
Is Lietuviskq Dirvq. 

Niagara Falls, N. Y. 
Retai kada teuka surasti 

musu laikrasciuose zinutg is 

Niagara Falls, N. Y. O juk 
tai garsi vieta. J cia ziema 
ir vasara zmoues keliauja 
is visij krastu pasiziuretp ir 
pasigeretij tuomi garsiu 
Niagara vandenpuoliu,' ku- 
ris yra vienas is didziausiij 
Sviete. Jo puiki, issirai- 
cius, staciais medziais ap- 
augusiais krantais ir uzian- 
ciu vandeniu upe tikrai za- 

veja keliauninkus. Beto, 
juk cia nemazai musu tau- 

tieciij gyvena. Kaip teko 
girdeti, tai cia ju yra net 

penkios desimtis suvirsum 
seimyny, o pavieniy turi bu- 
ti kur kas daugiau. Bet 

jaigu apie juos negirdeti ir 
jie patjs tyli, tai, matyt, jie 
mazai ky veikia savo tau- 
tos dirvoje. Lenkai cia 

rengia savo parapijos 10 

mety gyvavimo apvaikscio- 
jimy. Jie turi gana puikiy 
baznyciy ir mokykly. Be- 

abejo, kad ir lietuviai prie 
jos pastatymo prisidejo. 
Yienok jau ir lietuviams bu- 

ty laikas rupinties savo rei- 
kalais. 

Vasario 5 d. s. m. cia at- 
sitiko baisi nelaime. Nia- 

gara upes bangose zuvo trjs 
zmones, butent:: Eldrigde 
Stanton’as ir jo pati is To- 

ronto, Can. ir 17 mety Hea- 
cock is Cleveland, Ohio. 
Nelaimes priezastimi buvo 

jluzimas ledo, kuris yra 
apdeng^s dali Niagara upes 
tarpe kataraktu ir netolimo 
tilto. 

Jau nuo keliy savaiciy 
1 puolantis nuo vandenpuolio 
ledas spietesi placioje upe- 
je. Uzejus salciams, taip 
stipriai susalo, kad ledas 

apklojo net tukstantj pedy 
ilgio ir apie pus§ mylios 
upes plocio. Isbandzius, 
kad ledas gana stiprus, sim- 
tai zmouiy lankydavosi ant 

jo prisiziurety is apacios 
vandenpuolio grazybei, nuo 

kurio vanduo uzdamas puo- 
la is 167 pedy augscio, ding- 
sta po ledu ir vel netoli pa- 
sirodo baisiai uzianciais su- 

kuriais. Sakoma, senai jau 
saltis taip artistiskai buvo 

pagrazin§s vandenpuoli 
kaip siais metais. 

Pries ty baisiyjy nelaim§ 
ant ledo stovejo keletas 

zmoniy, o su jais du vadu 

(nes be vady neleidziama 

pereiti upes), kurie ejo pir- 
miau isbandyti ledo stipru- 
my. Vieuas vadas patemi- 
jes, kad ledas prie Ameri- 
kos puses traska ir yra per- 
silpnas nulaikyti zmones, 
staiga puolesi atgal ir liepe 
grjzti zmonems. 

Vos tik keletas tesupra- 
to jo perspejimy, o kiti per- 
sigandg pasiliko bestovj ant 
vietos. 

Netiketai clalis ledynes 
atskilo. Pasigirdo riksmas. 
Vyras su paeia (kuriuodu 
istiko toji nelaime) staiga 
puolesi begti j Amerikos 
pus?, bet pribeg? ledynes 
galg, painate, kad jau ledy- 
ne buvo toli atsiskyrusi ir 
vientik zaliuoj antis vanduo 
tesimate. Jiedu greitai 
puolesi atgal ir jau buvo 
tik apie per sesis simtus 
pedu nuo Kanados pakras- 
cio, kaip staiga jo pati griu- 
vo ant veido ir nebegalejo 
toliaus eiti. Vyras puolesi 
pacig, gelbeti, bet, negaleda- 
mas vienas jveikti, gaukesi 
kity pagalbos. Heacoek’as 
tuojaus pribuvo j pagalb$, 

bet tas jo didvyriskumas 
atsimokejo jo paties gyvas- 
timi. 

