
Iš Lietuviškų Dirvų. 

St. Charles, 111. 

Smagu yra paminėti, kad 
ir musų miestelio lietuviai 
povaliai kruta ir nenori jau 
atsilikti nuo savo brolių ki- 
tuose miestuose, kur jų yra 
tūkstančiai. Ypačiai gali- 
ma pasidžiaugti dalimi mu- 

sų jaunuomenės, kuri visa 

išgale dirba žmonių apšvie- 
timui. 

Lapkričio 29 dieną š. m. 

draugija D. L. K. Vytauto 
parengė lietuvių teatrą. 
Scenoje pastatyta keturių 
veiksmų drama “Alkani 
Žmonės”. Visi aktoriai sa- 

vo roles atliko neprastai. 
Čia paminėsiu svarbesnes 

į roles: A. Valintas Ambra-į 
zo rolę atliko gerai; J. Nar- 
kaitukė Marcelės rolę atli- 
ko labai gerai ir savo pui- 
kiu nudavimu tragiškose 
vietose daugumui iš akių 
ašaras išspaudė; Z. Malans- 
kienė iš Batavia Agnieškos 
labai sunkią rolę atliko kuo- 

puikiausiai, nors dar tik 

pirmu kartu lošė; Biručio ro- 

lė atlikta prastai, painiota 
žodžiai ir netinkamai nu- 

duota; gydytojo rolę gerai 
atliko Jonas Valintas; pir- 
moji ponia iškarto persilp- 
nai kalbėjo, bet toliaus su- 

gavo tinkamą balsą ir gerai 
lošė; antrosios ponios rolę 
A. Stanislavičiukė atliko la- 
bai gerai. Abelnai visi ak- 
toriai atliko savo roles ne- 

blogai, geriau negalima nei 

reikalauti, nes daugumas 
pirmu kartu lošė scenoje. 

Didelio pagyrimo verta 
musu jaunuomenė, kad tokį 
sunkų darbų atliko ir ne- 

paisydami visokių priešų, 
nepasigailėjo savo triūso. 
Geistina butų, kad tokie 

musų brolių ir sesučių dar- 
bai negestų nekados. 

J. A. Ambrazas. 

S-pring Yalley, III. 
Kuris “Kataliko” skai- 

tytojas nežino šio miestelio. 
Bet visgi, sulyginus su to- 
kiu dideliu čia apsigyvenu- 
sių lietuvių skaitliumi, apie 
vietinių lietuvių gyvenimų 
matyti laikraščiuose penna- 
žai žinių. “Kataliko” 47- 
tain numeryj š. m. šio mies- 
telio vienas korespondentas 
užsimena apie nedorus mu- 

sų brolių darbus, kartu ne- 

aplenkia n* saliunmkų, bet 

apie šiuos pastaruosius ne- 

pasako visos teisybės. Už- 
sipuolama ant suskurdusio 
anglekasio, buk jis nešel- 

pia savo tautiečių, o eina į 
“italų kliubą” ir tt. Apie 
lietuvių krautuves nieko 
negalima pasakyti, bet lie- 

tuvių saliunai tai 3Tra tie- 

siog nešvarybių lizdai. Nu- 

ėjus į vienų saliuna užtinki 

tokį dvokimų, kad tuojaus 
reikia užsiėmus nosį bėgti. 
Kitas vėl panašus į kokį 
“ medikali škų institutų”, 
kuriame mokama pinigai iš- 

žmonių vilioti. Mat, musų 
smuklininkai paprastai sa- 

liunuose už bufeto laiko 
savo dukteris, arba ir sve- 

timas mergaites pasisamdo, 
kurios įėjusių svečių prašo 
pavaišinimo ir vilioja iš jų 
pinigus. Nors ne visuose 

taip pasielgiama, bet dau- 

gumoje. 
Ar ilgai taip bus? 

