
Iš Lietuvišką Dirvų. 

k & Bayonne, N. J. 
20 dieną rugsėjo š.. m. 

ir pas mus atsilankė sve- 

čiai nebuvėliai, Kauno 

draugijos “Saulės” delega- 
tai, kun. K. Olšauskas ir 

kun. J. Tumas. Svečių pri- 
ėmimui buvo parengtas va- 

karėlis p. Zebrovskio sve- 

tainėje. Žmonelių prisirin- 
ko apie 250—300, tarpe ku- 

rių nemažai moterių ir mer- 

ginų. Visi nekantriai lau- 

kė, ką svečiai papasakos 
apie tėvynę-Lietuvą. 

Prasidėjus vakarėliui, 
vietinis klebonas kun. M. 

Šedvydis prabilo į susirin- 

kusius, paaiškindamas to 
vakaro tikslą.; ragino susi- 
rinkusius nesigailėti aukų 
pakėlimui apšvietos Lietu- 

voje ir perstatė “Saulės” 

draugijos pirmininką kun. 
K. Olšauską. Kun. Olšaus- 
kis kalbėjo gerą valandėlę. 
Paaiškino “Saulės” drau- 

gijos siekius, jos stovį ir 
nurodė jau daug jos nu- 

veiktų gerų darbų. Pri- 
minė taippat, kaip kitos 

kultūringesnės tautos moka 

šelpti ir šelpia savo tėvynę. 
Kaipo pavyzdį nurodė ai- 

rius, greitus, lenkus ir ki- 

tus, kurie nepamiršta pa- 
laikyti savo gimtinio kraš- 
to. Airiai bodami Ameri- 

koje beveik išliuosavo iš' 

vergijos savo tėvynę-Irlan- 
diją, rinkdami ir siųsdami 
ten aukas. Toliau paaiš- 
kino, kokią naudą Lietuvos 

jaunuomenei atneš naujai 
pastatytas namas ir tt. 

Kalbėjo gana aiškiai; pu- 
blikai jo kalba patiko. 

Po šitai kalbai vietinis 

bažnytinis choras sudaina- 
vo tautišką liymną “Lietu- 

va, tėvyne musų”. 
Toliau kalbėjo antrasis 

svečias, kun. J. Tumas. 
Jis kalbėjo daug ilgiau ne- 

gu kun. Olšauskas. Apra- 
šyti jo visa kalba butų per-, 
ilga, tatai paminėsiu tiktai 

svarbesnius kalbos punk- 
tus. — Pirmiausia kalbėto- 

jas priminė publikai, kad 

mes, girdi, čia neatvažiavo- 
me pas jus tiktai pinigų 
rinkt, mes atvažiavome pa- 
sikalbėt su jumis apie vi- 

sokius reikalus, apie padė- 
jimų jūsų čia ir Lietuvoje. 
Norime palikti jums nors po 
dalį musų širdies, idant jus 
turėtumėt daugiau meilės 
ir prisirišimo prie savo 

tėvynė s-Lietuvos. — To- 
liaus kalbėtojas nurodė, 
kaip vedusieji vyrai išva- 

žiuoja iš Lietuvos Ameri- 
kon, palieka pačias, vaikus 
ir pabuvę kiek čionai, visai 
užmiršta savuosius, net nei 

laiško neparašo; pati nu- 

stojusi vilties, kad kuomet- 

nors sulauksianti savo vyrų 

pamatyt, imasi kitaip gy- 
vent ir tankiai išeina net iš 

doro gyvenimo. Vis tai, 
sako, baisiai didelė kaltė, tų 
vyrų, kurie čia atvažiavę 
visų savo uždarbį prageria, 
kortomis pralošia, o apie 
savo pačias ir vaikelius 
Lietuvoje viso į pamiršta. 
Daug jaunuomenės išva- 
žiuoja Amerikon, kuriems 
visai nėra reikalo važiuoti. 
Priežastis gi'yra tame, kad 
18—19 metų vaikinas išva- 
žiuoja Amerikon, pabuvęs 
kelis metus parvažiuoja 
Lietuvon, parsiveža apie 
porų šimtų rublių, na ir 

