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Kelias į Bukareštą
jau atdaras

FRANCUZAI PAĖMĖ OAUMONTA

rusai buvo pakėlę milžiniš
ką ofensyvą, kuriame daly
vavo 3300 kariumenės, bet 
vokiečiai sulaikė. Tuose mu 
šiuose vokiečiai paėmę turi 
36 oficierus ir 1,937 karei
vius. Teipgi visuose kontra- 
takuose vokiečiai atėmė pir 
miau prarastas savo pozici
jas. Rusai rengiasi prie nau
jo susitvarkymo.

vokiečiai susitvarkę keliais 
tarpais atakavo franeuzus 
norėdami atsiirpti prarastas 
pozicijas, bet fhaneuzai ge
rai laikosi ir ‘pasekmingai 
atmušinėja atakus. Tuose 
mūšiuose franeuzai giriasi 
paėmę daug vokiečių nelai
svėn.

Vokiečiai sumušti Afrikoj
Daug rusų kliuvo nelaisvėn

Rusai Karpatuose 
atsilaiko.

KELIAS I BUKAREŠTĄ 
ATDARAS.

Berlynas. Dideli nuosto
liai sutiko ruso- rumunų ka 
riumenę Dabrudzy fronte. 
Bevydami vokiečiai sumuš
tą ruso-rumunų armiją pa
kelyje užmė svarbiausią ru
munams miestą Čemavoda. 
Tokiu budu vokiečiams teko 
paskutinė rumunų geležin
kelio linija. Prie Černavodą 
per Dunojų yra geležinke
lio tiltas, kurio bėgdami ru
munai nesuspėjo suardyti. 
Taigi vokiečiams pasiliko at 
viras kelias į Bukareštą, 
Rumunijos sostinę. Paėmę 

-Černavodą," vokiečiai ir jų 
talkininkai dabar turi savo 
rankose visą geležinkelių 
komunikaciją tarp Juodųjų 
marių ir Dunojaus.

Tuose mūšiuose ypač atsi
žymėjo belgų skyrius, kuris 
vakarinėj tos apielinkes da- 
lyj sumušęs vokiečius, pa
ėmė daug kariškos mede- 
gos. Klonyje Rufidzi vokie- 

įčiai bando apdrutinti savas 
pozicijas ir atsilaikyti. Ki
tose vietose teipgi vokiečiai 

'■ -buvo sumušti.

DIDELI RUSŲ NUOSTO
LIAI.

Berlynas. Apskaitliuoja- 
kad Galicijoj visu frontu, 
kur tik ėjo mūšiai, rusai 
neteko daug kariumenės. 
Nuo 1 dienos Birželio mė
nesio iki šiam laikui, gene
rolas Brusilovas neteko 1,- 
797,52ę kareivių, tarpe ku
rių yra 85,981 oficieras. Be- 
to žuvo dar du rusų gene
rolai, 6 komendantai, 8 pul
kauninkai, 8 podpulkaunin- 
kai ir didelis skaitlius že
mesnių valdininkų.

RUMUNAI SULAIKĖ 
TEUTONUS.

Bukareštas. Dabrudzy 
apielinkėje rumunai sulaikė 
vokiečių pirmyn ėjimą. Teip 
gi apielinkėje Bičač atsiėmė 
kalną Karektaras. Laimė
dami tuos mušius rumunai 
pasivarė pirmyiT į Transyl- 
vaniją. Ties Oitis, rumunai 
sako, kad vokiečiai ten nie
ko nelaimėjo.

tinka pildyti admirolo Fqur I 
net, franeuzų laivyno ko
manduotojo reikalavimus. 
Grekijos valdžia privalo pa
laikyti tvarką Atėnuose ir 
Piraeus’e. Talkininkai ga
rantuoja Grekijai jos kons- 
titucijines privilegijas t. y. 
pripažįsta Grekijos valdy
mo tiesas. Ir ant galo Greki
jos valdžia neprivalo prie
šintis Venezelos šalininkų 
judėjimui. Iš to matyti, kad 
karalius jau linksta talki
ninkų pusėn.

kaltini- 
žmonės 
žmonių 
grupos

Vėliausios Žinios.

FRANCUZAI ATĖMĖ 
% DOUAUMONT

Paryžius. Verduno fron
te, kur ikišiol ėjo mažas vei
kimas, staiga pakelta ofen
syvą. Pasibaisėtinu atakų 
užpuolė vokiečių pozicijas. 
Vokiečių linija tapo sulau
žyta ir stiprus Douanmont 
fortas pateko franeuzams. 
Teipgi franeuzai pasivarė 
pirmyn už Thiaumont ap
kasų ir užėmė vokiečių po
zicijas. Visu frontu franeu
zai paėjo dvi mylias pir
myn. Nelaisvėn paimta 3,- 
500 vokiečių tarpe kurių 
yra 100 oficierų.

DIDELI MŪŠIAI STRU- 
MY APIELINKĖJ.

Paryžius. Macedonijos 
fronte sujungtoji serbo- 
franeuzų kariumenė nar
siai grumiasi su bulgarais. 
Strumy apielinkėje ir prie 
upės Wardar kanuolių 
griausmas nesiliauja. Kai
riame krante upės černe 
serbai paėjo pirmyn į šiau
rę nuo kaimo Brod, laimė
dami eilę mūšių. Staigu ata
kų serbai užėmė bulgarų po 
ziciją ant Velyeselo kalvos. 
Nuostoliai bulgarų dideli.

ITALO—AUSTRŲ FRON
TE MAŽAS VEIKIMAS
Rymas. Iš priežasties tan 

kaus lietaus ir blogo oro, 
italo-austrų fronte mažai 
kas veikiama. Italų karės 
štabas skelbia, kad nekurio.- 
se vietose tik artilerija vei
kia. Pėkstininkai jokio vei
kimo negali pradėti. Italai 
bombarduoja apielinkes Du 
ino, Brestowitza ir Comen. 
Carso apielinkėje italai atė
mė iš austrų savas, pirmiau 
prarastas pozicijas. Austrų 
raporte nieko nėra pažymė
ta. Praneša tik, kad italų 
artilerija tankiai bombar
duoja jų pozicijas.

RUMUNAI IŠARDĖ TIL
TĄ ANT DUNOJAUS
Londonas. Buvo labai abe 

jojama, ar rumunai pasit
raukdami suspėjo išardyti 
didelį geležinį tiltą ant Du
nojaus, kad perkirtus vo
kiečiams kelią į Bukareštą. 
Dabar žinios ateina, kad ru
munai pasitraukdami sus
pėjo tiltą suardyti. Tas til
tas buvo didžiausias visoje 
Europoje. Tokiu budu vo
kiečiams sunku bus persi
kelti per Dunojų, nes Duno
jus yra didelį^ipė.

“Deutschland” vėl Ameri
koj. Vokietijos tavorinis 
submarinas, kurs buvo A- 
merikon atvykęs pereitą va 
sąrą, pereitoj seredoj vėl 
atnėrė. Šiuomi kartu jis at
vyko į New Londono priep
lauką. Įgula iš 25 žmonių ir 
kapitonas Koenig džiaugia
si kelionės pasekmingumu. 
“Deutschland” kelionėje už
truko 20 parų, nes kelionėje 
dukart buvo sugedęs. Atve
žė dažų ir kitokių mažmo
žių.

RUSO— RUMUNAI 
TRAUKIASI AT

GAL.

M. Yčas apsivedė Lietu
viams žinomas mus tėvynai
nis Martynas Yčas, atvažia
vęs Amerikon, vedė sau už 
moterį Hipatijų Šliupiutę. 
Sutuoktuvės atsibuvo Re
formatų bažnyčioje, New 
Yorke.

TALKININKAI BOMBAR
DAVO AUSTRŲ FOR

TUS.
Rymas. Vakarinėje daly

je salos Istrija, kur randasi 
keliatas svarbių Austrijos 
fortų, franeuzų ir italų lai
vynas juos smarkiai bom
bardavo. Su tuo. pranešimu 
ateina žinios, kad talkinin
kai nuskandino du priešo 
laivus: vieną Adrijatikos 
jūrėse, o kitą prie Basele- 
ghe. Ar daug nustolių pa
daryta, žinios nepaduoda.

MŪŠIAI ORE.
Berlynas. Pastaruoju 

ku, gana tankus mūšiai at
sikartojo ore aeroplanais. 
Vokiečių zeppelinai vieną 
dieną padarė 500 atakų. Tuo 
se mūšiuose apie 16 talki
ninkų aeroplanų buvo nu
šauta. Vienoje naktyje vo
kiečių zeppelinai buvo nus- 
kridę ant geležinkelio sto
ties Longuean apielinkėje 
Amiens, kur numetė daug 
bombų ant amunicijos dirb
tuvių Carisy ir Marceclave 
teipgi numetė daug bombų. 
Rezultatas buvo pasekmin
gas, nes stotis sudegė ir ne
kurtos amunicijos dirbtuvės 
išlėkė į padanges.

VOKIEČIAI IŠVYTI Iš 
MOLDAVIJOS.

Petrogradas. Pietinėj da
ly j Moldavijos, pačiame pa- 
rubežyje, po smarkaus mū
šio rumunai nugalėjo vokie
čius ir išvijo iš Moldavijos. 
Nuostoliai vokiečių yra dide 
Ii. Į pietus nuo Predal eina 
dideli mūšiai. Apielinkėje 
Jul, vokiečiai paėjo truputį 
pirmyn. Toje apielinkėje 
rumunų generolas Dragali- 
na, vadas tos armijos, tapo 
sužeistas. Orsovo fronte ei
na smarkus artilerijos mū
šiai.

Berlynas. Nors ruso-ru- 
munų kariumenė Dabrud 
zy fronte ginasi atkakliau
siai, vienok prieš didelį vo
kiečių spaudimą negali atsi
laikyti. Rumunai besitrau
kdami atgal jau pasiekė net 
Hirsovo apygardą, 40 mylių 
į šiaurę nuo Čemavoda. Ru 
munai traukiasi visu fron
tu. Rumunų paskutiniai 
pranešimai sako, kad jų ka
riumenė nekuriose vietose 
atsilaiko. Smarkus vokiečių 
atakai buvo atmušti ties 
Tulghes ir Trolno klonyje. 
Kitose vietose eina žiaurus 
mūšiai.

DIDELIS MUŠIS JŪRĖSE.

lai- GALICIJOJ TEUTONAI 
LAIMĖJO.

Berlynas. Po septynių 
dienų smarkaus mūšio ties 
Narajovka, Galicijoj, kur 
rusų kariumenė dėjo visas 
spėkas, kad užėmus Lem- 
bergą, Galicijos sostinę, visi 
laimėjimai pakliuvo teuto
nams. Nors pirmas žygis 
rusų kariumenės buvo vo
kiečiams skaudus, bet vė
liaus rusai vokiečių galuti
nai buvo sulaikyti. Visas ru
sų laimėjimas tai paėjimas 
pirmyn ir užėmimas kalnų 
No. 345 ir 310. Rusų besis- 
tengimai sulaužyti vokiečių 
liniją, nuėjo niekais.

RUSAI KARPATUOSE 
ATSILAIKO.

Petrogradas. Rusai Kar
patuose atsilaiko prieš teu
tonus. Apielinkėje Zlocha- 
viu, vokiečiai su austrais 
bandė atakuoti rusų pozi
cijas, bet veltui. Rusai ata
kus atmušė. Teipgi augštose 
pozicijose, ties Kapai vokie
čiai norėjo apsupti rusus, 
vienok jiems nepavyko. 
Smarki ugnis rusų artileri
jos privertė vokiečius grįž
ti į savas pozicijas.

VOKIEČIAI SUMUŠTI 
RYTINĖJ AFRIKOJ.

Londonas. Tabora apie- 
linkėj, rytinėj Afrikoj vo
kiečiai tapo anglų sumušti.

VOKIEČIAI IMA DAUG 
RUSŲ NELAISVĖN

Berlynas. Iš paskutinių 
veikimų Galicijoj, apielin
kėje Lipica ir Skomorohy

Paskandino greku laivą. 
Priešų submarinas paskan
dino grekų laivą “Angheli- 
ki”, kuriuomi buvo gabena
mi 300 liuosnorių Venizelos 
revoliucijonierių armijos. 
30 žmonių žuvo, kiti išgel
bėta.

Rumunai pradeda stumti 
teutonus atgal. Transylva- 
nijoj rumunai gal’O pasti
prinimus ir teutonus pradė
jo stumti atgal. Klonyje 
Jiul buvo/didelis susirėmi
mas, kuriame rumunai išė
jo pergalėtojais.

Londonas. Anglų kanale 
La Manche, tarpe Falkesto- 
ne ir Boulogne, anglų ir vo
kiečių torpediniai laivai tu
rėjo karštą mūšį. Du vo
kiečių torpediniai laivai nu
skandinta, o kiti aštuoni tu
rėjo bėgti nuo anglų ug
nies. Anglų laivynas teipgi 
nukentėjo, nes paskandinta 
vienas torpedinis laivas ir 
vienas labai sugadintas. 
Teipgi vienas tuščias torpe
dinis laivas tapo nuskan
dintas. Įgula išgelbėta. Ang 
lų raportas skelbia, kad tą 
jūrių mūšį anglai laimėjo.

VOKIEČIAI BANDO AT
SIIMTI DOUAUMONT
Paryžius. Verdųno fronte 

vokiečiai nustoję stiprios 
pozicijos Douaumont ir pa- 
nešę didelius nuostolius tva
rkosi ir nori atsiimti. Pas
kutines žinios skelbia, kad

Susimušė gatvekariai. Cle 
velande susimušė du j prie
šingas puses bėganti gatve
kariai prie W. 25 ir Bridge 
gatvių. 12 pasažierų mirti
nai sužeista. Priežastis ne
tikusių prietaisų priverži- 
mui ratų.

GREKIJOS KARALIUS 
LINKSTA TALKININKŲ 

PUSĖN.

Atėnai Grekija padarė 
naują sutartį su talkinin
kais. Išlygos, kurios yra pa
darytos tarpi Grekijos ir 
talkininkų, yra sekančios: 
Karalius Konstantinas su-

EXTRA!
Clevelande “Lietuvių Die

na” davė aukų $3,672,62. 
Dar nepridavė rusai (orto
doksai), nežinia kiek sve
timtaučių bažnyčioj surin
ko. J rinkinius gatvėse žiau
riausiai atsinešė vokiečiai 
Mandagiausiais buvo žydai 
ir negrai.

EXTRA!
Clevelando moterių drau

gystė Aušros Vartų paau
kavo 100 dolerių Tėvynės 
sušelpimui. Garbė clevelan- 
dietėms, garbė Aušros Var
tų draugystei.

Rinkimams besi
artinant.

Męs, lietuviai, nuliūdę iš 
žinių, gaunamų apie Lietu
vą ; suprantame kokiame 
padėjime Lietuva randasi: 
vieni kaltina tą pusę, kiti 
antrą pusę, už šią žmogžu- 
dingą ir griausmingą karę, 
bet ar tai teisingi 
mai? Visai ne, nes 
nesirūpina rūpintis 
(savo ypatos arba
labu) reikalais. Jų toks rū
pinimasis priveda prie to, 
kad žmonės tampa statyti į 
glitas, idant vieni kitus iš- 
siskerstų, išsižudytų. Bet 
tos skerdynės nėra už ko
kius prakilnius tikslus bei 
mierius, bet vien tik už tų 
kelių ypatų arba grupelių 
reikalus.

Kad rūpintis savim reikia 
neatbūtinai suprasti, kaip 
reikia valdyti save bei kitus 
žmones, to negalima atlikti 
kitaip kaip tik imant daly- 
vumą politikoje. Politika 
tai yra ėmimas dalyvumo, 
valdymesi, tada nereiks ka- 
savim, arba kitų žmonių), 
kad kiekvienas imtų daly
vumą politikoje arba ge
naus sakant, sutartiniame 
valdymasi, tada nereiks ka
riumenės ir nebus karių, ta
da neįvyks žmogžudingos 
skerdynės kaip šiądien yra. 
Jeigu visi žmonės butų ėmę 
dalyvumą politikoje, nebūtų 
Įvykus šita baisiausioji ka
rė. Taigi imkime dalyvumą 
politikoje, nuo šios dienos, 
idant daugiaus tokia karė 
neatsikartotų.

Męs lietuviai, gyvenanti 
šioje laisvoje šalyje Suvie
nytose Valstijose, džiaugė
mės, kad męs galime laisvai 
gyventi. Bet ar paklausėme 
savęs, kaip šita šalis stojosi 
laisva? Laisvė arba nelais
vė ne išdygsta kaip grybas 
vis tai yra žmonių darbu. 
Kur laisvės nėra, reiškia, 
kad ten žmonės yra apsilei
dę, ten yra ne laisvė, kaipo 
vaisius jų neapsileidimo.

Lapkričio 7 dieną (utar- 
ninke) per visas S. V. A. 
bus rinkimai augščiausio 
viršininko prezidento ir ma 
žesnių viršininkų; kiekvie
na partija stato savo kan
didatus,* sakydama, kad jos 
kandidatas yra geriausias; 
jie patįs save vadina geriau 
siais, todėl jie sako, kad ir 
jų kandidatas yra geriau
siu; tas gal ir yra teisybė, 
iš dalies. Kadangi yra daug 
partijų ir kiekviena partija 
stato savo kandidatus neva 
geriausius, taigi iš geriau
sių kandidatų turi neatbū
tinai rastis vienas gėrių ge
riausias, už gerą kiekvienas 
pilietis neatbūtinai privalo 
atiduoti savo balsą, nežiū
rint kokios partijos tas kan 
didatas butų, nes gerovė ša
lies priklauso daugiaus ypa- 
toms, nekaip partijoms, nes 
partija yra panaši į šluotą, 
gerą ar blogą; sumani šei- 
myninkė išvalo kambarius 
čystai ir su bloga šluota, 
bet apsileidus šeimyninkėnė 
su gera šluota ne stengia iš
valyti čystai kambarius sa
vo. Taigi ne šluotos (parti
jos) kaltė, bet šeimyninkės,

kad kambariai nečysti.
Gal kas sakys, kad neži

no nė vieno kandidato, kurs 
yra gerių-geriausiu; tokia
me atsitikime, kiekvienas 
privalo balsuoti už savo pa
rtijos statytus kandidatus, 
bet jeigu žino, kad kitos 
partijos statytas kandida
tas yra geresnis už jo par- 
nebalsuotų, toks pilietis bū
ti jos kandidatą, o už geresnį 
tų nevertu piliečiu bubi, nes 
jis butų panašus judošiui, 
save ir šalį, gyventojus, ver 
gijai parduodančiu.

