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Hoosick Falls, N. Y. 
Keletas metg atgal siame 

miestelyje gyveno visiskai 
mazas lietuvig burelis, bet 
dabar jau jg eia gyvena 
apie 65 seimynos ir daugy- 
be pavienig. Lietuviai eia 
gana pasiturinciai gyvena ir 

daugumas is jg turi nusi- 

pirkg savo namus./ Lietu- 
yiai laiko keturias smukles 
ir dvi val going daiktg krau- 
tuves. Reikia priminti, kad 
Hoosick Falls lietuviai myli 
skaitymg ir liuosg laikg ne- 

pralcidzia ant vejo arba gir- 
► tuokliavimo; beveik pas 
ikiekvieng rasi laikrastj ir 

knygg, siokios ar tokios pa- 
kraipos. Kad eia apsigy- 
yentg nors vienas gerai pa- 
mokintas vyrukas ir paro- 
dytg lietuviams sviesos ke- 

lig, tai zmones labai grieb- 
tgsi apsisvietimo. Jstei- 
gus vakarine mokyklg, eia 
visuomet zmones jg noriai 

lankytg. Apgailetina yra, 
kad dar niazai turime apsi- 
svietusig zmonig ir nevalio- 

jame aprupinti savo ies- 
kancius sviesos brolius. 

Vietine naujai susitveru- 
si draugija, svento Jurgio 
yardu, per Naujus Metus 

parenge pirma savo baliij. 
J baliij atsilanke 200 suvir- 
sum zmoniu, visi apsiejo la- 
bai graziai, be jokiij ergeliij 
ir pestyniu ir pasilinksmini- 
mu visi paliko uzganedinti. 
,Vietiniai lietuviai labai at- 

jaucia moksleiviij padejima. 
Kaledij vakacijomis, ture- 
damas valandel§ liuoso lai- 
ko nuvykau j Hoosick Falls 

aplankyti savo draugus ir 
senus pazistamus. Kuomet 

minetoji draugija suzinojo, 
kad as esu moksleivis ir ne- 

turtingas, tai pasikviete 
mane \ savo susirinkima ir 

gausiai apdovanojo apie 
$46.50, uz kg visicms au- 

kojusiems sirdingai dekoju. 
Moksleivis. 

Harrisburg, 111. 
Gruodzio 20 dieng perei- 

tais metais buvo amerikono 
Little teismas uz nuzudymg 
lenko Jokubo Yanskio. Liu- 

dytojai gana aiskiai nurode 

kaip amcrikouas is revol- 
verio nusove Jokubg Yans- 

kj. Kaltininkas teisinosi, 
buk jj Yanskis pirma kir- 

t$s bonka nuo alaus j gal- 
vg, tatai jis ir sov<?s, patai- 
kindamas Yanskiui kulipka i 
galvg, ir ant vietos jj uzmus- 

damas. Prisaikintgjg suo- 

las, remdamasis kaltininko 

pasiaiskinimu, atrado jj ne- 

kaltu ir paliuosavo nuo vi- 
sokios atsakomybes. — 

“Gali sau, sveikas, ir to- 
liau saudyti <<polianderius,,, 
nes amerikonai negali but 
kaltinami uz svetimzemiii, 
o ypac uz Rusijos pavaldi- 
nig nuzudymg”, — taip gal- 
,voja teismas. Jau dabar is 
eiles trecias teismas cia to- 
kis buvo, pirmuoju du uz 

nuzudymg Juliaus Bukaus- 
ko ir Juozo Mikulsko. Gal 
panasus bus ir a. a. Kazi- 
miero Gotauto (apie kurj 
laikrastyje jau buvo rasy- 
ta) teismas, net ir tiketis 
nera ko, kad kitokis butg. 
Siame atvejyje kaip mums 

lietuviams, taip ir kitg tau- 

tg Rusijos pavaldiniams, 
reiketu pakelti protestas 
pries cionaiting barbariska 
administraeijg. Dabar yra 
gera proga protestuoti ir 
isrodyti, kaip amerikonai 
elgiasi su Rusijos pavaldi- 
niais, Amerikonai Sokte 

soka ant Rusijos uz savo 

pilieciij-zydij nejsileidima 
Rusijon, o jie patis tenaiti- 
nius pavaldinius skerste 
skerdzia be jokios priezas- 
ties. Reiketij tokie juodi 
amerikomj darbai isvesti 
aiksten akyse civilizuotos 
visuomenes. 