A. Š. 

Seatonville, III. 
Per pereitus 3 metus dar 

neteko matyti “Katalike” 
jokia žinutė iš šio miestelio, 
fodos, kad čia nei lietuvių 

nėra. Bet lietuviu čia yra 
apie 30 šeimynų, ir dusyk 
tiek pavienių, kurie turi pa- 
šelpinę šv. Kazimiero drau- 

giją, valgomų daiktų krau- 

tuvę, mėsinyčią ir kelias... 
karčemas. Lietuviai su 

dvasiškais reikalais krei- 

piasi į Spring Valley, III. 

Apie lietuvių apšvietimą čia 
nėra reikalo aiškinti, nes 

skaitytojas pats gali tą su- 

prasti iš pirmųjų šios ko- 

respondencijos žodžių. Dar 
vienas nedailus paprotys 
yra išsiplatinęs tarpe vieti- 
nių lietuvių. Vietiniai kar- 
čemninkai tankiai rengia 
šokius, merginų gi čia ma- 

žai yra, tai į tokius “ba- 
lius”- sukviečia moterėles, 
kurias jaunieji bešokydami 
nuolatos turi vaišinti prie 
bufeto, taip kad pagaliau 
vos ant kojų jos pastovi. 
Vyrai, matydami tokius 

moterių pasielgimus, prade- 
da rūstauti, bartis ir tt., iš 
ko šeimynose kįla nesutiki- 
mai. Liūdna. \ 

Vietinėse anglių kasyklo- 
se dirbama po 6 valandas 
kasdiena. A. Š. 

Marąuette, III. 
Šio miestelio negalima 

laikyti miestu, bet greičiau 
ji galima prilyginti prie 
musu tėvynes didglio kai- 

mo, nes čia yra tik kelios 

dešimtįs kompanijos pasta- 
tytu grintelių, kuriose gy- 
vena ir lietuviai. Šiame 
kaimelyj lietuviai yra be- 
veik vieni katalikai, taigi 
jie ir turi tokį priežodį: 
‘‘Prisitraukiau katalikiš- 
kai”. Ne, gerbiamieji, ge- 
riau butų, kad sakytumėt; 
“prisitraukiau kaip girtuo- 
klis”. Draugijos tarp lie- 

tuvių nėra jokios, kurie no- 

ri — priguli į Špring Valley 
lietuvių draugijas. 

Vietinėse kasyklose dir- 
bama po 8 valandas kas- 
diena. A. Š. 

Kansas City, Kan. 
Šitas miestelis yra nema- 

žas. Čia daugiausia yra gy- 
vulių skerdyklų, kuriose 
darbas eina neprasčiausiai, 
paprastas darbininkas už- 
dirba nuo $1.50 iki $1.80 į 
dienų. Miestelis apgyven- 
tas daugiausiai rusų ir len- 

kų, bet yra ir lietuvių ne- 

mažas būrelis, apie 50 šei- 

mynų ir 100 suviršum pa- 
vienių. Lietuviai pirklyba 
čia visai neužsiima, nes 

smuklės čia yra vyresnybės 
uždrausta laikyti, o kitokioj 
pirklyboj, matyt, lietuviai 
nepalaiko savo tautiečių. 
Yra čia pašelpinė šv. Kazi- 
miero draugija, kuri neblo- 
gai gyvuoja jau 7 metai, 
taipgi dar tveriasi lietuvių 
kliubas, kur jau priguli į 40 

narių, bet dar savo įstatų 
nėra išsidirbę. Patartina 
ir didesniam lietuvių skait- 
liui remti šias draugijas, 
bet visa nelaimė, kad vieti- 
niai lietuviai yra nerangus, 
o daugumas liuosų laikų 
praleidžiu Kansas City, 
Mo., kur yra keletas alko- 
holio įstaigų. Ten tai mu- 

sų broliai sunaudoja ir sa- 

vo energijų ir uždarbį ir 
sveikatų. Laikraščių skai- 
tymu mažai kas užsiima, o 

užsiminus apie tai, nei 
klausyt nenori. Bet pradėk 
tiktai kalbėt kaip čia gali- 
ma butų smukles atidaryti, 
alų ir degtinę pardavinėti, 
tai tokių kalbų daugumas 
per naktį klausytų, seiles 

į| džiaugsmo rydami. Pa- 
sitikima, kad toliau ir čia 
lietuviai susipras, nusikra- 
tys tą netikusį paprotį, ir 
stos į darbą tautiškoje dir- 
voje, kuri taip labai jau yra 
užėlus piktžolėmis. 

