
Is Lietuviskq Dirvq. 

Midvale, Pa. 
J siaurius, viena mylia 

liuo Wilkes-Barre’s, stovi 
liedidelis miestelis Midvale, 
jcionaitinese angliij kasy- 
klose darbai eina gerai ir 
is kitur pribuvusiam dar- 
bas lengva gauti. Visas 

miestelis, isskiriant kelias 
airiij seimynas, yra apgy- 
,ventas slavais ir lietuviais, 
tarpe kuriu dora ir apsvie- 
ta stovi labai zemam laips- 
nyje. Mat, gyvendami to- 
liau liuo miesto, mazoj ir 

menkai kam zinomoj vietoj, 
jie neturi progos ismokti 

kg nors naujo, naudingo ir 
todel skesta savo senuose 

paprociuose, is kuriu pil- 
ing vietg uzima girtuoklys- 
te. Oionaitiniai lietuviai 

jokiu draugijij neturi, vie- 
nok daugumas ju priguli 
prie lietuviu parapijos Wil- 

kes-Barre’j ir prie tenaiti- 
niij draugijij, kuomi dar jie, 
rodosi, augsciau stovi uz 

slavus, kurie daugiau nie- 

ko nezino kaip tiktai “pi- 
vo”. 

Pereitais metais su pagal- 
ba vieno euergisko vaikino 

lietuviij jaunimas buvo su- 

sitvergs j ratelj, kurio sie- 
kiu buvo atliekamam nuo 

darbo laike, o labiausiai 
vakarais, susirinkti ir mo- 

kytis anglu ir lietuviij kal- 

bos. Buvo tai labai puikus 
uzmanymas ir i trumpij lai- 
ka pradejo rodytis vaisiai, 
tik gaila, kad susirinkimai 
nr buvo gausiai lankomi. 
Pa 11 gum a _Js lankaneiujij 

Toko gevai lio.'uviskai 

[aityti ir pirinu kartu sa- 

j amziuje pradejo skaitvti 
laikraseius ir knygas. Ki- 
ti gi, kurie pradzioje matv- 
dami savo draugus moki- 
nantes, su pasaipa sakvda- 
vo: “Ka neismokai mazas, 
tai jail ner nei vilties dide- 

liam”, — siandiena su ge- 
da ziuri j juos, matydami 
savo klaidsj. 

Tas lai buna paveikslu ir 
kitiems musu nemokytiems 
jaunikaieiams, kurie zemi- 
na save manydami, kad tik- 
tai mazas tegali mokvtis, 
kuomet istiesij ziurint, tai 
tiktai didelis gali mokvtis, 
nes mazo mokslas yra tiktai 

priruosimas 30 del geresmo 
mokinimosi uzaugus. Ma- 
zo inokslas paprastai gali 
buti prilygintas pauksciui- 
papugai, kuri ismokyta ga- 
letu daug ka visiems su- 

prantamai atkalbeti, vienok 
ji pati to nesupranta. I)i- 
delio inokslas netik jam yra 
daugiau suprautamas, bet 
tuojaus jo yra ir isnaudo- 
jamas. 0 kas labiausiai. 
reiketu atminti, lead tas 

taip vadi namas “mokslasi 
rasyti ir skaitvti” yra di- 
dziai lengvas ir siandiena 
visiems prieiuamas, kaipir 
yra didziai mums patiems 
naudingas; tad kodel gi mes 

turetumem siandiena nuo 

30 salintis ir sleesti nezinios 
tamsoj, sale saves turedami 
valtelg, su kuria lcngvai ga- 
lima issigelbeti ? Ar tai 
lie musu paciu lealte ? O 
vienok taip damme, praleis- 
darni brangu la ilea saliu- 
nuose, kurie urns zemina, 0 

salindamiesi nuo moles! 0, 
kuris yra vienatiniu musu 

issigelbetcju is vargy. 

