
Iš Lietuviškų Dirvų. 

\"'i Wilkes-Barre, Pa. 
! 4 dieną rugsėjo atsibuvo 
pašventinimas vietinės lie- 
tuvių šv. Trejybės bažny- 
čios. Diena buvo labai 
graži. 9-tą valandą ryte 
žmonės rinkosi iš visų pu- 
sių. Pasipylė šimtai mer- 

gaičiij, gražiai pasipuošu- 
sių. Į tą iškilmybę buvo 
.užkviesta ir iš visų apylin- 
kių lietuviai. Belaukiant 
parodos, toli nuo bažnyčios 
pasirodė ištisa eilė karietų, 
kuriose važiavo J. M. vys- 
kupas Hoban, kunigai ir ki- 
ti turtingesnieji žmonės. 
Dar toliau už karietų bu- 
vo matyti draugijų Vėluvos 
ir muzikos orkestros, kas 

tęsėsi apie kokius tris lietu- 
viškus varstus. 

Apeigos prasidėjo po 11 

valandai ir tęsėsi iki po 
pirmai valandai po pietų. 
Pamokslą pasakė kunigas 
Stakneviče iš Newarko ir 

vyskupas. Visos draugijos 
baigiantės apeigoms išsi- 
skirstė, nes žmonės buvo 
jau pusėtinai nuvargę. 
Vyskupas ir visi kunigai po 
apeigų nuvyko vienuolynan, 
kuris stovi prieš naują baž- 
nyčią. Pati bažnyčia stovi 
labai dailioj vietoj, ant pa- 
čio gatvės kampo; prieš pat 
bažnyčią stovi minėtas vie- 

nuolynas, o ant kito kam- 
po-vienuolyno sodnas ir dar- 
žai. Pašventimo iškilmybė- 
je dalyvavo ir atvykusieji iš 
Lietuvos kun. J. Tumas ir 
kun. K. Olšauskas. Apie 
4-tą vai. po pietų buvo už- 

sakyta dirmavonė, kurią ap- 
laikė apie 400 žmonią. 

Nauja lietuvių bažnyčia 
dar neinrengta ir dar ne- 

užbaigta statyti; nes pobaž- 
nytinis skiepas ir dabar te- 
statoma. Pamaldos atlie- 
kamos dar senojoj bažny- 
čioj, kurioje palikta vienas 
altorius. Naujos bažnyčios 
iniengimui dabar būtinai 

reikalingi suolai ir vargonai, 
o kiti daiktai, tai ir iš se- 

nosios bažnyčios bus tuom 

tarpu geri. Naujoji bažny- 
čia turi du bokštu, panaši į 
kryžavą, pastatyta iš rau- 

donų plytų, languose indėti 

paveikslai. Kertinis akmuo 
dailiai iškaltas, ant šono pa- 
rašas: “1893 — 1811 Holy 
Trini ty LithuanianChurch ’ ’, 
šalę to parašo ir lietuviškai: 
“Šv. Trejybės Letuvių R. 
K. bažnyčia”. Visos baž- 
nyčios vertė apkainuojama 
$60.000.' K. K. 

Riverton, III. 

Šitas miestelis yra labai 

dailus, paskendęs žaliuo- 

jančiuose medžiuose. Šalę 
miestelio teka nemaža upė, 
kuri vietinius gyventojus 
apdovanoja puikiausiomis 
žuvimis. Toj upėj kasmet 
ir žmonių nemažai prigeria, 
ar tai žvejodami, ar mau- 

dydamiesi. 
Lietuviu čia yra ir gana 

turtingai gyvenančiu, kurie 
turi nuosavius namus, bet 
kokiii-nors kiltesnių darbų 
vietiniai lietimai nesupran- 
ta. Lietuviai gali pasigirti 
savo girtybe, tąsynėmis po 
teismus ir vienas kitam ne- 

apsileidimu. Jaigu tik ku- 
ris ką, turi prieš# kitą žmo- 
gų, tai tuojaus bėga skųsti 
policijai arba šmeižia prieš 
žmones. Lietuviškos bažny- 
čios čionai nėra, su dvasiš- 
kais reikalais lietuviai turi 
kreiptis į Springfield, III. 
Pašalpinė dr-ja po vardu 
šy. Jono užsilaiko gana ge- 

rai, nors iš tokio skaitliaus 
lietuvių ir permažai jon pri- 
guli narių. Vieton vienas 
kito pravardžiavimų vertė- 
tų lietuviams daugiau rištis 
į draugijas. Laikraščių 
skaitymu čia mažai kas už- 
siima, nes lietuviai dar ran- 

da sau geresniu daiktu lai- 
kų ir pinigus praleisti smu- 

klėse. A. Milanaviče. 

