
Iš Lietuviškų Dirvų. 

Bayonne, N. J. 
Šiomis dienomis aplanke 

.mus nemažas lietus: lijo iš- 
tisai per kelias dienas ir 

naktis be perstojimo, te- 
čiaus blėdies musų mieste 
lietus nepadarė. Kituose 

gi aplinkiniuose miesteliuo- 
se tasai didelis lietus pri- 
dirbo nemažai nuostolių, 
nes vanduo užliejo gatves, 
rųsis ir gyventojams sunai- 

j kino nemažai turto ir man- 

tos. Po lietui oras vėl at- 

šilo 
3 dienų rugsėjo čia lietu- 

vių šv. Mykolo Arkaniolo 

bažnyčioje priėmė pirmų 
Komunijų bernaičiai ir mer- 

gaitės, nuo 9 iki 11 metų 
amžiaus. Katekizmų ir vi- 

sus prisakymus kaip prieiti 
išpažinties vaikelius išmoki- 
no vietinis lietuvių parapi- 
jos vargonininkas. Minėto- 

je dienoje berniukai ir mer- 

gaitės buvo apsirengę nau- 

jomis, dailiomis drapanė- 
lėmis: berniukai buvo prisi- 
segę buketus ir ant ranko- 

vių baltus raiščius, mer- 

gaitės gi buvo dailiai pasi- 
puošusios vainikais ir velio- 

nais. Malonu buvo ir pasi- 
žiūrėti į tuos vaikelius, kaip 
jie gražiai ir priderančiai 
viskų atliko. Po šv. Mišių 
vietinis klebonas kun. M. 

Šedvydis pasakė vaikeliams 

dailų pamokslėlį. 
Čia reikia būtinai dar 

pridurti, joj? vietiniai lie- 

tuviai nei parapijinės, nei 

jokios kitokios mokyklos 
neturi, užtai ir su vaikeliais 

nekaip einasi. Beveik visi 

lietuvių vaikai lanko an- 

gliškas mokyklas, išskyrus 
mažą dalelę,' kurie lanko 
lenkų vienuolių, mokyklų. 
Taigi jaunimas ir dingsta 
ištautėjimo bangose, jei 
bent nekurie gabesni ir ge- 
riau suprantanti reikalingu- 
mų savo prigimtos kalbos 
tėvai pamokina, vaikelius 
lietuviškai namie j e. 

Rugpiučio mėnesio pabai- 
goje, išsiimtus vietiniam 
klebonui, po lietuvių para- 
pijų vaikščiojo vietinis var- 

gonininkas ir vienas iš pa- 

rapijom), rinkdami aukas 

pritaisymui elektra dumti 

bažnyčioje vargonus. Pa- 

rapijonai neatsisakė nuo 

aukų, aukojo kiek kas iš- 

galėjo. Minėtu aukų rin- 

kėja, aplankė ir p. P. K;, 
kuris laiko smuklę ant 

^kertės 22-ros ir Prospect 
avė. gatvių. Užėjus rinkė- 

jams, p. P. K. nenorė- 

jo nei kalbėti su jais, netik 
kad paaukot. Mat, kaip 
girdėt, tai p. K. turėjo kokį- 
ten piktumų ant vietinio du- 

doriaus, tad ir nedavė nie- 

ko. Rinkėjai gi nieko ne- 

gavę, nuėjo sau toliau aukas 

rinkdami. Sulaukus ncdėl- 

dienio, vietinis klebonas 

apskelbė bažnyčioje kas it 

kiek tam tikslui paaukojo, 
bet kartu priminė, kad p. 
K. nedavė nieko. Dabai 

> 
kas tik ateina pas 3} i 

smuklę, tai į kiekvieną žmo- 

gų keikia kleboną, vargoni- 
ninką ir tą žmogų, kuris 
kurpes plėšė, bevaikščioda- 
mas per visus parapijoms ii 
rinkdamas aukas. Reiktą 
■vietiniams lietuviams-para- 
pijonams patarti, kad jie 
atsilankydami į p. K. smu- 