M. A—as. 

St. Louis, Mo. 
Lapkričio 30 dieną šv. 

Juozapo draugija parengė 
balių labai didelėj svetai- 
nėj. Publikos buvo neper- 
daug, nes tą pačią dieną 
buvo balius Rožancavos 
Draugijos Moterių ir Mer- 
gaičių E. St. Louis) III.,, 
Sam Yocius svetainėje, kur 

moterįs ir mergaitės buvo 
susirinkusios. Šv. Juoza- 

po draugija inkurta tikslu 
sutverti St. Louis, Mo. lie- 

tuvių parapiją. Bažnyčiai 
žemę jau turi nusipirkę la- 
bai gražioj vietoj. Arci- 

vvskupas duoda jiems baž- 

nyčią be jokios užmokesties 
ir yra nurašęs į Kauno vys- 
kupą laišką, prašydamas 
prisiųsti lietuvį kunigą. Čia 
bus gera parapija. Dau- 

gumas lietuvių turi savus 

namus. Oras sveikas. Žmo- 
nės mandagus. Į minėtą 
balių atsilankė ir gerb. kum. 
J. A. Gadeikis, kuris buvo 

priimtas labai širdingai: 
Gerbiamas svečias ir-gi ne- 

patingėjo kiekvieną prakal- 
binti ir prajuokinti linksmu 
savo budu. 

Buvęs baliuje. 

Collinsville, III. 
Šiame miestelyje yra ne- 

menkas skaitlius lietuviu re- 

formatų, kurie čia turi nuo- 

savu} medinę bažnytėlę, la- 
bai dailią ir užlaiko pasto- 
lių, kuris labai menkai mo- 

ka lietuviškai, nors jo tėvas 
[buvo lietuvis. Tečiau pas- 
torius žadąs lietuviškai 
pramokti; padėk jam, Die- 
ve! Lietuviai katalikai pri- 
klauso prie vokiečių para- 
pijos, kurioje kamendoriu- 
mi yra lietuvis kunigas Ig- 
nacas Kerševič. Anais me- 

tais laikuose kun. Malinaus- 
kio čia buvo susitvėrus lie- 

tuvių katalikų parapija, ku- 
rios dvasiškus reikalus ap- 
rūpindavo kun. J. A. Ga- 

deikis, bet vėliaus parapija 
pakriko. 

Prie Collinsville vokiečių 
katalikų parapijos yra pri- 
skaitoma ir Mariville’s lie- 

tuviai, kurių yra apie 50 

šeimynų. Daugumas jų tu- 
ri savo namus. Visi jie 
dirba kasyklose. 

Kauniškis. 

Baltimore, Md. 
Musu mieste lietuviai 

daugiausiai dirba prie dra- 

bužių siuvimo, o drabužiu 
dirbtuves vis žydu rankose, 
tokiuo bildu prisieina su 

jais be paliovos kovoti, 
ypačiai rudeniais ir pava- 
sariais, kada darbas maino- 
si. Čia rubsiuviai turi nc- 

prigulmingą uniją, kuriai 
ikišiol neblogai sekėsi. Šiuo- 
mi laiku čia straiko nėra, 
nors ir persilpnai dirbama, 
bet daugumas rubsiuviu ne- 

atjauzdami vargo, pradėjo 
atšalti nuo unijos. Neku- 
rie pirmiau buvo karšti rali- 
stai, visa gerkle rėkdavo su- 

sirinkimuose, bet dabar jau 
slapta jie bando unijai už- 
kenkti, nesuprazdami to, 
kad norėdami pasmaugti sa- 

vo brolius darbininkus, jie 
ir patįs sau ateityje susi- 
taisys virvę ant kaklo. 