Chicago, III. 
Town of Lake miesto da- 

lyje 17 dieną rugsėjo š. m. 

šv. Kryžiaus parapijos sve- 

tainėje buvo lietuvių pra- 
kalbos, parengtos p. J. Va- 
nagaičio. Žmonių prisirin- 
ko pilna svetainė. Kalbė- 
tojais šiose prakalbose bu- 
vo: vietinės šv. Kryžiaus 
parapijos klebonas kun. A. 
Skripka, kun. A. Briško ir 

p. J. Vanagaitis. Susirinki- 

mą atidarė klebonas kun. 
A. Skripka, paprašė visus 
gražiai užsilaikyti ir paaiš- 
kino p. J. Vanagaičio atsi- 

lankymo tikslą. Toliau kal- 
bėjo kun. A. Briško, kuris 

trumpais žodžiais paaiškino 
apie Prūsų lietuvius, prašė 
brolius amerikiečius palai- 
kyti Prūsų lietuvių judėji- 
mą ir tam tikslui leidžiamą 
laikraštį “Byrutę”. Čia 
reikia priminti, kad kalbant 
kun. A. Briškai, nekurie iš 

nenuoramų, o ypačiai p. A. 
B. pradėjo kalbėtoją pra- 
vardžiuoti, vadindamas jį il- 
gaskverniu, žmonių tamsin- 

toju ir tt., bet aplinkui sė- 

dintieji žmonės, o ypačiai 
merginos pradėjo iš p. A. B. 

juoktis ir paprašė jo užda- 

ryti burną. P-as B. susi- 

gėdijęs turėjo nešinties iš 
svetainės. 

Trečias kalbėjo p. J. Va- 

nagaitis. Kalbėtojas pir- 
miausiai pasveikino visus 
susirinkusius ir paaiškino 
savo kelionės tikslu. To- 
liaus kalbėjo apie lietuvių 
gyvenimų Prūsuose ir kito- 
se šalyse, bet daugiausiai 
kalbėjo apie Prūsų lietuvių 
ištautėjimų, kas juos prie to 
veda. Nurodyta, jog lietu- 
vius prie ištautėjimo veda 

pirmiausiai kaizerio vyriau- 
sybė, toliau protestantų 
bažnyčios, kuriose kunigai 
melste-meldžia lietuvius ne- 

kalbėti lietuviškai, sakyda- 
mi, kam jums toji lietuviška 
kalba, jog ir Pievas danguj 
vokiškai geriau supranta; 
pagalios lietuvius prie suvo- 

kietėjimo veda kariuomenė, 
tam tikros kareiviškos 
draugijos, kuriose lietuviai 
visai užmiršta savo tėvų 
kalbų, ir lietuvių atgaleiviš- 
ka laikraštija. Kalbėtojas 
nurodė, kokiuo budu gali- 
ma kovoti prmš tų nelemtų 
vokiečių darbų. Pagalios 
kalbėtojas aiškino apie lie- 
tuviškus socijalistus, suly- 
gindamas Vokietijos soeija- 
ustus su lietuviškais. Jis 

nurodė, jog vokiečių soci- 
jalistai kovoja ne prieš ti- 
kėjimą, bet visas savo spė- 
kas atkreipia koyoje prieš 
žmonių pavergimą, už jų ge- 
resnį gyvenimą ir lais- 
vę, lietuviški gi socijalistai 
kovoja tiktai prieš tikėjimą, 
jiems žmonių laisvė yra 
svetima, savo tauta jiems 
svetima. Lietuviškuose so- 

