
Iš Lietuviškų Dirvų. 
Youngstown, O. 

Keletas kartų buvo “Kata- 
like” pagarsinta ii mųsų mies- 
to korespondencijos, po ku- 
riomis pasirašęs nekoksai p. 
J. S., kuris netiktai ką neži- 
nojo nieko apie sutvėrimą lie- 
tuviškos parapijos šiame mies- 

te, bet dar pats, kaip liudija 
naujai sutvertos parapijos su- 

sirinkimų protokolai, nei m e- 

prisidėjo prie tveriamos para- 
pijos, bet tik ardė ir trukdė 

tą darbą visiems tiems, kurie 
su pasišventimu darbavosi ta- 

me reikale. Taigi ištyręs pro- 
tokolų knygas noriu pranešti 
savo broliams lietuviams, kaip 
tame dalyke darbuotasi lig 
rugpiučio 21 dienos š. m. 

Rugsėjo 26 d. 1909 metais 
Juozas Sabaliauskas užmanė 

sutvert lietuvių Rymo-katali- 
kų parapiją ir tą dieną su- 

šaukta tam tikslui lietuvių 
susirinkimas vokiečių katali- 
kų parapijos salėn. Susirinkę 
lietuviai nusprendė išrinkti 

komitetą parapijos organiza- 
vimui ir pinigų rinkimui. Ko- 
mitetan įėjo: M. Keršulis ir 
M. Seveika pirmsėdžiais, M. 
Baratinskas kasierium ir K. 

Stnpinkeviče sekretorium; J. 
Bukana ir J. Kubilius kolek- 
toriais. Ir šitie vyrai atsakan- 
čiai darbavosi, bet pats užma- 

nymas Juozas Sabaliauskas 
taip užsirūstino jam nepate- 
kus komitetan, kad po anam 

susirinkimui nieko nenorėjo 
girdėti apie tveriamą parapiją, 
bet dar kitus nuo to atkalbi- 

nėjo. Ir tas viskas taip tęsėsi 
lig sekančiam susirinkimui. 

Vasario 27 d. 1910 m. nau- 

jai išrinkias komitetas vėl su- 

šaukė susirinkimą ton pačion 
salėn ir šiame,, susirinkime 
rinkta naujas komitetas. Bet 
ir šiuo kartu tas pat komitetas 

pasiliko. Taigi Juozas Saba- 
liauskas ir vėl piktas išėjo iš 
salės. Tame susirinkime be to 

svarstyta dar apie partrauki 
mą lietuvio kunigo velykinei 
išpažinčiai ir tas dalykas pa- 
vesta komitetui. Kadangi tuo 

laiku čionai buvo parkviestas 
iš Cleveland, O. kun. J. Hala- 
burdt paaiškinti apie naujai 
tveriamos parapijos pradžią, 
taigi komitetas kun. Halabur- 
dą ir paprašė išklausyti vely- 
kinės pirmą nedėlią po Vely 
kų su išlyga, kad kunigas ga- 
lės sau tarp lietuvių padaryti 
iš liuoso noro kolektą, o kito- 
kio užmokesčio už jotrusą ne- 

bus. Kun. Halaburda su tuo 

sutiko, tečiau paskui virto 
viskas kitaip. Juozas Saba- 
liauskas ėmė rašinėti laiškus 

pas kun. Halaburdą ir daryt 
ant vietinių lietuvių visokius 

skundus, buk parapijos komi- 
tetas nėra atsakantis ir buk 

* kunigas už savo kelionę nieko 
iš lietuvių negausiąs. Kun. 
Halaburda paklausė jo tų raš- 

tų ir netik ką atsisakė tuščio- 
mis važiuoti, bet dar parašė 
laišką, reikalaudamas sau iš- 
kalno 50 dol. už kelionę ir 

viską. Komitetas gavęs tokį 
laišką manė reikalaujamą pi- 
nigų sumą surinkti, bet dau 

gumas lietuvių atsakė: “kaip 
bus kunigas, tuokart duosi- 
me”. Tatai M. Keršulis ir K. 

