
Is Lietuviskq Dirvq. 

Grand Rapids, Mich. 

Gruodzio 10 dieng vieti- 
ne Simano Daukanto drau- 
gija parenge prakalbas. Le- 

|^onas Braskis savo kalboje 
nuosekliai ispasakojo mu- 

sij historiko Simano Dau- 
kanto bijografija. D-ras K. 
Rutkauskas kalbejo apie 
vaikg auklejimg ir apie 
moteris, ragindamas jas 
mesti girtuokliavus, o vie- 
ton to sviestis ir organizuo- 
tis \ draugijas. Kalbetojo 
prakalba publikai labai pa- 
tiko. Simano Daukanto 
draugijon priguli kaip vv- 

rai, taip ir moterjs, kurios 

dvaugijoje turi tokias pa- 
eias teises kaip ir vyrai. 

Sausio 28 d. 1911 m. prie 
vietines Lietuvos Sunu 
draugijos susitvere orkes- 
tra (benas), bet labai silp- 
nai gyvuoja. Praejusiu 
straiko metu vietinese ra- 

kandij dirbtuvese orkestra 
buvo jau visai pakrikus, 
bet dabar vel susirinko ir 
turi savo bandymug kas sa- 

vaite. Dabar mokytojum 
yra anglas, bet tikimasi, 
kad toliau orkestros nariai 
susiras sau lietuvj mokvto- 

jg. »» 

Gruodzio 14 d. bimano 

Daukanto draugija turejo 
savo priesmctinj susirinki- 
ma, kuriame buvo renkama 
nauja draugijos vyriausv- 
be. J vieta atsisakiusio 
pirmsedzio J. Garnupio li- 
ko isrinktas A. Jasaitis, 
pirmsedzio pagelbininku E. 

Adomaitis, nutarimu rasti- 
ninku J. Kartkus, finansu 
rast. J.Bulota, isdininkas K. 
Petrulis, isdo globejais: K. 
J. Brazaitis ir A. Tamolai- 
tis. Simano Daukanto 

draugija gana gerai pasi- 
laiko, turi arti simto nariij, 
savo isde nemazai pinigij ir 
draugijos reikalai vis^.„ei- 
na geryn. Turedama ga- 
biu vaikinu, draugija siais 
nietais zada uzdeti savo 

kooperativiskg, krautuv§. 
Draugijos Narys. 

•» 

Eockford, 111. 

Gruodzio 17 dieny 1911 
m. victims Lietuviu Ukesy 
Kliubas parenge prakalbas. 
Kalbetojas buvo J. Kirti- 
kas is Bostono ir B. K. Ba- 
levieia is Chieagos. Pir- 
miausiai kalbejo p. J. Ivir- 
tikas, nupeikdamas dabar- 
tini suredymy ir lietikusius 
valdininkus, bet kalbetojas 
•tik reke ir niostigavo ranko- 
mis, o savo nenuoseklioje 
kalboje visai nenurode, 
kaip ty netikusj suredymy 
pagerinus. Po prakalbos 
liko padeklemuota keletas 
eiliy, kurios nusiseke neblo- 
gai ir daugumui patiko. 
Antras kalbejo p. B. K. 
Balevieia, pirmiausiai pa- 
sveikindamas publiky d-rc 
V. Kudirkos zodziais: 
“Grazu matyti lietuviu bu- 
relj...” Toliaus kalbetojas 
nupiese darbininku padeji- 
my, kaip jie yea isnaudoja- 
mi ir kaip jie gali pasiliuo- 
suoti is to jungo. Kalbe- 
tojas nurode mokslo nau- 