Dr^suolio draugas, kokis- 
tai Roth, taipgi is Cleve- 
land’o, issigelbejo. Jis pri- 
begys ledynes gala, soko 
nuo vienos ledynes ant ki- 
tos ir tokiuo budu dasiga- 
vus arciau prie krasto, jis 
liko isgelbetas ten stovin- 
cios nagelbos. 

Noreta gelbeti ir likusius 
trig, bet apie sesis simtus 
pedu atstu nuo tilto ledyne 
skilo pusiau ir viena jos 
•dalis, be zmoniu, nuplau- 
ke Amerikos pusen ir atsi- 
muse \ kranty. Antra le- 

dynes dalis plauke isilgai 
upes. Umai duota zinia 

ugnagesiams, Amerikos ir 
Kanados pusese. Pribuvus 

ugnagesiams, vieni is jy su- 

sispiete su virvemis po pa- 
krantes, o kiti po tiltu, 
idant kaip nors gelbeti ne- 

laiminguosius. Staiga apie 
ketvirta dalimi mylios at- 
stu nuo verdanciij sukuriu 
skilo pusiau ir antroji ledy- 
nes dalis. Ant vienos liko 

vyras su paeia, o ant kitos 

jaunas drysuolis. Tuotarpu 
pirmoji ledyne pradejo ar- 

tintis Kanados pakraseiuos- 
na ir jau manyta, kad vy- 
ras soks ant kranto. Bet 

jis to nedare. Zmona jo 
puole jam po kojy ir, turi 

but, rnelde jo, idant jos ne- 

apleisty ir zutu abudu drau- 

ge. Yaikinas gi, mojuoda- 
mas ranka savo draugams, 
plauke ant antros ledynes, 
artinaneiosios prie baisiy 
sukuriy, kuriy vilnis jau ji 
dauze. Umai ledyne pri- 
plauke Amerikos pakranty 
ir, pagauta vieny sukuriy, 
sukosi nekuri laiky ant vie- 

tos, kur jau neuzilgo nelai- 

mingajam grase baisi mir- 
tis. Heaeoek’as pamate 
jam primesty nuo stataus 
kranto virvy ir bande pa- 
gaut jos galy. Neziurint i 

taip didelj saltj, jis nusi- 
vilko savo virsutinj apsiaus- 
ty, paklojo ji ant ledynes 
ir atsigules pasieke virves 

galy. Tuomet keletas sti- 

priy vyry pradejo traukti 

virvy augstyn. Vaikinas 
laikesi uz jos galo. Virve 
su nelaiminguoju islengvo 
kilo augstyn. Desimts pe- 
dy, dvidesimts, dvidesimts 
penkios... Zmones nuo 

kranty dziaugsmingais su- 

kavimais drysino nelaimin- 
gyjj, bet jis, tur but, jy ne- 

girdejo. Jis tik kabojo 
tarpe gyvasties ir mirties, 
bandydamas persiristi save 

virve. 

Islengvo' jo rankos pri: 
truko spelaj ir nutirpo. 
Jausdamas, kad nebegali 
nusilaikyti rankomis, nore- 

jo laikyties dantimis. Ant- 
galo, kada jau buvo paki- 
]§s nuo vandens apie 60 pe- 
du, staiga krito zemyn j pa- 
tj sukurio vidurj. Visokia 
pagalba jau buvo uzniekjp 
Pagautas uzianchj sukuriij 
vilnyse, nelaimingasis buvo 
metomas kaip siaudas. Ne- 
kurj laikg dar buvo matyti, 
kaip jis kovojo su vilnimis, 
tai iskildamas augstyn, tai 
vel pasinerdamas gilumoje. 
Paskui jau jo niekas nebe- 
mate, o gal ir nematys. 

T<} visk§ mate kitu du 
nelaiminguoju, kuriuos lau- 
ke toks 'jau likimas. Mote- 
ris negalejo ziureti \ taip 
baisi% tragedij^. Yyras, 
matyti, j t$ visk$ saltai ziu- 
rejo. Nusiemgs savo yir- 

sutinj apsiaustg, tg patj pa- 
dare 8U pacios virsutiniais 
drabuziais ip, isskleide juos 
ant ledynes, tarsi mirties 
patalg, rengesi jis mirti ir 
atlikinejo paskutines parei- 
gas. 

