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Rusai smarkiai vei
kia Volynijoj

DIDELI MŪŠIAI TRANSYLVANIJOJ

štabas skelbia, kad rusų 
pulkai, kurie buvo įsiveržę 
į Transylvaniją, tapo sumu
šti. Rumunijoj prie Rothen- 
thurm perėjimo, vokiečiai 
ir austrai užgrėbė/naujas 
pozicijas kalnuose. Vokie- 
čio-austrų spėkos paėmė 
svarbų rumunų miestą Sur- 
doni, kuris randasi 16 mylių 
atstume nuo Vengrijos ru- 
bežių.

nuviję austrus nuo kalno 
Pecimka, rado daug amuni
cijos ir kitokių karei reika
lingų įrankių, kurių austrai 
nespėjo paimti.'.Triesto apie 
linkėj austrų lakūnai bom
bardavo miestus. Vienas 
aeroplanas nušautas.

Saic vokiečių kariumenė už- 
atakavus rumunus paėmė 
jų svarbias pozicijas, teipgi 
paėmė nelaisvėn 13 rumunų 
oficierų ir 1,000 kareivių.

RUSAI SILPNIAU LAIKO 
SI GALICIJOJ.

i ■

VOKIEČIAI SUMUŠĖ RUSUS

RUSAI SILPNAI LAIKOSI GALICIJOJ
SERBAI SUMUŠĖ BULGARUS.

. Ru
sų generolas Sacharov, kurs 
yra vyriausiuoju vadu ka
riumenės tame fronte, pasi
varė pirmyn jau apie 20 my

TURKAI SUMUŠĖ RU- bet jokiu budu negali. 
SUS. - - -

Konstantinopolis. Užkau-
kazyje turkų armija prade-! 
jo atakuoti rusų pozicijas. ----- r----- —*

* * 1-“-^ T7\/wvryn i Vairo. nų. Teutonai traukdamiesiApielinkėje Koceva, į vaka
rus nuo Analolia turkai vi
sus atakus laimėjo. Apie
linkėje Telakle rusai bandė 
atakuoti turkų pozicijas, bet 
du pulkai turkų liuosnorių 
atmušė rusų atakus. Skel-‘ 
biama, kad toje apielinkė
je turkai sunaikino du rusų 

Rusai pralošę 
atgal, 
ateina

atgal degina viską pakeliui.

Iš politikos 
lauko.

batalijonus.
mušius pasitraukė 
Turkams pagelbon 
liuosnorių pulkai.

RUSAI NESULAIKOMI 
’ TRANSYLVANIJOJ.

Petrogradas. Oficiališkai 
skelbiama, kad rusų kariu-1 
menė nesulaikomai eina pir
myn visu Transylvanijos 
frontu. Nuo Darno Watra 
rusai nuėjo net iki upės Bi- 
strica ir apielinkes Balbar 
ir Holo, Rumunijoj. Dėlei 
tokio rusų pirmyn ėjimo ge
nerolo von Falkenhayn’o ar 
mijai gręsia pavojus, nes iš 
vienos pusės rusai eina pir
myn, o iš kitos pusės rumu
nai.

DIDELI MŪŠIAI TRAN- 
SYLVANIJOJ.

Londonas. Dideli mūšiai 
eina visu Transylvanijos 
frontu. Abi pusės skelbia 
savo laimėjimus. Kaip išti- 
krųjų ten yra, tai nežinia. 
Vokiečiai giriasi, kad jie su
mušė rusus prie Raudono 
Bokšto ir prie Wulkan, kur 
paėmė nelaisvėn 1,000 rusų. 
Rusų-gi pranešimai sako, 
kad apielinkėj Bonzen, kur 
sueina rubežiai Rusijos, Bu 
•kovinos ir Rumunijos, vo
kiečiai panešė didelius nuo
stolius. Ten rusai užėmė 
svarbų kalną Dedul, kurs 
randasi į rytus nuo Kirli- 
baba.

VOKIEČIAI VĖL UŽDA
VĖ RUSAMS SMŪGĮ.
Berlynas. Kas dedasi da

bar rytiniame fronte, sun
ku pasakyti. Paskutinios ži
nios ateina, kad vokiečiai 
vėl pradėjo mušti rusus Ga
licijoj. Paskelbimuose sa
koma, kad vokiečiai uždavę 
rusams didelius smūgius, 
nustūmė juos tris mylias at
gal. Ties Baranovičiais (Vo 
lynijoj), rusai neteko 3,800 
kareivių ir 49 oficierų. A- 
part to, vokiečiams teko 
daug kulkasvaidžių ir kari
škos medegos.

RUSŲ LAIVYNAS BOM
BARDAVO MIESTUS 

PRIE JUODŲJŲ
' JŪRIŲ.
. Petrogradas. Rusų karės 

laivynas nuplaukė į Juodą
sias jūres, bombardavo bu
vusius Rumunijos fortus 
Konstanza ir Mongalia. 
Tuos fortus neseniai vokie
čiai atėmė iš rumunų. Bom
bardavimas buvo pasekmin
gas, nes nuostolių nemažai 
pridirbta.

VOKIETIJOS NOTA GRE- 
KIJAI.

Londonas. Grafas von 
Mirbach, vadas diplomatiš
kų ryšių Grekijoj, oficiališ
kai paskelbė grekų valdžiai, 
kad davimas talkininkams 
Grekijos amunicijos ir šau
tuvų, verčia Vokietiją ma
nyti, kad Grekija jau atvi
rai eina prieš Vokietiją. Ap
reiškė teipgi, kad Grekijos 
valdžia užprotestuotų prieš 
gabenimą ir dalinimą amu
nicijos Venizelos šalinin
kams, kurie visoj Grekijoj 
sukėlė naminę karę.

VOKIEČIAI SUNAIKINO 
AMUNICIJOS FAB

RIKĄ.
Berlynas. Somme fronte, 

kur eina dideli mūšiai fran
cuzų su vokiečiais, vokiečių 
lakūnai sunaikino didelį a- 
municijos fabriką Cerisy a- 
pielinkėj. Teipgi francuzai 
daug nustojo kariumenės a- 
takuodami vokiečius prie 
Les Boufs ir Roncourt. An
glų fronte vokiečiai sako ir 
gi turi laimėjimų. Viename
mūšyje tapo visiškai sunai
kintas australiečių pulkas, 
kurs pirmas stojo į mūšį.

KĄ LAIMĖJO ANGLAI IR 
FRANCUZAI SOMME 

FRONTE.
Paryžius. Oficiališkai pa

skelbta, kad Somme fronte 
talkininkai pakėlę ofensy
vą nuo 1 dienos Birželio iki 
1 d. Lapkričio paėmė ne
laisvėn 1,449 oficierus ir 71, 
522 kareivius. Teipgi talki
ninkams teko 178 didelės 
vokiečių kanuolės, 215 tran 
sėjų ardytojų ir 988 maši
ninių kanuolių. Iš to skait- 
liaus vieniems francuzams 
teko 40,796 kareivių, 809 o- 
ficierai, 101 didelė kanuo- 
lė, 77 mažesnių kanuolių, 
104 tranšėjų ardytojų ir 
535 mašininių kanuolių.

RUSO-RUMUNAMS SE
KASI DOBRUDŽY FRON-

Bukareštas. Ruso-rumu-
> < r nų spėkos, kurios veikia Do- 

brudzy fronte prieš kariu
menę generolo von Mac- 

| kenseno, pakėlę .ofensyvą 
I eina pirmyn, stumdami teu- 
ĮR tonus atgal. Rumunų ūpas 

labai pakilęs, ir visu Dobru- 
Mk dzy frontu jie ima viršų, 
k Mackensenas visokiais bu- 
K dais stengiasi sulaikyti ru- 

X>-rumunų pirmynėjimą,

Petrogradas. Kuomet Do- 
brudzy ir Transylvanijos 
frontuose talkininkai muša 
teutonus ir stumia juos at
gal, Galicijoj, į pietus nuo 
Lembergo, rusams • einasi 
nekaip. Mūšiai tęsiasi be 
pertraukos. Sujungtoji aus- 
tro-vokiečių armija gula ant 
rusų pozicijų ir atakuodami 
atima apkasus. Svarbiausi 
mūšiai buvo prie Lipnica, 
Daina ir Svistelniki, kur ru
sams nepasisekė. Su nema
žais nuostoliais turėjo pasi
traukti atgal.

BIJO RUSŲ APSUPIMO.
Londonas. Karės žinovai 

tvirtina, kad rytiniame ka
rės fronte svarbiausią rolę 
lošia rusai Transylvanijoj. 
Sako, kad jeigu kariumenė 
generolo Brusilovo pajiegs 
perkirsti teutonų liniją prie 
Gyergo—Arfalu, tai gene
rolo von Falkenhayno ka- 
riumenei gręsia pavojus ap
supimo, o jeigu to vengs, tai 
turės trauktis atgal 380 my
lių visu frontu. Vokiečiai 
tą žino ir dėltog^įeda visas 
pastangas, kad sulaikius ru 
sus.

ŽUVO BAVARIJOS PRIN
CAS.

Berlynas. Šiomis dieno
mis pasklido žinios, kad ka
rės lauke tapo užmuštas 
Bavarijos princas Henri
kas, brolėnas karaliaus Liu
dviko. Princo motina suži
nojus, kad jos sūnūs žuvo, 
nuvažiavo į karės frontą 
pasiimti jo kūną ir parsi
vežti namo. Užmuštasis 
princas buvo jaunas, nes tu
rėjo tik 32 metus. Buvo dar 
nevedęs.

RUSO-RUMUNAI MUŠA 
TEUTONUS.

Londonas. Nepaprastai 
dideliame ofensyve randasi 
dabar ruso-rumunų kariu
menė. Visu Dobrudžy fron
tu rumunų kariumenė nesu
laikomai eina pirmyn, už
duodama vokiečiams did
žiausius smūgius. Apielin
kėje Černavoda—Konstan- 
za, rumunai tokius vokie
čiams uždavė smūgius, kad 
tie turėjo trauktis atgal, ne
spėdami viską pasiimti. Vo
kiečiai pasitraukė linkui Ta 
pal, Snances ir Karanosuf.

HINDENBURGO PLANAI 
NUĖJO NIEKAIS.

Londonas. Visi Hinden- 
burgo planai, kuriuos jis 
darė, kad sunaikinus rusų 
kariumenę tarpe Brzezany 
ir Haličo, Galicijoj, kur svar 
blausios rusų pozicijos ant 

| kranto upės Narajovka, nu
ėjo niekais. Jis manė, kad 
rusų jiegos ten yra silpnos, 
ir kad teutonai, lengvai ga
lės apsidirbti. Tuo tarpu ru
sai turi, užėmę svarbiausias 
vietas tame fronte iš kur 
vokiečiai jokiu budu negali 
juos išjudinti. Generolas 
Brusilovas planuoja ir taiko 
gerą progą, kad pakėlus o- 
fensyvą ir užgulus vokiečių 
pozicijas.

Vėliausios Žinios
Nauji vokiečių atakai. Vo 

kiečiai pakėlė naują ataką. 
Su pagelba degančio skysti
mo stumia atgal francuzų 
ir anglų kariumenę, išilgai 
Somme upės. Didžiausi su
sirėmimai tarpe Ablain- 
court ir Čaulnes.

OR-

RUMUNAI ATSIĖMĖ 
MIESTĄ.

Londonas. Kuo tolyn tuo 
labyn Rumunijos fronte pra 
sideda didesnis veikimas ir 
kuriasi smarkiausi mūšiai. 
Rumunai gavę pastiprinimų 
sulaikė vokiečių pirmynėji
mą, o nekurtuose vietose vo
kiečiai net turėjo žymiai pa
sitraukti. Paskutiniuose mu 
šiuose rumunai atsiėmė iš 
teutonų svarbų miestą Hir- 
sovą, gulintį tuojau už Du
nojaus.

SMARKUS MUŠIS OR
LAIVIŲ.

Londonas. Vakariniame 
fronte pradėjo eiti smarkus 
mūšiai. Mūšiai eina netik 
ant sausžemio, bet ir ore. Vie 
name tokiame mūšyje daly
vavo 60 orlaivių Somme pa
dangėse. Anglai skelbia, 
kad jie neteko 7 orlaivių, o 
vokiečiai 9. Tarpe Perrone 
ir Armiens vokiečiai bom
bardavo talkininkų sandė
lius amunicijos. Nuostolių 
padaryta nedaug.

TEUTONAI SUMUŠTI 
TRANSYLVANIJOJ

Petrogradas. Rusų kariu
menė, kuri buvo pradėjus 
gulti ant teutonų, Transyl
vanijoj, kad sulaikius vokie
čių besiveržimą Rumunijon, 
pradėjo didelį veikimą. Pa
staruose mūšiuose rusai įsi
veržė į gilumą Transylvani- 
jos 50 mylių atstume nuo 
Rumunijos rubežiaus. Į pie
tus nuo Darna Watra rusai 
laimėjo eiles atakų. Vokie
čių besistengimai atmušti 
rusus, nuėjo niekais.

Riaušės už naujas tiesas. 
Kompanijos geležinkelių 
New York Central ir Erie, 
atsisako pildyti tiesas, įve
dant 8 valandas darbo. Val
stybės prokuratorius yra 
pasirengęs areštuoti čia mi
nėtų geležinkelių augštuo- 
sius valdininkus. Galima ti
kėtis didelio krizio.

VOKIEČIAI GIRIASI LAI* 
MĖJIMAIS.

Berlynas. Vokiečių karės

ITALAI PAĖMĖ NAUJAS 
AUSTRŲ POZICIJAS.

Rymas. Italo-austrų fron
te mūšiai nesiliauja. Kariš
kas italų štabas skelbia, kad 
Karšo apielinkėj italai paė
mė naujas austrų pozicijas. 
Teipgi sakoma, kad italai

VOKIEČIŲ PRANEŠIMAI

Berlynas. Vokiečių karės 
štabas skelbia, kad Dobru- 
dzy ir Transylvanijos fron
tuose vokiečių kariumenė 
narsiai grumiasi prieš ru- 
so-rumunų jiegas. Tuose 
frontuose eina žiauriausi 
mūšiai, kuriuose vokiečių 
kariumenė retkarčiais turi 
laimėjimų. Oituz apygardo
je ir kalnuose Frontu ir

Apart anglių, trūksta ir 
gazo. Clevelando miestui 
gręsia pavojus. Anglių nė
ra, trūksta ir gazo. Gazau- 
nės nestengia pagaminti už
tektinai gazo dėlei anglių 
stokos, o naturališkojo, pu
mpuojamo iš žemės, neuž
tenka. Mokyklos ir fabrikai 
pradeda užsidaryti.

Anglai ima miestus ir Be
laisvius. Anglai grumdamie
si su teutonais prie upės 
Ancre, priešams paveržė 
miestelius, Beaucourt, Bea- 
umont—Hamell, St Pierre 
Divion ir paėmė 5,000 nelai- 
svių.

Pereitą savaitę politikos : 
laukuose buvo svarbiausiu 
nuotikiu tai rinkimas Su
vienytų Valstijų prezidento. ■' 
Prie rinkimų rengėsi dvi 
galingos partijos, kurios su 
didžiausia energija varė a- 
gitaciją, kiekviena save gir
dama ir viena kitailemdamos 
pralaimėjimą. Republikonų 
partija savo kandidatu sta
tė Karolį E. Hughes, Demo
kratai savo kanditatu turė
jo prezidentu buvusį nuo 
1912 m. Woodrovą Wilsoną. 
Rinkimai buvo vietomis net 
trukšmingi. Balsavimo pa
sekmės nebuvo paskelbtos 
per 50 valandų, nes balsai 
buvo siunčiami iš visų pusių 
gana lėtai, o ypač balsavimo 
pasekmių patyrimą sutruk
dė Californijos, Minneso- 
tos ir New Hampshiro vals
tijos. Balsai už vieną ir ki
tą kandidatą ėjo bevik gre
ta. Laikraščiai kas valanda 
skelbė žinias pasimainant; 
vieną valandą mažumu bal
sų Hughes buvo priešakyje, 
kitą valandą Wilsonas. To
kios įtemptos balsavimo pa
sekmės buvo tik rinkimuose 
prezidento Grovo Clevelan- 
do, bet jos buvo kiek trum
pesnės, nes balsavimo pase
kmės buvo paskelbtos bėgy
je 30 valandų po baisatimų 
uždarymui.
' Kaip anais metais, teip ir 

1 šiais, po tokių įsitempimų, 
laimėjo demokratai ir šiuo- 

’ mkart prezidentu likosi iš- 
! rinktas Woodrow Wilsonas, 

prezidentavęs pereitus 4 me 1 
. tus. • '

Kodėl republikonai pralo
šė. Demokratų partija buvo 
netekusi savo vardo anais 
laikais, kuomet jų partijos 
kandidatas Clevelandas bu
vo prezidentu ir kurio pre
zidentavimo laikuose buvo 
bado — bedarbės laikai 
(1893, 1894, 1895 ir 1896). 
Tais laikais žmonės įsibau
ginę ir tikėdami, kad tam 
visam blogumui demokratų 
partija buvo kalta, šitos pa
rtijos neapkentė, o tam ne- 
apkentimui pridavė daugiau 
progos, nuolatinis politikie
rius, daug kartų kandida- 
vęs ant prezidento J. Brow- 
nas, daugumui žinomas kai
po “free silver” reklemuo- 
tojas, norėjęs sumažinti ver 
tę sidabrinio dolerio. Tais 
blogais laikais žmonėms įsi
bauginus, 1896 m. laimėjo 
republikonai, prezidentu iš
renkant W. McKinley, ku
riam užėmus savo vietą, lai
kai pasigerino ir darbai at
gijo. Tuom žmonės nusid
žiaugę ir įtikėjo į partijos 
galybę, apie demokratų pa
rtiją nė girdėti nenorėjo. 
McKinley’ui žuvus iš žmog
žudžio Czolgoszo rankos Bu 
ffaliuje, jo tamystą užbai
gė jo padėjėjas Rooseveltas, 
kurs po užbaigimui McKin- 
ley’o tarnystės, formališkai 
buvo išrinktas prezidentu.
Laike prezidentavimo Roo- 
sevelto, nieko gero neįvyko, 
dargi tuom laiku priviso 
daug negeistinumų. Trustai 
užsiuagino sau didelius ra
gus, priviso jų daug ir jie

pradėjo varžyti visą judėji
mą teip, kad pasijusta, jog 
valdžia ir šalies tiesos ne
tiek paeina iš žmonių, kiek 
iš trustų. Pragyvenimo pre
kės pradėjo .pasibaisėtinai 
kilti augštyn, pradėjo kilti 
skandalai, apsireikšti gref- 
tai, kyšiai, suktybės ir tam 
panašiai. Prezidentas Roose 
veltas prie kiekvieno skan
dalo išsišoko su smarkiais 
grūmojimais, bet tie tik 
grūmojimais ir pasiliko, o 
prie pačių dalykų jis pirštą 
niekur nepridėjo. Už tuos 
tuščius grūmojimus, spauda 
prez. Rooseveltą praminė 
trukšmadariu, o pačius jo 
grūmojimus pavadino “big ’ 
stiek”, dar ir šiądien prie 
Roosevelto paveikslo, juok
dariai visuomet nupiešia di
delę šlėgą, bet niekad ji nė
ra veikime vartojama. Tai 
reiškia pajuokimas jo visų 
grūmojimų. Galiaus, bai
giant Rooseveltui savo tar- 
nystą, 1907 m. šalį ištiko pi
niginis krizis; pritruko ša
lyje pinigų teip, kad nė dar
bininkai galėjo gauti savo 
uždirbtas algas, nė kas,, tu
rėjo bankose pasidėjęs pi- 
nigU, galėjo juos atsiimtu 
Toks krizis uždavė didelį 
smūgį ir darbams, ir dar
bai staiga pradėjo stoti, ir 
laikai blogėti.

Viešpataujant šitam kri- 
. ziui, prisiėjo prezideni 
į kimaFtais pačiais-fflel

rinkta vėl republikoną W.
• Taftą, buvusį sekretorium 

kariškojo laivyno. Prezi
dentaujant Taftui, laikai 
buvo blogi, darbai ėjo silp
nai, darbininkų minios buvo 
be darbo, darbininkų, kurie 
dirbo, algos nupuolė , pra
gyvenimas vieton atpigti, 
povaliai kilo augštyn. Pats 
prezidentas nieku ir niekur 
ne atsižymėjo, niekur nieku 
neprisidėjo ir todėl jis visur 
buvo pajuokiamas, kaipo 
nerangus žmogus. Ar Roo
seveltas su Taftų buvo kalti 
visiems blogumams, kurie 
įvyko laike jų tarnavimo, 
tai yra kitas klausimas. Ga
na to, kad žmonės pradėjo 
piktintis jau republikonų 
valdžios laikais, žeminti jų 
partiją ir prisiėjus prezi
dento rinkimams 1912 m., 
išrinkta demokratų kandi
datas Woodrow Wilsonas. 
Wilsonas užėmęs savo vietą 
pasirodė žmogus visai ki
toks, negu jo pirmtakunai. 
Jis visame pasirodė šaltu, 
rimtu, sąžiningu, taktingu 
ir į dalykus žiūrinčių abiem 
akimis. Jam darbuojantės 
kaipo vyriausiai šalies gal
vai, apkarpyta nagai trus- 
tams, suvaržyta palaida sau 
valė bankų, kurios mėgo 

, tankiai bankrutyti ir tuomi 
nuskriausti žmones. Jam tė- 
myjant suprantant dalykus, 
šalis tapo išgelbėta nuo dvie 
jų didelių krizių: Išvengi
mas geležinkelių darbininkų 
straiko, kurs į kelias valan
das butų pastatęs šalį į pra
pultį ir išvengimas europi
nės karės, kuri buvo labai 
arti iš Vokietijos pusės, o 
kuriai ši šalis, dėlei savo ka 
riško silpnumo, gali būti ly
gi tik karikatūrai prieš Eu
ropos, kad ir mažiausią vie
špatystę. Dėlei šių pasta
rųjų kėblumų išvengimo,

rin-
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koms nuo kurių milijonai 
kareivių krinta negyvais, a- 
part to dar daugybės karei-

SUNKIOS BELGAMS 
DIENOS.

Havre Jau nesykį buvo-

prez. Wilsonas daugelyje 
vietų statyta labai arti Jur
gio Washingtono ir Abra
hamo Lincolno. Dėlei savo 
rimtumo ir taktingumą WiL kojomis ir rankomis. Tokių masi vokiečių su ramiais 
sonas visuomet rado parė-, raišų skaitlius visose kariau Belgijos gyventojais. Pas-

vių lieka su nutrauktomis me rašę apie žiaurų

tina, kad toks įstatų nusta
tymas yra priešingas Dar
bo Federacijos konstitucijai 
ir varžo šalies'prekybos plė
tojimąsi. Tame biliuje yra 
surašyti visų darbininkų

■mimą Kongrese' ir Senate, jančiose šalyse siekia apie tar®„is Anomis žinios atei istatai’ ku™i prisilaiko tar- 
............ .................. " -" na, kad vokiečiai 15,000 b^.'.našauti ant geležtakdių.

gų išvežė į Vokietijos gilu-j 
mą dirbti amuniciją. Ten į 
jie kenčia neapsakomą var
gą. Kartais tie tremtiniai T. 
yra siunčiami į pozicijas ka- į 
sti apkasų. Belgai žada šau
ktis pagelbos į neutrališkas 
šalis, kad tos užprotestuo
tų prieš tokius vokiečių žiau 
rumus.

Jį rėme atstovai ne vien de-du milijonus. Rusijoj yra 
’ . . , . -----Belgijoj 33,000,

Anglijoj 154,000, Francuzi- 
joj 634,000, Italijoj 733,000, 
ir Serbijoj 42,000. Atminti 
reikia toks skaitlius nelai
mingųjų.

mokratai, bet ir republiko- 1,146,000, 
nai. Prie to dar pasitarna-( 
vo ir*era, kurioje radosi Eu i 
ropa, iškilus ten karei, kuo
met Amerikoj pradėta dirb-; 
ti karės reikmenis, čia fab
rikams gavus didelius užsa
kymus, darbai pradėjo eiti. 
Žmonių daugelis patikėjo, 
kad tai vis demokratų ir 
prez. Wilsono nuopelnai ir 
todėl republikonų šiuose ri
nkimuose nerėmė. Republi- 
konams dargi prie praloši
mo prisidėjo ir tarpininka
vimas netekusio įtekmės 
Roosevelto.