“ponas”! Išmokęs “pun- 
dyt”, tad visi tokie jau 
kaimo vaikinai ir vaikščio- 
ja paskui jį, kaip paskui 

cokį didelį “poną”. Net 
lenkia galvas prieš jį... 
Kaip jau pabaigia pinigė- 
lius, tai susigraibęs kiek 
kelionei ir vėl dumia atgal 
Į Ameriką. Tie gi Lietu- 

voje pasilikę jo draugai 
pradeda sau mąstyti: “mat, 
koks jis “ponas”! parva- 
žiavo, pilni kišeniai pini- 
gą, pasirėdęs geriau kaip 
“ponas”... O ką aš čia tu- 
riu?” — Tuo jaus viską pa- 
meta, kad ir nuo geriausio 
gyvenimo atsisako ir keliau- 
ja sau Amerikon rojaus 
ieškoti... “Taip tai, sako 
kalbėtojas, daug musą jau- 
nimo iškeliauja iš Lietuvos 
be jokio reikalo, kad ir ge- 
riausiai gyvendami savo tė- 

vynėje”. — Daug dar viso- 
kią indomią dalyką kalbė- 

tojas papasakojo. Kalba 
visiems labai patiko. 

Kun. Tumui kalbant, rin- 
ko aukas kun. Olšauskis su 

pagalba kitij kunigą, kurie 

užrašinėjo aukotoją vardus. 
Išviso auką surinkta $88.00 
su centais, kun. M. Šedvy- 
dis aukojo $100.00, tad viso 
labo išeina $188.00 su cen- 

tais. 

Pabaigus kun. Tumui 
kalbėti, bažnytinis choras 
dar padainavo porą tautiš- 
kų dainelių. Pagalios vie- 
tinis klebonas padėkojo au- 

kotojams ir šiuomi vakarė- 
lis pasibaigė. 

Bayonne’jietis. 

Worcester, Mass. 

Rugsėjo 11—12 ir 13 die- 

ną lietuviškoj šv. Kazimie- 
ro bažnyčioj atsibuvo 40 

valandų atlaidai. Vieti- 
niems kunigams į pagalbą 
atvyko šie kunigai: kun. 
Krasnickas iš Cambridge, 
Mass., kun. Urbanavičius iš 

Lowell, Mass., Kun. Ži- 
linskas iš So. Boston, Mass., 
kun. Jasaitis iš Lavvrence, 
Mass., penktas man nežino- 
mas. Panedėlio vakare 
kun. Krasnickas sakė pa- 
mokslą apie meilę Dievo. 
Utarninko vakare kun. Ži- 
linskas papasakojo apie al- 

koholinių gėrimų kenksmin- 

gumą. Seredos vakare kun. 
Urbanavičius sakė pamoks- 
lą apie užlaikymą Dievo 

prisakymų. Oras tomis die- 
nomis buvo gana gražus, 
užtai žmonių kasdiena pri- 
sirinkdavo pilna bažnyčia. 
Bet ne visi lietuviai lanko- 
si katalikų bažnyčion, vieni 
laikosi prie neprigulmingų- 
jų ‘kunigo’ Mickevičiaus, o 

kitiems visai niekas nerupi, 
nes smuklės ir sviediniai — 

tai jų dievai. 
Reporteris. 

Athol, Mass. 

Pas mus darbai neblo- 
giausiai eina. Lietuviu čia 

gyvena nemažai, apie 150 

šeimynų ir kita tiek pavie- 
nių. Moterių Šv. Onos 

draugija naujai uždėta ge- 
rai tarpsta, turi suviršum 
40 narių. Vyrų Aušros 
Vartų draugija turi 120 na- 

rių, savų svetainę ir 1.580 
dol. grynų pinigų. Vargas 
žmoneliams, kad apšvietus 
tarpe jų mažai randasi. 
Pereitų gegužio mėnesį pra- 
sidėjo rinkimas pinigų ant 
lietuviškos bažnyčios, bet 
vos trečia dalis moka mėne- 
sinės po 50 centų. Apart 
vienos drabužių krautuvės 
čia daugiau nėra jokio lie- 
tuviško vertelgos. Valgo- 
mų daiktų ir mėsos krau- 
tuvė čia būtinai yra reika- 

Haga, tad, jei kur randasi 
lietuvis geras vertelga, te- 
gul čion atvažiuoja, nes 

padarytų sau gerą gyveni- 
mą. Arčiau susipažinti su 

musų miesteliu galima per 
laišką šiuomi antrašu: P. 
Vaicekauskis, 19 Elizabetk 
st., Athol, Mass. P. Y. 