Piliečiai turi neatbūtinai 
vengti, turi vengti, kad ne
būtų kišama į politiką tikė
jimas ir kiltis, kaip dabar 
yra daroma. Yra daug to
kių piliečių, kurie kiša į po
litiką tikėjimus ir dėl jo 
naudos ir toks kandidatas 
žinodamas tą, nestabdo. Už 
tokį kandidatą neverta bal
suoti, nes jis negali būti ge
ru kandidatu.

Delko męs visi turime bal 
suoti už Woodrow WRson? 
Dėlto, kad jam pirminin
kaujant ši baisiausioji karė 
iškilo, daug turčių geidė, 
kad S. V. A.įsiveltų į kayę, 
bet Wilsonas matė kitaip, 
jis matė, kad karės neatne
ša jokios naudos žmonijai 
nė šaliai, todėl jis vengte 
vengė, kad tik S. V, nebūtų

> įsuktos į karę ir ikišiol jis
■ išvengė karės. Toks išven-
s girnas prašalino vIšašvMi-- 
į nę karę, kuri butų įvykus, 
• jeigu ši šalis butų įsikišus į 
: šią karę, nes šiai šaliai įsiki-
> šus į karę, butų ir kitos ša- 
i lis tapę priverstos stoti į

karę ir tuomi butų buvus
■ visasvietinė karė.

Įėjo įstatymas “piniginis 
’ bilius” (currency bill). Įėjo 

kūdikių darbininkų bilius 
(child’s'labof bill). Išveng
ta geležinkelių kirčio (rail- 
road Strike) ir tt. Piniginis 
bilius reiškia daug darbi
ninkui, nes jis atėmė iš tur
tuolių rankų (teip vadina
mų Wall Street) šalies man
tą, per ką turtuoliai neturi 
tiek galės, kad jie galėtu 
akies mirksnyje padaryti 
“kryzį”, kaip ikišiol jie ga
lėdavo padaryti ir tt.

Kūdikių bilius irgi daug 
turi reikšmės, nes tos dirb
tuvės, kurios priima kūdi
kius, jaunesnius kaip 14 me
tų amžiaus, neturės tiesos 
siųsti savo išdirbystės į kitą 
valstiją, ir bus baudžiami už 
tai ir tt

Geležinkelio darbininkų 
kirtis, kad jei Wilsonas bu
tų ne pasistengęs, kad S. V. 
kongresas priimtų greitų 
laiku teip vadinamą 8 va
landų dienos darbą, butų 
įvykęs kirtis Rugsėjo 4, 
1916 iri. ant visų geležinke
lių per visas valstijas, skai- 
tliuje darbininkų apie 500,- 
000. Kiek blėdies butų atne
šęs toks kirtis salei* ypatin
gai darbininkams ir ūkinin
kams ; miestuose butų buvęs 
badas, o ant ūkių butų daug 
javų supuvę, kas butų turė
jęs užmokėti už tai? Dar
bininkas butų turėjęs atsa
kyti už viską.

Taigi, lai kiekvienas pilie
tis, kurs turi prie širdies 
šalies ir žmonijos labą, lai 
balsuoja už Woodrow Wil-
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kiau praneša, kad yra nūs- gabenusį pačtą iš Bergeno į ypatos liko ant vietos už- 
kandintas didelis anglų pa- Newcastle. Sulaikytas gar- muštos, o šešta numirė ant 

Lietuviai-amerikiečiai pi- sažierinis laivas “Cabiatia”, lai vis nuvarytas į Vokieti- kelio į ligonbutį, kuomet au- 
kuris turėjo 4,309 tonus pa
inios.

son, kaipo vieną iš tų ge- 
rių-geriausių kandidatų.

liečiai, turi imti dalyvumą 
Lapkričio 7 dieną, atiduoda
mi savo balsą už sau patin
kantį kandidatą; geriausia 
yra balsuoti anksti iš ryto, 
nes dar teip nebus žmonės 
įsikarščiavę, kaip vakare, 
nes šį metą yra didelės im
tynės politikoje. Piliečiai 
turi* būti šaltais tą dieną, 
nereikia paniekinti kitą pi
lietį, kurs balsuoja už tau 
nepatinkantį kandidatą. Gal 
tavo balsavimas jam teipgi 
nepatinka, o kas bus, jeigu 
judų pradėsite bartis, o gal 
ir muštis? Juk tas naudos 
neatneš. Taigi balsuokite už 
mus geriausią kandidatą.

J. J. Ž.

Iš Svietur

GENEROLAS VON 
KLUCK PRAŠA

LINTAS.

Berlynas. Generolas Alek 
sandras H. R. von Kluck, 
vadas vokiečių kariumenės 
ir pagarsėjęs vakariniame 
fronte prie Verduno' ir Pa
ryžiaus, šiomis dienomis li
ko prašalintas nuo vietos, 
nors vokiečių valdžia prane
ša, kad jis pats atsisakė 
nuo užimamosios vietos. 
Generolas von Kluck buvo 
priėjęs netoli Paryžiaus, bet 
apielinkėje Marne franeu
zai jį sumušė. Matyt nusto
jo energijos, nes toliasnio 
jo veikimo nebuvo girdėti. 
Jis turi 70 metų.

jos uostą, kur bus padaryta tomobilius visa jiega varo- 
i krata gabentų juom pačto mas užbėgo ant gatvekario 
i siuntinių. Ikišiol pačtą kon-t linijos Northern Indiana 
fiskavo tik Anglija, bet da- Road. Automobilių valdė 
bar jau pradeda tą daryti ir Į Frank Broun iš Inwood, 
Vokietija. Ind. Susikulimas buvo toks 

smarkus, kad automobilius 
smogęs į gatvekarį atšoko 

; atgal atsimušdamas į arty- 
miausį namą. Tai vis pasek-

NAUJAS AUSTRIJOS 
PRIEMERAS.

Londonas. Pereitą savai
tę Viennoje buvo nemažai 
trukšmo, kuomet Austrijos 
ministerių pirmininkas Stu- 
ergkh hotelyje laike pietų 
buvo nušautas vieno socia
listų laikraščio “Kampf” 
redaktoriaus. Dabar prane
šama, kad nauju priemeru 
yra skyriamas kun. Konra
das von Hoeulohe — Shi- 
llingsfurst, buvęs Triesto 
miesto kariškasis guberna
torius, vidurinių reikalų mi
nisteris ir jau kartą buvęs 
Austrijos priemeru.

KOKIŲ ĮRANKIŲ REI
KĖS FRANCUZIJOS LAU 

KŲ APDIRBIMUI.
Paryžius. Francuzijos 

valdžia paskyrė tam tikrą 
komisiją, kurios tikslu bus 
apskaitliuoti ko reiks po ka
rės Francuzijos ūkininkams' 
kad tinkamai apdirbus ūkę. j 
Julės Meline, Francuzijos 
žemdirbystės ministeris ap- 
skaitliavo, kad apdirbimui 
nuteriotų karėje Francuzi
jos laukų reikalinga bus 2,- 
000 garinių cilinderių, 110,- 
000 plūgų, 50,000 akėčių, 
22,000 sodintojų ir 15,000 
mašinų javams pjauti.

AUSTRŲ PADĖJIMAS 
SERBŲ NELAISVĖJE
Vienna. Austrijos valdžia mės neatsargaus važiavimo, 

išleido teip vadinamą “rau- --------------
doną knygą”, kurioje yra qitkčTU
aprašoma apie sunkų pade-1 D C. Genė
jimų austrų serbų nelaisve-,
]e- TnJ„±^oras Gregory paskyrė 
ma kad 60 001) austrų pate^ komisijos
kusių į serbų rankas apie; — . ®. .
av,uuu jau išmirė ueiei nevi- surast. sukt papildytas 
kusių sąlygų, kuriose nelai- Iuinois valstjjoj užsiregist. 
sviai gyvena. ruojant balsus ateinantiems

prezidento rinkimams. To- 
kios pat komisijos veikia ir 
kitose valstijose, kur tik 
įtariama, kad eina sukty
bės.

SUV. VALST. STATYS KEI 
TURIS DREADNAU- 

GTUS.
Washington, D. C. Suvie

nytų Valstijų laivyno de
partamentas skelbia, kad 
tuojau bus pradėta statyti 
keturi dideli karės laivai, 

' vadinami dreadnaugtais. Vi 
’ si tie laivai bus statomi su- 

lyg naujausių išradimų. Iš 
visų kompanijų, kurios pa
siūlė išlygas pastatymo tų 
laivų, prieinamiausią yra 
The Fare River Ship buil- 
ding Co. Apskaitliuota, kad 
pastatymas vieno tokio lai
vo lėšuos dešimts milijonų 
dol.

TALKININKAI GELBĖS 
RUMUNIJĄ.

Londonas. Į Anglijos par
lamentoj atstovų butą įneš- ] 
tas užklausimas kaslink Ru- 
mijnįjoĮgJ dalyku stovio. 
Lloyd' George, Anglijos ka- ■ 
rėš ministeris apreiškė, kad 

. talkininkai kaip anglai, fra
neuzai, rusai ir kiti įvairiais 
budais stengiasi pagelbėti 

1 Rumunijai. Kokiu budu tai 
atliekama, nepasakė, nes su 
ly§ Lloyd George išsitari
mo, gali sužinoti teutonai. 
Taigi Rumunijos' pagelba 
laikoma paslaptyj..

fic geležinkelio linijos dar- 9 
i bininkų streikas, šiomis die 
nomis tapo atšauktas.

Į Į Paryžius, Francuzija. « 
Šiaurės jūrėse buvo ištikęs 
mušis vokiečių submarinų 
su rusų karės laivais. Po 
trumpo mūšio submarinai 
pasislėpė.

Valstijų. Sako, kad šiuose h Petrogradas, 
rinkimuose Hughes laimės, P»si«»« 
nes šiaurinėse valstijose re
publikonai sumuš demokra
tus balsais. Teipgi valstijos i gabenti 1,000,000 lenkų į Pie 
Maryland ir Kentucky, tiki- A 
si, duos daug balsų. Didelis 
laimėjimus republikonai tu
rės valstijose Oklahoma, O- 
hio, New York, Illinois ir 
Michigan, nors demokratai 
irgi tikisi ko panašaus.

lį apliejo gazu ir uždegė.

SAKO REPUBLIKONAI 
LAIMĖS.

Washington, D. C. Apie 
1,200 republikoniškų laikra
ščių varo didelę agitaciją už i 
Hughes, republikonų kan-1 
didatą ant prezidento Suv. 
” ’ ~ ’ 1 J -*----- 1 ------ Rusija

Pusiau oficiališkai praneša
ma, kad Rusija užgina gan
dą pasklidusį, buk nori iš-

- J-i • t. 'viršininku, kuriai pavesta MTtNICIPAtsq tqTAIGOS 40,000 jau išmirė delei neti-; anWvhffs nani1rivtas MUJį‘CIPAI^S ĮSTAIGOS 
KurVAJLlVAlo
400-se MIESTUOSE

Washington, D. C. Suvie
nytose Valstijose priskaito- 
ma 600 miestų, kurie turi 
nemažesni skaitlių kaip 10,- 
000 gyventojų. Keturiuose 
šimtuose miestų municipa- 
lės (miesto) įstaigos oficia- 
liškai rūpinasi įvairiais bu
dais vaikų gerove. ' Specia- 
liškos vaikų priežiūrai nur- 
sės veikia 100 miestų, o ke
tuose miestuose yra hygie- 
nos skyriai.

IŠ SUVIENYTŲ 

VALSTIJŲ

MIRTIES BAUDA UŽ 
VAGYSTĘ.

Laredo, Tex. Paskutiniu 
laiku Mexikoje liko nubau
sta mirties bauda 20 žmo
nių už papildymą didelių 
vagyščių ant geležinkelių 
Minėtos ypatos visokiais bu 
dais išnaudojo svetimą tur
tą. Tokios vagystės Mexi- 
koje jau ne naujiena, o y- 
pač ant valdžios geležinke
lių. Dauguma pirklių jau 
tais geležinkeliais savų ta- 
vorų negabena kitur.

KANUOLĖ ŽINIŲ PER
SIUNTIMUI. -

Londonas. Vienas anglų 
kariumenės generolas, išgal
vojo tokią kanuolę, su ku
rios pagelba galima suteikti 
žinias. Ji būna vartojama 
tada, kada būna sugadintas 
telefonas tarp atskirų ka
riumenės dalių. Tąsyk žinią 
parašo ant popieros, priri
ša prie'kulkos ir iššauna į 
tą kariumenės skyrių, su ku 
riuo yra reikalingas susine- 
šimas. Vargas priverčia 
prie visokių išradimų.

PIRMIAUSIA SVARSTYS 
GELEŽINKELIŲ DAR

BININKŲ REIKA
LUS.

Washington, D. C. Sena
torius Newlands, praneša, 
kad Lapkričio 20 dieną šių 
metų, kaip tik atsidarys 
naujas Suvienytų Valstijų 
kongresas tuoj specialė ko
misija paduos svarstyti ge
ležinkelių darbininkų rei
kalus. Newlands yra pir
mininkas komisijos, kuriai 
yra pavesta rūpintis darbo 
reikalais.

TURTUOLIŲ LAIŽYBOS.
New York, N. Y. Stam

bus New Yorko Wall gat
vės turtuoliai — politikie
riai, kurie apart didelių agi
tacijų kaslink busiančiojo 
Suv. Valst. prezidento, eina 
į laižybas iš didelės sumos 
pinigų. Vienoje vietoje yra 
užstatyta 30,000 dol už pre
zidentą Wilsoną, ir 40,000 
dol. už republikonų kandi- 

. datą ant prezidento — Hu
ghes. Ar ne geriau butų, 
kad tie turtuoliai tuos tuks- 

I tančius paaukautų nuken- 
tėjusiems nuo karės?

VILLA REIKALAUJA, 
KAD SUV. VALST. KA

RIUMENĖ Iš MEXIKOS 
BUTŲ IŠTRAUKTA.

Columbus, N. M. Stebėti
ni dalykai dedasi Mexikoje. 
Vilią, žinomas Mexikos plė
šikas jau pradėjo kištis į 
Suv. Valstijų reikalus. Vilią 
su savo pasekėjais pasiun
tė ultimatumą Suv. Valsti
joms, reikalaudamas, kad 
kuogreičiausiai butų ištrau
kta Suv. Valstijų kariume
nė iš Mexikos.

TRAUKIA TEISMAN U- 
NIJOS VIRŠININKĄ

Sprinfield, III. Lapkričio 
9 dieną Peorijoj atsibus Illi
nois valstijos anglekasių 
konvencija. Toje konvenci- 
joje bus perkratinėjamas 
skundas Illinois valstijos 
anglekasių organizacijos, 
prezidento Frank’o Farrin- 
gton’o, kuriam užmetama, 
kad organizacijos pinigais 
varo agitaciją už republiko
nų partijos kandidatą ant 
Illinois valstijos gubernato
riaus Frank’o Smith. »

ĮVAIRIOS mos

tinę Ameriką.
Į j St. Thomas. čia siautė 

ciklonas ant Danijos salų, 
vakarų Indijoj. Ant salos 
St. Thomas neliko sveiko 
namo. Tūkstančiai žmonių 
liko be pastogės.

Į Į Petrogradas, Rusija Vo 
kiečių lakūnai ant Rumuni
jos miesto Castanza metė 
maistą užkrėstą choleros 
bakcelomis. Nuo to maisto 
gyventojai užsikrėtė chole
ra.

Į j Londonas, Anglija. Šio
mis dienomis viename mu- 
šyj užmuštas Anglijos ar
mijos generolas Philip Ho- 

jvel. Jis buvo jauniausias 
Anglijos generolas.

|Į Medone, Mich. Ištiko 
gaisras, kuris sunaikino tu
rtingą miesto dalį. Sudegė 
39 krautuvės. Nuostoliai 
siekia virš 250,000 dol.

|Į Rockford, III. Otto Mi- 
ller su savo žmona ant vie
tos užsimušė, kuomet va
žiuojant visu smarkumu ap 
virto jų automobilius.

IĮ Washington, D. C. Svei 
išvežimą katos departamentas aps-

j Londonas, Anglija. Tal
kininkai užgynė visoj Gre
ki jo j dvyliams žmonėms 
nešiotis su savim ginklus. 
Teipgi užgynė
amunicijos iš Grekijos į Te- kaitliavo, kad vaikų paraly- 
salli. žiaus epidemija buvo susir-

. _ v ! XT V G • gę 28’266 vaikai. Retas iš jų New York, N. Y. Savi-.;" ... ... pagijo,nmkai amunicijos sandelių 
ant Black Tom Island salos, [! N. Easton, Mass.. Far- 
kur neperseniai buvo didelė meris F. Ams išaugino kar- 
ekspliozija, nuo kurios su
drebėjo visa apielinkė, 
už vienus langų stiklus 
mokėjo 331,779 dol.

Amsterdamas, Holandi-
brangenybių už 100,000 dol. ja. Dr. N. Ghenadieff, bu- 
Kambariuose, kuriuose plė- vusis bulgarų ministeris už- 
šikai šeimyninkavo, rasta

NEPILNAMEČIAI KA
RIAUS.

___ ______________ Londonas. Kariaujančios 
' Grekijos valdžia išleido pa- šalįs vis daugiau ir daugiau 
skelbimą, kuriame apreiš- *ma nepilnamečių į karę. 

. kiama, kad tarpe karaliaus įnešama, kad talkinin- 
Konstantino ir franeuzų pa kams ateinančiais metais 
siuntinio Grekijoj nebuvo reikės kariauti su vokiečiais 
jokių nesusipratimų, o teip- vąikais 17—18 metų am- 
gi niekas nebuvo priešingas žiaus. Anglijoj irgi stoka 
franeuzų jurininkams, ku
rie saugojo Atėnus nuo riau 
šių. Franeuzų jurininkai 
tuojaus apleis miestą kaip 
tik gaus gvaranciją, kad ka
raliaus šalininkai nekels jo
kių riaušių. Nors Atėnų 
gatvėse ramu, vienok nėra 
nieko žymaus, kad kara
lius su talkininkais turėtų 
ką bendro. Karalius labai 
tėmija Rumuniją, kurios li
kimas gali nuo Grekijos pri
klausyti.