Stupinkeviče paklausė pas 
kun. Halaburdą per telefoną, 
kam jisai tieko pinigų iškalno 

reikalauja. Atsakymas gauta 
toksai: “Aš subatoj, t. y. ba- 
landžio 2 d. pribut negaliu, o 

kun. Vincas Vilkutaitis taip- 
pat nevažiuos, kol neprisiųsite 

r, 
> 50 dolerių. Aš pats pribusiu 

(nedėlioj) po pietų pas Juozą 
Sabaliauską į krikštynas ir 

kas norės, tasai galės vakare 

prieiti išpažinties”. 

Taigi dabar aišku, kaip tai 
tie Sabaliausko rašinėjimai 
sukėlė tarp kunigo ir žmonių 
neapykantą ir pasipiktinimus 
ir išpažintis užsitraukė vėl ant 
3 savaičių. 

Taip dalykams virtus, ko- 
mitetas sušaukė balandžio 3 d. 
ekstrą susirinkimą ir tame su- 

sirinkime nutarta pasiųsti 
Clevelando vyskupui prašy- 
mas su lietuvio kunigo reika- 
lavimu, kuris galėtų išklausy- 
ti velykinės išpažintieB. Tame 
susirinkime dalyvavo į 30 lie 

tuvių ir jie taigi įgaliojo ko- 

mitetą, idant pastarasis kreip- 
tųsi pas vyskupą vardu visų 
šio miesto lietuvių. Vokiečių 
katalikų parapija didelė. Tos 

parapijos klebonas, kun. 
Klouth lietuviams prielankus. 
Kuomet lietuviai nusprendė 
siųsti prašymą vyskupui, kle- 
bonas pasakė: “Jei vyskupas 
jums paskirs lietuvį kunigą, 
tai jis galės gyventi pas mane, 
prie mano bažnyčios; galės 
būt man pagalboje ir podraug 
galės organizuot lietuviams 

savą parapiją. Pertat komite- 
tas rašydamas prašymą pas 
vyskupą ir paprašė, kad orga- 
nizuojamon parapijon butų 
paskirtas naujai įšvęstas kun. 
V. Vilkutaitis ir kad lietuvius, 
kol jie sustiprės, apsiima savo 

globoje laikyti vokiečių para- 
pijos klebonas, taippat apsii- 
mąs užlaikyti pas save ir lie- 

tuvį kunigą. 
Balandžio 24 dieną s. m. Jo 

Mal. vyskupas mus prašymo 
išklausė ir paskyrė mums tą 
kunigą, kurio prašėme. 

Kun. V. Vilkutaitis dabar 

paskirtas vokiečių parapijoje 
vikaru, nes vokiečių kalbą 
moka, ir savo brolių lietuvių 
su jų prigimta kalba neuž- 

miršta. Įvedė lietuviams lie- 
tuviškus pamokslus vokiečių 
bažnyčioje ir jie sakomi kas 
nedėldienis 9—10 vai. rytais. 

Rugpiučio 21 d. kun. V. 
Vilkutaitis sušaukė lietuvių 
susirinkimą, kuriame išrinkta 

naujas komitetas ir daugumas 
lietuvių prisirašė prie organi- 
zuojamos parapijos, prižadė- 
dami parapijos naudai paau- 
koti nuo 10 lig 100 dol. Me- 
tais tokiuo budu norima ir ti- 
kima surinkti keli šimtai do- 

lerių. 
Tegu Dievas ilgus metus 

gausiomis mylistomis apdova- 
noja kun. V. Vilkutaitį už jo 
rūpestingumą naujai organi- 
zuojamoj parapijoj. ... * 

K. S. 

Portland, Ore- 
Šitas miestas nemažas, turi 

gyventojų į 200.000, tarp ku- 

rių randasi visokių tautų, čio- 
nai gyvena daugiau jau ir lie- 

tuvių ir jų nekurie skaito lie- 
tuviškus laikraščius ir knygas. 
Bet kaip kitui, taip ir čia lie- 
tuviai sunkiausius darbus dir- 
ba. 

