
Is Lietuviskq Dirvq. 

Wilkes-Barre, Pa. 
Darbai cionai ir apylin- 

kese siuom laiku eina gerai, 
dirbtuvese ir kasvklose dir- 
ba pilng laika ir tikima, 
kad taip dirbs ir toliau. 
Letuviai ir vel dziaugiasi 
susilaukg “geresniij laikij”. 
Pereitais sunkmeeiais dau- 

gumas musu tautieein buvo 

isvazineje i kitur, likusieji 
gi is priezasties mazo uz- 

darbio pradejo reciau lan- 

kyti saliunus, is ko musty- 
nes ir kitokie nelemti dar- 

bai buvo zymiai sumazeje. 
Reciau, budavo, matyti lic- 

tuviu tasvnes po teismus 
arba pasigerusiu spygavi- 
mai ant gatviij, ir tikrai ro- 

desi, kad jie jau “atsikra- 
to nuo senojo svieto”. Bet 

su siais metais viskas pra- 
deda grjzti vel prie seno- 

ves “laimingujij dienu”. 
Miesto teisme ir kalejime 
vel galima tankiau sutikti 

lietuviij. Gatvese, lietuvis- 
kuose saliunuose ir uz mie- 

sto ant kalmj ved tankiau 

galima isgirsti pasigerusiu 
dainas, kas aiskiai rodo, kad 
mes vel grjztame i ta pacia 
ligjj, kuj'iaja sirgome penki 
metai ataal. 

Kol dar nepervelu, kol 
dar kati k pradeda rodytis 
tos biaurios ligos-girtavimo 
diegai, apsistokim ir, gerai 
apmystg, nesiduokim save 

stumti i gilesnes nelaimes. 
Atminkim gerai, jog gyve- 
name tiktai viena karta ir 

kad tas gyvenimas tai yra 
tik proga sutverti ky-nors 

i g.ero, naudingo ateinaneiai 
znioniy kartai, kuri pas- 
kiau teis mus pagal musu 

darbus. Todel stengkimes 
ty musu trumpy gyvenimo 
progy gerai sunaudoti. Uz- 
mirskime saliunus, kurie 
mus tai]> pazemiua,o ty laiky 
pasveskiine knvgy ir laik- 

rasciy skaitymui, kas daug 
durian negu saliiuiai mus 

palinksmins ir uzimsyo mu- 

st] mintis pakels prie augs- 
tesnio protavimo. 

Nuo liepos menesio \ Wil- 
kes-Barre viesaji knygyny 
partraukta daug ir dar gi 
naudingiausiy lietuvisku 

knygy. Todel lietuviai ne- 

tik is Wilkes-Barre’s, bet 
ir is kitu aplinkiniy mieste- 
liu yra mielai uzkvieciami 
tenai atsilankyti. Zinoki- 

me, kad ivedimas lietuvis- 
ky knygy i ty knygyny ne- 

apsiejo be triuso ir pasi- 
sventiino, todel dabar susi- 
lauke tos progos naudoki- 
mes ana. Knvgos yra par- 
trauktos musy paciu nau- 

dai ir bus duodamos ■ skai- 

tyti knygyne arba dviein 
savaitem nestis nanto visai 

uzdyky. Atsilankius tenai, 
reikia perdetmm paklausti: 
“lithuauian books”, o jie 
noriai jums parodys lietu- 
yiskii kuygii lentyna kur 

galesit pasirinkti sau tin- 
kaxnas ir, dav§ atspausti 
diena ju' sugrgzinimo, gale- 
site nestis jas namo. At- 
minkit ir tai, kad pagal 
knygyno tiesas, knygos tu- 
ri buti svariai uzlaikomos 
ir paskirtoje dienoje turi 
buti atgal j knygyna sugra- 
zintos (sugr^zinimo diena 

yra visuomet atspausta ant 
tam tikros korteles, prili- 
pintos prie pirmo knygos 
puslapio). Uz kiekviemj 
^inygos sugr^zinimo dieng 
jveliaus paskirto laiko reikia 
moketi 2 centus bausmes, o 

uz knygos sudraskym$ yra 
: pinigiska bausme pagal 
'knygos brangumg. ir atemi- 

mas tiesij lankytis knygyne. 
Knygynas stovi ant So. ; 

Franklin gatves, puse blo- 
ko nuo Market gatves, su 

parasu salia duriij: “Oster- 
hout Free Library”. Cia 
tniuns vra didele proga la- 
vintis uzdyktj, tik nepraleis- 
kime jos. Jaigu lankysi- 
mes tankiai ir skaitysiine, 
tai skaitlius lietuviskp 
knvgij dauginsis, neuzilgo 
galesime cia rasti visas ge- 
riausias lietuviskas knygas 
ir cia galesime daug links- 
miau ir naudingiau praleis- 
ti laika, negu saliunuose ir 
ant gatviij kampij 

P. J. 

Steger, HI. 