Jingumy, kad darbininkams 
reikia kuodaugiausiai svie- 
stis, nes juo labiau jie bus 
■apsisviety, jUo daugiau pa- 
gerjs sa-^o padejimy ir tuo- 
met jau gales filozofuoti 
apie zemisky rojy. Kal- 
betojas ragino kiekvieny 
lietuvj ‘buti lietuviu, skai- 
tyti laikrascius, nesigedyti 
savo kalbos, laikytis vieny- 
beje jr sutikime. Pabaigo- 
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je savo kalbos p. Balevicia 
papeike visus sulenkeju- 
sius, musp neva soeijalistus, 
ir pat} pirmpji kalbetojp p. 
Kirtika, nes jie ardp vie- 
nyb§ ir sejp nesusiprati- 
mus. Nekurie klausytojai 
ir pats p. Kirtikas pradejo 
rekauti ir duoti kalbetojui 
jvairius uzklausimus, bet p. 
Balevicia pasiaiskino, kad 
visur tik pabaigus kalbe- 
tojui savo kalbp duodama 
uzklausimai. P. Balevicia 
kalbejo apie dvi valandi ir 

jo kalba daugumai susirin- 
kusiujp patiko. Uzbaigoje 
dar antru kartu kalbejo p. 
J. Kirtikas, visa savo kal- 
bp pasvgzdamas uzsipuldi- 
nej imams ant p. Balevi- 
ciaus ir labiausiai apgailes- 
taudamas tp dcsimties dole- 
rip, kuriuos Kliubas uzrno- 

kejo p. Baleviciui, kaipo pa- 
dengimp jo keliones lesp. 
Panasius uzsipuldinejimus 
galima isgirsti kur karcia- 

naoje, bet viesanie susirin- 
kime is kalbetojo lupij vi- 
sa! nesitiketa ko panasaus 
isgirsti. 

Agnieskutes Svogeris. 

East Arlington, Vt. 
Lietuviu cia gyvena 12 

scimynu ir apie 100 pavie- 
niu. Nors lietuviai cia yra 
apsigyveng clar tiktai nuo 

1905 metij, bet nekurie jau 
gana pasiturinciai gyvena, 
) du turi nusipirkg nuosa- 

vius namus. Tarpe vieti- 
niii lietuviij yra ir sumaniu 
zmoniij, diet delei savitar- 

piniij nesutikumj viesuose 
darbuose jie nieko gero nu- 

veikti negali Draugijos 
cia nera jokios ir niekas 

nesirupina apie jos uzdeji- 
in§, nors saviselpvste vieti- 
niams lietuviams, dirbau- 
tiems labai pavojingus dar- 

bus, yra butinai reikalinga. 
Gaila, kad cia nera veikles- 
niu ir drasesniu zmoniu, 
kurie pradetu tverti kokia 

draugija, kas cia butij ga- 
na lengva jvykdinti gyve- 
niman, nes daugumas to- 
kiam sumanymui pritartij. 
(Patariama vietiniams lie- 
tuviams sutverti kurio-nors 
is gyvuojanciij Susivieniji- 
nnj kuopa, kuriuose jau da- 
bar jvedama paselpa ligoje 
ir kurie is visij atzvilgiu 
stovi ant stipresniij pama- 
tij, negu kokios-nors pavie- 
uios paselpines draugijos, 
vos velkancios savo gyvavi- 
mo dienas. Red.). 

Cia yra tiktai viena ke- 
dziy dirbtuye, kurioje dar- 
bas siuomi iaiku visai su- 

rname jo ir uaujy' clarbinin- 
ku darban uepriimama. Mi- 
netoji kedziy dirbtuve 
gruodzio 8 dieny apvaiks- 
uojo 50 mety savo gyvavi- 
no sukaktuves. Apvaiks- 
aiojimo dienoje darbininkai 
dirbo tik iki 5 val. po pie- 
ty, bet uzmoketa jiems uz 
visos dienos darby. Vaka- 
fe visiems darbininkayis ir 
pasaliniams buvo iskelta 
3oti vakariene, paskui bu- 
vo prakalbos angly kalboje 
ir pagalios muzika ir so- 
kiai. Susirinkusieji labai 
linksmai ir blaiviai praleido 
ty vakary. Barzda. 