KAS NAUJO GREKIJOJ?
Atėnai. Šiomis dienomis

Anglijoj irgi stoka 
žmonių, nes jau užregistruo 
jama jaunikaičiai gimusieji 
1899 metais t, y. turinti ne
daugiau 17—18 metų.

VIRGINIJOS VALSTIJA 
SAUSA.

Richmond, Va. Nuo 1 die 
nos Lapkričio šių metų visoj 
Virginia valstijoj lieka už
daryti saliunai ir sandėliai 
svaiginančių gėrimų. Už
ginta teipgi svaigalai gaben 
tis ir iš kitų valstijų. Ariel
kos galima bus gauti tik ap- 
tiekose, kaipo vaistą. Tik 
viename Richmonde liko už 
daryta apie 650 saliunų. 
Mylintieji svaigalus iš ank
sto pasidirbo namuose san
dėlius, kur parsigabeno “vi- 
skes”. Pranešama, kad pa- 
skutiniose dienose svaigi
nančių gėrimų išparduota 
daugiau kaip už vieną mi
lijoną dolerių.

ATĖMĖ AUTOMOBI- 
LIAUS LAISNIUS.

Haverhill, Mass. Tūlam 
Vaclavui Pogoželskiui už 
neatsargų vaįinėjimą auto
mobilium, miestas atėmė lai 
snius. Pogoželskis važinėda
vo visados būdamas girtu ir 
nepaisydavo ant praeinan
čių žmonių. Apart to, teis
mas nubaudė 200 dol. už tai, 
kad girtas važinėdavo. Tai 
pirma šios rūšies bauda. O, 
kad visur įvyktų toki įsta
tai, tai sumažėtų automobi-. nosinė primirkyta chlora- 
lių skaičius ir nežūtų po jų 
ratais kasmet tūkstančiai 
žmonių.

DIDELĖ VAGYSTĖ.
New York, N.Y. Iš Frank 

Gray Griswald namų neži
nomi vagįs išnešė įvairių

OBALSIS IRLANDDOS 
REVOLIUCIJOS

Londonas. Lawrence Gin- 
nell, vadas Irlandijos nacio
nalistų, Anglijos parlamen
te prašė priemero Asųuitho, 
kad leistų pasiimti kunus 
nužudytųjų vadų neseniai publikonų kandidatui

VOKIEČIAI BIJO ROOSE- 
VELTO.

Milwaukee, Wis. Paskli
dus žiniai, kad patekus re- 

C.

tik 
už-

BIJO VAIKŲ PARALY
ŽIAUS EPIDEMIJOS

Richmond, Va. Sveikatos 
departamentas Virginia 
valstijos išleido įsakymą, ku 
riuo prašalinama iš maudy
klių Hot Springs kunigaik
štienė Chaulnes su savo 8 
metų sunumi. Chaulnes bu
vo atvykus iš New Yorko. 
Valdžia bijodama vaikų pa
ralyžiaus epidemijos užsi
krėtimo, prašalino ją iš mau 
dyklių. Kunigaikštienė bu
vo padavus skundą į augš- 
čiausiąjį Suv. Valst. svei
katos departamentą, 
nieko nelaimėjo.

farmu. Yra neištirta, ar 
chlorafarmas turėjo kokią 
įtekmę ant Griswald šeimy
nos, ar ne. Policija susekė, 
kad brangumynai buvo iš
vežti automobilium. Mato
mai negalėjo panešti.

130,000,000 DOLERIŲ NAš 
LAIČIAMS.

New York, N. Y. Nese
niai susitvėrė tam tikra 
draugija, kuri užsiims vien 
tik globojimu Francuzijos 
našlaičių, kurių tėvai yra 
žuvę karės frontuose. Ta
draugija iki karės pabaigai Company ištiko 
mano surinkti 130,000,000 
dolerių aukų. Draugijos 
vice-prezidentu yra žino
mas milijonierius J. P. Mo
rgan.

bet

rubežinių reikalų, nubaus
tas 10 metų kalėjimo už iš
davimą paslapčių. Ghena- 
dieff sunkiai serga.

VILLOS DARBAI ME- 
XIKOJE.

EI Paso, Texas. Garsus 
ir juos parsivežti į Irlandi- stiju prezidentus, jo minis- trornjejU8 Michehn, gyven- Mexikos plėšikas Vilią su

SUNKIAUSIA ŠEIMYNA 
SUV. VALST.

buvusios airių revoliucijos Hughes’ui į Suvienytų Vai-į Hartford City, Ind. Bal-
1 «------- -------------------- «. I -L . uuinivjuū ųrivuvuu, gjtcu- ---------------------- *-------- ---------- -------- -----

, ją. Priemeras atsakė, kad fenų kabinete gaus vietą ir tojag to mjegto> praneša, savo pasekėjais, kuris slap- 
jis nieko negali tame gelbė- Roosev^ltas, labai sujudino kad j0 yra stosi Mexikoje, labai žiau
ri. Mat'bijo, kad kunus par-'Suv. Valst. vokiečius. Tūlos sunkjausįa visose Suv. Vals- ^a^ apsieina su gyventojais, 
gabenus neiškiltų vėl revo- vokiečių -organizacijos ypa- tjjose jj8 turi keturis su- Vilią sumušęs Carranzos 
liucija. Tokie tai patriotai tiškai kreipėsi prie Hughes . keĮ„n-aa dukteris Su kariumenę ir paėmęs į savo airiai. su užklausimu ar te žinia^^ ^7 vten^ sva- rankas miestą Cusihurichie

-- yra teisinga. Hughes užsigi- rus, kitas 275 sv., trečias paėjo arčiau San Andrės, 
tna, sakydamas, kad tai yra 290 ir kevirtas 335. Jaunos apielinkėje Vilią daug 

VOKIEČIAI SULAIKO įtik gandas. Vokiečiai apri-įdukter;s sveria viena 270 išskerdė carrenzistų ir ra- 
•NEUTRALIŲ SALIŲ PA- mo. - ---------------- --

ČTĄ.
Londonas. Žinios ateina.

VOKIETIJOS SUBMARI- 
NŲ DARBAI.

Londonas. Anglų laivyno 
valdžia'skelbia, kad pasta
ruoju laiku vokiečių sub
marinai vėl nuskandino 
daug laivų, su kuriais žuvo 
18 žmonės. Dauguma laivų 
priklausė įvairioms neutra- 
liškoms šalims, būtent tarpe 
nuskandintojų yra 1 laivas 
Holandijos, 2 laivai Greki- ,
jos, 7 Norvegijos, ir vienas kad vokiečių karės laivas 
Švedijos. Kiti anglų. Pas-I sulaikė Norvegijos garlaivįi

svarų, antra 275 sv., trečia gyventojų. Vienoje vie-
300 sv. ir ketvirta 265 sv. Me Vilią radęs moterį, ku-

AUTOMOBILIUS SUSI- žmona sveria 275 svarus, « prižiūrėjo sužeistus Ca-
KULĖ I GATVEKARĮ 0 Pats Baltromiejus mažiau rranzos kareivius, peršovė ( Į| Montreal, Can.
South Bend, Ind. Penkios šia, nes tik 2J5 svarus. Į“* - !------- ‘-------- ---- i™1”

vę, kurią pardavė už 6,150 
dolerių. Tai turbut buvo 
karvė.

IĮ New York, N. Y. Os
karas Gafsmit, žymus ar
tistas reikalauja nuo Inter
national Mercantile Com
pany 2,000 dol. už nugala- 
binimą j6 šunies.

i; Galveston, Texas. Bra- 
zos upėje didelė žuvis buvo

i Pittsburgh, Pa. Kuri- užpuolus laivelį. Savo galva 
namojo anglio prekė pakilo ji pramušė laivelio šoną, 
ant 4,25c visose kasyklose, žuvis užmušta. Ilgumo tu- 
Sulyginant su praeitais lai- rėjo 15 pėdų.
kais, tai anglis pabrango .
ant 2,65c. Kapenhaga, Danija. Vi

sus Juodkalnijos vyrus nuo
ii Madison, Wis. Vietos 15 jkj 75 metų austrai išsi- 

duonkepiai apskelbė, kad varė su savim į pozicijas, 
duona pabrango. Už kepa- Ten jje turj dirbti sunkiau- 
lėlį pirmiau mokamą 5 c. sjU8 darbus.
dabar 6c. Kepalėliai bus su
mažinti ant 2 uncijų. Stockholm, Švedija. Šve

„ , dų degtukų fabrikai pradė-
Brovsvi e Pa asyk- išdirbinėti mažesnius deg 

lose Diamond Coal & Coke įukus Priežastis, tai stoka 
_T x . .x £aisras- medžio. Pirmiau medžio 
Nuostoliai apskaitomi ant d užtektinai iš Ru. 
125,000,000 dol. s

|Į Rymas, Italija. Šįmet
Italijos gyventojai negali
pasidžiaugti javų užderėji- 
mu. Daugelyje vietų net ne
buvo ko pjauti. Ypač men
kas derlius buvo kviečių.

Į Į Columbus, O. National
Organization of Master Ba- 
kers skelbia, kad bėgyje 
Birželio, Liepos ir Rugpjū
čio mėnesių, dėlei miltų pa
brangimo subankrutijo 185 
duonkepyklos.

j Į Shrevepart, La. Netoli
Rayville, piktadariai sulai
kė ir apiplėšė pasažierinį 
trūkį. Užpuolime* dalyvavo 
5 žmonės. Kiek pinigų pa
griebė, nežinia. <

sijos.

Į ĮĮ Londonas, Anglija. Po
licija areštavo vieną pieno 
pardavėją už tai, kad par
duoda pieną pusiau su van- 

1 deniu. Teisme pienius teisi
nosi, kad vokiečių zeppeli- 
nai išgązdino jo karves, ir 
todėl jos dabar pradėjo 
duoti tokį pieną.

■ |Į St. Louis, Mo. Bėgyje 
šios europinės karės iš St 
Louis miesto išvežta į Eu
ropą 300,000,000 arklių. Visi 
jie yra skiriami karės rei
kalams.

Ilgai
Paci-

Į| Berlynas, Vokietija. 
Kaizeris atvyko j Bapaume, 
kur apžiūrės prisirengimą 
vokiečių kariumenės prie 
generališko kontratako Su
mines fronte.



DARBAS IR PRAMONĖ

Rusijos tikslas pradėti ka 
simą kanalų. Amerikos fab
rikantai gavo užklausimus 
apie prekę lokomotivų, va
gonų, šėnių ir kanalams ka
simo reikmenų. Pagal ži
nias, kokias skelbia Ameri
kos pramoninkų organizaci
jos, yra baigiami planai 
vandeninės komunikacijos 
tarpe Rusijos ir Amerikos. 
Norima kanalais sujungti 
upes: Dzviną, Dnieprą ir 
šiaurinę Dzviną su Baltikos 
ir Juodomis jūrėmis. Kana
lai turės būti teip gilus, kad 
jais galėtų vaikščioti did
žiausi transportiniai laivai. 
Su tų kanalų pagelba, ko
munikacijos vandeniniais 
keliais bus sujungti mies
tai: Odesa, Ryga, Petrogra
das, Archangelskas, Mask
va ir Žemasis Naugardas. 
Rostovas prie upės Don tu
rės būti sujungtas su Ast- 
ra,chanium, kanalu, jungian 
čiu upes Doną ir Volgą.

milijonų sudės privatiškos 
ypatos, kompanija. Pirmais 
metais viskas ne užsibaigs; 
galutinam sistemos užbai
gimui prie minėtų gelėžin-

.. . .. kelių, mažiausiai ims 10 meAmenkonai gali pelnyti ..... .. „ .. _ tų, o kastai metai i metusmilijonus is Rusijos, bvar- 4,. . - __ ■ bus vis didesni.blausia pramones organi- ________
zacija šioje šalyje “National
Association of Manufactu- Japonai kenkia Amerikai, 
rers”, kuri valdo visomis Tas pats laikraštis _ sako, 
pramonės šakomis^ atk- kad Amerika Rusijai par- 
reipia magnatų atydą, kad davė pereitais metais už 
paskirtų kelis šimtus mili- $2,000,000 kariškos mede- 
jonų dolerių pagerinimui si- £os> bet tos visos didelės iš- 
stemos pramonės kelių tarp dirbystės parduoda pirk- 
Rusijos ir Suvienytų Vals- Hams vos mažą dalelę, už 
tijų. Pagal augščiau minė- kurią jie fturėjo užmokėti 
tos organizacijos išsireiški- Iabai brangiai. Amerikos 
mų, pramoninkai privalo augštos prekės privertė Ru- 
nesigailėti pinigu, nes jie at sjios pirklius jieškoti šalti- 
neš dvigubą naudą. Proje
kte paminėta, kad reikalin
gu yra nutiesti 25,000 mylių 
geležinkelio ir nuvesti 
liatą kanalų, teip, kad 
liai pramonės šakoje 
lenktų visas pramonės

Amerikonai nereikalauja 
jieškoti didelės naudos nuo 
sykio. Iš ekonomiškosios pu 
sės žiūrint, Rusija ir Suvie
nytos Valstijos pramonėje 
gali būti surištos labiau ne
gu kokios nors kitos dvi ša
lys. Svarba tame pageidau
jama, kad pradžia ne pada
rytų skriaudos Rusijai. Jei
gu pramonėje, tarpe rusų ir 
amerikonų ne iškils ne pa- 
sigąnėdinimai peraugšto- 
mis prekėmis, tad kitų šalių 
Europos pramonė bus palai
dota. Tame klausime “Fi
nancial America” talpina 
straipsnį, kuriame sakoma, 
kad užrubežiniai pirkliai 
tankiai rugoja ant ameriko
nų už augštas prekes, kokių 
nuo jų reikalaujama už a- 
merikoniškus tavorus. Jie 
pripažįsta, kad amerikoniš
ka pramonė yra ne išsemia
ma, bet rugoja ant išnau- 
dotinos amerikonų politi
kos.

i eina girdint granatų užimą, 
kanuolių baubimą ir kulka- 
svaidžių tarškėjimą, jos ir 
čia kvatojimuose skęsta. Gė 
da tokioms moterėlėms, ly
giai kaip ir tiems vyriš- 

i kiams, kurie atėję į salę ne- 
; susipranta kada skrybėlę 
nuo galvos nusiimti.

Rep.

metikos mokykla. Mokys 
pp. J. Baniulis ir J. Strimai
tis. Tai jaunimui bus gera 
proga išmokti aritmetikos 
ir lietuviškos rašybos.'

‘Dirvos’ korespondentas.

| Iš Lietuvių Gyvenimo |
kurs buvo generolo palydo
vu, visą laiką išstovėjo lyg 
šiaudais iškimštas, nežinia 
net kam reikalingas jis ten 
buvo. Kareivis ateidamas 
prie generolo lyg piemenu
kas, be jokio garbės atida
vimo lindo artyn ir genero
lui, kalbant į Varną, šnekė
jo ir apsisukęs vėl ėjo lau
kan. O generolas nepert
raukdamas savo kalbos, 
turbut nė girdėjo ką tas ka
reivis jam sakė, nė matė, 
kad tas pas jį buvo.

Būrelis pabėgėlių, kurie 
suėjo Varnos kambarin ir 
verkdami pasakojo savo ne
laimes, visi buvo šventadie
niais drabužiais apsirengę,

AMERIKOJ.
Cleveland, Ohio. Spalio 

21 d. D. L. K. Vytauto Gvar 
dija turėjo surengusi vaka
rą Vaerwerts salėje. Vaka
ro programe dalyvavo L. 
Vyčių 25 kp. choras ir Cle- 
velando Lietuvių Tautiškas 
Benas. Ant scenos Vyčių 25 
kp. statė vieno veiksmo dra- 
mukę “Kontribucija”. Vei
kalėlis perstato, kaip vokie
čiai užėmę vieną Lietuvos 
miestą, ant miesto uždeda 
kontribuciją. Miesto virši
ninkas eina pas prof. Var
ną ir maldauja pinigų, kad 
butų galima užmokėti kon
tribucija. Profesorius Var
na iš pradžių purtosi, bet
viršininkui nepasitraukiant, 
atiduoda visus savo pinigus 
kiek turėjęs (20,000 rublių). 
Tą atsikračius, ateina vo-

nių, kur tavorai butų gali
ma pirkti pigiau, kad kiek 
daugiau uždirbus. Jie krei
pėsi prie Japonijos ir pirmu 
kartu jie, toje “saulės nusi
leidimo” šalyje gavo tavo- 

..... ........... ...... rus už nesitikėtiną prekę, iš 
kas kitose dalyse pasaulio, kurios turėjo didelį pelną. 
Rusija jau šiądien reikalau- Japonija turėdama įtekmę 
ja daugybės mašinų ir gele- Rusijoj ir Chinijoj, pramo- kiečių generolas pas tą patį 
žinkeliams reikalingos me- 
degos. Tie visi reikalavimai 
turi būti išpildyti Suvieny
tose Valstijose. Keliolika 
geležinkelių inžinierių iš Ru 
sijos atvyko j Suvienytas 
Valstijas, kad ištirti siste
mą operavimo vietinių ge- C 
ležinkelių............................... i

ke- 
ke- 
pra 
ša-.

So. Boston, Mass. Spalio j 
15 d. buvo ALTS. 7-tos kuo- i 

I pos susirinkimas. Aptarta 
daug įvairių bėgančių rei
kalų. Teipgi išrinkta dele
gatai ALTS. Seiman. Išrin
kta du delegatu: A. Rimka 

I “Ateities” redaktorius ir 
St. Mockus “Gabijos” pir
mininkas. Išrinkus delega
tus buvo svarstoma įneši
mai Seimui. Iš svarbiausių 
pažymėtina, kad kuopa re
komenduoja, kad seimas pri 

o šalę jų lyg nudiegtas sto- ™tų apsvarstymui Pitts- 
vėjo kasžinkoks ponelis, su 
juodu, ilgu paltu, daile skry 
bele, net ir su francuziška 
barzduke. Ką jis reiškė ir

nės dirvoje gali liktis amži- profesorių ir reikalauja, 
nu konkurentu pasaulinėje kad tas eitų į mūšio lauką 
pramonėje.