Vietiniai lietuviai turi 
čia dailioj vietoj savo baž- 
nyčią, kurią septyni metai 

atgal nupirko nuo baptistų. 
Bažnyčia atsiėjo daugiau 
30 tūkstančių dolerių, bet 

pereitais metais it/usų kle- 
bonas kini. Ziietuvninkas, 
pritariant aplink penkias- 
dešimčiai parapijonij, suma- 

nė bažnyčią padidinti, kas 
atsiėjo vėl 30: tūkstančių. 
Dar senų skolų yM keletas 
tūkstančių, tokiuo budu rei- 
kia aukų, o daugumas pa- 
rapijonų nelabai nori au- 

kot, pasiremdami tuom, kad 
dar senų skolų yra užtekti- 
nai neišmokėtų. Taigi vie- 
tiniai lietuviai nenori per 
amžius bankoms nuošim- 
čius mokėti, delko ir nesu- 

tinka su klebonu. 
B. L. Parapijonas. 

Hoosick Falls, N. Y. 
Pas mus darbai prastai 

eina, iš kitur pribuvusiems 
darbas sunku gauti, nes ir 

vietinių darbininkų yra už- 

tektinai be darbo. Čia lie- 
tuviai labai iupratę girtuo- 
kliauti. Lapkričio 30 dienų 
čia buvo vieno lietuvio- 
dzuko vestuves, tai jau pri- 
sigėrę svečiai pakėlė tikrų 
“italų-turkų karų”, daužė- 

si, draskėsi, šukavo kaip ne 

Dievo sutvėrimai. Net ir 

rnusų kelios moterėlės gerai 
pasirovė sau plaukus. Įsi- 
smarkavusius svečius net 
visas būrys poli cistų turėjo 
malšinti. Broliai, ar nege- 
riau butų, vieton to protų 
atimančio skystimo, nusi- 

pirkti knygų ar laikraštį ir 
ramiai sau pasiskaityti? 

Brolis. 

Athol, Mass. 
Darbai pas mus jau pra- 

deda kiek geriau eiti. Au- 
deklo dirbtuvėj, kuri sto- 

vėjo kuone penkias savai- 

tes, dabar jau pradedama 
dirbti ir kurios merginos 
seniau tenai dijrbo^ tos jau 
gali grįsti darban, bet nau- 
ju dar nenori priimti. I)e*g- 
tukų dirbtuvė Diamond 
Matei Co., kurioj dirba be- 
veik vieni lietuviai, buvo 

sustojus nuo lapkričio 30 d. 
iki gruodžio 4 dienai, bet 
vėliaus gruodžio-4 dienų ne 

visus susirinkusius darbi- 
ninkus priėmė, nes sustab- 
dė degtukų mašinas, ant 

kurių dirbdavo po du žmo- 

nes apart to ir iš kitų vietų 
atstatė apie 30 žmonių, taip 
kad išviso neteko darbo 

apie 40 vyrų ir 5 merginos. 
Dar prieš tai buvo pradėta 
kalbėti, kad iš dirbtuvės pa- 
leisiu daug darbininkų, tai 

bosai (užveizdai) turėjo iš 
to sau puikų pelnų. Jau 

žinoma yra, kad musų bro- 

liai, bijodami netekti dar- 

bo, vaišina bosus kuo kas 

gali, pinigais,' degtine, ku- 

rią nešė netik bonkomis, 
bet net cielais galionais 
kad tik ilgiai! pasilaikius 
darbe. Tie kyšiai bosus 

taip ištvirkina, kad paskui 
jie darbininkais aria ir 

akėja, kas daugiau duoda, 
tas ir geresnį darbą gauna, 
o kas nieko neduoda, tai 

tas gauna prašei ausį darbą 
arba ir visai nustoja dar- 

bo. Tik jau reikėtų susi- 

prasti ir mesti ta netikusį 
paprotį. 

Ten dirbantis. 
ii ! '( 

Leviston, Me. 

Lapkričio 19 ,d. jua buvo 

prakalbos L. £5. S. 105-tos 

kuopos. Kalbėtojum buvo 
p. J. Bagočius iš Boston, 
Mass. Prakalbos traukėsi 

pusantros valandos. Kal- 

bėtojas plačiai kalbėjo apie 
kovą darbininkų su kapita- 
listais, apie socijalizmą ir 

apie reikalingumą lietu- 
viams šviestis. 

