
Iš Lietuviškų Dirvų. 

Į GERBIAMUOSIUS 
SKAITYTOJUS. 

Labai trokštumėm, idant 
tasai žinių skyrius butų 
kuoplačiausias ir todėl krei- 
piamės į Gerbiamuosius sa- 

vo Skaitytojus prašydami 
anų perėmimo. 

Tvirtai tikime, jogei kiek- 

vienoj lietuvių kolionijoj at- 
siranda daugumas musų 
laikraščio bičiuolių, mokan- 
čių rašyti, kuriems kas sa- 

vaitė galima musų redakci- 
jai pranešti įvairius iš lie- 

tuvių gyvenimo apsireiški- 
mus ir atsitikimus, 

Jei tokie redakcijai pra- 
nešimai bus rašomi prastai, 
su klaidomis, redakcija ap- 
siima klaidas ištaisyti ir at- 

spaudinti artimiausiame nu- 

mery. Paskui rašantis jei 
palįgįs savo raštą su patai- 
sytu laikrašty, turės iš to 
sau puikų pamokinimą ir 
tankiau rašydamas, išmoks 
rašyti taisykliškai ir be mo- 

kyklų. 
Tatai meldžiama visus sa- 

vo Gerb. Skaitytojus mums 

sandarbininkauti, siunčiant 
“Kataikan” žinias iš savo 

kolionijų. Bet rašant mel- 
džiama prisilaikyti sekan- 
čių taisyklių: 

1. Rašyti juodylu tik ant 
vienos poperos pusės ir ne- 

pertankiai, idant butų ga- 
lima pataisyti. 

2. Rašyti tik grjpią teisy- 
bę. 

3. Aprašyti atsitikimus, 
kokie lietuvių kolionijoj at- 

sitinka, kaip tai linksmus, 
ar nelaimingus, vestuves, 
parapijose iškilmybes, 
draugijų darbus, gaisrus, 
straikus ir tp. 

4. Nerašyti apie asmeniš- 
kus kieno nors reikalus, 
nesutikimus vieno su kitu, 
kadangi tokios žinios vi- 
suomenei nėra naudingos 
ir laikraštyj nevartojamos. 

Redakcija. 

So. Chicago, III. 
Nors S. Chicago j e lietu- 

vių gyvena nemažas skait- 

lius, bet jie mažai kg, veikia 
savo ir lietuviij visuomenės 
labui. Yra čia keturios 

draugijos: šv. Juozapo, šv. 
Izidoriaus Artojaus, S. L. 
A. 47ta kuopa ir T. M. D. 

kuopa. Iš minėtųjų drau- 

gijų daugiausiai darbuoja- 
si T. M. D. kuopa, kurios 
triusu tankiai yra rengia- 
mos prakalbos ir retkar- 
čiais sutaisoma teatras. 

Čia dar paminėsiu vieno 
S. Chicagos lietuvio miela- 

širdingų darbų, kuris pa- 
matęs 22 numery “Katali- 
ko” š. m. atsišaukimų į 
Amerikos lietuvius K. Ka- 

linausko, nelaimingojo Ii-; 

gouio, sumanė tarpe vieti- 
nių lietuvių parinkti aukų 
ir tokiuo budu tų nelaimin- 

gųjį sušelpti. Tų miela- 
širdingų darbų atliko A. 
’Gedvigas, kuris ir surinko 
tam tikslui 6 dol. 50c. au- 

kų. Aukojo šie asmenįs: 
po 1 dol.: P. Brazas ir J. 
Dziginas; po 50 centų: P. 
Černis, A. Getlvigas, J. Ra- 
gauskis; po 25 centus: A. 
Černis, A. Juknevičia, Ru- 
selė, J. Pavelčikas, J. Mi- 
košauskas, J. Alyta, Kviet- 
kienė, J. Danielius, K. Kis- 
lauskas, K. Vasiliauskas; 
po 20 centų: J. Atgalainis; 
pp 10 centų: M. Kačinaus- 
kas, V. Martinavičia, O. 
Juotakįenėt 

v 

Šitie suaukoti pinigai mi- 
nėtam ligoniui liko išsiųsta 
Lietuvon per “Kataliko” 
ofisų 1 d. spalio. 