Gal kokie keli menesiai 
atgal tai vieno, tai kito 
laikrascio skiltysc pasiro- 
dvdavo kor. nupeikiancios 
Steger’io lietuviy gyvenimo 
budy. Gal tuo kartu ir 
buvo verta juos nupeikti, 
bet siandie jau viskas ver- 

ciasi gerojon pusen. 
Be didelio triuso cia liko 

suorganizuota vakarine mo- 

kykla. Tuojaus atsirado 
norineios ja lankyti jau- 
nuomenes burelis, kufie 

dziaugesi tokia puikia pro- 
ga. I)iena po dienai moki- 
niu skaitlius augo. Si me- 

nesi jau esame 12 asmenu 

ir, neziurint siltu ir vargi- 
nanciu vakaru, mokinames 

gana spareiai. Norejo pri- 
sideti dar keletas svetim- 

tauciy, bet delei stokos mu- 

sy mokykloje vietos, sic li- 
ko nepriimti. Ateinancia- 
me menesvj manoma gauti 
kambaris viesojoj mokv- 

kloj, kur skaitlius lankyto- 
ju galima bus padidinti. 
Tarpe minety mokyklos lan- 
ky to jy vra keletas prade- 
daneiy nuo alfabeto. Re- 

guleriskos systemos neturi- 
me. Mokinama angliskai 
skaityti ir rasyti, aritmeti- 
kos, geografijos ir skaity- 
ti bei rasyti lietuviskai. 
Petnyeiy vakarai specijalis- 
kai paskirti lietuviskai dir- 

vai, taip kad ir pasaliniai 
asmenis noredami gaiety 
pasinaudoti. Skaitoma ei- 

les, kaip tai Yaieaieio ir ki- 

te, pariukti lengvesni 
straipsneliai prozoje arba 

siaip apvsakeles, kaip stai: 
Kudirkos vertimai “Zvirb- 

liai”, “Pagieza”, arba net 
istraukos is dramos “Miu- 
daugio” ir tt. Apart to, 
dar buva luosi, draugiski 
pasikalbejimai apie svar- 

besnius gyvenimo klausi- 
mus. J siuos vakarus yra 
kvieciami ir sveciai, bet iki 
siam laikui mazai kas teuz- : 

ejo. Lankantieji mokykly 
stropiai imasi uz darbo. 
Vaisiai sio darbo aiskiai 
spindi jy akyse. Tiktai pa- 
silsio reikalas, taupinimui 
energijos rytdieniniam dar- 

bui, privercia mus jau ve- 

lai vakare apleisti moky- 
kly. Bar mete zvilgi j pi a- j 
tyji zvaigzdety pasauli, 
skistomes kas sau namy lin- ^ 
kon. 

Tiesa, pasalinis zmogus, 
neissitikedamas ir dreban- \ 
tis pries savo -seselj, it vys- j 
tantis lapas per rudenines ^ 
xudras ir salcius, mokyklon j 
atsiuncia pora istikimyjy } 

dapuky (jei taip galima pa- j 
vadinti silpnus, dvasiskai ] 
ir kuniskai asmens labui y 

oavergtus sutverimus). Pa- ] 
tarle sako: “paiky ir baz- ( 

iivcioj musa”, taip ir jie (o \ 
jy man gaila) uieko uepesg, j 

tik ndsis nukor§ traukia na- 

ino. 

Taigi geresneji vietine 
jaunuomene stengiasi pasi- 
mokinti bent vakarais, ar 

nuo sunkaus darbo atlieka- 
momis valandomis. Geisti- 
na, kad ir kituose miestuo- 
se ,kur yra doras lietuvis- 
kos jaunuomenes burelis, 
griebtrjsi knygos ir plunks- 
nos nors vakarais. Sitaip 
suvartotos liuosos nuo sun- 

kaus darbo valandos, tai — 

perlai darbininko gyvenime. 
H. Draugelis. 

Hazleton, Pa. 
Sitas miestas yra nedide- 

lis, bet grazus. Gyventi ja- 
me labai sveika, nes stovi 

augstoj vietoj. Lietuvip 
cia gyvena nemazai, apie 
350 seimynij, tarp kuriij 
yra ir sviesesnhj zmoniij. 
Yra cia keturios lietuvip 
draugijos, kurios turi puse- 
tinai nariij. 

