
Iš Lietuviškų Dirvų. 

Waterbury, Conn. 
Pas mus tuoni tarpu vis- 

kas eina po senovei. Dar- 
bai mažumę, pasigerino. Ne- 
kurios dirbtuvės, ikišiol dir- 
busios po 4—5 dienas į sa- 

vaitę, dabar beveik visos 
pradėjo dirbti pilnų laikę. 

13 dienę rugpiučio teat- 
rališka draugija “Aidas” J. 
Peniko farmoje surengė 
viešęjį piknikę. Apie antrę 
valandę po pietų pikniko 
vietoje susirinko beveik vi-1 
si prie pikniko prigulintie- 
ji. Pirmiausiai susirinku- 
sieji užkando, atsigėrė ir 

pradėjo žaisti. Apie trečių 
valandę piknikan pribuvo 
gerbiamas musų tautietis 
p. J. Vanagaitis, “Byrutės” 
leidėjas, kuris, kaip jau ži- 

noma, atvažiavo iš Prūsų 
Lietuvos supažindinti Ame- 
rikos lietuvius su Prūsų lie- 

tuvių padėjimu ir čionai pa- 
rinkti prenumeratos, palai- 
kymui jo leidžiamojo laik- 
raščio “Byrutės’’. Gerbia- 

mojo svečio paprašyta, kad 
jis papasakoti] mums nors 

trumpai apie Prūsų lietu- 

vius, nuo ko jis ir neatsi- 
sakė. Kalbėtojas savo 

trumpoj prakalboj gražiai 
supažindino susirinkusius 
su Prūsų lietuvių vargais, 
taipgi paragino ten buvusius 
lietuvius, kad jie neištautė- 
tų, laikytųsi ir darbuotųsi 
išvien su tėvynės mylėto- 
jais. — Toliau kalbėjo p. K. 

Lukošius, kuris trumpai 
paaiškino apie teatrus, iš 
kur jie prasidėjo, kaip to- 

bulinosi, kokiame laipsnyje 
dabar jie stovi ir tt. Po 

prakalbų buvo deklamaci- 

jos, kurias išpildė patįs ai- 
diečiai. P-lė A. Petruko- 
niutė dekleinavo “Illiuzi- 

'ją”, p. K. Razmantas — 

“Be apetito” ir “ Kaimo 

mokyklų”, p. P. Banis — 

“Lietuvių vakaras Petropi- 
lvje”, p. A. Lazdauskas — 

‘ ‘ Persergė j imas mergaičių ’ ’ 
ir p. K. Balčius — “Vienu- 

mą”. Deklemuoti visiems 

gerai nusisekė, — publika 
buvo užganėdinta. 

Ištikro, man žiūrint iš ša- 

lies, buvo labai stebėtina, 
kad piknike, o ypačiai lie- 

tuvių, taip gražiai visi už- 

silaikė, tai jau ištikro pa- 
girtinas dalykas. Kiek pa- 
menu, tai Waterbury’je tik- 
tai pirmas toksai piknikas, 
taip gražiai surengtas, nes 

kitų draugijų prieš tai bu- 

vę piknikai nei vienas ne- 

apsiėjo be svaigalų ir trink- 
šmo. Šis piknikas labai 

skyrėsi nuo kitų ir tuomi, 
kad buvo blaivus, be jokių 
svaiginančių gėrimų, dėlto 
tai viskas ir ėjo gražiai. 
Yra tai geras pavvzdis ki- 
toms AVaterbury’jo draugi- 
joms. Linkėtina “Aidui”, 
kad ir tolinus taip darbuo- 

tųsi Waterbury’jo lietuvių 
pakėlimui, 

Prie progos reikia čia pa- 
minėti keletu žodžių ir apie 
pačių draugijų. “Aidas” 

yra vienas iš prakilnesnių 
teatrališkų kuopelių. Daug 
jau jis yra sulošęs žymių 
musų dramatiškų veikalų, o 

ir taip visokiais budais 
stengęsis platinti šviesų tar- 

pe savo brolių-lietuvių. 
“Aide” priguli nors ne- 

daug vyrų, bet visi jauni, 
pilni energijos, blaivus, 
gražiai užsilaikanti. Iš jų 
galima tikėtis daug gero 
ateityje. Priguli taipgi ir 
kelios jaunos merginos, ku- 
rios ir-gi neatsilikdamos 
nuo vyrų darbuojasi kiek 

išgali; nors jos visos yra 
šioj šalyj augusios, bet Lie- 
tuvą myli karštai. 

