
Iš Lietuviškų Dirvų. 

Bridgeport, Conn. 
Nors jau oras atvėso, 

naktis pailgėjo, visi daržai 
užsidarė ir visa gamta ap- 
mirė, vienok kitu tautų ap- 
šviestesni žmonės susiranda 
sau tinkamus užsiėmimus ir 
uoliai dirba savosios visuo- 
menės ir tautos labui. Iš 

musų viengenčių ir-gi to 

paties reikėtų laukti, vie- 
nok jų daugumas ikišiol tik 

stiklinę garbina, vieni ant 

kitų užsipuldinėja, prasi- 
vardžiuoja katalikais, cicili- 

kais, laisvamaniais ir vieni 
su kitais niekaip negal su- 

sitaikinti. Taip tai visi ir 

miegame, negu tik kada-ne- 
kada parengiame balių su 

svaiginančiais skystimais. 
Buvo girdėti, kad keletas 
jaunų vaikinų tveria kliu- 

bų, su tikslu platinti apšvie- 
tę tarpe savo brolių; par- 
sitraukus kiek lietuviškų 
knygų bei laikraščių įsteig- 
ti knygynėlį, pratintis prie 
skaitymo, lavintis kiek ga- 
lima lietuviškos ir angliš- 
kos kalbos, kovoti prieš gir- 
tybę ir tuom tikslu nepri- 
imti kliuban narių, kurie 

vartoja svaiginančius gėri- 
mus. Nors galutinų įstatų 
dar nėra, bet kliubas jau 
gyvuoja ir, kaip girdėt į jį 
prisirašė jau apie 30 narių. 
Gražus tai užmanymas, ver- 

tas kuodidžiausio parėmi- 
mo. Bet čia reikia primin- 
ti sena patarlė: “vaikas 

negimęs — tėvas pražilęs”, 
kuri labai tinka musu gy- 
venime. Dar vos-tik pradė- 
ta vykdyt minėtas suma- 

nymas, jau atsirado kitos 
minties žmonės, kuriems 
tas nepatinka, reikia tverti 
kitas kliubas. Jau ir ap- 
skelbimai-plekatai išdalinta, 
šaukiama susirinkimas, ple- 
katuose matyti, kad ir ko- 
mitetas jau išrinktas. Ne- 
teko girdėti, kokios pakrai- 
pos bus tas kliubas, gal po- 
litiškas, bet juk jau vienam 
tokiam politikos kliubui ne- 

senai užgiedota “amžiną 
atsilsį”; manyčiau, tai bus 

pašaipiais kliubas, bet ir 
tokiam nematyti reikalo 
čia tvertis, nes čia ir taip 
yra trys pašalpinės draugi- 
jos, o ir tos pačios neper- 
geriausiai gyvuoja, nes jau- 
čiama stoka narių. Na, tai 

greičiauisai šis antrasis 
kliubas kovos prieš pirmąjį 
nežinia kokiems galams, bet 
visgi ir jam reikia linkėti 

kloties, jaigu dar negimęs 
neliks palaidotas. 

Darbai Bridgeporte eina 

negeriausiai, kaikurios dirb- 
tuvės dirba po 5 d., o kitos 
dar mažiau; pribuvusiems 
sunku gauti darbas. Iš lie- 

tuvių čia yra ir gražiai gy- 
venančių, nekurie turi sa- 

vus namus. Taippat ir pir- 
klyba keletas užsiima: yra 
8 smuklės, 2 raėsinyčios, 1 

saldumynų krautuvė, 1 sku- 
tykla, 1 laivakorčių ir pini- 
gų siuntimo agentūra ir 1 

drabužių ir šiaip mažmožių 
krautuvėlė. Ši pastaroji 
ant nelaimės pora savaičių 
atgal sudegė. Ketvirtų va- 

landų ryte iškilo gaisras ir 
buvo nemažai trukšmo, nes 

namuose gyveno 6 šeimy- 
nos, kurias pribuvę ugnage- 
siai turėjo per langus gel- 
bėti. Iš žmonių niekas ne- 

nukentėjo ir namų nedaug 
sunaikino nes į laikų buvo 
pakviesti ugnagesiai. Ieš- 
kota gaisro priežasties ir li- 
ko suareštuotas krautuv- 
ininkas, nes jis buvo inta- 

riamas padegime, kadangi 
savo krautuvę nesenai bu- 
vo apsaugojęs nuo ugnies. 
Pagalios jis ir pats prisi- 
pažinęs padegime. Dabar 
sėdi kalėjime ir ateinančia- 
me mėnesyj laukia teismo, 
nes niekas už jį neužstato 
2.500 dolerių reikalaujamos 
parankos. Kalėjime sėdi 
dar ir kitas vietinis lietuvis 
už pavogimą nuo savo drau- 
gų 205 dolerių. — Tikrai 
reikalinga musų jaunimui 
apšvieta ir blaivumas. 