Kokių galima tikėtis lai- ):a(} tai darbas submarinų. 
kų. Yra paprasta, kad ku- Tas laivas buvo padirbtas 
riai iš partijų laimėjus prie 1914 metuose, 
prezidento rinkimų, laukia- dvidešimts colinių ir 20 pen 
ma gerų ar blogų laikų. Da- kių colinių kanuolių. Teipgi 
bargi, laimėjus demokra- turėjo keturias skyles tor
tams, iš vienos pusės žiu- , * ' ’ 1
rint, galima tikėtis labai blo 1000 žmonių, 
gų laikų, iš kitos pusės vėl 
reikia laukti gerų. Kalbant 
apie blogumus, galima imti 
faktu, 
prieš šiuos pereitus rinki
mus 
ir išpylę baisias krūvas pi
nigų agitacijos reikalams ir 
viską pralaimėjus, už savo, 
nepasisekimus jie stengsis 
kiek galėdami keršyti, kad 
patrėmus demokratų įtek-į 
mę ir pribaudus žmones, ku
rie balsavo už demokratų 
partiją. O tame republiko
nai turi galę, nes jų rankose 
pinigai, fabrikai ir pramo
ne. Bet tas dar nesveria tiek 
daug, kiek Europos karė. 
Karei einant visgi darbai ne 
apsistos, nes fabrikai, turė-

aifomi Įtaraujančių šalių- W. 
sakymus, darbus nepert
rauks. Europos karė visgi 
netrukus turės užsibaigti ir 
užsakymams pasibaigus, da
rbai turės sustoti. O kad 
karė pasibaigs Wilsonui pre 
zidentaujant, apie tai abe
joti nereikia. Todėl Wilso- 
nui prezidentaujant, iš vie- 
nos pusės žiūrint, galima ti- ™ai?.tą;’rJtt 2!?!™!aa.D.ra; 
kėtis blogų metų, kokius 
turėjome Clevelando laikuo 
se, nes karei pasibaigus, 
nors Europoje bus reikalin
gi tavorai ir išdirbiniai, bet 
jų Arfterikoje gauti negalės 
dėlei pinigų stokos, o ant 
skolos čia nieko irgi negaus, 
kadangi jau šiądien už amu
niciją kariaujančios šalys 
yra prasiskolinusios iki au
sų. Tad Europos išdirbinių 
parduoti negalint, liekasi 
tikėtis Amerikoj bedarbių.

Iš kitos pusės žiūrint, ga
li blogumų visai nebūti. 
Blogumų išvengimui dar
buojasi pirkliai ir visomis 
spėkomis stengiasi ameriko
niškos pirklybos tinklu ap
supti visą pasaulį (skaity
kite skyrių “Darbas ir pra
monė). Jeigu pirkliams pasi 
seks visasvietinę pirkly bą pa 
siimti į savo rankas pir
miau negu karė pasibaigs, 
tad blogumų neturėsime, 
Prie to dar, jei Europos pir- 
klyba pareis į amerikonų 
rankas, atsidarius Europon 
emigracijai po karės, Ame
rikoj pabrangs darbininkai 
ir todėl- galima tikėtis gerų 
laikų.

NUSKENDO DIDELIS 
KARĖS LAIVAS

Sofia. Eina gandas, kad 
: didelis Rusijos karės laivas 
:Tmperetrica Marija” nus
kendo su visa įgula iš prie- 

į žąsies didelės ekspliozijos. 
Kas pagimdė tą eksplioziją, 
nėra

DUMBA REZIGNAVO.

kad republikonai,

padėję tiek energijos

tikru žinių. Manoma,

Turėjo 10

IŠLOŠĖ 25,000 DOL.
New York, N. Y. Tūlas 

Wm. A. Brady, vieno teat
ro užveizda, besiginčyda
mas su vienu bankiniku 
Astur hotelyj, suėjo į lai- 
žybas iš 25,000 dol. būtent 
kas liks Suvienytų Valstijų 
prezidentu, Hughes ar Wil- 
sonas. Bankininkas tvirtino, 
kad Wilsonas jokiu budu ne 

‘ gali liktis prezidentu ant 
antro termino. Teip aklai 
tvirtindamas pralošė 25,000 
dol. Ir labai daug buvo tokių 
laižybų. Kurie ėjo už Wil- 
soną, žinoma, prisipylė kiše- 
nius dolerių.

Geneva. Šiomis dienomis 
telegramos praneša, kad 
Dr. Konstantinas Dumba, 
buvusis Austrijos ambasa
dorius Suvienytose Valstijo
se, rezignavo nuo savo uži
mamosios vietos. Ciesorius 
Franciškus Juozapas padė- 

t • t i -j-* kavojo užjo “gerą” tarnystę oedoms leisti. Įgula susidėjo . . .. y.b ir pneme rezignaciją. Du-
Įmba, kaip yra žinoma, kad 
užsidegus Europinei karei, šė puotą “Deutschlando’ 

---------------- -------------- ; kuomet talkininkai pradėjo kanitnnni ir iurininkam;
južsakynėti amuniciją Ame
rikos fabrikams, privatiš- tijos ir Suv. Valstijų vėlia-

■ kais telegramais pradėjo su vomis.
■sinešdinti su Austrijos vai- apdovanotas auksiniu laik- 
džia ir pienavo kokiu budu 

(galima butų iššaukti darbi
ninkų straiką amunicijos 
fabrikuose. Telegramos jo 
buvo saugautos ir Suv. Val
stijų valdžia pareikalavo, 
kad Austrija kuogreičiau-

1 šiai jį atšauktų. Dumba ap
leido Suv. Valst. 3 d. Lapk- 

’ ričio 1915 metų ir išvažiavo
■ visų apjuoktas.

VOKIEČIAI NETEKO 
3,755,693 KAREIVIŲ.

Londonas. Statistika pa
rodo, kad Vokietija nuo' 
pradžios karės iki šių dienų 
visuose frontuose neteko 3,- 
755,693 kareivių. Iš to skai
tliaus yra užmušta 910,000, 
kiti-gi nelaisvėje. Prie to 
surašo dar nėra priskaityta 
laivyno nuostoliai ir šiaip 
žuvusieji. Abelnai imant Vo 
kietija neteko viso apie ke
turis milijonus kareivių už
muštų ir patekusių nelais
vėn.

PUOTA “DEUTSCHLAN- 
DO” JURININKAMS.
New London, Conn. Šio

mis dienomis miestas suruo

kapitonui ir jurininkams. 
Salė buvo iškabinėta Vokie-

Kapitonas Koenig

'tautiško savistovumo palaiky- ; 
; mas ir ėjimas prie plačiausių i j 
demokratybės principų. į;

j III. Trokšdami musų tautai i 
! kuoplačiausios liuosybės, męs ■ 1 
eisime visais tinkamais keliais , 
prie etnografinės Lietuvos (su i 
seimo vieta, arba sostine Vii- < 
niuje) savistovybės, kad musų 
tauta galėtų, liuosai plėtotis ir 
pilnai apreikšti savo gyvenimą 
ir iš kur galėtų spinduliuoti ty
ros lietuvystės dvasia į visas 
lietuvių tautos daleles, išblašky
tas po visą pasaulį.

IV. Politikos dirvoje dirbda
mi, pirmiausiai rūpinsimės sa
vo narius ir abelnai visus lietu
vius vesti į išmintingą suprati
mą lietuvių tautiškos ir tarp- 
tautiškos politikos, kame rem
simės demokratijos ©balsiais.

V. Turėdami omenyje faktą, 
kad musų tautos žmonės išpa
žįsta įvairius tikėjimus, męs 
tautininkai-demokratai, pagerb-, 
darni kiekvieną tikėjimą, išrei
škiame visiems tikėjimams ir 
sąžinės įsitikinimams toleran
tiškumą. Suprasdami tikėjimą, 
kaipo privatinę ir individualę 
kiekvieno žmogaus nuosavybę, 
kurios, be skriaudos, negalima 
atmesti kitų pažiūrų žmonėms, 
męs geidžiame laikyti tikėjimą 
nuošaliai politiškojo veikimo,— 
kaip tai yra daroma Amerikos 
Suvienytose Valstijose ir kai- 
kuriose kitose viešpatystėse.

VI. Ekonominiai-socialiuose 
klausimuose, męs vadovausimės 
demokratybės principais, ir už- 
reiškiame, jogei kiekvienas žmo 
gus privalo turėti pilnutėlę liuo
sybę, naudoties gyvenimo pro
goms, kurios nesipriešina šalies 
įstatymams.* Su tuom patim 
męs atmetame senovinį princi
pą, kuris leidžia tautoje egzis
tuoti kokiems-nors labiau pri-

žinoma, visko uždengti. Vienas 
pamatinis dalykas tečiaus, čia 
aiškus, — tai tas, kas mums 
svarbiausiai rupi: — tautos-lie- 
tuvystės palaikymas, žmonių 
gerbūvio pakėlimas ir demokra
tybės auklėjimas. Tame musų 
organizacijai lemta daug atsie
kti, — ir štai kaip ji tame dar
buosis :

čia Centro Finansų Sekretoriui 
užsimokėjusių narių skaičių, 
kas yra reikalinga delegacijos 
kontroliavimui.

Nepaprastos kuopos, įstojan- 
Čios ALT. Sandaron draugijų 
pavidale, moka į Centro Iždą 
$5 nuo pirmojo narių šimto ir 
po $1 nuo kiekvieno sekančio 
narių šimto ant metų.

i 13. Supažindinimui su Sanda
ros principais ALTS. Centras 
suteikia nepaprastoms kuopoms 
specialiai prirengtas paskaitas, 
kaip lygiai ir paskaitas apie gy
vasties apdraudą, pašelpinių or
ganizacijų reikalus ir tt.

14. Augščiausia ALTS. valdžia 
lietuvių padėjimą visais gali- yra kuopų atstovų suvažiavi
mais budais. imas, kuris turi būti laikomas

III. Steigs įvairios rūšies mo- bent sykį į metus.
kyklas, knygynus; 
rengs paskaitas ir 
uždės

IV. Rems kaip 
teip ir kooperativę iniciativą nis nuo 25 narių skaitosi už 50 
ekonominiame lietuvių gyveni- narių.).
me su tikslu medeginio musų 
tautos gerbūvio pakėlimo.

V. Rūpinsis priaugančio jau
nimo švietimu ir sveikata; sten 
gsis padėti ir sušelpti neturtin
gą, bet talentingą mokslus ei
nančią jaunuomenę.

VI. Rems visus darbus ir su
manymus, kurie tik gali būti 
naudingi lietuvių tautai ir ALT. 
Sandarai.

Veikimo pamatai.
I. Platins tarpe Amerikos lie- ; 

tuvių tautiškai-politišką susi
pratimą raštu ir žodžiu, teipgi 
stengsis palaikyti kuoartimiau- 
sius ryšius su tėvyne.

II. Kels kulturinį ir medeginį

kursus ir tt.

leis raštus, 15. Suvažiaviman, kiekviena 
prakalbas; kuopa siunčia po vieną delegatą 

nuo kuopos ir po vieną delegatą 
individualę, nuo kiekvienų 50 narių (trupi-

rodžiu, o jurininkai sidab
riniais. Kapitonas pranešė, 
kad “Deutschland” išplauks
į Vokietiją 1 7d. šio mene- vilegiruotiems luomams. Ir to
sio.

VAGYSTĖS RUMUNŲ 
ARMIJOJ.

Stockholmas. Ateina ži
nios, kuriose pranešama, 
kad rumunų armijoj yra 
didelės vagystės. Rumunijos 
karės ministeris darydamas 
reviziją, surado galybes su
ktybių. Oficierai yra paper
kami, vagia~ nuo kareivių. į<anaią Fort Point’ Iš važia

vusių žmonių tik 12 išsigel
bėjo, kiti-gi žuvo. Manoma, 
kad žuvusių yra apie 40. 
Motormpnas, kuriam pavy
ko išsigelbėti, tvirtina, kad 
nebuvo jokių šviesų, dėlto, 
ir negalima buvo pažinti ar 
tiltas yra adaras, ar ne. Ka
ro konduktorius teipgi išsi
gelbėjo. Abudu areštuoti. 
Dauguma žmonių važiavu
sių kare negalėdami

Paryžius. Milžiniškos pi-, nuskendo kanale, 
nigų sumos yra išleidžia-  
mos karės reikalams. Šio
mis dienomis į Francuzijos NELAIMĖ ORLAIVYJE, 
parlamentą įnešta paskirti Washington, D. C. Leite- 
karės išlaidoms ant trijų nantas Clarence Bronson ir 
pirmųjų mėnesių 1917 metų Liuther Welsh, kurie buvo 
1,700,000,000 dol. Visi tie 
pinigai bus sunaudoti karės 
reikalams. Pranešama, kad 
Francuzija kasdien išleidžia 
apie 21,000,000 dol.

gučio ir du majorai tuojau 
tapo prašalinti iš armijos. 
Panašių vagyščių yra ir ki
tose kariaujančių šalių ar
mijose.

FRANCIZIJAI KARĖ 
TRIMS MĖNESIAMS LĖ- 

ŠUOJA 1,700,000,000 
DOL.

IS SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ

BAISI NELAIMĖ.
Boston, Mass. Baisi 

laimė atsitiko Bostone. Gat- 
vekaris pilnas žmonių nu
puolė per atdaryta tiltą į

ne

NETEISINGI PRANE
ŠIMAI.

Washington, D. C. Karės 
departamentas užgina ži
nias, kurios praneša, kad 
Parral’e villistai išžudė 10 
amerkonų. Pranešama, kad 
tai yra žinios neteisingos, 
kurias skiedžia bent kokios 
organizacijos, ar pavienės 
ypatos, kad tuom sukėlus 
visuomenės neužsiganėdini- 
mą ir neapykantą link Me- 
xikos.

išeiti,

GALI PRITRUKTI 
ANGLIŲ.

Duluth, Min. Ateinančią 
žiemą Minnesotos valstijoj 
gali pritrukti anglių, kadan 
gi dėlei vagonų stokos, mie
stas negali pripildyti san
dėlių angliais. Dabar ang
liai atvežama laivais, bet 
bijomasi, kad neateitų vi
suotinas būdas, kuomet eže
rai užšals. Kitos, sale Mi
nesotos valstijos teipgi an
glių neturi. Amerikos kom
panijos aprupindamos Eu
ropos viešpatystes, neša ba
dą savo šaliai — Amerikai.

KIEK KARĖ PRIDIRBO 
RAIŽŲ.

Londonas. Gaudžiant ka- 
nuolėms ir zvimbiant kul-

ANGLIJA IR FRANCUZI- 
JA TĖMYJO SUV. VAL.

PREZIDENTO RIN
KIMUS.

Londonas. Suvienytų Val
stijų prezidento rinkimai 
netik buvo svarbus ameri
kiečiams, bet teipgi buvo 
svarbus ir kariaujančioms 
šalims. Ypač Su v. Vals. pre
zidento rinkimus tėmijo A- 
nglija, Francuzija, paskui 
Vokietija ir Rusija. Anglų 
ir francuzų laikraščiai, ku
rie pirmiau už jokius pini
gus nenukeldavo karės ži
nių nuo pirmo puslapio, Suv 
Vals. prezidento rinkimams 
atėjus, eiles straispnių tal
pino ant pirmo puslapio.

pasikėlę orlaiviu ant mies
telio Indiana Head, Md., 1,- 
000 pėdų augščio, staiga nu
krito žemyn. Priežastis bu
vo tokia, kad jiedu sėsdami 
į orlaivį pasiėmė su savim 
bombą. Bomba orlaivyje ek
spliodavo ir lakūnai visu 
smarkumu nukrito į upę Po 
tomac River. Orlaivis tapo 
sunaikintas ore, kurio tik 
gabalėliai krito žemėn.

BILIUS PRIEŠ 8 VAL. 
DARBO NUSTATY

MĄ.
Omaha, Nebr. Geležinke

lio kompanija Union Paci
fic įnešė į federališką teis
mą bilių, kuriame reikalau
ja nagrinėjimo įstatų nus
tatytų Suv. Valstijų kong
reso, kaslink pripažinimo 8 
vai. darbo geležinkelių dar
bininkams. Kompanija tvir-

ALTS. Programa
(Priimta IH-me
Spalio 19— 22, 1916 m.. Brook-

lyn, N. Y.).

įžanga.

Tautinio savistovumo bei de
mokratizmo idėjos lietuviuose 
gyvuoja iš senų senovės. Dar 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kais ir vėliaus jau susijungus su 
Lenkija, lietuviai buvo tų idė
jų platintojais. Vėliaus, ypač 
“Aušros” ir “Varpo” laikais bei 
Amerikoje nuo “Lietuviškojo 
Balso” gadynės iki šių dienų ji 
dar ryškiau ištryško, o Vilniaus 
seime 1905 m. apsireiškė konk- 
retėje formoje, kokią aplinky
bės daleido. Tat gi dabar, toms 
idėjoms toliau plėtotis, įsteigia
me Amerikos Lietuvių Tautinę 
Sandarą.

ALT. Sandaros principai.

I. ALT. Sandara — tai orga
nizacija, kuri rūpinasi lietuvių 
politikos ir kultūros reikalais 
Amerikoje ir Lietuvoje.

II. Pirmiausiu, augičiausiu ir 
vadovaujančiu ALTS. idealu yra

dėl, pakėlimui musų žmonių eko 
nominio gerbūvio, męs remsi
me tokias socialio gyvenimo re
formas, kurios teiktų kiekvie
nai vienutei ir podraug visai 
tautai arba kraštui daugiausiai 
gerovės.

Tarpe tokių remtinių refor
mų čia pažymime sekančias:

(a) Priverstino mokinimo — 
kaip generalės, teip ir specialės 
rūšies (pastarajame besivado
vaujant mokinio palinkimais) 
įvedimas;

(b) Darbo dienos ilgumas ir 
minimum užmokesnio nustaty
mas :

(c) Vaikų ir moterių sveika
tos apsaugojimas;

(d) Visuomenės lėšomis ap
draudimas nuo ligų, senatvės, 
sužeidimų, bedarbės;

(e) Racionalis žemės klausi
mo išrišimas;

(f) Aptautinimas (naciona
lizacija) ir apmiestinimas (mu- 
nicipalizacija) visuomenės nau
dojamų įstaigų ar ūkio šakų, 
k. a. miškų, ežerų, geležinkelių 
ir kitų šviesos ir jiegos šaltinių 
bei susinešim© įrankių;

(g) Progresyvė mokesnių si
stema nuo turto, pajamų, pelno 
ir palaikų;

(h) Laipsniškas panaikini
mas netiesiųjų mokesnių nuo 
visuomenės vartojamųjų daly
kų;

(i) Tarpe darbdavių ir darbi
ninkų kilę nesusipratimai turi 
būti 
šito 
męs 
kų.

VII. Pamatiniuose šalies įsta
tymuose męs matome sekan-

Suvažiavime. čius butiniausius privalumus:
(a) Pilna lygybė prieš įsta

tymus vhų gyventojų, neski
riant nė rasos, nė tautos, nė ti
kybos, nė kilmės, nė lyties;

(b) Sąžinės, spaudos, žodžio 
susirinkimų ir susidraugavimų 
laisvė;

(c) Demokratiškas valstybės, 
teip visuomenės draugovių sut
varkymas su lygiu. Lesiu ir sla
ptu balsavimu visų pilnamečių 
ir pilnatiesių gyventojų — vy
rų ir moterių.

VIII. Svetimos kilmės žmonių
1 tiesos privalo būti lygios su vi- 
i sos valstybės gyventojų tieso- 
> mis ir jų skirtinieji kultūros bei
dvasios reikalavimai patenkina
ma proporcionaliai sulyg jų 
skaičiaus.

IX. Kiekviena tauta privalo 
turėti tiesą spręsti apie savo li
kimą ir vidurinį sutvarkymą.

X. Tautų ir valstybių nesusi-
i pratimai privalo būti rišami ne' 
i karės keliu, bet arbitracijos tei-| 

smu.
Tai yra pamatiniai ALT. San 

į daros principai. Negalima jais,

rišami arbitracijos keliu; 
veikiai negalint atsiekti, 

pripažįstame liuosybę strai

ALTS. Organizacijos pamatai.
1. ALTS. nariu gali būti kiek

vienas lietuvis bei lietuvė, dė
lei kriminališkų prasižengimų 
nenustojusieji savo tiesų.

2. Kandidatus priima kuopų 
valdybos, patvirtinti visuotini 
susirinkimai. Už prasikaltimus 
nariai teipgi esti suspenduoti 
kuopų arba Centro Vald. dviem 
trečdaliais balsų nutarimų, o ga
lutinai prašalinti gali tik visuo
tini susirinkimai dviem trečda
liais balsų.

3. Penki ar daugiau ALTS. 
nariai gali sudaryti kuopą.

4. Kuopa rūpinasi musų vie
šąją politika ir vietos lietuvių 
reikalais, todėl ir privalo žengti 
prie paėmimo vietos lietuvių 
gyvenimo į savo rankas.

5. Savo reikalų aprūpinimui, 
geistina, idant kuopos laikytų

1 mažiausiai kas mėnesį kartą su 
’ sirinkimus, kuriuose apart kitų 

dalykų, turėtų būti apkalbama 
įvairus lietuvių platesnės poli
tikos, kaip teoretiški, teip ir 

’ praktiški klausimai.
6. Reikaluose liaudies švieti

mo, geistina butų, 
viena kuopa duotų 
vių publikai kiek 
giau paskaitų iš 
gienos, pramonės šakų, ir šiaip 
dalykų, palytinčių praktiškojo 
gyvenimo klausimus. Paskaitos 
būna sistematiškai prirengia
mos ir kuopoms teikiamos iš 
ALTS. Centro. Apart to, geis
tina butų, idant kuopos rengtų 
kuodažniau kencertų, teatrų ar 
vakarų, pramogų, bei vasaros 
laiku išvažiavimų.

7. Ant vietos tarpe lietuvių 
geistina butų, idant kuopos stei
gtų suaugusiems vakarines mo
kyklas anglų kalbos, aritmeti
kos ir kitų dalykų pamokini
mui. gi vaikams — lietuvių kal
bos kursus, organizuotų jų cho
rus. draugijėles ir tt.

8. Atskirų valstijų kuopos ga 
Ii rišties į apskričius ir savys- 
toviai aprūpinti ypatinguosius 
savo apskričio reikalus, prisi
taikant prie vietos sąlygų. Tam 
tikslui apskričiai daro savo at
stovų suvažiavimus.

9. Kuomet apskričių suvažia
vimai butų šaukiami su aiškiu 
tikslu kenkti ALT. Sanda
rai ir agituoti prieš ją. tai Cen
tro Valdyba per organą apgar
sina. kad toksai apskritis ar 
kuopa yra pavedami Teismo Ko 
misijai ir organe nebus duota 
vietos jų nutarimams iki Teis
mo Komisija apgarsins galuti
ną nuosprendį.

10. Pašalinės draugijos, pri
pažįstančios ALT. Sandaros 
principus, gali skaityties kaipo 
nepaprastos ALTS. kuopos.

11. Nepaprastos kuopos ry
šiai su ALTS. Centru specialė- 
mis išlygomis ir jų nariai ne
turi pilnų ALTS. narių tiesų.

12. Kuopų mokesčiai. —Kiek
vienas narys moka į ALTS. cen
trai} iždą po 5 centus į mėnesį, 
ir 5 centus į kuopos iždą. Mo
kesčius į centrai} iždą kas me
no prisiunčia kuopos sekreto
rius. Narių stovį veda kiekvie
na kuopa tiktai pas save, bet 
prieš kiekvieną seimą kuopos 
finansų sekretorius mažiausiai 
už kokių dviejų mėnesių prisiun

idant kiek- 
vietos lietu- 
galint dau- 
mokslo, hy-

Nepaprastos kuopos, nežiū
rint draugijos didumo, turi tie
są siųsti tik vieną delegatą., ku
ris suvažiavime turi patariamą
jį balsą.

16. Suvažiavimas skaitosi pil 
natiesis, jeigu dalyvauja bent 
14 atstovų nuo gerame stovyje 
esančių kuopų.

17. Suvažiavimas apsvarsto 
sąmatą ir nustato planą busi
mam veikimui. Nutarimams gi 
gyveniman įkūnyti slaptu bal
savimu renkama Centro Valdy
ba iš 7 žmonių: Pirmininko, Jo 
Pagelbininko, Susinėsimų Sek- 
rektorius, Finansų Sekretoriaus, 
Iždininko ir Dviejų Komiteto 
Narių.

18. ALT. Sandaros Centras 
privalo duoti kuopoms: siste- 
matiškai prirengtų paskaitų ir' 
teikti medegą “diskusijoms” 
per kuopų susirinkimus. Teipgi 
nepaprastoms kuopoms Centras 
privalo teikti speciaies paskai
tas iš pašelpinių draugysčių gy 
venimo, gyvasties apdraudos 
srities ir tt.

19. šalip Centro Valdybos 
renkamos yra nuolatinės iš 3 
ypatų komisijos:—

1) Kontrolės Komisija,
2) Teismo Komisija,
3) Apšvietos Komisija.
Be to suvažiavimuose gali 

būti rankama komisijos specia- 
liams reikalams aprūpinti.

20. Paprastiems metiniams 
suvažiavimams vietą paskiria 
visuotinas suvažiavimas, o lai
ką parenka Centro Valdyba. 
Ypatingiems reikalams iškilus, 
Centro Valdyba turi tiesą su
šaukti nepaprastus suvažiavi
mus.

Pastaba:— Jeigu Centro Vai 
dyba nepaprasto suvažiavimo 
šaukti nenorėtų, tai Kontrolės 
Komisija turi tiesą tą padaryti 
arba trečdalis visų pilnatiesių 
narių.

CENTRO VALDYBOS 
ADRESAI:

Pirmininkas — Adv. Fr. Ki- 
bortas, 2400 W. 63rd St. Chi- 
cago. III. /

Jo Pagelbininkas — Rom. 
Adžgauskas, 7 Summer st. Brid 
geport. Conn.

Susinės. Sekretorius — St.
Mockus, 194 Athens str., So. 
Boston, Mass.

Finansų Sekretorius — J. O. 
Sirvydas, 120 Grand str., Broo- 
klyn, N. Y.