čij alistų laikraščiuose gali- 
ma rasti 'vien šmeižimus, 
pravardžiavimus, melagys- 
tes, purvų drabstymą ir tt. 
Kaip kalbėtojas išsireiškė, 
šiandie atėmus iš žmonių ti- 
kėjimą, jie pavirstų labai 

nedorais žmonėjnfe* .Užbai- 
giant prakalbą, p. [Vana- 
gaitis paaiškino k'okiuo ke- 
liu eis lairaštis “Byrate” ir 
prašė susirinkusiųjų kas iš- 
gali užsirašyti “Byrutę”, 
tokiuo budu prisidedant 
prie budinimo lietuvių Prū- 
suose. Pabaigus jam kal- 
bėti, publika ilgais ir trukš- 
mingais rankų plojimais- 
sveikino garbųjį svečių. 

Potam antrų kartu kal- 
bėjo kun. A. Briška, dar 
daugiau paaiškindamas apie 
lietuviškus socijalistus ir 

ragindamas • susirinkusius 
užsirašyti “Byrutę”. Sve- 

tainėje tarpe susirinkusių- 
jų buvo ir lietu viii socija- 
listų, tatai vienas iš jų pa- 
siprašė balso. Kun. Briška 
užklausus, kg, jis nori kal- 

bėt, buvo atsakyta, kad 
prieš Vanagaitį. Kun. 
Briška liepė jam pasipra- 
šyti balso pas klebong, bet 
jisai prisispyręs šaukė, jog 
jis nori kalbėti, “ar-gi gali 
sako, “grinorius” mokinti 
amerikonus”. Kun. Briška 
šalę' stovinčiam vaikinui 
kaž-kg pasakė ir tas išbėgo 
iš svetainės ko-tai pavadint. 
Tuomet norintis kalbėti ir 

jo draugai, matomai, bijo- 
dami policijos įsimaišymo, 
visi išėjo iš svetainės, kuo- 
mi visas trukšmas ir užsi- 

baigė. Pradėta užrašinėti 
‘ Byrutės ” prenumerata, 
bet kiek jos surinkta, tikrai 

nepatėmijau. 
To\vn of Lake lietuviai iš- 

siskirstė iš prakalbų ramiai, 
dėkodami p. J. Vanagaičiui 
už surengtas prakalbas ir 
linkėdami jam kuogeriausių 
vaisiii savo sunkiame dar- 
be. -> Lietuvis. 

Hcrthampton, Mass. 

Rugsėjo 2 dieną teko man 

su visa savo šeimyna nuke- 
liauti į, Northampton’ą ir 

porą, dienu paviešėti pas sa- 

vo giminaičius. Miestelis 

Noi'thampton bene bus 
vienas iš gražiausiu visoj 
Massachusetts valstijoj, ap- 
linkui apsuptas augštum, 
labai statum kalnu, išrodo 

kaip kokia pilis. Šalę kal- 
no teka gana didelė Connec- 
ticut upė; paskui praside- 
da lygus ir derlingi laukai, 
.o vidury lygumos stovi pats 
miestelis, turintis 19.957 gy- 
ventojus. Miestelis apgy- 
ventas visokiomis tautomis, 
tarp kurių ir mūsiškių yra 
apie 50 šeimynų ir tiek pat 
pavienių. 

Lietuviai turi koletą, or- 

ganizacijų: D. L. K. Min- 
daugio dr-ja, uždėta 1895 

metais, turi 30 narių ir apie 
700 dolerių turto; šv. Juo- 

zapo draugija uždėta 1903 

metais, turi 60 narių; yra 
dar S. L. R. K. A. kuopa ir 
S. L. A. kuopa. Lietuvių 
vertelgų yra tiktai vienas, 
kuris užlaiko valgomų daik- 
tų mažą krautuvėlę ir yra 
gana praturtėjęs. Keletas 
lietuviu turi nuošavius na- 

mus. Abelnai tenaitiniai 
lietuviai geriau gyvena, ne- 

gu dideliuose miestuose. 
Netoli Northampton’o yra 
dar miesteliai Easthampton 
ir Florence, kuriuose taip- 
pat gyvena apie po kelias- 
dešimtis lietuvių. Visoj toj 
apylinkėj priskaitoma apie 
700 lietuvių. 