K. Vosylius. 

Dayton, O. .-v 

24 dienų rugsėjo po pie- 
tų keletas lietuvių vaikų iš- 
ėjo pasivaikščioti į “White 
City Park”, bet ant nelai- 
mės vienas lietuvis, Jonas 
Žėkas, 7 metų amžiaus, pri- 
gėrė. Paliko dideliam nu- 

liūdime motina, patėvį Za- 

karevičių, seserį ir po pa- 
tėviu seserį. Apie keturi 
metai atgal taippat prigėrė 
ir J. Žėko vienuolikos metų 
brolis. 

9 d. rugsėjo čia pasimirė 
Elzbieta Ambrazaitienė, pa- 
likdama vyrų ir pcnkiatų 
vaikučių dideliam nuliūdi- 
me. Du vaikai jau apie 20 

metų amžiaus, o kiti trįs 
mažesni; nekuriuos mažes- 
nius vaikučius priglaudė 
giminės ir kaimynai. 

Giesmininkas. 

Hoosick Falls, N. Y. 
Pas mus darbai jau kiek 

pasigerino, bet vis dar yra 
daug žmonių be darbo. Oras 

jau gerokai atvėso ir lietaus 

yra užtektinai. Tarp lie- 
tuvių susitvėrė nauja drau- 

gija šv. Jurgio, kurios rei- 
kalai labai gerai eina ir vis 
dar daugiau sąnarių į jų 
prisirašo. Viena nelaimė, 
kad lietuvių jaunuomenė iš- 
tvirkus ir labai palinkus į 
girtybę. Pas mus visi ge- 
ria, net ir moteris su jau- 
nomis mergaitėmis ųųo vyrų 
neatsilieka. Žinoma yrą ir 
labai blaivių ir dorų Lietu- 
vos dukrelių, bet vis tai re- 

tenybė. Reikia tikėtis, kad 
ir musų miestelio lietuviai 

pagalios pamatis savo klai- 

das, griebsis apšvietos ir pa- 
liks naudingais lietuvių vi- 
suomenės nariais. 

Zanavikas. 

Westville, III. 

Musų miestelis nedidelis, 
bet daugiausiai apgyventas 
lietuviais, net visa miestelio 

vyresnybė lietuviii rankose. 

Musų lietuvių didžiausia 

nelaimė, tai yra begalinis 
skaitlius karčiamų, kurių 
vargiai tiek kur kitur ras- 

tum. Indomiu apsireiškimu 
pas mus dar yra tas,kadkar- 
čiamose pardavėjomis dau- 

giausiai yra moterįs, o net 
ir merginos. Kitur mote- 
rįs yra didžiausiomis girty- 
bės naikintojomis, o pas 
mus didžiausiomis jos pla- 
tintojomis. Tai dar nie- 
kur negirdėti dalykai ir mu- 

ši} moterįs jau tik turėtų 
gydytis ir pamesti variusios 
tų savo nelemtų amatų. 
Na, ar-gi mes jau 
visų amžių taip ir busime 
girtais, ar jau taip ir mau- 

dysimės tame girtybės rau- 

ge? Tik jau rodos laikas 
būti) palikti žmonėmis ir 
rūpintis savo ir savo vaikų 
ateitimi. Griebkimės švie- 
stis, skaityti laikraščius ir 
knygas, rūpintis draugijų 
ir visuomenės reikalais, o 

pažiūrėsime kaip mes grei- 
tai pakilsim iš tos dvasios 
ir kūno ubagystės. 

Žemės yabalas. 

Tautos tik tuomet pa- 
liks laimingos, kuomet fi- 
losofai liksis karaliais, o ka- 
raliai — filosofą i a. 

