
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- 

spauzdinti artimiausiame nu- 

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

kyklų. 
Tatai meldžiama visus sa- 

vo Gerb. Skaitytojus mums 

sandarbininkau ti, siunčiant 
“Katalikan” 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 gryną 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. 

Aurora, III. 
Šis miestelis yra labai 

gražus, visos gatves išso- 
dintos medžiais, namai gra- 
žus. Oras čia labai sveikas 
ir tyras. Miestelis jau nuo 

sėliai beveik vienų vokiečių 
apgyventas, kurie savo ran- 

kose turi visli pirklybų. Iš 
lietuvių nei vienas neužsi- 
ima pirkly ba. Dirbtuvių 
čia yra daug, kuriose gali- 
ma lengvai gauti darbas ir 
moterims ir vyrams. Šiuo- 
mi laiku darbai čia eina ne- 

blogiausiai, paprastam dar- 
bininkui mokama 1 dol. 75 
centai už 10 valandų darbo. 

Lietuvių skaitlius labai 
didinasi. Prieš penkis me- 

tus lietuvių čia buvo vos as- 

tuonios šeimynos, o dabar 

jau yra apie šimtas šeimy- 
nų ir dar daugiau pavienių. 
Tarpe lietuvių yra visokių 
pažvalgų, vieni skaito save 

katalikais, kiti socijalistais, 
o yra ir tokių, kurie patįs 
nežino kuomi esu. Nekurie 
lietuviai turi nusipirkę sa- 

vus namus ir gyvena sau 

ramiai. Apie girtybę ir 

peštynes tarpe lietuvių ma- 

žai tesigirdi, bet daugiau 
.nekuomi vietiniai lietuviai 
į negali pasigirti. Smagu pa- 
siskaityti apie tautiškus 
[ darbus kitų miestų lietuvių, 
Į 
bet čia apie tai mažai kas 

į ir pagalvoja. Nėra čia lie- 
tuvių parapijos, o ir lietu- 
viškos draugijos ikišiol jo- 
kios nebuvo. Tiktai šių va- 

karų rupestįmi pp. S. Balt- 

rušaičio ir J. Račiūno liko 
sutverta pirmoji palaipinė 
draugija po vardu Šv. Ka- 
zimiero. Iškarto draugi- 
jon prisirašė 22 nariai, ku- 
rie gerai suprato jos reika- 
lingumą, o daugiau neatsi- 
randa norinčių prigulėti. 
Daug buvo vargo minėtiems 
vyrams, kol jiems pagalios 
pasisekė sutverti toji drau- 

gija. Per žmonių nesusi- 
pratimą reikėjo nukentėti 
daug visokių kalbų; net to- 
kių smarkuolių atsirado, 
kurie užmetinėjo, buk drau- 
gijos nariai surinksią pini- 
gus ir paskui tarp savęs 
pasidalysią. Žinoma, apie 
pašalpą ligoje, pomirtines 
ir kitus reikalus tokie smar- 

kuoliai jokio supratimo ne- 

turi. Tiek tai apie Auroros 
lietuvių veikimą. Gal su 

laiku ir mes pradėsime dau- 

giau veikti dėl savo ir savo 

vientaučių labo, juk žino- 
ma yra, kad iš pavasario 
ant medžio pasirodo tik ma- 

ži lapeliai, paskui jau žie- 

deliai, o pagalios ir vaisiai 

subręsta, taigi ir mes jau 
tą lapelį — savą draugiją 
turime, o ateityje lauksime 
jos darbų ir paskui ir darbo 

vaisių. 
Per pastaruosius keturis 

metus tik vieną kartą į me- 

tus atvažiuodavo čia lietu- 
vis kunigas ir aprūpindavo 
tikinčiuosius dvasiškais rei- 
kalais. Šiemet rupestimi p. 
J. Račiūno jau antru kartu 
atvažiavo čia lietuvis kuni- 

gas J. A. Gadeikis, Cliica- 
gos šv. Jurgio parapijos ka- 
mendorius. Kum Gadei- 
kis atvažidvo čia 10' d. spa- 
lio š. m., airių katalikų baž- 
nyčioj aprūpino reikalau- 
jančius dvasiškais reikalais, 
pasakė porą gražių pamoks- 
lų, paragino rišties į drau- 

gijas ir nurodė naujos su- 

sitvėrusios draugijos nau- 

dą. Visi buvo labai užga- 
nėdinti ir dar tikisi su- 

laukti kunigą ir per adven- 
tus. Airių klebonas, kaip 
girdėti, užprašęs kunigą 
tankiau atsilankyti, neužvv- 
dėdamas lietuviams bažny- 
čios ir nereikalaudamas už 

ją jokio ližmokesčio, nes yra 
labai geros širdies. 

