
Is Lietuviskq Dirvq. 

Bay City, Mich. 
Sitas miestas nedidelis, 

bet dailioj vietoj stovi ir 

per vidurj perdalintas ne- 

maza upe. Darby cia y ra 

yisokiy, bet daugiausiai.dir- 
bama kasyklose. Lietuviu 
cia gyvena apie 20 seimy- 
ny ir apie 15 pavieniy, ku- 
rie beveik visi dirba kasy- 
klose. Uzdarbiai cia ne- 

blogiausi: uz 2 savaieiy dar- 
by mokama po 40 ir 50 do- 

leriy. Lictuviai cia uzsii- 
nia tiktai saliuny lankv- 

mais, mustynejnis ir prasi- 
yardziavimais. Laikras- 
cius mazai kuris skaito. 

Daugumas lietuviu yra su- 

lenkejg ir veda lenkes mo- 

teris, o jy vaikai jau visai 
isjuokia lietuvius ir niekina 
jy kalby. Lenkai turi su- 

sitver§ svento Kazimiero 
‘draugijy, bet ji nekaip gy- 
vuoja. R. Vieverselis. 

Rockford, 111. 
Sausio 28 dieng, s. m. vie- 

tine lietuviij S. P. L. S. pa- 
renge prakalbas. Pirmiau- 
siai kalbejo anglas socijalis- 
tas, sio miestelio alderma- 
nas, savo kalboj raginda- 
mas visus sviesties ir mo- 

kyties anglij kalbos, eiti j 
susirinkimus ir tt. Toliau 

kalbejo p. A. Sederavicius 
is Chicagos temoj “Drau- 

giska ir organiska evoliuci- 

ja”. Pradejus kalbeti apie 
evoliucij§, pasirode, kad ir 

pats kalbetojas ne k;j zino 

apie tai. Taippat, noreda- 
mas pasirodyti mokytesniu, 
tankiai vartojo svetimus zo- 

dzius ir terminus, publikai 
visai nesuprarvtamus, o ir 

pats kalbetojas tankiai juos 
ne vietoj vartojo. Baigda- 
mas savo kalba, agitavo uz 

socijalistij partijjj, prizade- 
damas “aukso kalnus”. Pa- 

baigus prakalbg, buvo uz- 

duoti klausimai, \ kuriuOs 
nemoketa kaip reikiant at- 

sakyti. Per klausimus ne-- 

palikta ramybej ir buvu- 
sios cia p. Balucio prakal- 
bos. Antgalo viskas uzsi- 
baige truksmingais prasi- 
vardziavimais ir besikolioji- 
mais uz rasym^j melagingij 
korespondeneijij ant p. Ba- 
lucio buvusiij prakalbij. 

Subatoj, sausio 27 d. s. 

m., vietinis Liet. Ukesij 
Kliubas parenge baliij, bet 
ant nelaimes neatejo pa- 
samdyti muzikantai. 

Agnieskutes Svogeris. 

Morgan, Fa. 

Trys miesteliai: Morgan, 
Pa., Treneskyn, Pa. ir Sy- 
gan,# Pa. yra gana tirstai 
apgyventi. Lietuviy juose 
gyvena arti 100 seimyny ir 
tiek pat pavieniu. Yra cia 
4 lietuviy draugijos. Dvi 

senesnes, sv. Anta.no ir L. 
R. K. S. A. kuopa nariy tu- 
ri neperdaugiausiai. Kitos 

dvi, tai yra Tev. Myl. Drau- 

gijos 109-ta kuopa ir pric 
tos pacios kuopos paselpos 
skyrius gyvuoja gana gerai; 
prigulintieji gauna ligoje po 
$6 j savaitg paselpos; da- 
bar yra jstojimas tik $1, 
tatai gera proga lietuvianis 
j jy prisirasyti. Yra cia su- 

sitverus kooperativiska 
krautuve valgomy daikty ir 
kitokiy reikmeny, kuriai 
pradeda vis geriau sekties. 
Tarp lietuviy yra cia ir la- 
bai zemai stovinciy zmoniy, 
nes nezinia kuomi jie yra; 
vadina save anglais, ar ki- 
tokiais, o lietuvius niekina. 

lietuve apsivede su italijo- 
nu ir vestuves buvo tokios 

iskilmingos, kad nei vieno 

lietuvio, nei jos genchj. jose 
nebuvo, o tik vieni italijo- 
nai, kurie dziaugesi sulauk§ 
vientj lietuv? \ savo burp 

Sepetys nuo peciaus. 