Tenaitiniams lietuviams 
vertėtų labiau susiorgani- 
zuoti ir sutverti savo parti- 
jų. Dabar lietuviai ten 

priguli prie airių parapijos, 
o veykinei išpažinčiai par- 
sitraukia sau lietuvį kun. J. 
J. Jakaitį. Šliubus duoda 
airių kunigas lietuviškai iš 

rašto, kurį jam suteikė kum 
’■ 

:■ k 

J. Žebris. Lietuvių jaunuo- 
menė tenai neištautėjus, už 
ką. tėvams g^rbė. Lin- 
kėtina Nortįampton’o lie- 
tuviams dar didesnio paki- 
limo tautos ir, savo reikaluo- 
se! J. M. Yieraitis. 

New Philadęlphia, Pa. 

8 dieną rugsėjo ir pas 
mus atkeliavo žinomas Kau- 
no “Saulės” delegatas kun. 
K. Olšauskas. Tą pačią 
dieną vakare bažnytinėj sa- 

lėj buvo prakalbos. Vieti- 
nis klebonas kun. Dargis 
perstatė atvykusį svečią ir 
nurodė jo kelionės tikslą. 
Kun. K. Olšauskas savo 

trumpoj prakalboj nurodė 
lietuviams apšvietos reika- 

lingumą ir visą. susirinku- 

siąją meldė pagal išgalę au- 

koti Kauno “Saulės” mo- 

kytoji} kursą namą pasta- 
tymui. Užsiminus apie au- 

kas, daugumas iš svetainės 

pradėjo bėgti. Kalbėjo dar 
kun. Durickas, nurodyda- 
mas lietuvišką mokyklą 
reikalingumą čia Amerikos 
lietuviams. Vietinis cho- 
ras po vargonininko vado- 

vyste padainavo keletą dai- 

ną. Buvo dar ir deklema- 

cijos. Prakalbose žmonią 
mažai prisirinko ir daugiau, 
visai nenorėjo aukoti. 

Vai d lomą Staselis. 

Auburn, Me. 

Šitam miestelyj darbai 
eina gerai. Iš kitur pribu- 
vusiam darbas; nesunku 

gauti. Čia daugiausiai yra 
batų dirbtuvių ir jose dar- 
bui inkas gali uždirbti nuo 

pusantro iki trijų ir ketu- 

rių dolerių į dieną. Čia lie- 

tuvių yra penkios šeimynos 
ir 29 pavieniai. Vietiniai 
lietuviai gyvena sutikime. 
Iš laikraščių čia, skaitoma 
šie: “Katalikas”, “Lieto, 
va”, “Keleivis”, “Drau- 

gas”, “Kova”, “Vien. Lie- 

tuvninkų”, “Laisvoji Min- 
tis” ir kiti. 12 d. rugsėjo 
čia buvo balsavimas apie 
saliunus ir 465 balsų dau- 

guma nubalsavo, kad galiū- 
nų nebūtų, nes ir dabar pas 
mus žmonės ir be galiūnų 
užtektinai girtuokliauja ir 
su tokiais yra daug vargo 
ir nelaimių. 

K. Vargdienis. 

Cicero, III. 

17 dieną rugpiučio š. m. 

atsibuvo draugijos Lietu-vos 

Mylėtojų penkių metų su- 

kaktuvių ap vaikščiojimas, 
kuriame dalyvavo šios drau- 

gijos: Kareiviai No. 1., Ap. 
Dievo, K. Mindau gio, drau- 

gija Lietuvių Tvirtybė ir 

draugija šv. Antano. Bu- 
vo parengtos prakalbos, de- 

klemaeijos ir dainos, kurio- 
mis vadovavo p. Lankelis 
su “Rūtos” choru. Tvar- 
ka visame buvo gera, žmo- 
nės labai ramiai užsilaikė, 
už ką Lietuvos Mylėtojų 
draugija ištaria širdingą 
ačiū visiems ^alyvavusiems, 
o ypačiai viršui minėtoms 

draugijoms ir“Rūtos” cho- 
rui. Petras Juknius. 