Labai gaila, kad Water- 
bury’jo lietuviai labai šnai- 
riai žiuri į tą draugijėlę, — 

gal būt dėlto, kad jos na- 

riai yra blaivus ir nelanko 
gertuvių. Mat, tarpe musų 
lietuvių yra labai išsiplėto- 
jus girtybė, tad, jaigu jau 
kurie atsikrato nuo tos li- 

gos, tai jau reikia turėti 
daugiau kantrybės negu ru- 

sų kareiviui. Musų lietu- 
viai turi biaurų papratimą 
išjuokti, pravardžiuoti, pa- 
niekinti tuos, kurie pameta 
girtybę. Dar nieko negali- 
ma butų sakyti, jei taip da- 

rytų vieni tiktai neapsišvie- 
tę, bemoksliai žmonės, bet 
ant nelaimės pas mus prie 
jų prisideda ir dalis musų 
neva apšviestunų. Tai jau 
negalima užtylėti! Gėda 
musų inteligentams ir va- 

dams, kurie rodo tokios 
biaurios ligos pavyzdį! Ži- 
noma, negalima ant visų už- 

sipulti, yra ir laisvių nuo to 

inpročio vyrų, bet tokių ma- 

žai, galima ant pirštų su- 

skaityti. Delei tų tai prie- 
žasčių daug nukenčia ir mi- 

nėtoji draugija “Aidas”, 
bet jos nariai į tai nepaiso 
ir drąsiai savo užbriežtais 
keliais eina. Linkėtina jai 
gero pasisekimo ateityje. 

‘NVaterburietis. 

So. Boston, Mass. 
20 dieną, rugpiučio atsi- 

buvo mėnesinis susirinki- 
mas Sal. Širdies Y. J. drau- 

gijos. Susirinkiman buvo 

įneštas klausimas, kaip tin- 
kamai priimti atvažiavusius 
iš Lietuvos gerbiamus kun. 
J. Tumą ir kun. K. Olšaus- 
ką, Kauno “Saulės” švieti- 
mo draugijos delegatus. 
Nutarta svečius priimti 
kuogražiausiai ir tame da- 

lyke susižinoti su vietiniu 
klebonu kas link parengi- 
mo prakalbą ir sutaisymo 
viso priėmimo programo. 
Tuom tarpu draugija nuta- 
rė “Saulės” mokytoją kur- 

siu namams paaukoti iš sa- 

vo išdo 10 dolerią. 
Dr-jos įbildantis komitetas. 

Spring Valley, III. 
Pas mus darbai eina vi- 

dutiniškai. Žmonės uždir- 
ba nemažiausiai, bet ir išlei- 
džiama visokiems “bereika- 

lingiems daiktams pusėti- 
nai. Vietiniai lietuviai yra 
labai nuskendę girtybėje, 
mušasi, pešasi, tąsosi po 
teismus, o vis per tuos ne- 

laimingus svaiginančius gė- 
rimus. 

Čia buvo atsilankę sve- 

čiai iš Lietuvos, kun. J. Tu- 
mas ir kun. K. Olšauskas, 
rinkdami aukas “Saulės” 
mokytojų kursų namams 

Kaune. Labai jiems esa- 

me dėkingi už gražius pa- 
pasakojimus apie tėvynę. 
Gerbiami svečiai ragino lie- 
tuvius grįžti tėvynėn, ku- 
rie jau yra susitaupę cen- 

tų. Prakalbos visiems la- 
bai patiko, nes visiems ly- 
giai buvo vėlinama gero, 
laikytis vienybės, rištis į 
krūvą ir tt. Net musų lais- 
vamaniams prakalbos pati- 
ko, nes tarp jų buvo gir- 
dėti kalbant, kad kalbėto- 
jai tikrai trokšta žmonėms 
apšvietos. Aukų nedaug 
tesurinkta, nes tai buvo lai- 
kas prieš darbo užmokes- 
tiės išmokėjimą ir žmonės 
pinigų neturėjo. 