Sheboygan, Wis. 
Siame miestelyje lietuviy 

apsciai gyvena, daugumas 
jij turi nusipirk§ savus na- 

melius. Lietuviij vertelgij 
jokiij nera, apart devyniij 
smukliij, kurioms ir cia ge- 
rai klojasi. Cia yra ir lie- 
tuviij baznycia, bet parapi- 
jos reikalai labai silpnai ei- 
na. Klebonaujant cia kun. 
Balinskui, lietuviij parapija 
labai graziai tvarkesi, bet 
jam is cia isvaziavus ir vel 
uzslinko parapijai sunkios 
dienos. Yra iia dvi pasel- 
pines draugijos, sv. Juozapo 
ir sv. Kazimiero, abidvi ge- 
rai gyvuoja. Yi*a taippat 
ir L. S. S. kuopa, kuri, pri- 
traukimui j savo tarpy dau- 

giau nariy, jau kelintu kar- 
tu parengia prakalbas. Da- 
bar nesenai taippat buvo pa- 
rengusi prakalbas, kuriose 
kokis-tai kalbetojas is Mil- 
waukee’s gyre socijalistus, 
ragino prie jy rasytis ir rin- 
kimuose balsuoti uz juos, 
nes, sako, isrinkus socijalis- 
tus valdininkais, dirbsime 

tile. tris valaudas i dieny. 
Reikia daugiau teisybes, o 

maziau pasigyrimo! — Oio- 
nai darbai gerai eina, visose 
dirbtuvese dirbama pilnas 
laikas. J. A, 

Wilkes-Barre, Pa. 

Pas mus “salta lcaip pe- 
kloj”, anot vieno uigerio, 
nes mat afrikonui geriau 
karstis, negu saltis. Tas 
nuolatinis saltis jau uStek- 
tinai inkyrejo ne trk juod- 
veidziams, bet k* visiems 

zmonems, ypac bedinie- 
siems. 

Musy mieste tarpe vaikij 
siaucia liga “measles”, ku- 

riaja visamc mieste serga 
apie 500 vaikij. Uzdrausta su 

vaikais eiti \ teatrus, ba- 
lius ir nekurios viesosios 
mokyklos uzdai'yta. 

Sausio 25 d. s. m. teko 
buti Scrantone “District 

Court’e”, kur issieme pilie- 
tybes poperas apie 100 

zmoniu, daugiausiai lietu- 
viai. 

Lietuviij baznycioj nepa- 
prastai salta, termometras 
rodo zero. Nors is rudens 
buvo taisomas apsildymas, 
bet pasirodo, kad viskas da- 
roma be tvarkos, lietikusiai. 

South Wilkes-Barre’j 
viespatauja didelis istvirki- 
mas. Nekurie girtuokliai 
savo dukteris atidave \ pa- 
taisos namus. K. K. 

Waterbury, Conn. 
Sausio 24 dieng, s. m. 

dirbtuveje Scoville M. F. G. 
Co. vienas italas peiliu per- 
skrode vidurius lietuviui 
Leonui Petkui, kuris tuo- 
jaus liko .nugabentas ligon- 
butin. Daktarai pripazjsta, 
kad jis isgis. Italas tuo- 
jaus liko suimtas ir paso- 
dintas kalejiman, bet teis- 
mo dar ikisiol uebuvo. 

Darbai siUomi tarpu eina 
gerai* visos dirbtuves dirba 
pilng, laikg, tai is kitur pri- 
buvusiam darbininkui dar* 
bas gauti nesunku. Visi 
lietuviai tarpe sav?s suti- 
kime gyvena. J. P, g. 