Komiteto nariai:
Inž. M. J. Vinikaitis,
Dr. A. Bacevičius,

161 Franklią str., 
Elizabeth, N. J.

Kontrolės Komisija:
Dr. E. G. Klimas,

Philadelphia Hospital, 
Philadelphia. Pa.

Norkus,
120 Grand str., 

Brooklyn, N. Y.

Apšvietos Komisija:
R. Karuža.

2810 Richmond str., 
Philadelphia, Pa.

J. Sekevičius,
101 Oak str.,

Lawrence. Mass. \
A. Rimka,

366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Teismo Komisija:
Adv. F.’P. Bradchulis,

3112 So. Halsted str., 
Chicago. UI.

Adv. B. K. Balutis,
3252 «<So. Halsted str.

Chicago, III.
Dr. A. J. Zimontas,

3252 So. Halsted str., 
Chicago, UI.

P.
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liau jis nurodinėjo, kad so-

vis-

our
yra

you

J. P. Sabel, pirm.

Komitetas.
— Chatanoga, Tenn. Mė

sininkai ir skerdyklų darbi
ninkai suorganizavo uniją. 
Reikalaus pagerinime dar-

— Greenfield, Mass. Pla
nuojama yra pastatyti mil
žinišką tiltą, kuris jungtų 
miestą Greenfield su Mon- 
tague. Tam paskirta 20,000

— Boston, Mass. Central 
Construction kompanija ga
vo užsakymą išbrukavimui 
gatvių. 'Sutartis padirbta 
ant 173,187 dol

— Willmington, Del. 0- 
dos fabrike New Castle Co. 
darbininkai gavo daugiau 
algos. Dabar moka po 4 
dol. ir 75c.

Kviečių išgabenimas turi 
būti sulaikytas. Tarpe kitų 
maisto produktų, išgabena
mų j užrubežius, 
mėnesiuose 1916

— Hagertown, Wash. Cu- 
mberland Valley geležinke
lio telegrafistams pakėlė al
gas. Darbininkai gaus nuo 
65 dol. iki 110 dol. į mėne-

Thompsoville, Conn. šis 
miestelis yra nedidelis. Lie-i 
tuvių teipgi mažai. Gyvuo-j 
ja draugystė šv. Jurgio ir] 
SLA. 113 kuopa, prie kurių 
nariai priguli daugiausia iš 

i aplinkinių farmų. Vietiniai 
lietuviai rengėsi prie “Lie
tuvių Dienos”, sutvėrė ko-j 
mitetą iš šių ypatų: A. Bu- 
nis, J. Makoveckas, K. Mi
glinas, K. Zaremba, T. Su-j 
hodolskas, A. Noreika, D. į 
Noratavičips. Suorganizavo į 
būrelį rinkikų iš 60 ypatų, i 
kurie darbavosi pusėtinai,' 
bet negalima praleisti ne- 

į paminėjus vaikino J. čer-

Milžiniški reikalavimai 
plieno.

Geležies reikalavimai di
dinasi kasdien. Vaizbos or
ganas “Iron Trade Review” 
skelbia apie didelius gele
žies reikalavimus. Parėjo 
įdideli geležies reikalavimai

kepikas, stovintis pusėje ap 
gynimo pabranginimo duo
nos penkcentinių kepalai- į 
čių, sako, kad prieš 25 me-Į 
tus, prekė 25 svarų maiše-: 
lio miltų, detališkai buvo 
parduodama po 20 centų; 
lašiniai nuo 9—10c. svaras; 
cukrus 5—6 centus svaras; 
duonos kepalaitis vieno sva
ro 5 centai. Šiądien 25 svarų 
maišelis miltų, detališkai 
perkamas už $1,25, svaras 
lašinių 18c., svaras cukraus 
8c., o % kepalaitis duonos 
tik 5 centai.

“Lietuvių Diena” mus 
apygardoj davė $346,50. Pa
sirodė surinkta aukų teip: 
Thompsonville, $233,47. Dau 
giausia surinko E. Zaram- 
bienė, A. Banienė, A. Au- 
gustinaitienė, M. Baranaus- 
kiutė E. Valalkiutė, M. Mi- 
kolainiutė, Jonas Cipkus. O 
iš mažesnių kolektorių pasi
žymėjo J. Žilinskiutė.

Hazardville, ir Seitico Ct. 
surinkta $36,05. Daugiausia 
surinko M. Kmielnickiutė, 
J. Račiavičius. Somersville, 
surinkta $26,76. Daugįausia 
surinko Viktorija Bumei- 
kiutė, O. Bačiuniutė. Were- 
house Point ir Windsor 
Loock surinkta $50,92. Dau 
giausia surinko K. Palažė- 
ja, J. Mikalauskas. Laike 
rinkimo aukų gatvėse praš- 
čiausiais pasirodė vokiečiai 
ir airiai, o kitos tautos au
kavo po biskį. Iš lietuvių 
aukavo p. A. Litvienienė $5, 
J. čemevičius $5. Nors dię- 
na buvo šalta su lietum,"bet 
kolektoriai ir komitetai, ku 
rie buvo skirti prižiūrėt ant 
gatvių rinkikus, stovėjo vi
są dieną ant gatvių šlapi, 
užėmę savo Vietas. Prie tam 
dar turėjo rinkikai nuken- 
tėt nuo praeinančių visokių 
kolionių, dėl priežasties ap
sileidimo Centro Komiteto, 

, kad neatsiuntė raikščių 
nė ženklelių ant pažymėto 
laiko. Butų ir aukų daugiau 
surinkta, kad butų j laiką 
prisiuntę raikščius ir ‘tags’. 
Rinkikas paprašo pas praei
nantį aukų, gauna atsaky
mą: kur “tags”? Duok tags 
duosiu auką.

Surinkti pinigai pasiųsta 
nurodyton vieton per Cent- 

jro Komitetą.
. Dėkavojame visiems rin

kikams ir aukautojams 
Thompsonville, ir apielinkės 

• kolionijose, ypač rinkikėms 
kurios priklausė prie Thom. 
Komiteto už jus darbą “Lie
tuvių Dienoj”, taria jums 
ačiū.

tos aukos bus 
jų nurodytai 

nes tik ta drau-

| Iš Lietuvių Gyvenimo |
darbo, kad tik daugiau su- i 
rinkti aukų. Ačiū ir mote- ] 
rims, kurios karštai agita- i 
vo, ačiū rinkėjoms ir kartu ; 
ačiū vardu lietuvių badu j 
mirštančių ir alkanų.

Čia turiu pasakyti, kad 
Youngstowne yra du kuni- : 
geliai, kurie nė nepasirodė . 
prie tėvynės gelbėjimo; a- 
budu juos pagimdė lietuvės 
motinos, bet matoma mažai 
jie turi kiltos lietuviškos 
dvasios. Bijojo jie prie mus 
prieiti ir savo tėvynei kiek 
padirbėti. Gėda mums ir pa 
sisakyti, kad męs turime 
net du lietuviškus kunigus. 
Jie mat neturėjo laiko vieną 
valandėlę pašvęsti tam teip 
šventam darbui. Bet užtai 
ačiū geros širdies žmonėms, 
Salaveišiams. Jie mums pa
gelbėjo dienoje aukų rinki
mo. Ir nebus gėda young- 
stowniečiams pasirodyti su 
aukų surinkimu.

Kad Centro Komitetas bu 
tų atsiuntęs ženklelius, tai 
butume surinkę apie $200 
daugiau ir butų mums drą
siau prašyti aukos, jeigu, 
butume ženklus turėję ant: 
savęs. Galime tarti ačiū Jo
nui Mičiuliui už pietų davi
mą mergaitėms (viešbuty
je) ir už aukų susirinkimą. 
Teipgi ponei Jurkšaitienei, 
už patarnavimą toje-dieno
je ir daug aukų surinkimą, 
p. Jurkšaitis irgi nemažai 
surinko aukų. Vienu žodžiu, 
širdingai ačiū visiems ir vi
soms, katrie patarnavote.

■ Nuo šios dienos žinos mus
• miesto žmonės, kad yra lie-
■ tuviai gabus ir gražus žmo-
■ nės. Surinkta aukų $750,00.
* Į Washingtoną pasiųsta
- padėkavonė prezidentui 

Wilsonui už paskyrimą “Lie
■ tuvių Dienos”. Pasiųsta te-
- legramas šiokio turinio:

Pabrangimas akcijų. Di- 1 
dėlių užsakymų ir jų pelną 1 
amerikoniškiems pramonin- ' 
kams ir fabrikantams ge- ' 
riausia liudija akcijų pab
ranginimas. Kursas pakilo 
nuo 1 iki 3 dolerių ant kiek
vienos akcijos. Augščiausia 
pakilo akcijos plieno liejy
klos firmų. Firmos “Betle- 
hem Steel Co.” akcijos pa
kilo dvidešimčia dolerių kie
kviena ir dabar tos firmos 
viena akcija kaštuoja $575. 
Firmos “United States Steel 
Co.” viena akcija kaštuoja 
$106,50. Firmų: “Studeba- 
ker Industrial, Lackawana- 
na Steel, Baldvin Locomo- 
tive, New York Air Brake 
ir Mexican Petroleum, akci
jos pakilo nuo dviejų iki 
penkių dolerių kiekviena. 
Geležinkelių kompanijų ak
cijos irgi pakilo, bet nežy
miai Akcijas pakilti priver
tė pilnas pasitikėjimas už
tikrintos gerovės ameriko
niškos pramonės sakose, ant 
daugelio metų. Bėgyje vie
nos, kaip skelbia New Yor
ko pramoninkų biulitėnas, 
amerikoniškų firmų akcijų 
parduota du milijonai, įvai
riose išdirbystėse.

niavičiaus, kurs dienos lai
ku negalėdamas išlikti iš 
darbo, ėjo vakare rinkti 
aukų, pats paaukavęs dau
giau kaip penkis dolerius 
(5,75). Bet ne visi toki bu
vo duosnųs. Iš svetimtaučių 
žiauriausiais buvo vokie
čiai; airiai buvo duosnesni. 
Nekurie buvo aukavę po 5 
dol. Francis Brown ir kuni
gas 3 dol. Kiti po 2 dol.

Čia teipgi yra lenkų para
pija. Paprašius lenkų kuni
go, kad paaiškintų apie “Lie 
tuvių Dieną”, jis pasakė 
labai gražų pamokslą, ra
gindamas lenkus prie auka- 
vimo; ir lenkai atsinešė prie 
lankiai prie rinkėjų, aukau
dami kiek kuris galėjo. Tik 
labai buvo nemalonu, kad 
Komitetas ne atsiuntė ženk
lelių (tags) nė raikščių, tai 
reikėjo rinkti tik su dėžutė
mis. Nors ir buvo rašyta 
apie tai išanksto, ir telegra- 
mus siuntinėta, tai gauta 
tik seredoj, 1 Lapkr. po 12 
dienos.

Aukų surinkta $346,44. 
Į Dar draugystė šv. Jurgio 
pažadėjo aukauti, tik neži
nia kiek.

Franciškus Suhodolskas.

— Lockport, N. Y. Mies
tas nutarė padirbti sutarti 
su vietos plieno fabrikais, 
kurie pastatys didelį tiltą 
ant Adams gatvės. Darbas 
tuojau prasidės.

ležies pirkliai, bėgyje trijų į 
savaičių į užrubežius parda
vė geležies 40,000 tonų. Fir-. 
ma “Worthington Pump & 
Machinery Co.” padarė kon 
traktą, pagal kurio Chica-Į 
gos apyrubio agentai gele-; 
žies sąkrovų, turi pristatyti i 
kalamos geležies štangų 15- 
-6,000 tonų. To viso pusė 
turi būti pristatyta su bė
gančiuoju pusmečiu. Liejy
klos valstijoje Iowa, reika
lauja 14,00 tonų geležies va
dinamos “basic”, naudoja
mos prie liejimo plieno. Ge
ležinkelių kompanijos rei
kalauja ir pradeda supirki
mą 25,000 tonų geležies, rei
kalaujamos geležinkeliams 
pietinėse valstijose. Rusijos 
valdžia padarė sutartį su 
firma “Bettendorf Co.” pa
gal kurios turi būti padirb
ta 4,000 vagonų Rusijos ge
ležinkeliams. Firma “Cleve
land Crane & Engenering 
Co.” gavo užsakymą iš Ka
nados vadžios, pristayti 100, 
000 šrapnelių. Abelnai 
imant visus

Akron, Ohio U. G. 
užsakymus, ku- High gavo užsakymą išb- 

riuos Amerika gauna iš vai- rukuoti 21,000 jardų kelią 
džių kariaujančių viešpaty- Stow-Tollmadge. Darbas
sčių Europoje, reikalauja- tuojau prasidės, 
ma 300,000 tonų plieno ir 
geležies kiekvienam mėne
siui, kas padaro vienuoliktą 
produkciją Suvienytose Vai 
stijose plieno ir geležies.

pirmuose 
i. ir pas

kutiniuose mėnesiuose 1915 
m., svarbiausią rolę lošė 
kviečiai. Neatsižvelgiant į, 
gerą kviečių derlių 1915 m. 
ir labai menką derlių 1916 
m., kviečių prekė pasiekė 
neapsakomai augšto laips
nio, dėlei milžiniško jų ga
benimo į Europą. Pasitikint 
derlium 1916 metuose, kada 
kviečiai netik Suvienytose 
Valstijose, bet ir Kanadoj 
neužderėjo, gabenant kvie
čius užrubežin, padaryta di
delė klaida, nes 1916 m. kvie 
čių grudų surinkta apie 200 
milijonų bušelių mažiau ne
gu 1915 metais. Matant to
kį negeistiną derliaus vai
sių, spauda pradėjo reika
lauti sulaikyti kviečių išga
benimą užrubežin, kad ap
saugojus šalį nuo bado. Bet 
bėda, kad amerikonai mato 
tik pinigą ir į jį tik tiki, 
tad ir sulaikymui kviečių iš 
gabenimo būdą jie matė tik 
pakėlime nesvietiškai augš- 
tos prekės. Savininkas did
žiausios keptuvės Chicagoj, 
Paul Shuldze, apreiškė, kad 
gauta 1916 metų kviečių de
rliaus 600 milijonų bušelių, 
skupiai užteks reikalavi
mams Suvienytų Valstijų 
gyventojų, kadangi likučiais 
nuo pirmesnių metų, apie 
100,000,000 bušelių parduo
dama Europon. Prekės, ko
kias moka Europos pirkliai 
už 600,000,000 bušelių, Ame- 
rikos kviečių, bus lygios ko- 

. nsumentams aprūpinimo 
žmonių Europos viešpatys-

į tėse. Jeigu kviečių išgabe- 
’ nimas nebus sulaikytas, tad 

galima tikėtis, kad kviečiai 
Amerikoj taps ne įperka
mais ir turės apsireikšti ba
das. Jeigu Suvienytų Vals
tijų valdžia pasiskubins su
laikyti kviečių išgabenimą, 
tad grudų užteks šios ša
lies žmonėms ir grudai tu
rės atpigti Kitas patyręs

Į mas ir tai, kad dalykas yra į 
i jau senas, paliksiu laikraš- 
■ tyje vietą kitokiems daly- \ 
i kams.

Taigi labai gaila, kad p. 
Kapsukas, vieton kiršinimo, 
neparagino visus išvien dar 
buotis “Lietuvių Dienoje”. 
O juk pas mus ir be kiršini- į 
mų prie vienybės prieiti sun 
ku. .Ot, kad ir pas mus, čia 
Baltimorėj, toje dienoje ne- 
pajiegta susitaikyti. Vieti
niai socialistai, kurių čia 
turime apie 7, užsispyrė su
siorganizuoti būrį rinkėjų 
bent iš 60 ypatų, išsiimti 
miesto leidimą ir eiti rinkti 
aukas į tokias miesto dalis, 
kurios jiems patinka, nežiū
rint, kad tos vietos butų už
imtos susivienijusių tauti
ninkų su katalikais. Viskas 
butų išėję gerai, kad jie iš
mintingai butų pasielgę, 
kad butų pasitarę su drau
gysčių paskirtais delegatais 
ir tada butų buvęs vilkas 
sotus ir ožka ciela. Bet ne. 
Niekam nereikia taikytis ir 
jie nesitaikė. O kaip atski
ro leidimo miesto valdžia 
nedavė ir todėl reikėjo eit 
namo rankas nuleidus, tai 
buvo smagu. Iš kitos pu
sės žiūrint, galbūt jie išmin
tingiau pasielgę ir nuo ben
dro veikimo butų ne atsisa
kę. Bet tai Kapsuko prakal
bu vaisius juos išvedė Į gi- 
rę ir paklaidino. Tai bus le
kcija kitam sykiui, kad rei
kia gyventi savo protu, o 
neklausyti tokių, kurie apie 
dalykus nieko nežino.

“Lietuvių Dienoj” rinkė
jų turėjome neperdaugiau- 
sia, vos apie 400, gal kiek 
daugiau, bet, kaip ant 10,- 
000 lietuvių kolionijos, visgi 
mažai. Aukų surinkta irgi 
neperdaugiausia, nes tik 
$2,600. Taigi, baltimoriečiai 
šiuomkart negali labai pasi
girti, net mažesnėms kolio- 
nijoms.

4 d. Lapkričio, “Darbinin
kų Balso” bendrovė, ant 
scenos statė “Kerštingą mei 
lę”. Lošimas išėjo neblogiau 
šia. Lošėjai savo roles gerai 
buvo išsimokinę iš atminties 
mokėjo ir nudavimųs. Tar- 

' puošė sudainuota kelios dai
nelės ALAK. choro, vado- 
vaujant p. J. F. Simanavi- 

’ čiui. Publikos buvo prisi- 
' rinkę ir visi rimtai užsila- 

kė. Vakaro rengėjai tikisi 
pelno 20 dolerių. Pelnas ski
riama “D. Balso” naudai.

J. Žilvitis.

Youngstown, Ohio. “Lie
tuvių Diena”, dėl karės nu
kentėjusių brolių ir seserų 
teip pat ir mažų vaikelių ir 
senų tėvelių. Aš, kaipo pir-i 
mininkas buvau išrinktas 
tam darbui, turiu pasakyti, 
kad šiądien jau pasibaigė: 
mano darbas. Aš neišmanau 
kaip savo broliams ir sesu
tėms padėkavoti už teip 
sunkų darbą ir drąsą, kokio 
aš nesitikėjau, kad jus drį- 
site teip karštai žengti į i 
visas dalis miesto, be ang
liškos kalbos, kaip senos j 
teip ir mažos mergaitės ir 
vaikeliai, katrie nematė tė
vynės ir negirdėjo apie ją 
net kalbant. Bet visi drįso 
eit ir prašyti: “Tamista, ar 
neturėtum milaširdystės dėl 
badu mirštančių mano bro
lių ir seselių, Lietuvoje”.

Širdingą ačiū tiems vi
siems komitetams, kurie da
rbavosi ir rūpinosi surengi
mu' “Lietuvių Dienos” ir 
kalbino svetimtaučius prie

Canton, Mass. Lietuvių 
čia randasi apie 1000. Laik
raščių beveik neskaito, nes 
laikraščių vietą čia užima 
svaiginanti gėrimai, kurių 

Į beveik kiekvieną subatą, 
beveik kiekvienas važiuoja į 

. Bostoną parsivežti Nors 
'čia saliuno jokio nėra, bet 
prisiveža iš Bostono.

Keleivis.

Francuzijos, Italijos, Nor 
►. Laivų kompanijos vegijos ir Naujos Zelandi- 

tvirtai tiki, kad tuojaus po jos. Chicagos apyrubio ge- 
karės užsibaigimo, jūrėse 1 
prasidės laivų didžiausis ju- s 
dėjimas. Vokiškos ir skan
dinaviškos laivų kompani- i 
jos jau rengiasi išanksto, 
kad sutikus gerą ateitį ir su 1 
tuom tikslu pradeda staty- į 
mus naujų pirklybos laivų, : 
teipgi skubina taisyti senus 
laivus. Toks-pat rengima
sis ir amerikoniškų laivų 
kompanijų. Laikraštis “New 
York Journal of Commer- 
ce” skelbia apie didelius 
reikalavimus plieninių ply
tų, naudojamų prie laivų 
statymo. Tokių plytų dau
gybes perka ir privatiškos 
kompanijos, ir valdžios ko
misija, kuri neseniai Kong
reso tapo paskirta sustaty
mui programo amerikoniš
kos pirklybos. Apskaitoma, 
kad tokių plytų šiądien rei
kalaujama daugiau negu 
300,000 tonų. Esant daug 
didesniems reikalavimams, 
plieno liejyklos pradėjo ne
rtis iš kailio, kad tik kaip 
galint tuos reikalavimus, 
tuos užsakymus išpildyti. 
Valdiškoji komisija reika
lauja daugiau negu 200,000 
tonų, o privatiškos laivų 
kompanijos reikalauja 100,- 
000 tonų plieno laivams sta
tyti. Laivų dirbimo fabrikai 
valstijoj Maine, pareikala
vo nuo. plieno liejyklų pris
tatymo 10,000 tonų plieni
nių plytų. Panašius reika
lavimus siunčia ir laivų kom 
panijos, kurių laivai plau
kioja ežeruose ir upėse val
stijoj Delaware ir pakraš
čiuose ramiojo Oceano. A- 
part to dar Japonija davė 
reikalavimus tokių plytų 6, 
100 tonų.

Imant visus šituos reika
lavimus, jų išpildymui kau- 
pinai užteks darbo pirmam 
bertainiui ateinančių metų, 
o užsakymai vieton bus pri
statyti ateinančių metų tre
čiame bertainyje.

šas. Bet p. Kapsukas tegul į 
pasakytų, ar socialistai ar j 
bent jų komitetai, toli yra . 
atsilikę nuo tokių ar tam . 
panašių progų, kad užmir- i 
šus savo kišenių ir rėmus 
savuosius, ne atsižvelgiant 
kaip dideliame varge butų 
kiti, ne jų krypsnio? Ar jie 
nepildo sau kišenius ir ar 
neima didelių algų, pasitai
kius progai? Gana mums at 
siminus revoliucijos metus 
Lietuvoj ir kas ten daryda
vosi su aukomis, amerikie
čių atsiųstomis, kurias pri
imdavo komitetai, suside
danti iš socialistų, o kurios 
aukos buvo skiriamos kali
niams ir tai tik tiems, kurie 
kalėjimuose būdami, iš nie
kur pašelpos gauti negalė
jo, kaip dvarų darbininkai 
ir jiems panašus. Pas ką pi
nigų tada buvo pilni ki- 
šeniai? Ugi pas komitetą, 

i kurs susidėjo iš vyrų, kurie 
šiądien dar gyvena ir tūli iš 
jų yra Čia Amerikoj (var
dus jų apleidžiame. Red.).
Tie vyrai po mano akių, iš 
kalėjimo išeidami išsinešė 
po kelis šimtus rublių, o ki
ti, kurie nebuvo komiteto 
malonėje, kad ir reikalavo 
pašelpos, negavo jos. Ir ką 
dabar gali pasakyti p. Kap
sukas? Nieko. Jis čia gali 
tylėti, tai viskas.

Galėčia daug daugiau fa
ktų parodyti, bet nenorėda
mas užimti perdaug vietos 
laikraštyje, dargi atminda-

siunciamos 
draugijai, 
gija rūpinasi pačiais pavar
gėliais ir jų likimu, o visi 
kiti komitetai ir jų draugi
jos, rūpinasi tik pylimu pi
nigų į savo kišenių, be jokio 
pasigailėjimo.

Bet kaip ten nebūtų, 
gi mums matoma, kad 
draugijos ir komitetai, 
riuos socialistai peikia, 
nuveikę daug naudingo 
rbo ir mums tą niekas ne 
užginčys. Pas mus mat įsi-

— Washington, D. C. Pa- vyravo toks paprotys, kad 
čto darbininkai organizuo- “bit po šernu” arba kas ne 
ja uniją, kuri prisidės prie su mumis, tas yra mus prie- 
Darbo Federacijos.

Mr. Woodrow Wilson. 
Prezident of U. S. A.

Washington,
Honorable Sir:— 

Kindly accept
Humble thanks 
your kind Co-operation 
and Assistance to the 
Destitute Lithuanians 
in the war stricken zo- 
ne of Europe Your act 
has placed you in the 
most honored class of 
any Executive, that 
has graced the Presi- 
dential Chair..

May God bless 
for this day.

Signed:
Joseph Sabel,
John Mitchell, 
Charles Stupin.

Lithuanian war 
lief Committee.

Pirmu kartu youngstow- 
niečiai teip į krūvą susitel
kę dirbo, net ir nusitraukė 
paveikslus eidami prie au
kų rinkimo, ties teismo du
rimis.

Garbė visiems mus bro
liams ir seserims tegul bus 
ant naudos mus visas dar-

AMERIKOJ. Į
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d. atsibuvo prakalbos, ku
rias surengė LSS. kp. Kal
bėtojais buvo p. V. Kapsu
kas iš Philadelphia, Pa. ir 
Dr. J. T. Baltrušaitienė, iš 
Pittsburg, Pa. Pirmutiniu 
kalbėjo p. Kapsukas. Jis kai 
bėjo apie “klesų kovą” su 
kapitalistais čia ir Lietuvo
je, teipgi aiškino ir kitus 
klausimus, kurie rišasi su 
žmonių kasdieniniu gyveni
mu.