Valkata. 

Toronto, Ont., Ganada. 
Nors čia lietuviu ir ne- 

mažai gyvena, bet jie turi 
tik vieną, draugiją, o ir ta 

silpnai gyvuoja, nes daugu- 
mas visai nepaiso apie sa- 

vo tautiškus reikalus. Vie- 
ni priguli į anglų draugi- 
jas, kitiems esą draugijos 
visai nereikalingos, tad su 

tokiais manymais vietiniai 
lietuviai jau toli atsiliko 
nuo kitų. Nors -šv. Juoza- 
po lietuvių draugija jau ke- 
li metai čia gyvuoja, bet 
mažas skaitlius narių į ją 
tepriguli. Spalio 8 dieną 
šv. Juozapo draugija suma- 

nė padaryti viešą susirinki- 
mą ir sukviesti visus To- 
ronto lietuvius pasikalbėti 
apie savo reikalus. Publi- 
kos prisirinko nemažai. 
Pirmininkas V. Jasaitis, 
atidarydamas susirinkimą, 
paaiškino jo tikslą ir savo 

ilgoj prakalboj karštai ragi- 
no lietuvius rištis į draugi- 
jas ir laikytis vienybės. To- 
liau kalbėjo dar D. Capas 
ir J. Vasiliauskas. Kalbė- 
tojams gausiai plotą del- 
nais, iš ko matyti, kad šiuo 
susirinkimu visi buvo už- 
ganėdinti. Tą dieną drau- 
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gijon prisirašė 8 nauji na- 

riai. Taipgi tame susirin- 
kime buvo pakeltas klausi- 
mas apie du sergančiu lie- 
tuvius, K.Kiselių ir J.Bur- 
kį, kurie nepriguli jokion 
draugi j on ir yra labai var- 

gingam padėjime. Susirin- 
kimas vienbalsiai nutarė 
juos sušelpti ir tam tikslui 
liko surinkta aukų: K. Ki- 
seliui $5.35 ir J. Burkiui 
$5.56. Reikia turėti viltį, 
kad Toronto lietuviai, tan- 
kiau rengdami panašius su- 

sirinkimus ir svarstydami: 
savo reikalus, nenorės atsi- 
likti nuo kitų miestų lietu- 

vių, kurie juos jau taip toli 

yra pralenkę. P. J. 

Vandergrift.Pa.'i 
Šis miestelis nors ir ne- 

didelis, nors dar jaunas, bet 
mažai tokiij gražiu mieste- 
lių randasi Pennsyly anij os 

valstijoj. Jis gali pasigirti:; 
savo švarumu, gatvėj visosj 
išgręstos, šaligatviais aprišo-- 
dinta žalių medelių^ kurie 
vasaros metu priduoda ne- 

mažai gražumo. Tiktai da-' 
bar užėjus nekviestam sve-l 
čiui rudeniui medžių.: lapai 
pradeda gelsti ir mesti ant* 
žemės tuos savo puikius ru- 

blis. Lietuvių čia gyvena 
apie 90 šeimynų, o pavienių^ 
dusyk tiek. Smuklių čia* 
visai nėra, užtai lietnviai; 
gana pasiturinčiai gyveną,; 
yra keletas vertelgų įf šiaip: 
praturtėjusių žmonių. Čia 
yra susitvėrę dvi palaipinės 
draugijos, tev. Juozapo ir 
šv. Kazimiero, kurios pusė- 
tinai laikosi. Fabrikas yra 
tiktai vienas ir jame darbai 
eina gerai. 