Teisybes Myletojas. 

Toronto Ontario, Canada. 
Sausio 7 dienjj s. m. vie- 

tine lietuviij sv. Juozapo 
draugija parenge prakal- 
bas. Publikos prisirinko 
bemaz pilna svetaine. Kaip 
vyrai, taip ir moterjs atejo 
pasiklausyti prakalbij, ku- 
rios gana retai cia esti. 
Pirmiausiai draugijos pir- 
minmkas Vine. Yusaitis sir 
dingai pasveikino susirin- 
kusius su Naujais Metais, o 

toliau plaeiai aiskino darbi- 
ninkij padejimg, ir jiy var- 

ginga gyvenima, nupeikda- 
mas tuos, kurie sunkiai uz- 

dirbtus pinigus praleidzia 
prie backutes alaus. Ant- 
ras kalbejo Dom. Capas. 
Karstoje savo kalboje ais- 
kino apie senoves lietuviu 

gyvenimg, jy galybg, karus, 
kokius lietuviai laimedavo, 
pasidekojant savo tikrai 
vienybei ir meilei savo gim- 
tinio krasto; Lietuva tuo- 

met buvo galinga, bet ve- 

liaus, susibieiuoliavus su 

lenkais, pradejo nykti, ma- 

zeti, kol pagalios lie pateko j 
rankas baisaus siaures mes- 

kino. Toliau kalbetojas 
aiskino apie iseivyste, nuro- 

dydamas, kaip turiine my- 
leti savo gimtmg sali. Pa- 

galios ragino susirinkusius 

sviestis, skaityti laikraseius 
ir organizuotis j draugijas. 
Paskui J. Vasiliauckas pa- 
kele klausimg apie sergantj 
lietuvj K. Kiselj, kuris eia 
pat sedejo nuliudgs, isblys- 
k^s, matoma buvo, jog var- 

gingam padejime esgs. 
Vienbalsiai nutarta jj su- 

selpti ir tuojaus surinkta 
$10.60 auky, kurios ir per- 
duota K. Kiseliui. Antru 
kartu kalbejo V. Yusaitis 

apie sulenkejusius lictu- 
vius, kas vienam zmogeliui 
labai nepatiko. Isej^s \ ki- 

tg kambarj, pradejo kolio- 
damasis kalbeti, jog “dan- 

guje visi susimaisys, ir lie- 
tuviai su lenkais bus vieny- 
beje”, is ko visi turejo uz- 

tektinai juoky. Antgalo 
buvo pakeltas klausimas 
apie surengimg lietuviy va- 

karo ir tuojaus atsirado 
zmoniy, kurie trumpu lai- 
ku apsieme pramokti ir pa- 
statyti scenoje kokj veika- 
lg. Labai maloni naujiena ir 
naudingas uzmanymSs, jei 
tile pasiseks gerai ispildyti, 
nes ikisiol taippat buvo 
daug uzmanymy, bet nieko 
nenuveikta. Lauksime to 
sviesaus spindulelio musy 
lietuviy miglotame gyveni- 
me. Nuliud^s. 

Montello, Mass. 
Sausio .13 d. s. m. Moutel- 

lo Lietuviij Teati'aliska 
Kuopa “Viesula” sulose 
vienaveiksmg komedijg 
“Vienas is musu tin* apsi- 
vesti”. Publikos atsilanke 
neperdaugiausiai. SuloSta 
nepraseiausiai, vien tik 
Onytei jaunosios rolej tru- 
ko drasos. Taipgi atsibuvo 
monologai ir sokiai. Ypac 
I ublikai patiko monologas 
ant backos, nes buvo daug 
juoku ir delnij plojimo. 