% Į, Petsgnįa,^ 

Shenandoah, Pa. 
Naujienos pas mus neko- 

kios. Žmones laukia bylos 
pabaigos su kunigu Ka- 
minsku. Nežinia kaip vis- 
kas užsibaigs, tik tiek yra 
viltis, kad Shenandoah ’rio 
žmonės yra labai kantrus ir 
jokių vaidų nekelia. Kun. 
Kaminskas gali agituoti 
kaip nori, bet žmonės tiktai 

tėmija ir juokiasi. Su byla 
vietinių žmonių nepabaidy- 
si, o naujų parapija ką kun. 
Kaminskas tveria, tai jo- 
kiuo budu nesutvers, nes 

kas ir norėtų j tų naujų pa- 
rapijų prigulėti, tai visi iš 
to labai juokiasi. 

Jonas Gilius. 

Providence, R. I. 
Čia lietuvių skaitoma į 

2.000. Tarpe jų apšvieta 
nei šio- nei to. Laikraščius 
beveik kiekvienoje grinčio- 
je galima rasti po du ir tris, 
bet kartais ir neivieno. Gir- 

tybė tarpe lietuvių pusėti- 
nai išsiplatinus. Beveik 
kiekvienas mėgsta išsigert. 
Tas jau ne naujiena! Čia 

gyvuoja dvi pa šaipi nė s 

draugijos: šv. Jono ir D. L. 
K. Gedimino. Paskutinė, 
kaip girdėti, gyvuoja gerai, 
bet pirma tai net ir lenkus 

priimdavo (Jaigu tai tie- 

sa?). Yra čia taipgi ir 

tautininkų Kliubas bet pa- 
starasis gyvuoja silpnai. 

Darbai tuom tarpu eina 
nelabai gerai. Nekurtos 
dirbtuvės porai savaičių bu- 
vo sustojusios. Jau gana il- 

gų laikų oras čia sausas, vi- 
sai mažai lietaus. 

K. S. K. 

Grand Rapids, Mich. 
.Tau žinomas vietinėse 

rakandu dirbtuvėse strai- 

kas, kuris tęsėsi ištisus 4 

mėnesius, dabar užsibaigė 
— darbininkai pralošė. 
Straikas pralošta vien dėl- 
to, kad dirbtuvėse dirba la- 
bai daug straiklaužių, o 

antra niekas iš miesto vy- 
riausybės už darbininkus 
neužstojo. Straiklaužiai 
gazdino nedirbančius žmo- 

nes, sakydami, kad jau pil- 
nos dirbtuvės visokiu dar- 

bininku, dailydžių, maši- 

nistų. Darbininkai, intikė- 

ję toms melagingoms ži- 

nioms, sugrįžo darban ir 

daugelyje dirbtuvių rado 
dar prieš straiką pra- 
dėtus darbus ir vi- 
sai nei nepajudintus. Ne- 
laužiai čia-pat ir nakvojo, 
o kompanijos jiems prista- 
tydavo visko ko tiktai no- 

rėjo. Begalo ištvirkusiems 
straiklaužiams, surinktiems 
iš visokių pastumdėlių ir 

valkatų, net ir krutamieji 
paveikslai buvo rodomi ir 
muzika grojo. 

Liūdnos tos straiko pa- 
sekmės, bet tai yra gera 
mokykla darbininkams, kad 
reikia geriau organizuotis į 
unijas ir nepaliauti kovo- 
jus už savo žmogiškas tie- 
sas. Šešupis. 

Sioux City, Ia. 