giasi anas paduoti taip, 
kaip jam paciam aprasomas 
dalykas isrodo, ar gerai, ar 

blogai. Delto tai daug sy- 
kiq tenka laikrasciuose ma- 

tyti, kad tas pats dalykas 
vieno korespondento yra is- 

girta, kito gi papeikta. Pa- 

galios nesykj laikrasciij 
aprasymuose matyti ir gin- 
cai, kaip lyginai patemijau 
ir “Katalike”, aprasant 
Rochester’io lietuviu bazny- 
ciq. Tuose aprasymuose 
vienas korespondentas pa- 
peikia baznycios inrengi- 
mus, chora ir kitus smul- 
kesnius dalykus, kitas gi, 
uzbegdamas tiems papeiki- 
mams, raso viskq isgirda- 
mas ir dar priduria, buk, 
tai is neapykantos ar kitos 

priezasties pirmasis rasyto- 
jas viskq ispeikia, kad tik 

kaip nors izeisti. 

Matydamas t;j viskq ir as 

paduosiu cia keletq zodziij 
apie Rochester’io lietuviu 

baznyciq. 
Vietiniai lietuviai pasis- 

tate sau naujq baznyciq ne 

pa gal priprastq Lietuvos 

baznychj stiliu. Teisybe, 
baznyeia stovi grazioj vie- 

sojoj vietoj, aplinkui baz- 
nyciq ardvus lotas svento- 

riui, kaip kad Lietuvoj, 
idant per atlaidus ar kokio- 
se iskilmese galima butij ei- 
ti aplinkui baznyciq. Bet 

baznyeia ir jos irengimas 
randasi ant treciij lubq, kas 

jau gadina visq baznycios 
jspudi ir padaro jq nepa- 
raukia, kadangi reikia lai- 

pioti net trejais laiptais ir 
tai dar lietiesiais. Ant ant- 

nj lubu itaisyta mokykla, o 

apacioj erdvi ir nezema rij- 
sis. Baznyeia isrodo kaip 
trijij lubu paprastas, ne- 

perdidelis namas. fejimui 
\ paciq pamaldij vietq laip- 
tai jsilcis§ i trecdali baz- 

nycios ilgio, kuomi ir pati 
baznyeia dang sumazinama, 
ir jos forma sugadinama. 

Tokis baznycios pavida- 
las, kaip patiriama, daugu- 
mui ar ir visiems nera ma- 

lonus ir gal delto zmoniu 
i lietuvhj baznyciq nedaug 
tesilanko, o jau, rodos, cia 

ju nemazai yra. Kartq de- 
lei nekrniu aplinkvbiu uz- 

ejau j Y. Jezaus vokieciij 
baznycip, kuri taip netoli 
stovi nuo lietuviu bazny- 
cios, kad beveik akmeniu 
galima damesti. Maniau, 
kad ten as busiu tiktai vie- 
nas lietuvis, turint lietu- 
viams jau savo baznvcia, 
bet apsizvalg§s, pamaciau 
aplink save keletp man pa- 
zj stamp lietuvip, o jau 
galima tikrai tvirtinti jp 
ten daugiau buvo man ne- 

pazjstamp. Is to inatyti, 
kad lietuviai savo bazny- 
eios nemyli, jaigu dar prae- 
j? pro savo bazipycip kitur 
eina. 

Reiktp lietuviams susi- 
prasti, kam jie nesp savo 

centus svetimtauciams. 
Daugiunas gal delto kitur 
eina, kad ten pigiau uz suo- 

la mokama, bet ir lietuvip 
baznvcioj niekas su prie- 
varta desimtuko neatima, 
kick nori — gali duoti, is 
baznycios nei vieno neis- 
stums kadir uzdyka ineisi. 
Jaigu kelis centus, tai yra 
tuos kp palieki svetimtau- 

reikalais kiekvienas krei- 
piasi prie lietuviij bazny- 
cios ir kunigo, o visai ne- 

paiso j tai, kas tg baznycig, 
uzlaikis, jei kiekvienas nuo 

jos salinsis. Is kitos puses 
svetimtauciu baznycioje 
Evangelija ir pamokslas at- 
liekami vokieciij ar anglu 
kalba, kurios lietuviai ma- 

zai kuris tesupranta, — 

tuom tarpu kiekvieno lietu- 
vio prideryste nors sykj j 
savait? kaipir atsigaivinti 
dvasioje savo prigimta kal- 
ba skelbiamu Dievo zodziu. 

