
Bayonne, N. J, 

Musy miestan gruodzio 
26 d. 1911 m. atsilanke Sce- 
nes Myletoju Draugija is 

Newark, N. J. (apie kuria 
iki siol dar nebuvo girdeti) 
ir Hooper-Cooper svetai- 
neje, p. n. 94 E. 22-ros gat., 
sulose dvi komediji: “Vie- 
nas is musy tur apsivesti” 
ir “Velnias lie boba”. 

Apart to buvo dar dekle- 
maeijos, p. A. Radzevicius, 
Newark ’o vargonininkas, 
su savo choru padainavo 
keturias dainas, o po vis- 
kam parengta sokiai. 

Pirmiausiai teatro vede- 
jas p. Stankevicius, pries 
prasidesiant teatrui isej§s 
ant estrados, sitaip prabilo 
i susirinkusia publika: 
“Dabar tuojau prasides te- 

atras, prasau uzsilaikyti ra- 

miai, o jei ne, tai ana dede 

pas duris stovi su “palka”! 
tai pasauktas ir tuoj liura- 

mins, sonrfS su “palka” 
apdauz^s. Nusiimkit kepu- 
res! Nerukvkit!” Atsi- 
lank§s j svecius svetiman 

miestan, p. Stankevicius 
pasak^s tokia smarkia pra- 
kalba nuejo sau uz ku- 

lisy. Is publikos niekas 
rankomis* neplojo, tik visi 

stebejosi tokia teatro vede- 

jo drgsa. 
Losimas nusiseke neblo- 

giausiai, jei nemineti sufle- 
riaus tokio garsaus rekimo, 
kad net kitame svetaines 
gale girdeti. Losikai savo 

kalboje vartojo anglu zodj 
“yes” vieton “taip” ir tan- 
kiai savaip iskraipydavo 
nekuriuos sakinius. Labdi 
nepatogiai buvo vartojama 
ant seenos sofa, nes buvo 

pastatvta gain j publikg, 
taip kad kuris aktorius ar 

aktore gule ant jos — tai 

kojomis i publika. 
Virsmineta draugija atsi- 

lanke j sj miesta niekam ne- 

zinant, niekieno nekviesta, 
nes jokia vietine draugija 
apie tai nezinojo, isemus 
keleta pavieniu zmoniu, su 

kuriais gal buvo ir susitar- 
ta. Pinna Kaledy diena to- 
ji draugija prase vietinio 
klebono uzsakyti ju ren- 

giama teatra baznycioje, kg 
klebonas ir pagarsino, nes 

draugija pazadejo paaukoti 
kiek pelno ir vietiniai baz- 
nvciai. Kiek uJiifbo ir ar 

paaukojo kiek baznvciai — 

neteko istirti; bet kad drau- 
gija atvaziavo i Bayonne 
tiktai pasipelnyti, tai jau 
aiskiai suprantama. Nors 
uzkenkta vieuai vietinei 
draugijai, kuri ant Nauju 
]\fety taippat renge baliy, 
vienok ir patis newark’ie- 
ciai su savo teatru turejo 
nesmagumy. Mat, vakare, 
atidarius jienis svet|iine, 
policija atejo ir uzdare sve- 

taing, aiskindama, kad be jo- 
kio pavelijimo neturi teises 
rengti baliy. Atsirade ne- 

maloniame padejime, teatro 
rengejai nuvyko pas vietini 
klebong, kun. M. Sedvydj, 
kuris pasigailejo sveciy- 
newark’ieciy, parase jiems 
rastelj, jog pelnas eis vieti- 
nes lietuviy baznyeios nau- 
dai’ir tuomet policija leido 
jiems atidaryti svetaines 
duris. 

Darbai sios apylinkes 
dirbtuvese eina gerai, vie- 
nok is kitur atvykusiam 
darbas ne labai lengva 
gauti. Musi; mieste yra to- 
kii; lietuviy smuklininki;, 
kurie vis§, peln$ daro is |ie- 
tuvii;, vjenoJc savai lietuviy 

*[_■ 

baznyciai nieko neaukoja, 
bet per Kaledas eina lenkij 
baznyeion ir lenkui kunigui 
aukoja po penkis dolerius. 
Net patjs lenkai parapijo- 
nai juokiasi is tokio lietu- 
viij nesusipratimo. Lenkij 
Bayonne’j yra keliolika sy- 
kiij tick, kick lietuviij; jie 
turi savo naujjj grazi^ mu- 

ring baznycisj, kur visuomet 

prisirenka pilna zmoniij, 
Icaip antai per Kaledas toji 
daugybe zmoniij suaukojo 
net tukstantj doleriij, vie- 
nolc lietuviai jiems dar pa- 
deda, o savo reikalais visai 

nesirupina. 
Tamosiaus Sunus. 