So. Omaha, Nebr. 
“Kataliko” 49-tam nu- 

meryje korespondencijoj is 
So. Omahos p. F. B. Ver- 
^ockis paduoda ne visai pil- 
naS ir tikras zinias apie vie- 
tinius lietuvius. Darbai 
eia eina nekaip, nes visur 
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Perstatoma Persijos mieste Shiraz viena gatviij, kur susirink§ persai. 

galima matyti neturincius 
darbo darbininkus. Vieti- 
nese gyvuliij skerdyklose, 
ypafiiai Cudab’o ir Ar- 
mour’o, paleido is darbo 
nemazai darbimnkij, nes 

dabar ziemq. sumazejo dar- 
bai. Cia gyvena ne 600 lie- 
tuviij, lcaip p. Versockis pa- 
duoda, bet pilnai suskaicius 
visoje So. Omahoje ir Oma- 

boje, o ne vien tiktai apie 
lietuviij baznvcia, susiras 
isviso apie 1.000 lietuviij. 
Apie lietuvius, uzsiiman- 
cius pirklyba, taippat pa- 
duodama nepilnos zinios. 
Lietuviai pilnai laiko 3 

smukles ir 3 smukles pu- 
siau su sT'etimtauciais, 
Omahoje pilnai laiko 2 

smukles, 1 bilijardinycia, 1 

barzdaskutykla, 2 mesiny- 
cias, 1 automobiliij parsam- 
dyrna, 1 laivakorciu agen- 
tura, 1 karietu parsamdy- 
ma per pus§ su svetiintau- 

ciu, 1 tabako ir saldiunynu 
krautuv? ir 1 laikrodinin- 
kas. Pagalios lietuviai cia 
turi sekancias draugijas: 
sv. Antano,, sv. P. Marijos 
Roz., 87-ta kuopa S. L. A., 
131-ma kuopa L. S .S., 17-ta 

kuopa T. M. D. ir pagalios 
jau antri metai gyvuoja 
Lietuviskas Kliubas, kuris 

liipinasi isteigti cia tautis- 
kij nam§ ir tarn tikslui jau 
turi nupirkes 2 lotus ze- 

mes. 

Korespondentams reiktij 
besaliskai paduoti pilnesnes 
ir tikresnes zinias! 

S. Zalpis. 

De Kalb, 111. 

Cia gyvena nemazas bu- 
relis lietuviij, kurie turi 4 

draugijas. Sv. Petro ir 
Povilo paselpine draugija 
siisitvere jau keletas ltietij 
atgal il gana gerai uzsilai- 
ko. Cia nera lietuviij baz- 

nycios, tatai minetoji drau- 

gija kasmet parsikviecia 
lietuvj kuniga ir atlieka ve- 

lykin§ ispazintj. Paselpi- 
nis Lietuviij Ukesu Kliu- 
bas jau antri metai gyvuo- 
ja ir turi isisteig§s savo 

knygyuc^. kur visiems dova- 
nai duodama skaityti kny- 
gos. Skaitytojas. 

Is Londono. 

Lietuviy duonos keptuvei 
“Birutei” nekaip einasi, 
nes neturi atsakancios prie- 
ziuros. Nors ir yra tam 
tikra prieziuros komisija, 
bet jos kai-kurie nariai 
snaudzia. Gruodzio 10 die- 
na atsibuvusiame “Biru- 
tes” susirinkime visa toji 
betvarke- paaiskejo. “Bi- 
rutes” rastininkas J. Kiam 
lenas, pasirodo, taip Jsivy- 
ravgs, kad viska veikia nie- 
keno nesiklaus§s. Liko su-, 

Stdtia* kad minetas rasti- 

ninkas ir vienas duonos ke- 
pejas, kurio pavardes nesu- 

zinojau norejo padaryti 
“ Birut ei” konkurencijg, 
uzsidedami kitg duonos 

keptuvg, vienok apsiziureta 
ir abudu liko pavaryti. 

Dabar “Birute” turinti 
apie 90 svarij suvirsum 
skolos. Londono lietu- 
viams sunku bus palaikyti 
“Birute”, jaigu jos reika- 
lus nepriziures. atsakanti 
vcdejai. Galijotas. 