Yyras atidziai dabojo nu- 

leistos virves gala, Pa- 
plaukus po tiltui Cantilever,, 
jis nusitvere uz galo virves 
ir bande priristi pacia, bet 
vandens sraunumas neda- 
leido to padaryti. Antru 
kartu bande tg patj, bet vi- 
si sitie bandymai nuejo nie- 
kais. Ledyne plauke smar- 

kiai, nesama banguojancip 
vilniu. Ir taip artinosi 
prie baisipjp sukurip, ku- 
rie savyje slepe nelaimingp- 
jp mirtj. Paskutinioje va- 

landoje Stanton’as puole 
po savo nelaimingosios pa- 
cios kojp, bueiavo jos.ran- 
kas ir apkabines paskutini 
kartp pries taip baisia mir- 
ti glaude ja prie sirdies 
Tame tarpe prasidejo suku- 
riai. Moteris atsigule ant 

ledynes, vyras sale jos ir jp 
krutines susiglaude pasku- 
tinj karta. TJmai vientik 
riksmas pasigirdo, ir ledy- 
ne dingo baisiai putojan- 
ciose sukurip vilnyse. Tai 
buvo paskutine nelaimingp- 
jp valanda. 

A. P. Bal—tis. 

Bayonne, N. J. 
“Kataliko” 2-me numer. 

s. m. kokis-tai slaptavardis 
“Tamosiaus Sunus” parase 
is Bayonne’s koresponden- 
cijg, kurioje ispeikia “Ne- 
wark’o Scenos Mvletojp 
Draugijp’’. Kerespondentas 
uzsipuola, kam sioji drau- 

gija, nekviesta vietinip — 

suprask Bayonne’s — dram 

gijp, driso atsilankyti \ 
Bayonne. Tam. Sunus ma- 

no, kad Bayonne tai koks 
Afrikos portas Tripolis, kur 
dabar vedama itahj su tur- 
kais karas ir kur be leidimo 
vietines karo vyriausvbes 
jokios draugijos ir pavieni 
zmones is kitos apylinkes 
neturi teises pasirodyti ka- 
ro apimtame aprubyje. Ne- 
warkieciai visuomet esti de- 

kingi, jei pas juos atsilan- 
ko kokie scenos myletojai 
su perstatymais ir dziaugia- 
si, jei kas pakelia jp dvasip 
ir tautiskuma. Jie nekuo- 
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met nereikalavo ir nereika- 
launa jokiij pasivelinimu. 
Laikas butp ir p. Tam. Su- 
nui zinoti, kad teatras, dai- 
nos ir kiti panasps dalykai 
yra pamokinantis daiktas. 
To delei ar galima uzsipul- 
dineti ant tp, kuriems rupi 
pakelimas lietnvip. scenos ir 

dailes, bet ne pasipelniji- 
mas. Patarciau ateityje 
Tam. Sunui, l’asant kores- 
pondeneijas, prisilaikyti 
teisybes ir besaliskumo, nes 

tp dviejp dalykp joje visai 

nesimatyti. Brikaisioji- 
mas, buk tai losikai varto- 

angly kalbos zodzius, 
kalby savaip iskraip§, ir gi 
visai neteisingas. Kad sof- 
ka negerai buvo pastatyta, 
tai to niekas neuzgina. Bet 
kad koks-tai Stankevicius 
(kurio pavarda visai kitaip 
skamba) kalbedamas varto- 

jo vientik siurkscius zo- 

dzius, tai tas yra netiesa, 
nes buvo vartojami labai 
svelnys zodziai, prasant pu- 
bliky ramiai uzsilaikyti per 
perstatymy, tik pabaigoje 
priminta, kad jei kas imty 
ardyti tvarky, tai tik tuo- 
met bus pasalintas is sve- 

taines. 2odziu sakant, T. 
Sunus netingejo prirasyti 
visokiy nesymoniy, is kuriy 
laikrascio skaitytojai netu- 
■ri jokios naudos. Kad nors 