Jersey City, N. J. 
Gruodzio 25 dienij 1911 

m> vie tine sv. Jono Kriks- 

tvtojo** draugija parenge 
masking baliij. Publikos 
buvo prisirink§ nemazai, 
vpaciai jaunuomenes, vie- 
nok apsimaskavusiij labai 
mazai tebuvo. Geriausiai 
apsiredziusiems buvo ski- 
riamos dovanos. Is vyrij 
pinna dovana, gavo J. Pa- 

serbskis, is merginu gi pir- 
ina dovana, paskirta kokiai- 
tai nepazistamai man mer- 

ginai, nors, sakoma, pui- 
kiausiai apsiredziusi buvo 

p. U. Jankauskiute, kuriai 
ir prigulejo pirmoji dovana. 
Is kitu zaislij baliuj buvo 

vartojama lekiojanti krasa 
ir marsavimas, kuris vienok 
nenusiseke. Nors per visa 
baliu buvo parda vine jama 
svaiginantieji gerimai, vie- 
nok vakaras praejo gana 
ramiai. Atsirado, zinoma, 

j ir neismaneliij, kurie pama- 
! te viemj vakiinj, apsimas- 
kavusj chinu, trauke ji uz 

kasos, is ko galejo pakilti 
pestynes, kas lietuviams vi- 
sa! ne naujiena. 

Yietinis sv. Onos lietuviij 
parapijos choras neuzilgo 
ketina parengti vakareli su 

dainoinis, deklemacijomis, 
sokiais ir scenoje pastatvti 
koki-nors nedidelj veikale- 
li. Linketina chorui geros 
pasekmes! 

Korespondentas. 

Hoosick Falls, N. Y. 

Vietinius lietuvius atlan- 
ke kunigas is lenkij parapi- 
jos aprupinti zmones dva- 
siskais reikalais, vienok at- 
sirado daugelis lietuviij, ku- 
i*ie ispazinties laike prabu- 
vo smuklese. Liudna yra 
labai, kad lenkij kunigas 
uiekino vietine lietuviij 
draugijij uz tai, kad ji ne- 

priima lenku, es;j, lenkai 
tokie geri katalikai, kaip ir 
lietuviai ir tik Lietuvos ap- 
sviestunai lenku nekencia, 
o cia, esij, nera tij apsvies- 
tunij ir visi yra lygijs. Pa- 
gal tq lenkij kiiniga, len- 
kams reiketij priimti i savo 

draugijas airius, italus ir 
kitokius, nes jie gal dar ge- 
resni katalikai, negu lenkai, 
o kas tai yra toji menama 

lenkij “lygybe”, tai geriau- 
siai lietuviai ja atjaute ir 
dabar atjaucia Lietuvoje 
ant savo kailio. Mat, na- 

bag'ai lenkai vis dar serga 
taja “brolvstes” liga ir 
skaudu jiems matyti, kad 
lietuviai pagalios paliove 
tarnav§ svetimiems die- 
vams ir rupinasi savo tau- 
tos reikalais. 

Gruodzio 22 dien^ 19H 
in. Antano Macinsko namus 
atlanke didele nelaime. Jo 
10 rnetij amziaus dukte Mo- 
nika, grizdama is mokyklos 
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Miesto Delhi (Indijoje) vartai, per kipiuos Anglijos karalius pirm vaiui- 
kavimo iskilmingai ijojo. 

namon, bego per gelezinke- 
lio begius ir liko uzmusta 
smarkiai begancio trauki- 
nio. Nelaimingoji buvo dar 

gyva apie pus§ valandos ir 
po sunkiij kentejiinu atsi- 

skyre su siuomi svietu, pa- 
likdama dideliame nuliudi- 
me savo tevus. 

Lietuvis. 

Rockford, 111. 