'm* 

ATSAKYMAS PfilLA- 
DELPHIJOS 1‘KOVAI”, 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
SOCIJAUSTŲ ORGANUI 

Nesenai pasirodė, strąips- 
niai laikraštyje “Kovoj” 
(35 N.), kursai išeina .Phi- 
ladelphijoj, kaipo organas 
lietuvių sociįąlistų Ameri- 
koj, šmeižiantis ir kritikuo- 
jantis “Pagelbinę Sąjungų, 
dėl lietuvių emigrantų Pki- 
ladelphij os ”. Antgalvis. mi- 
nėto straipsnio taip skamba: 
“Šalin su monkey bizniu”. 
Rašytojas to straipsnio, 
“Kovos” zeceris'V. Jakštys 
sako: čia turiu pranešti vi- 
suomenei tos draugijos tiks- 
lą. Nors prie tos draugijos 
prisirašė 20 Philadelphijos 
draugijų, bet galima sakyti, 
kad tos visos draugijos ir 
kliubai yra kun, J. Kaula- 
kio rankose, o pirmeiviškų 
draugijų, turbut, nei viena 
neprisidėjo, nes jos mato, 
kad iš to visko išeis “mon- 
key biznis”. 

Šitas strapsnis biauriai 

užgauna netiktai draugiją 
Sąjungos,. netiktai 20 drau- 
gijų, bet abclnai Philadel- 
phijos lietuvišką visuomenę, 
Į sąjunga priguli 20 lietu- 
viškų draugijų ir kliubų, 
kurios moka /•migrantų pa- 
galbai mokestis, kiek kuri iš- 
sigali; pinigus priima tam 
tikslui išrinktas kasierius, 
kuris užsistate kauciją, ale 
ne kunigas, kaip “Kova” 
nori žmonėms inkalbėti. 
Draugijos ir kliubai yra vi- 
sokių pažiūrų, vienos tau- 

tiškos, kitos katalikiškos; 
visos draugijos yra carte- 

riuotos, turi savo pilnus ko- 

mitetus; vienu žodžiu žėdna 
draugija turi savo pilną sa- 

vvvaldą, visai nėra kunigo 
rankose; kunigas nieko ben- 
dro neturi su draugijų rei- 

kalais; jaigu paaukavo ant 

emigrantų, tai pagal nubal- 
savimo draugijos; ypač ko- 

kią kunigas gali turėti in- 

tekmę ant tautiškų draugi- 
jų, kurių konstitucija nei 
išpažinties nereikalauja; tą 
net aklas gali matyti, kad 
nėra kunigo rankose. 

Nemažai taipgi pirmeiviu 
priguli prie tautiškų drau- 
gijų bei kliubų, kurių ceutai 

taipgi eina ant emigrantų 
reikalų; ale “Kova” to ne- 

nori matyti; lietuvių visuo- 
menė mato reikalų prilaiky- 
ti tokių įstaigų, o “Kova” 
mato “moųlcey biznis”. 
“Kova” turbut tiktai nori 

“kovoti”,kad jos būt viršus; 
jei sakysi baltas, ji sakys 
juodas, bile tik priešingai 
kalbėti. O gal “KoVa” už- 

vydžia, kad ne iš jos ini- 

cijativostas užmanymas pra- 
sidėjo; mat ji būt norėjusi 
tuos emigrantų pinigus ant 
savo kokių reikalų sunau- 

doti. “Kovai” matyt ne- 

patinka, kad Philadelphijos 
lietuviai visokių nuomonių 
ir pažiūrų, nemaišant tikė- 

jimiškų reikalų, susivienijo 
į didelę kuopų, kad bent vie- 

nų tautiškų reikalų atliktų 
visi sykiu. “Kovai” širdis 

skauda, ji velytų geriaus 
matyti vaidus tarp visokių 
partijų ir iš to naudoties; 
priežodis sako “drumstame 

vandenyje geriaus žuvį gau- 
dyti”. 