isykj pasibaigty tie nesuti- 
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kimai ir uzvyde^iinas! Ne- 

si^ailekime, ka'd1 if1 kito 
miesto tie patjs'musp bro- 
liai — tevynes IliietWos su- 

nps — atsilanko pas plus su 

prakilniais darbafs rdel la- 
bo musp tautos il'dailes, bet 
pasistengkime at^ityjje rem- 

ti kiek tik galinfmii^p jau- 
nut§ daile, o isnyks is tar- 

po musp tie nemabdagmnai. 
A. Radzevicius, 

Is Nebraskos padanges. 
Po visus Nebraskos vals- 

tijos kampelius galima uz- 

tikti nemazai issisklaidziu- 
siij musy viengenciu. Dau- 

giausiai yra tai paeioj ener- 

gijoj ir jaunysteje atkelia- 
v§ is Lietuvos vyrai. Yieni 
is jy, uzsidirb§ kiek piuigy, 
mano grizti \ tevyng; kiti, 
kune nuo kariuomenes pa- 
sprude, jau mano cia pasi- 
liktf ant visados. Jauny 
mergaiciij tikslas yra vien- 
tik pasigauti sau vyrus. 
Kaikur galima cia sutikti 
ir baigusj Kusijoj kelias kle- 
sas ir ten buvusiose riause- 
se atsizymejusj. Bet ka gi 
sioj “laisvoj salyj” toji ge- 
riausioji musy jaunuomene 
veikia ? Sirdis skausta ziu- 
rint cia j apsigyvenusius 
musij viengencius, kuriu 

daugelis jau net issiduot 
save lietuviais nenori. To- 

ji pati jaunuomene, kuri po 
Lietuvos sodzius ir dvarus, 
pievas ir miskus dainuoda- 
vo savo daineles, kad net 
visa Lietuvos padange 
skambejo nuo jos skardziij 
balsij, cia net gedisi kalbeti 
savo prigimta kalba. O 
reikia zinoti, kad cia lietu- 
viai labai skaitlingai apsi- 
gyven§ tokiuose miestuose, 
kaip Omaba, South Omaha, 
Des Moines, Sioux City, 
Kansas City ir kitpose ,111a- 
zesniuose netoli viens nuo 

kito stovinciuose mieste- 
liuose. Abelnai sioj apylin- 
kej bus lietuviij nemaziau 
kaip 6.000. Ir tokis tai di- 
delis musij viengeneip 
skaitlius kaipir neprisideda 
prie tautiskojo bei visuome- 
niskojo Amerikos lietuviij 
gyvenimo ir sis kampelis 
kaipir nezinomas yra. Ko- 
del gi cia lietuviai taip yra 
atsilikg? Negalima pasa- 
kyti, kad cia jau nesirastu 
sviesesniij, inteligentiskes- 
niu lietuviij. Kaltas visa- 
me musij pazangesnes jau- 
nuomenes apsileidimas, ne- 

rangumas ir stoka susirisi- 
mo, Jaigu liiusu jaunuo- 
mene pasiduotij vienas ki- 
tam rankjj, ji galetij nu- 

veikti milziniskus darbus ir 
pralenktij savo pazangumu 
net veiklesnes lietuviij so- 

dybas. Pirmiausiai inusu 

issisklaidziusiems viengen- 
ciams reike tij apsirinkti 
viena kokj parankiausj 
miestg, ir jsteigti ten cent- 

ralinj tautiska namg, kurin 
lietuviai is visos apylinkes 
galetij atsilankyti, pasitar- 
ti apie savo reikalue ir pa- 
kvepuoti lietuviij odvasios 
oru. Pavvzdj it turime is 
Omahos vokiecip, kune tun 
tame mieste savo didelius 
tautiskus liamus. i Tuose 
namuose vokieeiai akartp \ 
metus, suvaziav? jis visp 
apylinkip, laik<j>n savo dide- 
lius susirinkimus ir rengia 
apvaikseiojimus;! Vosokip 
pakraipp vokie^iai ■ susitai- 
ko ir isvien remia svarbius 
sumanymus. Daugelis gi 
musp viengeneip j naudin- 

gus sumanymus visai saltai 
ziuri. Taigi, broliai, kib- 
kim j darb§. Kad ir sve- 

tur esame, turime apie save 

rupinties ir remti savuosius 

uzmanymus. Gerai juk 2i- 

nome, kad niekas mums ne- 

pagelbes, jaigu mes patjs 
nesikelsime is to amzino sa- 

vo nerangumo ir nesirupin- 
sime savo reikalais. 