Parengtomis eia Lietuviij 
TJkesu Kliubo prakalbomis, 
kur kalbejo J. Kirtiklis is 
Bostono ir B. K. Balevicius 
is Cbicagos, vietiniai lietii- 
viai taip uzsiinteresavo, 
kad nieko daugiau neisgir- 
si kalbant, kaip apie tuodu 

kalbetoju. Vietiniai soci- 
jalistai labai yra neuzgane- 
dinti B. K. Balevicium, 
jog sis pasak§s: “Kad ir 

socijalistai gaus virsij, o 

mes nebusime mokinti, tai 
mus kaip versius pasirise 
kaip vede, taip ir ves, ir 
neikiek nebus geriau kaip 
dabar”. Kiti gi dar labai 

gailisi tij $10, kuriais Kliu- 
bas apmokejo p. Balevi- 
ciaus keliones lesas. Geis- 
tina butij, idant p. Balevi- 
cius dar kart§ eia atsilan- 
kytij ir dar daugiau pamo- 
kytiy musij tautiecius. 

Girdeti, kad vietinis lie- 

tuviij parapijos komitetas 
nebenori daugiau tarnauti 
ir zada pasisalinti is uzima- 
mos vietos su visa savo 

“poniskaja” kalba. 

Agnieskutes Svogeris. 

Worcester, Mass. 

Darbai pas mus eina ne- 

blogiausiai, bet is kitur pri- 
buvusiam sunku darbas gau- 
ti, nes ir eia yra labai daug 
darbininky. Tarp lietuviy 
nieko gero nera, vieni tik- 
tai nesutikiinai ir negryzus 
apkalbejimaL Vietinis lie- 
tuvis nuejgs pas lietuvj fo- 
tografisty, apsirede kunigo 
drapanomis ir, atsisedes 
ant kreslo, klause neku- 
riuos istvirkeliu^ neva ispa- 
zinties, pajuokdamas tuomi 
kataliky tikejimo apeigas. 
Sveiko proto zmogus taip 
negalety pasielgti. 

D. Juska. 

East St. Louis, 111. 

Pas mus darbai gyvuliij 
skerdyklose suvis susimazi- 
no. Geleziniuose fabrikuose 
taippat prastai dirbama, 
tatai daug zmoniij vaikscio- 
ja be darbo. Vietiniai lie- 
tuviai labai iiiprate girtuo- 
kliauti, is ko tankiai atsi- 
tinka mustynes ir visokios 
nelaimes. Kaledij dienoje 
pas B. Sliazg. atejo jo keli 

pazjstami kaimynai i sve- 

cius. Zinoma, stipriais ge- 
rimais gerai pasivaisine, 
sve'ciai ejo namo. Isejus 
jiems laukan, uzpuole juos 
is antru namu keli pusgir- 
ciai vyrai. Besimusant, 
vienas is uzpuolikij sove du 

sylciu is re vol verio ir vie- 
nas suvis_j)ataike A. Khr- 
piui j ranka, Pasaukta li- 

gonbucio vezimas, kuris su- 

zeistajj nugabeno ligonbu- 
tin. Policija ta pacia nalc- 
ti viena kaltininka sueme, o 

kitas dar tebesislapsto. 
J. M. 

Maspeth, N. Y. 

Cia lietuviij nemazai yra 
apsigyvenusiij ir visi jie su- 

tikime gyvena. Lietuviij 
parapijos reikalai gerai ve- 

dami, tik vienas dalykas 
keistas, kad vietinis klebo- 
nas leidzia zmonems gyven- 
ti_po baznycia. Kaip gir- 
dejau dabar po baznycia 
gyvena kokis-tai brolis su 

sesere, kurios pavarde yra 
Pajaujiene. i\, 

B. Miniotas, 

CIKAGIECIAI KARSTAI 
REMIA SAVO DAILI 

NINKA- 
• T'i\ !f. 

Skaitytojai jail, pereita- 
me “Kataliko”, jptiimeryje 
temijo paminejima apie 
rengiamg, vakarij, naudai 
musij "jauno dailininko Jo- 
no Sileiko. Tas vakaras 
atsibus ateinancioje seredo- 

je, sausio 17 dieng,, 8 val. 
vakare, sv. Jurgio parapi- 
jos svetaineje. 