Ateitis rusiškos pramonės į 
Išgabenimas iš Rusijos bo- ( 
velnos ir bovelninių audi
mų, tikimasi, bus milžiniš- ' 
kas ir išvežimas prasidės . 
teip greit, kaip tik karės pa
sibaigs. Tas bovelnos išga
benimas bus reikalingas 
Balkanų saloms ir Rytų A- 
zijai.1913 metais buvo aps
kaityta, kad visame pasau
lyje buvo 142,210,000 bovel
nos audyklų, iš kurių Rusi
jai ir Finijai priklausė 9, 
212,557, kas reiškia, kad Ru 
sija tokių audyklų (su ver- 
pyklomis) užima trečią vie
tą ir tai patogiausią, kadan- 

. gi geriausiai aprūpinta įvai
riomis komunikacijomis. 
Tais pačiais metais Rusija 
surinko nedirbtos bovelnos 
1,002,000 pūdų, kuomet Ru
sijoj esančios audyklos su
naudoja kas metai 1,706,595 
pūdų. Tad veik trečią dalį 
trūkstančios bovelnos Rusi
ja turėjo pirkti užrubežiuo-' 
se. Šiądien daugybė Rusijos 
bovelnos verpyklų su audy
klomis, kurios yra arti mū
šio frontų, stovi, nieko ne
dirba. Kita dalis tų pačių 
audyklų tapo vokiečių už
grėbtos Lietuvoj ir Lenki
joj. Vienok, į viską ne atsi- 

* žvelgiant ir ne žiūrint to, 
kaip Rusijos platus rubežiai 
liks po karės, bovelnos pra
monė turės plačią rinką Su
vienytų Valstijų pramonėje 
ir tai teip ilgai, kaip ameri

konai norės ir mokės taja 
. proga naudotis.

LoweU, Mass. Būrelis vie
tos lietuvių sumanė atgai
vinti, jau kiek laiko nusto- 
jusę gyvuoti, TMD. kuopą. 
Tam tikslui sumanyta pa
rengti prakalbas ir pavesti 
platesnė agitacija 
naudai.
mums šiek-tiek Susitveręs 
N. Anglijos apskritys, nes 
jau turime prie ko atsišau
kti pagelbos reikale. Šiuom 
kartu kreipėmės į apskričio 
valdybą, apturėjom para
mą, nes N. Angį. TMD aps
kričio valdybos nariai patįs 
apsiėmė mums* prigelbėti, 

> atvykdami su prakalbomis.
Prakalbos įvyks Lapkri

čio 19 d., 6:30 vai. vakare, 
salėje po Nr. 22 Middle st. 

i Kalbės Nauj. Angį. TMD. 
! apskričio pirmininkas J. 
Strimaitis ir vice-pirminin- 

įkas J. Žemantaitis abu iš 
So. Bostono, Mass.

Taigi loweliečiams yra di
delė proga išgirsti naujus 
kalbėtojus, kurie stengsis 
supažindinti su kulturiniu

TMD.
Ypač palengvina

burgh’o konferencijos paga
mintą projektą Sandaros 
programui.

Sekantį susirinkimą nu- 
ko jis ten stovėjo, jokiu bu-į tarta laikyti tuoj kaip dele- 
du suprasti negalima. Prie sugrįž iš Seimo, bu
to dar abejotina, ar profe- d. Spalio, 
sorius Varna tuos pabėgę- ALTS. 7-ta kuopa spar- 
lius matė ir ar girdėjo jų čiai auga. Turi jau apie 100 
verksmą ir kalbą, nes sau narių. 7 
ramiai “spacyravo” ir nie
ko jiems nesakė, nors anie 
rankas prie jo tiesė ir ver
kė.

Vyčių kuopos choras pa
dainavo tris daineles: “Bar
karole” (iš operos), ‘“Lai
vininko dainą” ir “Girios 
balsai” (akomponuojant O. 
Skunskiutei). Dainos išėjo 
labai puikiai, ypač “Girios 
balsai3 
sytojus ir todėl delnų ploji- prakalbų, per kurias surin- 
mui nebuvo galo. Prie pasi- kta “L. Dienos" 
gerėjimų reikia priskaityti 
ir 6 vyrų skambinimą ant 
gitarų ir balalaikų keturis 
šmotelius: Maršą, valcą, dai 
ną “Vijdu ja prečniko” ir 
kitą mažrusių dainelę. Ačiū 
Vyčiui chorui už tai.

Buvo ir dvi deklemacijos 
mažų mergaičių: Sulčkutės 
“Jaunystės žiedai” ir Balt- 
rušaičiutės “Musų tėvynė”. 
Pirmoji deklemacija išėjo 
kiek silpnoka, bet antroji 
labai puikiai pavyko, nes 
deklematorė gerai mokėjo 
nudavimus ir žoždžius tarė 
jausmingu tonu.

Ant piano dukart pas- gautas. Aukas galima rinkti 
kambino duetą pp. Greičius nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. va- 
ir Vismanas. Galiaus benas kare. Pasibaigus aukų rin- 
atgrojo Lietuvos himną ir kimui “Lietuvių Dienos” 
tuom programas užsibaigė, vakare rengiamas didelis

Publikos nuosyk buvo ne- koncertas, kuriame bus ren 
perdaugiausiai, tik vėliau karna teipgi aukos ir tie ku- 
susirinko. Mat programas 
prasidėjo nepatogiu laiku, 
5 vai vakare, kuomet beveik 
vakarienės laikas, tad gal
būt tas buvo priežasčia į lai
ką nesusirinkimo. Tvarka 
salėje buvo prasta: arzėji- 
mas, vaikščiojančių beldi
masis į grindis, šnekėjima- 
sis vieno su kitu pusbalsiai, 
labai bjaurino tokį susirin
kimą. Prie peiktinumų rei
kia priskaityti ir žmones, 
kurie savo zubus nemoka buvo surengus prakalbas, 
sučiaupti ir todėl savo juo- kalbėjo S. Vitaitis, “Atei- 
kams neranda galo. Žiūrint 
į tokius žmones, gaila daro
si jų, kad nesupranta kur 
jie randasi. Prie mažiausio 
sukrutėjimo, prie mažiausio 
judėjimo jie savo kailyje 
neišsitenka, kvatoja kiek tik 
gali. Pamatė ką ant scenos me nutarta, kad “Lietuvių 
verkiant, kvatoja. Pamatė Dienoje” siuvėjai nedirbs 
kareivį su durtuvu, kvato- ir eis visi aukų rinkti ant 
ja. Pamatė žilą senelį, kva- gatvių (garbė jiems. Red). T'fc___ A s__ x_ • !• x.__

gydyti sužeistus kareivius, 
, bet profesorius ilgai derasi 
ir reikalauja, kad už darbą 
jam butų apmokėta. Gene
rolas su savo palydovu ilgai 
nesutinka ant statomų išly
gų, bet sargybos kareiviui 

: davus žinią, kad priešas ar- 
lampion, i\. i. tjnas^ generolas sutinka su 
didžiausių fabn- profesorjaus išlygomis ir 

nori išeiti, bet profesorius

DARBŲ DIRVA i

' — Binghampton, N. Y
Vienas iš <
kų apavalo Endicoti, Job-

t ■ re7kaiZu7agen7rolo7kadtaš 
atsiprašytų jo dukters už 
įžeidimą. Generolas žengia 
žingsnį pirmyn, ištiesia ran 
ką, pasako “atleisk” ir apsį-

Privatiškas geležinkelių 
tiesimas Rusijoj. Iki Rug
sėjo mėnesiui 1915 m., Ru
sijos valdžia davė leidimus 
privatiškoms ypatoms nu
tiesti geležinkelio už $49,- 
900,000. Apart to, privatiš- 
kos ypatos ir kompanijos 
gavo leidimus nutiesti gele
žinkelius vien pasažierų va- 
žiojimui, ant 97 mylių ilgu
mo, už $3,003,000. Apart to 
valdžia geidžia nutiesti nau 
jų geležinkelių, kurie kaš
tuotų $289,700,000. Ilgis pro ■ ninkai įsteigė uniją ir pri- 
jektuojamų geležinkelių tu- sidejo prie Tarptautiškos 
ri būti 4,267 mylios. Tiesi- Apsaugojimo 
mas tų geležinkelių velkasi 
dėlei stokos pinigų valdžios 
ižde, kurį tuština karės rei
kalai. Yra žinios, kad Rusi
jos valdžia nori išplatinti 
šakas dabartinių geležinke
lių, Rusijos imperijoje, 25,- 
000 mylių, bėgyje ateinan
čių penkių metų. Tas viskas 
taikoma, kad išplatinti ge
ležinkeliai pasiektų visas 
turtingiausias ir pramone 
apimtas dalis Rusijos vieš
patystės. Daug iš projek
tuojamų geležinkelių turi 
būti nutiesti per dideles gi
rias šiaurinėj Rusijoj, kas 
atneš neapsakomą ir ikišiol 
ne apvertinta naudą, dėlei 

’ tų girių ne prieinamumo,
ikišiol.

žino darbininkams savaitė
je dirbti 48 valandas vieto
je 60 valandų. Mokestis ne
numažinta. Tame fabrike 
dirba apie 12,000^arbinin- suk išeina duris pr0. 
kų. I - - ...............

— Hartford. Conn. Sheets 
Metai Workers unijos dar
bininkai laimėjo straiką. 
Kompanija pakėlė algas nuo 
47c. iki 50c. į valandą.

— Duluth, Minn. Vaisti-

Kaip bus priimtas 
galutinai ALTS. programas, ! 
tai bus galima dar energiš- . -.........................
kiau — be jokių svyravimų I judėjimu ir lietuvių kulturi- 
dirbti ir kuopa galės dar žy- -kiliniu ypačiai. Paga- 
miau pakilti narių skaičių- i plačiai bus paaiškinta 
mi apie seną, bet garbingą ir vi

Vietinis “Lietuvių Die- tuomet veikiančią ir bujo- 
nos” Komitetas sparčiai dirp^ ™D organizaeųą. 
ba ir manoma, kad Bostone \ S1Uom kar ”«* sumany- 
bus galima pastatyti ant 
gatvių apie 3,000 aukų rin- me visus atsilankyti ir pa- 

žavėte žavėjo klau- kėjų. Surengta jau visa eilėįklauSytl ^^R^jas.

fesorius apsirengia eiti į 
mūšio lauką ir atsisveikina 
savo dukterį. Subėga jo 
kambarin byris pabėgėlių. 
Lauke girdisi šaudymai, ka
reivių keiksmas, kanuolių 
trenksmas, granatų žviegi
mas ir kulkasvaidžio spra- 
gėjimas. Uždanga nusileid
žia ir viskas pabaigta.

Dabar apie lošimą. Loši
me geriausia atsižymėjo 
profesoriaus duktė Alysė. 
Nors truko daug energijos, 
bet visgi už kitus lošė ge
riau. Albertas daugiau bė
giojo negu kalbėjo ir jeigu 
tarė žodžius, tai tik tada, 
kada į sieną atsikreipdavo. 
Matyt nepratęs prie publi
kos. Profesorius su “miesto 
galva” visą laiką išrodė lyg 
ką pametę: rankas gniau
žė, kalbėjo sau po nose, min 
džiukavo, trempė ant vie
tos ir kalbėdami vis žiurėjo 
į savo čeverykų galus. Ma
tyt tėmijo suflerio žodžius. 
Naiviškai išrodė, kaip “mie- 

isto galva” atėjo pas Varną 
’ pinigų, tai vieton atsisėsti 
’ prie stalo ir kalbėtis, kaip 
’ daro visi “džentelmonai”, 

suėję už stalo, pasienyje,

Draugijos.
Unija įsteigta dėlto, kad iš
kovojus trumpesnes valan
das darbo.

— Sacramento, Cal. Vals- 
tijinis Biuras nuo Vasario 
mėnesio iki 1 d. Spalio pa
rūpino darbo 26,914 darbi
ninkams. Tie darbininkai 
uždirbo 4,000,000 dol.

— Indiana Harbor, Ind. 
Standard Forging kompa
nija pakėlė darbininkams 
20 nuošimtį algos.

— Boston, Mass. Apie 400 
darbininkų Hallett & Davis 
kompanijos straikuoja. Jie 
reikalauja, kad kompanija 
pakeltų algas ant 15 nuo
šimčio.

— Springfield, Ohio. Ke- 
lley, geležies fabriko dar
bininkams kompanija pakė- 

Tiesimas geležinkelių pra algas 8 nuošimčiais dau- 
sidės tuojau. Rusijos minis- giaus i valandą.
teriai ir reprezentantai pra- — St. Louis, Mo. Balti- tylomis pasišnekėjo ir kont- 
monės ir Rusijos viešpatys- more & Ohio 
tės finansų, turėjo susirin-' telegrafistams 
kimą, kuriame užgyrė tuo- pakėlė algas ant 
jaus pradėti darbus prie tie- čių daugiau, 
simo geležinkelių per Sibe- — Gary, Ind.
riją, vidurinę Aziją ir šiau-.Car & Foundry Co., žada 
rinę dalį Rusijos Europo- pradėti statyti didelį fabri- 
je.- Nuo šiądieninių geležin- ką, kur gaus darbą 4,000 linta stalas su kėdėmis, o 
kelių turi būti pravesta lini- darbininkų. lošimo visa arena atsibuvo
ja, jungianti Orią, garsų 
plieno ir geležies pramonė
je, su Reveliu, garsių savo 
anglio kasyklomis, prie Bal 
tiko jūrių. Ilgis tos linijos 
bus 1,000 mylių ir darbai 
prie jos nuvedimo turi būti 
pradėti pirmiau už pradėji
mą kitų darbų. Sekant Ame 
rikos pramoninkų žodžius, 
prie ano geležinkelio nutie
simo parsieis pirmais me
tais trįs šimtai milijonų ru
blių, kurių 200 milijonų 
duos Rusijos valdžia, o 100

geležinkelio 
kompanija 
8 nuošim-

American

ribucijos pinigai buvo jau 
Varnos rankose, o tas vos 
pasigriebęsf net nieko nesa
kęs išsiskubino. Visur lošė
jai išeina arti estrados kra
što, o čia vieton to, prie pat 
siftlerio budelės pariog-

— Youngstown, Ohio. Siu pasienyje, už stalo, lyg už 
vėjų unija, kuri buvo susior barikadų. Generolas įkimš- 
ganizavus, straiką laimėjo. tas I paprasto “underoficie- 
Kompanija pripažino uniją ro” uniformą, visai genero- 
ir pakėlė algas darbinin- lu ne išrodė. Ap£rt to buvo 
kams ant 15 nuošimčių. susinervavęs, lyg persigan-
- Washington, D. C. Ap- vos Pr’

skaitliuota, kad nuo pra
džios karės iki šiam laikui 
Su v. Valst. darbininkų al
gos padidėjo ant 12 nuošim- 

i čių. 5,700,000 darbininkų 
per metus gauna 300,000,000 
dol. daugiau negu prieš ka
rę.

reikalams 
aukų apie $200,00 ir užra-i 
syta aukų rinkėjų apie 1000. j Optlllu pa,» mus , ulsuouvo 

Spalio 29 d. rengiama jau prakalbos. Kalbėtojais buvo 
paskutines ir didžiausias ;pakyiesti- dėlegąlmij

Hali salėj. Kalbės J. J. Cur- 
ley, Bostono majoras, J. A. 
Gallivan, kongresmonas, J. 
A. Maynard, Bostono portų 
inspektorius, M. Yčas, Du
rnos atstovas, kun. J. Žilin
skas, kun. T. Žilinskas, ir 
Dr. F. Matulaitis. Prakalbos 
prasidės 2 valandą po pie
tų.

Aukų rinkimui jau leidi
mas nuo Bostono majoro

New Britain, Conn. 22 d. 
Spalio pas mus } atsibuvo

-

» V---------- ---------- — —“'•F'
prakalbas didelėj Taneuil aplankė Lietuvą, beje, kun. 
tj„n —1--= t t r<.._ Bartuška ir Dr. Bielskis.

Prakalbos atsibuvo lietuvių 
tautiškoje salėje. Pirmiau
sia vietinis klebonas kun. 
Grikis trumpa savo kalba 
atidarė susirinkimą ir kal
bėti perstatė Dr. kun. Bar- 
tušką, kurs savo kalboje pa
pasakojo susirinkusiems, 
apie vargus mus tėvnyės 
Lietuvos ir jos išveizdą da
bartiniu laiku, kaip pats yra 
matęs ir girdėjęs, kaip Lie- 

i tuvos žmonės kenčia ne ap
sakomą vargą, skurdą ir 
baimę.

Antras kalbėjo Dr Biels
kis. šis kalbėtojas papasa
kojo apie gyvenimą nelais- 
vių, ištremtinių Vokietijon. 
Papasakojo kaip tie fielais- 
viai turi sunkiai ir daug di
rbti, gaudami mažai valgio 
ir pasilsio. Apart to dar pa
pasakojo daug naupenų 
apie Lietuvą ir jos žmones. 
Galiaus dar kalbėjo kun. 
Bartuška, ragindamas new- 
britaniečius rengtis prie 
Lapkričio 1 d., “Lietuvių 
Dienos”, ragindamas skait
lingai rašytis prie aukų rin
kėjų ir duodamas jiems pa
mokinimų, kaip reikia pra
šyti aukų pas svetimtau
čius.

Tegul bus šiems kalbėto
jams kuogeriausi pasiseki
mai ir kitose lietuvių kolio- 

! nijose, kur jie lankysis.
i Publikos buvo prisirinkę 

1 j pilnutė salė. Rinkta aukas, 
kurių, kiek patyriau, surin
kta $180 su centais.

Vac. Gitevičia.

rie “L. Dienoj” negalės išei
ti aukų rinkti ant gatvių, 
tai galės tos dienos uždarbį 
paaukauti vakare ant kon
certo atsilankęs. Koncerto 
programą išpildyti pakvies
ta plačiai Amerikos lietu
viams žinoma dramos ir mu 
zikos draugija “Gabija” su 
gerb. kompozitorium M. Pe
trausku ir jau rengiamasi 
sparčiai prie koncerto.