Darbai pas mus eina vi- 

Iutimskai, bet atvykusiam j 
is kitur ir nemokanciam 
tarn tikro amato, darbas sun- 

ku gauti. Jlirbtuves cia 
vien tik avalines (cevery- 
kij). Apsvietimas pas mus 

stovi ne augsciausiame laip- 
snyje. Yra tokiij, kurie 
griebiasi uz laikraseiij ir 
knygij skaitymo, bet daug 
yra ir tokiij kurie liuosa 

laikg, praleidzia prie kor- 
tij arba prie stiklelio. Rei- 
kia pamineti, kad pas mus 

!abai issiplatings slaptas 
alaus pardavinejimas. Mat 
Montello’je aludziij nera, 
tai bobeles parsitraukia is 

kaimynisko miesto Bostono 
ir slapta pardavineja. Tas 

slaptas “rudzio” pardavi- 
nejimas taip issiplatings, 
kad j kurj tik butij nenu- 

eisi, tuojaus is bobeles is- 
girsi uzklausimsj: “gal gersi 
uz kvoterj?” Mat uz 25 
centus duoda 6 stiklus 
alaus. Praejusj rudenj per 
miesto majoro rinkimus 
tappat buvo balsuota ir 

apie aludziij atidarynug bet 

dauguma balsu paliko ta 

klausimg. po senovei. Gal, 
jvedus aludes, nors jaunuo- 
mene 16—17 metij taip ne- 

girtuokliautij. Dabar gi 
ateina toks vaVkinas \ slap- 
t^ smuklg, tai bobele-saliu- 
ninke nepasakys anam, kad 
tu dar perjaunas, bet tuo- 

jaus griebiasi uz asocio ir 
klausia uz kiek inpilt. Taip 
visi ir geria. Geria vyrai, 
bet ir nekurios motereles, 
vyrams neapsileizdamos, 
gerai traukia. Ypac gaila 
jaunuomenes, kad ji save 

taip nuodija, nes juk tai 

musij geresnes ateities vil- 
tis. J. M. Orbev. 

New Britain, Conn. 

Gruodzio 31 d. 1911 m. 

vietinis Lietuvitj Draugiju 
S.arysis state scenoje dvie- 

ju veiksmij komedijg, “Pa- 
baigtuves”. Artistai buvo 
kviesti is Waterbury, Conn. 
Apart perstatymo buvo su- 

dainuota kelios dainos, pade- 
klemuota ir sakyta monolo- 

gas “^iovulys”. Viskas 
nusiseke gerai ir skaitlin- 
gai susirinkusi publika bu- 
vo uzganedinta. Visas va- 

karo pelnas skiriamas nau- 

dai statymo tautiskojo na- 

ino, kuris vietiniams lietu- 
viams yra labai reikalin- 
gas. 

Sausio 14 d. s. m. S. L. 
A. 34-ta kuopa parenge pra- 
kalbas. Kalbetojum buvo 
pakviestas p. V. R. Rac- 

kauskas, dabartinis “Tevy- 
nes” redaktorius. Kalbe- 
tojas trumpai apibrieze lie- 
tuviu gyveuimo praeitj, ka- 
da buvo draudziamas lietu- 
viy rastas ir kaip, leidus 
spauda, dabar Lietuvoj tu- 
rime nemaziau 30 jvairiy 
pakraipy laikrasciy ir kas- 
met isleidziama desetkai 
naudingy knygy. Kalbeto- 
jas labai gerai ir kiekvie- 
nam suprantamai isaiskino, 
kas tai yra patrijotizmas ir 
tautyste. Taipgi placiai 
buvo kalbama apie Sus. L. 
Am. reikalus, kaip pereitais 
metais delei naujosios kon- 
stitucijos isstojo simtai na- 

riy ir kaip, jvedus pasalpos 
skyriy, Susivienijimas pali- 
lco geriausiaja ir stipriau- 
siaja organizacija. Apart 
prakalbos buvo dar dainos 
ir deklemacijos, kurios ne- 

perdaugiausiai prisirinku- 
siai publikai labai patiko. 
Reikia priniinti, kad buvo 
kviestas ir vietinis klebonas 
ky nors pakalbeti, bet nezi- 
nia del kokios priezasties 
neatejo. P. P. P. 