Berželis. 

Cedar Point, III. 

Šitas miestelis yra neper-j 
senai susitveręs ir nėra dai- 
lus. Yra čia anglių kasy- 
klos, kuriose darbas eina 

neperprasčiausiai, dirbama 
visas laikas, nokurie uždir- 
ba ir $40 į dvi savaites, o kiti 
tik $20 teuždirba. Čia dau- 

giausiai gyvena italai, bet 

yra nedidelis būrelis ir lie- 

tuviu, būtent apie 22 šeimy- 
nos ir 60 suvirsimi pavienių. 
Tarpe lietuvių yra visokių 
žmonių, yra dirbančių ir 
ant tautiškos dirvos. Yra 
čia pašalpinė draugija var- 

du D. L. K. Vytauto Kliu- 

bas, uždėta 7 dieną rugsėjo 
1909 metais. Draugija gy- 
vuoja neblogiausiai, kadir 

neuždaųg priguli, bet vis- 
kas vedama gerai. Patar- 
tina ir daugesuiam lietuvių 
skaitliui prigulėti į tą drau- 

gija, bet matyti musų žmo- 
nės nerangus, daugiausiai 
liuosą laiką praleidžia be- 

girtuokliaudami. Yra čia 
3 lietuviškos smuklės ir 1 

mėsinyčia.. Neuždaugiausiai 
čia skaitoma ir laikraščiai, 
nes tiktai 13 asmenų. Pa- 
reina čia 19 egzempliorių 
šių laikraščių: “Saulės” 5 

egz., “Kataliko” 4 egz., 
“Lietuvos” 3 egz., “Kelei- 
vio” 3 egz., “Darb. Vilties” 
2 egz., “Vienybės Lietuviu” 
1 egz. ir “Tėvynės” 1 egz. 
Nekuriems vietiniams lie- 
tuviams pavyko čia sutverti 
T. M. D. 129-tą kuopą, ku- 
rion iškarto prisirašė 10 na- 

rių. Kuopa nutarė daryti 
paskaitas, rengti prakalbas 
ir diskusijas, išsirašyti ke- 
lis laikraščius ir kiek gali- 
ma platinti tarpe lietuvių 
apšvietą. Ištariame širdin- 

gą ačiū tiems draugams už 

tokį gerą sumanymą ir su- 

tvėrimą, T. M. D. kuopos; 
ateityje visi galės pasiskai- 
tyti'laikraščius ir pasiklau- 
syti prakalbų, nes kalbėto- 
jai bus parkviečiami ir iš 
kitur. Panemunietis. 

Shelburn, Ind. 
Šitas miestelis apgyven- 

tas visokiomis tautomis, bet 
lietuvių labai mažas būre- 
lis čia gyvena. Iš ateivių 
daugiausiai čia apsigyvenę 
lenkai iš rusiškos Lenkijos 
ir iš Galicijos ir geras bū- 
relis ungarų. Lietuvių čia 
gyvena tiktai apie 6 ar 7 
šeimynos ir apie 30 pavie- 
nių. Tas mažas lietuvių 
skaitlius gyvena labai išsi- 
sklaidęs, nieko nesirūpina 
savo apšvieta ir, galima sa- 

kyti, išrodo kaipir visai čia 
lietuvių nebūtų. Lietuviai 
daugiausiai gyvena išsi- 
sklaidę per 2 ar 3 mylias 
apie kasyklas. Žmogus čio- 
nai atvažiavęs sunkiai gali 
surasti savo tautietį, nes 

daugumas jų kalba lenkiš- 
kai, nebenori savo kalbos 
ir eina su lenkais išvien. 