Kol kas, p. Kapsuką ga
lima pripažinti rimčiausiu 
kalbėtojum už visus kitus 
socialistų kalbėtojus, čia A- 
merikoje. Tik nesakau, kad 
ilgai jis toks bus, nes ir tą 
patį vakarą pradėjo jau 
svyruoti, kuomet atėjo prie 
“Lietuvių Dienos”. Čia pat 
ir pasirodė kuom esąs, nes 
vieton, kad raginti visus iš
vien veikti tame šventame

— E. St. Louis, III. Alu- 
mium rudos kompanijos 
darbininkams pareikalavus, 
pakelta algos. 2,500 darbi
ninkų gaus po 4,25c. į die
ną. Už viršlaikį gaus dvi
gubai.

— Jersey City, N. J. Cru- 
cible Steel Co. darbininkai 
straiką laimėjo. Kompanija 
sutiko išpildyti jų reikala
vimus.

— Peoria, 111. Po dviejų 
dienų straiko katilų dirbė
jai susitaikė su darbdaviais. 
Jiems pakelta alga iki 45c. 
į valandą.

—Baltimore, Md. 500 ma
šinistų ir inžinierių strai- 
kuoja. Reikalauja geresnio 
užlaikymo ir pakėlimo algų.

— Binghamton, N. Y. En-
dicott & Johnson, avalynių darbe, jis pradėjo apie Lie- 
kompanijos, kur dirba 12,- .tuvoj susitvėrusi komitetą, 
000 darbininkų, įvedė 8 vai. apie jo negerus darbus, buk 
dienos darbo. tie nežiūri ir nesirūpina li

kimu pavargėlių, kurie ne
turi ką dėti į burną, nė tai 
dienai, nė apsirengti, o tik 
rupi jiems palaikyti kliošto- 
rius, mokyklas visur steigti 
ir šelpti turčių vaikus, ku-

— St. Paul, Minn. Firma rįe tas mokyklas lanko. To- 
Thoruton Bros gavo užsa
kymą padirbti vandentrau- Ralistai tik'tada "gali sutik- 
kio dūdų ant 37,982 dol. ti aukas rinkti išvien su ki-

— Dayton, Ohio. Miestas tais, jeigu 
nutarė statyti tiltą ant u- 
pės Stilhvater. Tiltas lė- 
šuos 18,000 dol.

— Columbus, Ohio, Firma 
Thomas J. McKin gavo už
sakymą perbrukuoti naujai 
kelią Clouse rd. ant 49,- 
377 dol.



Tokiu budu lietuviai nete
ko vėl vieno savo prakilnaus 
vyro ir gero tėvynainio.

New Brunswick, N. J. 98, 
60.

Oil City, Pa. 71,92 
Wasson, III. 60,00 
Cincinnati, Ohio. 62,00 
Riverton, III. 45,93

!' Tuluca, UI. 28,75.
Viso $107,684,34.
Čia męs pažymime tik tas 

aukas (pagal mums priduo
tų žinių), kurias surinkta 

' “Lietuvių Dienoje”. Tečiaus 
tos pačios žinios kituose lai- 

’ kraščiuose yra perdedamos, 
priskaitant ir tas aukas, ku- 

i rios gauta po “L. D.”: Rink
sime žinias, ant kiek bus ga 
įima, kuo pilniausias. Su
rinkt pilnas ir teisingas, vis 
gi nebus galima, nes labai

svetimų pasikėsini- KAIP RENGTI TAUTIš- [ 
KĄJĄ SAVAITĘ.

1. Tautiškoji savaitė tęsis 
nuo Gruodžio 9 iki 17 d.

2. Kiekvienoj kolionijoj 
turėtų susitverti tam tikras 
tautiškosios savaitės rengi
mo komitetas iš kokių 3 ar 
5 žmonių.

3. Komitetas turi pasirū
pinti gauti kalbėtojų ir nuo 
9 iki 17 d. Gruodžio suren
gti mažiausia dvejas — tre
jas prakalbas, o jei galima 
tai ir paskaitas.

4. Per prakalbas reikia: •
a) platinti ALT Sandaros 

organus ir apskritai ALT. 
Sandarai prijaučiančius lai
kraščius ;

b) pardavinėti ir šiaip 
platinti idėjinius raštus;

( c) prirašinėti žmones prie 
, lietuvius-lietuves, kas dar ALT. Sandaros vietinių kuo 
■neatnešė grašio ant Tėvy- PU, o kur jų nėra — tverti 
nės Lietuvos aukuro — pa- naujas;
švęskite savo dienos uždar
bį (jeigu jau viso negalima, 
tai nors dalį) ir pasiųskite 
jį Lietuvos Gelbėjimo Fon
dui. Tas Fondas tuojaus iš
siųs į Didžiąją Lietuvą, kur 
dabar vokiečiai musų bro
lius, seseris, tėvus, visus 
musų ten pasilikusius vien
genčius kankina. Nebūkite

kų. Bus tai visų Amerikos 
lietuvių kapitalai, su kuriais 
lietuvių tauta ginsis nuo sa 
vo priešų, besiartinančioj 
ekonominėj kovoje, ką pra
sidės šiai pasaulinei karei 
pasibaigus.

Romanas Karuža.

galime apsiginti?
perdaug išteriota,

Svarbus susirinkimas. So. 
Bostone atsibuvo susirinki
mas, kuriame dalyvavo vie- 

>, e- į ką, kaip yra išsiųsti ženkle- tiniai lietuvių laikraščių^ re- 
liai ir “tags”, kad butų ga- daktoriai ir keliatas pašali- 
lima pasiteirauti, gal eksp- įžymių lietuvių. Susi- 
resuose kur užsimetė. Jau 
ir pusnaktis, atsakymo nė
ra. Rinkėjos, kurios ryt eis 
aukų rinkti, imasi prie dar- įbuotis Lietuvos labui, 
bo, dirba ženklelius. Ryto 
9 valandą, kuomet jau visi 
darbe, ateina nuo Račkaus
ko telegramas, liepiantis 
ženklelių jieškoti “Adams” 
ar “American” ekspresuose, 
a jei dar negavote, tai “Lie
tuvių Dieną” kelkite į suba- 
tą, Lapkričio 4 dieną. Gerai 
kad telegramas, atėjo jau 
pervėlai, kada rinkėjos jau 
buvo darbe, nes jeigu butų 
atėjęs ankščiau, tai kad ko
kios, gal butų paklausyta, 
diena atidėta, o ženklelių su1 
“tags” ir šiądien nėra ir gal 
jie bus tik “ant švento nie- 
kadošiaus”.

Teip C. K. pasielgė su Cle 
velandu. Bet šiądien ateina 
laiškai ir korespondencijos 
iš visų pusių, kur lyginai 
skundžiamasi, kad C. K. ir 
ten apsidirbo neblogiau 
kaip kad su Clevelandu. Ko 
mitetai tapo suviliotais ir 
rinkėjos turėjo eiti į gatves 
tik su dėžutėmis. Tūli iš ko
respondentų net keikia C. 
K. už suvadžiojimą. Ir jie 
turi tiesą. C. K. gali teisin- oo 
tis neturėjimu laiko išpil
dyti savo prižadus, bet jis 
neužsigins to laiko stoka

■ siuntinėjimui “telegramų” į 
: porą laikraščių, skelbiant

kas kur įstojo į komitetą, 
kas kur auką kokią pažadė-

■ jo ir kitokius, atsiprašant,
■ menkniekius. Buvo atsiti-
■ kimų ir tokių, kad nesu- 
• laukiant “stenografių” at-
■ sakymo, kreiptasi laiškais į 
s pirmininką Lopatą, bet at- 
l sakymas gauta teip lygiai
■ kaip ir ženkleliai su “tags”. 

Tikrai lietuviškai.

TMD. dovana nelaisviams ■ 2 valandą po piėt telegramų 
Tėvynės Mylėtojų Draugi-! klausiama pas p. Račkaus- 
ja paaukavo lietuviams, , 
santiems Vokietijos nelais
vėje, savo laidos knygų už 
1000 dol. vertės. TMD. ap
moka visus kaštus tų kny
gų persiuntimo. Knygos bus 
pasiųstos teip, kad jos eitų 
sykiu su p. Yčo grįžimu Eu
ropon. Graži dovana. Nors 
nelaisviams drabužis ir mai 
stas yra reikalingesni už 
knygas, vienok ir knygomis 
dovana bus širdingai priim
ta.

Susi
rinkime tartasi, kaip butų 
geru daiktu susitarus vi
soms sriovėms, išvien dar-

Naujos mados rimtumai. 
“A. Liet.” patalpino žinią 
iš Gardner, Mass., kur pa
sakyta, kad ten LSS. kuo
pa turėjo surengusi “disku
sijas”, ant temos: “Ar rei
kalinga šelpti nuo karės nu
kentėjusius?” Ir nusverta, 
“kad jie norėjo karės, tai 
juos šelpti nereikia”.

Jau pats temos pažymėji
mas parodo žmonių keistu
mą, sulyg kurio jie krypuo
ja apie tokius dalykus, kaip 
kad šelpimas nuo karės nu
kentėjusių, bet dar keistes
nių yra nusprendimas. O 
vienok rašytojas nuspren
džia, kad “diskusantai” lai
kėsi rimtai į dalykus. Tai
gi aišku, kad jau turime 
naujos mados rimtumus.

Susirinkimas yra gana; 
svarbus. Kas jame nutarta1 
ir ar prieita prie bent ko
kios iniciatyvos, aiškių ži
nių nėra. Žinoma tik tiek, 
kad griežtų pasipriešinimų neaiškiai jos paduodamos. VA T T ▼ T <—4 1 I T x 11 1 — v

Prašytume musų bendra
darbius informuoti kiek ga
lint, kad tikrai butų žinia, 
kiek “Lietuvįų Diena” davė 
Lietuvai pašelpos.

nebuvo ir tai galbūt tik to
dėl, kad tame susirinkime 
dalyvavo du įtekmingi žmo
nės, beje M. Yčas ir kun. 
J. Žilinskas. Žinoma yra ir 
tai, kad vienas iš daly
vavusių tame susirinki-, 
me, laikraštis, pasa
kė, kad katalikų sriovė prie 
tokios vienybės prisidėti ga
lėtų “tik iš bėdos”. Taigi 
aišku, kad anas susirinki
mas nors įvyko su gerais ir 
naudingais tikslais, vienok, 
kol kas, jis dar nieko neža
da. i

“Lietuvių Dienoj” surin
ktos aukos. Iki šiol yra ži
nios apie surinkimą aukų 
“Lietuvių Dienoje”, šiose 
vietose:

Chicago, III. 20,000,00.
Waterbury, Conn. 8,000,-

tą nuo 
mų.

Kaip 
Lietuva 
kad galėtų sudaryti tinka
mą ekonominę spėką, rei
kalingus kapitalus. Paga- 
liaus, musų gimtinis kraš
tas niekuomet stambesnių 
turtų neturėjo, tuo labiau 
jų dabartės negali turėti. I nįbjmn nii i I R ir
Bet yra lietuviai amerikie- UBMIIII5 dURdb | LiUi II

LA. Fondą.
“Lietuvių Diena” kai kur 

jau praslinko, kai kur dar 
vis rengiama, aukaujama. 
Bet nevisi lietuviai, vyrai 
ir moterįs aukavo, ypač ten 
kur kolionijos mažos, nega
lima buvo “Lietuvių Die
nos” surengti. Taigi šiuomi 
aš atsikreipiu į tuos visus

Pasielgė — lietuviškai, j 
“Lietuvių Dienos” Centrą- s 
linis Komitetas, prieš aukų ] 
rinkiiho dieną, buvo priža- 1 
dėjęs f vietiniams Komite- 1 
tams į)ąrupinti visus reika- ; 
linguš daiktus, kaip tai žen- i 
klelius “tags”, dėžutes ir ] 
tam panašiai. Vėliaus pas- ] 
kelbė nekėliuose laikraš- i 
čiuose, kad Komitetui tas ] 
parsieis perbrangiai, tad i 
paliekama vietiniams komi- ' 
tetams patiems tuom apsi
rūpinti. Clevelando komite
tas pradėjo tuom rūpintis. 
C. Komitetas vėl paskelbė, 
kad, jis aprūpins vietinius, 
komitetus viskuom. Vieti
nis komitetas vėl pasitikėjo. 
Laukė besiartinančios die
nos, laukė atsiunčiant rei
kalingus dalykus. Pradėjo 
siųsti. Atsiųsta 4 keturkam
pės kortos su anglišku atsi
šaukimu. Ką su jomis dary
ti, paaiškinimo nėra, tik ant 
vienos kortos kitoj pusėj 
parašyta: “print and distri- 
bute”. Vadinasi, lietuviai 
saviemsiems pasirodo, kad 
jie moka angliškai rašyti. 
Komitetas rodo vienas ki
tam ir teiraujasi, ką ta vi
sa komedija reiškia. Galiaus 
dasiprotėta, kad tokių kor
tų reikia patiems atsispau- 
dinti ir jas visur paskleisti. 
Laiko nedaug. Reikia nakti
mis, po pusnakčiu dirbti. 
Atsiunčia dėžutes, ne apli- 
pintas. Pridėta kelios popie- 
rukės prilipinimui prie dė
žučių ir tai tik prie didžių
jų. Mažesnės visos nuogos. 
Laiko mažai, o darbo daug. 
Nežinia ką reikia daryti. 
Už poros dienų telegramų 
klausiama Centralinį Ko
mitetą, kaip bus su dėžučių 
aplipinimu. Už poros dienų 
atsiųsta popierukės. Už sa
vaitės C. Komitetas atsako 
laišku, rašytu “stenografi- 
stės”, iš kurio su dideliu va
rgu galima suprasti, kad po 
pierukės išsiųstos. Vadinasi, 
laišku atsakoma ant teleg
ramų. Jau ryt “Lietuvių 
Diena”, o apie “tags” nė 
ženklelius nieko nesigirdi

Nepajiegė gražiai apsieiti. 
Kaip jau žinoma, Chicagoj 
lietuviai nesusitaikė, kad 
bendrai veikus “Lietuvių 
Dienoje” ir todėl tą dieną 
aukos rinkta dviejų frakci
jų, būtent, tautininkų su ka 
talikais, ir socialistų. Šie 
pastarieji surinko 5000 do
lerių (jie aukas rinko Šel
pimo Fondan). Jų rinkėjai 160,80. 
nepajiegė gražiai apsieiti 
su rinkėjais kitos pusės, nes 
rinkėjas stumdė ir trukdė 
gatvėse, kad net svetimtau
čiai vietomis turėjo įsikišti ^2 
ir mergaites apginti. Kitur 
jų viršininkai sau priešingo 
sios pusės rinkėjas koliojo, 
išjuokė, sakydami, kad tau
tininkų su katalikais surin
ktos aukos eis kunigų poli
tikai. Gėda.

New York, N. Y. 7,800,90 
Boston, Mass. 7,476,34 
Philadelphia, Pa. 3,700,90 
Cleveland, Ohio 3,672,42 
Worcester, Mass. 3,658,- 

00.
Newark, N. J 3,501,00 
Newane N*. J, 3,500,00 
Cambridge, Mass. 3,200,00 
Elizabeth, N. J. 3,000,00 
Pittston, Pa. 2,700,00 
Scranton, Pa. 2,609,00 
Baltimore, Md. 2,600,00 
Montello, Mass. 2,468,68 
Shenandoah, Pa. 2,200,00 
Paterson, N. J. 2,000.00 
Rochester, N. Y. 1,998,90 
Wilkes-Barre, Pa. 1,906,- 

00.
Lawrence, Mass 1,880,12 
Bridgeport, Conn. 1,500,- 

00.
Plymouth, Pa. 1,400,00
Mahanoy City, Pa. 1,200,- 

■60.
Rockford, III. 1,200,00
Grand Rapids, Mich. 1,-

Edwardsiville, Pa. 1,151,- 
67.

Athol, Mass. 1,008,00
Binghamton, N. Y. 954,-

čiai, nors neturtuoliai, nes 
savo daugumoje darbinin
kai, bet vis dėlto užtektinai 
pasiturintieji, kad sudėjus 
savo atliekamas šimtines į 
krūvą, sudaryti didelius ka
pitalus — milijonus. Su tais 
kapitalais lengvai galima 
bus atstatyti, ištaisyti sug
riautą bei išteriotą Lietuvą, 
palaikyti Lietuvą — lietu
viams.
Lietuvos atstatymas apart 

patriotiško žygio, yra dar 
ir biznis, ir tai geras, pel
ningas biznis, lygiai teip, 

T iatiivnc a teta. kaip sudesintq namq atsta- LlvlUVUO duduti” tymas budavotojui yra biz-

tymo KIŠU" to biznio į savo rankas? Ne
7 jaugi lietuviai turėtų amži

nai vergauti kaipo žemiau
sios rūšies vargšai-samdi- 
ninkai, svetimų pastumdė
liai, mintą vien iš savo ran- šykštuoliais. Jus pašvęsda- 
kų darbo, vietoj naudotis mi Lietuvos žmonėms kele- 
tomis visomis uždarbiavi- tą dolerių nejausite nieko, 
mo progomis, kuriomis ki
tataučiai naudojasi? šią
dien netik Amerikoj, bet 
kone visam pasaulyj darbi
ninkai deda savo sutaupy- 
mus į įvairius biznius, gele
žinkelius, dideles dirbtuves, 
bankas, namus, žemę ir iš 
uždirbtojo pelno traukia 
sau naudą. Kodėl lietu
viams nesekti tame kitatau
čių pavyzdžio?

Lietuviai amerikiečiai 
šiuo laiku turi gerą progą 
prisidėti savo pinigais — 
kapitalais — prie Lietuvos 
atstatymo biznio. Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė, įstei
gta 28-29 dd. Rugsėjo Broo
klyne, organizuojasi su 
$1,000,000 kapitalo. Žings
niai prie valdiško čarterio 
išgavimo jau padaryti, Še
rai jau parsiduoda ant leng
vų, mėnesinių išmokesčių. mijos Fondo raštininkui J. 
Karei pasibaigus ir kapita- O. Sirvydui, 120 Grand st., 
lui susirinkus, Bendrovė 
pradės Lietuvos atstatymą.
Ar ne aiškus amerikiečiams nėms pašelpą, teipgi neuž- 
nurodymas, kaip išnaudoti 
gerą progą? Lietuvos At- kalauja Laisvės, Neprigul- 
statymo Bendrovė yra biz- mybės, o kad tą atsiekti,’ Nuo Brooklyno Seimo 28- 
nis — ir geras biznis. Ame- reikalinga bus pinigų, kaš- d- Rugsėjo, Bendrovė igiz' 
rikiečiai turi turėti tai o- 1 
menyje ir dėtis prie Bend- kitą dolerį Autonomijos 
rovės su savo indėliais, ir Fondui, kurs rūpinasi ir ru- 
patįs turės pelną, ir apgins pinsis visomis išgalėmis iš-; 
Lietuvą nuo priešų. į

Sime

Numirė T. Žilinskas. Eu
ropos laikraščiai skelbia 
mums liūdną žinią, apreiš- 
kiančią mums, jog Smolens 
ke numirė mokintojas T. 
Žilinskas. Velionis buvo gi
męs Domeikuose, Suvalkų 
gubernijoje, mokslą baigė 
mokintojų seminarijoj, Vei
veriuose. Mokintojavo Čier- 
na Padinoj, Samaros gu
bernijoj, keturis metus. Vė
liaus sugrįžo į Lietuvą ir ga 
vo mokintojo vietą Raudo
nėje, Kalvarijos paviete. 
Galiaus, užsidegus šiądieni- 
niai karei, buvo paimtas ru
sų kariumenėn ir išgaben
tas į Smolenską, * kur įgijo 
vietą štabo sekretoriaus. 
Mirė 4 d. 1916 m., suvar
gintas vidurių šiltine.

Norwood, Mass. 800,00 
Bayonne, N. J. 800,00 
Youngstown, Ohio 750,00 
New Philadelphia, Pa. 6- 

40,50.
Jersey City, N J. 580,00 
Nashua, N. H. 553,00 
Midleboro, Mass. 520,00

Lynn, Mass. 500,00 
Gardner, Mass. 441,00 
Forest City, Pa. 424,70 
Thompsonville, Conn. 346. 

50.
Meriden, Conn. 330,20
New Bedford, Mass. 300, 

00.
Lincoln, N. H. 300,00 
Kansas City, Kan. 275,00 
Rumford, Me. 261,00 
East Chicago, Ind. 260,90 
Salem, Mass. 240,00 
So. Norwal, Conn. 200,00 
Harrison, N. J. 200,00
Curtis Bay, Md. 200,00 
Hyde Park, Mass. 179,57 
So. Betlehem, Pa. 166,15

į Passaic, N. J. 165,00 
Valparaiso, Ind. 130,00 " 
Poųuonock, Conn. 103,00 
Batavia, BĮ. 180,25

“Lietuvių Diena”, kurios į 
sutvarkymas paėmė kone vi 
sas musų spėkas —jau pra
ėjo. Pamaži musų visuome
nė pradeda grįžti prie se
nų, kiek užleistų savo rei
kalų, — gyvenimas vėl įei
na į senąsias vėžes. Prieš 
mus vėl atsistojo visa klau
simų eilė, atsirado ištisa 
darbų krūva, ir — reikia 
vėl užleistų reikalų stvertis.

Tarpe tų kiek užleistų rei 
kalų kažin ar ne pirma vie
ta priklauso Lietuvos atsta
tymo klausimas netik, kad 
teoretiškai jau kone išriš
tas, bet ir praktikos žvilgs
niu jau žymiai pirmyn pas
tūmėtas. Lietuvos Atstaty
mo seime Brooklyne, —kaip 
žinome, — tapo įsteigta Lie
tuvos Atstatymo Bendrovė, 
kurios uždavinys — suspie
sti Amerikos lietuvių kapi
talus, kad po karei su jų 
pagelba prisidėti prie sug
riautų bakužių atbudavoji- 
mo, išdegintų miestų atsta
tymo, nuteriotų ūkių ištai
symo, — aptuštėjusių lie
tuviškos žemės plotų išpir
kimo bei lietuvių rankose 
palaikymo.

Paminėti darbai milijonų 
reikalauja, — ir milijonai 
atsiras, — nes nėra abejo
nės, kad išteriota Europa, 
taigi ir musų kraštas, po ka 
rei atsistatys, ir tai ant ge
resnių pamatų, negu kaip 
prieš karę stovėjo. Visas 
klausimas, keno bus tie Lie
tuvai reikalingi milijonai. 
Turi juos vokiečiai, turi 
juos žydai, suras juos, dėlei 
savo politiškų tikslų atsie
kime, — rusai ir lenkai. -
Stumsis visi su savo kapita- piis uiš2?lų nuola’ tUV0S išliuosaviwm°-
lais į Lietuvą, nes bus tame 
milžiniškas biznis, bus pro
ga lengvai ir gerai pasipel
nyti ir prie progos atlikti 
politiškąjį musų krašto už- 
grėbimą.

Męs, lietuviai, Lietuvos 
atstatymo klausime turime 
prieš save du uždaviniu. 
Vienas — politiškas, patri- 
jotiškas, kad“ apginti savo 
kraštą nuo svetimtaučių e- 

l konominio užgrėbimo, pa
laikyti Lietuvą lietuviams. 
Kitas, grynai ekonominis,
— neišleisti iš savo rankų 
gero biznio, kuriuo, mums 
apsileidus, svetimi tikrai pa 
sinaudos ir iščiulbs musų 
krašto syvus savo gerovei, 
gi musų nenaudai. Abu už
daviniu rišasi viens su ki
tu, ar geriau, abiejuose yra

i vienas ir tas pats pamatas,
— reikalas ginti musų tau

kas Jus apsunkytų, nes Jus 
dirbate, gyvenate taikos ša
lyje, o ten Lietuvoje žmo^ 
nes neturi kąsnio duonos.

Taigi Lietuvos Gelbėjimo 
Fondas/priiminės Lietuvių 
Dienos aukas, ir susirinkus 
didesniai sumai, tuoj išsiųs 
į Lietuvą. Visų aukavusių 
vardai, pavardės ir suma 
aukų bus paskelbta visuose 
laikraščiuose, kurie tik re
mia L. G. F.

Pinigus siųskite bankų 
čekiais, pačto money orde
riais arba reigistruotais lai
škais Lietuvos Gelbėjimo 
Fondo kasininko T. Paukš
čio vardu būtent:

Thomas Paukštis, 13 Mill 
st., Pittston, Pa., arba čekį 

' bei money orderį, išrašę T. 
Paukščiui pasiųskite jį Lie
tuvos Gelbėjimo ir Autono-

d) raginti žmones prik
lausyti ir prie kitų bepar- 
tyviškų kultūros ir apšvie- 
tos draugijų, k. a. SLA. ir 
TMD.

e) raginti žmones neuž
miršti Lietuvos žmonių ir 
jų laisvės.

Žinoma, Tautišką Savaitę 
galima paminėti dar ir kito
kiais budais, k. a. rengti 
koncertus, teatrus, balius, 
paskaitas ir tt.
Tautiškosios Savaitės ren

gimo komitetas prašo:
1) kalbėtojų, pranešti — 

kelis vakarus per tautišką 
savaitę gali kalbėti ir kaip 
toli nuo gyvenamos vietos 
apsiima kitur važiuoti.

2) prakalbų rengėjų — 
kiek prakalbų žada surengti 
ir kokiomis dienomis.

3) kas apsiimtų per visą 
savaitę važinėti iš vietos į 
vietą su prakalbomis ar lai
kraščius ir knygas plati
nant.