Spalio 13 d. siuvėjų unija

ties” administratorius, J. 
Karosas “Darbininko” re
daktorius, F. Bagočius, ir 
Dusevičia. Per prakalbas bu 
vo užrašomi aukų rinkėjai. 
Po prakalbų buvo siuvėjų 
unijos susirinkimas, kuria-

uya, mucj u, k t Pamate moterų hetu- i Atėius žiemos sezonui iau dimu balsu ir žodžius tarda-Į z*emos sezonui jau
viskuose drabužiuose, irgi nonas įstoja į vakarines mo 
kvatoja. Nesinorėtų tikėti, kyklas. Šįmet pažymėtinai 

daug lietuvių lanko vakari
nes mokyklas. Keliolika įs
tojo jau kolegijon. šventa
dieniais Lietuvių salėj įstei
gta lietuvių kalbos ir ant-

mas vis trempė, lyg supan
čiotas, tai žingsnį žengė 
pirmyn, tai vėl atgal. O pro
fesorius klausydamas jo 
kalbos sau smaksojo, lyg ne 
generolui, bet kokiam pus
berniui kalbant Oficieras,

kad toki žmonės turi juokų 
ligą, arba ateina salėn “ant 
drąsos” prisitraukę. Ir kad 
jau kas teip elgtųsi, bet mo- 
ters... Kudmet šiurpulys

PATARKITE SKAITYTI

“DIRVĄ” IR SAVO

DRAUGAMS.
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ną dolerių, nes šiądien jie 
reikalingi, bet tą reikalin
gumą męs tik šiądien pa-

fe ,

Finansų sekretorius — 
S. šleinis, 79 Vine St., Mon- 
tello, Mass.

Iždininkas — K. Vaičiū
nas, 146 Sawtell Avė., Mon-

zuotų žmonių. Vieni iš jų 
neturi širdies, kad atjausti 
savųjų nelaimes, neturi su- 

, kad remti reika-

TMD. Naujos An 
glijos

Apskričio valdybos 
adresai:

Pirmininkas

?
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Dar apie lietuviškas ban- Sirvydas, iždininku Bučins- į 

kas. “Gwiazda Poliarna” kas. I_„ 
rašo, kad Chicagoje tapo: Chicagoje. 
uždaryta dar viena lietuvi
ška, privatiška banka Miko 
Tananevičiaus, prie -18 ir 
Union gatvių. Priežastis už 
darymo šitos bankos buvo 
pritrakimas pinigų depazi- 
toriams, kuriais yra dau
giausia neturtingi darbinin
kai. Stokuojant pinigų de- 
pazitų išmokėjimui, depazi- 
toriai padavė skundą teis
man, kuriam dalykus išty
rus, pasirodė, kad banka su 
visais jai priklausančiais 
įtaisymais verta apie 30,000 
dolerių, o depazitų turėjo 
priėmusi iki 70,000 dolerių. 
Bankos-gi t vedėjai teismui 
tikrina, kad jos nuosavybės 
depazitus išmokės.

Didžiausios iš visų priva- 
tiškų bankų A. Olszewskio 
vės) reikalai irgi atsidūrė 
vįs) reikalai irgi atsidūrė 
teisme, bet nebus teismo už
daryta, nes į laiką paduota 
aplikacija, kad bankos var
das iš privatiškos butų leis
ta pereiti į valstijinę banką 
“State Bank of Reserve”. 
Teismas sulaikė bankos rei
kalus ant 10 dienų ir tuomi 
pažymėjo laiką užbaigimui 
visų reikalų. Taigi nuo 28 
d. Lapkričio Olszewskio ban 
ka skaitosi jau valstijinė 
banka ir bus valdžios prie
žiūroje.

: nos progos į juos dėjo au- ji dalis musų visuomenėskurios kuopos dar nėra už
kas. Ir be abejonės jie turi, yra dar neišsitobulinusi iki i mokėjusios. Todėl butų gei- 
daug pinigų jau sudėję ir tiek, kad remtų visus reika-! stina, kad mažą mokestį 
juos panaudoti kada nors lūs. Ta dalis susideda iš tam kuogreičiausiai užsimokė- 
galės. Šiądien jie tokių au- šių žmonelių, iš šykštuolių tų ir TMD. kuopos pataptu 
kų nerenka, nes yra kitas ir iš mus pačių sudemorali- į N. Angį, apskričio nariais, 
reikalas. Airiai jau nuo se-

■ niau, nors kitokiu keliu rin
ko pinigus autonomijos tik- „ 
siui ir metai Į metus iš Ame- pratimo, 
rikos jie surinkdavo po kelis Į lingu savo tautos reika- 
šimtus tūkstančių. Na, jų j lūs. Antri linki sau nusipir- 
tuos pinigus nunešė neap- kti automobilių ir juomi nu-

£ gi prašoma atsiust mums iš- liais. Ir iš tiesų. Pas mus 
įkarpas iš angliškų laikraš- yra daug “biznierių”, kurie 
čių, kuriuose tilps žinių apie savo pramones, savo turtus 
“Lietuvių Dieną”. Prašome skaito tūkstančiais. Pas 

mus yra amatninkų fabri
kuose dirbančių, kurie prie 
kiekvienos progos mėgsta 
pasigirti savo algomis (tan
kiai dolerius skaitydami ru- 

Įsiškais rubliais, nes jeigu 
uždirba $2,75 tai sako, kad 
$4,75). Pas mus yra ir pro
fesionalų, kurie už savo pa
tarnavimus moka imti at- galvotas sukilimas pereitais važiavę kur Į viešbutį sau 
lyginimus tokius-pat, o kar- metais ir tokiu budu auto- puotą išsikelti, greičiau, ne- 
jtais dar ir didesnius negu nomijos tikslui surinkti pi- gu dolerį paaukauti, nes jo 
svetimtaučiai. Pas mus yra 

i oratorių ir agitatorių, ku
rie net kiaurais maišais vė
ją gali pagauti. Pasiklau
sius jų kalbų, jų pasigyri
mų, kartais, kad ir netyčia 
gali pamanyti, kad viskas
tas, .ką jie pasakoja, yra met pas mus nė nesapnuota reikalingumo, tai fanatizme 
gryna teisybė. Suvedus-gi apie kuomet nors pasitai- paskendę, sudemoralizuo- 
visus tokius Įžymius žmo- kančią progą pamanyti ir tais būdami, dairosi į parti
nes, kas teisybė, butų ir bu- panorėti laisvės, autonomi- jas, Į fonndus ir neduoda 
rys gana didelis. Bet kas iš jos savo tėvynei. Vieton rin nieko, jeigu jo supratimu 
to, kad iš jų paramos arba kti pinigus iš lengvo, vieton neina į jo krypsnio fondą jo 
labai mažai, arba visai nė
ra.

Bet apart parugojimo ant 
Įžymesnių musų žmonių, 
yra reikalingu pažvelgti, o 
priežasčių surasime ir ki
tur. O tų priežasčių toli j ie
škoti nereiks, jeigu greitai 
atkreipsime atydą į musų dos buvo pašvęstos ypatų 
sumanymus ir pamatysime, ’ dergimui, keiksmams caro, 
kad jie keliami tankiausiai plūdimams kunigų, iš kitos 
ne apgalvotu budu. Ot kad pusės vėl atsikartojo kry- 
ir čia minėtasis sumany- žiavojimai -šliupo ir tos pa- 
mas, juk buvo pakeltas kaip čios šiądien mums pradėtos 
tik nelaiku. Jis pakeltas bu- pažinti Lietuvos. Ir nevien mus, jie rėkavo pjudydami 
vo tokiame momente, kada estradose ta revoliucija bu- savo brolius ir erzino vie- 
kiekvieno iš veiklesniųjų vo vedama. Ji buvo ir saky- 
lietuvių jiegos buvo ir da- klose, ir laikraščiuose. Kas 
bar dar yra Įtemptos Į rei- atmena pergyventus laikus 
kalus šelpimo nukentėjusių nuo 1899 m. čia Amerikoj, 
nuo karės. Ačiū tam pasiš- net iki šios dienos, tam ne- 
yentimui ir energijos Įtem- reiks pasakoti kaip laikraš- 
pimui, kuomet visi laikraš- čiuose lietuvių tauta buvo 
čiai, visi kalbėtojai varė agi vadinta nuplyšusiu skarma- 
taciją už aukavimą baduo- lu, stabmeldystės palaikais, 
liams, už rengimą “Lietuvių kaip lygiai nereiks pasakoti nuo estrados girdėti, kad 
Dienos”, tuojn tarpu štai ir apie tai, kaip Šliupas va- butų aiškinama vienybė 
naujas sumanymas, reika- dinta Rusijos špiegu, kad tarp visų, ne žiūrint skirtu- 
laujantis darbo, reikalau
jantis agitacijos. Ir supran
tamas dalykas, kad du dar
bus vienkart dirbti jokiu 
budu negalima, nes stoka 
veikėjų, stoka rėmėjų. O 
ant galo Į ką panašu butų, 
kad keli darbai butų dirba
mi vienu kartu, dargi toki 
darbai, kurie reikalauja vi- 
siuomenės paramos ir visuo 
menės pinigų. O nesant pas 
mus kiek reikiant veikėjų, 
norint remti du ar daugiau 
sumanymų, reiktų apleisti 
pirmiaus pradėtą, antrąjį- 
gi remiant, atsirastų tre
čias, ir tą norint remti, pir
mieji liktųsi neužbaigtais. 
Pas mus juk jau daug kar
tų yra teip buvę.

Kad sumanymas surinkti 
Lietuvos autonomijai sumą

Kitas seimas atsibus; Lenkų spaudos agitacija. 
Kaip seniai lietuviai pradė
jo krutėti savo visuomeniš- 

Išvirkščios nrakalbos So kos dirvos .darbuose, nuo isvirkscios prakaiDos. bo seniai nebuvo lima ti 
Manchesteryie atsibuvo pra 5 . ..® . .
kalbos kur už kalbėtoia pa- ketls tiek simPat1^ ir agl" kalbos, kur uz kalbėtoją pa~ Rq darbo nuo m 
kviesta tūlas Naveckas is ? . . . , . '
Worcester, Mass. Prakalbas kaimynų lenkų, koki mums 
buvo surengusi SLA. kuopa. 
Suprantama, prakalbose tu 
rėjo būti kalbama ir naudai 
to paties SLA., kurio kuopa 
tas prakalbas buvo suren
gusi. Kalbėtojas-gi savo 
kalboje išreiškė pageidavi
mus, kad So. Manchesteryje 
Įsikurtų kuopelė LDLD. 
Prie to dar agitavo prapla
tinimui gatvinės spaudos.

Taigi prakalbos buvo kaip 
tik išvirkščios.

Važiuos Į Lietuvą. Dr. 
Šliupo dukterĮs, Dr. Aldona 
Jankauskienė ir Hypatija 
Šliupiutė yra pasirengusios 
važiuoti Į Lietuvą. Dr. Jan
kauskienė važiuos kaipo na
rė Anierikos Raudonojo 
Kryžiaus ir z-Lietuvoj stos

teko patirti iš jų spaudos \ 
prieš “Lietuvių Dieną”. Len1 
kų spauda nevien talpino 
Lenkų Pagelbos Komiteto 
atsišaukimus, bet nekurie 
laikraščiai pašventė savoski 
Itis ir editoriališkiemsstraip 
sniams, kuriuose lenkų visuo 
menė visa širdžia buvo kvie 
čiama nešti pašelpą Lietu
vai, aukaujant savo skati
kus ir rengiant rinkėjų bu
rius. Ypatingai savo agita- 
tyviškumu atsižymėjo 
“Dziennik Narodowy”, kurs 
ilgame straipsnyje, nors sa
votiškai išvesdamas Lietu
vos ir Lenkijos ateitį, bet 
labai sujudinančiais prive
dimais ragino lenkus gelbė
ti lietuvius, Lietuvos baduo- 
lius, “Polionija” nors trum
pai, bet širdingai, vardan 
krikščioniškumo ir žmoniš
kumo, meldė kiekvieną len
ką atminti Christaus žod
žius apie Samaritoną ir nuo 

Europos karės patekusių imant pavyzdį, eiti pagel- 
Rusijos ištrėmiman. Po to T .
atsišaukimo nekuriam lai
kui prabėgus, tas pats kun. 
Razokas teiraujasi, kas yra, 
kad ant jo atsišaukimo nie
kas ne atsiliepia. Męs, žino
dami, kad Clevelande lietu
vių-liuteronų yra daug, pa
sistengėme rpie juos pla
čiau pasiteirauti, kad suži
nojus, kaip jie atsineša Į 
tautinius prietikius. Ir paty 
rėme nemalonių žinių. Cle
velande gyvenanti lietuviai-

nigai, nors gal ir nevisi, nu- supratimu, niekam nereikia 
ėjo niekais. Bet tai kitas nieko duoti. Iš tokių ne įsta- 
klausimas apie pinigų su- bu išgirsti net ir tokius 
rinktų aukų ^naudojimą, skaudžius žodžius, kaip: “te 
čia tik reikia matyti, kad gul jie stimpa arba eina sau 
jie aukas rinko iš anksto, užsidirbti”. Treti-gi, kad ir 
jie rengėsi prie progos, kuo turi supratimą link aukų

Dėlei lietuvių liuteronų. 
Clevelande yra viena iš se
niausių kolionijų lietuvių 
liuteronų. Apart senumo 
reikia pasakyti, kad ir bene 
skaitlingiausia. Neseniai 
lietuvių liuteronų kunigas 
Razokas iš Chicagos per 
“Dirvą” buvo atsišaukęs Į 
clevelandiečius lietuvius- liu 
teronus reikaluose' tokių 
pat lietuvių-liuteronų, dėlei

bon Lietuvai. Kiek tie len
kų spaudos darbai mums 
gelbėjo, pamatysime vė
liaus. Šiądien męs jiems, 
kaipo kaimynams, turime 
atiduoti padėkos žbdžius už 
atjautimus.

žmones, visuomenę iš lėto auka. Jie mat ne savo bro- 
vesti prie supratimo tautoj liams aukauja, bet fondams, 
reikalų, prie Įkvėpimo jiems Ir teip pas mus dalykams 
tautiškos dvasios, kuomet klaidingai einant, mums 
kitos pavergtos tautos ren- klaidingai viską veikiant, 
gėsi prie progos, pas mus 
tuom patim laiku ėjo de
moralizacijos darbas. Estra-

reikia apgailauti musų pa
čių nesusipratimus, kurie 
daro mums skriaudą, mums 
blėdį ir tai tik dėl mus pa
čių kaitąs. Šiądien žinoma, 
kad pas mus yra daug vei
kėjų, bet nevisiems žinoma 
ką jie ikišiol veikė ir ką nu
veikė. Jie vedė politikavi-

pneligonbučio, o Hypatija liuteronai^ kurie yra krvpę 
Šliupiutė dar baigia Corae- ,ink tautos, tie prisirišę prie 
lio universiteto mokslą ir tą ■ lietuvių ir su jais kruta ly- 
užbaigus važiuos į Lietuvą, Į 
kad ten pastojus už mokin
toją prie gimnazijos. Teipgi 
Lietuvon rengiasi važiuoti 
ir Dr. A. Karalius, iš Chica- i 
gos.

Laikraštininkų suvažiavi
mas. Brooklyne atsibuvo 
laikraštininkų suvažiavimas 

x kuriame dalyvavo atstovai 
nuo: “Tėvynės”, “Vienybės 
Liet.”, “Darbininko”, “Atei
ties”, “Pažangos” ir “Muzi
kos”. Apart to buvo dar ir 
būrelis šiaip svečių. Suva
žiavime daug pasikalbėta, 
bet apart nutarimo link stei 
gimd “informacijinio biu
ro”, daugiau jokių nutari
mų, kaip sako “V. L.”, nebu
vę •

Taigi suvažiavimas buvo 
bergždžias.

Delei aukų davimo.
Neseniai “Tėvynėje” kilo 

sumanymas sumobilizuoti 
1000 lietuvių, kurie mokėtų 
po 10 dolerių Į metus, Lie
tuvos autonomijai. Sumany
mas dailus, nes tikint Į pa
sekmes, galima tikėtis mi
lijono dolerių Į metus. Butų 
tai graži parama Lietuvai. 
Ir tie, kurie to sumanymo 
gražumu pasiganėdino, tuo- 
jaus duokles Įmokėjo, ki-

nūs prieš kitus, o kad su
vesti į vienybę, kad padau- 
gint burius prasiblaivusių, 
kad patraukti žmones prie 
susipratimo, visai jiems ne
rūpėjo. Pas mus labai retai 
teko kam girdėti, kad baž
nyčioje butų skelbta arty- 
mo meilė, retai kam teko

Mokestis reikia siųsti ap
skričio finansų raštininko 
S. Šleinio vardu, išrašant 
money orderius ar čekius 
ant apskričio iždininko K. 
Vaičiūno vardu.

Teipgi apskričio suvažia
vime yra nutarta surengti 
maršrutą agitatyvinių pra- 

1 kalbų ir visą eilę paskaitų. 
Tuo dalykų apskričio val
dyba rūpinasi ir po “Lietu
vių Dienos” bus galima su
rengti. Todėl Naujosios 
Anglijos TMD. kuopos, ku
rios mano prisidėti prie ren 
,gimo. maršruto agitatyvių 
prakalbų ir paskaitų, malo
nės iki 15 d. Lapkričio pra
nešti apskričio vice- pirmi
ninkui J. Žemantaičiui, ku
riam pavesta tas darbas 
tvarkyti.

Prakalbų ir paskaitų lai
ką paskelbs vėliau apskri
čio valdyba.

Kuopos, prisidėjusios prie 
i rengimo maršruto, turės 
.’ apmokėti kalbėtojui už pra- 
.'kalbą ir kelionės išlaidas. 
; Todėl butų geistina gauti 
. žinias kogreičiausiai iš kuo

pų, kurios mano prisidėti ir 
. tada bus galima sutvarkyti 
L geriau maršrutą, kad butų 
. prakalbos ir kelionės išlai- 
. i dos kiek galint mažesnės.

Ten kur nėra dar TMD. 
kuopų geistina butų, kad 
veiklesnieji “Dirvos” skai
tytojai pasidarbuotų ir pa
sistengtų ko veikiausiai T- 
MD. kuopą sutverti. Apsk
ričio valdyba stengsis kiek 
galint padėti organizavime 
naujų TMD. kuopų.