Tarp lietuvių matyti jau 
labai džiuginantis apsireiš- 
kimas. Keletas metų atgal 
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Reginiai iš m. Delbi, Indijoj, kur atsibuvo Anglijos karaliaus Jurgio vaini- 
kavimas. 

tankiai teko matyti lietu- 
vius keliauninkus, kurių ki- 
šeniuose kyšo bonka degti- 
nės, tuom tarpu kada an- 

glas sėdi traukinyj ar tram- 

vajuj su laikraščiu rankose 
ir knyga kišenių j. Šiandie 

jau vis tankiau pamatai 
lietuvi, laikantį rankose 

laikraštį, o kišenių j knygų 
vietoj bonkos degtinės. 
Taip tai pamažu šviesos ši- 
luma skverbiasi prūsų bro- 

lių tarpan, o gal būt ir 

mums kuomet-nors išauš 

pavasaris, kada parlėkęs 
viturėlis čiulbės mums lai- 

mės dainelę. 
K. Vargdienis. 

Waterbury, Conn. 

Lapkričio 19 dieną š. m. 

vienoje lietuvių šeimynoje, 
kur kartu gyveno ir F. Tit- 

rakevičius, kaip paprastai 
lietuvių nedėldieniais da- 

roma* visi gerai “pasilinks- 
mino”. Bet F. Titrakevi- 
čius taip daug prisitraukė, 
kad pasiuntė vieną draugą 
aptiekon parnešti vaistų 
nuo išsipagiriojimo. Nelai- 

mingasis tų vaistų kartu 

perdaug ingėrė ir pradėjo 
jam iš vidurių bėgti krau- 

jai. Pasaukta daktaias 
kuris apžiurėjo ligonį ir iš- 

ėjo namo, bet po keliij va- 

landų vėl turėjo sugrįsti ir 
pasiuntė nelaimingąjį Ii- 

gonbutin, kiti’ į penktą die- 

ną pasimirė ir miesto lėšo- 

mis liko palaidotas. Tai 

vis- to biauraus alkoholio 
auka. Liūdna mums, wa- 

terbury ’iečiams, kad tik 

vienais metais jau ne vienas 

musų brolis be laiko atsis- 

kyrė su šiuomi svietu nuo 

tos nelemtos gėrimo epide- 
mijos. J* 

Cleveland, O. 

Oia yra nemažas būrelis 

lietuvių, kurie sparčiai dar- 

buojasi apšvietimo labui. 

Vietiniai lietuviai dalinasi 

į dvi dali, vieni prigulmingi, 
kiti ne, taigi čia yra susi- 

tveręs prigulmingas teatra- 
liškas choras, kuris lapkri- 
čio 30 dieną š. m. parengė 
lietuvių teatrą. Buvo loš- 
ta “Genovaitė”. Lošikai 
savo roles gerai atliko, net 
malonu buvo žiūrėti. Pu- 
blika buvo užganėdinta, tik- 

tai nekurie nemokėjo sve- 

tainėje užsilaikyti, nes nuo- 

latos rankomis plojo ir 

švilpė, kuomet scenoje bu- 
vo lošiama, taip kad negali- 
ma girdėti ir suprasti, ką 
lošikai kalba. Laikas jau 
butu išmokti mandagumo. 

J. Vakaras. 

Klein, Mont. 
Gruodžio 5 dieną š. m. 

persiskyrė su šiuomi svietu 
a. a. Povylas Lankutis, pa- 
einantis iš Kauno guberni- 
jos, Raseiniij apskričio, Au- 
dri javo parapijos. Velio- 
nis turėjo 30 metij amžiaus, 
gyveno gražiai, buvo neve- 

dęs, paliko dideliam nuliū- 
dime tris brolius. Kūnas 
liko parvežtas Chicagon ir 

gruodžio 10 d. su bažnyti- 
nėmis apeigomis, broliams 

palydint, iškilmingai palai- 
dotas lietuviškose šv. Kazi- 
miero kapinėse. Lai būna 

jam lengva šioji svetima že- 
melė! A. Jass. 