Viską pranešti prašoma 
į šiuo adresu:

A. Rimka, 
c-o “Ateitis”

366 Broadway,
So. Boston, Mass.

Brooklyn, N. Y.
Siųsdami Lietuvos žmo-

Iš Lietuvos atstaty
mo bendrovės

mirškite, kad Lietuva rei-l

reiKannga dus pinigų, Kas-
tų, teipgi paskirkite vieną sekančius naujus narius i 
’ ' ' • * 1 ' Kun. N. J. Petkus, Brook

lyn, N. Y............ / $1000.00
V. K. Račkauskas, New 

gauti Lietuvai laisvę. Atmin : York, N. Y............ $100,00
Galima iš kalno atspėti kitę broliai, kad niekas ki- Pranas Kybortas, Chica- 

visus tuos užpuldinėjimus, tas apie mus nesirūpins, —........... $100,00
pravardžiavimus nuo “bur- męs patįs turime visomis 
žujų”. “ i 
ir panašių žodelių bei saki- rūpintis, turime su savo

l.........................$100,00
Petras J. Kazlauskas, Bro 

bizniškų patrijotų” išgalėmis apie savo reikalus ckton, Mass............ $100,00
Jokūbas T. Trečiokas, Wa 

lėlių, kurie, beabejo, pasi- skatiku prisidėti prie Lie- i terbury, Conn.......... $50,00
A. P. Osteika, Waterbu-

J. Sekevič’us. rX, Conn.............. .< $100,00
•  Silvestras Zdanis, Water-

m būry, Conn.............. $100,00tautiškos savaites Juozapas Braknis, Ro
chester, N. Y.............. $50,00

A. B. Strimaitis, New 
York, N. Y............ $100,00

Kun. J. Dobužinskas, Ne
bark, N. J..............$100,00
Kun. J. Valaitis, Girard- 

ville, Pa..................... $100,00
Stasys Šimkus, Shenan

doah, Pa.................... $100,Q0
A. F. Bridickas, Shenan

doah, Pa. ............. $200,00
L M. Kazunas, Shenan

doah, Pa.................... $200,00
Kun. P. Gudaitis, Tama- 

qua, Pa.................... $1000,00

tos bandančių klaidinti mu
sų sveiką dar neištautėju- 
sią, neišsigimusią lietuvišką j 
visuomenę. Ant jų galima iš 
kalno atsakyti, trumpai ir rpikfllp
rimtai. Lietuvos Atstatymo ivlAdlv.
Bendrovė organizuojasi ant Be ALTS. Naujosios An- 
rimtų — biznio pamatų, ka- glijos Apskričio komiteto, 
dengi yra tai vienintelis bu- kuris savo pritarimą jau iš- 
das, užtikrinti teisingą, nuo reiškė, karštai pritaria teip- 
seklią organizaciją ir duo- gi kiti du ALT. Sandaros 
dantįs pilną apsaugojimą in Apšvietos Komisijos nariai 
dėtiems pinigams. Lietuvos — pp. J. Sekevičius ir R. 
Atstatymo Bendrovė nėra, i Karuža, šiolaikinis ALT.

' nebus ir negalės būti kokio-1 Sandaros pirmininkas. Nau 
mis tai “kapitalistiškomis jasis ALT. Sandaros komi-

________•_»» > * L. •____ • • 1_____ — TT__kilpomis” dėlei tos papras
tos priežasties, jog nėra pas 
mus kapitalistų. Bendrovės 
kapitalai susidės iš nedide
lių indėlių, po kelis desėt- 
kus, kelis šimtus, daugiau
sia — kelis tūkstančius do
lerių, sudėtų musų sunkiai 
dirbančių žmonių darbinin-

teto pirmininkas p. Pr. Ky
bartas kaip tik tuo pačiu 
laiku parašė Apšv. Komisi
jai paraginimą pradėti dar
buotis — rengti prakalbas, 
paskaitas ir tt Jo pageida
vimai kaip tik geriausia ga
lės įsikūnyti per Tautišką
ją Savaitę.

Viso................  $3400,00
Atminus, jog sistematiš- 

kai darbas dar nepradėtas 
ir jog naujų narių užsira- j 
šymai, pasekusi kone pus- J



iv- U1Ui padarysi, tegul bus „ jam p^lei neatsargumo su sti-

f

organizavimui, 
“Atei-

i ketvirto tūkstančio dolerių, skaitytojų rinkimu, rašinėti 
— įplaukė į Bendrovę be jo- kuodaugiausiai į juos apie 
*—— 1--AT 'T'O maiLcIiiokios beveik agitacijos, —ai- ALTS. reikalus.
škiai matosi, kaip musų vi-! 29) Visas korespondenci- 
suomenė Lietuvos Atstaty- jas, pasveikinimus, etc. de- 
mo Bendrovei užjaučia ir-lei skelbimo spaudoj palikti 
kokį užsitikėjimą prie Ben- centro Valdybai.
drovės parodo musų žymus 30) Pavienių.narių prigu- 
žmonės. Įėjimas pavesta centro val-

Organizatyvis Komitetas dybos priežiūrai.
baigia jau rengti popieras f-'

Gyvulių uždegimo liga.
Laikas nuo laiko gyvulių 

tarpe apsireiškia uždegimo 
liga. Ji apsireiškia pas visus 
gyvulius, daugiausia pas

l

baigia jau rengti popieras: 31) Sekantis seimas Chi-• arklius, kartais ir pas avis, 
bei blankas reikalingas Ben cagoj — 13 balsų; Water- Liga yra limpanti ir greitai 
drovės garsinimosi. Iš Ben- būry — 3. • • 1 -- -
■drovės advokato sužinota, 32) Naujosios valdybos 
jog valdiškas čarteris bus pranešimai.
išgautas poros savaičių bė-, 33) Naujai išrinktas pre- 
gyje. Iždininko kaucija zidentas, Pr. Kibortas, pra- 
(bondas), $5000,00, netru-j nešė, kad prie Sandaros pri- 
kus bus Surety Kompanijos, sirašė “Tėvynės” redakto- 
užstatyta. Aplikacija jau rius p. V. K. Račkauskas ir 
padaryta. Bendrovės adre- SLA. Sekretorius, A. B. 
sas tuo tarpu randasi po Strimaitis.
2810 Richmond St., Phila- 34) Išleisti Dr. Šliupo vei- 
delphia, Pa. kalelį: “Lietuvos Laisvė”.

Lietuvos Atstatymo Ben-I 35) Seimas išreiškia pade 
drovės Organizatyvisi ką buvusiai Sandaros val-

Romanas Karuža, Pirmi
ninkas.

Kun. Jonas Ambota, Vice 
Pirmininkas.

J. O. Sirvydas, Susineši- 
mų Raštininkas.

J. B. Valukonis, Finansų 
Raštininkas

Kun. V. Matulaitis, 
ninkas,

Kun. F. Kemėšis, Iždo 
Globėjas.

Dr. J. Šliupas, Iždo Glo
bėjas.

M. Bush/
Dr. A. Bacevičius.
A. J. Staknevičius.
J. S. Vasiliauskas,
Vincas J. Lukoševičius.
R. Karuža.

kus žaidimus.
J. yra gabi mergaitė. Nuo jaunų die

nų yra prisirišus prie lietuviškų žaidimų, 
ji mėgsta dalyvauti lošimuose, sakyti dek- 
lemacijas. Ji su savo seseria dailiai skam
bina ant piano. Mus miestelyje nėra kitos 
lietuvaitės, kuri skambinime ant piano su
silygintų su jomis.

1 d. Lapkričio. Saulė šildo, primindama 
praėjusios vasaros dienas, bet išskyrus 
saulės spindulių suteikiamą šilumą, dau
giaus nėra kuom pasigėrėti. Medžiai jau 
be lapų, žemė teipgi nubga. Visur liūdni 
reginiai.

Ona šiądien irgi nėjo į darbą. Ji anksti 
atsikėlė, vaikščiojo po virtuvę ir švilpavo. 

; Linksma mergaitė. Ji ir vyrus mėgsta, bet 
ne už bile kokio tekėti nori; ji sako kad te
kėtų tik už tokio, kurs butų didelis, gražus 
ir kad butų karčiamninkas.

Šiądien ji laukė svečio V. Pasirėdė, 
ant plaukų užsirišo raudoną kaspiną. Ji 
niekad nebuvo teip pasirėdžius, kaip šią
dien. Ji būva linksma, kada pamato V: 
Akis primerkia, lupas prašiepia ir rodo 
jam savo baltus dantis. Mano supratimu, 
kad V. butų išmintingu, tuojaus vestų ją 
ir tada savo namuose turėtų linksmą pauk- 
štukę. Bent man teip išrodo.

Nuėjau į krautuvę A Ten atėjo J., ku
riam A. mane perstatė “reporteriu” iš mie
stelio L. Aš nusijuokiau ir nieko ne atsa
kiau.

Rašydamas savo dienų užrašus, išgir
dau kitam kambaryje kalbanties. Susto
jau rašęs ir klausau, manau, kad jei tik ką 
svarbesnio kalbės, tuojaus imsiu ir užra
šysiu. Ant kalbos pažinau, kad tai kalbasi 
Ona su Albinu. Ona riečia:

— Kasžin ką tas J. mislija?
— Apie ką? — klausia Albinas.
— Aš jam daugel kartų užsiminiau, 

bet jis visai nieko ne atsako. Turbut jis 
.nemano vesti.

— Kodėl?
— Todėl, kad jis niekad nekalba apie 

mergas.
— Gal nenori kalbėti. Patęmyk, ko

kias knygas ir laikraščius skaito.
— O gal jau turi mergą?
— Galbūt, nes gauna daug laiškųriš ki

tų miestų.
— Tai gal ne nuo mergų?
— Na, ne. Nuo mergų.
— O kaip tu žinai? __ \
— Aš matau iš sugrįžimo antrašų.
— Kaip ten parašyta?
— Kaip? — Miss. A. T.
— Tai iš ko gali žinot, kad nuo mer

gos?
— Žinau, kad parašyta “miss”.
— Tai ką tas reiškia?
— Lietuviškai reiškia “panelė”.
— Ar nežinai ką ji jam rašo? Ar raš

tas dailus?
Raštas neblogas, bet ką rašo, neži

nau, o ant galo, man ir nereikia žinoti. Aš 
neturiu papročio svetimus laiškus tyrinėti.

Kitam kambaryje suverkė vaikas. Ona 
nuėjo pasupt vaiką ir daugiau negirdėjau . 
ką jie kalbėjo.

Vakare manau eiti į miestą pasivaikš
čioti. Mat, pas mus utaminkais visos krau
tuvės atidarytos vakarais, kaip ir subato- 
mis, tai gatvės pilnos žmonių; vieni eina 
ką nors nusipirkti, kiti eina teip sau pažio
psoti.

2 d. Lapkričio. Nuo ryto diena liūdna; 
apsiniaukę, lyja. Nepaisant lietaus, vienok 
gavau “L. Žinių” 117 No., kuriame noriai - 
skaitau P. Rimšos straipsnį “Kelionės įs
pūdžiai”. Ten rašoma:

“Važiuoju kartą trukiu. įlipant į va
goną mano kelionės draugas pasakė, kad 
vagone nesikalbėsime lietuviškai. Važiavo
me tylėdami. Kuomet išlipome iš vagono, 
paklausiau ką tas reiškia, gavau paaiški
nimą, kad buvo lietuviškai nekalbėta todėl, 
kad tame pačiame vagone keliavo jo du pa
žįstami, kurie butų pranešę policijai ir to
dėl butų reikėję* turėti nesmagumų iš poli
cijos pusės. Buvo tai Ubujosios paviete.

Antras faktas. Pakeliu aš norėjau 
atlankyti vieną mokintoją pradinės moky
klos. Mano kelionės draugas irgi nesutiko, 
nes, girdi, tas mokintojas vien lietuviškai 
mėgsta kalbėti ir tuomi gali užsitraukti 
ant savęs valdžios nemalonybę.

“Pradinių mokyklų vaikai, Mažojoj 
Lietuvoj, sutikę žmogų, vieton pasakyti 
labą rytą , sako “gud morgen”.

“Klaipėdoje leidžiama lietuviškas laik
raštis “Apžvalga”. Laikraščio viršeliai pa
puošti Lietuvos ir Vokietjos herbais. Aug- 
sčiaus herbų užrašytas laikraščio obalsis: 
“Vienybė duodrf stipribę”, o žemiau: “Drą
siai užstosim lietuvystę! Viernai mylėsim 
ciesorystę”.

(Toliaus bus)

Musų vadams
Jus vadai! Kur vedat liaudį; 
Ar į gerą pusę žiūrit?
Šaukiat žmones į vienybę, 
Bet širdyse ją ar turit?

Šiądien tokia jau gadynė,
— Kad sunku be mokslo būti;

Kas nenori jo pažinti, 
Tas netvirtas — turi griūti.

Musų liaudis-gi be mokslo, 
Stoka yr jai apšvietimo, 
Spėkų neturi žingsniuoti 
Prie šviesos ir prie kilimo.

Jus vadai-gi apsišvietę, 
Kur-gi musų liaudį vedat?
Ką Jus rodot žmonėms gero, 
Kokią ateitį jiems žadat?

Štai, žiūrėkit! Jau tėvynė 
Šiądien guli griuvėsiuose — 
Broliai kenčia vargą, badą, 
Šaukia pagelbos varguose.

Liaudis mus neapsišvietus, 
Gludi dar tamsoj naktinės....
Jus vadai-gi, apsišvietę, 
Ką Jums duoda tos peštinės!

Jus koliojatės tarp savęs, 
Rašot, laikraščiuos talpinat.... 
Kągi liaudis iš to turi, 
Pasakykit jai. Ar žinot?..

Broliai męs visi juk esam, 
Kam nep’kęsti vienas kito? 
Jei visuomet tokiais busit, 
Nesulauksim šviesaus ryto.

Jus vadai! Jei dar ikšiolei 
Fanatizmas Jus įveikia, 
Mest jau jį atėjo laikas, 
Dėl tėvynės dirbti reikia.

I. Augštaitis.

me, ir ten kraują užnuodi- 
nusios, žmogų daro sergan
čiu. Nevienas jau tokių at
sitikimų yra buvę, kad lu
pant skūrą nuo stipenos, 
bakcelės gavosi per žmo
gaus odos skyleles ir jį už
krėtė. Geriausia apsisau
gojimui teip sergančių gy
vulių ligos užsikrėtimo, 
duot gyvuliui pačiam nusti
pti ir stipeną su skūra už
kasti į žemę.

Žmonės užsikrėtę šiaja li
ga, kuogreičiausia turi krei
ptis prie daktaro. Kartais 
gali būti dar. ne pervėlu ir 
tokiu budu gyvastis gali bū
ti

apimanti savo aukas. Žmo
gus, kurs taja liga užsikre- . 
čia nuo gyvulių, tuojaus 
miršta. Neprošalį bus čia pa 
žymėti, nurodant kaip rei
kia elgtis ir pagelbos jieš- 
koti tokiai ligai apsireiškus 
tarpe gyvulių, kad jai už
kirtus kelią ir besiplėtojimą 
suturėjus.

Ta liga apsireiškia tarp 
; raguotų gyvulių, avių, ož
kų, arklių ir kitų naminių 
gyvulių, atsiranda ji net 
tarp girios raguotų žvėrių, 
kaip tai elnių ir kitų. Retai 
ji apsireiškia tarp kiaulių ir 
tai tokiu budu, kad šitąją 
liga pastipus kokiam gyvu- 

' liui, kiaulės stipenos gauna 
užėsti.

Šita liga pas gyvulius ap
sireiškia dvejopu budu. Ka
rtais apserga tik vienas ir 

į nuo sergančio liga pereina 
ant kito, o kartais suserga 
keli antsyk, arba ir visi, 

i kiek jų yra viename gyveni- 
;me.

Ligos apsireiškimas. Gy- 
' vuliai šitąją liga gali staiga 
susirgti ganykloje ar trio- 
boje ir po keliolikos minutų 

__ ___ | ar pusės valandos stimpa. 
Pirm .F. P. Bradchulis, Tuomet yra apoplektiškas 
Sekr. J. Sekevičius. ; uždegimas. Kartais ta liga 

Rezoliucijų bei programo kankina gyvulį kelias va- 
komisijos nariai:

J. O. Sirvydas, 
A. Rimka.

Komitetas. dybai.
36) Seimas išreiškia pa

geidavimą, kad visi sanda- 
riečiai kuokarščiausia rem-; 
tų ir aktyviškai dalyvautų 
“Lietuvių Dienos” aukų rin 
kime.

37) Naujoji valdyba savo 
vietas užima nuo 1 dienos 
Gruodžio, šių metų.

38) Svarstyta Lietuvos ir 
Gelbėjimo Fondų reikalai, 
bet dėlei stokos laiko ati
dėti rytojaus dienai ir visi 
dalykai perduota Centro 
valdybai, senajai ir nauja
jai.

39) Seimas užsidaro 6:30 
vai. vakare.

Seimo vedėjai:

Iždi-

Protokolas
ALTS. III. SEIMO.

(Užbaiga).
A. Ramanauskas 2 bals.
Aklamacijos budu iždi-f- 

ninku išrinkta M. ~ 
kas.

16) Iždininku:
17) Susinešimų

rium:
A. Ramanauskas 

balsus.
St. Mockus 12 bals.
18) Finansų sekretorium: 
(Redakcijos reikalai su

jungti su finansų sekreto-
j , .... ,. savastin “Lašų’19) Redakcijai ir finansų 

sekretoriui $100 metams 
algos.

20) Aklamacijos budu iš
rinkta J .0 Sirvydas.

21) Komiteto nariais, ku
rie yra ir kasos globėjais: 
Dr. Bacevičius ir M. Vini- 
kaitis.

22) Kontrolės komisija:
Dr. E. G. Klimas, P. Nor

kus, J. V. Lutkauskas
23) Apšvietos komisija:
R. Karuža, Phila., Pa.
J. Sekevičius, Lawrence, 

Mass.
A. Rimka, Boston, Mass.
F. P. Bradchulis, Chica-
24) Teismo komisija: 

go, UI.
B. K. Balutis, Chicago.
Dr. Zimontas, Chicago.
25) Skaityta A. B. Stri

maičio SLA. C. sekretoriaus 
laiškas, kuriame prašoma 
paimti ant 60o-o knygutė: 
“Lietuvių Tautos klausimas 
Europos karės metu”. Laiš
kas priimtas ir atiduotas 
Sandaros centro valdybai.

26) Padėkavota tiems lai
kraščiams, kurie tarnavo 
Sandaros 
ypač “Vien. Liet.” 
čiai” ir “Lietuvai”.

27) Organais palikta tuos 
pačius laikraščius: “Vien. 
L.”, “Ateitį” ir “Lietuvą” ir 
dar paprašyti “Am. Lietu
vį”.

28) Platinti šiuos visus lai 
kraičius prenumeratoms —

Lašai

| landas arba net visą parą. 
■ Pradėjęs gyvulys šitąją li
ga sirgtų darosi neramus, 
bliauja kokiu tai permai
nytu balsu, sunkiai dūsau
ja, plaukai ant jo pasišiau
ši, nieko ne ėda, išrodo be- 
jiegiu ir kraujas prasimu
ša visais naturališkais išė
jimais. Karščio temperatu-

Bučins-
Į Jau aštuoni mėnesiai pra- 

. x ėjo nuo dienos kaip vokie- SCkrOtO- . • i j““***^- _________________ __________x_____________čiai Verduną ima, ir, ne pa- ra pak|ja jkį augštam laips- 
gavo 6 imT kangsam aber... mcht njuj KarVgS prie tokios li- 

i ‘ w , gos apsireiškimo, užtruks-
„ , . , , . , ta, ne išduoda pieno. Kar-
Clevelande yra labai daug. tajg pasitaiko, kad gyvulys 

automobilių, daugiau negu i ]j s kankinimus ken-
kur kitur. Bet nė vienas is čia net iki 7 parų Tokiame 
tų automobiliųnepriklauso,atsitjkime labai su.

autoriaus., kugta -r stimpa dieglių var- 
įstymo baigiamas.

Žmonės šūkauja “šalin su Pas raguotus gyvulius ši- 
arkliais, lai gyvuoja auto- ta liga veikia kiek lėčiau, 
mobiliai, nereik mums ark- Pas avis ji veikia apoplek- 
lių!” Nereik arklių, New tiškai; avis serga 1—2 va- 
Yorke pradėta dirbti vais- landas ir galas. Arkliai pa
tai gydymui vaikų paraly- kenčia kiek ilgiau ir retai 
žiaus, iš arklių kraujo su- kada stimpa. Patėmijus gy
nimos. Na, o tegul kas iš-j vulį sergant, kad pažinti ši- 
sunkia automobiliaus, arba tą ligą, lieka patėmyti: 
net ir paties Fordo kraują, Kraujo išsiveržimas nėr at- 
ir tegul dirba iš jo vaistus.. varus, snukį, šnirpšlis ir mė 

, • i sų subliuškimas. Tokius gy-
„ . vulius, pas kuriuos patėmy-

- Kaip dirbs, kad negalima atoki jreiškimai už_ 
!, Koks ten daktaras is Phi- muš atrasta mėsa mėly- 

*: ladelphijos, užsikrėtė vaikų iMi.raudona ir persitikrin. 
paralyžiaus bakterijomis ir kad buVQ uzd i, 
.... numirė. Na, neką jam mo Hga

lengva šitos “kontrės” že-
mele, bet visgi daktarui, „ labaį d zmQ 
kaipo inteligentui, neispuo- nj užsikrečia taja „ 0
le mirti nuo tokios prastos 
ligos; argi jis negalėjo pa-i 
sirinkti sau tinkamesnę?

Suvienytų Valstijų Kong-I 
resas pabaigė vieną savo se
siją, bet ponai senatoriai 
buvo teip įsigilinę, kad jie 
ne žinojo apie sesijos užda
rymą ir be pertraukos varė 
kalbą apie melagius, apie 
kyšių ėmėjus, apie kapita
listų tarnus, apie papirkė- 
jus ir teip sau toliau. Na, 
nors jie nežinojo apie sesi
jos užsidarymą; bet jie ži
nojo ką jie kalba. Męs juos 
nepamokinsime.

dar apsaugota.

šėrimas vištų, pienu.
Ne visiems ūkininkams y- 

ra žinomu, kad pienas yra 
labai naudingu maistu na
miniams paukščiams, o ypa
tingai vištoms, be atsižvel
gimo kaip senos jos butų. 
Šėrimas vištų neišnaudotu 
pienu, butų galima daryti 
užmetimas, kad perbrangiai 
parsieina, todėl joms pieną 
reikia duoti išnaudotą. Pie
ną vištoms galima duoti at
sigėrimui, bet galima duoti 
ir kaipo lesalą, sumaišant 
su grūdais, su lapais ir su 
mėsos atmatomis, virtomis 
ar nevirtomis, smulkiai su- 
pjausčius. Kaip patirta, 2 
svarai pieno vištoms tiek 
reiškia, kiek svaras mėsos, 
kad butų joms sušertas.

Vištos, gaunančios laikas 
nuo laiko pieno, įgyja švel-' 
nę, baltą odą, o gaudamos 
pieną sumaišytą su lesalu, 
odą įgyja geltoną. Kaip iki- 
šiol patirta, geriausiu yra 
vištoms duoti pieną gerti, 
o laikas nuo laiko maišyti 
su lesalu. Geriausia pieną 
maišyt su grūdais, kurie 
duodami vištomslesti.Pienas1 
yra geromis pasekmėmis, 
nes gerai veikia ant dėjimo 
kiaušinių ir tokiu budu ge
rai apsimoka. O juk ūkinin
kai pieno turi gana daug, 
kurio daugybė eina niekais. 
Maži yištukai, šeriami pie
nu, greitai auga ir būva 
sveiki, iš ko ūkininkams tei
pgi nemaža nauda.

Žiemos laiku
Paimti seną

ja lengva užsikrėsti, lupant 
skūrą nuo nustipusio gyvu
lio, dabaigiant sergančio gy 
vulio gyvastį, net jį gydant. 
Yra buvę atsitikimų ir to
kių, kad žmonės bijodami 
užsikrėsti ta ja liga, palik
davo stipenas nekastas į te- 
mę, o tuom ligos platinosi, 
nes vėjui dvoką nešiojant, 
teipgi oro paukščiams ir 
prie namų laikantiems gy
vūnams stipenos užėdus, li
ga irgi buvo platinama. Rei
kia žinoti, kad bakcelės lim
pančių ligų, gaunasi į žmo
gaus kraują per odos skyle- 
les, kuriomis prakaituoja-

Kaip namie pasidaryti 1 
ledo.

Ledas yra labai brangus. 
Ledo galima namie pasida
ryti, kaip žiemos teip ir va
saros laiku, 
labai lengva,
dūdą ir ją sukapoti į trum
pus šmotelius ir juos padėti 
po blekiniu indu, į kurį rei
kia įpilti biskį vandens, teip 
kad vanduo apsemtų įdo 
dugną ir teip duoti vande
niui sušalti į ledą. Kada du
gnas užšąlą, dapilti vandens 
iki pilnumui, duot galutinai* 
sušalti. Tokiu budu pada
rius daug tokių ledinių stul
pų, sudėti juos tinkamon 
vieton ir tegul jie laukia va
saros. Vasaros laiku toks 
ledas dešimts kartų geres
nis negu fabrikuose dary
tas.