6 dieiui rugpiucio buvo 
sv. Juozapo draugijos susi- 

rinkimas, kuriame tarp kit- 
ko buvo kalbeta ir apie sta- 

tymg, lietuviskos mokyklos. 
Susirinkime atsirado ir to- 

kiij lceistij zmoniij, lcurie 

priesinosi lietuviskos mo- 

kyklos statymui kaipo ne- 

reikalingos, bet daugumu 
balsij pripazinta mokyklos 
reikalingumas. Taippat ir 
kita sv. Kazimiero draugija 
zada prie mokyklos staty- 
mo prisideti. Dabar lau- 
kiama tiktai trecios sv. 

Petro draugijos sutikimo. 

Neuzilgo gal ir HazletonV> 
lietuviai gales issimokyti 
savo prigimta kalba rasyti 
ir skaityti (o kokia toji mo- 

kykla bus ir kas joje mo- 

kys? Red.), taip kad ir mes 

susilauksime daugiau svie- 

sesniij zmoniij, kurie geriau 
supras zmoniij reikalus. 

Musij lietuviams reiktu tik- 
tai daugiau ir dnjsos, ir 

darbo,, o to darbo pasclones 
tuojaus pamatysime. Kiek- 
vieno darbo pradzia, zino- 
ma, yra sunki, bet uoliai 
dirbant galirna prasalintL 
visas kliutis ir susilaukti 
puikiij vaisiij. 

Laikrasciij cia pareina 
nemazai, daugumas, girdeti, 
yra dekingi “K-ko” agentui 
Juoz. Slikui, nes jisai cia 

pribuv^s tarpe lietuvip ne- 

mazai pasejo genj lailcras- 
ciij. 

Hazleton’o Lietuvis. 

Hoosick Falls, N. Y. 

Pas mus darbai dviem 
savaitem sustojo, nes dar- 
bininkcU tarn lailcui liko pa- 
leisti ant vakacijij. Oras 
labai karstas, o lietaus ma- 

zai. Lietuviai sutikime gy- 
vena. Labai nudziugome su- 

silauk§ pasalpines sv. Jur- 

gio draugijos, kuri buvo 

jau tveriama ilga laika, bet 

galutinai sutverti vis truko 

geru nonj zmoniij. 14 die- 

115 rugpiucio buvo jsteigia- 
masis susirinkimas, kuria- 
me prisirase net 70 nariij, 
vidutinio amziaus nuo 22 
iki 40 metij, ir pagalios sv. 

Jurgio kareiviu draugija li- 
ko sutverta. Sios draugi- 
jos inkurimo garbe priguli 
musij jaunuomenei, kuri ne- 

sigailejo darbo ir vargo, kol 

j5 sutvere. Mums esant 

svetimoj salyj, kur niekas 
tnusij nepasigailes ir neuz- 

tars, reikia tarp sav§s vie- 

nytis ir draugiskai gyventi, 
nes cia tiktai tokios drau- 
gijos nariai gali mus nelai- 
meje ar ligoje suselpti ir 
uztarti. 0 jau ir apart rei- 
kalingiausios pasalpos, 
draugija, kaipo daugumos 
zmoniij susiorganizavimas, 
gali veikti apsvietos ir mu- 

t i; 
si; gyvemmo pagerimmc 
reikaluose. Reikia mums 

tiktai kuodaugiau jungtis 1 

draugijas iv sviestis ,o mes 

tuojaus pamatysime kito- 
kiais esjj. Zanavikas. 

Mason City, Iowa. 
Sitas miestelis yra labai 

grazus. Barbai cia dabai 
eina labai gerai ir is kitui 
atkeliavusiam darbas gauti 
lengva, o uzmokestis 112 

darbfj, irgi neblogiausia, 
Lietuviu cia gyvena apie 12 

seimynu, o isviso bus apie 
100 zmoniu. Lietuviai jo- 
kios dragijos neturi, yra la- 
bai tamsus ir jokiu laikras- 

eiij nei knygu neskaito, 
Nors cia pagal valstijos 
istatymus jokiij saliunij ne- 

ra, bet zmones daugiau ge- 
ria negu kur ju yra. Riek- 
vienas beveik seimininkas 
is lcitur parsitraukia bac- 
kas alaus ir bonkas degti- 
nes ir paskui kitiems par- 
da vine ja uz labai brangit] 
kaimi. Kelios lietuviij sei- 
mvnos is to biauraus pa- 
procio daro puikij sau gy- 
veniimj, lies pasaliniai zmo- 

nes uz gavima to slapta par- 
davinejamo skystimo moka 
kad ir paskutinius eentus. 

