad cia nevaziuo- 
tij darbo ieskoti. 

Lietuvip cia gyvena ne- 

mazas burelis, bet visi dau- 
giausiai uzsiima tiktai gir- 
tybe, taippat kaip ir musty- 
nemis. 24 d. birzelio s. m. 

cia buvo keliij lietuviij var- 

duves, tatai varduvininkai 
uzsiprase daugybg sveciij, 
pripirko kelias baclcas alaus 
ir keliolika bonkij degtines. 
Susirinkusieji sveciai taip 
jsilinksmino, kad viena lie- 
tuvj Joiig Armoska primu- 
sc, zandij kaulus visai su- 

trupin§. Yienas museika li- 
ko suimtas ir pinigiskai nu- 

baustas, o kitas nezinia kur 

besislapsto, dar pavog§s 
nuo seimininkes 20 dolerhj. 

J. A. Ukainis. 

Is Londono. 

Kunigas K. Matulaitis 
pranese per pamokslg, kad 

jau zeme del murijimo nau- 

jos baznycios esanti nupirk- 
ta. Tam tikslui kunigas 
ejo per baznyeia rinkdamas 

pinigus. Kiek esu girdej§s, 
esa, ant Kaledy jau vis tu- 
resime naujg baznycig. 

Mesa, o ypaciai kiaulie- 
na pimiaus jau biivo puse- 
tinai atpigus, bet jurei- 
viams pradejus straikuoti 
ir vel zymiai pabrango. Per 
vietini uostg labai daug 
pervaziuoja iseiviu is Rusi- 

jos, bet daugumas vaziuoja 
per Londong i Brazilijg, 
Londone gi labai retas, ku- 
ris teuzsilieka. Po Angli- 
jos karaliaus vainikavimo 
visi laukia kokivi — tai pa- 
gerinimy ir permainu, o 

ypaciai darbg pasigerinant. 
Galijotas. 

SKAITYTOJV BALSAI. 

Ir dar apie Kristu. 
Paskutiniais keliais nu- 

meriais “Keleivis” drgsiai 
pradejo uzmetineti “Kgta- 
likui” atzagareiviskumg, o 

pats toli grazu atsiliko nuo 

“atzagareivhj” ir gal ne- 

greit juos pavys. 
Polemikos iskilo delei 

Kristaus is uumirushj pri- 
sikelimo. Socijalistams pa- 
rengus Bostone diskusijas 
ir isnesus “rezoliucijg”, 
kad Kristus negate j§s is 

numirusiij prisikelti, “Ke- 
leivis” tuojau tg rezoliuci- 

jg savo skiltyse atspaudino. 
Kg matydamas p. Ya- 

riautis paklause per “Ka- 
talikg“, kur dabar esgs 
Kristus, jei Jis is numiru- 

siij neprfsikele^ Tegul p. 
Michelsonas, “Keleivio” 
redaktorius, paaiskina. 

Delei sio paklausimo p. 
Michelsonas p. Yariautj pa- 
vadino zmogumi be jokio 
mokslo ir be supratimo. 

Bet kaip dabar pasirodo, 
p. Michelsonas nei tiek 
mokslo ir supratimo neturi, 
kiek p. Varfautis. Bet jei 
kiek daugiau tos Dievo do- 
vanos turi, tai kodel anos 

teisingu budu, nesunaudo- 

ja‘? 
Stai jo atsakymas ant 

virsminete klausiuio. — Jis 

klausia pasakyti, kur yra 
Kristus? Kito ko negalima 
reikalauti is tokio zmogaus, 
kuris i Kristy netiki. Juk 
jis aiskiai jums apreiskia: 
“As visai netikiu, kad Kris- 
tus yra buves”. Is to ais- 
ku, kad p. Michels, ko sa- 

vo akimis nera mat§s, \ tai 
netiki; pagal jo taigi nuro- 

dymus nereikty \ niekq, ti- 
ket, ko nesi taiat^s savo 

akimis. 
Nekurie “Keleivio” skai- 

tytojai gal ir tiki, jogei 
“Kel.” leidejai suvisai ne- 

tiki, kad kuomet nors buvo 
Kristus. Bet tas yra ne- 

tiesa. Leidejai tokias ne- 

siimones spauzdina, by tik 

tarpan tikinciyjy pasejus 
vaidy ir neapykantos sekla, 
nes tuo budu ir tokia judo- 
siska taktika norima pa- 
traukti savon pusen dau- 
giau pasekejy, kadangi to- 
kiam “Keleiviui” gyveni- 
mo dienos buty ant pirsty 
skaitomos. 

Norints p. Michelsonas p. 
Variauciui atsakydainas pa- 
sako aiskiai, jogei netikjs j 
Kristaus kuomet nors bu- 
vima, teciau regis taip ne- 

mano, kaip raso, by tik pri- 
silaikius atkaklybes, by tik 
mazai protaujantiems akis 

apmuilinus ir intikrinus sa- 

yo gilij apsvietima visiems 
tiems, kurie skaito jvairius 
slamstus, pazeminaneius 
krikscionijg. 