Nuliudgs parapijonas. 

Lawrence, Mass. 

Pas mus siuomi tarpu 
karstis susimazino ir oras 

atveso. Dirbtuvese dirba- 
rna nelygiai: vienose dirba- 
ma istisg laikg, kitose gi 
tiktai po 4 dienas j savai- 

t§. Zmonelhj be darbo yra 
uztektinai. Nuo vargsij 
smuklininkai nemazai turi 

pelno, per k;i zmones ir at- 

sitolin§ nuo mokslo ir ap- 
svietimo. Jie mano, kad 

jaigu apleis stikla alaus, o 

paims i rankas laikrastj, tai 

jie nustos visii svieto sma- 

gumij, o nezino to, kad jie 
apsisviet? tiktai gali sma- 

giai, sviesiai ir drjjsiai \ vis- 

kij ziureti ir geriau gy- 
venti. 

16 dieng liepos vietine S. 
L. R. K. A. 52-ra kuopa pa- 
renge prakalbas. Nors die- 
na ir nelabai buvo karsta, 
vienok zmoniy vistik ne- 

perdaugiausiai buvo susi- 

rinkg. Kalbejo vien tiktai 
vietiniai kalbetojai; nors 

buvo uzkviesti kalbetojai ir 
is tolimesniy miesty, bet jie 
nepribuvo. Pirmas kalbe- 
jo M. Norkunas- apie zmo- 

niy susipratinig ir suvieni- 

jimg. Toliau kalbejo Pr. 
Juskevice apie Susivieniji- 
mg, kaip jis susitvere ir 

kaip j dvi dalis skilo. St. 
Maciulskis kalbejo apie 
naudg, kokig turi prigulin- 
tis i L. R. K. A. Susivieni- 
jimg. Pagalios kalbejo M. 
Ruseckas apie pavargelius, 
kaip Susiv. gali juos su- 

selpti ir apie vaikij aukleji- 
mg. Tuomi prakalbos ir 

uzsibaige. Publika labai 
buvo uzganedinta ir kiek- 
vienam kalbetojui dekojo 
gausiu ranky plojimu. 

Po pralcalby buvo priemi- 
mas naujy sanariy, kuriy 
jstojo 5. Is naujai istoju- 
siy tiktai vienas paeme or- 

gang “Draugg”. Kaip 
zmones interesuojasi orga- 
nu “Draugu”, tai net ne- 

smagu nei kalbeti. Kuris 
ir noretij jstoti \ S. L. R. 
K. A., bet kad nenori da- 
bartinio organo, tai ir sali- 
nasi nuo organizacijos. 
Daugelis dalyvavusiij pra- 
kalbose klausinejo, kokis 
dabar Susiv. organas, ir 

kaip tiktai uzmeni “Drau- 

gq”, tai jau daugiau nei 
kalbeti nenori. Kiekvienas 
tik pasako: “Kam man 

reikia poperos, jos ir taip 
visur perdaug yra”. Kad 
ne “Draugo” organavimas, 
tai be abejones daugumas 
jstotij ir' net smagu butu 

girdeti, kad lietuviu orga- 
nizacijit ir jos turtas kila 
vis augstyn. 

Lietuvos Senelis. 

Wilkes-Barre, Pa. 

16 diernj, liepos Edwards- 
ville’je buvo S. L. R. K. A. 
1-mos kuopos siii metij tre- 
cio bertainio susirinkimas. 
Tan susirinkiman ir as at- 

Prasidejus fpisirinkimui 
P. Burba ir kun. Kudirka 

pradejo uzsitaririeti, idant 
suspenduoti ir ismesti J. 
Kueinskg, uz parasym^ ant 

mandato, kad kunigai nebu- 
tu yirsininkais. !Iskilo di- 
delis truksmas, J. Ku- 
cinskas teisinosi, jog tame 
nera jokios kaltes. Vel 
kun. Kudirka ir P. Burba 

uzsimane, idant butij isrink- 
tas naujas komitetas. Ga- 
na buvo riksmo ir pravar- 
dziavimu, bet jau cia ver- 