Kingston, Pa. 

Oras pas mus labai gra- 
žus. Darbai Kingston Coal 
kompanijos 4-se kasyklose 
visai prastai eina, vos už- 
dirbama 2 dol. į savaitę. 
Žmonės labai nusiminę. 
Kitose kasyklose, kaip gir- 
dėti, darbai gerai eina. 
Šiuomi laiku musų mieste 
labai gražiai grendžia visas 
miesto gatves. Trečios 
ward’os viešoji mokykla 
jau užbaigta statyti ir mok- 
slas joj jau prasidėjo 20 d. 

rugsėjo. 
3 dienų rugsėjo pas mus 

atsilankė kun. Olšauskis ir 
kun. Tumas iš Lietuvos. 
Buvo parengtas priėmimo 
vakaras ir prakalbos. Sve- 

čiai-kunigai aiškino apie 
lietuvių padėjimų ir ragi- 
no lietuvius giįšti tėvynėn. 
Tarpe prakalbų buvo de- 
klemacijos ir dainos. De- 

klemacijos nekaip nusise- 

kė, nes deki eiliuoto j ai ne- 

turėjo laiko pasirengti. 
Vyrų choro dainos po va- 

dovyste vietinio vargoni- 
ninko nusisekė gana gerai, 
nes choras jau pirmiau bu- 
vo gerai išlavintas. Per 
prakalbas liko surinkta 
$119.00 aukų ir kun. Ku- 
dirka pasižadėjo paaukoti 
$100. Girdėjau, kad aukos 
buvo renkamos ir nuo sa- 

liuninkų, bet kiek surinkta, 
neteko patirti. 

15 dienų rugsėjo, čia su- 

sirgo galvos skaudėj imti 

Cecilija Ražanskiutė, 12 

metų amžiaus ir ant ryto- 
jaus pasimirė. Liko palai- 
dota su pamaldomis ant 

lietuviškų Kingston’o kapi- 
nių. Velionė paliko dide- 
liam nubudime abudu tė- 

vus, jaunelę sesutę ir 

broliukų. 
Kingstonietis. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

Kelionė iš Amerikos į 
Liepoj ų tęsėsi 15 dienu. 
Ant laivo buvo gana smagu 
važiuoti, nes daugumas jū- 
reivių buvo lietuviai, su ku- 
riais gali kalbėti prigimta 
kalba ir kurie su keliaunin- 
kais mandagiai apsieina. 
Musų laivas važiavo pro 
Anglijos, Holandijos, Švedi- 
jos, Norvegijos, Danijos ir 

Vokietijos krantus. Vie- 
nų dienų stovėjome Rotter- 
dame, kur pirmos ir antros 
klasės keliauninkus leido 

pasivaikščioti po miestų. 
Kas Amerikoje negalėjo 
gauti pasporto, tai Rotter- 
dame galėjo jį išsiimti, nes 

konsulis ateina ant laivo ir 

reikalaujantiems išduoda 

pašportų už 1 rublį 60 ka- 

peikų. Pinigus čia-pat ga- 
lima išmainyti; už vienų do- 

lerį išmainoma vienas rub- 
lis 90 kapeikų, taip kaip ir 
Amerikoj. Reikalingus ke- 

lionėje daiktus, drabužius 
ir skalbinius galima liuosai 
vežtis. Liepojuj išėjus iš 
laivo visi daiktai yra kra- 
tomi ir reikia mokėti už 

rubežių: vyrui 3 rubliai, 
moteriai -50 kap. Laivas 

“Birma”, kuriuomi važia- 
vau, plaukia 308 mylias į 
parų; išviso gi nuo New 
Yorko į Liepojų perplaukė- 
me 4.236 mylias. Nuo Lie- 
pojaus iki Žųslių, Vilniaus 

~ 

V] 
gub. geležinkelio kelias 
antra klase itsic|o 6 rub. 
15 kap: 