J. Žemantaitis.

giai (nors labai mažai to
kių yra), visai nesiskaity
dami su tikėjimu ir juos ly
giai apeina liuteronizmas 
kaip ir katalikizmas. Ku
riems tautystė ne apeina, tiems ir pasižadėjimo užte- 
tie visi save skaitosi vokie- ko ir po poros mėnesių vis- 
čiais. Jie neskaito lietuviš
kų laikraščių, jiems nerei
kalingos atskiros lietuviš
kos draugystės, dauguma jų 
ir kalbėti lietuviškai nenori. 
Daugelis jų turi šiokias to
kias pramonėles ir dėlto 
kalba savaja tarme, lietu
viškai, bet tai tik reikalui , “kiaurakišeniai 
esant. Tarpe savęs daugiau
sia kalbasi vokiškai ar ang
liškai.

Musų broliams liutero
nams reikalingas geras mi- 
sijonierius, kurs mokėtų 
jiems Įkvėpti lietuvystės 
dvasią.

ALTS. seimas. Ten-pat 
Brooklyne atsibuvo Ameri
kos Lietuvių Tautinės Są- 
daros seimas. Seime daly
vavo 19 delegatų nuo 13 kuo 
pų. Iš nutarimų pačiame 
seime, kol protokolas nepa
sirodė, žinoma tik tiek, kad 
sekretoriui (turto sekreto
riui, kurs sykiu bus ir “pra
nešimų redaktorius”) mo
kėti 100 dol. metinės algos. 
Organais palikta visus “vi
durinės sriovės” laikraščius. 
Svarstatyta programo pro
jektai, kurių buvo net du: 
vienas Pittsburgo konferen
cijos, antras Įstatų komisi
jos pagamintas. Valdybon 
išrinkta: Pirmininkų Kibar 
tas, padėjėju Adžgauskas, 
susinešimų sekretorium 
Mockus, turtų sekretorium

kas nutilo. Dabar “Tėvynė” 
apreiškia, kad sumanymo 
parėmėjų radosi vos 50 ypa
tų ir daugiaus jau nesigirdi. 
Reiškia, užmegstasis dar
bas jau apmirė. Tuom pa
tim primenama, kad iš au
kavusių yra daugiausia 

literatai, 
pora profesionalų, pora biz
nierių ir keliolika šiaip dar
bininkų. Stebimasi teipgi, 
kur dingo daugiau musų 
biznierių, kurie yra gana ... . . _
turtingi, kur dingo tie dar- pin,gų bu™ lr y* Pagal
bininkai, kurie šimtinėmis I "as " romt!aas'.aple V?’ £ 
skaito savo algas amunici- k^.^lbos būti negali, tik 
jos fabrikuose, kur dingo ’abai Jyra’ kad 
tie veikėjai, kurie mėgsta lJls pakll°, ka>P tik nelaiku ir 
garsiai kalbėti apie Lietu- al P*r\eIa’- K“omet J.13 pa‘ 
vos gerovę, kur dingo musų ^1'0’ tada.Jau buV0 reikalas 
skaitlingos draugijos. 2o- baduoh? selp,,,m0: 0 na au" 
džiu sakant, kur dingo vis. i tonomijos jieskoj.mo Apte
kąs tas, iš ko galima tikėtis:dlmasba?U01,Wrautono'?r 
paramos tokiems reikalams?03 relkalals rap,ntls prade- 
kokiais yra Lietuvos auto
nomijos reikalai.

Perskaičius tokius žod
žius, kaip ir pasiskundimo 
žodžius, paakinančius kiek-

Pageidaujamos žinios. Po 
“Lietuvių Dienos” visiems 
bus žingeidu apie tos dienos 
pasekmes, kad žinojus kiek 
amerikiečių trasas ir pasi
darbavimas davė naudos 
musų tėvynei, kiek aukų 
buvo surinkta ir kaip mus 
darbą svetimtaučiai rėmė. 
Todėl šiuomi yra širdingai 
kviečiami musų sądarbinin- 
kai ir skaitytojai, suteikti vieną skaitytoją, kuriems 
mums kuodaugiausia žinių parodoma, kaip yra skupi 
iš visų kolionijų, kur ir ko- musų visuomenė lieka pa
ktas pasekmes davė “Lietu- sakyti, kad, kaip nėra 
vių Diena”. Prašomi pra- reikalo, tada daug išmin
uoti, kiek turėjo rinkėjų iš tingų, daug turtingų, daug 
savo ir svetimtaučių tarpo, galinčių ir daug žinančių 
kiek koki rinkėjai surinko, pas mus yra. Kaip nereikia, 
kiek vietinės draugystės pa- mums net gali pasirodyti, 
r.ukavo, kiek ir koki biznie-’ ’ 
riai aukavo, kaip tos dienos 
lietuvių darbą rėmė svetim
taučiai ir teip toliau. Teip-

kad męs esame visame ly
giais žmonėms kitų tautų, 
bet reikalui parsiėjus, męs 
pasirodome tikrais nuskurė-

Viltis, džiaugsmas ir 
laime.

(Sulyg Dr. Crane).
Gyvenimas remiasi ant 

vilties ir tuomlaikinio džiau 
gsmo. Kas neturi laimės nė 
džiaugsmo, tas turi viltį, o 
viltis yra geresniu už džiau
gsmą, nes viltis žmogų peni 
ateičia, be kritikos. Džiau
gsmas žmogų peni tik tuom 
laikiniu pasiganėdinimu, 
kurs labai greitai nyksta. 
Viltis duoda stiprybę ir drą-

“Lietuva” yra kapitalistų ta- mo tikyboje ar - partijoje, 
rnas, “V. L.”žmoniųtamsin- Bet viskas buvo varoma 
to ja ir tt. Tai vis blizgučiai priešingon pusėn. Laikraš- 
iš praeities mus istorijos, čiuose tas pats. Jeigu visi 
tuom laiku, kada kiti steigė veikėjai, visi laikraščiai bu- 
savo autonomijų fondus. O tų seniau stengęsi vienytis, 
pas mus vos tik šiądien apie kaip kad pradėjo stengtis 
tai susiprasta, pradėta stei- prieš “Lietuvių Dieną”., šią- 
gti fondus, kurie panašus Į dien gal nebūtų reikėję jie- 
budeles padegėliams stato- škoti šaltinių autonomijos 
mas už sudegusių namų de- parėmimui, nes butų jau 
gėsių. Bet ir už tuos kiek pinigų buvę nuo seniau. Ne- 
peštynių, kiek trakšmų ir butų reikėję nė naujų suma- 
nesusipratimų, kurių reik- permatyta, kad tam suma- 
tų tikėtis nuo ko kito, o tik nymų kelti, kuomet butų są kiekvienam, kad žengus 
ne nuo suaugusių žmonių, 
tik ne nuo visuomenės va
dų.

Šiądien męs pamatėme 
reikalą, bet vėlu. Ir tam vi
skam kaltais esame męs pa
tįs, kad ikišiol klaidžiojome, 
snaudėme, vieton visuome
nę tobulinti, vesti ją prie su 
sipratimo, prie pažinimo 
savo locnų reikalų, demora
lizavome ją. Šiądien puldi
nėjame ir vieni kitus šau- maitis, 366 W. Broadvvay, Kada męs jaučiamėsblaimin 
kiame prie darbo, bet tas So. Boston, Mass. gi, tada nustojame vilties. .
viskas panašiu yra kasimui Vice-pirm. — .J. Žeman- Džiaugsmas gemagretai,bet 
šulinio, kuomet, triobėsis I taitis, 366 W. B roadway, greitai ir nyksta, o su vil- 
jau liepsnose. Gerai šiądien So. Boston, Mass. čia to nėra. Geriau yra ke-
butų, kad turėtume autono- Susinešimų sekretorius • liauti, negu sustotu Musų 
mijos fonde, kad ir milijno- S. Geniotis, 79 Vine Street,| gyvenime yra'daug priža-

Montello, Mass. du, kurie ne išsipildo, bet su
vilčia męs vis einame pir-. 
myn. Tarpe tų, kurie neat
siekia savo tikslo tarp jau
nų, kurie mano nuveikti di
delius datbus, tarp netur
tingų, kurie kiek galėdami 
stengiasi prasigyventi ir 
tarpe visų tų, kurie siekia 
ir negali atsiekti savo tiks
lą, yra viltis, kuri juos gai
vina, kaipo maistas.

Dėl viso to, musų pasaulis 
yra pilnas linksmybių, dėlto 
męs be paliovos tikimėsi ge
resnės ateities. Bet jei męs 
suprastume vilties pasla
ptis, Į vilties prižadų ne iš-

nymui ne laikas ir ne vie- į pirmyn, o džiaugsmas yra 
ta. trukdymu kelionėje. Džiau

gsmas nyksta baime, žo
džiuose ar atsiminimuose. - 
Viltis yra amžinai kelianti 

; žmogaus kratinę, saulės 
šviesa, o džiaugsmas yra 
žavkės šviesa, gęstančia nuo 

i vėjo. Niekas negali būti lin
ksmas ir laimingas ant vi
sados, bet gali turėti viltį, 

J. Stri- per visą savo gyvenimą.

jimas, butų tiesiok nedora. 
O kad veikti ir vieną ir ki
tą, tai musų visuomenė, %iu- 
sų tauta yra tam dar bejie- matėme, kuomet vieton dėti 
gė, o ypač dar ir tokiame aukas autonomijos fondan, 

. atvejuje, kuomet mus visuo baduolių dejavimai mus au- 
menės didėji dalis dar tik sis remia. Užpildyti šiądien tello, Mass.
pradeda Į tokius dalykus visus reikalus, kurie pinigų į t NAUJOSIOS ANGLIJOS 
dairytis ir tai dar daugelio reikalauja, juk negalima. TMp KUOPAS 
klaidingi informuojama. Siiprasti juk reikia, kad ma I

Autonomijos reikalais, jos žoji dalis musų visuomenės, Naujosios Anglijos TMD. 
kuri savo duosnumu remia apskričio pirmame suvažia- 
visus reikalus, ir davusi ne- Į vime» nutarta, kad kuopos 
gali priduoti, aukavus nega- prigulinčios prie apskričio 
Ii krūvas pinigų visur umu turi mokėti $1,00 metinės 
laiku suversti. O kad visur mokesties apskričio reika- 
tie patįs aukautojai tik ir lams- Dauguma kuopų jau 
aukauja, tai aišku. Didesnė- nutarė užsimokėti, bet kai-

pinigiškais reikalais mums 
reikėjo pradėti rūpintis ne 
šiądien, bet kokia 20 metų 
atgal. Lenkai ir čekai auto
nomijos tikslams turi savo 
“Tautos fondus” jau apie 
nuo 30 metų ir prie kiekvie



Vaikų mus tėvynės.

Kada išplauksi

(Toliaus bus)

Lašaimusų 
gerai.

bočiai paseno.
Bet čia kįla

dos, žinau, kaip mažas bu-i 
vau, močiutė man kartais 
atnešdavo kokio tai iš bul-i 
vių iškepto blyno, kurį va-

Pasinėrę plaukia.
Iš kurios pusės šitas eiles

— Ką rytoj veiksi?
— Rytoj šokis draugystės šv. Onos.

Kaipo avinėliai, 
Tykus ir nekalti, 
Guli mus broleliai 
Kruvini ir šalti.

Be rankų ir kojų, 
Perskriostos krutinės, 
Mus brolių tautiečių,

Piemenėliai mažuolėliai 
Gano ant laukų;
Prie miškelio, už upelio, 
Bandą gyvulių.
Hm.... bandą gyvulių.

O Dieve galingas 
Išgelbėk nuo karo. 
Išgelbėk nuo karo.... Ne

“Buk 
kraš- 

vargs- 
savuo-

Gurkliutės eilės. Spauda 
Darbininko”, So. Boston,

Japonija užsigeidė Chini- 
jai paskolinti 30 milijonų 
o Chinija atsisakė priimti 
paskolą. Tada Japonija pa
grūmojo karės paskelbimu. 
Chinija nusigando ir pasko
lą priėmė. Tai tik ta Chini
ja ne išmanėlė. Ir kas tai 
matė, paskolą ne priimti. Ir 
gerai, kad Japonija ją iš- 
gązdino.

Jų gilioj senatvėj 
Nėr kam prižiūrėti 
Numirus jų kaulų 
Į grabą sudėti.

Į grabą kaulų nieks 
deda, tik lavonus. Ir tai 
dyvai, kad sušunka kasžin- 
kas:

Susimilkit broliai!
Jie prie musų šaukia.

Scena II.
ir Magdė (įeidamos).
Ką tu, Agota, manai apie tą

Jeigu tik toki geismai ran 
dasi, tai kam dar mėginti 
eiles rašyti? Jei bent paniū
niuoti ką nors apie “Var
gingą Tėvynę” ir jos pak
lausti : 
i Lietuva brangi

Kada numirė senis 
ganas, tai jo turtuose

s perkant reikia būti 
labai turtingam.

tai žvėris, bet pastebėjau 
kitoj eilutėj paaikinimą, j 
kad jis renka medų, tad 
supratau, kad tai yra bitė. 
Tas mane ir išgelbėjo. Iš j

Jonui apie šį nedorą Levisoną.
drįso man kalbėti apie savo meilę. Aš Jo
ną myliu...........
myliu. Aš turiu jam apie tai papasakoti- 
(išeina).

Rytų Pylis
Drama 5-se aktuose 14-je 

atidengimų.
Lietuvių kalbon verte.

B. Skripkauskiute.

seno: misjydavau,
Ji man augino, ji užne- neria, o čia mat dabar ne

šiojo.. .
Nelaimė, kad “užnešio-

sipildymus. męs paliautume Mass. Puslapių 31 prekė 10i
1 centų.

Šioje knygelėje telpa 13 
eilių, kurios, kiek matosi, 
autorės stengtasi kiek ga
lint parašyti originališkai. 
Čia telpa eilės: “Tebemyliu” 
“Varginga Tėvynė”, 
Lietuvis”, “Lietuvos 
tas”, “Neužmirškim 
tančių”, “Mylėkim 
sius”, “Dievo Galybė”, “Su
griauta Viltis”, “Nurami
no”, “Delko”, “Kelkim Tau
tą”, “Persergėjimas Merge
lėms” ir “Persergėjimas 

1 Lietuvaitėms”.
Peržiurėjus visas šitas ei

les, reikia labai pasidžiau
gti, kad tiek darbo padėta, 
kiek iš autorės paveikslo 
(čia pridėto) galima spręs
ti, jaunos moteriškaitės, ku
rios norėta pasirodyti poe
tų eilėse. Bet greitai reikia 
nuo paveikslo akis nukreip
ti į “eiles” ir čia pažiurėjus, 
apgailauti, kad autorė atli
ko ne savo darbą, nes jos! 
eilėse nėra nieko tokio, kas 
eilėms tiktų ar butų reika
linga. Perdėmai visą knyge-: 
lę nerasime jokio senso, jo-j 
kių skiemenų. Mintis mai
noma su kiekviena eilute, 
o jau su kiekvienom dviem 
eilutėm tai būtinai ir todėl 
šias eiles, netik eilėmis* bet 
ir svajone pavadinti negali
ma. Autorės stengtasi nu
kalti eiles iš ni^ko, kuomet 
ir toki dalykai reikalauja 
medegos ir tos medegos at
sakančio apdirbimo. O šito
se eilėse nė nepamanyta 
apie tai, pasiganėdinta vien 
tuom, kad pora ar kelios ei
lutės iškištos, tai kitos vėl 
įtrauktos. Apart eilučių iš- 
kišimo ar įtraukimo, ban
dyta dar ir galūnės vieno
dai suvesti, bet dėl nesupra
timo silibų, ir čia pasirodė 
avižos su šermukšniais, nes 
jokiu budu eilių reikalavi
mams ne atsako toki galū
nių sudurimai, kaip ve: ma
no — tvano; kankinta — 
šventa; apkalta — perver
ta; karę — padarė ir teip 
toliau. Nors galūnių sudu- 
rimo eilėms neužtenka, tai 
visgi reikalautina butų, kad 
galūnės skambėtų bent pa
našiai: tvano — gano; kan
kinta — branginta; apkal
ta — nekalta; karę — pada
rę ir teip toliau.

i Bet didžiausia nedorybė 
šiose eilėse padaryta ( o jų 
butų didelis tvanas, jeigu 
visi poetai teip sauvaliautų) 
tai neturėjime minties ir pa 
siganėdinta tik eilučių sug
laudime ir galūnių šiaip teip

j ką nors tikėję. Ant ^vilties 
stulpų stovi visi žemės įsta
tymai. Tie, kurie jaučiasi 
linksmi ir laimingi, nepaiso 
doros nė teisybės; dora ir 
teisybė rupi tik tiems, kurie 
gyvena viltyje. Gamta leis
dama žmogų į pasaulį, ne
padaro jį laimingu, nes ta-: 
ptų išgama, bet duoda jam 
viltį ir siunčia jį kariauti 
už savo gyvastį. Džiaugsmo 
stygos genda ir jų harmo
nija mainosi, bet vilties har 
monija yra ne mainoma, , 
kaip nuolatinis vilnių oši
mas, kurio męs pasiklauso-, 
me ir keliaujame toliau. Jei
gu visi butų pilnai uzganė- 

-v dinti, tai męs čia butume 
laimingesni negu ten. Be 
abejonės, anoj pusėj grabo 
irgi yra laimė ir viltis, gal
būt ir ten yra troškimai ir 
siekimai prie tikslo, ku
riems nėra galo nė pabai
gos, kaip ir čia, kur nerasi
me žmogaus, kurs pasakytų 
kada nors, kad jam gana lai 
mės.

Viltis yra pasaulyje nepa
sibaigiančiu progresu, kurs 
yra* varomu gamtos spėko
mis. Viltis yra daug gerų 
darbų nuveikusi žmogaus 
sieloje. Ir teip bus kol žmo
gus gyvens, kol męs, žmo
nės, gyvensime su vilčia, 
kol mums rūpės žmonių do
ra ir gerovė. Viltis nepasi
traukia nuo žmogaus, kol 
jis gyvena. Kada viltis nuo 
žmogaus traukiasi, žmogaus 
gyvenimas baigiasi sykiu 
su visais jo troškimais, su 
visais tikslais ir darbais.