RED. ATSAKYMAI. 

Antanui Auskuvai, Wil- 
kes Barre, Pa. — Apie baž- 

nyčios atidarymą, jau musų 

laikraštyje buvo rašyta, o 

kitų žinučių jūsų raštelyje 
niekaip negalėjome išskai- 

tyti ir suprasti. 

REIKALE LIETUVIŠ- 
KOS SVETAINĖS CHI 

CAGOJE. 

Nežinau ir nesuprantu,' 
kodėl vėžio žingsniu žengia 
tie musų abelni reikalai, 
kaip ve lietuviškos svetai- 
nės statymas Chicagoje? 
Tik štai vietinės Simano 
Daukanto Draugijos susi- 
rinkime išgirdau nuo musų 

atstovo, buk sukišę kasžin 
kur tam tikslui paskirtus 
250 dolerių, pasidėkojant 
nekuriems musų pseudo- 
tautiečiams. Kodėl taip ? — 

girdžiu, kad jau musų at- 

stovai nenorį toliaus atsto- 
vauti Sim. Daukanto Dr-ją 
(bet draugai privertė juos 
ir toliaus atstovauti). At- 

stovas aiškina, buk kasžin 
kokia biznio šmėkla, pavida- 
le karštuvų, įsisukus į su- 

sivienijusių draugijų komi- 

tetų ir sauvališkai viską ve- 

lia. Taigi gerbiamos Drau- 

gijos ir Nariai! Pavelvkit 
ir man tarti žodelį tame 
abelname musų rekale. 

Pirmiausiai, draugai, aš 

patarčiau galutinai ištirti 
dalyką, kas mus prie iširi- 
mo ir prie augščiau minėtų 
nuostolių veda. Tą dalyką 
ištyrus stengkimės kuogrei- 
čiausiai tuos intrigantus- 
tautieeius prašalinti iš ko- 

miteto, o draugijos minėtus 
narius turime paliuesMoti-^ 
nuo atstovystės ir jų vieton 
išrinkti gerus, teisingus vy- 
rus. Mes aiškiai matom, 
kad nekurie musų biznieriai 
ir prie abelnų lietuvių rei- 
kalų prisidėdami, nepalie- 
ka namie savo biznio aki- 

nių, Mes matom, kad jie 
taip yra apjakinti biznio 
reikalais kad jiems visuo- 
meniškas labas visai arba 
mažai terūpi. Jiems prieš 
akis stovi tik biznis, biznis 
ir,.. Nenusimink ime^drau- 
gai, netekę tų 250 dolerių, 
lai tas bus mums pamokini- 
mu, nes mes nežinojome, 
kad musų tarpe randasi vil- 
kai avių kailiuose. Imkime 

pavyzdį iš p. Balcvieiaus. 
Kada Tėv. Myl. Dr-ja, ga- 
lima sakyti, jau visai buvo 

numirusi, ir kaip tik tas vy- 
ras paėmė jos vairą į savo 

energiškas rankas, tuojaus 
T. M. D. diegelis išaugo į 
milžinišką medį, puikiai 
pražydėjo, o dar puikesnius 
vaisius išdavė, kuriais ir 

šiandie mes savo dvasią 
maitiname. 

Taigi, broliai čikagiečiai, 
ir mums reikia daugiau 
energijos ir pasišventimo, o 

pamatysime, kad mes gali- 
me nuveikti didelius darbus. 
Už metų-kitų pamatysim, 
kad jau mes turim puikią 
savo svetainę, kur mus sve- 

timtaučiai neskriaus ir vi- 

sokie valkatos su peiliais 
neužpuljdinės niekuo nekal- 
ti! lietuvių. 

Sim. Daukanto draugijos 
narys, 

Aug. Kvederaitis. 

— Ką veikė pirmutinis 
musų gimdytojas Adomas 

rojuje? 
— Rugojo, prašau pono 

profesoriaus. 
— Kodėl? 
— Nes buvo nuogas-pli* 

kutelis. 