Šitame mieste gyvena gal 
17 kitų kraštų konsulių, bet 

rusų konsulio nėra. 
Miestas turi 14 puikių dar- 

žų (parkų), turi puikią krasos 
stotį. Yra 22 bankai ir į 50 

visokių laivams stočių. Be to 

randasi 4 expreso kompanijos, 
28 federališki bustai, 64 sve- 

tainės, daugiau 100 viešbučių, 
4 telegrafų kompanijos, išei- 

dinėja 4 dienraščiai, yra 6 ge- 
ležinkelių stotįs, į 14 augštes- 
niųjų mokyklų, o viešųjų skai- 
toma ant 100,'Bažnyčių randa- 
si į 184, kurių 17 priguli kata- 
likams, o kapinynų 10. Neku- 
rie kapinynai labai dailiais ant- 

kapiais papuošti. 
Darbininkams čionai dide- 

lis skurdas. Miestas stovi ant 

upės Columbia ir ta upe iš 

vandenyno atplaukia prie 
miesto didžiausi laivai, taigi, 
rodos, ir darbų netruktų. Ir 
tiesa, darbų yra daug, darbi- 
ninkai kasdiena dirba, bet kas 
iš to, kad mažai už darbą mo- 

kama. Ką uždirba, tai pakan- 
ka kaip tik prasimaitinimui, o 

apie lėbavimus ir geresnius 
laikus negalima vargšui nei' 

pagalvoti. 
Chinų mieste daugybė gy- 

vena. Jų daugumas užlaiko 
skalbyklas ir iš to verčiasi, su- 

renka sau turtus. Visa miesto 

pramonė ir verteivystė randa- 
si anglų ir žydų rankose. Nors 

žydų čionai gyvena daugybė, 
bet jų nei vienas sunkaus dar- 
bo nedirba. 

J. S. Povas. 

West Pullman, 111. 
Šis miestelis guli pietvaka- 

rų pusėje nuo Chicago did- 
miesčio. Miestelis labai dai- 

lus, gatvės medžiais apsodin- 
tos, kas vasaros metu suteikia 

puikų darbininkams pavėsį, 
uždengia jų namus nuo kait- 

rių taulės spindulių. 
Čia yra visokių dirbtuvių, 

medžio ir geležies. Darbai 
slenka neprasčiausiai. Iš ki- 
tur pribuvusiems darbas gauti 
galima. Daugiausiai dienoje 
dirbama 10 valandų ir mažiau- 
siai už dienos darbą gaunama 
mokėti $1.75. 

Čia lietuvių gyvena į porą 
tūkstančių. Laikraščius retas 

kas skaito ir retai kur galima 
sutikti “Katalikas” arba “Lie 
tu va”. O kitokių nematysi. 
Tatai ir lietuviai tams) beje 
tuno, nesupranta kas yra ap- 
švietimas ir kokia ir jo nauda. 

Lietuvių draugijos yra se- 

kančios: Tėvynės Mylėtojų, 
Šv. Kryžiaus, West Pullma- 
no Lietuvių Kliubas ir SLA. 

kuopa. Sulyginus su tokiuo 

lietuvių skaitlium draugijų 
labai maža, lietuviai nesupran- 
ta jų naudingumo. 

Verteivių yra: 3 smuklinin- 

kai, 1 mėsininkas ir 2 barzd- 
skučiai. Tai ir viskas. Vertė- 
tų lietuviams stverties drąsiau 
už verteivystės, bet ne nuola 
tos skursti su sunkiais darbais. 

W. M. 

Turkey Red 

Pirk Dežutą Szendie 
pamėgink dėžutę o niekad 
nenorėsi kitokių cigare- 
tų. Suv. Vai. prezidentas 
negali rūkyti geresnių 
cigaretų kaip TURKEY 
REU. / 

PARDUODA VISI PREKEJAI 
‘ 

S. Anargyro* korporacija, savastis 

Ine o ^.. 