ciau jij nei neminesiu. Su- 
sirinkime buvo taippat 
daug moteriu, kurios dau- 

giausiai ir kele riksma, 
kad jos be kunigelio negali 
apsieiti. Kun. Kudirka' uz- 

simane naujo komiteto, mo- 

teris ir saukia, kad reikia 
komiteto ir perstato kandi- 
datu kun. Kudirka. Links- 
mai sau kun. Kudirka stovi 
ir ziuri kaip vargdieniai 
piaunasi. Senas komitetas 

prasalintas ir kun. Kudirka 
isrinktas virsininku, jo var- 

gonininkas gi antruoju ko- 
miteto nariu. Gal puse su- 

sirinkusiijjii iseina laukan 
ir visi skubinasi pas J. Ku- 

cinskg, \ krautuv?, idant ten 
tverti naujcj, kuopa Kings- 
ton’e. 

Nereikia jau nei aiskinti 
daugiau! K. K. 

East Arlington, Vt. 

Sitas miesf|lis§yra labai 
mazas ir is visu/Cpusiij ap- 
suptas augstais kalnais. 
Lietuviu cia gyvena apie 7 

seimynos ir 100 pavieniij. 
Apsviestesniij liejtuviij cia 
visai kaip ir nera. Laikras- 

ciij niekas neskaito; nekurie 
sako, buk skaityii laikras- 
cius esa prie|Mgj| kataliki; 
tikejimnf. lietuviij 
tiktai labai yi§t“ prasilplati- 
n§s kortij losimas is pinigp. 
Ar-gi ne laikas jau butij mu- 

sij lietuviams susiprasti ir 

griebtis prie apsvietimo. 
Barzda. 

SKAITYTOJV BALSAI. 

So. Boston, Mass. 

Musi; apylinkeje praside- 
jo didelis tikybos parselrio- 
jimas. Stai antras Saulius 

p. Michelsonas, “Keleivio” 
redaktorius, kiekvienam 
laikrascio numery k^-nors 
ikisa ant tikybos, o jei ne, 
tai ant kunigi;. Zingeidu 
zinot, delko “Keleivyje” 
nekados nerasi ka-nors pa- 
rasyta ant socijalistij? An- 

dai, 9 diena balandzio s. m., 
buvo laikytos socijalistupra- 
kalbos, kuriose p. Michelso- 
nas zmones mokino doros, 
apsvietimo, aiskindamas, 
jog Kristus is numirusiu 
nesikele ir \ dangu neinzen- 

ge, tai turbut jis nezino kur 
Kristus dingo, nes klausia 
vel mangs “Keleivio” 24 

numery perzvalgoj, kur tas 
dangus ir Kristus yra? 

P. Michelsonas tur but ne 

Kristuje esate. dei Kristu- 

je butumete, nereikalautu- 
mete Kristaus parodymo. 
Kaip galite reikalauti Kris- 
taus parodymo, kuomet j dj 
netikite. “Kas ne su ma- 

nim, tas vra,pries mane”, 
taip Kristus pasake- 

Dabar kas link dangaus. 
Kad dangiskus minus pa- 
rody ti, tai uztiesa reikia 
stebuklas padaryti,o kuriam 
Dievas suteikia stebuklus, 
tai Dievas nori, kad tas bu- 

tij vertas. atsilyginimo, taip 
mums sventrasris parodo. 
planes p. Miehelsonas rei- 

.lairji, idaiit as jus is- 

ttipciau po dan^i.'Kus ru- 

Micheisonas 

man§s neisvedziotij po ze- 

misko caro kambarius, nes 

mudviejij ten nejleis; jaigu 
uzsitarnausite, tai ir patjs 
dangij su Kristum pamaty- 
site, nereikes man nei ro- 

dyti. 
Kritikuojat biblija, kad 

pinna sviesa, o paskui sau- 

le sutverti. Prilyginate, 
kad pirma kambarj reikia 
apsviest, o paskui jau lem- 

pg, uzdegt. Neturite ko 

perdaug uzgincyti Dievo su- 

redymo. Sventrasciai mums 

parodo, kad dangus ir anio- 
lai pinniausiai sutverti be 
sviesos nebuvo, sviesa gi ir 
po siai dienai tebegyvuoja. 
Saule ir menuo ant teismo 
dienos pasibaigs. “Ir ne- 

bus tenai nakties ir nerei- 
kes zibinycios, arba saules 
sviesos, nes V. Dievas juos 
apsvies.” (Apr. S. J.). 