Spalio 17 dieną š. m. čia 
atsibuvo vestuvės J. Puce- 
vičiaus su A. Krambliute. 
Vestuvėse* buvo užkviesta ir 
keletas lietuvaičiu, iš kurių 
labai gražiai pasirodė p-lė 
F. Kemežiutė, padainavusi 
kelias tautiškas lietuvių 
daineles. Ypačiai puikiai 
liko padainuota “Kur ban- 
guoja Nemunėlis”, kur 

p-lės F. K. skambus balsas 
graudino ir tiesiog žavėjo 
širdis tų klausytojų, kurie 
dar nors kiek Wi savyje 
tėvynės meilės. Reikia pri- 
pažinti, kad p-lė; F. K. iiė- 
augus Lietuvoj, kaip ir ki- 
tos vietinės čia augušios 'life- 
tuvaitės, kurios neapkenčia 
lietuviškų dainelių ir neno- 

ri jįj mokintis. Taigi pa- 
klausiu jūsų, ar-gi ne dailu 

girdėti Lietuvos dainas? 
Pačios sakote — dailu pa- 
klausyti; bet kodėl mokytis 
jų nenorite? Patarčiau 
Vandergrift’o lietirofitėms 
sekti pavyzdį p-lės F; K. ir 
daugiaus prisirišti prie lie- 

tuvių ir turėti daugiau mei- 
lės prie tėvynės^ juk jūsų 
kriitinėse plaka fa pati lie- 
tuviška širdis, of gįsloso įte- 
ka tas pats lietuvių krau- 
jas. Jaunai lietuvaitei, 
p-lei F- K., reikia linkėti 
dar karštesnių ir negęstan- 
čių spindulių jos meilėje 
prie lietuvių ir tėvynės. 

Mažiulis. 

Hudson, N. Y. 

Pas mus darbai prastai 
slenka. Cemento ir kitose 
dirbtuvėse darbininkų yra 
užtektinai. Daug žmonių 
yra be darbo. Daugumas 
kitur važiuoja darbo ieš- 
kot. Tarpe lietuvių labai 
yra prasiplatinus girtybė, 
iš ko kįla visoki nesutiki- 
mai, peštynės, tąsymasis po 
teismus, prasivardžiavimai 
ir tt. Laikraščius mažai 
kas skaito, o skaitančius la- 
bai išjuokia, vadina bedie- 
viais, šliuptarniais, esu lai- 

irsištis tiesiai'f ėda į praga- 
rą. šių metų “balandžio mė- 

nesyje čia susitvėrė draugi- 
ja šv. Antano iš Padvos. Iš- 
karto draugi jon prisirašė 
daug narių, pet už poros 
mėnesių nariai pradėjo 
krikti iš tos priežasties, kad 
atsirado davatkų-agitato- 
rių, kurie pradėjo draugi- 
jos narius atkalbinėt, išva- 
dindami bedieviais, esą ge- 
riau tuos 50 centų pragert, 
negu mokėt už mėnesį į 
draugiją. Kaip liūdna, kad 
dar tokių “šventų” žmone- 

lių pas mus randasi! 
Kukulis. 

Nashua, N. H. 

Šis miestelis, stovį į pie- 
tus nuo Bostono, gražioj, 
tarpe ežerų ir upių, vietoj. 
Klimatas čia labai sveikas. 
Jau nuo 25 mėtų čia gyve- 
na lietuviai, kurie dirba 

prie audiny čfįĮ: Nashua 

Corporation ir Indian Head 
Jackson Co. Lietuviai tarp 
savęs sutikime gyvena, tik 
nežinia kodėl kįla nuolati- 
niai vaidai tarp parapijonų 
ir vietinio klebono už para- 
pijos pinigus. Darbai eina 

neblogai, kas pribuna — 

darbą gauna. Labai blogas 
paprotis musų nibterių, ku- 
rios neprižiūri 'savo namų, 
-per ką tankiai apvagia na- 

mus visokie “pėdlioriai” ir 
Valkatos. 

T. Bakdnąuskas. 

Iš Loncton#. 
; .. iL- 

Lietuvių duonos keptuvė 
f ‘ Birutė ’ ’ pradeda, šlubuot. 
Kiek patyriau, jan stokuo- 
ja jai pinigų, p, Įfįis tuom 
kartu kaitaą pažinau, o 

gal kepėjai,pęr ‘janiškai ’’ 
įgyvena? ;-j Liefeyjfi privalo 
tavuosiuspajųįkyt; ii* p&v 
duot “Birutei’J!fcšptl;: Ben- 
drovės “Birutės’:’ labai ne- 

užkenčia žydai, kuriems su 

duona žymiai susimažino 
pirklyba. ,,4 “Birutė” jau 
cuknj nepardavinėja, sako, 
tuom kart , cukrui pabran- 
gus, negalinti ant savo iš- 
eiti. 

