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Kelios savaitės atgal 
“Katalike” paskui rusų 
laikraštį “Biel. Žizn” bu- 
vom patėmiję. jogei neku- 
rios Lietuvoje lietuvių or- 

ganizacijos sumaniusios pa- 
dalinti Vilniaus Rymo-Ka- 
talikų vyskupijų, idant tuo 
budu sulaikius ten lietuvių 
ir baltarusių lenkinimą ir 
su tuo tikslu lietuvių orga- 
nizacijų ingaliotieji buvę 
padavę net prašymą Peter- 
burgan. 

Dabar paaiškėjo, jogei ta- 
sai “Biel. Žizn” (dabar pa- 
keista : ‘ ‘ Šie yero-Zapadna j a 

Žizn”) rašymas yra faktiš- 
kas melas, idant tomis intri- 
gomis dar labiau lietuvius 
su lenkais Vilniaus vysku- 
pijoje supiudyti ir, idant 
lietuvius Ryme perstatyti 
labai negražioj šviesoj. 

Tomis dienomis “Katali- 
ko” redakcija iš Lietuvos 

gavo tame reikale praneši- 
nu}, kuris sekančiai žodis į 
žodį skamba: 

“Kad sutramdžius nuola- 
tai lenkų spaudos platina- 
mas įvairias piktu noru 

leidžiamas paskalas apie lie- 

tuvius, maloniai prašau ne- 

atsisakyti artimiausiame 
gerbiamojo Tamstos laik- 
raščio numeryje išspauzdin- 
ti šį pranešimų: 

Lietuviai labai yra suju- 
dinti nedovanotinais lenkų 
spaudos pasielgimais, palei- 
dus paskalą, kad lietuvių or- 

ganizacijos pradėjusios ru- 

pinties Vilniaus Rymo-Ka- 
talikų vyskupijų panaikinti. 

Dabar paaiškėjo, jog pas- 
kalos tos buvo platinamos 
ne vien tik tam, kad sukė- 
lus Rymo kurijų prieš lie- 
tuvius, bet ir didesniam len- 

kų agitacijos pasisekimui 
tautiškai nesusipratusioje 
minioje, artinantės, sulig 
Administratoriaus paliepi- 

mo, busimajam Visų gyven- 
tojų surašinėjimui pagal 
tautas. 

Nors lietuvių organizaci- 
jų atstovai apreiškė, jog tai 

netiesa, nors lietuvių spau- 
da užprotestavo, vietiniai 
lenkų laikraščiai, užuot pri- 
pažinę, kad išplatintos jų 
paskalos yra melagingos, 
atkakliai tyli net ir lietu- 
viams viešai pavadinus tokį 
jįj pasielgimą, provokacija. 

Lietuvių organizacijos in- 

galiotinis, 
Donatas Malinauskas”. 

Rugpiueio 24 d. 1911 m. 

Vilnius, 
Jurgio prosp. 22. 

* 

* * 

Žinomas Prūsų Lietuvos 

veikėjas ir “Byrutės” lei- 

dėjas, Jonas Vanagaitis, 
Chicago apleido rugsėjo 22 

dieną ir iškeliavo į Balti- 
more, Md., iš kur keliau- 
siąs į Philadelphią, paskui 
į New Yorką, o iš ten gai’- 
laiviu “Vilhelm der Gros- 
se” nusiduosiąs į savo gim- 
tinį kraštą, į Prusus. P. J. 

Vanagaitis trumpu laiku su 

kalbomis apkeliavo beveik 
visas didesnes Amerikos lie- 

tuvių kolionijas. Tiktai 
viename Cbicago yra atlai- 

kęs 15 kalbų. Bet dar daug 
lietuviij skaitlingų kolioni- 

jii buvo priverstas aplenkti, 
nes Mažoje Lietuvoje jo 
laukia labai svarbus darbai: 

viena, šių metų pabaigoje, 
o vėliausiai ateinančių pra- 
džioje Prūsuose atsibus rin- 
kimai atstovų Vokietijos 
parlamentan, reikia tad 

stengties Prūsų lietuvius 

supažindinti su tais daly- 
kais, idant iš lietuvių tarpo 
parlamentan penkeriems 
metams nepakliūtų išnaujo 
koks vyriausybės tarnas, 
kai kad dabar yra kun. Gai- 

galaitis, kuris stengiasi lie- 
tuvius ištaųtinti, suvokie- 
tinti; antra, p. Vanagaitis 
prižadėjęs ateinančiame 

spalyj savo laikraštį “By- 
rutę”, kuriam rinko Ameri- 

koj prenumeratą, pakeisti 
savaitiniu laikraščiu, tat ir 

prisieina t* delei skubinties 

tėvynėn, kad išpildžiųss&VO 
prižadėjimus. 