Minėtame miestelyj nėra 

jokios katalikų bažnyčios ir 
visi katalikai su savo dva- 
siškais reikalais turi va- 

žiuoti už 7 mylių į airių ka- 
talikų bažnyčių miestelyje 
Sullivan, Ind., nors ir čia, 
suprantama, savo kalba ne- 

galima susikalbėti. Apie 
kokie trys mėnesiai atgal 
atvažiavo čia lenkų nepri- 
gulmingos bažnyčios kuni- 

gas kokis-tai Poeiecha, ku- 
ris čia pradėjo tverti nau- 

ją neprigulmingų len- 
kų parapijų, kas jam ir pa- 
sisekė. Atsirado daugybė 
lenkų ir keletas lietuvių, 
kurie prisidėjo prie to su- 

manymo, prisirašė prie mi- 
nėtos parapijos ir kiekvie- 
nas inmokėjo nuo $5 iki 

i $25 statymui naujos nepri- 
gulmingos lenkų bažnyčios. 
Visi tie prisirašę prie para- 
pijos žmonės yra katalikai, 
taigi jie greitai suprato, 
kad priguli prie neprigul- 
mingųjų parapijos ir dau- 

gumas apleido jų, taip kad 

prie bažnyčios liko tiktai 
apie 18 narių. Bažnyčia 
jau statoma ir neužilgo ke- 
tinama užbaigti, jaigu pi- 
nigų nepritrūks. Žinoma, 
toji bažnyčia bus maža ir 

pagal išskaitymų atsieis 

apie 900 dolerių, 
Užuemunietis. 

Cicero, III. 

Lapkričio 19 dieną š. m. 

J. Jukniaus svetainėje 
“Rūtos” draugijos skyrius 
Cicero, III. parengė lietu- 
višką vakarą. Pirmiausiai 
orkestrą pagriežė maršą. 
“Rūtos” choras po vado- 

vyste p. Lankelio padaina- 
vo “Lietuvių Hymną”. Iš 
eilės pagal programą turė- 

jo kalbėti dr. A. L. Juška, 
bet jam neatvykus, kalbėjo 
dr. A. S. Rutkauskaitė, 
trumpai aiškindama, kad 
tėvai privalo drausti savo 

augančius vaikus nuo Uogų 
draugavimų ir kuodaugiau- 
siai leisti jiems lankyti mo- 

kyklas. Monologą “Oficie- 
ras ir kareivis” neblogiau- 
siai išpildė K. Adomaitis ir 
Iv. Dęmeikis. Publikai bu- 
vo užtektinai juokų, nes 

musų publika daugiausiai 
vientik ir mėgsta tokius 

lengvus ir gana tuščius vei- 

kalėlius, naudingų gi pra- 
kalbų vertę publika dar ma- 

žai supranta. Toliau kal- 

bėjo A. M. Sederevičius, 
kviesdamas visuomenę ra- 

šytis į “Rūtos” draugiją, 
skaityti knygas ir nenus- 

toti žmogui lavinus savo 

protą. Labai peiktina, kad 
daugumas musų tautiečių 
netik, kad patįs nemėgsta 
klausyti prakalbų, bet dar 
ir kitiems susirinkusiems tą 
užkenkia, darydami svetai- 

nėje neramumą. 
Paminėsiu čia tiktai ne- 

kuriuos žymesnius vakaro 
programo dalykus. J. Niau- 
ra deklemavo monologą 
“Kiemsargis”. Kalbėjo dr. 
A. J. Juška. Choras padai- 
navo “ Jaunąją tėvynainėj 
hymną”, kuris publikai la- 
bai patiko. Bet geriausiai 
iš viso vakaro programo iš- 
pildymo nusisekė deklema- 
cija “Gamta ir Varguolis”, 
kurią išpildė P. Matuševi- 
čaitė ir A. L. B. Jos ilgi 
rūbai ir baltą gėlią vaini- 
kas ant galvos tikrai darė 
didelį įspūdį ir perstatė tik- 
rąjį gamtos gražumą. Ve- 
lytina P. Matuševičaitei ir 
toliau nepamesti energijos 
ir lavintis scenos dailoje. 
Pabaigoje choras dar pa- 
dainavo “Atsisveikinimas 
Lietuvos”. Reikia ištarti 
širdingą ačiū visiems kal- 

bėtojams, deklematoriams 
ir “Rūtos” draugijai, ku- 

riai linkėtina ir' toliau dar- 
buotis ant taut<ps l^bo. 

A. B. ten .jbuvusi. 
n n?r 

Waterbury, Conn. 