Marquette, III. 

Šis miestelis užsilaiko 
tiktai iš vienų anglių kasy- 
klų. Kasyklų i savininkai 
dirbantiems dubininkams 
yra pastatę kelis šimtus 

namelių, iš kurių visas 
miestelis ir susideda. Lie- 

tuvių čia gyvena 13 šeimy- 
nų ir apie 60 pavienių. Dar- 
bai kasyklose dabar prade- 
da geriau eiti. Vietiniai 
lietuviai labai liūdnai gy- 
vena, nes kų tik uždirba, 
tai tuojaus prageria, muša- 

si, po teismus tąsosi, o kny- 

1. ___ -- lllllIlMg ! 

Šis vaizdas perstato chiniečių gyvenimą. Yra žinoma, jogei Chinuose 
kilus revoliucija ir tie žmonės praėjus tūkstančiams metų šiandie išbudo ir rei- 
kalauja sau prigimtų teisių. 

gij nei laikraščiu jokių ne- 

skaito. Čia butų gana svei- 
ka gyventi, bet žmonės la- 
bai serga drugiu. Anomis 
dienomis vietinėse kasyklo- 
se žuvo lietuvis J. Diniman- 
tas. A. Janceviče. 

Duboi s, Pa. 

3 dieną rugsėjo lietuvio 
Kucharskio prigėrė 11 me- 

tu vaikas, išėjęs su kitais 
vaikais maudytis į šalę 

.miesto stovinčią duobę. Ne- 

laimingojo vaiko laidotuvės 
buvo labai iškilmingos, nes 

jis lankė vietinę parapijos 
mokyklą. Didėje laidotuvių 

procesijoj dalyvavo daugy- 
bė žmonių ir visi mokyklos 
vaikai, kurie savo draugą 
palydėjo net ir ant kapų. 

Pas mus nesenai atsibu- 
vo ūkės paroda, kurioje da- 

lyvavo kas kuom galėjo pa- 
sirodyti. Už geriausius pa- 
rodoje išstatytus daiktus 
buvo paskirtos dovanos. 
Lietuvių parapijos klebo- 
nas, kun. J. Abromaitis, pa- 
rodoje dalyvavo su visokiais 
naminiais paukščiais: kar- 

veliais, vištomis, antimis, 
už kuriuos gavo pirmą do- 

vaną. K. V. 

Winnipeg, Canada. 

18-tam “Kataliko” nume- 

ry š. m. buvo rašyta, kad 

Winnipeg’o mieste, Selkir- 
ko parapijos lietuviai krei- 

pėsi į St, Bonifacio L. ar- 

civyskupą, melsdami pri- 
siųsti jiems lietuvį kunigą 
ir tokiuo budu paliuosuoti 
lietuvius nuo nemalonios 

jiems lenkų parapijonų ir 

jų kunigo globos. Ilgai be- 

laukdami, Winnipeg’o lietu- 
viai dabar tiktai sužinojo, 
kad jų visas darbas tame 

dalyke paliko be pasekmių. 
Kaip tuomet 18-tam “Kata- 
liko” numery buvo rašyta, 
kad Selkirko parapijos len- 

kų klebonas lietuviams bu- 
vo prielankus, tai dabar pa- 
sirodė, kad tas jo prielan- 
kumas buvo tiktai tol, kol 

iš lietuvių išgavo visus pa- 
rašus ir informacijas tame 

dalyke. Lenkų kunigas 
tuomet pažadėjo pats į vys- 
kupų parašyti laiškų, bet ar 

naudingų, ar blėdingų lietu- 
viams, to niekas nežino; 
apart to, dar ir pats žadėjo 
nuvykti pas vyskupų ir iš- 

prašyti mums lietuvio ku- 

nigo. Praslinkus dviem sa- 

vaitėm, kuomet lietuvių ko- 
mitetas nuvyko pas kunigų 
apie tų dalykų pasiteirauti, 
tai gauta atsakymas, jog 
už trijų metų gal ir gausime 
lietuvį kunigų. Taip tatai 
visas musų darbas ir nuėjo 
ant nieko. 