CIGARETTES 
yra padirbti iš čysčiausio 
Turkiško tabako ir turi 

puikų skoni randamą tik 

geriausio darbo cigaretuose. 

JCYPTtĄH K 
C'6A*CTTES. jį. 

TO for TO<t 
Rumford, Me. 

Rugpiučio 21 dieną vietinė 
Šv. Roko draugystė turėjo sa- 

vo iškilmingą apvaikščiojimą, 
šventino savo karūną. Apvaikš- 
čiojimas nusidavė labai dailus, 
buvo prakalbos ir salėje ne- 

pardavinėta svaiginantieji ge- 
rymai. Svetimtaučiai stebėjo- 
si tokiuo lietuvių blaivumu ir 

susiklausymu. 
P. L. V. 

Cedar Raplds, Iowa. 

Miestelyj 6U darbais dar 

taip daug nesunku, bet ieš- 
kantiems darbo iš kitur — 

darbas gauti labai sunku, o 

gal net ir negalima. 
Vietiniai lietuviai vis dau- 

giau ima krutėti. Jau atsira- 
do trįs lietu vių valgomų daik- 

tų krautuvės. 

Rugpiučio 8 d. čia buvo 

pirmosios lietuvių vestuvės 

kaip šitas miestas uždėtas. 

Černogorija—karalyste. 
Rugpiučio 28 dieną Oerno- 

gorija (Juodkalnija) tam tik- 

ruoju reskriptu liko pakeista 
karalyste, o kunigaikštis Ni- 
kita pasivadino save Mikalo- 

jum I. Iš to visame krašte la- 
bai džiaugtasi. Karalius Mi- 

kalojus I jau apvainikuotas. 
Ton keiston iškilmybėn susi- 

važiavę iš visur Černogorijos 
pasiuntiniai ir skaitlingos de- 

putacijos iš visų krašto kam- 

pų, o taippat iš Dalmatijos, 
Albanijos, Senosios Serbijos 
ir Italijos. Daugumas delega- 
cijų pribuvo savo tautiškuose 
parėduose. 

Naujas karalius savo kal- 

boje liaudžiai prižadėjo dar- 
buoties jos ir viso krašto la- 
bui. 

Kopenhage šiomis dienomis 
atsibuvo viso svieto socijalistų 
atstovų kongresas. Čekai soči- 

jalistai pareikalavo, idant vi- 
sokia socijalistiškoji literatūra 
čekams butų išleidžiama pri- 
gimtąją kalba, bet daugumas 
juos užrėkė, kad jie privalą 
laikyties vokiečių kalbos. Če- 
kai tuo labai neužganėdinti. 
Dabar tatai aišku, kad socija- 
listams tauta nerupi, bet jų, 
ty. vokiečių socijalistų, dar 
norima sava kalba antmesti 
kitoms tautoms. Na, ir klau- 
soma vokiečių! Puiki laisvė, 
nėra kas sakyti. 

tį? L 

E s. w 

I CONEY (SLAND'S 
BOV/E&Y 

Lyglaikinis jaunas New Yorko majoras M 
New Yorko pasilinksminimo vietą Coney Isla 
jantus, išvaikė merginas ir uždarinėjo smukles 
nanti gėralai. f 

heli, kuris turi tik 31 metus, ėmėsi energiškai apvalyti 
gulintį ant vandenyno kranto. Jis ten pakeitė polici- 

Dabar tenai tik dvejose vietose pardavinėjama svaigi- 

_ k 

Dr. G. M. Glaser 
Sziuomi spreiszkiu pagodotai visuo- 

meniai, jog esą seniausias gydytojas ant 
Bridgeporto, praktikuojant per 19 me- 
tų, perkėliau saro ofisą ir gyvenimą 
savo locną namą po nr. 