ŽąsHai Vilįųąu^ gub. la- 
bai linksmas ir dailus mies- 
telis. Bažnyčia daili, mū- 

rinė, stovi ant aukšto kal- 
no. Bažnyčioje yra du ku- 

nigai lietimui. Pamokslai 
sakomi vieną, nedėldienį lie- 

tuviškai, kitą lenkiškai. 
Žinoma, lenkų čia tiktai 
septinta dalis, vienok jie 
turi lygias su lietuviais tei- 
ses. Tie Lietuvos “pone- 
liai” čia labai keisti, nes 

kuris tik užsivelka juodą 
švarką ir užsimauna baltą 
apikaklę, tai jau lietuviškai 
nenori kalbėti, nors lenkiš- 
kai ir nelabai moka. Lie- 
tuviai su lenkais už pamal- 
das tankiai barasi, nes po 
teisybei, tai pamaldos čia 6 
nedėldienius turėtų būti lie- 

tuviškai, o lenkiškai tik kas 

septintas nedėldienis. Šie- 
met javų deiiius nelabai 

geras, nes vasara buvo la- 
bai sausa. Kaip seni žmo- 
nės pasakoja, tki jau senai 
buvo tokie sausi metai, kaip 
šiemet. Dabar jau po bis- 

kį palįją, bet vėl bėda, 
žmonės bijo rugius sėti, nes 

čia apylinkėse bus kariuo- 
menės manebrai. Šį mėne- 

sį išragino apie 700 sodie- 

čių vežimų, kurie turės ka- 
reivius arba j u daiktus ga- 
benti. ŽinonėS perdaug jau 
suvarginti: tai plentus ver- 

čia kasti, taikeMs taisyti, 
tai kareivius “vežti. Pasi- 

žiurėjus tarpe'-žmbnių, liūd- 
na darosi, nes čia pasilikę 
tik seni ir maži, O drūčiau- 
si vyrai išvažinėj ę į svetimus 
kraštus laimė? ieškoti. Nors 

pats Žąslių miestelis yra 
nemažas, bet : visas žydų 
rankose. Žydų aludės, žy- 
dų kraittuvėsy'' žydai- viską 
apėmę, o musų žmonės var- 

gą kenčia. Jau tik laikas 

butų kiek susiprasti ir apie 
save daugiau rūpintis. 

Kaz. Pupolaigis. 

EED. ATSAKYMAI. 

K. Vargdieniui. — Tams- 
tos žinutė apie orlaivinin- 
ko lakstymą, laikrašti n ne- 

tilps, nes tai jau labai pa- 
prastas atsitikimas. Para- 

šykite ką apie jūsų kam- 

pelio lietuvius. 

Lietuvos Kareiviui. — 

Tamstos žinutėje paduoda- 
mi privati ški dalykai, ku- 
rie į laikraštį negali tilpti. 
Laikraštis negali maišyties 
į policijos ir teismo reika- 
lui. 

CHINAI IR OPIUM’AS. 

Pradžioje 1839 metų 
skaitlinga Anglijos laivų 
flotilė, prikrauta opium’o, 
inplaukė Kantono uostan. 
Anais kadangi laikais An- 

glija Cliinams pardavinėda- 
vo kas metai įpo 120 milijo- 
nų frankų vertės^ opium’o, 
išdirbamo Intįlijų^kolionijo- 
se. Chinų vyriausybė te- 
čiau patėmijus, jogei tie 

baisus nuodaj siątematiškai 
naikina tautų, prjsakė tai 
flotilei tuojau( sUį opium’u 
apleisti Cbinij pakraščius ir 
keliauti ten, iš kuy buvo at- 
keliavus. Bet kuomet lai- 

vų kapitonai nežiūrint pri- 
sakymo nesijudino iš vietos 
ir dar ėmė opium’ų išlio- 
duoti ant kranto, vice-kara- 
lius Lin-Tse-Yu liepė visų 
opium’ų sukonfiskuoti ir su- 

versti į juras. Tokiuo budu 
nugramzdyta 20.294 opiu- 
m’o pokų, vertės 50 milijo- 
nų frankų, j. 