•*v « : >■ -! 

P. J. Vanagaitis tai tik- 
rasis Lietuvos patrioto ty- 
pas. nenuilstantis darbinin- 
kas Prūsų lietuvių jaunos 
kartos žadinime iš vokiečių 
bangų, kurios lietuvius ry- 
te rijo, pasidėkavojant to- 
kiems išsigimėliams G alga- 
lapiams ir kitiems Vokieti- 
jos vyriausybės bendrams. 
P. J. Vanagaitis patripty- 
bei taip daug pasišventęs, 
joge i nesigailį s lietuvių pa- 
žadinimui savo visų asme- 

niškų turtų ir svcikątoę. Jis 
tikisi šventai, jdgei su Di- 

džiosios Lietuvos tėvynainių 
ir Amerikos lietuvių pagal- 
ba pasiseks Prūsų lietu- 
viams inkvėpti išnaųjo jų 
prigimtų lietuviškų dvasių 
jtr pasiseks jiems inkalbėti 
laikyties savo tautos ir už 
tautos reikalus guldyti ben- 
drai savo galvas. 

Velijame p. J. Vanagai- 
čiui kuolaimingiausiojo pa- 
sisekimo, idant laikraštis 

“Byrate” kiekvieno Prašų 
lietuvio grineioj atsirastų 
ir, idant kuoveikiausiai pa- 
sisektų atgaivinti Mažąją 
Lietuvą, o tuo budu, idant 

Prūsų lietuviai kuoveikiau- 
siai užmegstų artvmiausius 

! ryšius 'su savo broliais Di- 

džioje Lietuvoje ir Ameri- 

koje. 
P. J. Vanagaitis iš New 

Yorko Europon išplaukė 
pereitą utarninką. Laimin- 

gos jam kelionės! 
* 

/, «... * 

Vilniškė “Viltis” rašo, 
jogei Peterburgo Mokslų 
Akademija spauzdinanti ži- 
nomo musų kalbininko, ve- 

lionio kn. Jaunio, “Lietuvių 
kalbos gramatiką”. Joje 
pilnai busią perduota kun. 

Jaunio rašyba. Gramatika 

tuojau pasirodysianti. Bu- 

sią atspauzdinta tik 100 eg- 
zempliorių. 

MUSŲ DEŠIMTIS PRI- 

SAKYMŲ. 

Esame lietuviais, mąsto- 
me ir jaučiame lietuviškai, 
instinktyviškai stengiamės 
nusigriebti lietuvystę, o juk 
kiekvieni nauji metai mums 

pažymi aiškius ir didelius 
musų prasižengimus prieš 
lietuvystę ir abelnai visą 
tautos padėjimą. Musų 
Amerikon ateivystė yra pa- 
naši didelei ir tvirtai salai 

tarptautiniame, okeane; žiū- 
rime į tos salos platumą, 
karštai skaitome čionai 
ateivius šimtais tūkstančių 
ir, pasitikėdami tam savo 

skaitlingumui, šaukiame: 

“Nepasiduosime!! 
Bet pats vienas mus 

šauksmas čionai nieko ne- 

gali gelbėti, kadangi užpuo- 
lančios okeano vilnys nuo- 

latos, sistematiškai ir tai 
dar lengvu budu plauna mu- 

sų salos krantus,. drasko 
musų dirvą ir metai po me- 

tų įsiskverbia musų tautinin 
susikuopiman. Todėl mums 

reikia tas dalykas visuo- 
met savo omeny,] laikyti, 
prieš tuos pavojus reikia 

taisyti pylimus, apsaugoti 
krantus, idant užpuolan- 

j tiems gaivalams neleidžius 
prie mus prisigriebti. Mums 
netik reikalinga jausti ir 