Tarp musų lietuvių buvo 
baisus atsitikimas. Vienas 
jaunas vyras nekurį laikų 
mylavosi su mergina Karo- 
lina Gribaičiute ir žadėjo jų 
vesti. Merginos broliams 
nesutikus su jaunikio no- 

rais, šis pastarasis vadino 
merginų išvažiuoti su juo- 
mi kitan miestan. Kada 
jau viskas buvo sutarta, 
jaunikis išsivedęs merginų 
už miesto kokias 4 mylias, 
iš revolverio keturis kartus 
jai į krutinę šovė ir atėmė 
iš jos 180 dolerių. Nelai- 
mingos merginos lavonų dar 

sumušė, kad niekas nepa- 

žintų ir paslėpei trumuose, 
o pats sugrįžo .ąįt^al ir pri- 
stojo vieno] .cprptuvej į 
darbą. Tiktai praslinkus 
penkioms dienoms, surasta 
krūmuose lavo- 1 ne rainos 
nas, o žmogžudįs suareštuo- 
ta ir pasodintą kalėjimam 
Pas jį pintinėje rasta kru- 
vini marškiniai ir drabu- 
žiai, o kulipkos, išimtos iš 
velionės krutinės, kaip syk 
pritaikinta to niekšo revol- 
veriu. 

Ir esama gi žmoniij, žiau- 
resniu už pačius žvėris! 

T. M. 

RED. ATSAKYMAI. 

K. Kučinskas. — Tamstos 
žinutė į šį numerį jau pasi- 
vėlino, tad meldžiama apie 
tą, dabar jau atsibuvusį da- 

lyką plačiau aprašyti. 

Waterburietis. — Ačiū už 
prisiųstą žinutę ir pasiža- 
dėjimus. Malonėtume Tam- 

stą matyti ir toliau musų 
neužmirštant. 

Mums iš Waterburio pri- 
siųsta Waterburyo pilnųjų 
blaivininkų kuopos pasitei- 
sinimas. Kadangi 1) mums 

tasai pasiteisinimas nėra vi- 
sai aiškus, o 2) blaivininkai 
turi savo organą, tad mums 

butų labai neparanku mai- 
švtics į nežinomus ir sveti- 
mus mums reikalus. Pa- 
tariama su tais t dalykais 
kreipties į organą: Bet jei 
organas atsisakytų tuos 
raštus skelbti, mes mielai 

Waterburyo kuopai patar- 
nautumėm, tik norėtumėm, 
kad “pasiteisinimas” butų 
aiškesnis. n i 

i 

IŠ RUSIJOS INTENDAN- 
TŲ BYLOS. 

Vienas Maskvos inten- 
dantu, kapitonas Malyšev, 
kaltinamas už įvairias sau- 

valybes ir kyšių ėmimą, 
teisindamasis teisme pasa- 
kė sekančią kalbą: 

— Taip, priimdinėjau do- 
vanas ir su kartybe prie to 

prisipažįstu. — Paklausite, 
kodėl pirmiau tam viskam 

užgyniau? Jei žmogus, ku- 

rį išdavė pati, prie to ne- 

prisipažįsta, tas nestebėti- 
na, kadir žmogus, kurį iš- 
duoda valios spėka, taip- 
pat neprisipažįsta prie sa- 

vo silpnybių. Kokia prie- 
žastis privertė mus imti 

kyšius, nedorai elgties ? Ar 
tai buvo iš musų pusės pik- 
tas noras, ar tai buvome 

vergais sąlygų, su kurio- 
mis kovoti neturėjome pa- 
kaktinai jėgų? Visupirmu 
turiu pasakyti, jogei apie 
musų pasielgimus visi ži- 

nojo. Tai buvo “polušine- 
lio” paslaptis. Nebuvo rei- 

kalo daryti tos revizijos, 
nereikėjo krėsti musų na- 

mų, laikyti mus kalėjime. 
Pakako pas mumis pasiųsti 
generolą iš reguliarinės ar- 

mijos ir, jei jis butų mus 

paklausęs, ar tas tiesa, jo- 
gei mes priimame kyšius, 
tai, žinomas dalykas, visi 

būtumėm prie to prisipaži- 
nę. Ponai teisėjai, atsi- 
žiūrėkite į mumis žmoniš- 

kai, bet ne taip, kaip lie- 

pia prokuratorius. Ant 

žmogaus, reikalaujančio 
sau pinigų, auksas, padaro 
magišką intekmę. Reikia 
būt šventam, kad apgalėjus 
pagundą, kurios akyveizdoj 
nublanksta net supratimas 
dėl mundieros pagerbimo. 
Lengva ant mus rūstauti ir 
mus kaltinti. Toli sunkiau 