RED. ATSAKYMAI. 

Ant. Baran., Rochester, 
N. Y. — Tamstos korespon- 
clencija visgi dar nuo spau- 
dos sulaikeme, kadangi 
duodasi isgirsti, jog jusu 
klebonas atgal pricings se- 

najj vargonininka. 

J. M., Chicago. — Apie 
“Rutos” vakarg, atlaikytg 
adventuose, laikrastin ne- 

desime. 

GERA SIRDIS. 

Sunkijs, pilki debesiai uz- 

gule ant zemes... Sniegti 
dideliais pluostais, uztie- 
siant baltu kauru miesto 

gatves, kuriomis slankiojo 
linksmos priesveneiais zmo- 

niij minios, rupindamos vi- 
sokiais savo sVentems ne- 

atbutinais reikalais. 
Senas valdininkas Slakin 

stove jo savo kambario lan- 

ge ir liudnai tmnijosi i gat- 
v§ ir j slenkancius uzsimas- 
ciusius praeivius. Paga- 
liau apsitaise svarku, uzsi- 
move ant galvos kepur§ ir, 
pilnas liudmj ir geru min- 

ciij, isejo is namij. 
— Kokie jie ramijs, abe- 

jodini. Niekam niekas ne- 

apeina... O tuo tarpu tarp 
jij regis yra tnkstaneiai al- 

kanij, reikalaujaneiu ir ne- 

turinciij silumos ir pa gal- 
bos... 

Ciapat salep1 jo susilaike 
kokis tai suo, apuoste jam 
kaliosus ir, tylia^ urgzda- 
mas, pakrate' sprandg, ap- 
nesta sniegu. 

Slakin istiese j sunj ran- 

kg, bet suo ggrsiai sulojo, 
issisiepe ir. liutvere danti- 
mis Slakinui Viz rankos. 

J It 
— Kam, tamsta, po 

simts... erizini niano suni ? 
— pasigii’do smarkus bal- 
sas ir oficierius, kuris pirm 
valandeles isejo is krautu- 
ves, astriai pasiziurejo \ 
susimaisiusj Slaking. 

— Norejau jj... n^molei... 
nusivesti... apsildyti... 

— Aa! — prasijuoke bru- 
taliskai oficierius. — Mi- 
klus is tamatos pauk|ciu- 

kas! Trijij simtij rubliij 
vertes sunj namo vesties! 
Prideretij tamstij nugabenti 
politicos miovadon, bet ne 

namoleiL. Nero, cionai! 

O besiskubinanciij abgjo- 
dinij zmoniij vilnys vis dar 

j visas puses blaskesi... 
Eidamas gatve, Slakin, 

apsisiaut§s siltu svarku, 
liudnai galvojo: 

— Vesulas staugia ir 
ant lygumos, matomai, yra 
baisenybe, tarsi, tukstanciai 
isiutusiu velniij sv§stij sa- 

vo ten kokiij sventg!... Ne- 
laime keliauninkui, kurj 
ant kelio patinka toksai 
baisus pusnis. Vesulas ke- 
liauninka tiesiog saldo ir jis 
nieko negirdi, kaip tik to- 

lumoj smarkij vilkij stau- 

gimij, kuiie tiems nelai- 

mingiems keliauninkams 
tuo staugimu gieda serme- 

nij giesmes... 
Slakin nusisluoste is- 

riedejusia is akies nepra- 
syta asar;i ir pasuko uzkam- 

pin, kur maziau zmoniij 
vaiksciojo. 

Pro jj praejo susirietes 

nepazjstamas. 
Slakinui sirdis susopo. 
— Ei, praeivi!... Pra- 

sau lukterti!... 
Pavijo praeivj ir, tyle- 

damas, ispaude jam rankon 
dvidesimt rubline. 

Praeivis susilaike ir su 

nuosteba pasiziurejo j Sla- 

king. 
— Kg tas reiskia?... Kas 

tas yra? 
— Tai tamstai, pakeleivi! 