Uzmetat net paciam Die- 

vui, kodel velniij nesuvaldo, 
kad Jis visagalis? Kam 
velniai zmones gun do? 

Kristus per savo mirtj 
visk§ sutvarke. Velniai tu- 
ri savo vieta, isrinktieji vel 
savo. Be Dievo leidimo nie- 
kas negali pasidaryti. P-as 
Micbelsonas raso, kad vel- 
nias kursto ir veda j savo 

karalyst§. Dabar klausi- 
mas: ar gertuve eina pas 
girtuoklj, ar girtuoklis j 
gertuv§? Jog jis zino, kad 

pasiger§s gaus must, arba 
ir j kalejimg, pasodis. Pri- 
ristas liutas negali prie 
zmogus prieiti, bet zmo- 

gus, zinodamas kad 31 su- 

draskis, lenda prie 30, tai 
kas tuomi kaltas ? P-as Mi- 
chelsonas apsiriko. Zmogus 
lenda prie velnio, o ne vel- 
nias prie zmogaus. Dar ne 

pries atejimg, Kristaus lai- 

kai, O' pagunda jog nera 

nuodeme. 

Stebetina! P-as Michel- 
sonas sako: “Biblija yra 
suorankis pasakp, kurios 

sioj gadynej ir maziems 
vaikams perkvailos”. Jai- 

gu biblija yra kvaila, tai 
kodel p. Michelsonas jq lai- 
ko ir pardavineja? Ar ne 

del zmoniu kvailinimo? 
Kiek sykiij teko skaityti, 
“Keleivis” nuolatos saukia: 
svieskimes, svieskimes! 
Tuom tarpu pati redakcija 
kvailinar zmoncs. P. Mi- 

chelsonas sako: “pirma rei- 
kia tureti faktus, ar yra 
Kristus kada buv§s”, o 

maldaknygemis apsikrov§s 
anas pardavineja, is kuriu 

tikintieji garbina Kristu. 
Kad toks ismintingas esate, 
paaiskinkit mums, is kur 

krikscionjs ima pradzi$? 
Sakysit nuo Kristaus, bet 

juk rasote, kad Jo nebuvo. 
Kokin faktij p. Michelsomu 
dabar reikia. Stebukhj! 
Juk j stebuklus netikit, dar 
kitiems ismetinejate j ste- 
buklus tikejimq. ‘‘Kelei- 

vyje” rasote, kad kunigai 
yra centij rinkejai ir tikin- 

ciijjij isnaudotojai, tuo tar- 

pu patjs isnaudotojais esa- 

te, pardavinedami tikineiij- 
jij sventrascius ir dar me- 

luodami, kad jie yra pa- 
sventinti. 

Liepiate “Katalikui” pa- 
simokyti astronomijos. Tai 

vistiek, kad zvirblis lakstin- 

galui lieptij pasimokint gie- 
dot, o tamsi naktis lieptq 
giedriai dienai pasimokinti 
apsisviest. P-as Micbelso- 
nas turbut nesenai yra su- 

zinojgs, jog zeme sukasi 

apie saulg, tad raso ir raso 

“Keleivyje” apie tai sim- 
tus sykiu, k;j jau ir mazi 
vaikai labai gerai zino. 

Easote, kad “Katalikas” 

talpina nesqmones. Stai da- 
bar pnimkime du lietuvis- 
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kus laikraseius: “Katalika” 
ir “Keleiy|”. 