3149 So. Morgan. St. 
Kerte 82-ros gat. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng- 
siuosi užganėdinti kaip ir ligsziol. Pasi- 
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to- 

linus mane rems, esiu namie ant kiek- 
vieno pareikalavymo dieną ir naktj. Ei- 
siu specialistas ligose vaikų, moterų ir 
vyrų. ir užsendintose ligose. Darau vi- 
sokią operaciją. Liekuosi su pagarba 

Telefonas Tards 687 

Dr. G. Glaser 
3149 South Morgan Street 

Kertė 32-ros gatvės. 

DR. P. BOZINCH 
Lietuviškas Daktaras iš 

seno Krajaus. 
Ofisas 5X9 Milvankee Avenue 

Phoue Monroe SOI 

nno 10 iki 12 ryte ir nno 6 iki 9 vakare. 
Gyvenimas 1629 N. Spaulding Avė. 

Tel. 4823 Inrlng Park 

priesz 9 vakare ir nno 12 iki 2 po piet. 

DR. J. L. ABT 
Fasekmingiausiai gydo visokias vyrisz- 

kas moteriszkas ir vaikų ligas. 
VALANDOS: 

Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po piet ir 
nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Nedaliomis nuo 
8 iki 10 ryte. 

DR.JOSEPHL. ABT 
1832 S. Halsted St., Chtcago, 111. 

Telepbone Canal 37 

Telephone Yards 2716. 

URA VISI PAS 

Juozapa Ridiką. 

Turiu didelę salę dėl 
mitingų, vąšeli jų ir tt. 

8853 Illinois Ct. kertė 88 

J. ADOMAITIS 
UŽLAIKO 

PUIKU 8ALIUNA 
Szaltas alus skani arielka 
ir kvepenti Havanos Cigarai 

17ta ir Union Avė. Cbicago 

Lietuviškas Sali linas 
PETRO JAIJKSZCZIO 

Oi vyreli alus, o 
stiklai milii- 
niszki, geriau- 
sias vynas dek- 
tine rugine o ci- 
garai tai net isz 

I paczios turkijoe 1 kaip rukai tai 
l net dūmai kve- 
pia. 

2158 W. 2Srd ST. 
kerte Leavitt et Phone Canal 4019 

Paduodu dėl žinios vi- 
siems lietuviams! 

Kad ass Juozapas Barevicze jau antri 
metai kaip asz uždėjau tikrą lietuviBz- 

ką sklodą visokių gerymų arba (Whole- 
sale Liąuor Dealer). Užlaikau visokius 

gerymus nuo pirmutinio iki paskutinio 
ir parduodu pigiau negu kiti. Teipogi 
turiu Sali uną ir Svetainę dėl Mitingų 
Veselijų ir Balių. Meldžiu visų brolių 
lietuvių, kad reikalaudami kokiu nors 

gerymų, kožname reikale kreipkitės pas 
mane, ale ne pas žydus, nes gausite ge- 
resnius gerymus už pigesnę kainą ir 
katrie ateisite kaip persitikrinsite, bu- 
site visi užganėdinti. Ant pareikalavi- 
mo siuncziu visokius gerymus j visas 
dalis Ameriko 

JiOZAPAS BAREVICZE 
1701 —1703 So. Canal St. kam. 17 St. 

CHICAGO, ILL. 

i. f. ibis ; 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance. 

Ezamlnavoju Abstriotns, Ir at* 
lieka kitus visas reikalas No* 
tariuszo pigiai ir atsakančiai. 
Visą saro dgrbą gvarantuoju. 
Eikit pas Uetav| o no pas sve- 

timtauti. 

917-33rd St. 
sa-l 5428. 

i Seniausia Lietuviszka Karczema 
CIUCilGOJE 

L. AZUKO 
3301 Auburn Ava., kirti 33čios gatrH 

Dėlto asz ir turiu seniausii} ruginių ir miežinių 
gėrynių, kaip szalto aluczio, gardžios arielkcles 
ir kvepenczių cigarų. 