Regis tamsta turi netrum- 
pg kelig, o arkliij nusisam- 

dyti nera uz kg. Nereikia 
dekoti. Pagelbejau, lcuo 
galiu. 

— Kaip tamsta drjsti! — 

susuko praeivis. — Ar tam- 
sta zinai, kas esu ? As tam- 
stg i 24 valandas... Kas 
per atkaklumas! 

Jo puikus svarkas prasi- 
skleide ir ant krutines su- 

zeravo auksiniai issiuvineji- 
mai ir keli ordenai. 

— Atsiprasau tamstos — 

pasigirdo silpnas Slakino 
balsas. 

— Pailus egzempliorius! 
Jau suspejo uzsitraukti!... 
Eik tamsta po... velniij!... 

■Sf 

Yejas vis smarkiau pute. 
Gruodis visu savo ziau- 

ruinu apsireiske ir Slakin, 
isejgs vel judancion gatven, 
liudnai mgste: 

— G kiek tai vaikij, tij — 

poeto zodziais — gyvenimo 
geiiij, landzioja dabar gat- 
vemis, temydamies i pui- 
kiai papuostus krautuviij 
langus, J gardzius daiktus, 
kurie, ant nelaimes, ne del 

jy pataisyti... ■*. Tai ne 

jiemsf../ 
girdis jam sopejo ir is 

akiy verzesi asaros. 

Pries puiky. saldumymj 
krautuves langg, stovejo 
mergaite ir godziai akyte- 
mis rijo lange gulincius sal- 
dumynus. 

— Vargse mergaite! ■— 

susvapejo Slakin, griebda- 
mas anai uz rankos. 

— Mama! — suriko per- 
sigandusi mergaite. — Ma- 
ma, jis mane griebia! 

Moteriske nuo- pasalinio 
lango kuogreiciausiai pri- 
puole prie mergaites. 

— Paleisk j§! Kaip 
tamsta drjsti paimti j§ uz 

rankos ir traukti %! 
— Tikeki man tamsta — 

tare Slakin — norejau ta 

mergaite tik pasiimti na- 

molei ir palaikyti per nak-' 

tj savo globoje, kadangi sal- 
tis... 

— Tamsta esi nieksas! — 

atsiliepe inirtusiu balsu mo- 

teriske. — Nadezda, nepri- 
valai jo kalbos klausyti. 
Eiva is cia, greiciau... 

* 

Ir vis dar snigo. ^ 

Slakin vel pasuko i tam- 
sia gatv§ ir liudnai zenge 
apsalusiu saligatviu. 

— Kaip tai man noretusi 
kam nors padaryti dziaugs- 
raa, kok] nors zmogelj sura- 

minti, padaryti laiminges- 
niu. Bet dabartinis skur- 
das siurkstus ir savo sku- 
durlius slepia. Reikia daug 
svelnumo ir takto, idant 

neuzgavus vargdienio ir 

nepazeminus savo gerada- 
rybes. 

Sutiko ji, temydamas 
tiesiok \ akis, kokis tai 

augstas zmogus, apsitrvnu-' 
siame svarke, persijuos§s 
raiseiu, su sudriskusia ke- 

pure. 
— Yra — pagalvojo Sla- 

kin ir pradejo tyliu, svelniu 
balsu: 

— Regis tamsta iseida- 
mas is fiannj pamirsai apsi- 
rengti? — paklause Slakin. 
— Turiu vilti, kad paem^s 
is man§s tuos 20 rublhj ru- 

bais galesi apsirupinti. 
— Tai lie... Geriau man 

atidnok savo svark§... — 

atsake nepazjstamas. — 

Greiciau, nusiimk-gi! 

— O as kaip liksiur—■ 
stebejosi Slakin. 
_ 

— Duosiu iau savo sku- 
durlius! iSTa, greiciau, se- 

ni I O kur ,tie 20 rubliij? 
Duok sen juosf Cionai yra 
daugiau... Nieko nekenks... 
0 laikrodelis... auksinis?... 
Kas, pq velniij, sidabrinj 
nesioji.., 0 dabar nusiauk 
batus!... 