Tautinis Amerikos ka riuomenčs šaudymo tunu mentas, atsibuvęs tomis 
dienomis Sea Girt, N. J. 

buvo mums pergalėti pa- 
gundas, žiūrint į pinigų 
krūvas, barstomas aplinkui 
mus. Ponai teisėjai, tas 

negali būt su prokurato- 
riumi, kuris išsitarė, jogei 
oficierai, palikdami prekių 
priėmimo komisij antais, 
tuojau iš pat ryto pavirsta 
išnaudotojais. Taip nėra. 

Niekas kito nekalbino pri- 
ėmimo komisijoje esant 
imti kyšius. Jokios sutar- 
ties nebuvo tarp musų. 
Ateidavo pristatytojai ir 

duodavo 
* 

pinigus. Už ką,?; 
Tai toksai jtaprotis. Gal 
kai kurie išpradžių ir neim- 

davo, bet kiti pasiduodavo 
išsyk tai pagundai. Labai 

gerai atsimenu savo nupuo- 
limo dieną. Tai buvo vasa- 

rio 6 dieną. Tuomet valdi- 

ninkavau Tlieilo fabriko 
4-tame skyriuje. Adminis- 
tratorius Borovkov mane 

pasišaukė ir man indavė ko- 

pertą. Nežinojau kas da- 

ryti, buvau susirūpinęs. 
Buvo suėjęs vienas mėnesis, 
kuomet aš įstojau priėmimo 
komisijom Nesupratau dar 

prigulinčiai savo tarnystos. 
Ale Borovkov į mane atsi- 

liepė : 
— Meldžiu nesirūpinti. 

Tčis tamstai nieko blogo ne- 

padarys. 
Buvau atsiradęs prastose 

materi j alinėse sąlygose. 
Pamąsčiau ir priėmiau. 
Pasakojama, jogei mes 

prievarta reikalavome pa- 

pirkimų, kad pristatytojus 
int murus spaudėme. Ne, 
tas netiesa. Kaip-gi galė- 
jome mes, maži žmonės, 
spausti tą didelį kapitalą, 
kurio tarnais yra pristaty- 
tojai. Juk pristatytojai ir 
fabrikantai turi prieigą į 
augščiausią vyriausybę, net 

pas karo ministerį. Tuo 

tarpu ant musų niekas ne- 

siskundė. Senatorių revi- 

zija visus ponus pristatyto- 
jus sujudino, kadangi, pa- 

gal įstatymus, už blogąsias 
prekes pristatytojas yra at- 

sakantis lygią dalimi ir su 

priėmimo komisijos nariais. 
Taigi pristatytojai,; susirin- 
kę didelin viešbutųi Mas- 

kvoje priėmė; .sekąpacią tak- 

tiką: reikia, p^k^ti revi- 

zoriams, jogei mes davinė- 

jom© kyšius bijodami prisi- 

kabinimą, kadangi oficierai 
su prievarta to reikalavo. 
Su prievarta pareikalauti 
pas Burzovą arba Kaneelą 
— tai ne taip lengva. Yra 
tai kova su kapitalu, kuris 

gali paversti į dulkes kiek- 
vieną priėmimo komisijos 
narį. 

Priiminėti prekes prisi- 
laikant ankštai instrukciją 
— tai reiškia save pastatyti 
priverstinumo pavojum Pri- 
iminėti su nuolankumu — 

tai reiškia peržengti įstaty- 
mus. Kuomet pradėta re- 

vizijos, prie prekių priėmi- 
mo buvome ištikimesni, ma- 

nydami, kad abelna revizi- 

ją pasekme busiąs didesnis 
aštrumas priimdinėjant 
prekes. Teeiau apsirikome. 
Revizijos pasekmės buvo 

priešingos. Dabar arbitra- 
žo komisija priimdinėja tai, 
ką mes buvom atmetę. Pra- 

sidėjus revizijoms,taippat ir 
pirm to, ne mes pristatyto- 
jams, bet jie mums grasino 
skundais senatoriui-revi- 
zoriui, kuomet nenorėjo- 
me priimti blogu prekių. Ir 
štai už tai dabar mus nori 

padaryti kyšią ėmėjais! 