Daugiausiai matyt “Ko- 
vai” nepatinka, kad kun. K. 
yra interesuotas reikale 
Emigrantų Sųjungos, net iš 

jo inicijativos minėta drau- 
gija užsimezgė. Matyt “ko- 
vininkų” principas yra, kur 

kunigai priguli, tenai nieko 
gero negali būti; o kadangi 
kun. K. priguli į Emigrantų 
£ųjimgų, tai visa (draugija 
.. t'I v >.-• -V •. <'V.t 

nieko verta; 'aĮė jmt “Ko- 
vos” nelaimėje. jisi lietu- 
viai taip suprato; lietuviš- 
ka visuomenė, pripažįsta, 
kad ir kunigai yra Reikėjais 
ant tautiškos ..dirvos. To- 
liaus pyksta “Koya”, kam, 
kun. K. nepavplyja prie lie- 
tuviškos bažnyčios dalyti 
visokių brošiūrėlių, kurios 

kvepia antikrikščioniška 
dvasia; tai yra kunigo reika- 
las, jis ant to yi;a nuo dva- 
siškos valdžios perstatytas, 
kad ginti žmonėse,tikėjimo 
reikalus; kunigas neina į 
“Kovos” redakciją gaspa- 
doriaut, tai jus nelįskit prie 
bažnyčios, kurios, jus išsiža- 

dėjot. Kuli. Kaili.Ūkiui kai- 
po prezidentui, „prikaišioja 
neva jis matąs iš draugijos 
sau gerą naudą;' čionai tai- 

po išžiūrėtų, kad kun. prisi- 
savino iš draugijos sau ko- 
kius pinigus. 

: Sąjunga turi 

pilną komitetą ir žėdnas pil- 
do savo prideryštes, nėra jo- 
kio pavojaus, kad kunigas 
draugiją apvogtų, nes visi 

pinigai yra po priegloba ka- 
sieriaus. 

Priešingai kiek Sąjunga 
žino kun. Iv. iš savo kiše- 
niaus išdavė kelias dešimts 
doleriu ant emigrantų reika- 

lų. Užstatė kauciją (boli- 
dą) su kitu komitetu Sąjun- 
gos, Jurgiu Bieliauskiu po 
$1000.’ Tos gvaraneijos ant 

dviejų metų reikalavo val- 
džia. Kad būt kun. su Jur- 

giu Bieliausku tč> 'nepadarę, 
tad motina su -dviitin dukte- 
rim butų išsiųstus atgal. 
“Kova” pasakas, kad ir čio- 
nai kunigas sau baudą pa- 
darė. (Pavardė tdš moterės 
Teklė Chriueliauskienė; 
dukteris: Stefaniabir Marė; 
jų adresas 20t Plfcasere st., 
Salem, N, J. Y/ Emigrantų 
Sąjunga veikia jab beveik 
pusė metų ir daug vargo ir 

pinigų padė jo'ant to reika- 
lo. Čionai paduodam tiktai 
ištrauką iš protokolų kny- 
gos, ką atstovė Suzana Ba- 
ranauskienė nuveikė per 
rugpiučio mėnesį 1911: Iš- 
imta iš ligonbučio (nes val- 
džia iš laiko neleido kaipo 
ligonių) tie ligonis: Plušas 

Raguckis, 116 Siegel st., 
Philadelphia, Pa.; Antanas 

Kalinauskas, 131 W. Cam- 
den st., Baltimorc, Md. (tas 
neturėjo tikieto; nupirkta 
jam iš Sąjungos pinigų ir 
nuvežta ant geležinkelio* sta- 

cijos); Andrius Jakučionis, 
išimtas iš ligonbučio, ka- 

dangi neturėjo nei cento ant 

ke.lio; duoti pinigai ir iš- 
leistas ant stacijos — 61/ 
Alabam st., Sheboygan. 
Wis.; Veronika ir Ona Spu- 
džiutės atvažiavo pas broli, 