klę neklausytų tų jo apkal- 
bų. Mat, norima, kad žmo- 
nės tiktai smuklėn neštų 
centelius ir dolerukus, kas, 
žinoma, ir daroma. Už 
žmonių smuklėje pragertus 

pinigus p. K. išsistatė sau 

puikesnę smuklę ir už 

Bayonne’s lietuviu bažny- 
čią,. Ir tegul sau smukles 
stato, jaigu gali, bet tegul 
p. Iv. neužmiršta ir drau- 

gi j iuiii reikalų, juk Bayon- 
ne’s lietuviams daugiau rei- 

kalinga bažnyčia negu p. K. 
smuklė. Ūžta d lietuviai ir 

privalo tankiau lankyt baž- 

nyčią ir šelpti ją ąukomis, 
negu kad p. K. smuklę. 

Bayonnietis. 

Cicero, III. 

Daugumui musų viengen- 
čių yra žinomas miestas 

Chicago, bent daugumui Jis 
yra nors labai girdėtas. 
Bet ir tikrai gal verta bu- 

tų prieš kiekvienų lietuvį, 
arčiau ar toliau nuo mus gy- 
venantį, praskleisti užlaidė- 

les, slepiančias musų gyve- 
nimo vaizdelius. 

Te bus man pa- 
velyta pasididžiuot prieš 
viengenčius, dejavimais gi- 
miningus, musų troškimais 
bei darbais. Neminėsiu čia 

kitų pakraštėlių, iš kurių 
taip neretai atkeverzoja 
dvasia suodinančios malo- 
nės. Kur jau čia beužsigin- 
si, jog yra ir musų arčių jų, 
kurių motinos lyg butų bu- 

vę raganomis, kad vaikai jų 
ant keršto šviesiai saulutei, 
pilkai žemelei bei savi). gi- 
minei vien tik piktumus da- 

rytų. Galas žino, kaip jau 
ten yra, tik šir.dis liūsta, 
girdint jų darbų atbalsius. 
Bet nusiminimas te neras 

drungno kampučio mano ar- 

ty me, lies IMkos tdkų'"blogų 
sau paims, o graži ateitis 
išdabins musų norus. 

Miestas Chicago, kaip yra 
vadinama, tai širdis lietu- 
viško kūno, atsiliepiančio iš 

tolimiausių pakraštėlių šios 

plačios šalies. Nežinau, ar 

jau kas besuskaito, kiek čia 
yra darbščių spiečių bei 

užsmaugėlių, kų mes visus 
abelnai malonėjame ūžva- 
dint draugijomis. Tie visi 
lizdeliai bei urveliai turi 
tiek daug įvairiausių rei- 

kalų, kad krašto jų nema- 

tyt. Ypačiai musų miestu- 
kas (Cicero), kaipo labai 
arti lietuviškos širdies žy- 
dintis, tankiai net jos dva- 
sia kvėpuoja. Mes daug kų 
gauname nuo saviškių: tai 

darbų, tai žodžių jie mums 

nestinga. Už gerų — šir- 

dingai dėkojame, o prastų 
užmirštame. Lietuvio dva- 
sia nemėgsta, kad kas prieš 
jų didžiuotųs, lyg kad ty- 
čiokis iš jos negalės, bet 
pati dar ir lenktyniuqja. 
Taip jau ir elgetos vardas 

jai yra svetimas. Tankiai 
mes viešime pas musų daug 

į svetingus brolius — čikagie- 
čius, bet ir mes stengiamės 
nepasilikt skoloj. 

3 dieną, rugsėjo vietinė 

socijalistų kuopa surengė 
pokylį. Prisirinko daugybė 
svečių. Mes jau labai esa- 

me pripratę prie panašių 
pokylių ir nebūtų verta jų 
minėt, jajgu tame butų bu- 
vęs tik paprastas pasilink- 
sminimas. Bet čia buvo 
kas tai naujo, čia dvasia 
jaunos gadynės sau grin- 
čių rado. Prisirinko svie- 
telio įvairiausių nuomonių, 
bet žiūrėkite, kaip gerbia 
viens kitų, nes, mat, kiek- 
viename žmogus gyvena. 
Kaip gražiai godojamos in- 
dividuališkos pažvalgos. 
Tuos faraonus — nesuti- 
kimus mes noriai atiduoda 