Rockford, vIlL 
Linksma prapestad kad ir 

pas mus pradedamfe rupin- 
tis zmoniij r apstietimu. 
Taip, nuo pereijto ; ijudenio 
p. Miklikas savjo bu-te istei- 

ge lietuviams vakaring mo- 

kykla, kurioj mokinama an- 

glij kalbos ir nemokan- 
cius — rasyti. Kaip girde- 
jau, tai mokyklon lankosi 
20 suvirsuin vaikimj ir ke- 
lios merginos. Kaip girde- 
ti, mokykloj mokinama ne- 

blogai, tatai patariama 
kiekvienam lietuvitii ir lie- 
tuvei j j$ lankytis ir nau- 

dotis mokslu. Pats p. Mi- 
klikas tarpe savo tautieciij 
platina naudingas mokslis- 
kas knygas. Labai cia bu- 
tij naudinga ir reikalinga 
jsteigti siokj-tokj lietuviu 
knygyna, kurio vietiniai 
lietuviai labai pasigenda. 

Agnieskutes Svogeris. 

Rochester, N. Y. 
Cionai lietuviij gyvena 

grazus skaitlius ir jie turi 
susitver§ savo parapijq,, ku- 
rios reikalai gerai eina, bet 
pasidekojant ne visiems lie- 
tuviams, nes cia yra daug 
atskalunij, kurie niekina 

vaiksciojancius \ baznycia. 
Sausio 1 dien^ s. m. atsi- 
buvo prakalbos -(kieno ? 

Red.), kuriose ir man teko 
buti. Tose prakalbose bu- 
vo labai isjuokiama dvasis- 

kija ir jos darbai, bet kaip 
nusiklausai, tai daugumas 
tij “bedieviij” nezino nei A. 
B. C. Likau taip pasipik- 
tin§s tuomi nieky. tauskimu, 
kad negalejau issedeti iki 

pabaigos ir isejau namon. 

N. N. 

Dayton, Ohio. 
Darbai pas mus silpnai 

Gina ir is kitur prfbuvusiam 
darbas sunku gauti. Cia 

yra lietuviij sv. Kryziaus 
parapija, kuri silpnai gy- 
vuoja. Sausio 14 d. s. m. 

buvo susauktas parapijos 
susirinkimas delei statymo 
naujos baznycios ii’ rinki- 
mo parapijos virsininkij. 
Susirink§ parapijonai taip 
prisitrauke stipriij gerimu, 
kad, pradejus rinkti virsi- 

ninkus, iskilo tikras praga- 
ras. Issivadino vienas ki- 
ta melagiais, sukciais, net 

jau buvo besigrieb§ ir pes- 
tis, bet atejo svetaines sa- 

vininkas ir liepe visiems is- 

siskirstyti. Taip tai, neis- 

rink§ virsininkij, parapijo- 
nai ir issiskirste. Reikia 
pamineti, kad nekurie lie- 
tuviai labai istvirkg, tran- 
kosi per naktis, o savo sei- 

mynu gyvenimo visai neda- 

boja. Ten buv§s. 

Davenport, Iowa. 

Pas mus buv§ dideli sal- 
ciai siuomi tarpu jau su- 

rname jo. Darbai silpnai ei- 
ua. Cia yra viena eukerne,. 
kur lietuviai ir lenkai ga- 
ledavo gauti dai*b§, 'bet da- 
bar ir tenai darbai suma- 

zejo. Yra cia ir kitokhj 
dirbtuviy, bet lietuvius ar- 

ba lenkus \ jas nepriima. 
Taigi pranesama, kad is ki- 
tur cia nevaziuotij darbo 
ieskoti, nes ir 6ia jfra mi- 
nios bedarbiii. M 

I. Seleliunas. 

Port Washington, Wis. 

Sausio 4 d. s. m. persis- 
kyre su siuonii svietu a. a. 

Fortunatas Zaranka staigia 
mirtimi, neikiek nesirg§s. 
Velionis neturejo cia nei 

giminiij, nei kaimynvi ir ge- 
rai dar, kad. prigulejo \ sv. 

Laurynd draugija, kurios 

rupesniu ir lesomis like pa- 
laidotas. .Velionis buvo 

Isblp-governmimt j 
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—Taylor in New York Evening Sun. 