Dabar mums lietuviams 
nepasilieka daugiau nieko 
daryti, kaip tik ieškoti lietu- 
vio kunigo, gal kuris ir no- 

rėti! pas mus atvykti. Tuo- 
met mes kartu su kunigu 
asmeniškai kreiptumės į 
vyskupą ir melstumėm duo- 
ti mums reikalaujamą ku- 

nigą. Jaigu kuris iš lietu- 

vių kunigų apsiimtų atvyk- 
ti čia pas mus, tai meldžia- 
me kreiptis tame dalyke į 
lietuvių parapijos pirminin- 
ką šiuomi antrašu: Klemen- 
sas Kunitskis, 456 Manito- 
ba avė., Winnipeg, Canada. 

K. Kunitskis. 

Rockford, UI. 

Rugsėjo 10 dieną š. m. 

lietuvių parapijos laikyta- 
me susirinkime likosi iš- 
duota visos parapijos at- 
skaitos. Kadangi Rock- 
ford’e mažai yra apsigyve- 
nusių brolių lietuvių, taigi 
negalėdami vieni palaikyti 
naujos bažnyčios, esame 

priversti rinkti aukas ir po 
kitus miestus. Šiuose mies- 
tuose aukų surinkta sekan- 
čiai: Beloit, Wis. — $82.70, 
De Kalb, III. — $24.70, St. 

Charles, III. — $10.51), viso 
labo — $117.45. Visiems 

aukojusiems vardan parapi- 
jos tariame širdingą ačiū. 

Parapijos komitetas: Prez. 
Juoz. Vičunas, Sekr. P. Pet- 

jrenas, Kas. Jonas Zubėnas. 

Waterbury, Conn, 
9 dieną rugsėjo, pereito] 

subatoj revolverio šoviniu 
nusižudė čia lietuvis Vincas 

Daugėla. Vakare jisai pa- 
rėjo gerai išsitraukęs degti-^ 
nės namo ir čia atsiėmė sau 

gyvastį. Nelaimingasis pa- 
ėjo iš Kauno gubernijos, 
Šiauliij apskričio, Akmenės 

parapijos, Vi gerią mieste- 
lio. Šmikis. 

Washington, Pa. 

Tariu širdingą ačiū bro- 
liams lietuviams už sušel- 
pimą manęs nelaimingojo li- 
gonio. Šiuo kartu aukos 
liko surinktos ir prisiųstos 
p. J. M. Vieraičio iš Wor- 
eester, Mass. Aukojo šie 
asmenįs: po 25 centus: J. 
M. Vieraitis, Y. -Visauckas, 
S. Parulys, A. Manasas; po 
20 centij: A. Albavičiutė; 
po 15 centų: J. Milunaitis; 
po 10 centų: F. Albavičiutė, 
K. Vieraitienė, N. Vierai- 
čiutė, J. Liuterskiutė. Vi- 
so labo $1.75, ką pilnai ir 

apturėjau. Su tikra pa- 
dėka Jonas Langis. 

Iš Londono. 
Po didelių straikų Lon- 

done ir visoj Anglijoj val- 

gomi produktai juo tolyn, 
juo labai žymiai brangsta. 
Vargdieniams žmonėms bus 

vai’gas, jei pragyvenimas ne- 

atpigs. Kaip visur, taip ir 
čia šiais metais buvo dideli 

karščiai, lietaus taippat il- 

goką, laiką nebuvo, viskas 
ant laukij išdžiuvo, medžių 
lapai suvyto; pats vasaros 

vidurys buvo panašus į ru- 

denį. Žmonės įvairiomis 
ligomis šiais metais ir-gi la- 

biaus sirgo. Pasakojama, 
kad tiktai prieš 20 metų 
tokie karščiai buvo kaip 
šiemet. 

Lietuvių nauja bažnyčia 
jau pradėta mūryti. Seną- 
ją bažnyčią lietuviai dar 

nepardavė. Nors ir atsiran- 
da pirkikų, bet savo innio- 

kėtų pinigų lietuviai nenori 
nustoti. Galijotas. 