Policija kartais sugauna 
koki “biznieriij”, bet vis 

kaip-tai per pirstus j tai 
ziuri. Argi jau ne laikas 
butij vietiniams lietuviams 
griebtis apsvietimo, knygu 
ir laikrasciu ska 11 y mo, uz- 

uot maudytis tame girtybes 
diunble! A. Butkus. 

Benton, 111. 

32-am “ Ratal iko” nume- 

ry p. Jonas Backauskas la- 
bai klaidingai pai'ase apie 
Benton’o lietuviij sv. Juo- 

zapo parapij^. Korespon- 
clentas raso, jog Benton’0 
miestas parapijai buvo pa- 
aitkojes 500 dol., istiknjjij 
gi yra taip: miesto gyven- 
tojai buvo pazadej^ duoti 
580 dol., bet dave dar tik- 
tai $367.50 (ant kiek atsi- 

menu). Yyskupas yra za- 

"elejes paskolinti sv. Juoza- 

po parapijai 1.000 dol., bet 
nei cento nera dav§s. Pa- 

rapijos pinigai yra surasyti 
iki vienam centui tarn tik- 

roje knygoje, is ten reike jo 
ir p. Jonui Backauskui zi- 
nias semti. Apart lotij, uz 

kuriuos yra uzmoketa 750 

dol., yra dar 90 dol. banke 
ir apie 90 dol. vertes daik- 

tij. Run. M. Augulis. 

Waukegan, 111. 

Pinna diena rugsejo cia 

prades dirbti du dideli fa- 
brikai — cukrines, \ ku- 
riuos jau dabar reikalauja- 
ma 700 darbininku Butij 
gera proga lietuviams, ku- 
rie yra be darbo, tenai nu- 

vaziuoti ir gauti svaru bei 

gera darba. 
K. Sirvidas. 

Is Londono. 

30 diem liepos atsibuvo 
vicsas susirinkimas lietnvip 
kliube. Zmoniu prisirinko 
gana dang. Pirmiausia 
kalbejo kun. K. Matulaitis 

apie Londone atsibuvusj vi- 
suotina rasp kongresg, apie 
lietuvip padejimg svetimam 
kraste ir tt. Toliaus kal- 

bejo kokis-tai franduzas an- 

gliskai, kuris buvo atkelia- 

v§s drauge su p. J. Gabriu 
is Paryziaus \ tg Londono 

kongresg. Francuzas labai 
indomiai kalbejo apie bu- 
vusj Londone kongresg ir 

apie Londono lietuvius. 
Kalbetojui labai patiko, 
kad kongrese dalyvavo lie- 

tuvis, p. J. Gabrys, ir tt. 

Pabaigus kalbeti, kalbetojui 

= 

| 
g 
| 

Scena is straiko Liverpool, Anglijoj. DarbininW, negaledami iisimoketa 
randu uz namus, gatveje iskabino \ namij savininkus atsisaukimij. 

visi gausiai plojo delnais, 
tiktai gaila, lead francuzo 
lealbg mazai kas is lietuviu 

suprato, nors kun. K. Ma- 
tulaitis ir paaisleino vi- 

siems, kg francuzas kalbe- 
jo. 

Pagalios kalbejo p. J. 

Gabrys apie Londono kon- 

gresg. Kalbetojas papasa- 
kojo, lead kongrese matesi 

visokiij tautu. ir rasu zmo- 

nes: juodi, geltoni, raudoni, 
balti, basi ir su sijonais ir 
tt. Toliaus kalbetojas pra- 
nese, lead jisai svetimtau- 
ciams nurodgs, kas tai yra 
lietuviai, kaip jie yra pri- 
spausti rusij valdzios, pri- 
ming taipgi, jog lietuviams 

per 40 metij buvo uzginta 
spauda ir tt. Po kongresui, 
saleo, kalbgtojo klausingjg 
svetimtauciai, apie kg ji- 
sai kalbejes ir kas per vie- 
ni yra tie lietuviai. Tad p. 
Gabrys, negaledamas sve- 

timtauciams trumpu laiku 

visleg isaiskinti, kai-ku- 
riems iteileg apie lietuvius 

parasytas tarn tileras kny- 
gutes. Pagalios kalbgtojas 
kalbg jo ir apie Londono lie- 

tuvius, ragino juos sutverti 
tautiskg draugijg. Pabai- 

gus jam lealbg visi plojo 
ranleomis. Antgalo liko pa- 
dainuota leelios tautiskos 
dainos. 