:,4 -■ ik 

East Arlington, Vt. 
“Kataliko” 3-ciam num. 

ir “Laisvej” porg sykiy 
buvo rasyta apie neprasytg 
atsilankymg pas mus is 
Hoosick Falls sveeiy-smuk- 
lininky. Kokis-tai Degti- 
nes Priesas savo korespon- 
dencijoj nurodo, kaip tuos 
neprasytus “svecius” is cia 

atpratinus. Jie ir patis 
atprasty, jaigu is musu pa- 
ciy tarpo neatsirasty tokhj, 
kurie su didele pagarba 
juos priima. Man rodos, 
kad tiems yra didesne ge- 
da, kurie tuos “svecius” 
atsakanciai priima, negu 
tiems “sveciams”, kaip 
Degtines Priesas rase. Is 
musy paciy atsiranda tokiy 
neismaneliy, kurie uz vieng, 
kitg nuody bonkutg negana 
kad po lietuviy namus juos 
vadzioja ir giria jy prekes, 
bet dar fabrikan nusiveda, 
kur viename tokiame atsiti- 
kime liko prasalintas lau- 
kan ir “svecias” ir vedzio- 
tojas. Taigi, jaigu nebutij 
tarpe musy tokiy neismane- 

liy, tai tie “sveciai” labai 
retai, arba ir visai pas mus 

nesilankvty. O kg parody- 
mas duriy tokiems “sve- 

ciams”, kaip Degtines Prie- 
sas rase, tai juos nei sildo, 
nei saldo, kol mums yra di- 
dele stoka susipratimo ir 

vienybes. 
Girtybes Priesas. 

Water bury, Conn. 
Sausio 25 d. s. m. eia pa- 

simire Juozapas Matusevi- 
eia, 51 metp amziaus. Ame- 

rikoj isgyveno 16 metp. 
Laidotuves atsibuvo sausio 
28 d. Velionis paejo is Su- 
valluj gubernijos, Priemj 
parapijos, Ateinantj pava- 
sarj: ji&: jengesi keliautrLier 
tuvon, bet jail neiemta- jam 
buvo isvysti savo teviskp. 
Dideliam nuliudime paliko 
savo ‘pae4, sunus ir dukte- 
ris. J. Valii.ekas. : 

East St. Louis, 111. 

Vietines lietuviij parapi- 
jos rcikalai gerai eina. Tu- 
rime gerjj klebonp, kun. 
Petraviciij, kuris yra labai 

geras del visii, daug geres- 
nis uz kun. Gadeikj. Die- 
ve duok jam ilgg, gyvenimq, 
ir ilgg. apsibuvim^ musij pa- 
rapijoj. Parapijonas. 

SKAITYTOJV BALSAI. 

Rochester, N. Y. 

“Kataliko” 3-ciam num. 

tilpo p. Antano Baranauc- 
ko is sio miesto lcorespon- 
dencija, kurioje neteisingai 
aprasoma apie vietinj “sv. 
Cecilijos” baznytinj chorg, 
ir apie svietiskg, “Aido” 
rdiora. Priguledamas j tuo- 
du choru nuo pat jij jsteb 
gimo ir gerai juos zinoda- 
uias, negaliu uztyleti neat- 

sakgs j ta. korespondenci- 
)?• 

Korespondentas beveik 
pradzioj korespondencijos 
raso: “Kada jau visus cho- 
ristus vargonininkas A. 
Kasparavicius gerai pramo- 
kino giedoti, tai nekurie 
cboristai erne vargonininkui: 
priesintis ir neduoti gero”. 
— Tas yra neteisybe. Ne- 
kurie giedoriai jau yra gie- 
doj§ bent keliuose .ehoruo- 
se ir gerai suprazdami gai- 
das, o matydami, kad var- 

gonininkas jii nepildo, pra- 
dejo priesintis neteisingam 
mokinimui. Kune giedoji- 
mai buvo be gaidij arba su 

gaidomis, o taktas lygus ir 
sykiu visiems balsams, tai 
dar siaip taip buvo galima 

pertrukiais, kufereifealinga 
takto islaikymasr, I tai pasi- 
darydavo tikras>misinys. Is 
tos tai priezasties pasidare 
piktumas ir neknarieu giedo- 
riai pradejo apleistiu chor§. 