kadangi brolis pasirodė ne- 

atsakantis, jos liko sulaiky- 
tos; per Sąjungos rupesni 
paleistos brolio adresu: 191 
Main st., Luzerne, Pa.; Pet 
rone Domininkaitis atvažia- 
vo pas pusseserę; kadangi 
paliko vaikus krąįjuj, val- 
džia liepė siųsti .-atgal; pei 
Sąjungos rupesnį paleista 
adresas: Box 86, TVestland 
Pa.; Aleksandrą Kamins 

kienė, atvažiavo pąs sūnų 

kadangi buvo 6į2 lĄetų, liep- 
ta siųsti atgal-; pakista pei 

Sąjungos rūpestį;., adresas 
348 — 154 įflacę, West 

Hammond, In$. -t 

Agentka, f 

Suzana Baranauskienė. 
Čionai tiktai maža ištrau- 

ka, kaipo iliustracija, nes 

keliolika daugiau yra išim- 

tų rugpiučio mėnesiu; bet 

užimtų perdaug vietos. 
Tiktai norim parodyti, kad 

Sąjunga dėl lietuvių emi- 

grantų veikia brangų darbą 
ir veiks poliaus, nežiūrint 

TOjaasBrnirjh 
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Parodoma nekurie Itali- 
jos ir Turkijos karo laivai 
ir abiejų viešpatijų laivy- 
nų sųtyginimas. Italija tu- 
ri 194 karo laivus, o Turki- 

ja vos tik 71. Ant van- 

dens Turkija yra labai silp- 
na. 

ant nevidonų, kurie viso- 
kiais budais norėtų užkenk- 
ti arba suardyti, kad tų 
šventų ir tautiškų darbų pa- 
naikinus; tokių išgamų visa- 
dos buvo ir bus; ale mes jų 
zaunų nepaisykime, varyki- 
me toliaus tų pradėta dar- 

bų. Kaip matote iš paduo- 
tų iliustracijų, kurie sušelp- 
ti, daugiausiai ne iš Phila- 
delpbijos, ale iš tolimų 
Amerikos miestų; todėl dar 

sykį ątsišaukiam į Ameri- 
kos lietuvių visuomenę pri- 
sidėti pinigiškai prie to 

brangaus darbo, kaip drau- 

gijos taip ir pavieni žmo- 

nės; kurie į Philadelphiją 
atvažiuoja, tai apie juos gi- 
minės rūpinasi; Sąjunga 
dauginus pagelbėtų žmo- 

nėms* kurie toliaus važiuo- 

ja; taigi čionai stačiai yra 
priderystė, kad ii“ kitos lie- 
tuviškos kolionijos prisidė- 
tų pinigiškai prie to prakil- 
naus darbo. 

Pa geibi n ė Sąjunga dėl 

Lietuvių Emigrantų Pbila- 

delpbia, Pa. 

Komitetas: 
Prez. kun. J. V. Kaula- 

kis, 333 Warton st., Phi- 

ladelphia, Pa. 
Vicc-Prez. Geo. Bieliaus- 

kas, 1216 So. 2nd st., Phi- 

ladelphia, Pa. 
Kasierius Sabas Maukus, 

938 So. 2ud st., Philadel- 

phia, Pa. 

Seki*. Protok. John A. Se- 
ba, 218 Titon. st., Pliiladel- 
phia, Pa. 

Seki*. Fin. Jurgis Lukoše- 
vičius, 433 Tree st., Phila- 

delphia, Pa. 

RED. ATSAKYMAI. 