Oras šiuom laiku jau ge- 
rolcai atvėso,t tat ir .■ žmonės 

taip nebeserga it; yra svei- 
kesni. Galijotas. 

y .. :• t ■■■ 

Brooklyn, N. Y, 
: Neminint kitų, įš^scenos 
dailės, menkesnės vertės 
veikalėlių, > kurie trumpoje 
ateityje bus statomi sceno- 

je, ateinantį mėnesį — lap- 
kričio 25 d. — bropklynie- 
čiai gaus pamatyti pirma 
karta McCaddin salėje “Bi- 

rutę”. Šitasai scenos vei- 
kalas parašytas rašytojo 
Žemkalnio, muzika gi—mū- 
šų gerb. kompozitoriaus Mi- 
ko Petrausko, su kurio ma- 

žesniais dalykėliais “Kata- 

liko” skaitytojaLjau turėjo 
proga susipažinti. Šitų 
dviejų veiksmų melodrama 
“Birutę” statyk scenos My- 
lėtojų choras, įvedamas p. 
Ks. Strumskįo;»\ Chore da- 

lyvauja artį |100 asmenų, 
merginų ir vaikinų, Kurie su 

energija mokinai įy jau ge- 
rai susidamavętlį JNeziurint, 
kad šitą veikąįą besimoki- 
nant padėta nemažai triū- 

so, bet reikės dar padengti 
taipgi, nemažosjįšla^flos. 

Spalinio 21 dienos, suba- 
tos vakarą Juozapo 
dr-ja šventė sąvo 25 metą 
jubilėjų. Dalyvavo toje ju- 
bilėjinėje šventėje teipos-, 
gi keletas kitų draugijų. 
Kalbėjo delegatai ir p. Liut- 
kauskas linkėdami draugi- 
jai susilaukti 50-metinio 

jubilėjaus, ir nors kartą 
pradėti veikti šį-tą kiltes- 
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viršuj Chinų sargai, saugojanti geležinkelį, o apačioj universiteto Boone, 
■Vučange, studentai. v 

nio,. prašalinti netikusius pa- 
pročius..iš savo tarpo, kaip 
tai — .tuštinimą alaus bae- 
kucią:... Dainavo p. St. Ra- 
kausko,. vietinio vargoninin- 
ko, vedamas bažnytinis cho- 
ras Jietuvhj hymną ir kelias 
kitas daineles. Žmonelių 
prisirinkę buvo nemažai. 
Bet- jaigu reikėtų rašyti 
apie .susirinkusiujij, kai- 

kurią, svečiu užsilaikymą, 
* tad prisieitą. kartoti 1 aba i 
seną pasaką; Tad geriau 
nieko apie tatai* neminėti, 
į Spalinio 22 d. T. Mylėt. 
Dr-jOs 3-eia kuopa laikė sa- 

vo paprastą susirinkimą. 
Teeinu, nors susirinkimas 
buvo paprastas, bet pažy- 
mėtinas: Pas lietuvius su- 

sirinkimai vėd'ami pagal — 

beveik — regula de tribus: 
perskaito “paprastą” pro 
tokolą, užsimoka duokles, 
kokios yra mokama ir pri- 
ima- naujus uarius. Na, 
jaigu reikia dar pridėti, tai 
— ^‘diskusijos”. Tuo jau 
ir pasikakmaraa. Bet 3 kp. 
šitame savo susirinkime 
peržengė šitą regulą. Sa- 
kauv>-jog peržengė papras- 
tąją ■ regulą, todėl, kad ne- 

pasitenkino .i-.l- perskaitymu 
protokolo,* i nžsimokėj imu 

duoklių, ir .priėmimu naujų 
narių tiktai, bet griebėsi už 
visuomenės, darbų. Tasai 

jos <pasiimtas darbas, dar- 
bas abeliias, visus lietuvius 
apeinantis. Žinoma, iš to 

jos veikimo., galės pasinau- 
doti-tiktai .vietiniai ir apy- 
linkės lietuviai. Pasistatė 