Toliaus kordspofldentas 
raso, kad p. A. S^nkp var- 

gonininkas ismokino is gai- 
dij giedoti. Yra tai tik- 
riausia neteisybe, nes dar 
Rochester’yje nebuvo nei 

p. A. Kasparaviciaus, o jau 
p. A. S. mokino dainuoti sa- 

vo draugus if kaip is jo 
draugg girdejau, tai dar 

Lietuvoj budamas ̂ is giedo- 
davo baznytiniuose choruo- 
se is gaidg, o Amerikoj jau 
yra giedojgs bent keliuose 
choruose po kitus miestus. 

Kaip tik varg. A. K. pri- 
buvo j Rochester*}, tai p. A. 

Senkus su savo draugais is 

pirmos dienos pristojo } 

chorg ir vargonininkas pa- 
prase jo pamokinti nepazjs- 
tancius gaidg .choristus, kg 
p. A. S. su mielu noru ap- 
sieme ir dar reikale pade- 
davo perrasineti ir gaidas. 
Bet, kaip augsciati minejau, 
vargoninnikui nedabojant 
takto, o siek-tiek- supran- 
tantiems gaidas giedoriams 
reikalaujant uzlaikyti tak- 
tg ir muzikos zenklus, tarpe 
giedorig ir vargonininko 
daresi vis didesnis piktu- 
mas. Vargonininkas pra- 
dejo giedorius, o labiausiai 
p. A. S., skvjsti klebonui, 
buk jis noris isardyti chorg 
ir reikalavo, idant j} pra- 
salintg is choro. Isgird§s 
apie tai p. S. pats su savo 

draugais isstojo is choro ir 
sutvere “Aido” chorg, apie 
kur} pamingsime tdliaus. 

Korespondehtas toliau 
raso, kad 5 chpristai ir 2 
ehoristgs nugjo phs ktebong 
ir reikalavo pragalinti var- 

gonininkg, nes kitaip jie 
grasing ir pat} kunigg is 

parapijos prasalinti. Cia 
yra neteisybg, nes jokis 
choristas pas klebong nebu- 
vo nuej§s. Dalykas buvo 
taip. Daugeliui giedoriy 
isstojus is choro, o likusius 
paciam vargonininkui pra- 
salinus, pastarasiS be klebo- 
no zinios surinko kokias-tai 
vokietukes ir vieny nedel- 
dienj baznycioje giedojo. 
Klebonas isgirdigs, kad ne 

savi giedoriai gieda, paklau- 
se parapijony, kas ty chory 
importavgs ir uzsake vi- 
siems giedoriams susirinkti 
parapijos svetainen isaiski- 
nimui visy nesusipratimy. 
Paskirtam laike pribuvo vi- 
si giedoriai. Pora mergi- 
ny, eidamos j minety susi- 
rinkimy, uzejo pas p. A. 
Baranausky pasivadinti ir 

jo moterj, nes ir ji prigule- 
jo \ chory. Tenai mergi- 
nos pavaisinta ir liepta dry- 
siai sneketi pries vargoni- 
ninky A. K., idant kaip nors 

ji prasalinus, uz ky p. A. 
Bar. zadejo dar geriau pa- 
vaisinti. Nezuaia kodel p. 
A. Bar. savo duoty zodziy 
neispilde ir, rrbrs jau var- 

gonininkas ^-cias' menuo 

kaip atstatyta^, >6 ^aisiy tos 

merginos vis ^nesulaukia., 
Taigi, susirinkuso giedo- 
riams, klebonas uzklause jy 
visy nesutikimys priezasciy. 
Giedoriams paaiskinus, kle- 
bonas pripazino mrgonin- 
ky kaltu, bet norejo, kad 
vel Visi susitaikyty ir gie- 
doty po senovei,, Giedoriai 
atsisake giednti, bet nerei- 
kalavo vargonininko prasa- 
linimo. Vienok klebonas 

matydamas, kad delei var- 

gonininko darosi vis dides- 
ne suirute netik tarpe gie- 

vargonininko, o giedorius 
prase, idant jie nenustoty 
giedoj§, kol negaus naujo 
vargonininko. Einant gie- 
doti, p. A. Bar. atkalbine- 
davo juos nuo giedojimo, 
idant tokiuo budu greiciau 
gavus naujy vargonininko, 
vienok giedoriai dar giedo- 
jo apie 2 menesiu ir tik pa- 
galios netek§ kantrybes pa- 
mete, nes jau giedojime vi- 
sai nebuvo jokios tvarkos. 