• Kaip vietiniaji lietuviai 
remia srumanynU paselpti 
aavo dailmiikjJ parodo to 

rengiamo vakaro prograju^J 
kuris, kaip 
tikru saltiniu, j 
dziausias ir I 
lcoki kada-noJ 
reuge. TikA 
kad tame w 

nemaziau 1-S 
ku kaipir 
tistu ir kit oil 

Tikro pro 
duoti dar ne 

sistengsiu ; 
trumpus nur 

tistus ir dalj 
Is svetiintj 

dziij tarn v# 
gaut zinomJ 
ros soliste j 
kuri, kaip t2 
viena savoi 
nos iina ■ 

svetimtauij 
M. G. D(fl 
Chicago,]* 
baritonas^ 
visoj An« 

Chicago,]* 
humauitj* 
p-le Jjj 
ima kl 
no Silel 
sakvti 

dailtS 

pa gad 
seen* 

MoskS 

virsm^ 
tai su 

musy originating labai uz- 

imaneiy komedijy “Be su- 

10”, parasyty K. Puidos. 
Muzikaliskas programas 

zada but labai turtingas ir 

toks, kokj dar lietuviai nuo 

M. Petrausko laiky nera 

girdejy. Apart virsminety 
svetimtautisky zvaigzdziy 
dalyvauja tokie zinomi mu- 

sy artistai ir artistes, kaip: 
p. A. Pocius, pianistas, kaip 
liekurie mano, busiantis lie- 
tuviskas Paderevskis ir ku- 
ris uz savo skambinimy ant 

piano jau yra gavqs keleta 
medalhj nuo Chicagos mu- 

zikos zinovy. P. P. Sarpa- 
lius — smuikorius, studen- 
tas Chicago Musical Colle- 
ge, vienatinis musy smui- 

korius, tikroje to zodzir 

prasmeje, kuris siandie Ch' 

cagoje uzima M. Petrauslo 
viety ir yra choro “Biru 
tes” bei to pacio vardo or- 

kestros dirigentu. F. Bi- 

janskas — jaunutis pianis- 
tas, studentas Chicago Mu- 
sical College, gabus muzi- 
kas ir labai daug zadantis 

ateityje. 
Is dainininky dalyvauja 

zinomi musy publikai: A. 

Yycas — liriskas tenoras ii 
K. Kasputis — dramatiskas 
tenoras.. Is dainininkiy ty 
vakary puos musy mylimos 
lakstingales: p-ia J. Jakse- 
viciute-Janusauskiene ii 

p-le A. Klimaviciute. Abi- 
dvi jos vra cionyksciu kon- 

servatoriju mokines ir ant 

tick jau atsizv^^^^^^jjl 

Sita muzikaliska organiza- 
cija ar ne bus tiktai di- 
dziausia is visy jai pana- 
siy Amerikoje. Ji suside- 
da is 40 suvirsum gerai is- 
lavinty muziky. Daugu- 
mas is jy buvo muzikais 
garsiame ne tiktai Rusijoj, 
bet ir visaine sviete, kuriuo- 
menes Preobrazensko Leib- 
Gvardijos pulko orkestroj. 
Beny vadovauja zinomas 
muzikas-smuikorius ir di- 

rigentas p. J. Jakaitis, bu- 
vusis dirigentas vienameRu- 
sijos armijos pulke. Nors 
sita jauna muzikaliska or- 

ganizacija nelabai dar yra 
'inoma musy visuomenei, 
jet manau, kad su laiku be 

jos me^ negalesime apsieiti, 
kaip siandie mums sunku 
uty apsieiti be “Birutes” 
lioro. Suzinojys apie ren- 

giamy Jono Sileiko naudai 
/akary, benas vienbalsiai 
nutare jame dalyvauti, is 
ko matyti, kad jo nariai 
yra gerais lietuviais-tevy- 
uainiais, suprantanciais lie- 

tuviy visuomenes reikalus. 
Publika siame vakare tures 

gery progy susipazinti su 

geriausiu lietuvisku benu. 

Po teatrui ir koncertui 
zada buti didelis europeji- 
nis balius, kuriame be per- 
stojimo gries dvi orkestros, 
susidedancios is 70 zmoniu. 
Manoma taipgi surengti 
“cotillion’y” ir “confetti”. 
Tvarkos dabos jauni lietu- 

viai, cionyksciy universite- 