KARALIUS ALFONSAS 
IR REPUBLIKONAI. 

Ispanijos mieste Bilbao 
lankėsi karalius Alfonsas ir 

nepaprastai susiartino su 

tenaitiniais republikonais, 
kuriuos karalius labai ma- 

loniai priėmė. Republiko- 
nų kliubo Sociedad Venato- 
ria prezidentas Rua inteikė 
karaliui dovanas. Prie tos 

iškilmybės vienas iš kara- 
liaus palydovų atkreipė jo 
atidžią į Rua politikos per- 
sitikrinimus, bet karalius 

tuojaus atrėžė: “Kas man 

tai kenkia, kad jis yra re- 

publikonas, lai kiekvienas 
tiki į ką nori”. 

Senoras Rua tuomet bu- 
vo perstatytas karaliui, ku- 

ris linksmai jam išsitarė: 
“Tamstos persitikrinimai 
neužkenkia man priimti 
tamstą taippat širdingai 
kaip ir kitus. Esu monar- 

chistu, nes užgimiau kara- 

liumi; bet nežinau kokių 
bučiau persitikrinimų prie- 
šingame atsitikime. Kas 

žino, gal greitai visi busime 
priversti būti republiko- 
nais”. — Po tokiu prisipa- 
žinimų republikonų kliubas 
išrinko karalių savo organi- 
zacijos garbes prezidentu. 

Persijos parlamentas 
asignavo vyriausybės slap- 
tiems tikslams 300.000 tu- 

manų (Persijos pinigai). Nu- 
tarta panaikinti speeijalino 
komisija, kuri tarpininkavo 
tarpe parlamento iv vyriau- 
sybės. Valdantis šalį jau- 
no šacho regentas išleido į 
parlamento atstovus atsi- 

šaukimu, kuriame nurodo 

kritiškų šalies padėjimų. 
Pastaruoju laiku vyriausy- 
bės ignoruota palaikymas 
gerų santykių su kitomis 
valstybėmis. Regentas lai- 
ko butinu reikalu pavesti 
ministerių kabinetui išdirb- 
ti tam tikrų vyriausybės 
programų ir perstatyti jų 
parlamentui. 

Pulkininkas Acosta, bu- 
vęs Madero armijoj, surin- 
kęs porą, šimtų neužganė- 
dintų, savarankiai vėl iš- 
kėlė Meksike revoliuciją. 
Užpuolė jis šiaurinėje vals- 
čiaus Vera Cruz dalyje 
miestelį Panuco ir užėmė jį. 
Iš ten taippat išleido mani- 
festą, apskelbdamas naują 
revoliuciją. Meksiko sos- 

tainėje tai naujai revoliu- 

cijai nepriduodama didelės 
svarbos. 

Smarkus lietus su ledais 
ir vėtromis per ištisas 24 

valandas siausdamas Itali- 

jos provincijoj Lombardijoj 
visiškai sunaikino laukuose 

ryžius. Apart to vėtra su- 

griovė daugybę namų ir 

įvairiuose atsitikimuose su- 

žeidė ir užmušė nemažai 

žmonių. 

Ant salos Jamaica į mies- 

tą Kingston atvyko daugy- 
bė išgutųjų iš Haiti, tarpe 
kurių daugumas yra labai 

neužganėdintų ir didelių 
priešų naujo Haiti prezidcli- 
to Leconte. Vienas iš jų, 
šalininkas prašalintojo pre- 
zidento Simono, priverstas 
buvo bėgti nuo minios ir 

tiktai kuomet atsidavė po 

Ispanijos vėluva išvengė 

'gausiančio pavojans 