Kaip tik klebonas gavo 
naujo vargonininko, tuo- 

jaus senajam atsake vieto, 
ko sis pastarasis nesitike- 
damas, visai nesirupino ies- 
koti sau kito vieto- Pribu- 
vus naujam vargoninkui p. 
J. Sakeliui \ Rochester, uz 

senoji vargonininko uzsis- 
tojo keli parapijonai, tarpe 
kuriy netiketai ir pats p. 
A. Baranauskas. Klebonas 
is senojo vargonininko pa- 
eme baznytinius raktus ir 
perdave jiios naujam. Daug 
dar yra kitokiy senojo var- 

gonininko prasalinimo prie- 
zasciy, bet buty perilga jas 
visas cia pamineti. 

Uzemus vietg ngujam 
vargonininkui, vel sugrjzo 
elioras, kuris dabar suside- 
da is 18 abiejij lyciy asme- 

mj ir atsakanciai yra mo- 

le inamas. Kick teko suzi- 

noti, p. J. Sakelis yra myle- 
tojas dainy, teatry losimo, 
todel ateityj gales nuveikti 
daug gero tarpe sios para- 
pi j os lietuviij. 

Korespondentas dar raso, 
kad “Aido” ehoras, tureda- 
mas 30 doleriy, ketino ati- 
duoti juos kunigui. Stebe- 
tina, is kur korespondentas 
tg girdejo, jaigu “Aido” 
ehoras apie tai nei manyti 
nemane. “Aido” ehoras 
dabar turi 27 abiejij lyeiy 
narius ir vasario 27 dieng 
s. m. sukaks jau metai kaip 
ehoras gyvuoja po vadovys- 
te p. A. Senkaus. Is sykio 
mazai kuris is dainininky 
suprato gaidas, o dabar jau 
ehoras gali sudainuoti bent 
kelis desetkus dainy, uz kg 
p. A. Senkui priguli garbe. 

Pabaigoje savo korespon- 
deneijos p. A. Bar. raso: 

“Istikro, kaip dar toli dau- 

gumas musy lietuviy stovi 
nuo tos skelbiamos artimo 

meiles, nes vienas kitg kaip 
zuvis zuvj eda”. Bet tie 
zodziai kaip syk tinka pa- 
ciam korespondentui. Yi- 
soj korespondeneijoj netei- 

singai uzsipuolama ant vi- 
sai nekalty asmeny, o taip- 
pat reikty paeiam p. A. Ba- 
ranauskui atsiminti, kaip 
keletas menesiy atgal jis 
tiesiog norejo “suesti” var- 

gonininkg A. Kasparaviciy. 
Dabar gi, kuomet “stikli- 
nis” dievaitis suminkstino 
jo sirdelg, tai jis verkia 
kruvinomis asaromis ir gai- 
lisi to paties vargonininko 
ir jo vaikeliy, kam jie vargg 
kencig. 

Pervelai, p. A. B., perve- 
lai!... 

Uzbaigdamas, vardan 

abiejy chory* kvieeiu Ro- 
chester’io jaunuomeng ne- 

pfaleisti laiko uz dykg, bet 
prisideti prie chory ir dar- 
buoties sykiu, o laikui be- 
gant, jvyks tarp musy mei- 
le-vienybe ir daug tada ga- 
lesim nuveikti lietuviy la- 
bui. 

Anieetas Slapelis. 