me ligonbučiams. Mes tve- 
riame vieną, šeimyną ir tilps- 
•tame prie vieno stalo; su- 

prantame santaikos vertę ir 
jau pataikinsime joje gy- 
vent. Jei tik vieną skriau- 
dą padarome musų bro- 
liams, tai pasivadindavai į 
šitokį gražų pokylį italus 
muzikantus. Mes pavilio- 
dami jų talentus, jog 
skriaudžiame juos. Bet ir 
tą mažytę klaidą noriai ati- 

taisysime, nepavydėdami 
jiems savųjų, jaigu tik jie 
panorėtų. Bet duosnieji 
žmonės turi paprotį duot ir 

į skolą nerokuot. Tuona 

tarpu jog ir jaunimas ma- 

žai ganėdinasi vis tuo ir 
tuo pačiu birzgennnu. 

Malonieji, aš pasigyriau 
jums, kad mes liovėmės 

prasivardžiavę: tu dievotas, 
tu bedievis, tautininkas, 
cincilikas, o jus jau gal se- 

nai tą padarėte. Kad aš ge- 
rai žinau jog jus labai senai 

tą žinojote, kad prasivar- 
džiavimai yra vien tik kerši 

proto šiurpuliai. Gal ne- 

jučia jūsų troškimai perėjo 
į mus. Jei jūsų pasėlis to- 
kius žemčiūgų vaisius atne- 

šė, tai jus žinote, kad auk- 
sas neapmokės už darbą, o 

tiktai širdis. M. D. 

Reading, Pa. 

Jau vasara pasibaigė, tai 
ir tokių karščių jau nėra, 
bet laikas persikeitė lygi- 
nai kaip jaunystės dienos į 
pribrendimo dienas, ką vaiz- 
diną mums medžių lapai su 

neaiškia žaliuma. Praėju- 
sio mėnesio paskutinę sa- 

vaitę čia gausiai buvo lie- 
taus dienomis ir naktimis 
bet dabar jau nustojo liję ir 
vėl užstojo šviesios dienos, 
Darbai čia neblogai einą, 
bet ir nepergerai, nes visgi 
matosi daug bedarbių. 

Lietuvių čia nedaug ap- 
sigyvenę, vos apie 20 šei- 
mynų ir apie 30 pavien. Ne- 
senai į vietinius lietuvius 
buvo prisiųstas nuo p. Jono 

Langio iš Washington, Pa. 

laiškas, kuriame jis meldė 

pašalpos nuo savo tautiečių, 
nes yra nelaimingai su- 

žeistas Pittsburg Coal Co. 
anglių kasyklose. Prie laiš- 
ko buvo pridėtas ir paliu- 
dijimas nuo pavargėlių na- 

mo, kuriame dabar jisai 
būna. Tuomi labdarybės 
reikalų užsiėmė vienas vie- 
tinis lietuvis ir nuo mila- 

širdingų žmonių parinko 
aukų. Beveik kiekvienas 
tam tikslui aukojo pagal iš- 

galę, bet, žinopia, atsirado 
ir tokių nemilaširdingų, 
kurie netik kad nieko ne- 

aukojo, bet dar stengėsi už- 
kirsti tam aukų rinkimui 
kelių. Mat, sako, negalima 
nieko aukot, nes ant paliudi- 
jimo nėra kunigo pasirašyta. 
Bet kų tokiems žmonėms 
ir kunigo parašas gelbės, 
jaigu jis neikiek neturi ar- 

tymo meilės. Rodos, vertė- 

tų kiekvienam atsiminti, 
kad ir jam pačiam gali at- 
sitikti kokia nelaimė ir reik- 
tų šauktis pašalpos. 