Salos Kubos veteranams, norejusiems sukelti ant salos maisatis, Dede Samas 
pagrase ir tie aprimo. Pagrasinta netik pirstu, bet ir durtuvu. 

apie 40 metij amziaus, pa- 
is jo is Kauno gub., Raseiniu 

apskr., Silales parapijos, 
Lietuvoje paliko moterj. 
Noredami gauti daugiau zi- 

niij, krcipkites siuomi ad- 
resu: J. Urbonas. 216 Fran- 
klin St., Port Washington, 
Wis. 

Chicago, 111. 
(Prisiysta). 

Nedelioj, sausio 21 d. s. 

m. atsibuvo jsventimas teo-. 
logijos kandidato, J. J. D. 

Razoko, vokiemj evangel i- 
ky-liuteronij baznycioje, ant 

kampo 19-tos ir Johnson 

gatviu. Ty paeiy dieny jis 
liko paskirtas kunigu j vie- 

tiny Ziono lietuviij evange- 
liky-liuteromj parapijy. 
Kun. J. J. 1). Razokas yra 
baigys teoliogijy Concordia 
seminarijoj Springfield’e, 
111. Zmoniy ty dieny baz- 

nycion buvo susirinkg la- 
bai daug. Taigi dabar mu- 

sy parapija turi savo tile- 

ry kunigy. Kun. J. J. D. 
Razokas yra rolus lietuvis- 
tautietis ir pirmeivis zmo- 

gus, kuris jau nuo seno lai- 
ko nenuilstanciai veikia 
del lietuviij tautos labo. 
Jis yra daug karty, pats 
sunkiose gyvenimo sylygose 
budamas, nemazai priside- 
j§s prie pastumejimo pir- 
myjy musy lietuviy evange- 
liky-liuterony ir abelny lie- 

tuviy tautos reikaly. To- 
del velijame jam kuoge- 
riausio pasisekimo, nusiti- 
kedami, kad jis musy jau- 
nos parapijos reikalais taip 
jau energiskai rupinsis. 
Mes turime viltj, kad jam 
su laiku pasiseks visus nuo 

musy tautos ir nuo musy ti- 

kejimo nuklydusius lietu- 
vius evangelikus-liuteronus 
suieskoti ir prie musy tik- 
rai lietuviskos parapijos 
pritraukti. 

Kadangi musy parapija 
dar negali taip greitai jsi- 
taisyti savo dievnamj, ta- 
tai kun. J. J. D. Razokas 

laikys pamaldas musij lietu- 
viams evangelikams-liutero- 
nams kas pirm§, ir kas tre- 
cig, nedeldienj vokieciij 
evangelikij-liuteromj bazny- 
cioje ant kampo 19-tos ir 
Johnson gatvhj, net tik tais 
nedeldieniais vokieciai uz- 

leidzia mums savo bazny- 
ci$. Musvj pamaldos pra- 
sideda 4-t$ val. po pietij. 
Veliaus pasirupinsime jsi- 
taisyti savo dievnamj, idaht 
mes galetumera laikyti pa- 
maldas kas nedeldienis. To- 
del kiekvienas lietuvis 

evangelikas-liuteronas pri- 

valo tuojaus su musri para- 
pija susidraugauti, nes to- 
kiuo budu prigelbes mums 

jsitaisyti savo dievnamj. 
Parapijos reikalams kiek- 
vienas turintis teis§ bal- 
suoti parapijonas moka po 
50 centij j menesj. Kuni- 

gui algos parapija mokes 

$25 j menesj, o kas prie to 

truksta, prideda Missouri 
Evangeliku-liuteronij Sino- 

das, kuris tol selps musu 

kunigg, kol musu parapija 
tiek sutvirtes, kad ji pati 
gales ismoketi kunigui jo 
alg$. Yisus parapijos rei- 
kalus ir pinigus kontroliuo- 
ja pati parapija per isrink- 
tus tarn tikslui .parapijos 
virsininkus, kurie drauge 
su kunigu rupinasi parapi- 
jos gerove. Musp parapi- 
jos susirinkimai atsibuna 
kas pirmg, kiekvieno mene- 

sio nedeldienj po num. 826 
—28 19-ta gatve. Susirin- 
kimai prasideda l-m$ val. 
po pietij. Juos veda para- 
pijos isrinktas pirmininkas. 