Zvilgis is salies. 
Patarle sake: “Ne?™Qlllr 

l vandenj, nes paciai 
sieis atsigerti”. Bei 

isdrjso laikrastyje patalpin- 
ti straipsnelj, nurodant j, 
jog Kristus galejo buti. 
Mat, “Keleiviui” tas buta 
nemadoje, uz k$ “K-k§” ir 
apsauke nieko nezinanciu ir 

tarp kitko pasake, kad 
“K-o” redakcija apie Kris- 
tij tiek tezino, kaip nere- 

gis apie sviesjj. 
Bet stai ir “islindo yla is 

maiso” ir pasirode, kiek tas 

p. Michelsonas zino apie 
Kristij ir Jo mokslg,. — 

“Keleivio” 4-am num. s. m. 

vietinese ziniose tarp kitko 
rasoma: “Kapucino misi- 

jij vaisiai pradeda jau pa- 
sirodyti. Pereitam ketver- 

ge (turbut sausio 18 d. s. 

m. L. J.) ant 3-cios gatves, 
po No. 7, So. Bostone pasi- 
kore savo kambaryje ant 

duriij Liudvikas Kiburys. 
Nors tikroji nusizudymo 
priezastis nezinoma, bet, 
kaip kaimynai kalba, Ki- 

burys paliko labai nusimi- 
n§s po kapucino misijij. 
Prisiklaus^s beprotiskij pa- 
mokslij, pradejo svajoti, 
kad gyvendamas zmogus 
tik nuodemes daro ir tokiuo 
budu vis giliau \ pragarg 
brenda”. — Na, tai tau ir 

garsaus “idealisto” argu- 
mentai! Zmogus mokina 
kitus doros ir laiko kvailais 
tikincius bei skaitancius 
sventrastj, kurj jisai pava- 
dina pasakomis, o tuom tar- 

pu jisai, pasiremdamas ant 

kaimyng pasakos, spauzdi- 
na laikrastin tg liudng sau- 

zudystes zinutg, primezda- 
mas kalt? tame katalikams 
ir T. K. kapucinui. Nema- 
nau tame pertikrineti “K.” 
red. nei apginti T. kapuci- 
ng, bet tiktai vardan teisv- 

bes noriu pazvelgti, kg ben- 
dro gali tureti kapucino pa- 
mokslai su tuomi nelaimin- 

gu sauzudziu. 
Juk jau pati praktika pa- 

rodo, jei kuris zmogus tiki 

i pragarg, tai turi tiketi ir 

j dangg. O kodel tas zmo- 

gelis panorejo sau pragaro? 
Juk ir kapucinas savo misi- 

jose aiskino, uz kokius dar- 
bus kokia vieta zadama. O 

Baznycia netik kg jau dva- 
siskai nubaudiia sauzudzius, 
bet ir kuniskai, nes nei jg 
lavong nelaidoja \ pasvgstg 
vietg. Nera ko stebetis is 

to, jaigu laisvamaniams ir 

juokingi kapucino pamoks- 
lai, bet visgi indomu zinoti, 
kodel jie nevertai uzsipuo- 
la. Juk visgi ir zmonisku- 
mas uzgina zmogui garb? 
plesti. Kad jau ir netiki j 
jo pamokslg, bet visgi rei- 

ketg tiketi, kad ir jisai yra 
zmogumi ir ne taip jau la- 
bai beprociu, kaip kas sau 

jsivaizdina. Juk beprotis 
dar nei vieng is kelio neis- 
vede ir nepaklaidiiio, kaip 
“-Kel. sau mano. Dang 
gali buti nusizudymo prie- 
zasciij, bet pilnai tikintis \ 
Diev$ zmogus nekados sau 

gyvasti neatims, nes nei 
tikejimas to nerodo, o jei 
kam ir atrodo, tai gal to de- 

lei, kad jisai tikejimo dog- 
mata visiskai nesupranta, 
arba, taip sakant, pats sau 

kreivai issidirba gyvenimo 
plianus. Todel ir minetas 
Kiburys greiciaus nustojo 
gyvengs per intekm§ “K.”, 
ar tarn panasiy gyvenimo 
bevilties skelbejij. Gal but, 
kad tas zmogelis po misijij 
pagavo neramumg, nes uzsi- 
kret§s “Kel.” amzinosios 

prapulties — liga, isgird§s 
pamokslininko gydancius 
zodzius, nuejo persitikrinti 
ir ieskoti sveikatos, taip sa- 