Lietuvos Lakunas. 

St. Charles, 111. 

Vasario 3 dienij s. m. cia 
atsibuvo “Lietuviij Orkes- 
tros” balius. Smagu vrg 

pamineti, kad musij jaunuo- 
mene taip graziai pradeda 
linksmiutis, lies tame va- 

karelyjc nematyti buvo nei 
vieno nusigemsio. Dabar 
vel girdeti vietine T. M. D. 
130-ta kuopa vasario 19 die- 

mj zada statyti scenoje ko- 
kia-tai komedijij. Jau cia 
nekartij buvo parengta lie- 

tuviij teatras ir vis parinkta 
gana geri veikalai ir nepras- 
ciausiai jie sulosta. Istik- 
ro, pagyrimo verta musij 
nors ir neskaitlinga jaunuo- 
mene, mvlinti uzsiimti to- 
kiais didziai pagirtinais 
darbais. Nors visa toji 
jaunuomene dirba sunkius 
dirbtuves darbus, vienok, 
parejus is. darbo, nepralei- 
dzia savo brangij laikij kur 

prie kazyriij arba prie alaus 
bOnkos. Taip-jau is to ma- 

zo burelio randasi ir rnylin- 
ciu sceng. merginu. Tegul 
brangijs broliai ir sesutes, 
neggsta tas musij darbas, 
tegul jis leidzia savo ziedus 
ir atnesa kuopuildausius 
vaisius! 

Sausio 14 d. s. m. cia li- 
ko uzmustas lietuvis K. Hei- 
dis. Nelaimingasis nuejo i 

darby ir kaszin kaip pa- 
kliuvo po dirbtuves keltuvu, 
kuris jj ir sutvvne. Nelai- 
me atsitiko per kompani- 
jos kalt§. Velionis prigule- 
jo prie 3 draugijy. Liko 

palaidotas su baznycios ap- 
eigomis. Laidotuves buvo 
labai grazios, velionj lydejo 
apie trys simtai zmonixi, 
taip kad net svetimtauciai 
gerejosi tokia lietuviy vie- 

nybe. Velionis paliko zmo- 

ny su mazais vaikeliais di- 
deliame varge. Dar nezi- 

noma, kiek ji gaus atlygini- 
mo uz vyro mu’ti, bet, kaip 
girdejau, kompanija siulo 

jai 500 doleriy. Mat, kaip 
kapitalistams zmogus yra 
pigus! A. Valintas. 

Sisters, Oregon. 
Siame miestelyje gyvena 

ne daugiau kaip 20 seimy- 
ny. Miestelyje yra dvi abi- 
des, trjs krautuves ir viena 
gyduoliy krautuve. Dirb- 
tuviy cia jokiy nera ir zmo- 

nes daugiausiai dirba ant 
farmy. Zeme cia nelabai 

gera, labai akmenuota, o lie- 
taus vasary mazai esti. 2mo- 
nes vasaros metu turi daug 
vargo su vandeniu. Van- 
duo reikia pirkti. Kas turi 

farmy, moka uz vandenj nuo 

akerio zemes vieny dolerj j 
metus. Suliniy cia nera, 
vanduo bega upeliais nuo 

kalny. Kalnai labai augsti 
ir per visy vasary ant jy 
virsuniy stovi sniegas. Sis 
nesenai dar uzdetas mieste- 
lis stovi nuo gelezinkelio 22 

myliomis atstu. Jau antri 
metai cia gyvenu, bet lie- 

tuviij dar nei vieno nema- 

ciau. Daugiausiai cia gy- 
vena anglai ir vokieeiai. 
Si§ ziemg, iki Kaledg. cia 
buvo grazus, siltas oras. Po 
Kaledij nuo gruodzio 28 die- 
nos daug prisnigo; vietomis 
buvo net per 4 pedas snie- 