galvoti, bet tuojau imties 
kokio nors apsigynimui ple- 
n«i 

Apsigynimui skaitlingi 
budai randasi mumyse pa- 
ČiUDse ir tie pavieniai (bu- 

įdai mažesniame" ar dides- 
įiiiame: į tarpe 
^atranda. iMwfe!2 Bet 
jkad' .nėžjmdįpll 'pasekmė 
Sneatsąko JpaMajfioms,^prie- 
įžasties reikfc|Spqti. inusų 
typinėj tikspi^nd stokoj, 
įmtisų prideMipf Nesupra- 
time. Kai*^aį yisi puola- 
mės vienon pNsen ir savo 

krūtinėmis uždengiame vie- 
ną išlaužimą savo tvirtovėj, 
o tuo tarpii devyniais ki- 
tais išlaužimais priešai ver- 

žiasi į irmsij 'Sodybą. Čio- 
nai mums reikia turėti atvi- 
ras akis ant v^su" pusią, ka- 

dangi iš visrĮ pusiu grasia 
mums pavojus, čionai nie- 
ko negali gelbėti laiko nar- 

sumas, čionai ant ištisos li- 

nijos reikia stovėti petis su 

petim ir Meku galima gin- 
ties nuo ištautėiinio. 

Tatai sutraukime krūvon 
visus mus tautinius prisa- 
kymus išeivijoje, laikykime 
juos sau už savo prųlerystę 
ir neatšaukiamą, neatbutį ir 
įsidėmėkime, kad kaip Mo- 
zės dekaloge nevalia išmesti 
šalin nei vieno prisakymo, 
kad nesugriovus visų kitų, 
taip mums be baisaus pavo- 
jaus yra draudžiama užmes- 
ti kurį-norš postuliatą, mu- 

sų išeivijos būvio, kadangi, 
toksai užmetimas urnai gali 
musų išeivijoje pagimdyti 
išlaužimą ir tuokart butų 
viskas mums pabaigta. 

Musų tautiniai prisaky- 
mai išeivijoje taip yra na- 

turališki ir aiškus, kad juos 
pavieniui visi gerai supran- 
tame ir gerbiame. Vienok 
mums apeiną tas, idant mes 

tuos prisakymus pildytu- 
mėm ne pavieniui, bet idant 
anuos surinktnmėm vienon 
krūvon ir nuolat prieš akis 

turėtumėm kaipo kokią cie- 

lybę ir abeinąi visus pildy- 
tumėm. "■ ... t 

O tie dešimts! prisakymų 
išeivijoje turėtų skambėti 
sekančiai: 

1. Turėk nuolatinę sąjun- 

gą su tėvyne — Lietuva. 

Nei per valandėlę išeivijoje 
mums nevalia pamiršti, jo- 
gei vienatinė, didi ir amži- 

na mus priderystė vadina- 
si: Lietuva. Nors šimtais ir 
tūkstančiais mylių nuo Savo 

gimtinio krašto esame at- 

sitolinę, visi musų širdingi 
jausmai turi linkti Lietuvos 

pusėn,' kadangi tenai mus 

lopšys ir karstas. Čionai 
mes esame kaipo kareiviai, 
pasiųsti iš Lietuvos į sve- 

timas šalis su ypatingomis 
pasiuntinybėmis; tatai nuo- 

latos budėkime ir bukime 

pasirengę klausyti balso 

tos, kuri mus valdo, kurios 

mes esame vaikais. J ei 
mums kuomet nors prisieis 
čionai numirti, savo pride- 
rystes palikime savo vai- 

kams, įsakydami šventai 

pildyti lig kapų. 
2. Mylėk prigimtą kalbą. 

Tiek mus lietuvių daug 
šioj išeivijoj, kiek tai daug 
turi būt musų prigimtosios 
kalbos skambesio! Bet ar 

taip yra? Visupirmu saugo- 
kime kalbos grynumą tarp 
vaikų, neleiskime vaikams 

namie kalbėti Svetimomis 
kalbomis. 'Angliškai vai- 
kai pakaktinai išmoks lan- 

kydami mokyklas. Todėl 
namie tegu tik ^lietuviškai 
tarp savęs kklba, su tos kal- 
bos pagalba tegu ingįja Lie- 
tuvos meilę, tegu labiau pri- 
siriša prie tėvynės reikalų. 
Paaugęs vaikas maišosi su 

svetimaisiais, gimtinės kal- 
bos balso negirdi ir, jei tok- 
sai iš mažens nebus lietu- 
viškai išmokintas — pražus 
jis lietuvystei. 