kant, amzino gyvenimo. Bet 

gal jau buvo pervelu, gal 
jau perdaug buvo jsiseneju- 
si bevilties liga, todel ir ka- 
<c.wjkSiSf. ■ T.*ir y 

pucino vaistai jau jam ne- 

gelbejo, per kg jpuole j am- 

zing desperacijg, kuri ir 
priverte atimti sau gyvastj. 
Reikia dar pastebeti, kad 
“Kel.” redaktorius tokig 
sauzudystes aukg primeta 
kapucinui, bet juk pasak pa- 
ties p. redaktoriaus sauzu- 

dystes — tai pirmyneigos 
zingsnis. Gal dar kas pa- 
mena, kaip anais metais S. 
Bostone gazu uzsitroskino 
viena mergina. P-as Mi- 
chelsonas tuomet rase, kad 

toji mergina padare zingsnj 
pirmyn, nes, pasibaisejusi 
sio suredymo ir neprama- 
tanti galo zmonijos var- 

gams, ji atsieme sau gyvas- 
tj. Nesinori nei manyti, 
kad p. Michelsonas nCpa- 
zintg tikejimo dogmatij, nes 

kartais apgynime tikejimo 
jisai uzima kiinigo vietg so- 

cijalistg debatuose, bet, > 

ziurint is salies, atrodo juo- 
kinga ir nendroms zmogui 
prisieina pasakyti, kad tik- 
tai tiek p. Mich, gali studi- 

juoti tikejimg, kaip katinas 

grybauti. 
Norint sj straipsnelj ra- 

sau vardan teisybes, vienok 
is kalno zinau, kaip busiu 

apsauktas is “Kel.” -puses. 
Tik, meldziamieji, pasi- 
stengkite atsakyti rimciau 

ir nuosekliau, idant savgs 
nesubiaurotumete. 

Luksiij Juozas. 

Chicago, 111. 

Musij parapijonai taip 
yra apsileidg, kad nekados 

neparaso jokios korespon- 
dencijos, ar zinutes apie 
§vieksn§, Raseiniij apskri- 
cio, Kauno gub. Mes 
svieksniskiai, budami Ame- 

rikoj jvairiuose miesteliuo- 
se, o ypaciai Chicago je, 
skaitom laikraseius ir dabo- 

jam, ar nera kokia zinute 

apie musij parapijq. Svieks- 

n§. Randame zinuciij is 

jvairiij Lietuvos parapijij, 
bet is Svieksnos netenka 

patemyti. Delko taip yra? 
Juk Svieksnoj yra nemazai 

apsviestesniij vyrij. Taigi, 
broliai, nebukit tokie apsi- 
leid§, surasykite visokius 
atsitikimus is musij parapi- 
jos, o mes rad§ tokias zinu- 
tes laikrastyje “Katalike”, 
akis isplet§ ziuresime kaip 
kas dedasi musij sodziuose. 
Mes labai pasigendam mi\sij 
rastininkij Svieksnoj, todel 
mes svieksniskiai Chicago- 
je, apie 10 vyrij, susirink§ 
siuomi nutarem atsisaukti 
ir pasiijsti dovanas ir uzra- 

sineti laikrastj “Katalikg,” 
tiems svieksniskiams kores- 

pondentams, kurie nuolatos 
siuntines korespondeneijas 
“Kataliko” redakeijai ir 
kurias matysime indetas lai- 

krastyje. 
Vardan svieksniskiij-chi- 

cagiefiiij, 
Povilas E. Krauleidis, 

4420 S. Hermitage avv 

Chicago, 111. 

Lengviau. 
Motina: — Delko nore- 

tum isteketi uz zemdirbio? 
Dukte: — Nes toksai 

lengviausiai isvesti \ lau- 

kus. 

Stebuklas. 
— Sliome, man regis bu« 

vai pas reb§ su prasymu, 
idant tavo pati pagimdytij 
sumj... Na, ir kaip, ar tas 

gelbejo? 
— O kaipgi, tik rebe taip 

karstai meldesi, kad apsi- 
reiske dar didesnis stebu- 

klas: pagimde sumj ne patLdl 
j bet mano nevedusi dukte^^ 