Tas pagimdė karę, vadi- 
namą “opium’o” karu. An- 

glija ant Ohinų krantų iš- 
sodino 15.000 kariuomenės, 
kuri po vadovyste sir Eliot 
užėmė Ting-Has, Hing-Po 
ir Tchang-Hai. Anglijos 
laivynas inplaukė į Yang- 
tsekiang, užėmė Tching-Ka- 
in-Tu ir sustojo ties Nanki- 
nu. Persigandę Chinai pa- 
reikalavo sandoros, pasiū- 
lydami Anglijai 105 milijo- 
nus frankų. Anglija suti- 

ko, bet apart to pareikala- 
vo salos Hong-Kong ir eu- 

ropenams inėjimo į Kanto- 
no, Tu-Tsezu, Ning-Po ir 

Shangkajaus uostus. Susi- 

taikymo traktatas parašais 
patvirtinta rugpiučio 16 d. 
1842 metais. 

Dviemi metais paskiau, 
ty. 1844 m, francuzai 
Whampoa traktatu apturė- 
jo analogiškas prerogaty- 
vas, apart to išgavo krikš- 

čionių tikybos laisvę Chi- 
nuose. Bet dėl Chinų toji 
anglų pergalė buvo liūdna 
savo pasekmėmis, kadangi 
baisiai praplatino opium’o 
rūkymų, su tu mm tik'skir- 
tumu, kad Chinai, norėda- 
mi sumažinti anglams už 
atgabenamą opium’ų in- 

plaukas, ėmė patįs savo ša- 

ly auginti aguonas. Į kelis 
metus tasai auginimas taip 
prasiplatino, kad iš Indijų 
gabenta opium’o vostik 

penktoji dalis to, kiek Chi- 
nuose būdavo suvartojama. 

Bet tuokart Anglijoj stai- 

ga iš visų pusių pasipylė 
protestai prieš tų nuodų 
vartojimo baisias pasekmes. 
1893 metais Anglijos par- 
lamento žemesniajame bute 
balsuota priešai opium, 
1894 m. paskirta komisija 
tų klausimų išstudijuoti nu- 

sprendė, kad opium’o pre- 
kyba, kaipo uemorališka, 
turėtų būt panaikinta, bet 
kad toji prekyba reikalinga 
kraštui, atnešanti didelį pel- 
nų. 

Triešai opium’ų propa- 
ganda bet nepertraukta ir 
vis aršiau opium’u prekyba 
imta pasmerkti, pagaliau 
1906 metais Anglijos parla- 
mentas nusprendė galutinai 
visiškai opium’o prekybų 
panaikinti ir vyriausybė su 

tuo sutiko. Toksai parla- 
mento indomus nusprendi- 
mas Cliinuosc pagimdė ne- 

paprastų įspūdį ir Chinų 
ciesorius iš to džiaugsmo iš- 
leido savo ediktų, kuriuo- 
mi ir Chinuose panaikino 
opium’o prekybų. Tas at- 
sitiko tais pačiais metais ir 

opium’as gavo mirtinų smū- 

gį. 
Chinų ciesoriaus edikto 

riekurie paragrafai sekan- 
čiai skamba: 

‘ ‘ Draudžiama panaudoti 
naujus, dirvos plotus aguo- 
nų auginimui, o gyvuojanti 
aguonų laukai kas metai tu- 
ri būt mažinami, dešimta 
dalimi vis mažiau. 

“Į 10 metij auginimas 
aguonų ir opium’o išdirbi- 
mas Chinuose turi būt pa- 
naikintas. 

“Kiekvienas opium’o rū- 

kytojas turi būt užrašomas 

specijalinej valdiškoj kny- 
goj ir tik tiems leista opiu- 
m’ą paskirtomis dalimis 

pirkties, bet tos dalįs kas 
metai turi būt mažinamos 
20 nuošimčiais. 

“Draudžiama pardavinėti 
opium’ą visiems tiems, ku- 
rie ano nesą. dar naudoję. 

“Viešpatystės valdinin- 

kai, rūkanti opium’ą, bėgy j 
6 mėnesių privalo tą papro- 
tį mesti, priešingai gi pasi- 
duoti dimisijai. 

Perstatoma Italija, Tur- 

kija ir Tripolis, už kurį da- 
bar vedama kruvinas karas. 
Apačioje — Italijos kara- 
ralius. 

“Opium’o krautuvės ir 

rūkyklos per 6 mėnesius tu- 
ri būt uždarytos. 

“Kitoms viešpatystėms, 
prisiuneiančioms į Chinus 

opiam ’ą, kaipo prekę, turi 
būt pranešta, jogei į 10 me- 

tų visokia opium’o impor- 
tacija turi būt pertraukta. 