Juk panasiai elgiasi ir 
lciti visokios njsies mils 

pirmeiviai, kurie kol svei- 
ki ir tvirti, kurie neturi jo- 
kitj nelaimiij, save visuomet 
paskaito pirmeiviais-laisva- 
maniais. Bet toli grazu jie 
nc visi pasirodo laisvama- 
niais praktiko^T NefefM^ 
kits atsi vertit oar 

ypatingai patekus j kokiij 
nelaimiu spjjstus, ar tai vel 
mirties valandoj, aiskiai 

parodo, jogei jie visai ne- 

buvo tokiais, kokiais persis- 
tate. Laisvamanybei isti- 
kimais pasilieka tik tie 

zmones, kuriuose ingimtas 
sazines sauksmas yra apmi- 
r§s arba moraliskai suge- 
d$s; taippat asmenis pus- 
moksliai, kurie praradg 
sveiko ir savistovio proto 
gabumus. 

Prie pirmutiniij rijsies 
galima prikergti ir p. Mi- 

chelsomj, kuris viename ir 
tame paciame “Keleivio” 
numery pats sau nenusitiki 
ir veidmainiauja. 

“Keleivio” 24 numreiu 
jis atsakydamas p. Variau- 
ciui aiskiai pasisako, jogei 
jis netikjs, kad kuomet 
nors butij buv§s Kristus. 
Ir tame vel paciame “Kel.” 
numer. \ redakcijos klausi- 
ma atsako ir pripazjsta, jo- 
gei katalikij tikybos israde- 

jas yra Kristus. 
Is to jau aisku, kad p. 

Mich, nera tokiuo, kokiuo 

persistato mazai protau- 
jantiems. 

Nereikia juk juokinges- 
nio daikto. Tame paciame 
numery ant vieno puslapio 
Kristaus buvimij uzgina, o 

ant kito puslapio pripa- 
zjsta, kad Kristus yra ka- 

talikij tikybos isradejas! 
Panasiai rasyti, regis, gali 
tik vienas Michelsonas. 

Prikaisiojama “Katali- 

kui”, jogei sis spauzdinas 
jvairias “nesamones” be jo- 
kiij is savo puses pastebeji- 
mij. Kas tiesa, butij labai 

geistina, idant “Keleivis” 
daugiau atkreiptij domos \ 
savo korespondentus ir 

aniems padarytij siokius to- 

kius pastebejimus, kadangi 
nerastum nei viename laik- 

rasty tokiij neteisingij ko- 

Naujas Philadelphia os 

arcivyskupas Prendergast, 
murusio arcivyskupo Ryai|| 
inpedinis. 

respondencijij, kai kad 
“Keleivyj”. 

Nesenai M. G. Pauksciu- 
te rasydama is New Haven 

pazymejo, j< noH^rteif^delei 
dabartines S. L. A suiru- 
tes cionai gaunaneios pruga 
giliau issisakoti “netiku- 
sios katalikiskos draugi- 
jos”. “Korespondente” 
taip rasydama tik turejo 
nors kiek parausti, kadangi 
gana gerai zino, jogei dio- 
nai pirmiausiai yra uzside- 

jus, net 1895 inetais, katali- 
kiska sv. Franciskaus dr-ja, 
ir nudien ji yra skaitliu- 
giausia nariais ir medzia- 

giskai visas kitas peraugs- 
tina. 

Tajt>pat nesenai p. Tau- 
nis, ̂  rasydamas is Athol, 
Mass., dziaugiasi, jogeig 
o Jaisvamannj sparciai an- 

gijs ir jau net siekujs 100-: 
000 '(f), o “Kel.” redakci- 

ja is savo puses jokiij pas- 
tabu nepriduoda, gana ge- 
rai zinodama, kad ir katali- 

kij skaitlius nesimazina, bet 
dar zymiau auga uz laisva- 

rnanius, kadangi daiigumas 
kitatikiu pereina katalikv- 

ben, ypac zymesni mokslo 

vyrai. Bet “Keleiviui” tas 

neapeina. 
Nerasi “Keleivio” to nu- 

merio, kuriame nebutu ka- 
talikai niekinami ir burno- 

jaini. 
“Keleivis” antmeta “Ka- 

taliko” korespondertams 
nemoksliskuma. Bet kaip 
didzios paguodos ir pasigai- 
lejimo vra verti visi tie, ku- 
rie tokius slainstus, kaip 
“Keleivis” skaito ir plati- 
na. Tokiems vergijos tar- 

nams isteisybes galima ant- 

mesti nemoksliskumas. 

Skaitydami tokius rast- 

palaikius mes save tik ant 

juoko isstatom, nes uz savo 

centus esame nuolatos zemi- 
nami ir isjuokiami. 

“Keleivio” ponams ne- 

rupi mus ir musij tautos 
gerove; jie savo mokslu ne- 

veda lietuviij prie apsvieti- 
mo, kulturos, civilizacijos; 
jiems nerupi musij tautybe, 
nes patjs aiskiai pasirodo, 
kad neuzkencia nevien mu- 

sij tikybos, bet ir lietuvys- 
tes. Stai tij pomj issitari- 
mas: “Jei laikrasciai zmo-^ 
nems neaiskintij savo kal- 

bos grazumo, jei nekursty- 
tu jij patrijotiniij jausmij, , 

to laukinio sovinizmo senai 

nebutu”. Tai kogi daugiau t 

reikiaf 
Pasak paties “Keleivio” 

— atminkim, broliai lietu- 

viai, jogei gyvename 20 

inetasimty, apsvietos ir ci- 

vilizacijos laikais, tatai ir 
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