. Gamtos įsakymu yra žmo- 
* gui duotų: Eik pirmyn su 

vilčia, o ji bus tavo gyveni
mo vadu.

A. Grigalius.

Raštą apžvalga.
Liudvikas Windthorst’as. 

Vokiečių katalikiškos visuo
menės budintojas. Pagal 
kun. Robertą Swickerathą, 
parašė J. E. K. Spauda
“Darbininko”, So. Boston, 
Mass. Puslapių 24, prekė 
5 centai.

Mažiukė tai knygelė, ku
rioje aprašoma kaip vokie
čių valdžia kitados, nors 
švelniai, - slopino katalikų 
bažnyčią Vokietijoj, kaip 
valdininkai kišosi į bažny
čios reikalus ir tam pana
šiai. L. Windhorstas buvo 
ant tiek gabus, kad stojo 
prieš vokiečių valdžią apgy
nime katalikų ir jų bažny- , 
čios tiesų ir gabaus tapo ga- j 
bus bažnyčios politikas, dė
lei kurio pasidarbavimų, 
katalikų bažnyčia atgavo 
dalį savo tiesų Vokietijoje.

Visas aprašymas šioje 
knygelėje, ne kiekvienam iš 
skaitytojų bus svarbiu ir to
dėl daugelis skaitys ją be 
jokios sau naudos. Neatsi
žvelgiant vienok į tai, kny
gelė verta perskaityti tiems 
kurie geidžia ką nors dasi- 
žinoti iš darbų vokiečių val
dininkų, dasižinoti kaip jie 
elgėsi su žmonėmis kitų ti
kėjimų.

Svarbiausiąja dale šios 
knygutės yra tai geras kal
bos apdirbimas, geras ver
timas, nors yra pusėtinai 
korektoriškų klaidų. Kalba 
gyva, aiški ir skalsi. Čia ke
liais sakiniais daugiau pa
sakyta negu keliais pusla
piais bent kurioje kitoje 
knygoje ar knygelėje. Ver
tėjui už tai reikia pasakyti 
ačiū.

Technika irgi daili, spau
da aiški ir popiera gera. ,

ne 
ne-

tėvyne, 
manoj 

iš vargų 
tvano.

Jau kur kas butų į eilia
vimą panašiau, kad vieton _ 
tvano, butų pavartota žodis Ašaros, kraujuose 
— klano. Bet kas iš to, kad 
čia vėl brangios tėvynės ------- .— r-------------------
klausiama: 4 neskaitytum, negalima sup-

Kada ant upės kranto sto- rasti, kaip ašaros kraujuose 
vėsi? pasinėrę gali plaukti. Tei-

Čia teip išeina, kad viena sybė, po žodžio “ašaros” 
puse lupų butų tariama žo- viršui pakabinta kreskutė, 
džiai, pageidaujanti, kad kuri aiškina, kad tai turi 
miela tėvynė greičiau išp- būti ašarose ir kraujuose, 
lauktų iš tvano, o kita puse bet kad dainuojant dviejų 
tų pačių lupų pageidauja- sakinių perdaug, tai nuo “aša 
ma, kad ji įpultų į upę. Ir Į rų” atimta raidė “s” ir to- 
tokiu budu išeina mozūro km budu išėjo viskas kaip 
prietarlė: “ne su laizda tai ant muilo. Bet gal tik pas tų 
su pagaliu”. Bet jeigu skai- eilių autorę, nes niekas ei- 
tytojas yra mozūras, tai lėse sutrumpinti žodį “aša- 
galima jam pasakyti “Buk rose” negali. Jeigu jau teip 
Lietuvis”, nes čia-pat poetė parsiėjo, tai reikėjo raidę 

: tau padainuos: “s” pavogti
Aš lietuvaitė myliu tą ša- “kraujuose”

nuo žodžio 
ir tada butų 

H “vilkas sotus ir ožka ciela”. 
Kur tėvai mano gyveno. Bet ir teip esant, visgi ne- 
Seni ir jauni liudyti gali, suprantama, kaip panėru- 
Kaip ji man brangi nuo siam galima plaukti. Aš vis 

seno: mislydavau, kad panėręs

mimas jau virsta plaukimu.
Ah! tu nežinoijme. - Nesie

jo”, reiškia, užniurkė. Gana, bėtina, todėl, kad sušunka- 
gana. Ausį kutena tokia is- ma: 
torija. Geriaus eikim pažiū
rėti kur yra “Lietuvos kra
štas”. Nu čia, ot, tuojau:

Žuvys blizga, kruta viz- pasakyta, ar nuo “strytka-
__ _______ ^i__i____i____• _ „

Jokiu budu negalima sup
rasti, kas perkomedija žu
vų lošiama “Lietuvos kraš
te”. Bet ir:

Paukščiai gieda, skraido,
rieda (?)

Ant medžių šakų.
O dar to neužtenkant, jie turėtų būti pasakyta “ka- 

ir: ruoja”, vieton “kariauja”.
Naktį tyli, ilsėt myli (??) ir kad daugiau teip nebūtų, 

į Prie savo vaikų. tai “Mylėkim savuosius”.
Bet ir daugiau ten negir- nes: 

dėtų šposų yra, nes:
! “Bitis” ‘skraido, žieduos

braido
i Medų rinkdama.

Jau tik norėjau jieškoti į
i poetą ir paklausti, ką poezi-
i joj vadinama “bitis”,ir koks akjSe°*net kol •

rio”, ar nuo “bakskario”, 
kurių reikia patiems sau
gotis. Beto dar Siberijos 
kasyklose yra daug karų, 
tai gal nuo tų. Rods, iš vi
so lemento galima dasipro- 
tėti, kad karę vadinama 
“karu”.. Bet kitoje vietoje

Pakol mažą ant rankelių 
Man nešiojai visada;
Kai paaugau, iš akelių
Neišleidai niekada.
Reiškia, kad būdama ma

ža, gyveno savo nešiotės

(Tąsa)
AKTAS II.

Scena I.
(Puikus kambarys. Stalas, kėdės, kny

gų šėpa ir pianas. Įeina Izabelė gražiai pa
sirėdžius, paskui ją Levisonas). i

Levisonas: Ar pameni, Izabele, tą va
karą, kuriame męs važiavome iš miesto? 
Važiavo tamistos tėvelis, tamista, panelė' 
Vanda ir kiti.

Izabelė: Pamenu. Be tų dar važiavo ir 
panelė čenslevičiutė. Vanda man sakė, kad 
daugiau su tamista niekur nevažiuos.

Levisonas: Tik tuom sykiu. Bet kita 
vertus, kas'ji man.

Izabelė: Kodėl tamista teip kalbi?
Levisonas: Ji buvo į mane įsimylėjus, 

o nežinojo, kad aš jos nė kiek nemylėjau. 
Aš.... mylėjau kitą ir ....

Izabelė: (pertraukdama): Teip, žinau. 
Panelę čenslevičiutę.

Levisonas: Panelę čenslevičiutę ?! Ką 
aš duodu už ją.

Izabelė: Nesuprantu tamistos..
Levisonas (liiidnai): Kas praėjo, tas 

jau negrįš ir neverta priminti. Męs turime 
eiti savais keliais. Izabele,, žinai, kaip aš 
tave labai mylėjau. Kartais mąstydavau, 
kad tu mano mintis suskaitai.

Izabelė (pašokus): Levisone! Ką ta- 
tamista kalbi?

Levisonas: Turiu pasakyti tik vieną 
žodį....

Izabelė (perkirsdama): Aš daugiau 
tokių kalbų nenoriu klausyti (traukiasi at
gal).

Levisonas: Izabele! Aš norėjau pasa
kyti, kad aš tave ir dabar myliu.

Izabelė (įsižeidus): Kaip tamista drįs
ti teip kalbėti?! ,

Levisonas (susijudinęs): Izabele! Tie 
žodžiai negali tavęs užgauti, nes.... jau 
esi apsivedus su Jonu Daumantu.

Izabelė (piktai): Kas tamistai galvoj, 
kad aš apsivedus. Pažiūrėk tik į Jono pa
sielgimus, Į jo gerą širdį. Visi Joną myli, o 
kas tamista esi prieš Joną? Niekas.

Levisonas: Žinau, kad niekas. Atleisk 
man, kad teip išdrįsau kalbėti, bet kaip 
brolis aš visados....

Izabelė (pertraukdama): Nenoriu pa
žinti tamistos visai.

JLevisonas: Atsiprašau, labai, kad drį
sau užgauti. Daugiau mano žodžiai tamis
tos neužgaus. Sudiev! Sudiev! Bet ne ant 
visados (žemai galvą palenkęs išeina).

Prieš vestuves ir po 
vestuvių.

PRIEŠ VESTUVES.
Ji šukavo plaukus savo, •'
Jis juos glostė ir bučiavo, 

Prašė, meldė, vieno jos.
Duok dušyte pas’gėręti, 
Visados prie sau turėti.

Duok man vieną iš galvos.
Bet ji jojo nė neklausė;
Suko kasą, čubą rausė, 

Šaipės, erzino tik jį.
Jis nabagas gi sėdėjo, 
Plauko gauti negalėjo — 

Skausmas buvo jo širdyj.
PO VESTUVIŲ.

Bet po šliubo, kaip parėjo,
Jau plaukų jam nes’gailėjo, 

Pilna buvo jų stuba;
Ant kamodos ir ant šėpos,
Stalas pilnas ir “šuflėdos”, 

Tiršta buvo ir sriuba.
Kaunys.

dailutis. -

Dienų užrašai.
(Tąsa)

— Nemanau, kad sugrįžęs ilgai tami
sta gyvensi— atsakė mano kaimynė. Dau
guma juk nuvažiuoja, pabūna kiek ir vėl 
grįžta.

— Aš manau sugrįžęs įsikurti kokią 
krautuvėlę. Matom juk, kaip žydai paė
mę Lietuvoj visą pramonę į savo rankas. 
Argi negeriau butų, kad lietuviai savo vai
kus leistų į mokyklas iki jiems paaugant? 
Matome, kaip žydai savo vaikus leidžia į 
mokyklas net iki kokiai dvidešimčiai metų 
jų amžiaus. Lietuviams snaudžiant, žydai 
viską užviešpatavo kaip miestuose, teip ir 
kaimuose.

— Tai jau matai męs teip nepadary
sime kaip žydai. Žydai moka su žmonėmis 
apsieiti.

— Klausyk, mano kaimyne 
raukiau jai:

: „ — Aš pirmiau jau sakiau, 
savo vaikus ilgai mokina.
savo vaikus leistų į 
amžiaus, tai ir lietuviai mokėtų su žmonė
mis apsieiti ir pramonę vesti, dar geriau 
negu žydai. Ar netiesa?

Ilgai dar aš su savo kaimyne kalbėjau 
apie Lietuyos stovį, kaip Lietuvoj butų ge
riau gyventi ir kaimuose ir miestuose, jei 
tik lietuviai imtųsi prie skaitymo naudin
gu knygų ir laikraščių. Greičiau pasige
rintų ir sodiečių gyvenimas, geriau butų 
negu dabar.

26 Spalio. Šiądien buvau teatre su M. 
Izabelė (viena)/ Ką aš dabar sakysiu Namo einant aš jos paklausiau:

x.- „j... t .....----- Raip jis - Ką rytoj veiksi?
menę. n6.ju- - Rytoj šokis draugystės šv. Onos. 

Aš Joną už viską labiausiai tamista ateisi?
— Šokiai ant mahęs neturi jokios įtek

mės. Dėl manęs gali šokiai nesiliauti per 
dienas, man vistiek.

—. Tai tamista nemėgsti šokių?
— Kokia nauda iš tų šokių? Skaitykit 

kas knygose parašyta apie šokius.
— Tai tamista nemėgsti šokius?
— Šokiai yra užsilikę nuo indijonų ir 

šioje gadynėje jie priskaitomi prie ištvir
kimo.

— Tai tamista nemėgsti šokius?
— Sakau, kad žmogui jokios naudos iš 

šokių nėra ir būti negali. Tik pamislyk: 
Viena merga keli vyrai varžosi: šokina, 
“fundija” jai. Merga irgi nežino ką veikti. 
Visiems pataikauti nestengia, o vieno lai

Prasikaltusią korojai, 
Malonei kartais baudei, 
Ant rankelių užnešiojal... 
Čia ir vėl nelaimė, nes ta

po “užnešiota”, užniurkyta.
už

miršti, tai reikalinga “Die
vo Galybė”, kuri remiasi 
ant:

Jūsų vadovai jie nesigėdi, 
Visokias klaidas spauzdi- 

na; į
Patys purvuose paskendę 

sėdi.

džiaugsmo, kad be poetų Ir kad visk ičjau 
aiškinimų pats dasiprote-į tai 

„ jau kas yra “bitis”, pradė-
nusmailinime. Del aiškumo jau dainuoti, sekdamas to- 
pažiurėkime į “Tebmyliu” | lesnes eiles, ir kasžinkur bu 
(nežinia iš kokios ląstynės čia nudainavęs, jeigu nebu- 
ištraukta toks žodis, kurio Į čia priėjęs vieną posmą, kur 
vieton turėtų būti tik “my- pamačiau, kad:
liu”).

Myliu tą šalį, kurią vadi
no

Lietuva brangia nuo seno. I
Ten mane mažą tėvai au-1

gino, žinau, kad yra duonos ban-
Ten
Na 

klausimas, kas tą šalį vadi
no Lietuva? Neveizdint vie
nok šitos spragos eiliuoja
ma toliau ir išsireiškiamą, 
kad:

Myliu jos kalbą, kuržo- Gal tai kaiminė butų? 
džiai skamba

Ir žinok dabar, jei gud
rus, ką bendro turi meilė 
kalbos su žodžių skambėji
mu, kuomet tarpe tų dviejų 
sakinių lieka atdari vartai, 
kuriuose vieta pastatymui 
klausimo ženklo, klausian
čio, kur tie žodžiai skamba 
ir kur likosi kalbos meilė, 
kur ir kodėl ji čia dingo? 
Gal dėl to, kad užsigeista:

.... pargrįžti prie tėvelių

.... ir atgulti (?!) ant
kapelių?..

Mor- 
sura- 

dindavo banda. Bet ką po- sta ? milijonus dolerių 
neturinčių jokios 

Tai yra lekcija 
kurie mėgsta pirkti

etai vadina gyvulių bando- akcijų 
mis? Nežinau ir nežinau. vertės- 
~ ? į tiems,

Begalvodamas "apie ban- kad žinotų jog ak- 
das atsidunau pne eilių, , 
kurios pačios per save sa
ko: “Neužmirškim Vargs
tančių”, o kad ne užmiršti, 
tai būtinai reikia uždainuo
ti:

Agotą
Magdė:

Barborą Minkevičiutę? Ji dabar visai per
simainius. Pirmiau buvo tokia linksma, bet 
dabar visai kitokia išrodo. Aš žinau, ji la
bai norėtų, kad tik Izabelė numirtų (Iza
belė prasidaro duris ir klauso).

Agota: Ką tu čia kalbi?
Magdė: Ką aš kalbu tai yra tikra tei

sybė,, nes Barbora ir dabar dar myli Joną, 
žinau.

Agota: Tai tik bobų plepalai.
Magdė Ji jo verkdavo kiekvieną vaka- k^is nemoka- Mergai-gi draugauti su ke

liais vyrais tuose šokiuose, ar kaip juos 
vadinate, baliuose, tiesiok yra bjauru. To
dėl aš į šokius neinu ir kitiems eiti nelin
kiu.

Palydėjęs ją iki namų, atsiskyriau ir 
nuėjau sau. Eidamas Elm gatve, priėjau 
kooperacijos krautuvę, kurios vidun įėjęs 
radau vieną darbininką ir patį gaspadorių 
B. Būdamas bendrijos direktorium, užve

džiau kalbą link bendrijos stovio, kur B. 
Jeigu tu nesiliausi kalbėjus, man paaiškino:

— Pramonė eina gerai. Tavoro Išduo
dama po gana daug. Visa bėda, kad žmo
nės ne užsimoka, nes vieni nieko nesakę iš
važiuoja į kitus miestus, o kiti mažai uždir
ba, neturi kuom užsimokėti. Jei teip bus ir 
toliau, tai pramonė ne išsidirbs jokiu bu
du. Būtinai turime kitaip tvarką užvesti; 
arba ne pažįstamiems visai neduoti ant 
knygučių, arba už juos turi kas pasiran-

(Toliaus bus)

Agota: Tai ir kvaila.
.Magdė: Daug sykių mačiau ją ver

kiant ir prie Jono. Jis sakydavo, kad tik 
broliu gali jai būti.

Agota: Tai ištikrųjų kvaila. Verkei to, 
kas jos nemylėjo ir nemyli. Bet Magde, 
mesk tas tuščias kalbas.

Magdė: Agota, teisybė, kad visi vyrai 
yra veidmainiai. <

Agota: <
pasakysiu ponei Izabelei. . —

Magdė: Tu visados tokia šventa (išei
na).

Agota (išeidama): šneka pati nežino
dama ką. Kasžin ar jai neskauda liežiuvį.

Scena m.
Izabelė (įeidama): O, nelaimė, mano 

nelaimė! Visi kalba apie Barborą, kad ji 
(Toliaus bus)
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Juokai.

kiaulės.

nos galima išplakti keturis 
kiaušinių trynius ir juos su
pilti į viralą, maišant šauk
štu, kad lygiai atskiedus.

užpilant paprastos druskos. 
Bet, kad nedaryti sau nerei-

dėlį ištraukia! iš kišeniaus.
Bet aš galiu priduoti 25 

liudininkus, kurie gali liu 
dyti, kad mane tai darant, 
nematė. <

I

Teisme.
— Tavo apkaltinimui yra 

penki liudininkai, kurie ma-

aš bučia tavo tėvu, aš 
kailį teip iškarščia, kad 
jis niežėtų kelias savai-

Gudrus.
— Kas pas jus girdėti ?
— Blogai.
—• Aš nežinau. Kada tik

DIRVA

paskolinęs

:»»»» » »į»!