3. Augštai kainuok savo 

didybę. Esame priversti 

tarp svetimųjų gyventi n 

esame išstatyti tankiausiai 
ant pašaipų ir įvairių pa- 
gundų. Nemokėdami pri- 
derančiai apkainuoti savci 

didybės, svetimtaučių aky- 
se nusižeminame, tuo pačiu 
budu žeminame ir savo tau- 
tos Vardų. Didybės jaus- 
mo stoka pagimdo paniekų 
ir moralį nupuolimų, o tan- 
kiai ir skurdų. Žinokime, 
jogei svetimtaučiai tik ieš- 
ko progos mus pajuokti, o 

paskui išnaudoti. Pasista- 
tykime prieš anuos savo di- 
dybe ir nesuteptu vardu. 

4. Nemiršk lietuviškų pa- 
rapijų. Kelis desėtkus mi- 

lijonų musų išeivija yra 
išleidžius bažnyčių ir para- 
pijų palaikymui Amerikoje. 
Kas metai visi skiriame' 
bažnyčioms, galima sakyt, 
milžiniškas dešimtines. Ta- 
tai rūpinkimės, idant tie 
bažnytiniai turtai butų ap- 
verčiami netik Dievo gar- 
bei, bet ir lietuvystės labui; 
juo labiaus tėmykime, idant 
tie musų surinkti pinigai 
nebūtų naudojami lietuvių 
ištautinimui, bet musų pa- 
čių labui. Musų obalsiu 
privalo būt: Turime tu- 
rėti Amerikoje lietuvius 
vyskupus, nes kitos tautos 
mus aplenkė tame dalyke 
ir paliko mus užpakaly be- 

tylint ir bežiopsint. 
5. Steigkime lietuviškas 

draugijas. Kiekviena lietu- 
viška draugija, ar tai būt 

pagalbinė, ar tai moksliš- 
ka, by tik lietuviška, verta 

parėmimo. Menkiausioj i 
lietuviška draugija mums 

turi būt artimesnė, nei kad 
geriausioji svetimtautiška. 
Kiekvienas lietuvis, Ameri- 

koj gyvenantis, privalo į ko- 

kių nors draugijų prigulėti, 
kad nuo abelno narių skaįt- 
liaus visose draugijose lau- 
kiama daug gero; reikia ži- 
noti, jogei prisiartįs tie lai- 

kai, kuomet visos draugijos 
paduos sau rankas ir iš vi- 
sti narių sutvers vienų mil- 
žiniškų lietuvių armijų, ku- 
rios užduotimi bus pakelti 
ant augštesnės papėdės mu7 

sų išejvijų. 
6. Remk savuosius. Lie- 

tuvių prekyba yra beveik 
išimtinai apribuota tik lie- 

tuvių tarpe, todėl tą preky- 
bą, kokia ji nebūtų, reika- 
las lietuviams remti viso- 
mis savo spėkomis. Prekių 
kokybė ir kaina priklauso 
nuo pirkėjų. Ir jei mes sa- 

viškių krautuvininkų arba 

pirklių neremsime ir jų ne- 

palaikysime — jie visi arba 

nupuls, arba tik anemiškai 
laikysis. Juk nūdien visur 

pas lietuvius krautuvinin- 
kus visko galima gauti pirk- 
ti. Pirkdami pas juos, už- 
darbį paliekate lietuvių 
rankose, padauginate Ame- 
rikos lietuvių turtus. Ne- 
penėkime savo pinigais žy- 
dų ir kitų svetimtaučių. 