Kur begi Raulai? 
Nugi pas PET- 

9 RA SZLAKI, nea 
esu labai isztroae- 
kęs, o pas ji gali- 
ma atsivedyti, nea 

jis turi bavarska 
alų, gardžią ruską ocziszczina, cigarus 
net isz Havanos. Tai ilgiau negalia su 
Tamsta kalbėti, lik sveikas, tunu skn- 
binties, prie to jis duoda geriausias ro- 
dąs visokiuose reikaluose ir provose. 
Teippat eina už vertėja i visokius sudus, 
priima visokias provas, teippat ir už už- 
musztus fabrikose iszvaro teisingiausia. 
Parduoda namus ir lotus visose dalyse 
miesto. Padirba visokias poperas. Pa- 
skolina pinigus ant namu ir budavoji- 
mo. Teippat užsiima su asekuracija na- 

mų ir rakandų. 
PETRAS SZLAKIS 
(Tarpe 33 Place ir 33 Street.) 

3321 AUBURN AVĖ. CHICAGO, ILL. 
Telefonas Yards 2451. 

I 

VIENATINIS LIETUVIU HOTELE3 
ROCHESTERYJE 

JOS RICKIO 

Užlaiko puikų alų, elių ir porterį; pui- 
kiausi arielką Havanos cigarus. Pribu- 
vus keleivis visados gauna nakvynę ,ir 
visą patarnavimą. 
781 Clifford kertė Henry 8t. 

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS 

JURGI ARTISZAUSKA 
Nes jisai 

užl a i k o 

szaltą alut 
geriausią 
degtiną, o 

^ cigarai vai- 

|kine, tai 
knet isz pat r Kauno. 

J. ARTISZAUSKAS, 
8263 8. Halsted St. Chicago. 

KUR VAŽIUOJI POVILAI 

(^PAH WM MUKUS 

^- 

Užlaiko szaltą alų, geriausę degtinu ir 
kvepenczius Havanos Cigarus. 

WM. MUKUS, 
722 1Y. 120th St. West Pullman,lll. 

Tel. Weat Pullman 104 

Jonas Brazauskis 
UŽLAIKO 

PIRMOS KLIASOS SALIUJiA 
Sraltas A lūs, Gardis Arislk 
Kvepianti Havan os Cigarai 

8200 So. Halstsd St. CMcago Iii. 
Kampas 32-ro Str. 

Telephone Yards 3750 

PIRMOS KLIASOS SALIUNAS 

T. RADA.VICZE 
Linksminkis brolau pas mane atėjus 

nes asz užlaikau szalta alų, geriausia 
vyną ir rugine DEGTINE, o cigarai tai 
net isz pat Turkijos o prieto turiu dide- 
lę Halle delei Mitingų, veselijų ir kito- 
kiu susirinkimu, kuris pas mane atsi- 
lankys tai bus szirdingai priimtas ir su- 
ramintas lieku Su godone, 

T. RADAVICZE 
938 — 33rd. Chicago, III. 

Pilone 1044 

Lietuviškas Saliunas 
NORTH CHICAGOJ. 

Užlaikau ge- 
riausius gery- 

į mus, szaltą a- 

) lų geriausią a- 

rielką ir pui- 
kius Havanos 

: cigarus. Esu a- 

gentu WestSi- 
des Brewery 
Ea pas mane 

atsilankys bus užganėdintas. 
JOS DACKEYICZE 

lOth and Victoria Sts. Nortb Chicasro. 

Samuel Kulwinsky 
Didžiausia Liker Sklodas. 

Užlaikau geriausius gerymus, szalta 

alų, geriausia arielka vardu “RUS- 
BY BYE” ir kitų visokių gerymų ir 

puikiausius Havanos cigarus. Teipgi 
pristatom orderius į namus ant viso- 

kių balių. Isz toliaus atvažiavusiems 
atmokam kelio kasztus. 

9055 Commercial Av. kampas 91 gat, 
Tel. So. Chicago 5783. 

LIETUVIAI ISZDIRBEJAI 

Geriausiu Hmnos Doraesti 

WH1TE KOŠE CLUB 
SABOTSKIS Ir LKTUK1S 

4614 So. Wood St. Cbioaft 11L 