Jono Langio sušelpimui 
aukojo šie lietuviai: 

Juoz. Banišauekas — 1 

dol.; po 50 centų: K. Jan- 
čoriutė, F. Grobliauckas, A. 
Samuolis, A. Mockaitis; po 
25c.: M. Raskiniutė, R. 
Jatsnukienė, A. Keturakie- 
nė, M. Bendaravičienė, A. 
Lenkus, M. Bilunas, M. Lu- 
kaševičius, M. Katakevi- 

čius, M. Ročinskas, J. Ba- 
nišauckas, J., Šlegevičius, 
S. Butnorius, S. Leudinc- 

kis, B. Armoška; po 15 cen- 

tų; M. Samoliutė; po 10 

centų; O. Samolienė. A. Jo- 
-„„k" ». 1 
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tautukė, K, Jqtautas, M. 
Čibirka, M. .Valantkevičius, 
A. Madza,j4J. Litvinas, 
J. Mičulis, S.. Šeporaitis, K. 
Merčaitis, A, Miliauckas; 
smulkesnėmis aukomis su- 

rinkta 35 centai,. Viso la- 
bo surinkta $7.95 ir pasiųs- 
ta p. J. Langiui į Washing- 
ton, Pa. 

Visiems aukojusiems bro- 
liams lietuviams, kurie pa- 
rėmėte mane tame labdary- 
bės darbe, tariu širdingu 
ačiū/ 

Juoz. Bauišauckas. 

Youngštown, Ohio. 

Artįnantės rudeniui oras 

pas mus pradeda at- 
vėsti. Lietaus buvo užtek- 
tinai, tik biskį perkėlai. 
Darbai pas mus eina pusė- 
tinai ir pribuvusiems nėra 

sunku gauti darbas, bet dar- 
bai čia sunkias. Čia jau 
baigiama statyti dvi naujos 
didelės dirbtuvės Republic 
Iron and Steal Co. 

Vietiniai lietuviai sulau- 
kė vieno gabaus ir apsišvie- 
tusio vyro, p. S. Grybo, ku- 
ris atvyko čion iš Pittsburg, 
Pa. ir pristojo dirbti į ban- 
ką, “The Dollars Savings 
ant Trust Co.” P-as S. 

Grybas yra ląnkęs moky- 
klas Lietuvoj, o į Ameriką 
atvykęs taippat visą laiką 
lankė mokyklas. Linkėtina 

viengenčiui p. Grybui ge- 
ros kloties netiktai gyveni- 
me, bet ir visuomeniniame 
darbe tarpe''Vietinių lietu- 
vių. 

Vietiniai lietuviai ir lie- 
tuvaitės, mylintieji blaivy- 
bę, savo miestelyje trokšta 
sutverti blaivybe^ skyrių ir 
dabar tiktai laukia nuo Liet. 

Blaivininkų, Sąjungos eent- 
* vaidyboj' i^risįųnčiant ro 

konstituciją. 
J. P. Sabaliauskas. 

Toronto, Cnt.., Cariada. 

Šis miestelis labai gražus, 
visos gatvės apsodintos mer 

džiais ir išsižymi savo svei- 
ku oru. Darbininkai čia tu- 
ri geresnį pragyvenimą, ne- 

gu kur kitur. Čia yra dau- 

gybė dirbtuvių ir iš kitur 
atkeliavusiam darbas gali- 
ma lengvai gauti, čia gy- 

įvena nemenkas būrelis lie- 

tuvių, tiktai labai liūdna, 
kad jie mažai rūpinasi pa- 
gerinimu savo būvio, laik- 
raščius mažai teskaito. Dau- 

gumas visą nuo darbo liuo- 

są laiką praleidžia vien prie 
svaiginančių gėrimų. Rei- 
kia tikėtis, kad ir šio kam- 

pelio lietuviams užtekės 
saulutė, išauš skaistus ry- 
tas ir, nubudę iš sunkaus 

miego, jie supras savo klai- 
das. Nuliūdęs. 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 

Chičago, BĮ. 