Vasaros laiku ledas daro
si šiokiu budu: Reikia į- 
das pripildyti vandeniu ir į; 
tą įstatyti bonką su amoni-Į 
ja ir teip viską sandariai 
uždengti. Už keliolikos va
landų vanduo bus galutinai 
pavirtęs į ledą, nes amonija 
turi tą ypatybę, kad viską 
sušaldo. Fabrikuose, kur 
daro ledą, irgi naudoja amo 
niją.

Paskutinį sudiev
Paskutinį sudiev 
Šiuom kart sakysiu, 
Nes tavęs, miškeli, 
Daugiaus nelankysiu.

Tariu tau sudiev, 
Gimtinis kaimeli, 
Brangioji matute, 
Ir senas tėveli!

Nors plati Šešupė 
Plaukt tolyn vadina, 
Puikius gamtos vaizdus, 
Savyj atvaizdina,

Bet sėsiu laivelin,' 
Plauksiu į juružę 
Ir- ten gal atrasiu 
Aš širdžiai meilužę, 

Kuri mano skausmą 
Atjausti mokėtų 
Ir liaudį vargingą 
Išliuosuot padėtų —

Iš žiauriosios karės 
Nasrų kruvinųjų, 
Kur tūkstančiai žųsta 
Žmonių nekaltųjų!..

J. Svyrūnėlis.

Aš žodį.
Aš žodį ištarti norėčia
Tiems, ką aš lygiais sau radau;
Greit prie darbo, visus pakviesčia, 
Jei jie suprastų, kam prašau. 

Jei sūnus tėvynę atjaustų 
Ir savo prijungtų jausmus, 
Tuomet gal siela mano gautų 
Galingus, svajonių sparnus....

Tada ji skrįsti ten galėtų, 
Kur skrieja paukštelių pulkai 
Ir ten galingas jiegas rastų, 
Kur puikus tėvynės laukai.

Jausmo žodį ištart norėčia, 
Tai ką širdingai teip myliu; 
Visas jiegas savo padėčia;
Deja! Sušelpt vien’s negaliu!..

Tikiu, kad greit’ ateis tas laikas, 
Kad brolystė visur žydės 
Ir kiekvienas tėvynės vaikas, 
Gausingas aukas, jai sudės

Graudus šauksmas,girdis’našlaičių 
Ten, už jūružių, už gilių!
Jie be pastogės, be klumpaičių, 
Išalkę miršta, — negaliu.

J. Svyrūnėlis.

Gailutis.

Dienų užrašai.
(Tąsa) 

atėjo mergaitė vardu J. ir užprašė mane 
ateiti pas ją į svečius. Liepė atsivesti ir sa
vo draugus. Sakė, kad turi daug lietuviškų 
kompozicijų, kurias žadėjo paskambinti 
ant piano, o paskui, sako, žaisime lietuviš-
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būti daug pasitarnavę vidu
rinėje Californijoje, kadan
gi ten apsireiškė demonst- 
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Dėdulė.
Mirtis žvirbliams. <

Ateinančiam pavasaryj ( 
Amerika apskelbia karę. A- • 
merika nekariaus su kokia 
viešpatyste (nors šiais lai
kais už tai negalima tikrin
ti), bet bus didelis susirėmi
mas su paukščių infanteri- 
ja, su naminiais, pilkaisiais 
žvirbliais. Iš visų pusių gir
dis neramus balsai, giežian- 
ti apmaudą ant tų pilkuočių 
pulkų, o kaip kuriose vie
tose net rengiamasi su jais 
jau ir į kruviną mūšį. Pats 
politiškasis sukrutėjimas 
vienok prasidės dar tik atei
nančiame pavasaryje. Per 
tą laiką, jeigu žvirblių prie
šai savo nepasiganėdinimus 
nesuminkštys, jeigu ameri
konai norės parodyti savo 
militariškus gabumus, tai 
nabagams žvirbliams 
bus bėda. Bet ant galo nė
ra reikalo jų ir gailėtis. Bus 
jiems gerai. Žvirbliai savo 
budu yra lygus vokiečiams. 
Jie visur kiša savo pūkuotą 
kultūrą, visur pripažįsta tik 
savo autoritetus ir tuomi 
siaurina tiesas kitų paukš
telių, be jokių ceremonijų. 
Jie dar turi ir tokius kiau
liškus papročius, kad visur 
lenda neprašyti, išvyti iš 
bent kur, veržiasi atgal ne
pažindami sarmatos ir netu 
rėdami jokio mandagumo. 
O žvirblių čiauškėjimas vie
ton gražių čiulbėsiu kitų 
paukščių, panašus kalbai 
svetimtaučių, Lietuvos mie
stuose. To žvirblių čiauškė
jimo negali apkęsti kiti pau 
kšciai, o kjad neturi užtekti
nai amunicijos ir iš prigim- 
ties yra sifoni ir todėl nepa- 
jiegia apskelbti žvirbliams 
karę, tai ausis suglaudę ty
li (net “notą” bijosi pasiųs
ti), ir tuom pasinaudodami 
žvirbliai kelia raritą, kuris 
atsiduria ten, kur vieta ki
tų paukščių meliodijoms. E- 
gojizmas, arogancija ir ne
paisomas ima viršų visur. 
Lygiai ir žmonių gyvenime. 
Lygiai kaip ir tautų gyve
nime: tautos, kurios turi 
sau ginklu lėtumą, nuolai
dumą ir mandagumą, turi 
sunykti prieš priešo kardą. 
O, kad už anuos niekas ne 
užstoja, tai tie pastariejie 
įsiveržia į jų žemę, užveda 
savotišką tvarką ir giriasi, 
kad tai jų žemė. Bet už gie
dančius paukščius visgi už
stoja žmonės ir žvirbliams 
apskelbia karę. Pirmiausia 
karėn stoja žmonių divizija 
Califomija, o paskui šitą 
rengiasi ir kitos valstijos. 
Apie tą visą busiančią tra
gediją štai ką rašo fieldmar 
salas Shield, turintis savo 
budelę New Yorke, kurs per 
mato žvirblių kiaulystę ir 
jos blėdį.

Keliavau apie 4,000 my
lių. Atlankiau apie 50 mies
tų vakarų-pietinėse ir va
karų šiaurinėse valstijose. 
Visur su atyda tėmijau, bet 
niekur nemačiau šviesmė- 
lių paukštukų (blue bird). 
Yra tai turbut drąsiausi ir 
energiškiausi, prie to dar ir 
karingiausi paukščiai už vi
sus kitus giedančius paukš
čius; turbut juos užkariavo 
ir išvarė į nežinomas šalis 
žvirbliai, darydami jiems 
mažesnę ar didesnę skriau
dą. Iš tūkstančių lizdų gie
dančių paukščių, žvirbliai 
yra pasidarę sau gyveni
mus, įsikūrę juose. Iš gy
ventojų ten nevienas trokš
ta, kad pasivaidintų, ir jo 
darželyje užgiedotų koks

sparnuočius, o kad tokį pri- ™enga i™““!”. Ir žvir- 
siviliojus, į medžius deda pa b!iai J?. k^laayanu 
j__ r>„4. i nais budais. Mokintojų brn-

dienraštis, kurs varo vokiš-į 
į ką kultūrą ir gina Vokieti
ją, kaipo savastis Vokieti
jos turtuolių. Dienraščio, 
ar bent laikraščio, kurs rū
pintųsi naminiais reikalais, 
kad rūpintųsi pačios Greki- 
jos centraliniais reikalais,

skalbinių butų, visuomet rei 
kia stengtis juos išdžiovinti 

! lauke. Skalbiniai, džiovinti 
I lauke, daug dailesni, o apart 

________________-J i to, namiškiai yra apsaugo- 
jami nuo nesveikatos, paei- 

liaus tau įtikės ir stengsis nančios iš drėgno oro pu- 
tokiu tapti.

Neužmiršk ir savo drabu-

Į MOTERIMS PASISKAITYMAI |
Atsargiau su nafta.

j i-jį- t> *. iv •• į ihmb muvicuio. ^u.vrxvLu&vj<^ w«.M-|jvK3 ( Valdiška statistika paro-
f. litėnas turi tokių širdingų Grekijoj visai nėra. Ir todėl do, kad metų bėgyje buvo 

žvirbliai kaip tik tokį lizde- -r karštų atsišaUkimų: “Nai: nestebėtina, kad tą šalį sve-; nelaimingi atsitikimai, ku
li kur užtinka, tuojaus įsme- kinkite žvirblius, kur tik ga i timi politikai tampo kaip! riuose užmušta visoje Ame- 
ta, be jokių ceremonijų, teip Hte^ gaudant juos kilpomis, sau nori. rikoje 35,000 vyrų, moterių
kaip vokiečiai, kūne bietu-žudant, naikinant jų liz- Neva oficiališkais laikra-• ir vaikų, o sužeista 2 milijo- 
voj isdraskę įstaigas, sau dus kiaušinius> neduokit ščiais skaitoma dienraštį nai. Tiems nelaimingiems 
kvatieras įsitaiso. jiems niekur ramios vietos”. “Embros”, kurs pradėjo ei- atsitikimams butų galima
. 5 f1.®8. .J18 .ufn? . “^Tr galbūt pagal šio atsišau-!ti Atėnuose jau po karės už- kelią prikirpti, jeigu žmo-
zyirbliai pasiteismt jei bent kimo eig žvirWių prie_ įdegimo, turintis skaityto- nės butų atsargesni. Ne at- 
tiek galėtų pasakydami,,^. Ateinančiam pavasa- jų 26,000. Toliau “Athenia” sargumas su nafta ir gaza- 
kad jie myli žmones ir to-:riu- rengiama didelė karė ir “Nea Himera”, kurie pir- linu, žmonėms kaštavo tak
elei visada prie jų laikosi. • _ žvirblius Gegužį0 mė- miau ėjo Trieste, o persike- stančius gyvasčių ir milijo- 
Darmiestuo^kaipmiestuo.^^ bus pašvęsto deIa lę j Atfeus pasiėm6 Veni. ....

ea zvl?* aa^ ^a.] UZP1 savaitė naikinimui žvirblių, zelos politikos reikalus, bet 
dyti vietą bent to, ko ten * -
trūksta; mat, kaip nėra ko 
geresnio tai ir žvirblys ge- Į 
ras. Visur jis įlenda, su kie
kvienu susigiminiuoja, ne
žiūrint, ar tai butų višta, 
ar šuva, visur lenda, visur 
greitai pripranta. Gyvena 
tikrai demokratiškai. Nieko! 
jis nedaro be tam tikro tik-į 
slo ir tai lygiai teip kaip de
mokratas — politikierius, 
kurs geisdamas atsiekti sa
vo tikslą, kiekvieną savu 
broliu vadina, kad tik tas 
“brolis” padėtų jam suvyti 
šiltą lizdą. Kaip politikie- 
riui, siekiančiam prie savo 
tikslo, yra geru surukęs da
rbininko butelis, teip ir mie
sto gyventojui, pripratu-! 
šiam prie bildėjimų ir tren
ksmų, stokuojant kitokios 
muzikos, gerai ir žvirblio 
gramafono čirškimas.

Todėlgi galima apie juos 
papasakoti ūkininkams, čia 

. žvirblį galima prilyginti 
. miesto mekleriui prie Lietu

vos kaimiečio. Dirbk kai- 
. mieti, miesčionis, žydelis ir- 
. gi prisidės prie tavo darbo. 
. Ūkininkas sėja grudus že- 
; mėn, kad iš jų sulaukus vai- 
. siaus, o žvirblys jau tykoja, 

kad tik greičiau priselinus 
ir iš žemės išsiėmus, kad ir 
dygstantį grūdelį ir jį suė- 
dus. Ir ėda dygstančius, 
ėda ir nokstančius javus, 
ant kelmo dar esančius, ė- 
da ir pėduose stovinčius. 
Nepaniekina jie ir sode au
gančių medžio vaisių, mėg
sta ir vyną. Kiti paukščiai 
minta vabalais, kirmėlėms, 
musėms ir kitokiais bjau
rybėmis, kurie ūkininkams 
daro blėdį ir ūkininkas to
dėl juos myli, kaipo savo 
prietelius, kurie jam pade
da naikinti jo nenaudėlius. 
Žvirbliai-gi netik, kad ūki
ninkams patįs nedaro gero, 
bet jo pagelbininkus dar 
išveja. Ir kasgi tada galėtų 
nepritrukti kantrybės? Nuo 
tokių prietelių juk kiekvie
nas 
yra 
tis, 
tas
lio. Bet žmogus kartais gali1 
ir žvirblį priversti jam pa-;
sitraukti iš kelio ir todėl 
gal parsieiti žvirbliams la
bai riestai, šiaurinėse vals
tijose žmonės jau užmiršo, 
kad žvirbliai yra atėjūnais. 
Bet Californijoj dar atme
nama pradžią jų imigraci
jos. Žvirbliai į Suvienytas 
Valstijas pargabenta kai
po prieteliai. Pargabenta jų 
su tikslu, kad jie naikins va
balus. Bet turint tokį tiks
lą apsirikta, nes pasekmės 
buvo tokios jau kaip ir par
gabenimas žydų į Lenkiją. 
Bet grįžtant prie dalykų, 
reikia atsiminti, kad Cali
fornijoj žvirbliai pasirodė 
1871—1872 metuose. Los 
Angeles žvirblius pradėta 
pažinti tik prieš aštuonis 
metus, o pietinėj Californi
joj ir šiądien jie dar neži
nomi. Vienok žvirbliai turi

Tam tyčia susitvėrusi lyga, dabar pradeda daugiau kry 
žada pasiprašyti ir guber- pti karalystės pusėn. Pir- 
natorių pagelbon. Daugybė mieji du, nors ne atvirai, 
spaudintų instrukcijų bus bet tarnauja daugiau Vo- 
pasiųsta miestų viršinin- kieti jos ir Austrijos reika- 
kams, policijos, 
mokyklų ir kitokių draugi- kijos tiesomis, 
jų viršininkams, kurie bus 
kviesti pagelbon, nurodant kraščių, nors feljetonų for- 
jiems, kokių priemonių im- mose kalba vokiečių dvasio- 
tis, kad naikinus žvirblius, je, bet žinias semia iš tokių 
Bus panaudota ginklai ir šaltinių, kuriuos jiems at- 
įvairios prietaisos naikini- veria angliškos ir francuzi- 
mui žvirblių lizdų, gaudy- škos agentūros. Ir tokiu bu
mui paukščių, jų troškini- du tų laikraščių krypsnis, 
mui ir šutinimui verdančiu kaip ir jų vadovavimas lie- 
vandeniu ar garu. Ir tokiu kasi bespalvis.

' budu bus sujudinta žvirblių vienas laikraštis turi 
žemė, bus jiems didelė bai

gmė. Ir imantės tokių prie
monių, galima tikėtis, kad 
pasiseks žvirblių tautą su
mažinti, o vietomis ir visai 
juos išnaikinti.

Augščiau minėtas Shields 
pageidauja, kad jam kas ap
reikštų žmonių nuomones 
apie rengimąsi tokion kru- 
vinon karėn su beginkliais 
žvirbliais, ypač tų žmonių, 
kurie nekenčia žvirblių. Ne
žinia kaip kam tas viskas 
išrodo, bet Dėdulė, nors ne
pritaria vokiečių metodai 
“ausrotten” (išnaikinti), 
bet žvirblių išnaikinimui pri 
taria, nes žmonių gerovei 
tas reikalingu yra. Apart to 
Dėdulė irgi piktas ant žvir
blių, nes tie nekartą yra nu
skriaudę jo vištas, suryda
mi joms pabertus grudus.

milicijos, lams, nors orentuojasi Gre-

Čia keliatas paminėtų lai-

Iš visų tik 
savo 

atstovą Berlyne, kurs nega
li telegrafais žinias persiųs
ti dėlei didelių kaštų, kurių 
išvengimui žinias perduoda 
raštu, bet tuos išnagrinėja 
francuziški ar angliški cen
zoriai ir labai tankiai pasi
taiko, kad teisingos ir nieko 
nekaltos žinios, vieton pate
kti Į laikraščio skiltis, atsi
duria cenzorių kašike.

nūs dolerių. Nafta yra la
bai naudinga žmonėms, duo 
danti šviesą ir pajiegą. Rei
kia tik atsargiau apsieiti su 
ja, ją uždegant.

Pirmiausia pasarga vi
siems turėtų būti ta, kad 
niekad nereikia naftą pilti 
į lempą ar j pečių, kuomet 
lempos ar pečiaus ugnis nė
ra užgesinta. Nereikia naf
tą pilti Į pečių, kad ugnis 
geriaus įsikurtų. Jau tūks
tančiai moterių žuvo iš ši
tos priežasties, kuomet naf
tą pilant į pečių, ištiko eks- 
pliozija ir moteries drabu
žiai užsidegė. Apart gyvas
čių, tūkstančiai namų yra 
nuėję su durnais, iš tos pa
čios priežasties. Gazalinas 
yra labai pavojingu, nes tu
ri tokią ypatybę, kad įgyja 
didelę jiegą, kuomet gauna 
oro ir užsidega. Tokiame 
atsitikime gazalinas turi se
ptynis kartus didesnę jiegą 
negu dinamitas. Ir todėl su 
gazalinu reikia apsieiti la
bai atsargiai. Niekad nėra 
leistina artintis prie įdo su 
gazalinu, su degančia lempa 
ar degtuku. Gazalinas užsi
dega nevien nuo liepsnojan
čios ugnies, bet ir nuo ma-

sės. Todėl, jeigu skalbinių 
džiovinimui oras netarnau-

žių. Vyras matydamas ta- ja, geriausia skalbinius pa- 
ve netvarkoj, gal nieko tau likti kitai dienai, paliekant 
nesakys, bet tai matydamas juos tyrame, šaltame van- 
įgis labai prastą nuomonę, denyje. O jeigu jau parsiei- 
kas ir tau suteiks daug ne- na teip, kad skalbiniai buti- 
malonumo. Niekas teip že- naj turi būti džiovinami ka
rnai nepastato moterį kaip mbariuose, tai reikia juos 
drabužių netvarka; kad ir džiovinti bent tokiame kam- 
dailiausia moteris butų, bet!baryje, kurį galima užda- 
kuomet ji bus apsirėdžiusi ryti ir į jį nevaikščioti, kol 
suterštais drabužiais, turės i skalbiniai išdžius, 
sutaršytus plaukus ir kam
bariuose laikys drabužius 
netvarkoje, išrodys labai 
bjauri. i

Pyragai iš grybų.
Išvirti grybus ir juos 

smulkiai sukapoti. Skyrium 
imti gerą šaukštą sviesto, 
sutarpinti jį, supjaustyti 
smulkiai didelį cibulį, pridėt 
druskos, pipirų, sudėt į iš- 
tarpintą sviestą, pridėt du 
ar tris šaukštus trintos, 
sudžiuvusios duonos, porą 
šaukštų saldžios Smetonos, 
sudėt viską ir duot teip Su
sti valandėlę, kad viskas su
virtų, pamaišant šaukštų, 
kad neprisviltų ir tada vis
ką nukelti nuo ugnies. Teš
lą iš miltų padaryti kaip, ir 
makaronams ir kada jau 
grybai yra ataušę, daryti 
pyragus. Piragus dėti į ver-

Ar nori būti daili?
Visame pasaulyje nerasi-į 

me moteries, kuri ištikrujų 
pasakytų, kad ji nori būti 
bjauri, nedaili. Nėra ma
žiausios abejonės, kad kiek
viena moteris trokšta turė
ti dailę išveizdą ir dailų su
dėjimą kūno. Kad turėti 
dailę išveizdą savo kūno, 
reikia prisilaikyti dviejų da
lykų. Pirmas iš jų reikalau
ja užlaikyti odą pagal šva
rumo ir sveikatos reikala
vimų, o antras išauginti kū
ną dailioj formoj, prade- dantį, užsudytą vandenį, o 
dant su jaunystės dienomis. kada gplults, imti juos sky-

* r‘ lėtu šaukštu, gerai 
Nra kiant iš vandens ir

Ar žvėrįs moka juoktis.
Laikraštyje “London 0-

pinion” James Dauglas tai- žiausios kibirkštėlės. Todėl 
pina straipsnį, kurs remia- yra 
si ant įvairių tyrinėjimų, ku liną 
rie lytisi juoko gimdymo, se, 
Straipsnyje aiškinama, kad kus.
žmoguje juoką gimdo rau- kokioj pašiūrėj, arti namų, 
menų tampymasis ir judė- bet niekad kambariuose. Pa 
j imas. Paukščiai, žvėrįs, net ty rūšie ji gazalino pavojin- 

_____  žuvįs juoktis nemoka, ką ga gumą, tikrina, kad gazaliną 
Reikalui esant Dėdulė su- lime patįs patirti. Nekurie reikia laikyti 50 žingsnių to 
tiks stoti į ateinančią karę, mokslininkai tikrina, kad lume nuo ugnies ar žiburio, 
kaipo liuosnoris.

draustinu laikyti gaza- 
gyvenimo kambariuo- 

ypač turint mažus vai- 
Gazaliną reikia laikyti

Ką reikia daryti? 
miausiu reikalavimu

išsun-
____  --------- „ dėti į ’ 

miegas. Kad kūną išaugta- karštą gviestą> kad prisit_ 
ti gražiai ir priduoti odai rauktų riebumo ir įgytų

žmogus yra išsivystęs iš kad išvengus nelaimingo at- 
bezdžionės. Vienok stebėti- sitikimo. Atmenant visa tai 
nu yra, kad beždžionę gali- kas čia pasakyta, reikia bu-Grekų spauda.

Grekų spaudos istorija ma visko išmokinti, bet iš- tinai atminti ir tai: “Atsar- 
nėra labai sena, nes skaito- mokinti juoktis, jokiu budu giai su viskuom”! 
si turinti vos pusę amžiaus, nėra galima. Ir nors ikišiol -------------
Pirmiems bandymams ne- dėta daug 
nusisekus, pirmasis dienra- kad 
štiš “Efimeris” atsirado tik juoktis, bet visi besistengi- 
1873 metais. Buvo tai or- mai nuėjo niekais. Tad pa
ganas neseniai mirusio pre-^sirodo, kad žvėrįs neturi 
zidento Theotokiaus. vienos žmogaus ypatybės —

pasistengimų, 
beždžionę išmokinti

stovėtų iš tolo. Žvirblio 
tokia nelemta prigim- 

kad ne jis kam, bet ki- 
kas turi trauktis iš ke-

Kas yra žinotinu tekėju
siai moteriai.

Pertankiai nekalbėk apie 
praeitus laikus mergystės, 
kuomet gyvenai namuose 

Kiti grekų laikraščiai, juoko. Ir todėl neturi humo- say° kuomet^vyras^pa-
daugiausia dienraščiai prik- ro jauslų. \------ ------ -—
lauso užrubežiniams pini- ninkas pataria žmonėms, 
guočiams, daugiausia Fran- kad laike, kada juokiasi, pa- •• . III t v v•

Vienas 'moksli- reina iš darbo- NePasakok 
jam apie vaikų įkirumą ir 
kaip turėjai su jais pyktis, 

euzijos ir Anglijos, nes juos klaustų savęs, kodėl juokia- Nep^kok jam ir tokių ma 
įsteigė vien politikieriai ir si. Dauglaso nuomone šito- zmozta, kaip nutruko smu- 
pirkliai anų šalių. Jie žinias kia doktrina yra labai pai-! an? k?no dz^vo su
gauna iš Reutero ir Havaso ni ir todėl jis pataria nie- • . ............... - . .
agentūrų.

Dienraštis “Ethnos” yra 
organu garsaus revolicijo- 
nierių šalininko Venizelos, 
kurs užsiima vien Venizelos 
politikos reikalais, prie tam 
yra dar oficiališku organu 
Francuzijos ambasadoriaus. 
Teipgi artymu ryšio mazgu 
yra susirišęs su Atėnuose 
einančiu francuzų kalboj 
laikraščiu “Messeger d’A- 
thenes”, kurį leidžia grekiš- 
kų telegrafų agentūra “A- 
gencė d’Athenes”.

Čia paminėta agentūra 
Grekijoj tapo įkurta Fran
cuzijos turtuolių, kuri at
kartoja telegramas, atsiųs
tus jai iš “Kavas”, “Reu
ter”, “Stefani” ir “Petrog- 
rad” agentūrų.

Grekijoj yra tik vienas

ras, ant kurio džiūvo skal
biniai, kuriuos reikėjo ant- 

Rad nežiūrėti juokui į akis,f11.kaJtu ar^a
arba ištirti jo priežastį. Jis paikas verkė ir kokiu budu 
sako, kad juoką išsaukia nutildė!. Netinginiauk 
daugelis priežasčių, bet vi- ?n« kiekvieno darbo, negai
šus yra geros. Jis pataria 3uok’ nea ,?adlna mote‘ 
tyrinėti verksmo priežastį, "e3 gar^ Vyrul>. ‘V™: 
bet juoko nemato reikalo alam toki| .,akal 
analizuoti. daug kaltybių atleidžiama.