Nuo lapkričio 8 dienos iki 
16 dienai čia > buvo sureng- 
tos misijos Tėvo uKazimie- 
ro-kapucino. Per tas 8 die- 
nas tasai misijonorius pa- 
sakė 24 pamokslus, kuriuo- 
se mokino doros, draudė 
nuo pikto ir visokiais bu- 
dais nurodinėjo žmonių 
blogus pasielgimus, o la- 
biausiai tuos, kurie paeina 
iš girtuoklystės; ragino 
žmones pamesti girtuoklia- 
vus, pradėti geresnį gyveni- 
mų, platinti apšvietimų, vie- 

toje, kad praleisti pinigus 
ant gėrimo, išsirašyti laik- 

raščius, skaityti knygas. 
Žmonės per tas dienas ne- 

galėjo sutilpti į bažnyčių. 
Watcrburiečiai dar nebuvo 
girdėję tokio pamokslinin- 
ko, daugumas pametė 
savo senus blogus darbus, 
daugumas susilaikė nuo 

girtavimo, tik nežinia kaip 
ilgai. Reikėtų neužmiršti 
tuos pamokslininko pasa- 
kytus žodžius: “girtuoklis 
negana kų prageria savo 

kruvinai uždirbtus pinigus, 
bet kartu apvagia ir savo 

šeimynų ir visų musų tau- 

tų”. J. R. 

Rockford, III. 

Kaip 45-tam “Kataliko” 
mimeryj buvo pranešta apie 
naują vietines lietuvių pa- 
rapijos komitetą, kad jis 
perdaug “suponėjo” ir ten 
buvo užklausta “ar naujas 
komiteto pirmininkas pri- 
vers atnaujinti evangelijos 
skaitymą lenkų kalba”, 
taigi dabar tas menimas 

pradeda ištikiu jų apsireikš- 
ti. Štai nedegioj, 29 d. spa- 
lio š. m., buvo perskaityta 
lenkiška evangelija ir po 
evangelijos buvo lenkiški 

paaiškinimai, o laikui bė- 
gant tikimės ir kas nedėl- 
dienis sulaukti tokių “po- 
niškų” paaiškinimų. Kas- 
žin ar ilgai dar bus nieki- 
nama musų kalba? 

Lapkričio 12 dieną T. M. 
D. vietinė kuopa buvo pa- 
rengusi paskaitas iš Lietu- 
vos liistorijos. Nors tą die- 
ną buvo labai šalta, vienok 
žmonių prisirinko apie 50. 
Viena nelaimė, kad musų 
lietuviai nepripratę prie pa- 
skaitų ir negali ramiai nu- 

sėdėti svetainėje. Juk vie- 
niems vaikščiojant svetai- 

nėje, kiti nieko negali gir- 
dėti kas skaitoma. Tikima- 
si, kad kitą kartą susirin- 

kusieji supras mandagumą 
ir paskaitose ramiai užsilai- 

kys. Pertraukus paskai- 
tas, Alb. Petronis deklema- 
vo “Nusiminimas kovoje” 
ir Pr. Petronis — “Eik 

šian, bedali”. Deldemaci- 
jos nusisekė neblogiausiai. 

Agnieškutės švogeris. 

Rochestėr, N? Y. 

Ilgesniems vakarams atė- 

jus, teko man pavaikščioti 
po lietuviu grinčiąs ir pa- 
raginti juos prie laikraščių 
skaitymo. įkeisti musų 
žmonės! Vieni klausia ar 

aš agentas, kiti — kiek aš 
gaunu 
raščių 
naujų 
randa tokių, kurie sako, 
buk aš dykai gaunu laikraš- 
čius. Teko užeiti į grinčią, 
kur radau vieną, moterį. 
Žinau, kaip tai reikalingas 
musų moterims apšvieti- 
mas, tad pradėjau inkalbi- 
nėti ją, kad užsirašytų laik- 
raštį. Tik štai toji mote- 
ris atsineša iškur ten mal- 

atlyginipao nuo laik- 
leidėjų už gavimą 

skaitytųjų, Vėl atsi- 
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daknygę, atskleidžia prieš 
mane ir sako: “musų apšvie- 
ta — tai melstis, o ne ci- 
cilistėmis būti, ne dėl ko ir 

kunigai uždraudžia gazetas 
skaityti...” Liūdna man 

pasidarė, matant tokį apsi- 
reiškimų, kad musų seselės 

taip yra paskendusios to- 
kiose tamsybėse. 

Lietuvos Kareivis. 

Kewanee, III. 

Pas mus darbai eina iš- 

valios, pribuvusiems sunku 
darbas gauti. Lietuvių čia 

yra pusėtinas būrelis ir vi- 

si sutikime gyvena. Yra 

čia dvi pašalpinės draugi- 
jos: šv. Antano, turi apie 
130 narių ir Lietuvių Ukė- 

sų Draugija turi apie 60 

narių. Čia yra susitvėrusi 
ir parapija vardu šv. Anta- 

no, kuri turi nusipirkus lo- 

tus dėl bažnyčios statymo. 
Lapkričio 12 diena čia su- 

sirišo moterystės ryšiu Ig- 
nacas Šaltis su Magdelena 
Baranauskiutė. Vestuvės 
buvo labai puikios ir ra- 

mios. Izabelė Žaldiekiutė 

gražiai padainavo keletu 
dainelių, kurios svečiams 
labai patiko. 