7. Atjausk tautišką vieny- 
bę. Lietuva politiškai pa- 
dalinta į dvi dali: į Didžią- 
ją ir Prusą Lietuvą. Tenai 
viešpatysčių sienos nelei- 
džia abiejų dalių lietuviams 
susiartinti ir paduoti vieni 
kitiems rankos. Amerikoje 
nėra nei sienų, nei kordonų; 
čionai tatai negali būt skir- 
tumo tarp prūsų, žemaičių, 
augštąičių arba dzūkų. Vi- 
si yra lygus lietuviai, visi 
broliai. Taigi nesiskirsty- 
kime į partijas ir partiji- 
kes, kadangi toksai darbas 
akyveizdoj tautos yra pik- 
tadariškas ir nedovanotinas. 
Supraskime, jogei tie keli 
šimtai tukst. musų išeivijos 
— tai gyva dalis jnusų ahel- 
nos tėvynės. Privalome iš- 
vien dirbti tautofc labui. Iši 

oaugŲ tarpo lai prasmengi 
visoks šovinizmas ir fanatiz 
mas, visokios partijos ii 
skirtingos pažiūros. 

8, Steigk darbininkų ar 

ganizaeijas. Veik risi čio 
nai lietuviai išeiviai — ta 
darbo žmonės ir tai sun 

kaus, fiziško darbo. Ame 
rikoj atsirado dvi partijos 
kovojančios už savo teises 
Tai darbininkai su. kapita- 
listais. Prie darbininkų 
toje kovoje turi prisidėti ii 
lietuviai. Visi lietuviai dar- 
bininkai privalo rašyties į 
unijas, į tarptautines orga- 
nizacijas, kadangi metai į 
metus laukiama darbininku 
laimėjimas, nuo kurio pri- 
klausys ir lietuviams geres- 
nis būvis. 

9. Likis šio krašto pilie- 
čiu. Daugumas musų kal- 
bėdavo: kam tos man pilie- 
tiškos poperos reikalingos, 
jei greit turėsiu grįžt į Lie-/ 
t u va. O čia metai plaukia, 
praeina 5 ir 10 metų, o mes 

vis gyvename Amerikoje ir 
nuolatos esame “foreigne- 
riais”, be piliečio teisių. Iš- 
siimkime pilietiškas pope- 
ras ir pasilikime šio krašto 

gyventojais. Pilietiškos po- 
peros išeiviams — labai rei- 
galingos ir to nereik pa- 
miršti. 

10. Remk lietuvių laik- 
rašti jų. Tautos kultūrų ga- 
lima išmatuoti žiūrint į 
anos laikraštiją. Musų laik- 

raštija dar silpna, pasigirti 
negalima. Jei mes lietu- 
viai išeiviai norime prapla- 
tinti musų tautos apšvieti- 
mų, privalomo, remti savų 
Amerikos laikraštijų. Kiek- 
vienas musų privalo užsisa- 
kyti nors vienų lietuviškų 
laikraštį ir tuo budu išleis- 
tuves finansiškai remti; be 
to kiekvieno skaitytojo pri- 
derystė pareikalauti iš 
skaitomų laikraščių, idant 
jam už jo pinigus butų su- 

teikiama tyriausias ir aiš- 
kiausias apšvietimas. Tu- 
rime daug niekingų laikraš- 
čių, o kasgi tam kaltas? 
Patįs tų laikraščių skaity- 
tojai. Jei už laikraštį už- 
simoki, tėmyk, idant tasai 
laikraštis tau butų naudin- 
gas. Skaityk gerus laikraš- 
čius ir tokius parsisiųzdink. 

Ž. M. 

ILLINOIS VALSTIJOS 
LIETUVIAMS ŽI- 

NOTINA. 

Illinois valstijoj gyvuoja 
įstatymas, pagal kurį visi 

svetimžemiai, turinti toj 
valstijoj namus, arba že- 

mes, o nenorinti likties 
Amerikos piliečiais, bus at- 

savinįi nuo turto po šešių 
metų gyvenimo, jei tuo lai- 
ku nepasistengs išsiimti pi- 
lietiškas poperas. Piliečiu 
palikti pakanka penkerių 
metų laiko, Įstatymas taigi 
tai progai suteikia dar vie- 
nerius metus viršaus. 

Jei per šešerius metus 
imigrantas neišsiims pilie- 
tiškų poperių, kas reikš, jo- 
gei nenorįs likties Ameri- 
kos" piliečiu, taigi kaipo tok- 
sai jis viešpatystei yra ne- 

reikalingas, įstatymas iš jo 
gal atimti nuosavų turtų be 
jokio atlyginimo. Pinigai 
už tokius parduotus turtus 
atiduodami valstijos išdui, 
taippat iš anų apmokama 
visos lėšos, kokios gali pa- 
sidaryti atsavinimo mani- 
puliacijoje. 