ji -sau..už tikslą rengti pas- 
kaitas. Susitarus su Liau- 
dies. Mokykla, bendrai ža- 
da .vykdinti šitą apšvietos 
darbą.. T..M. D. 3 kp. nu- 

samdys svetainę, apskelbs ir 
išgarsins kokios paskaitos 
bus skaitoma, o L. M. nariai 
skaitys ir rūpinsis paskaitų 
parupinimu bei gavimu. 
Pirmoji paskaita, “Pirmu- 
tinė pagelba nelaiminguose 
atsitikimuose“, bus skaito- 
ma spalinio 29 d., skaitys 
dr. Misevičius. Reikia dar 

paminėti, jog paskaitos bus 
skaitomos kiekvieną nedėl- 
dienio vakarą ištisai per vi- 

są žiemą. Jul. Baniulis. 
*.r 

RED ATSAKYMAI. 

K. K. — Labai gaila, kad, 

jūsų dvasiškis mėgsta išsi- 
gerti, bet turbut ir visi se- 

nesni tuomi nuside- 

da, tad atleiskite, šiuomi 
kartu Tamstos žinutės laik- 
raštin nedėsime. 

V. J. Kovui. — “Rude- 
niui Atėjus” laikraštin ne- 

dėsime. Gal atgal pasiųsti? 

Kukuliui. — Antroji ži- 
nutė musų laikraštin netin- 
ka, perdavėme juokų laik- 
raščiui ‘'Ragiui”. „; 

Lietuviui. Tamstos ko- 
respondencijos šiuomi kar- 
tu laikraštin nedėsime, nes 

jau pereitam numeryj tilpo 
aprašymas to paties daly- 
ko. 

NAUJI RASTAI. 

“Teatras” No. 1, Rugpiu- 
tis 1911 m. V. Gutovski 
Švarkas ir Milinė, triveiks- 
mis dramos vaizdelis su dai- 
nomis ir šokiais. Vertė 
Jaunutis. Muzika: 1. Pa- 

beržiečių suktinis, 2. Ger- 
kit' Broliukai, 3. Klumpako- 
jis,1 4 Mane motušė barė. 
Harmonizavo K. Diržius. 
Pusi. 88. Vilnius, 1911. 

A. Belcikowski Pono Fe- 
likso Atsilankymas, vieno 
veiksmo komedija, lietuvių 
kalbon išvertė Vaidelutis. 
Kaina 20c. Pusi. 40. Spau- 
da “Lietuvos”, Chieago, III. 
1911. 

Girtuoklių Gadzinkos. 
Dainos, pasakos ir juokai. 
Parengė Kas Tas. Kaina 
10. Pusi. 32. Spauda 
“Lietuvos”, Chicago, III., 
1911. 

Filosofiniai Tolstojaus 
doros mokslo pamatai. Pa- 
rašė Perkūnas. Kaina 50 

kap. Pusi. 58. “Vadovo” 
išleidimas No. 4. Seinai, 
1911. 

Kalbos žinojimas. 
— Ar panelė Alena ne- 

kalba francuziškai? 
— Ne, bet ji greitai iš- 

moks, nes tas jai nėra sun- 

ku. Juk užuot motina sa- 

koma mama, o užuot tė- 

vas — papa, ot ir kalba! 

To delei. 
i— Kas tai? Esi gedi- 

me? 
— Taip, mano žmonos 

motina numirė,.. 
— Aha!... Bet kodėl ne- 

sakai uošvė? 
— Matai, ji buvo išteisy- 

bės gera moteriškė. 

Reikalingas geras zeceris 
prie statymo job’sų. Atsi- 
šaukite tuoj aus į “Katali- 
ko” Redakciją. 

Pirmasis 
Lietuvių 

DIENRAŠTIS 
Amerikoje 

Dienraštis 
turės pasirodyt į 

pirm 
NAUJU METU! 

kaip 
tik bus suspėta j 

ineiti į 
naujus 

“KATALIKO” NAMUS j 
Be skaitlingo i 

visuomenes pri-Ą 
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 ; 
dienraštj leisti neleido ; 
nekurios aplinkybės, o ! 
nūdien tas pergalėti ga- : 
Įima. 

Kas nori dienraščio 
tegu pritaria laišku. 

J. M. TANANEVIGZE 
3244 S. Morgan StM Chicago, iii. 