Tasai Chinų civilizacijos 
historijos persilaužimo de- 
kretas šaly pagimdė neišpa- 
sakytą. džiaugsmą, kadangi 
gyventojai gerai suprato 
savo tautos puolimą nuo tu 

nuodą vartojimo. Visuo- 
se Chinuose ciesoriaus de- 
kretas mielai imta pildyti, 
augštesni valdininkai su di- 
deliu uolumu ėmė uždarinė- 
ti krautuves su opiniu’u. 
Užgimė paskui chiną abs- 

tinentų draugijos, kurių na- 

riai visur ėmė platinti tų 
nuodų didelį tautai kenk- 

smingumą. Bet kad apsau- 
gojus šalį nuo žemdirbys- 
tės krizio, kurį pagimdė už- 
draudimas auginti aguonas, 
valdžia ėmė importuoti iš 
Amerikos medvilnės sėklas 
ir dalinti veltui visiems tuo 
budu nuskriaustiems; užsi- 
imta visur medvilnės išdir- 
binė j imu. 

Tokiuo tai budu Cliinuo- 
se tie nuodai ant visados 

panaikinta. 

E. STEPONAIČIO SU 
RINKTIEJI RAŠTAI. 

Gerbiamasai Redaktoriau! 
Teikitės išspauzdinti Jū- 

sų laikraštyje šį pranešimų: 
Ateinančių metų pradžio- 

je išeis iš spaudos musų 
brolio Edmundo pilnas raš- 
tų rinkinys, išskiriant L. 

Tolstojaus vertimų “Kaip 
darbo žmonėms išsiliuosuo- 
ti”. Raštus sutvarkė ir 

biografijų parašė L. Gira. 
Raštų bus apie 10 spausdin- 
tų lankų (160 puslapių), 
formato maž-daug panašaus 
į Y. Kudirkos raštus. 

Nebesant užtektinai 

spausdinimui lėšų, raštai iš- 
eis prenumeratos keliu. 
Prenumeratoriams apsieis 
75c. Išėjus iš spaudos kai- 

na bus apie $1. — Užsaky- 
mus ir pinigus meldžiame 
siųsti šiuo adresu: Al. Ste- 
ponaitis, 745 Glenmore Av., 
Brooklyn, N. Y. 

Su pagarba, 
Apolionija, Aleksandras 
ir Vvtautas Steponaičiai. 

Nesmagi kuracija. 
— Abromke, kam tu lai- 

kai pirštą vandeny? 
— Daktaras liepė man 

tankiai maudyties, todėl aš 

palengva turiu priprasti 
prie vandens. 

ĮĮKING VlOOf? rtON\ftm?ELB 

MINTIS IR SAKW.r~ 

Kuo medis, be gilesniu ša- 

knų, tuo tautos dvasia be 

praeities liudijimų. 

Puikybė ir godumas — 

tai du šaltiniai, iš kuriij 
upeliais liejasi po visų svie- 

tų įvairios piktadarybės. 

Katras kelias moteris my- 
li, aišku, jogei tikrai nei 
vienos nemyli. 

Per šliubų moteris ver- 

kia, vyriškas yra linksmas; 
bet po šliubui viskas eina 
atbulai. — 

Doras žmogus toliausiai 
nueis, nes dora yra kaipo 
grynas pinigas, visuomet 
turintis savo vertę. 

Malones užrašinėti ant 

ledo, skriaudas ant mar- 

muro. 

Tu šiandie paremi "bėdi- 

ną, o rytoj gal jis tave 

rems. 

Meilė su baime neben- 
drauja; nemyli tasai, kuris 

bijosi. 

Vieniems reikia daugiau 
proto nei turtų, kiti proto 
turi pakaktinai, bet turtų 
mažai. 

Visi sviete kenčia: pai- 
kiai delei locnų, o išmintin- 

gieji delei svetimų klaidų. 

Jei esi sergantis, nekal- 
bėk daug apie savo ligą, nes 

tuomi kitiems nedarysi 
nuobodumo ir pats savo li- 

gą greičiau pamirši. 

Naujai išrinktas Meksi- 
ko prezidentas, Fr. I. Ma- 
dero. 