 Nelygink savo vyrą su ki- 
■ - ---- -r- tais ir niekad ne išsireišk

jam, kad nori, idant jis bu
tų toks kaip anas, nes ir tau 
nebūtų malonu, jeigu tave 
kas mainytų ant kitos mo
teries. Savo švelnumu, man- 

. — Turiu tau atvirai pa- dagumu ir širdingumu dau- 
sakyti, kad labai buvau kvai giau pelnysi, negu užmėti- 

nėjimais ir priekaišomis.
esi 1 Tinkamai mylint savo vy

rą, duok jam suprasti, kad 
; jis už visus geresnis. Toki

JUOKAI ]
Apsiriko.

skaistumą, būtinai yra rei- ruSvą spalvą. Tai sveikas,, 
kalingu gerai išsimiegoti, gardus ir sotus valgis.
Prie to reikalingu yra ju-  
dėjimas, kad raumenai iš
augtų pilnume, o ne nyktų. | Kaip sūrį apsaugoti nuo 
Kitais žodžiais sakant, no
rint įgyti dailumą, pirmiau
sia reikia pasistengti įgyti 
sveikatą, nes be sveikatos 
negali būti gražumo. Mote
ris tik ta yra graži, kuri tu
ri atsakančią sveikatą. O 
kad turėti reikalingą ir at
sakančią sveikatą, reikia 
pratintis prie gilaus atsik
vėpimo ir kasdieninio man- 
kštinimosi, šiokiu budu: Rei 
kia atsigulti ant žemės ar 
grindų, rankas užsidėti ant 
galvos ir po kelių atsidusi
mų, reikia atsisėsti, nesu- šiltu vandeniu, naudojant 
lenkiant kojų per kelius ir minkštą mazgotę arba gerą 
kojų nepakeliant nuo grin- kempinę. Po nudžiuvimui, 
dų ar žemės. Toks mankš- paveikslus reikia nušluos- 
tinimasis porą sykiu per tyti minkštu, bovelniniu ar 
dieną, neduoda kraujui ap- vilnoniu audimu, suvilgtas 
sistoti ir jį verčia,prie ge- jį alyvoj, 
resnio bėgiojimo savo ke
liais.

Visuomet rėkia rūpintis 
pirmiausia apie sveikatą, o 
paskui apie gražumą. Mote
ris, kuri užmiršta ar visai 
nesirūpina savo sveikata, o dingi, 
vieton tos, stengiasi nenatu- grybai marinavojasi šiokiu 
rališkai įgyti gražumą, su, budu: Pirmiausia^ reikia 
pagelba įvairių dažų, ji sa- grybus apvalyti iš šapų ir 
ve tik subjaurina. Todėl gerai numazgoti trijuose ar 
vieton dažais tepti savo vei- i keturiuose vandenyse, pas- 
dus, reikia priversti odą tu- ^ui sudėti juos į užsudytą 
rėti naturališką gražumą, vandenį ir teip tegul verdą 
su pagelba sveikatos reika- ger^ pusvalandį, paskui 
lavimų. Tėpliojimai veidų; 
netik nepriduoda gražumo, 
bet ir sveikam žmogui tą 
gražumą sunaikina ir sutei
kia bjaurę išveizdą. Veidų 
tėpliojimas, laikui bėgant, 
išdžioviną odą ir tai vieton 
gražios išveizdos, pasilieka 
lyg supuvusios bulvės keva
las. .

la ištekėdama už tavęs.
— O dabar jau ne 

kvaila?
— Dabar tai jau ne.
— Tai padėka vok man, pataikavimai nieko nekenks,

kad aš tave padariau pro- Jeigu tavo vyras nėra ge- 
tinga. . • riausiu ir mieliausiu, tai ga-riausiu ir mieliausiu, tai ga-

puvinio.
Kad sūrį apsaugojus nuo 

sugedimo, reikia jį apvynio
ti į audimą, suvilgintą acte, 
gerai nugręžus. Acto kva
pas apsaugos sūrį nuo suge
dimo, nes tas kvapas nepri
leidžia orą.

Kaip nuvalyti aliejinius 
paveikslus.

Kad numazojus gerai alie 
jiniais dažais tepliotus pa
veikslus, reikia numazgoti

Grybų marinavojimas.
Turint grybų marinavoji- 

mui, visuomet reikia gerai 
persitikrinti, ar grybai yra 
tinkami valgiui, ar nėra nuo 

Sūriame vandenyje

, paskui 
juos nusunkti per tam tikrą 
koštuvą Skyrium reikia už 
kaisti reikalingą mierą van
dens, gerai jį užsudžius, ge
rai jį užvirinti ir teip juo- 
mi užpilti jau išvirtus gry
bus, Teip padarius, grybus 
su tuom vandeniu dėti į 
tam tinkamus įdus ir juos 
gerai uždaryti, kad oras ne 
įeitų.

Kada teip sudėjus, po 
dviejų ar trijų dienų reikia\ Džiovinimas skalbinių ,____

Kiek tai moters privargs- paimti parafinos, sutarpin- 
ta džiovindamos skalbinius ti ją ir aplipinti įdų viršus, 
kambariuose, kuriuose gy
venama, be atsižvelgimo, 
kad tas namiškiams sutei
kia ligas peršalimo, plaučio, 
reumatizmo ir kitokių nes
vertų. Kad ir mažiausia

Parafinos galima gauti ap- 
tiekose. Jeigu grybai sude
dama į tokius įdus, kurie 
užsidaro su gurnais, parafi
ną nereikalinga, nes gumas 
oro neprileidžia.

į

į
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TAISYKLĖS.
Kiekvienam “Dirvos” san- 

darbininkui žinotina:
Kiekvienas iš “Dirvos” san' 

darbininkų privalo žinoti 
šias Redakcijos taisykles: i

1) Rašant žinias, vadina
mas korespondencijomis pri 
valo rašyti teisingai, per- Į 
statydamas tiktai faktus, i 
kurie yra reikalingi prie ži-: 
nių padavimo, neskverbiant 
savo nuomonės, ne kritikuo
jant atsitikimus žodžių tar-, 
puošė. Recenzijos arba savo 
nuomonės išreiškimai yra 
leistini tiktai užbaigoje ži
nios aprašymo. Rašyti rei
kia teisybę, kaip buvo, o ne 
perdėti dalykus neteisingai.

2) Rašyti reikia, ar tai 
butų žinios, ar eilės, ar vai
zdeliai, žodžiu sakant vis
kas, tik ant vienos pusės po- 
pieros lakšto, paliekant pla
tokus tarpus eilutėse, kad 
butų galima pataisyti rašy
bą ir tarmės žodžiai.

3) Po raštais, visuomet 
reikia pasirašyti tikras var
das, pravardė ir adresas, a- 
part pseudonimo, kad reda
kcija žinotų, kas rašo. Ge
riausiai pseudonimu visai 
nepasirašinėti, tik savo tik
ru vardu ir pravarde. Jau 
tie laikai praėjo, kuomet 
raštininkai dėlei politiškų 
persekiojimų slėpėmi pseu
donimuose. Galiaus-gi ra
šant tikrą teisybę, kam yra

Šiądien

SKAITYTOJAMS IN
STRUKCIJOS.

1) Norintiems pamatyti 1 
Dirvą”, vieną egzempliorį

siunčiama dykai.
2) Prenumerata turi būti ( 

apmokėta iš kalno, už me- i 
tus ar pusę metų. Bertai- 
niams prenumeratos ne pri- : 
imame.

3) Pinigus už “Dirvą” . 
reikia siųsti pačto Money 
Orderiais, Expreso Money 
Orderiais ar registruotuose 
laiškuose gyvais pinigais. 
Žemiaus vieno dolerio gali
ma siųsti pačto markėmis. 
Money Orderiai turi būti 
rašomi vardu “Dirvos”. 
Tas pats ir su spaudos dar
bais. Adresuoti galima “Dir 
vos” administracijai.

4) Už žuvusius siuntinius, 
kaip pinigų teip ir laikraš
čio, męs ne atsakome.

5) Prenumeratos laikas 
skaitosi nuo tos dienos, ku
rioj prenumerata yra pri
imama.

6) Permainant adresus vi 
suomet reikia aiškiai para
šyti vardą su pravarde ir 
pridėti seną ir naują adre
są.

7) Duodant spaudos dar
bus, norint dasižinoti apie 
prekę, reikia atsiųsti ir ran
kraštį. Kitaip prekę nusp
ręsti negalima.

8) Norint gauti atsaky
mą, visada reikia įdėti at
sakymui markė 2 centus. Be reikalingu slėptis, 
to, atsakymas nebus duo- daugiausiai laikraščiuose po 
tas.
Keliaujantiems Agentams

1) Keliaujanti agentai 
privalo prenumeratoriams 
išduoti kvitas ir “advaisus” 
greitai siųsti “Dirvos” ad
ministracijai vardu, sykiu 
su pinigais.

Dirvos“ knygyne galima gauti* 
sekančios knygos:

2

3

6

7
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Laikančios savyje rašalą, @ 
yra dabar plačiausiai © 
vartojamos ir tai vienas 
iš parankiausių rašamųjų 
įrankių. Todėl visi jas 
ir perka. Bet jei nori tu
rėti tą parankųjį dalyką, 
niekad nebandyk pirkinė
ti pigių, kurios yra par
duodamos po 25c., 50c., 
$1.00 arba, kad ir $1.50, 
nes bus veltas pinigų iš
metimas ir tos plunksnos 
niekad gerai rašyti negal, 
nes jos padarytos tik dėl 
apgavystes. Ir todėl no
rėdamas turėti gerą plun- 
kną, nepirk pigesnės, kai p 
$2.00 ir tai tik šios kom
panijos, nes bėgyje 3 m. 
daugesome męs jų parda
vę ir visi mus viengenčiai 
kostumieriai yra paten
kinti ir užganėdinti.

PREKE
Nuo $1 iki $10.oo

©
© © © © © © t 
t © ; ©
© © © © © © ©
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Ta ypata pirmutinė reikalau
ja nuošimčio, kuri sunkiai dirbo 
ir taupė savo pinigus.

Dabar jis leidžia savo pinigus 
dirbti, o jis ilsisi.

Tamista ir gali padaryti teip.
Męs mokame 5 nuošimčius 

už sutaupytus pinigus.

THE ST. CLAIR AVĖ.

Savings &LoanCo
2006 St. Clair Avė. Cleveland, 0. |
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Jonai, kur-gi tu taip skubiai begi?
Nagi pas

VV. WISZ1NIEWSKI
1024 KENILWORTH AVĖ. 8. W.

Na tai ką gi ten veiksi. “Na, ar-gi tu Juozai dar nežinai, 
Kad mano rytoj vestuvė, tai begu nusipirkt GERŲ CIGARŲ.“ O-o-o taip, 
ta ir aš kitokiy nė nerūkau. Tai labai geri cigarai. ■

DIRVOS
SPAUSTUVE

kAtlieka Visokius

«ISPAUDOS>

DARBUS S

i

'i

©©

©

© ©
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Siųsdami užsakymus ir pinigus, visados 
adresuokite šiteip:

2004 ST. CLAIR AVĖ. - , CLEVELAND, OHIO

No.
1 Alluma ‘ ir kitos pasakos Guy de Maupassant’o, vertė J. 

T Aukis: Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Netikri
brangieji amkmenys, 3. Baimė, 4. Du maži kareiviai, 
5. Dienynas padūkėlio, 6. Mėnesienoje, . 7. Vaidulys, 
8. Užsalusioj padangėj, 9. Atsikirtimas, 10. Vienatvė, 
11. Tėvas ir sūnūs ir 12. Rožė. Chicago, III. 1908, 
pusi. 136..........................................................................................

Gyvenimo Vaizdeliai, susidedanti iš devynių sekančių gra
žių pasakaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas Kaltas, 
Gatvės Vaikai, Paparčio žiedas, Miško Sargas, Signa-

Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių. Pasakos surink
tas, Keleivis, Būvio Esybė. Chicago, III. 1902,pusi99 . ..15 
tos d-ro J. Basanavičiaus, šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), čyščių, peklą; 
apie giltinę, marą, cholerą; apie dvasias (dusias), 
velnius, jų vaidinimasi ir tt. Pasakos užrašytos tokio
je tarmėje, kokioje buvo girdėtos. Panavėžyj — pa
gal tarmę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal tarmę 
šiauliečių; Suvalkų gub., ir tt. Chicago, III. 1903, 
pusi. 470 ............................................................................ $1.50
Audimo apdaruose ................................................................... 2.00

4*Karės Laukuose. (Kareivio atsiminimai). Parašė Vsevolod 
Garšin. Vertė A. L—lis. Užimanti pasaka iš laikų ka
rės maskolių su turkais. Chicago, 111. 1906, pusi 81. .. .20 

5 Laikrodininko Atminimai. Pagal Erkman-šatrijaną sutaisė
S. M-. Paveikslas iš Napoleono I paskutiniųjų kariavi
mų. Chicago, III. 1907, pusi. 44..............  15

Lietuviškos Pasakos įvairios. Surinko Dr. J. Basanavičius.
Dalis I. Čia telpa 141 labai gražių, juokingų, išmin
tingų ir žingeidžių pasakų. Chicago, III. 1903, 
pusi. 280.....................................................................  $1.00
Drūtai apdaryta ...........................................................  1-25

Lietuviškos Pasakos įvairios. Surinko Dr. J. Basanavičius.
Dalis II. čia telpa 205 labai gražių ir juokingų pasa
kų, bovijančių kiekvieną skaitytoją ir klausytoją ir _ 
labai naudingos. Chicago, III. 1903, pusi. 335..................$1.25 ©
Drūtai apdaryta........................................................................... 1-50 : ©

Lietuviškos Pasakos įvairios. Surinko Dr. J. Basanavičius. ® 
Dalis III. Čia telpa 202 dar gražesnės ir juokingesnės 
pasakos. Chicago, III. 1904, pusi. 333.................... $1.25

Lietuviškos Pasakos įvairios. Surinko Dr J. Basanavičius.
Dalis IV. Šioje dalyje teip, kaip ir pirmesnėse dalyse, 

telpa keli šimtai užimančių ir juokingų pasakų. Kiek
vienas, nusipirkęs iš paminėtų 4 knygų I, II, III ar 
IV dalį, turės per visą savo amžių neišsemiamą pasa
kų turtą. Chicago, III. 1905, pusi. 322 
Drūtuose apdaruose..................................

Makaro Sapnas. Apysaka V. G. Koralenko. Autorizuotas 
vertimas. Chicago, III. 1912, pusi. 47 .......................

Maxim Gorkij. Pasakojimai. Iš rusų kalbos vertė A. 
L—lis. Turinys: Giesmė apie Sakalą, Nenaudėlis, Ma
karas čudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši ir viena. Chi
cago, III. 1906, pusi. 103...................................................

Namelis ant Volgos. Apysaka, parašė S. Stepniak, versta 
iš rusų kalbos. Chicago, Iii. 1909, pusi. 72.................

Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyvenimo var
gų, paprastai vadinamų bėda. Parašė R. L. Stevenson. 
Iš anglų kalbos vertė L. Juras. Chicago, 111. 1911, 
pusi. 38 ....................... .. .........................................................

14 Olitipa. Graži apysaka iš laikų savitarpinės karės šiaurės 
Amerikos indijonų. Vertė A. Olševskis. Antra patai
syta laida. Chicago, III. 1906, pusi. 95.................... 25

Pagal įstatymus. Apysaka M. Konopickos. Iš lenkiško
vertė Pranas Siūlelis. Chicago, III. 1910, pusi. 158 . . .40 

Pamokslai išminties ir teisybės, išguldinėti galvočių visų 
amžių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. Tatarė. Tre
čia laida, čia telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pa
mokinančių pasakaičių, mokinančių doros ir išmin
ties. Chicago, III. 1899, pusi. 182....................................

Pasaka apie kantrią Aleną, dukterį turkų ciesoriaus 
Antonijaus, kuri per 22 metus vaikščiodama po svie
tą, daugybę bėdų ir vargų iškentėjo. Antra laida. Iš 
lenkiško vertė A. Olszevskis, Chicago, III. 1902. 
pusi. 66 .......................................................... .. ......................

17 Pasaka apie Adomą ir Jievą. Priedas prie sulyginamosios 
mytholiogijos. Parašė Paul Lafargue, pagal vokišką 
vertimą lietuviškai sutaisė P. Miškinis. Chicago, III. 
1908, pusi. 31...................................................................

Ponas ir Bernas. Apysakėlė L. Tolstojaus iš gyvenimo 
maskolių kaimiečių, žingeidi norintiems susipažinti 
su buviu ir sąlygomis maskolių kaimiečių gyvenimo; 
ji verčia skaitytoją drauge jausti su vargo prislėgtais 
žmonėmis. Chicago, III. 1904, pusi. 60..........................

19 Pragaro atgijimas. Parašė L. Tolstoj, vertė Z. A. Kriti
škas piešinys dabartinės draugijos tvarkos alegoriš
kai parašytas. Chicago, III. 1908, pusi. 22...........

Raistas—TheJungle. Parašė Upton Sinclair. Lietuvių kal- 
bon versta iš angliškos. Apysaka paimta iš lietuvių 
gyvenimo mieste Chicago, dirbančių skerdyklose. 
Naudinga perskaityti kiekvienam. Antra laida. Chi
cago, III. 1912, pusi. 355..................................................
Ta pati audimo apdaruose ..................................................•

Revoliucijos Žmonės. Parašė A. Niemojewski, vertė K.
Puida. Telpa čia sekanti apsakymai: 1. šuntakiais, 
2 Viesulą, 3. Motiejus Balia, 4. Laisvės šventė, 5. Ju
ras, 6. Redaktorius, 7 Paukštis, 8. Ponas Jėzus Varša- 
voje. Knygelė įdomi kiekvienam. Chicago, III. 1908, 
pusi. 76........................................................... ..................................

Robinzonas Kruzius. Graži morališka pasaka. Antra per
taisyta laida. Chicago, III. 1903, pusi. 83..................

Rymas. Romanas. Parašė Emile Zola. Versta iš francuzų 
kalbos. Tai yra labai svarbus ir garsus veikalas, pa
rašytas vieno geriausių francuzų rašytojų Emile Zo
la. Ta knyga yra versta į visas kalbas, todėl, kad yra 
gražiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas vertimas 
yra lengvas ir gražus. Chicago, III. 1909, pusi 432 ..$1.25 
Drūtais audimo apdarais ...............................................$1.50

23 Sapnai čia telpa vienuolika trumpų fantastiškų pasakai
čių. Parašė Olive Schreiner, vertė iš anglų kalbos J. 
Laukis, Chicago, III.. 1910, pusi. 79 .....................

Sidabrinis Kryželis arba dailydė iš Nazareto. Apysaka 
iš laikų kankinimo Kristaus. Parašė Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukis. Chicago, III. 1906, pusi. 169.............45

25 Simukas ir Magdutė. Graži pasakėlė, antra laida. Chicago,
III. 1913, pusi. 28................................... ....................................

26 žmogus nepliuškis. Vertė ii švediško Nėris. Labai graži
apysakėlė, kaip turtingo prekijo sūnūs apsivedė su 
varginga mergina ir laimingiau gyvena už kitus, ap
sivedusius su turtingomis. Chicago, III. 1899, pusi. 23.. .10
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knygas, konstitucijas, plakatus, cirku- 
liorius, visokias kvitas, laiškams ant- 
galvius, kopertus, tikietus, vizitines 
korteles, ir 1.1. Kadangi musu spausta* 
ve įrengta sulig naujausios mados ma
šinomis ir raidėmis, todėl ir spaudos 
darbus atlieka medailiai, greitai ir pigiai

© © © © © ©
GAUNAMOS

“DIRVOS“

Knygyne

pseudonimais slepiasi tik to 
ki raštininkai, toki sandar
bininkai, kurie, arba mela
gingas žinias rašo, arba to
ki, kurie apie aprašomą da
lyką nieko nežino, tik nuo 
kitų yra prisiklausę. Bet, 
jei kas būtinai geidžia pseu
donimu pasirašyti, yra leis- 13

2) Neprivalo imti didesnę tina, tik su tokia išlyga, kad 
prenumeratą negu “Dirvo- prie pseudonimo butų pri-

■ je” pažymėta. dėta tikroji pravardė ir ad-
3) Siuntime pinigų priva- resas.

lo laikytis tų pačių taisyk- 4) Be originališkų raštų,
lių, kurios nurodytos skai- priimame ir vertimus, jei- 15 
tytojų instrukcijose § 3 ir 4. gu yra pažymėta pagal

4) Keliaudami į naujas 
apygardas, privalo “Dirvos” 
administracijai nurodyti tas 
vietas ir kada ten lankysis, 
kad “Dirvoje” butų galima 
apie tai paskelbti.

5) Vardai ir lankomosios 
vietos “Dirvoje” yra skel
biamos dykai.

6) Mėnesio bėgyje, negau 
nant 25 skaitytojų, agentū
ros tiesas “Dirvos” admi
nistracija turi tiesą kon
fiskuoti, panaikinant tokio 
agento tiesas.

Vietiniams agentams
1) Prenumeratos priėmi

mo ir administracijon pri- 
davimo taisyklės sektinos 
kaip ir keliaujančių agentų, 
pagal parag. 1, 2 ir 3.

2) Pavienius numerius 
parduoti gali tik tokia pre
ke, kokia nurodyta “Dirvo
je”, ant pirmo puslapio.

3) Už parduotus pavie
nius numerius, turi su ad
ministracija atsiteisti sulyg 
1 diena kiekvieno mėnesio, 
sugrąžinant neparduotus 
egzempliorius (pinigai turi 
būti siųsti sulyg skaitytojų 
instrukcijų par. 3 ir 4 ir ke
liaujančių agentų par. 3). 
To neprisilaikant, turi už
mokėti bilas ir kolektavimo 
kaštus.

4) Kas du mėnesiai pri
valo duoti nurodymus, kiek 
egzempliorių reikalaujama 
pardavimui.

Laiškai turi būti adresuo
ti “Dirvos” administracijai.
2004 St Clair Avė. Clėve- 
land, Ohio.

kokio autoriaus versta.
5) Rašant eiles ir sceniš

kus veikalus, kuriems yra 
skolinama mintis svetimų 
autorių ar veikalų, būtinai 
reikalaujama pažymėti, pa
gal keno mintį yra rašoma.

6) Sandarbininkai, kurių 
raštai yra nesunaudojami, 
gali juos gauti atgal, dvie
jų savaičių bėgyje nuo tos 
dienos, kurioje Redakcija 
duos atsakymą “Dirvoje”, 
atsiunčiant pačto markes 
rankraščio sugrąžinimui. 
Užtęsus ilgesnį laiką, rank
raščiai nėra grąžinami.

7) Visi rankraščiai, ku
rie skiriami patalpinti “Dir 
voje”, turi būti adresuoja
mi “Dirvos” Redakcijai.

8) Klausiant Redakcijos 
patarimų, visuomet reikia 
Įdėti markę už 2 centus.

Redakcija pasilieka sau 
tiesas, kiekvieno rankraš
čio taisyti rašybą, kalbą ir 
tarmę, teipgi spręsti jo ver
tę.

27
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Dirvos” Agentai
Kur galima gauti nusipirkti “Dir

vą” už 5c. kas savaitę.

Youngstown, Ohio, 
•20 J. Sabel, 28 Murdock

New Britain, Conn.
V. Gilevičia 98 John str.

Waterbury, Conn.
K. C. Kazemekas 97 Bank st.

Hotnestead, Pa.
M. Vaikšnoras 529 Dickson st.

Bentleyville. Pa.
A. Malukonis P. O. Box 268.

Shenandoah. Pa.
T. P. Križanauskas,

Brooklyn,
M. A. Milukas,
A. Struminski,

Montello, Mass.
35 Arthur

Mass.
267 Pleasant

Mass.
101 Oak

51 Hoverhill

Scranton, Pa.
J. Petrikys, 1514 Ross a

So. Manchester, Conn.
A. R. Zokaitis 98 Bissell st.

.10

.15

st.

102 E. Centre st.

416 Hooper
184 Grand

E

ŠTAI KUR GERA PROGA
Įdėti Savo Turtą Ant Gero Nuošimčio.

Du geri namai dėl 5 šeimynų. Randos atneša į mė
nesį $59,00. Ant E. 27 gatvės, prekė $6,200,00.

Vienas namas ant E. 63 gatvės, dėl dviejų šeimy
nų su 14 kambarių ir maudynėmis. Teipgi tvartas 
(Garage) dėl 4 automobilių. Prekė $6.500,00. Randų 
atneša į mėnesį $66,00.

Du namai ant E. 33čios gatvės, dėl 4 šeimynų su 
maudynėmis. Prekė $5,300,00. Randų $54,00.

Vienas namas dėl 2 šeimynų, 11 kambarių, 1597 E. 
30 gatvės. Prekė 3,500,00 Su mažų įmokėjimų. Liku
sieji ant lengvų išmokėjimų.

Du puikus namai dėl 3 šeimynų su 18 kambarių 
maudynė ir šildomais pečiais. Teipgi puikus skiepas su 
skalbinėms. Prekė $6,300,00. Randų atneša į mėnesį 
$62,00. 3249 Perkins avė., N. E.

Tris geri namai ant vieno loto dėl trijų šeimynų, 
17 kambarių ir maudynės. Puikus skiepai su skalbynė- 
mis. Randos atneša į mėnesį $46,00. Parsiduoda su ma
žų įmokėjimų. Likusieji ant lengvų išmokėjimų. 1608 
E. 36 gatvės.

Vienas namas dėl 2 šeimynų. Gražus namas ir grž 
ži apielinkė. Dėl lietuvių parsiduos su mažu įmokėji- 
mu. Prekė 3,100,00, 7510 Cornelia avė., netoli E. 74tos 
gatvės.