Jei kas praėjus šešeriems 
metams norės likties pilie- 
čiu ir išsiims pirmųsias po- 
peras, tai tas ir-gi bus 
be pasekmės, kadangi 

1 Įstatyme pažymėta, jo- 
gei po šešęrių me- 

tų savininkas privalo turė- 
ti pilnas pilietystės poperas, 
ir jei anų neturi, jo savas- 

tis, taip sakant, konfiskuo- 
: jama. 

Tasai įstatymas jau senai 
gyvuoja, bet jis nekuomet 
dar nebuvo naudojamas. 
Nūdien tečiau Illinois vals- 
tijoj ėmė platinties anti- 
emigraeijinis judėjimas su 

obalsiu: Amerika ameriko- 
nams ! Amerikos šovinistai 
tatai gali tų įstatymų pa- 
leisti darban, o tuokart bu- 
tų beda visiems svetimže- 
miams, turintiems bent ko- 
kių savastį. 

Tasai faktas turi privers- 
ti visus lietuvius naturali- 
zuoties, nes priešingai sve- 

timas žmogus gali inpulti 
vyriausybės nemalonėn ir 
netekti savasties, kruvinu 
prakaitu kituomet ingytos. 

A. E. 

MOKYTOJAMS PRADI- 
NIŲ MOKYKLŲ IR PLA- 
ČIAJAI LIAUDŽIAI ŽI- 
NYNAS “SVEIKATA”. 

“Ir ką'gi kūdikis laimės 
kadir viso pasaulio mokslą, 
ingy damas, jei jis savo pa- 
ties sveikatą, bus praradęs”. 
G. S. H. 

Šitokia mintim, kaip kad 
čia išreikštoji, besivadovau- 
damas autorius rengė savo 

knygą “SVEIKATĄ”, kuri 
štai šiomis dienomis jau at- 

spausta. Rengiant ją la- 
biausią žiūrėta, kad ji tik- 

tą musą mokykloms, o taip- 
jau ir pačia jai visuomenei. 
Dėlto besirūpinta, kad iš- 
guldymas neapsunkinus gi- 
lesniais išparodymais, o kal- 

bą kad padarius visiems 
lengviai suprantama. Vis- 
kas šioj knygoje rašyta, pa- 
siremiant geriausiais pavyz- 
džiais svetimose kalbose; 
mokslo žinios imta iš žy- 
miausią moksle autoritetą, 
kurie išvardyta knygos 
įžangoje. Autorius tad ti- 

kisi, kad jo knyga “Sveika- 
ta” atneš pageidaujamąją 
naudą — skleis tarp musą 
vaikelią ir tarp liaudies ge- 
ras žinias, kaip besielgus, 
kad būti sveikiems ir tik- 
rai pagerins musą visuo- 
menės sveikatą. 

Gydytoją, kunigą, moky- 
toją ir šiaip apšviestunijos 
autorius labai prašo, kad 

atkreiptą akį į šitą knygą 
ir teiktąsi duoti nurodymus, 
kame ir kokios spragos joje 
yra pastebimos. Už išmin- 

tingą kritiką, už gerus nu- 

rodymus bei patarimus au- 

torius visiems bus labai dė- 

kingas. Tai visa jam bus 
labai pravartu rengiant 
“Sveikatą” antru atveju iš- 
leisti. 

Knyga išleista lėšomis 
“Kataliko” leidėjo, J. M. 
Tananevičiaus, lėšuoja $2.00 
su prisiuntimu. 

RED. ATSAKYMAI. 

P. A. D., Rockford. -- 

Tamstos straipsnelis laik- 
raštin netilps. Savu laiku 
musų laikraštyje jau buvo 
nemažai apie tai rašyta, 
taip kad vėl atkartoti tas 
pats butų bereikalinga 
ir vargiai tas skaitytojus 
gali interesuoti. 

Giesmininkas. •*- Tamstos 
eilutės spaudon netinka, jas 
galima tik tarpe savųjų pa- 
siskaityti. Prisiuntimui tų 
eilučių atgal Tamsta malo- 
nė si prisiųsti už du centu 
krasos ženklelį. 