Yietine “ E vangeliska- 
Liuteriska Draugija” pas- 
tarame laike pradeda ge- 
riau gyvuoti. Tikimes. kad 
jai eis daug geriau, neg iki- 

siol, nes gruodzio 31 d. 1911 
m. liko isrinkti jos pirmse- 
dziu Pr. Andrius Kalvaitis, 
o jo pagelbrninku Jurgis 
Melulis, kuriuodu yra puse- 
tinai sumaniu vyru ir ne- 

mazai dirbusiu prie musu 

parapijos sutverimo. 

Ziono Liet. Evang.-Liut. 
parapijos sekretorius, 

J. Jurksaitis, 
540 Liberty gat. 

RED. ATSAKYMAI. 

A. Valintui, St. Charles, 
HI. — Tokiems bereikalin- 

giems ir skaitytojams nein- 
domiems gincams laikrasty- 
je nera vietos. Ir kam ten- 

gali buti indomu, kaip lo- 
sikas stovejo ant scenos ir 

kokiais drabuziais buvo ap- 
sitais§s. .Galite ant vietos 

tarp sav§s pasiaiskinti ir 

susitaikinti. 

Vinco Vaikui. — J kores- 

pondencijas, tilpusias “Dar- 

bininkij Viltyje” reikia ten 
ir atsakyti, nes kitaip ano 

laikrascio skaitytojai nezi- 
nos apie korespondencijos 
atitaisymg,. Savo laikras- 

tin Tamstos korespondenci- 
jg, negalime deti. 

Nebylys sopulis. 
Ponas A. | pong B. val- 

gant vakarieng po sliubui: 
— Temiji, tamsta, jauneve- 
dis visas laikas tyli kaip 
zuvis. 

B: — Nesistebek, kadan- 

gi kiekvienas didelis sopu- 
lis yra nebylys. 

Ypatingas daiktas. 
— Pasakyk man, kaipgi 

tau gyvenasi su savo vyru ? 
— Labai puikiai! Tik 

negaliu suprasti, iskur tas 

paeina, kad visame kame 

yra mano virsus? 

Moteriy zinovas. 
Kas reikia kalbeti su mo- 

terimi norint jai patikti? 
— Apie jos grazyb§. 
— O jei ji yra biauri? 
— Tuokart apie kity mo- 

teriy biaurumy. 

Geriausias vaistas nuo 

skriaudos — pamirsti. 

^iurek savo pasaukimo 
ir dirbk saziniskai. 

Is vienos klaidos daug jy 
pasidaro. 

Mokslas — palaimintu 
daro musy gyvenimy. 

Visuotinam patamavimui. 
Maza yra pasaulyje daly- 

luj, kurie tiktp visuotinam 

patamavimui, tai yra,' ku- 
riuos butp galinia pavartoti 
kiekviename reikale. Kai- 
kurios seimynos visada lai-- 
ko namie vaistus, kuriuos 

ismegin§ rado pagelbingais 
visokiuose atsitikimuose. 
Tais vaistais yra Triner’s 
American Elixir of Bitter 
Wine, kadangi jie visada 
galima vartoti su geriausiu 
rezultatu kiek-nors susir- 
gus, apetitg, nuzudzius, nu- 

silpnejus, susirgus by-kuria 
pilvo liga, sirdies supyki- 
muose, atsiraugejimuose, 
tulose moteriij ligose, vidu- 
riams sukietejus, alpavi- 
muose, reumatiskuose ir ne- 

uralgiskuose skaudejimuo- 
se, galvai susopus ir taip 
toliaus. Jis sustiprina krau- 

j§ ir nervus, isvalo organiz- 
ing, suteikia ger§ apetitq, ir 
sveikg, miegg. Daktariskus 

patarimus siunciame krasa 

dykai. Puikus sieninis ka- 
lendorius pasiunciama kiek- 
vienam uz 10 centi} marke- 
mis. Gaunamas visose ap- 
tiekose. Jos. Triner, 1333 
— 1339 So. Ashland five. 

Chicago, 111. 