Londonan atvaziavo is 

Amerikos daktaras-lietuvis 

p. Y. A. Martisius. Sako- 

ma, cionai nekurj laikg, ap- 

sigyvensias. Lietuviai 
dziaugiasi sulauk§ savo kal- 

boje daktaro. 

Praejusj menesj pas mus 

buvo dideli karsciai, kai- 
kuriomis dienomis sieke net 
100 laipsniij termometro, 
zmones nezinojo kur detis. 

TJzstojus rugpiucio mene- 

siui, oras zymiai atveso. 

Galijotas. 
«!• 

AUKOS IR PADfiKA 
VOJIMAI. 

Siuomi dekoju viesai 
tiems broliams lietuviams, 
kurie man nors siek tiek 

paaukojo, Is Chicago, 111. 

apturejau auku 10 rubliij 
nuo siij vaikimj: Jonas Jo- 
nusis 2 rub., P. Riskus 2 

rub., A. Sukis 2 rub., Jonas 
Belskis 2 rub., Al. Kulevi- 
cia 2 rub., o taipgi per “Ka- 

taliko” reclakcija 11 rubliij, 
(Aukotojai pagarsinta 
“Katalike”). Yisiems au- 

kavusiems istariu sirdin- 

giausi;j aeiu. Mcldziu man 

pavargeliui ir daugiau aulaj 
nepasigaileti, kas kiek is- 

gali. Su pagarba nelaimin- 

gas ligonis 
Kazys Kalinauskas, k. 

Radziskiai, valsc. Moc- 

kavos, Kalvarijos pav., 
gub. Suvalkij. 

As Jonas Langis is Coun- 

ty Home, Washington, Pa. 

aplaikiau auluj is Youngs- 
town, 0. is sekanciij asme- 

mj: Sv. Juozapo draugijos 
4. sanariai aukojo 85e., O. 

Sabaliauskiene 25c., K. 
Dobkeviciene 25c., V. Ka- 

tilius 10c., M. Yilkevicius 

10c., O.Kapturauskiene 25c., 
Wm. Gustainis 25c., P. Pau- 

likonis 25c., F. Petkunas 

30c., P. Bukana 25c., J. Sa- 

baliauskas 10c., A. Praka- 

pas 25c., Wm. Rikas 25c. J. 
Marcinkevicius 5c., Br. 

Bruskauckiene 15c., Wm. 
Petrusevicius 25c., J. Kati- 
lius 20c., M. Sibonis 25c., 
J. Tamuliunas 10c., A. Kun- 

ceviciute 15c., L. Spatkyte 
15c., J. Gadamiskis 10c., J. 
P. Sabaliauskas 50c. 

Dekoju lietuviams bro- 
liams su didziausiu nusize- 

minimu uz suteikta man t§ 
pasalpa ir prasau Dievo vi- 
siems aukotojams sveikatos 
ir geros laimes. Pasilieku 
su pagarba sergantis 

Jonas Langis. 

Ties banka. 
— Duma jau dabar uz- 

daryta, Sulim? 
— Taip yra. 
— Tai kg dabar veikia at- 

stovai? 
— Ar as zinau? Jei jie 

butij teisingi zmones, tai 
ramiai sedetij ir darytij at- 

gailg uz savo darbus djjmo- 
jet j 

vaigysioj. 
Svecias: — Po simts vel- 

mij!? Sriuboj plauko vatos 
smociukas... 

Tarnas: — Vatos!.. Tai, 
rasi, kuomet tamstai nesiau 

sriubg,, iskrito man is au- 

sies. 

Pirmasis 
Lietuviij 

DJENRASTIS 
Amerikoje 

Dienrastis 
tures pasirodyt 

pirm 
NAUJU METU 

kaip 
tik bus suspeta 

• * * 0 

ineiti \ 
naujus 

“KATALIKO” NAMUS 
Be skaitlingo 

visuomenes pri- 
tarimo nebus 
galima tas dar- 
bas pradeti. 

Kas nori 
Dienrascio 

tegu tuojaus 
atsiliepia 
laisku 

Vertetij tat visiems 
Amerikos lietuviams 

tas sumanymas remti 
Lietuviams juk rei- 

kia tureti kasdien po 
ranka ziniij skelbejas 
ir kelrodis. Pirmiau 
dienraStj leisti neleido 
nekurios aplinkybes, o 

nudien tas pergaleti ga- 
lima. 

— W 

Xas nori dienrascio 
tegu pritaria laisku. 

J. M. TANANEVICZE 
3244 S. Morgan St., Chicago, ill. 