go. Sniegas stovejo beveik 
iki sausio 25 dienai, 0 da- 
bar jau beveik nutirp§s. 
2mones jau pradeda dirbti 
ant faring, megina arti; pa- 
vasariui artinanties, jau 
ir pauks&ai pradeda ciul- 

be& 2mones cia labai gra- 

ziai gyvena, negirtuokliau- 
ja, ne taip kaip musij bro- 
liai lietuviai. Daznai cia 

parengiama vakariniai ba- 
liai. Publika sueina, gra- 
ziai pasilinksmina ir ramiai 
sail issiskirsto. Cia nera 

policijos, nes ji cia nerei- 
kalinga. Ne taip kaip man 

teko matyti Chicagoje ir ki- 
tuose miesteliuose, kur gir- 
tus ir besipesancius lietu- 
vius policistai turi kaip gy- 
vulius lazdomis dauzyti. 
Taip, broliai lietuviai, apsi- 
svietusiems zmonems nerei- 
kia lazdos arba rimbo, jie 
visuomet save susivaldo ir 
visuomet esti zmonemis. 
Mes tik mokam bedavoti ir 
verkti, kad sunku yra gy- 
veuti, bet kurgi mums bus 

lengva, jaigu mes nedaug 
kg iseiname is kareemos, 
kur prageriame savo protg 
ir sunkiai uzdirbtus pinigus, 
o nenorime sviesties, nenori- 
me paziureti kaip apsisvie- 
tg zmones gyvena ir neno- 

rime sekti jy pavyzdi. Kol 
mes nesisviesime, kol nesi- 
rupinsime savo reikalais, tol 
visuomet viespataus tarpe 
musu naktis ir skurdas, o 

visg savo gyvenimg turesi- 
me vilkti sunkiausig kator- 

gg. S. Maskoliunas. 

Rockford, 111. 
Vasario 4 d. s. m. parapi- 

jos sekretorius dalino kle- 
bono isspauzdintus lapelius, 
ty. parapijos atskaitij. Nuo 
balandzio 11 d. 1910 m. iki 
sausio 1 d. 1912 m. parapi- 
ja turejo $5,309.13 skolos; 
nuo parapijonij surinkta ir 
skolos atiduota $1.266.74, 
taigi parapija dar turi 

$4,042.39 skolos, kurnj rei- 
kia atiduoti vyskupui Mol- 
doon. 

Vasario 3 d. s. in. sv. My- 
kolo draugija parenge so- 

kius, kur susirinkusieji gra- 
ziai pasilinksmino. Nezi- 
nia delko, zmoniij buvo nC- 

daug, gal saltis uzkenke, 
bet draugija turejo siek- 
tiek ir pelno. 

Furmonas. 
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IS ARGENTINOS. 

Colonia Sarmiento, Chubut. 
Si apylinke yra vien ly- 

gumos ir tyrynai, tatai zmo- 

niij cia nedaug gyvena. Vi- 
soj apylinkej lietuvip gyve- 
na apie 15 seimynij ir 30 

pavieniij. Visi uzsiima gy- 
vuliij auginimu, nes zeme 

cia nera dirbama. As pats 
uzsiimu smulkia pirklyba ir 
turiu savo krautuvg. At- 
vaziavus is kitur apie su 

tukstanciu rubliij cia pir- 
klyba negalima uzsiimti, 
maziausiai tam tikslui rei- 
kia apie 10 tukstanciij, nes 

zmones cia beveik per visus 
metus ima viska bargan ir 
tiktai atsimoka tuomet, 
kuomet ateina aviij kirpi- 
mas. Atvaziavimas Argen- 
tinon dabar yra labai sun- 

kus, nes is kiekvieno atei- 
vio reikalauja pasporto, ar 

kitokiij dokumentij, be ku- 

riij jokiuo budu ateiviij ne- 

jsileidziama. 
Pablo Zurlis. 
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RED. ATSAKYMAI. 

J. Slazui, Indiana Har- 

bor, Ind. — Turbut tik 
Tamsta pats gali suprasti, 
kas parasyta Tamstos ko- 

respondencijoj. . 