Savo laiku lietuviškuose 
laikraščiuose praskambėjo 
keletas užmanymų ir prita- 
rimų, kad antilietuviškų Šv. 
Kazimiero kapinių Chicagoj 
butų intaisyta varpas, idant 

laidojant ant kapinių bu- 

tų skambinama. Tas užma- 

nymas gal butų ii' neblogas, 
bet man jisai išrūdo berei- 
kalingas, neš, pasižiurėjus 
į apšviestesnių -‘Amerikoj 
tautų kapines, mes niekur 
tokio varpo ant kapinių ne- 

rasime. Jaigu tiktai kur 

ant kapinių yra pastatyta 
koplyčia ir ten yra laikoma 
dievmaldystės, tad, žinoma, 
turi būti ir varpai. Šiaip 
tai mes tokius varpus ma- 

tome tiktai ant lenkų kapi- 
nių, bet jau mums butų vi- 
sai bereikalinga sekti lenkų 

Si>~FORD į 

Rugsėjo 25 dieną, Kansas City prasidėsiąs tautinis konservacijos kongresas, 
kuriame dalyvaus ir pats prezidentas Taft. 

pavyzdis ir pasirodyti dar 
ir už juos tamsesniais. Pri- 
sižiūrėkime tiktai, kaip iš- 
sižiuri visa tvarka ant len- 
kų kapinių, kur yra palai- 
dota ne vienas tūkstantis ir 
lietuvių ir kur yra intaisy- 
tas varpas. Gal jau ne vie- 
nas ir nekartų ant tų jų ka- 

pinių matė, kaip girta bo- 

ba, pamačiusi atvažiuojant 
su laidotuvėmis, išbėga iš 
karčemos ir skubinasi 
traukt varpus, o tu jai tuo- 

jaus duok dešimtukų. Kar- 
tais pasitaiko, kad toji boba 
pasivėlina skambint ir atsi- 
mena jau tiktai tada, kada 

palaidojimas yra pabaigtas, 
tad kaip tas išrodo1? Rei- 
kia pripažinti, kad lenkai 
už lietuvius yra turtinges- 
niais, bet kad jie išgali už- 

laikyti vienų kokį bereika- 
lingų bažnyčios tarnų, tad 
mums tas negali būti pa- 
vyzdžiu ir visai neprivalo- 
me jų neišmintingus suma- 

nymus sekti. * 

Vietoj taisymo ant kapi- 
nių bereikalingo varpo, 
mums reiktų pasirūpinti in- 

taisyti ten šulinį, iš kurio 

atvažiavę žmonės galėtų 
vandens atsigerti ir nerei- 
kėtų bėgti į karčemą, o ant- 
rą, parapijonai, turėdami 
ten savuosius palaidotus ir 
ant jų kapų susodytus žo- 

lynus, turėtų kuom tuos žo- 

lynus palaistyti. Kaip tai 
butų dailu matyti, kad tie 

per nemažą gyvųjų rūpestį 
ant kapų susodyti žolynai 
butų laistomi, jog tai kiek- 
vienam butų linksmiau, 
esant šuliniui neivienas ne- 

tingėtų vasaros laiku ant 

| savųjų kapų žolynus palais- 
tyti ir niekas tuomet neru- 

gotų, kaip kad dabar yra. 
Dar vienas svarbus rei- 

kalas. Prie Šv. Kazimiero 

kapinių priguli septynios 
lietuvių parapijos Chicagoj, 
o ir aplinkinių miestelių lie- 
tuviai tomis kapinėmis nau- 

dojasi, tad ar nereikėtų lie- 
tuviams paskirti ant tų ka- 

pinių daugiau darbininkų1? 
Tegul kiekviena parapija 
paskirtų ir. apmokėtų nors 

po. vieni darbininką, kas 

yra labai lengvu daiktu, o 

darbas ant kapinių tuomet 

eitų sparčiau ir pačios ka- 
pinės butų panašios į kapi- 
nes. Dabar gi viskas yra 
be jokio inrengiino ir išsi- 
žiuri labai negražiai, bet kad 
2 darbininkai ir nuveikti ne 

kasžin-ką gali. 
Visame tame reikėtų at- 

kreipti didesnę atidžią lie- 
tuvių parapijų klebonams, o 

ypačiai gerbiamam džiako- 
nui kun. K. M. Kraučiunui, 
kuris yra visų lietuviškų 
klebonų galva ir kuris tu- 
rėtų anuos paraginti prie 
to darbo. Tuomet visiems 

Chicagos lietuviams butų 
linksma ant savo kapinių 
nuvažiuoti ir jomis pasigė- 
rėti. Aš manau, kad tas vi- 
sas darbas yra labai lengva 
įvykdinti, tiktai reikia mu- 

sų klebonams daugiau ge- 
ros valios ir paraginimo, pa- 
rapijonams gi didelio var- 

go ir iškaščiiį taippat negali 
būti, tiktai reikia visiems 
susitarus dirbti. 