‘ ‘ Katalikas ’ ’ neuzgauda- 
mas tikybos visokias zinias 
raso kuoplaciausiai. Uz 
historiskas J. Kristaus lai- 
ku apysakas, o ypatingai uz 

“Isganymo apsireiskimus”, 
skaitytojai labai yra dekin- 

gi. Skaitant su atidzia vi- 
si klauso, o po tarn laukia 
kito laikrascio numerio, 
kaip saltinio vandens. O 
delko taip yra? Gi delto, 
kad neuzgaudinejama tikin- 

ciujij jausmai, kad viskas 

yra katalikiskai. < 

Dabar paimkime bedie- 
viskg “Keleivi”, kuris pats 
ant sav§s raso: “as visai 
netikiu | Kristij”, prirody- 
mui Kristaus buvimo reika- 

lauju faktij. Kg jis talpi- 
na savyje ir kokios tos sg- 
mones? Atmenu, teko skai- 

tyti apie “Kasiapilvj”, kur 

geda zmogui pasalcyti, ko- 

kiij ten nielaj pripliauksta. 
Mokinama neiti ispazinties, 
gyventi be jungtuviij, tekst 

j meslyng sventijjij gyveni- 
mus, nes jau praejo stebu- 

klij gadynes. Kristaus ne- 

buvo, is numirusiij nesike- 
le ir j dangij neinzenge. 
Baznyeiose kad butij muzi- 

ka, dainos ir kitokie pasi- 
linksminimai, o rozancius 
ir adynos kam ten reikalin- 

gos. 0 kiek smeizimu ant 

kunigij priraso visokie 

slapyvardziais pasislepe, 
kaip tai: Vejo brolis, kun. 

Mylibobis, Ten buvgs, Bu- 

v§s teatre ir t. p., nors jij 
galima butij pamineti kuo- 

daugiausiai. Jaigu tie po- 
nai teisybg raso, delko savo 

tikromis pavardemis nepa- 
siraso1? Ziurint i t<j visa, 
kila klausimas: kame gi eia 

tos s^mones ir svietimas % 
— Cia tikras tamsinimas, 
ir tikejimo slopinimas, to- 

kius absurdus rasant. Silp- 
naprociams tokis laikrastis 
patinka. Priezodis sako: 
“Netikes tatai paukstis, 
kuris savo lizdfj tersia”. 

Netikes laikrastis, kuris sa- 

vo tikejinnj griauna. Jei 

nebutij kokiij niekij prira- 

syta ant tikybos, kunigo ai 

popeziaus, tai tuomet jiems 
nebutu nei laikrastis. Pa- 

tjs giriasi parasg ka-nors 

priesingo, uz kjj esa paskui 
jiems pipinj duota. Nors 

tikintieji zmones pries juos 
protestuoja, bet jiems tas 
tiek pat, kaip kad zabaliems 
spalvas rodytumei. 

J. Yariautis. 

Nuo Redakcijos. Liuosai 
suteik§ vietg, siems nekuriij 
skaitytojij su “Keleiviu” 
gincams, laikome juos jau 
atsibodusiais musij skaity- 
tojams, tuomi labiau, kad 

jie perejo \ nemalonius as- 

meniskumus, todelei su 

siuomi p. Yariaucio atsaky- 
mu tuos gincus uzbaigiame. 

ATLYGINIMAS U2 NE- 
LAIMINGUS ATSITIKI- 

MUS DARBE. 

Pabaiga nuo 3 pusl. 

darbe jstatymus. Tos in- 

formacijos ne vienam gali 
suteikti reikalingus nuro- 

dymus. 
Dabar butij reikalinga ii 

naudinga, idant musu eko- 

nomistai, tiesij zinovai ir 
advokatai nors savojoj val- 

stijoj nuolatos informuotij 
darbininkus apie taisomus 
ir jvedamus jstatymus su- 

lvg jvairiij darbininkij tie- 
'su. 

Juk neuztenka vien pa- 
sukauti, pakolioti kapitalis- 
tus uz darbininkij isnaudo- 

jima, bet cia reikia realiskc 
darbo, is kurio darbininkui 
turetij ir matytij tiknj kas- 

dieninio gyvenimo nauda 
Mes tick turime jvairiij 
ekonomistu ir darbininkij 
reikalais besirupinanciij, 
kad parengimas kasmet ke- 

liij paskaitij ar pasikalbeji- 
mu visai nebutu sunkumi 
daiktu, bet uztai darbiniu- 
kai zinotij, kokiuo budii 

juos globoja valstybes jsta- 
tymai ir ko is tij jstaty- 
mij jie gali laukti. 