J. Kalvieciui. — Kiek 
mums yra zinoma, lietuvioj 
kalboje knygos, placiai pa- 
mokinancios apie isdirbys- 

tes is gelezies, vario ir ki- 
tokiy metaly, nera. Abel- 
ny supratimy, kaip jvairias 
medziagas sujungus jos per- 
sikeicia, galima gauti per- 
skaicius “Chemijos” rank- 
vedelj, kurj yra isleidzius 
bene Tev. Myl. Dr-ja. 
Apie svarstykles ir mystus 
rasite kiekviename aritme- 
tikos rankvedelyje. Apie 
kitus amatus lietuviy kal- 

boje mums yra zinomi sie 
rankvedziai: “Dailide arba 
patarmes stalioriams”; 
“Kaip reikia pinti reckos, 
baldai ir kiti pinamieji 
daiktai”; “Ky ir kaip ama- 

tininkai dirba: kurpiai, 
siksniai, pirstininkai, kaze- 
mekai, isdirbejai dailiuju. 
kailiy ir zomsininkai, raeiai, 
virvininkai, muilininkai, ta- 

picieriai, irisejai”; “Kai-ku- 
rie amatai: tepliojimas, me- 

taliniai isdirbimai, pynimai 
is vielos, sietuvai ir sietai, 
sepeciij dirbimas, jstatymas 
stiklu”; “Paprasti rakan- 
dai ir isdarbiai is saku”. 
Visas tas knygeles galima 
gauti kiekvienoj geresnej 
lietuviy knygy krautuvej. 
Kad lietuviams yra didziai 
svarbu mokyties ivairiy 
amatu, tas jau nekarty lie- 
tuviy spaudoje buvo nuro- 

dyta. Neabejojame, kad kj- 
lant tarp lietuviy apsvietai, 
kils ir jy ukis, pirkh'ba, 
pramone ir amatininkyste. 
Ty mes ir siandie jau gana 
aiskiai galime pastebeti 
Lietuvoje. Amerikos lie- 
tuviams tai yra tiesiog ne- 

dovanotinas apsileidimas, 
kad jie, turedami tokiy ge- 
ry progy, nesigriebia mo- 

kintiesamaty visiems priei- 
namose vakarinese bei die- 
ninese mokvklose, kuomi 
Spraktiskai labai daug pa- 
gerinty savo buvi, o pargry- 
z§ Lietuvon gaiety labai 
graziai gyventi ir atnesti 
naudy savo gimtiniam kras- 
tui ir savo viengeneiams. 

Elgeta pas dentista. 
— Meldziu ponuli uz- 

plumbuoti man dantis. 
— Auksu, ar sidabru? 
— Geriausiai desromis. 

Ne prastas isgydymas. 
Jis: — Bnvau paikas, 

kuomet tave vedziau: 
Pati: — Ar ir dabar dar 

esi paikas? 
Jis: — Dabar is paikumo 

isgydytas. 
Pati: — Taigi uz tai man 

turi but dekingas, kad tave 
is to paikumo isgydziau. 

Jos paziuros. 
Tevas: — Narsus zmogus 

tasai jurininkas, zinai, ta- 
sai kapitonas! 

Dukte: — Kas is jo to 

uarsumo, jei iki keturiii de- 
simeiij metp savo gyvenimo 
nemokejo savo laivo pasuk- 
ti moterystes uostan. 

Geras budas. 
A: — Kaip tai? Savo 

paciai patari sueiti pazin- 
tin su Jokubiene, nuziuro- 
ma moterimi? 

B: — Zinoma man, kodel 

taip darau, nes kiek sykiu 
kg nors patariu, tai mano 

pati veikia vis priesingai. 

Atsauke. 
Pikta boba tiek daug isie- 

de savo vyrui, kad tasai ne- 

tek§s kantrybes issitare: 
“Nesi verta, kad tave 

velniai paimtp”. 
Boba vyrg teisman pa- 

traukia, o teisejas vyrui lie- 

pia pasakytus zodzius at- 

saukti, tatai jis ir sako: 

“Verta, kad tave velniai 

paimti}”. jk 