Du puikus namai dėl 3 šeimynų. Puikioj vietoj, 
kampynis lotas. Randos atneša $36,00 į mėnesį. Prekė 
$3,500,00. Pasiduos su mažu įmokėjimų. Likusieji pan
domis išsimokės. 6102 Wikefeed avė. i r W. 61 gatvės, 
prie Madison karo.

Du geri namai dėl 3 šeimynų 16 kambarių. Randos 
gaunama $44,00 į mėnesį. Prekė $4,700,00. Ant E. 38 
gatvės, tarpe Superior ir Payne avė.

Kreipkitės šiuo antrašu

A. B. Bartuševičius
1OO6 ST. CLAIR AVĖ. N. E.

20
st.

st.

st.
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2030 Hamilton avė.
3718 Burwell avė.

7709 Aberdeen avė

meratą.
Vaižmužys J.
Montvil J.
J. Brazaitis,

. .85
S1.15

B. P. Miškinis,

Gardner,
P. S. Remeikis,

Lawrence.
A. Ramanauskas,
A. Sweetra,

st.
st.10

A. RŪKAS,
Keliaujantis “Dirvos”- a- 

gentas, šiomis dienomis lan
kysis New Jersey valstijoj, 
Trentone, Burlingtone, Roe- 
blinge ir kitur. Pas jį galite 
užsirašyti “Dirvą” ir jam 
užmokėti prenumeratą, kai
po musų įgaliotam agentui.

Administracija.

Scranton, Pa ir apielin- 
■kėse yra “Dirvos” įgaliotas 
agentas J. Petrikys. Todėl 
pas jį galima užsisakyti 
“Dirvą” ir užsimokėti pini
gus. x

“Dirvos” Administracija.

Pas kuriuos galima visados užsi
sakyti •‘Dirvą” ir užsimokėti prenu- 

Philadephia. Pa.
A. Rūkas, 2544 E. Yorks st.

Detroit, Mich.
Gudinąs F. 83 Kendąll avė.

Cleveland, Ohio.

kas iš New Britam, Conn 
ir jo apielinkės nori užsira
šyti “Dir^” ar gauti pa
vieniais numerais, gali krei
ptis prie musų agento Vac
lovo Gilevičio, 98 John st 
New Britam, Conn. ir pre
numeratą galima jam už
mokėti.

“Dirvom” Administracija.
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Savaitinis Kalendorius
Lapkritys.

j
Inį, pametė savo auką ir šo- i Draugystes, kuiTOS tUH
ko panaktinį mušti, bet tas į 
išsitraukė revolverį ir stojo 
su jais į kovą. Nelaiminga 

, mergaitė tuom pasinaudo
dama, pabėgo. Panaktinis 
sako vienam smagiai uždro-

“Dirvą“ už Organą
Vaidyba Br. O.LK. lytoto Grirdijtt, p« fri»- 

gieba h. Pake. Gimini, Obia.
Pir. J. VERSIACKAS,

18 S. — Odono . . . .
19 N. - Elzbietos, 23 p. S. 2fs.,,revolverl« ««>kena ;
20 P. - Felikso smilkinį n- Jie tuojau pabe-
21 U - P M. Aukavimo Automobiliaus numerio
22 S.’ - Cecelijos I nesPėta
23 K. — Klemento
24 P. — Jono nuo kryžiaus ' Išsiuntė aukas. Vietos ko-

—------------ mitetas rengimo “Lietuvių
,. . ! Dienos” mus prašo paskel-

Rengiama ve i naują,šiokią atskaitą: — Nu- 
draugystę. Mums paklibi-, kentėjusiems nuo karės lie_ 
nūs reikalus ir sus mgimą įuvįams aukų surinkta “Lie 
vietinių lietuvių- iu eronų,. tuv^ Dienoje”, gatvėse $3,- 
atsirado pora gerų tevanai- 672 42 po «Lietuvių Die_ 
mų, kurie tuomi uzsimtere- nos„ surinkta dar 5790,98. 
savo ir kaip mus mformuo- v.go aukų surinkta 54,403,. 
jama, yra propoguojama įs Išmokėta už spaudą,
teigti paselpmę draugys ę ženklelius, ekspresus, mar- 
lietuvių liuteronų. Yra jau: keg ir panašiai> $228,- 
septynios ypatos, un®®j. ®‘ 96. Liko nukentėjusiems

1 nuo karės $4,234,44. Iš tos 
sumos $4,233,49, Lapkričio 

Amerikos 
o 95 
kurie

smilkinį ir jie tuojau pabė-

septynios ypatos, kurios to- ■ 
kios draugystės geidžia. 
Draugystėlei susitvėrus,1 
manoma surengti prakalbas 
sukvietus kiek galint vieti
nius lietuvius - liuteronus, 
kalbėtojum jiems pakviesti 
iš Chicagos gerą tėvynainį, 
kun. Razoką.

į 14 d. pasiųsta
i Raudonam Kryžiui, 
centai pasiliko ižde, 
bus pridėti prie vėliaus su
rinktų aukų, nes aukos dar 
nesustojo ėję.

Kviečia lietuvius atsiųsti 
■savo atstovus. Pereitame 
numeryje męs minėjome, 
kad svetimtaučiai mano su- į 
rengti tarptautišką “baza- 
rą”, naudai nukentėjusių 
nuo karės įvairių tautų. Pri 
minėme teipgi, kad bus kvie 
čiamas susirinkimas visų 
ateivių. Šiomis dienomis męs 
gavome laišką nuo sekre
toriaus draugystės “Order 
Sons of St. George” kuria
me prašoma paskelbti lietu
vių žiniai, kad ano “baza- 
ro” reikalams aptarti atsi
bus susirinkimas 20 d. Laip- 
kričio, 8 tai. vakare. Susi
rinkimas Atsibus Trinitorių 

Rfta^edwr^koplyčioje, ant 
kampo Euclid avė. ir 22 ga
tvės. Lietuvius prašoma at
siųsti 3 delegatus, kurie ga
lėtų reprezentuoti lietuvių 
kokias draugystes, ar kliu- 
bus, ar bent kokias organi
zacijas.

Męs nuo savęs patartume 
lietuviams šitą pakvietimą 
nepraleisti pro ausis, bet pa 
siųsti atstovus, žinoma, mo
kančius anglų kalbą ir prie 
rengiamojo “bazaro” prisi
dėti, nes tuomi butų kiek 
naudos nukentėjusiems nuo 
karės lietuviams ir lietu
viai daug ko pasimokintų darbą varė per 24 valandas, 
nuo svetimtaučių.

THE ST. CLAIR AVĖ CLEVELAND’O UETL’VlSKA
Namų ir Paskolos

BANKA
Vice-pirm. F. SAUKEVIČIUS, 

1115 E. 68th Str.
Nut. raš. S. BINKIS,

615 E. 97th Str. N. E.
Iždo raš. A. REMEIKA

8024 Sovintki Avė.
Iždin. M. SAUKEVIČIUS,

Vadu ir Komandieriua
K. SAIMONAS. 848 E.14Srd Str.

Kapitoną* J. KILIKAUCKAS 3816 Kelly av.
Kapiton. J. SABALIAUSKAS. 615 E.97th Str.NE.
Liutinanta* J. ŠUKYS. 615 E. 97tb Str. NE.

Oficierius J.MAČIULAITIS. 2003 Hamilton av.
Oficierius J. T. NEURA, 2202 Hamilton av.
Feltfeb. M.ABUKAUSKAS. 2052 Hamilton av.

Sismalistas
M. GRUODIS, 2011 Hamilton Avė.

Lietuviškas koncertukas.
Pereitame panedėlyj, Good-i 
rich kliube C. L. T. choras 
davė koncertuką. Koncertu
kas susidėjo iš šešių dainų: 
“Prašom, prašom”, “Liet. 
Baublys”, “Maža dainelė”, 
“Jojo bernelis” ir “Lietuva 
tėvyne musų”. Po dainų bu
vo šokama “suktinis”, “klu 
mpakojis”, “noriu miego ir 
kitoki šokiai. Žmonių susi
rinko labai mažai, dėlei 
bjauraus oro. Svetimtau
čiai labai Įdomavo lietuvių 
šokiais. Po atgiedojimui 
“Lietuva tėvyne musų”, 
svetimtautės moters (ma
tyt, airės) teiravosi kas tai 
per giesmė, kad ją giedant 
reikia stotis visiems. Tur
būt, sako, tai kokia svarbi
bažnytinė giesmė — žingei- Usevičiaus Aptiekoje, 1172 
davo žilos senukės.

Valdyba Lietine* Sunę Karam; š». Kiziniero 
Gvardijos Clenland, Ohio.

Pirmin. J. MAKSIMAVYČIUS,
1542 E. 36th Str.

Vice-pirm. F. BARANAUSKAS,
3816 Kelley av.

Nutar. rašt. J. POVILONIS,
1074 E. 66th Street.

Fin. rašt. CIP. SELICKAS, 
6202 Hei.ley Avė. S. E.

Iždin. J., MIŠKINIS,
1532 E. 33th Str.

KARIŠKA VYRIAUSYBE:
Kapiton. J. RAKAUSKAS. 7028 Superior Avė.

Oficieriai:
P. ŠARKAUSKAS. 1301 E. 55th Str.
J. MAKSIMAVYČIUS. 1542 E. 36th Str.
F. PIEČAITIS. 1802 E. 35th Str.
J. URBŠA1TIS. 1448 E. 33rd Str.
J. GAIDELIS. 1402 Oresron Avė.

SignaliBtas.
J. ŠALČIUS. 1399 E. 41atStr.

Valdyba Draugystes šv. Kazimiero Karalaičio 
Nonrood, Mass.

Pirmin. JURGIS VERSIACKAS, 
1184 Wash Str.

Vice-pirm. KLEM. SPIRIDAVIČIUS
1025 Washington Str.

Prot. sekr. ADOL. KAVOLIAUSKĄS,
1167 Washington Str.

Fin. sekr. JON KAVOLIAUSKAS,
13 Luis Avė.

Iždin. JUOZAS AKUNEVIČIA,
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILKIŠIS, 
1162 Washinjrton Str.

❖•>
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miestas reikalauja 700,000 
tonų anglių metams, o da-

nos padėjimo iki dienos atėmimo.
Taipgi taupymą galima pradėti nuo vieno dolerio ($1.00) 

ir aukštyn.
Viršminėta banka siunčia pinigus į visas dalis svieto.
Parduoda laivakortes ir money orderius.
Apsaugoja nuo ugnies namus ir namų rakandus.
Atliekame rejentališkus reikalus.
Perkame ir parduodame namus ir lotus.
Skoliname pinigus ant savasčių (property) ant lengvų 

išlygų.
BANKOS VALANDOS:

Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

THE ST. CLAIR AVĖ. SAVINOS & LOAN CO.
2006 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio.

Prospect 953 Central 6488

DR. J. ZW1CK,
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS.

1935 St. Clair Avė. N.E. 
<Ant kampo Clair ir Eut 20 gatves) 

Ant Pakilčio Aptiekos.
OFISO VALANDOS: 

Ryte: nuo 9:00 iki 10:30. 
Vakare: nuo 6:00 iki 8:00.

TELEFONAI: 
Beit Presp. 979.

Princeton 1558-R 
Princeton 2113-R

Cij. Ceatr. 4236,

Gyvenimo telefonas:
Nakties laiku:

■ Krajava Pirtis?!

Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje I; 
puikiai išsivanoti karštame gare !<■ 
su vanta, tai atsilankyk į musų

, ................. ' PIRTĮ '
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki

! 12:00 nakties. Su ba tom s per ištisą naktį. 
Seredos dėl moterų.

- Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir Į; 
rusiškai. Taip-gi statome bankas, įj

A. SOGOLOWITZ,
-I 2547 E. 38 GATVE. Arti VVoodland.

Central 2595-W yA

Subatoj, 28 d. Spalio šių metų, atidaro

Naaj| Lietuvišką Aptieką
KAMPAS SOWINSKI IR E. 82-ros GATVĖS

Musų vienutėlis obalsis, tai saugumas išpildyme dakta
riškų receptų bei užganadinimas kiekvieno į musų aptiekas 
su bilekokiais reikalais atsilankiusio kostumerio.

Nepomirškite ateinančios subatos, dienos atidarimo mu
sų naujos aptiekos, nes bus kainos numažintos.

5>©©©©©@©©©©©©©©©©@©©©©©©©©©  
bar užėjus anglių badui, jų j I I MOKYKI A 8
negali gauti iš kompanijų @ x_7Or\IL_J IYIk>r\ I 7X1—AA ©

Atsakančiausis įstaiga Cleveland’e 
f^iį pinigų sutaupinimui, Prižiūrima ir įkor- 
n n| poruota per valdžią valstijos Ohio ant 

$250,000.00

Priimame sutaupinimui pinigus ir už 
padėtus pinigus mokame 5$

OFISO VALANDOS:
Nuo 7:30 iki 10:30 Utarninką vakarais.
Nuo 7:30 iki 9:30 Subatę vakarais.

BUČERNĖ IR GROSERNE
Daugumas musų lietuviu ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti dėl 

tolimo atėjimo. Bet dabar męs, norėdami kuogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti j namus. Galite įduoti orderius per 
musŲ važiuotoją arba atsilankę į musu krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muy kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausį. Brangps broliai ir seseris nepa
mirškite musę krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.

2041 HAMILTON AVĖ. *

DEW0YN0’S
APTIEKOSE;
1653St.ClairAn.PnGE. 17 g.
6502 FleetAvė., Cor. E. 65th (Tod)

Čia dirba lietuvys registruotas aptieko-

5608 FleetAve., Cor. E. 57th.
Čia dirba lietuvys registruotas aptieko- 

rius— J. Smailis.

4052 E. 71st Cor. Harvard
3878 E. 71st, Cor. Lansing

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga
lima gaut teisingus patarimus.

Coy. Central 1781-L

F. DECKER
Gelažies Krautuve, 

HARDWARE
Rioberinės ir smalinė stogų 
dengymui popieros. Įvairiau- 
šių rųšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavoj imui šepe
ty ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečių, visokių «udy- 
nų, plačiausia rinkinis įvairiu-įvai- 
riausrų dailydėms įrankių ir 1.1, irt. t.

2155 St. Clair Avė.
Central 7785-W
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Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
KNINGYNE GAUNAMOS KNINGOS:-

Aisopo Pasakos — pusi. 364 ..........................................................
Andersono Pasakos — pusi. 82 ...................................................
Apie Sveikata — pusi. 16 ................................................................
Audra Rosijoje — pusi. 65 ............................................................
Diedai ir Gražina — pusi. 61 ..................................... .. ...............
Japonų Konstitucija — pusi. 61 .......................... ........................
Kaip Bulgarai išgijo laisvę (dalis I) ................... .....................
Kaip Bulgarai ingijo laisvę (dalis II) .....................................
Kaip Japonai gyvena dabar — pusL 48 ................................
Kas iš ko pareina? ............................................................................
Kelionė j Europą — pusi. 52 .......................................................
Kelionė į Šidlavą — pusi. 48 ......................................................
Konradas Valenrodas — pusi. 24 .................................................
Ko mus mokina žvaigždės? — pusi. 32 ...................................
Kražių skerdynė ir jos pasekmės ..............................................
Kuomi žmonės gyvena — pusi. 56 ..........................................
Kun. A. Burba — pusi. 20 ............................................................
Kaip gyvena Latviai — Suomiai —Anglai, — pusi. 65 .. 

■ Lietuviška Chrestomatija .— pusi. 180 .................................
Lietuvių tautos klausimas Europos karės metų — pusi. 102 .. 35c. 
Lietuvos Gaspadinė — pusi. 80 ..............
Mainieris ir Leberis — pusi. 60 ................
Našlaitė — pusi. 22 ...........................................
NaujuS^udas išmokt rašyti — pusi. 24 
Nuo degtinės — pusi...........................................

@ PROF. KLIMAVYČIAUS

^3704 SU PERIOR AVENUE. TARPE E. 36 IR 38 GATVES
Geriausi vaistai nuo viso- 

kių ligų galima gauti su ge
riausiais patarymais t i k

ne pusės.

Atvažiuos Bulota su Žy- 
montiene. Mus informuoja
ma, kad 25—27 d. Lapkričio 
atsibus prakalbos, į kurias 
pakviesta kalbėti A. Bulota 
ir J. Žymantienė (Žemaitė). 
Prakalbas jiems rengia, ro
dosi, vietiniai socialistai.

Pasirodė žiema. Po gana 
skalsaus lietaus, kurs savo

pereitame utarninke pasi
rodė ir žiema. Prisnigta eilė 
sniego, o temperatūra nu
puolė iki 23 laipsnių augš- 
čiau zero. Žmonės visur bė- 
davoja, kad negalima gauti 
anglių apšildyti savo gyve
nimus.

E. 79th St., Cleveland, O. 
Bell Rosedale 2417

Cuy Princeton 1539-R

Redakcijos Atsakymai.
Atsiprašome visų tų, ku

rių raštai šiame numeryje 
netilpo. Prisirinkus dauge
liui raštų, turėjome greičiau 
sunaudoti tuos, kurie buvo 
pirmiau atsiųsti ir kurie 
turėjo būti paskubintais. 
Sunaudosime viską, prie 
arčiausios progos. Rašykite 
daugiau.

šalta vakarienė. Pereito 
utarninko vakare, veik vi
sose restauracijose buvo 
duota šalta vakarienė, nes 
mieste pritruko gazo. Mat 
staiga užpuolus šalčiui, vi
sur pradėta naudoti gazą 
namų apšildymui ir tokiu

Draugijų reikalai.
ALTS. 18 kuopa turės 

savo susirinkimą 19 d. Lap
kričio, 2 valandą po pietų, 
Bačionio štorelyje, 2209 St. 
Clair avė. Kviečiame susi
rinkti visus narius, nes tu
rime svarbių reikalų dėlei 
Tautiškos Savaitės. •

Valdyba.

Sudegė du vyrai. Perei
tos nedėlios ryta, po No. 
3805 prie E. 78 gatvės du 
serbai, P. Mordas ir A. Ja- 
nnarovič, sudegė savo lovo
je, kuomet užsidegė jų kam 
barys. Minėti du vyrai pa
rėjo vėlai, galbūt prisigėrę, 
ir atsigulė; vienas iš jų at
sigulė rūkydamas papiro
są. Jiems užmigus, papiro
sas uždegė lovą ir teip išti
ko gaisras. Kuomet patė- 
myta gaisras ir įsilaužta į 
degantį kambarį, liepsna
savo ilgais liežuviais laižė budu valgių virimui gazo 
minėtųjų vyrų lavonus. Jie likosi permažai. Vėlesnėse 
buvo jau negyvi. valandose atidaryta visi ga-

--------------zo rezervorai ir jo buvo vi-
Pasisekė išsigelbėti. Prie sur užtektinai.

Woodland avė., išėjus iš re- ---------------
. stauracijos M. Kabuėk, 20 Pataria miestui įsisteigti 
metų mergaitei, prisivijo ją anglių kasyklas. Komisorius 
du pusberniai, kurie užme- W. E. Davis davė patarimą 
tę jai ant galvos sermėgą, miesto majorui, kad ateity- 
nusitempė į automobilių ir je išvengus anglių bado, ge- 
visu greitumu nusivežė po riausia butų miestui nupir- 
Haward Denisen tiltu ir ten 
pradėjo ją draskyti. Plyt- 
nyčios “Barkvill Brick Co.” 
panaktinis išgirdęs mer
gaitės dejavimus, su žibu
riu nuėjo po tiltu žiūrėti 
Užpuolikai pamatę panakti-

i Vyrams $4.00 Merginoms $2.00 už 
10 LEKCIJŲ.

Lekcijos atsibuna kas Panedėlio ir Petnyčios vakarais 
' nuo 8:00 iki 1100 valandų.
’ Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai išsilavinti 

'šokius šokti, tad atsilankykite į viršhurodytą vietą, o męs

©
©
©
©
©
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©gvarantuojame, jog išmokinsime visokius šokius ir į trum- 
(®)pą laiką beskirtumo, ar jauną, ar seną. Tel. Cuy. Central 7622-R (g)
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Dr. FRANCIS KENNEDY,
DENTiSTAS
OFiso Valndos:

Nuo 9:00 ryto iki 12:00 dienos ir nuo 1:00 
iki 5:30 vakaro.

Panedėlių. Utarninkų ir Seredų vakarais 
nuo 6:00 iki 7:30.

MII RttrtaI* 2377-V Ciy. C*at. 8678-8

5402 Superior Avenue
Cor. E. 55th Str. CLEVELAND, O.

ALEKNAirfiUKALSKAS
pirmos kliasos

Mėsinyčia ir Daržovig
KRAUTUVE

. $1.25 

.. 20c. 

.. 10c. 

.. 20c. 

.. 25c. 

.. 20c. 

.. 20c. 

.. 20c. 

.. 10c. 

.. 20c. 

.. 10c. 
.. 15c. 
.. 15c. 
.. 10c. 
.. 15c. 
.. 15c. 
.. 20c. 
.. 20c. 
.. 40c.

■

PARDAVIMAI.
Parsiduoda farma su visais reika

lingais triobėsiais už $2.500, 40 akrų 
žemės. Išmainome ant kitokio neju
dinamos savasties arba parduodama.

Kreipkitės laišku arba ypatiškai.
L. Bednarski,

2110 Prospect Avė.

Išvežioja užsakymus į visas da- 
Įlis miesto. Draugyjy .vakarų ren
gėjai ! Paveskite mums ap
rūpinimą jus rengiamus vakarus 
valgomais dalykais, męs turėdami 
mašiną išvežiojimui greičiausiai ir 
tinkamai išpildisime.

6712 SUPERIOR AVĖ.
Rtltfll* 186-M 1081 -K

Nedėlioj, 19 d. Lapkričio, 
atsibus mėnesinis susirinki 
mas L. S. šv. Kazimiero 
Gvardijos 2 valandą po pie
tų, Žvaigždės svetainėje, 
2041 Hamilton avė.

J. Maksimavičius.

Pardavimai.
Parsiduoda pulrumis su 3 

stalais, registeris, 
cigarų ir cigarėtų 
vė.

P. Baki^

tabako, 
krautu-

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS”
‘DARBINiNKAS eina utaminkais, ketvergais ir su 

balomis.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau

ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 

darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
“DARBININKAS" paduoda svarbiausius nuotikius 

visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

“DARBININKAS" visuomet turi smagių,- gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių.

“DARBININKAS" visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui svarbu, naudinga, i n d o m u ir 
suprantama.

“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, 
rios dailumu; gražumu, turiningumu, pigumu 
šija visas išleistuves.

Skaitykite ir platykite “Darbininką“ ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi, numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c.

Adrosaa:

I
!

ku- 
vir-

kti plotus anglių žemės ir 
Įsitaisyti savo kasyklas. Ko- 
misoriaus Davis nuomone, 
miestas galėtų parduoti 
bondsų už 1 milijoną dole
rių ir už tuos pinigus įsis- kainą. Puikį. vietą dėl lie- 
teigti kasyklas. Clevelando tuvio.

City.1648 St. Clair aveM
Parsiduoda Grosernė ir 

Bučemė. Teipgi saldainių ir 
minkštų gėrimų krautuvė. 
Parsiduoda už prieinamą 242 W. Broadway,

•i

So. Boston, Mass.

1417 E. 21«t Str.

25c. 
15c. 
10c. 
10c. 

.............. 10c.
Padėjimas Lietuvių tautos rusų viešpatijoje — pusi. 120 .... $1.00 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 ...........................................................
Perspėjimai apie šventą tikėjimą ........................................................
Rodos motinoms — pusi. 18 ............................................................
Sulaukė — pusi. 132 ...................................................................................
SLA. Istorija (1886—1915) $1,50; audimo apdar..........................
Švintant — pusi. 126 ..................................................................
Tamošius Besotis — pusi. 24 ...................................................
Trachoma — prie šviesos — pusi. 100 ...............................................
Vaikų Draugas — pusi. 64 ..........................................................

V isas šias knygeles SLA. nariai gauna už pusę kainos.
Reikalaudami knygų, parašykit aiškiai knygos vardą. 

Pinigus geriausiai siųsti per pačto Money Or- ’ 
derj, paprastame laiške, užadresuojant:

A. B. Strimaitis,
307 W. 30th ST. - NEW YORK, N. Y.

Užsirašyk sau ar tavo pažjstamlmns 
LMavoj bai Amerika]

VIENYBE LIETUVNINKU
Eina |au 30-to* matu*.

Pranumarata $2.00 matam*; $1.00 
putai matą. Kanadaja $2.30 matam*; 
$1.25 pusei metą. Anęttlej, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 putei m. 
Pamatiniui vieaą num. (bočiam dovaaal 
Kaygų katalogą siunčia*** ant pareika

lavimo dovanai.

120-1*4 Orand Str., 
Brooklya, N. X.

DR.LE. JASINSKI
607 ROSE BLOG.

latras Oflaaa, 1374 E. 25-Im Gabia. 
VALANDOS?

Noe (40 IVI SJ0 vai. ryta, ano 12 iki 1*0 90

. 10c.

25c.
$2.00

20c.
15c.

A. URBŠAITIS 
seniausia 

LIETUVIŠKA 
BARBERNE

Pa* mus ilgai nelauksi, nes 
greičiausiai ir geriausiai at
liekama darbas tai paa mus.

2271 St Clair Ave.NK.

ĮSI

L. Bednarski
Namus ir firmas
Išmaino viaokiaa nejudinama* 
aavaitis. Kreipkite* laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI,

MM