Petras J. Jonaitis. 

RED. ATSAKYMAI. 

J. P. Sabaliauskas.—Mes 
visuomet pasiliekame sau 

teisę visuose prisiųstuose 
raštuose taisyti, tų, kas rei- 
kia pataisyti ir netalpiname 
tų raštų, kurie skaitytojams 
nėra indomųs arba netinka 
spaudon. Kurios Tamstos 
žinutės yra indomesnės 

skaitytojams, tas pataisę 
talpiname. 

Apipešta Kurapka. — 

Tamstos žinutėje tiek daug 
apkaltinimų pavienio as- 

mens, kad sunku tą žinutę 
laikraštin patalpinti, ypa- 
čiai kad Tamsta dar ir sa- 

vo tikros pavardės po žinu- 

te neparašai. Pati žinutė 

skaitytojams vargu bus in- 

domi, o atsakomybę už jos 
teisingumą mes negalime 
ant savęs pasiimti. 

Vargdienis. — Su Tams- 

tos rašinėlyje paduota min- 

timi mes pilnai sutinkame, 
bet patįs girdėję tų svečių 
prakalbas, nenorėtumėm ti- 

kėti, kad jie ką panašaus 

butų skelbę. Gal Tamstai 
kitaip nusigirdo jų žodžiai, 
bet taip smarkiai juos ap- 
kaltinti, kasžin ar -butų tei- 
singa. Raštelis netilps. « 

Meldžiame parašyti kokių 
žinučių iš jus kampelio lie- 
tuviij gyvenimo. 

P. J., Scranton. —^Tams- 
tos prisiųstos koresponden- 
cijos laikraštin nedėsime, 
kadangi ana užgaunama 
perdaug tenaitiniąi lietuvių 
santykiai dvasiškuose rei- 
kaluose. 

NAUJI RAŠTAI. 

Skitalec. Miškas vii 
smarkiau dego... Piešinys. 
Vertimas iš rusu kalbos. 
Brooklyn, N. Y. “Vieny- 
bes Lietuvninkų” spauda 
ir lėšos. Brooklyn, N. Y. 
1911. Pp. 32. Kaina 15. 
centų. 

S. Orlovskij. Švedų liau- 
dies švietimas. Du brieži- 
niai: Prelegentai ir knin- 

gos Švedijos kaime. Šve- 
dų augštesnėji liaudies mo- 

kykla kaime. Vertė iš ru- 

siškos K. Puida. Brooklyn, 
N. Y. Spauda ir lėšos 

“Vienybės Lietuvninkų”. 
1911. Pp. 64. Kaina 25. 

Palocius ežero dugnuose. 
Trijų veiksmų drama. Pa- 

rašyta iš sakmės gyventojų 
antkrančiais ežero (Sau- 
kas), esančio Kauno gub., 
Raseinių pavieto. Parašė 
Aleksandras Fromas (Gu- 
žutis). Brooklyn, N. Y 

Spauda ir lėšos “Vienybės 
Lietuvninkų”. 1911. Pp. 
49. 

Pranas. Lietuvos istori- 

ja. Pradedamosioms' mo- 

kykloms vadovėlis. Su pa- 
veikslėliais ir spalvuotu 
žemėlapiu. Vilnius, Kuktos 

spaustuvė. 1912 (“?). Pp. 
104. Kaina 25 kap. 

J. Kruk. Vytauto Sū- 
nūs. Istorijos apysaka. Iš- 

lenki] kalbos vertė A. Vė- 

gėlė. Vilnius 1911. Pp* 
64. 