Ponia Geleckienė sa- 

vo vyrų nesenai ap- 
dovanojo patogiu šuneliu. 
Dieve augink sveikų ant 

džiaugsmo tėveliams! 
Martelės Švogeris. 

Pittsburg, Pa. 

Pittsburgo lietuviai susi- 
laukė nemažo apšvietos 
šaltinio, nes miesto knygy- 
nas atidarė lietuviškų kny- 
gų skyrių. Atidarant kny- 
gyne lietuvišką, skyrių bu- 
vo parengtas vakaras, ku- 
riu susirinko labai daug lie- 

tuvių. Buvo sutaisyta la- 
bai gražios prakalbos, kur 

net keturi kalbėtojai kalbė- 

jo apie lietuvių tautiškus 
reikalus. Broliai lietuviai! 
ar ne laikas jau prie tokios 

geros progos kiekvienam 
imti į rankas knygą arba 
laikraštį, skaityti ir šviesti 
savo protą, negu kad vaikš- 
čioti kur gatvių pakampė- 
mis arba karčiamose muštis. 

Taigi lankykime visi kuo- 

daugiausiai tą miesto kny- 
gyne lietuvišką skyrių, ten 
rasime knygų visokio turi- 
nio ir jos duodamos dova- 
nai pasiskaityti visiems lie- 
tuviams ir lietuvaitėms. 

,K. P. 

Kenosha, Wis. 

Jo Mal. Mihvaukees arci- 
vyskupas Messmer lapkri- 
čio 27 d. į vietinę lietuvių 
parapiją, paskyrė naują kle- 

boną, gerb. kun. Joną Ga- 

deikį, kuris liglaikinai gy- 
vena Chicagoj, šv. Jurgio 
K. parapijoj. Kun. J. Ga- 
deikis šią naują klebono 
vietą apimsiąs praėjus po- 
rai savaičių. S. 

Hazleton, Fa. 

Čionai pasimirė nuo susi- 
žeidimo kun. Delininkaitis. 
Laidotuvės atsibuvo lapkri- 
čio 28 d. Kun. Delininkai- 
čiui medžioklėje šaunant 
šautuvas plyšęs ir sudras- 
kęs burną, iš ko netrukus 
ir pasimiręs. A. 

RED. ATSAKYMAI. 

Balandžiui, Ambridge, 
Pa. — Žinutė apie vaidus 

šeimynoje neindomi, nedė- 
sime. 

Agoniui. — Eilės spau- 
don netinka, apart to dar 
ir savo adreso Tamsta ne- 

pa duodi. 

Lietuviui. — Tamstos 
raštelis suvėlavo ir dabar 

jau laikraštin netinka, nes 

pereitam numeryj jau buvo 

apie tą patį dalyką rašyta. 

Lietuvos Kareiviui. — 

Sulyg šventųjų vardų, tai 

geriau jie yra vartoti su- 

lietuvinti, negu skolintis iš 

lenkų visokius “iešius” ir 

“ošius”, tatai koresponden- 
cijos dalį tame klausime 

praleidome. 

Suraminimas. 
Pilietis bulmistrui, kurio 

pati kų tik palaidota: 
— Ponas turi sau nors tų 

suraminimų, jogei (velionė 
mirė dar kaipo bulmistrie- 
nė. Ateinančiais metais 
bus rinkimai ir kas žino, 
kaip tas viskas butų dar iš- 

ėję. 

Naujas išsiteisinimas. 

Sodauninkas pamatęs 
vagilių įsilipusį obelin ir 

skinantį obuolius, klausia: 
—O tu kų čia dabar vei- 

ki? 
— Aš čionai išpuoliau iš 

aeroplano I 
~ 

Senas generolas į mer 

gaitę, kurią, vedasi salio 
nan: 

— Iš panelės tikras anio 
las. O, kaip didei gailą 
kad mudu nesusipažiinova 
keturiosdešimts metų pir- 
miau! 

Smarkus grasinimas. 
— Kiekvienam jusij už- 

rašiau po ketvirdalį ūkio; 
bet jei man mirus nesusi- 
taikinsite ir barsite s, tuo- 

jau testamentų sunaikinsiu 
ir viskų užrašysiu valsčiui. 

Pirmasis 
Lietuvių 

Dį|NRAŠTjS 
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. 

<i. M. TANANEVIGZE 
3244 S. Morgan St., Ghicago, IH. 