A. Tr—liui, Chicago. — 

Tamstos raštelyje kalba- 
ma vien apie vidurinius 

draugijos organizacijos rei- 
kalus, kurių sutvarkymas 
pačiai draugijai turi rūpėti 
ir tas gali interesuoti tik 

pačius draugijos narius, 
bet ne laikraščio skaityto- 
jus, tatai raštas musų laik- 
raštin netilps. Raštelio su- 

grąžinimui tamsta malonėsi 

prisiųsti už 3 eentus kra- 
sos ženklelių, nes prie laiško 

reikėjo primokėti vieną cen- 

tą, (tiktai Rusijoj tam pa- 
/ .+ 

_ 

eiam mieste uždarytas laiš- 
kas siunčiama už 1 kap. 
ikrasos ženklelį) ir raštelio 

p ii siuntimui reikalinga už 
du centu krasos ženklelis. 

A. J. Peciukoniui. — Toji 
tilpusi korespondencija bu- 
vo taip trumpa, poduodanti 
vien žinią apie apvaikščioji- 
mą, kad dabar užsipulti 
vien ant jos rašytojo, pri- 
vedžioti ilgus pamokslus ir 
kalbėti apie tą, ko kores- 

pondencijoje visai nemini- 
ma, butų bereikalingas dar- 
bas ir išeitų tik vieni ma- 

žai ką interesuojanti kivir- 

čiai, tatai tamstos kores- 
pondencija netilps. 

Giesmininkui. — Tie pa- 
temijimai pačiame rašte bu- 
vo dėlto vartojami, idant 

nurodžius, kad aprašant ką, 
reikia paduoti aiškią min- 

tį, nes kartais pasitaiko, jog 
neaiškų išsireiškimą galima 
dvejopai suprasti.. Bet nu- 

rodymas tų patėmijimų ir 

paaiškinimų dabar jau yra 
labai susivėlavęs ir be pa- 
čios korespondencijos nie- 
kam nebūtų suprantamas, 
tatai laikraštin netalpinsi- 
me. Už žinutes ačių. 

Zanavikui. — Žinute gau- 
ta iš Lietuvos laikraštin 

netilps, nes labai yra suvė- 

luota, o Lietuvos laikraš- 
čiuose apie tai jau daug pir- 
miau buvo rašyta. 

Maudyklės permaža. 
— Kur taip skubiniesi ? 
— Maudyklėm 

— O jau senai maudeis? 
— Bus du metai. 
— Tai žinai ką? Užuot 

maudyklės verčiau nusi- 
duok skalbyklon ir tenai 

liepk save chemiškai iš- 
skalbti. 

Kelionėje. 
— Tėmyk, pačiule, kokje 

tai puikus senovės griuvė- 
siai! 

— Ak, taip! Išteisybės 
stebėtina... 

— Kas tokio? 
— Man stebėtina, jogei 

senose gadynėse buvo sta- 

tomi griuvėsiai užuot čielų 
namų. 

žinovas. 

Simus (gimnazistas į sa- 

vo tėvą prasčioką, kurį ve- 

džioja po miestą): — Tė- 

myk, tėvai, į termometrą 
štai kabantį ties krautuvės 
durimis... Aštuoniosde- 
šimts laipsnių! Ar tai ga- 
limas daiktas“? 

Tėvas: — Ji... matomai, 
pamiršo užsukti, todėl ne- 

tikrai ir rodo. 

Pirmasis 
Lietuvių 

DIENRAŠTIS 
Amerikoje 

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm 
NAUJŲ METŲ 

kaip 
tik bus suspėta 

ineiti į 
naujus 

“KATALIKO” NAMUS 
Be skaitlingo 

visuomenės pri- 
tarimo nebus 
galima tas dar- 
bas pradėti. 

Kas nori 
Dienraščio 

tegu tuoj aus 

atsiliepia 
laišku 

Vertėtų tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti 
Lietuviams juk rei- 

kia turėti kasdien po 
ranka žinių skelbėjas 
ir kelrodis. Pirmiau 
dienraštį leisti neleido 
nekurtos aplinkybės, o 
nūdien tas pergalėti ga- 
lima. 

Kas nori dienraščio 
tegu pritaria laišku. 

J. M. TANANEVICZE 
3244 S. Morgan St., Chlcago, III. 