AR ZAIBAS YRA LABAI 
PAVOJINGAS? 

Daugumas zmoniij bijosi 
zaibo labiau negu traukinio 
arba tramvajaus, kur 50 sy- 
kiij daugiau zmoniij uzmu- 

sa i metus, negu zaibas, 
1908 metais septyniolikoj 
registruotij valstjjij zaibas 
uzmuse 161 zmogy, taigi 
tiktai vienjj zmogij ant'300- 
000. Tais paciais metais 
arti dusyk daugiau zmoniij 
susalo, sesis sykius daugiau 
mire nuo saules karscio ir 
140 sykiij daugiau mirciij 
atsitiko is nelaimiij dirbtu- 
vese. 

Neziurint tp skaitlinip, 
daugumas zmonip kur-kas 
labiau bijo zaibo n'egu kitp 
kokip nelaimip. 

2inoma, dirbautieji prie 
elektros vielp tankiai yra 
uzmusami ir dargi nepapra- 
stu budu. Taip, vienas an- 

glp telegrafistas, dirbusis 
prie savo aparato, liko zai- 
bo uzmustas tuomet, kada 
buvo visai giedras dangus. 
Rodosi, tai butp vienas is 

nepaprasciausip apsireiski- 
mp, viepok yra lengvai is- 

aiskinamas, jies uz 50 my- 
lip zaibas is debesp trenke j 
telegrafo vielg, kuriaja 
elektra atleke iki telegrafo 
stociai, kur minetas telegra- 
►fistas dirbo ir ant vietos jj 
uzmuse. 

Zaiba pritraukia ne tik 

telegrafo vielos, bet ir ka- 
syklij saftai, kur zaibas pa- 
daro ekspliozijas ir dirbtu- 
vip augsti dumtraukiai, 
kuomet per juos isleidziama 
silta atmosfera. 

Simonas Kiela. 

Pereitoj savaitej pranes- 
ta, kad popezius susirges, 
taip kad Kaledomis negale- 
jgs laikyti Misiij. Bet tvir- 

tinama, kad nesama jokio 
pavojaus. 

Labai linksma knyga 

MORAS IR SflTYRfl 
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kurioje aprasoma senoves ir sios gadynes juokai, juo- 
kingi prietikiai, meiliski atsitikimai, linksmos patarles 
ir tt. 

Toj knygoj atrasi daugiau juokq nei desimtyje 
humoristiskq laikrasciq per 10 metq; daugiau uzgane- 
dinimo, nei isgerus bosq alaus; daugiau gerq patarimq 
ir paiargq, nei visose virtuviq knygose ir tt. 

Jei nori tureti linksmq budq, tai nelauk nei die- 
noe, nei valandos nei minutos, bet tuojaus atsiqsk 
“Kataliko” redakcijon tik 50 centlj idabt tau toji 
knyga butq issiqsta ir tai greitai. 

Kaip tik gausi tq knygq, gali su ana issitiesti kui 
medziq pavesyj, o is ekakymo turesi daugiau linksmy- 
bes nei is poros simtq centq, daugiau atsivedinimo, nei 
iS pilnq statiniq “aiskrimo”, daugiau pajaudinimo, nei 
is draugijos 25 merginq! 

Gal netiki ? Gali apie tai persitikrinti dykai. Jei 
nebutum sita knyga uzganedintas, gali jq sugrqzinti ir 
uz tuos 50 centq issirinkti kitokiij} knygq. 

Kas uri ki§eniuje 50 centq, tegul 
neliqsta, bet tuojau perka 

HUMORS IR SATYRS. 
Pinigus siqzdarnas adresuok taip: 

JONAS M. TANANEVICZE 
3244 So. Morgau Street Chicago, 111. 

■II il m y 
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Kasatsiqs ff5!.00, gaus ts) juoking^ knygftir 
bus per metus siuntinejamaa “Katalikas”, 