I
I 
f-

džiams suminkštino širdis 
ir ne tyčia išspaudė iš akių 
ašaras. Nieko stebėtino, nes 
visi buvo girtutėliai, kaip 
sekminių veršiai. Jaunoji, 
arba nuotaka yra paprasta 

į žąsis, nes jokio namų < 
bo ne moka, kadangi jos' 
motina mokino ją visko, tik 
ne namų darbo ir ne šeimy- 
ninkystės. Kiaurą savo gy
venimą praleido stuboj sa- 

Įvo motinos ir motinai, jos 
naminiame darbe ne pagel
bėjo, nė vieną kartą. Jau- 
navedis-gi yra tai tipiškas 
valkata, mėgstantis pralei
sti laiką ant gatvių kampų 
ir daugiau nieko ne veikti. 
Kaip jiedu gyvens ir ves šei 
mynišką gyvenimą, tik vie
nas Dievas gali žinoti”.

“Vakar į musų miestelį 
atvažiavo pirmininkas pat
riotų draugijos. Tai yradi- 
džiausis ėdikas kasdieninės 
duonos, saulei matant. į 
valdininkus jį išrinko alaus 
uzbonai ir dešros, tinkamos 
užkandžiams. • Prieš rinki
mus prižadėjo daug dalykų, 
bet ne išpildė nė vieno. Kaip 
toks žmogus gali turėti pir- 
mybės vietą tokioje draugi
joje, jokiu budu suprasti ne 
galima”.

į “Numirė plačiai žinomas 
[lupikas Jonas Kaselė, turė- 
i jęs 56 metus, 8 mėnesius ir 
13 dienų netikusio amžiaus. 
Priežasčia jo mirties buvo 
retas, bet nuolatinis varto
jimas alkoholio. Velionis tu
rėjo prigimtą papratimo bu 
dą, niekam ir už niekų ne 
užmokėti, net mums už lai
kraštį yra skolingas du do
lerius. Jis turėjo paprotį, 
paėmęs ką nors “ant išmo- 
kesčio” sakyti: “Tegul Die
vas jums užmokės”. Ir gali 
buti, kad jei bent Dievas 
galės užmokėti visas jo pa- duona, iš to padaryk mažus 
liktas skolas, kuriomis jis pyragaičius, pridėk tarpin- 
yra nuskriaudęs daugybę to sviesto, sudėk viską į nu- 
žmonių. Jis buvo ir tiek dar sunktą skystimą ir teip pa- 
turtingas, kad palaidota jį duok į stalą. Vieton smeto- 
ne dažytų lentų grabe, nes 
jo pati pasisavifio jo visą 
turtą, dar gyvu jam esant 
Pati labai džiaugiasi nete
kusi vyro girtuoklio, nes 
turi ant jo vietos kandidatą 
greta savęs”.

Kada laikraštis buvo ats- 
paudintas, “gerbiami” skai
tytojai, pasiskaitę teisingų 

Laiškas Jurgio Washing- [ laikraštyje meluoja kaip žinių susirinko būriais prie 
tono. pasamdytas. redakcijos, išdaužė langus,

Originališkas laiškas, ku- Truputis kantrybės p. išlaužė duris, o redaktorių 
rį savo laiku parašė Suvie- Skriblių pergalėjo Mislija išsivilko laukan, sumušė ir 
nytų Valstijų prezidentas sau ’ “Kodėl negaliu skel pakorė ant arčiausio teleg- 
Jurgis Washingtonas, tėvas bti Msybę, kad žmonės pa- rafo stulpo. Teip užbaigė 
Suv. Valst. republikos, Su-peidauJa grynos teisybės? savo gyvenimą redaktorius 
vienytų Valstijų katalikams Turėsite ją. p. Skriblius.
dingo iš šėpukės po san- Sekančiame laikraščio nu 
ctuarium, Baltimorės kate- ceryje pasirodė naujas sky-' 
drpje. Toje šėpukėje, kardi- riaus antgalvis “Smulkios 
nolas Gibbons laikė visus žinios” su šiokia įtalpa: 
dokumentus savo valdžios “Jonas Bėda, ne rangiau- 
bažnyčių. Visi dokumentai sis visame mieste pramo-!
likosi ne judinti, dingo vien ninkas, šiądien išvažiavo į u^'“‘'žmogui laikr^-

Apie namų vėsinimus 
vasaros metu.

F. A. Niebling iš Cinci- 
nnati, Ohio, pasakoja, kad, 
ne >užilgo pareis gadynė, 
kad žmonės būtinai, turės 
vėsinti namus vasaros me
tu, kaip kad dabar turi juos 

[apšildyti žiemos metu. Nie- 
~ X______  r______  bling pasakoja kaip daug

kilnotis, kas pagimdo orą ir laiko jis pašventė atlieka- 
tokiu budu žmogus pradeda mose nuo darbo valandose, 
kvėpuoti. Vienok, yra daug kol išrado refregatorių, ku- 
daktarų, kurie pasmerkia ris gali atvėsinti kambarius] 
Pulmatorus ir draudžia didžiausiame karštyje, kaip 
juos naudoti nelaiminguose kad didžiausiuose šalčiuose 
atsitikimuose. Apie bloga- kambariai yra apšildomi su 
sias puses Pulmotoro męs pečiaus pagelba. Jis savo iš- 
nieko nežinome, nes męs radimą buvo išstatęs miesto, 
skaitome tik apie atsitiki- parodoje, atsibuvusioje Cin- 
mųs, kuriuose išgelbėta cinnati, Ohio, pereitą vasa- 
žmogaus gyvastis, o apie ką- 
priežastis, kurios būva prie- Išradėjas to refrigato— 
žasčia žmogaus mirties, męs riaus tikrina, kad su ta jo 
nieko • nežinome, arba žino- išrasta prietaisa, bus gali- > 
me labai mažai. Apie tai ga- ma atvėsinti kambarius,, 
Ii žinoti tik tie žmonės, ku- kad ir didžiausiuose vasa- 
rie su Pulmotorais turi rei- ros karščiuose, ne žiūrint, 
kalus, ypač daktarai. Kada kaip labai kambariuose bu- 
Chicagoj, upėje apvirto lai- tų karšta. Ir tai labai mažai 
vąs “Eastland” ten, prie kaštuos. Toiiaus jis tikrina, 
žmonių gyvasčių gelbėjimo kad tos mašinos bus labai 
naudota Pulmotorus. L™ 
tistika parodo, kad 400 žmo 
nių, kurių gyvasčių gelbėji
mui naudota šis aparatas, 
numirė. Nuo to laiko, svei
katos žinovai yra priešingi 
Pulmotorams ir tikrina",kadmiai žmones privargina, tos 
tik senoji metodą yra atsa- mašinos gali buti labai pla
kanti gelbėjimui gyvasčių. Į čiai naudojamos. 
Pagal jų tikrinimo, Pulmo
toro 
delis 
zl 
m

“Pulmotorai”.
Kas yra, ištikrujų “Pul- 

motoras”? Tai yra naujau
sias prietaisas, kuriame yra] 
tlenas, reikalingas žmogaus 
atsikvėpimui. Per lupas ir 
nosį, apmirusio žmogaus, 
jis įeina į plaučius ir po jo 
įtekme atgema kraujo tekė
jimas ir plaučius priverčia

Sta-1 brangios, bet jų operavimas 
parsieis daug pigiau negu 
pečių operavimas. Kaip pa
sakojama, mašina yra labai 
praktiška, ir kaip dideliuo
se miestuose vasaros karš-

daryti, kad arbata butų 
J «ardi-

Kad arbata butų gardi, 
reikia prisilaikyti šių pata
rimų:

1) Įdas, kuriame arbata 
verdama, turi buti akmeni
nis, ar molinis, ir tai pali- 
votas.

2) Idą reikia iššutinti ka
rštu vandeniu, prieš kiek
vieną virimą arbatos.

3) Vanduo, kuriuom užvi
rinama arbata, turi būt švie

Z (šiai išvirtas. Neleistina var
toti vandenį, kurs pirmiaus 
jau buvo virintas, nes teip 
elgianties, arbata neturės nesuvys, 
gero skonio nė kvapo.

4) Arbatą reikia paduoti 
ant stalo ne greičiau po jos 
išvirimui kaip 5 ir nevėliau 
kaip 10 minutų.

5) Nereikia niekad arba
tą virti sykiu su vandeniu, 
kurs reikalingas gėrimui; 
arbatą reikia tik užvirinti 
su vandens mažumu, o tą 
vėliaus pilti į puodelį ar sti
klinę, pripildytą su išvirtu 
vandeniu.

da išsiplėtoja ir arklio rei- 
Daugelyje ’ ūkių, arkliai kia nustoti. Todėlgi pana- 

. yra labai blogai globiami, šiuose atsitikimuose, jeigu
kalingų nuostolių, geriau- afb kitais žodžiais sakant, arklys susižeidžia’ ar nusil-

Arklių globa.

siai yra namų kaminas tan 
kiai iškrėsti.
Kaip užlaikyti gėles siun

čiant kur nors.
Gėlės, kurios yra siunčia

mos kur nors toliau ir kad 
kelionėje nesuvystų, reikia 
jas suvynioti šiokiu budu: 
Sumirkyti keliatą laikraš
čių lapų šaltame vandenyje 
ir keliomis eilėmis apsukti 
bukietą. Paskui į vidurį įdė
ti keliatą ledo šmotelių. Teip 
suvyniotos gėlės, kelionėje

spaudimas yra perdi- Į Kaip teisybė apsimoka 
uo ko gerklės krem- (humoristika) 
čiasi, lūžta ir iš to ge- Vienas mano prietelius,
jo tekėjimas ir žmo p. Skriblius buvo redakto- 
mirti. Apart to, rium. Jis kentė labai daug [ 

vinie, su. Ruimo t o- ant.savo fiziškos sveikatos, 
ro pagelba, randasi 28—30 iš priežasties daugybės laiš- 
nuošimtis tleno, kuomet ty- kų, kuriuos gaudavo nuo 
ras oras, kurio plaučiai rei- “gerbiamų” skaitytojų, ku- 
kalauja, turi tik 21 nuo- riuose jis buvo vadinamas 
šimtį tleno.

Daktaras J. H. Farell, 
kurs buvo kariumenės dak
taru Filipinuose, yra prie
šingas vartojimui Pulmo
toro ir tvirtai stovi už kvė
pavimą, paeinantį nuo su
pimo ir braukymo.

.ar

Viralas iš agurkų.
Paimk tris didelius, rūgš

čius agurkus ir supjaustyk 
juos plonais ritinukais. Api
barstyk juos miltais, sudėk 
Į skauradą ar katilaitį, te
gul biskį pašunta; kada bis- 
kį sušus, užpilk rašalu ir 
tegul teip verdą per pusę 
valandos. Vėliaus skystimą 
nusunk, į ją įpilk Smetonos, 
kad užtektų dviem ypatom, 
sumaišyk smulkiai kapotos 
mėsos su trinta, džiūvusia

melagiu, kupranugariu, ru- 
sofiliu ir kitokiais vardais, 
priklausančiais keturko
jams ir dvikojams gyvu
liams. Susirūpinęs p. Skrib
lius pasiryžo savo laikraš- 
Įtin daugiau nieko ne dėti, 
tik gryną teisybę. Mat skai
tytojai sakė, kad jis savo

tas, laiškas. Peacock, praleisti vakaci-
Spėjama, kad jį paglem- te” 

žė koks senų liekanų mylė- “Jurgis Kudlius savopra- 
tojas, ar akyvas istorikas, monę veda netikusiai. Jo 
Viename iš paskutinių savo store didžiausis nešvaru- 
numerių laikraštis “Catho- mas, tavoras suterštas. Ste- 
lic Review” paduoda apra- bėtina, kad žmogus teip ne- 
šymą apie aną laišką, pagal tikusiai vesdamas savo pra- 
kurio, tas laiškas turėjo di- monę, uždirba teip daug”, 
dėlę vertę katalikams. Ne “Juozas Brudžius staiga! _  _____ ____ _
seniai tas laiškas buvo ran- numirė, palikdamas našlę suejįį tamista vis sakote 
koše Amerikos rašytojo Jo- su keliatu vaikų. Daktarai blogai.
no G. Shea, kuriam buvo tikrina, kad jo mirties prie- — Jeigu aš tamistai saky- 
paskolinęs antvyskupis 5UV0 ®^dies. Paraly- čiaii, kad gerai, tai tuojaus 
Spaulding, 1865 m. Vėliaus te“*n?ai prašytum manęs paskolinti
.. * ji užmušė degtine, nes JMJ24 dol.
jis tą laišką sugrąžino ir jis savo gyvenimą pabaigė kar-________
buvo laikomas cimborijos čiamos pramonėje, buvo kar Nebus dykai, 
šėpukėje net iki šiam lai- čiamninkas’ . Panaktinis, keldamasis iš
kui. “Catholic Review” ape- “Moterystės ryšiu susiri-1 guolio po laiptais ir trinda- 
liuoja į sąžinę to žmogaus, ši°s ypatos: Magdė Vir- mas užmiegotas akis, 6 va- 
kurs tą laišką pasisavino, 
prašydamas, kad tas turė
tų honorą ir tą laišką sug
rąžintų į archyvą Baltimo
rės katedros.

pnėja, o ūkininkas nenusi
mano kokią pagelbą jam 
reikia suteikti, privalo grei
tai pašaukti veterinarą, 
kurs ištyręs ligą, pasakys 
kaip su sergančiu arkliu pa
sielgti. Paprastai arklys yra 
tinkamu prie darbo per 20 
metų, o gyvena iki 40 ir 50 
metų savo amžiaus. Bet dau 
giausia arklys išgyvena su- 
virš 30 metų. Jeigu arklys 
turi gerą gyvenimą, nuo 
jaunystės nėra prismaugtu 
sunkiais darbais, arba jau 
ir suaugęs nėra sunkenybė
mis perdaug privargintas, 
gali buti tinkamu prie dar
bo iki 30 metų. Todėl kiek
vienas, kuris turi savo vald
žioje arklį, privalo pilnai ir 
atydžiai rūpintis jo gyveni- 

' mo aplinkybėmis, jo sveika- 
į ta, jo maitinimu.

ant arklių atkreipiama ma- 1 
žai atydos. Visuomet atme- 1 
narna karvės, veršiai, kiau- : 
lės, paukščiai, bet užmiršta- 
ma arkliai. Arklys yra toks 
kaip ir visi kiti naminiai 
gyvuliai ir todėl reikalauja 
ūkininko atydos ir rūpesčio 
tiek pat, o už kitus nami
nius gyvulius dar daugiau, 
išimant karves. Daugelis 
ūkininkų turi nuomonę, kad 
arklys, apart savo jiegos, 
daugiau jokios naudos žmo
gui nesuteikia, tad nėra rei
kalo apie jį daug rūpintis. 
Tokios nuomonės yra labai 
klaidingos. Kame didžiausia 
svarba, kad arklys turėtų 
didelę jiegą?

Reikia pirmiausia žinoti, 
kad kuo didesnė atyda į 
arklį bus atkreipiama, kuo- 
geriau jis bus maitinamas 
ir prižiūrimas, tuom dau
giau jiegos, daugiau spėkų 
jis turės, o kuodaugiau spė
kos arklys turės, tuo dau-i 
giau žmogui naudos jis su- ] 
teiks. Žinome gerai, kad , 
kaip kiekvienas gyvulys, 
teip ir arklys savo spėkas 
ne pasisemia iš oro. Reika
lingas yra maitinimas, pa- 
išaras, kad jam suteikti spė- 
,kas, ir kuo geriau jis bus 
maitinimas, tuom turės di
desnes spėkas. Bet ne vieno 
tik maitinimo arklys reika
lauja, kad turėti atsakančią 
spėką ir sveikatą. Prie to 
reikalingu yra sistematiš- 
kas jo šėrimas ir švarus už
laikymas. Arklys privalo 

I buti kasdien šukuojamas 
tam tikromis šukomis ir nu 

.... ............  valomas šepečiu ir kada ne- Kleckai is verS1o kepenų. kada turj butj vandeniu nu.
Pusę svaro veršio kepe- la ■ arba vasaros lai 

nų, vieną puodelį sutrintos k jei k išmaudo- 
duonos, vieną kiausmj sau- mas TvartaS; kuriame ark. 
S" laikomas, turi buti šva-

riai užlaikomas, tankiai iš
valomas ir turintis užtekti
nai ventelacijos, nes arklio 
sveikata kaip ir kiekvieno 
gyvulio, reikalauja švaru
mo, tyro oro.

Gerai šeriamas ir švariai 
užlaikomas arklys visuomet 
turi spėkos kelis kartus 
daugiau, negu tas arklys, 
kurs yra menkai maitina- 

•' mas ir užlaikomas nešva- 
_ riai. Męs tankiai matome

Kada tinka valgyti bana- ' 
nūs.

Nedaugeliui yra žinoma, 
kada tinka valgyti bananus 
ir todėl valgo juos prie bile 
progos. Daugumas manoj 
kad bile tik lupyna jau gel
tona, tai ir galima valgyti. 
Reikia žinoti, kad į krautu
ves pargabenama kaip kiti 
medžių vaisiai, visai nesu
nokę, žali. Ten jie per save 
kaista ir nuo šilumos lupy
na pasidaro geltona. Bet 
tas dar nereiškia, kad vai
sius jau yra sunokęs. Bana
nų lupyna turi teip pajuos
ti, kad neliktų ant lupynos 
geltonumo jokio ženklo. Tik 
tada bananas būva savaip 
sunokęs ir yra saldus. Vie
nok, jeigu pajuodęs peril
gai stovės, tuojaus pradės 
puti ir jo valgomoji dalis 
liks karčiai- rūgšti, kaipo 
supuvusio vaisiaus. Supran
tama, tada jis valgymui nė
ra tinkamas ir nereikia val
gyti-

Kaip užlaikyti virtuvės 
įrankius.

Blekiniai įrankiai, po kiek 
vienam numazgojimui pri
valo buti gerai nušluostomi 
sausa mazgote ir nudžiovi
nami ties pečium, jeigu ja
me kurinasi ugnis. Dažytus- 

jgi ir palivotus nėra reikalo 
šluostyti po numazgojimui, 
galima tik suvožtus sudėti, 
tegul patįs nudžiusta. Sie
telius nėra reikalo plauti su 
muilu; šveisti juos reikia 
šepetuku, su druska. Medi
nius įdus ar įrankius, nu
mazgojus nereikia dėti arti 

i ugnies, nes teip juos džio
vinant, perdžiųsta ir suskį- 
la. Aluminiai įdai gali buti 
vartojami tik prie viralo, 
bet niekad prie kepimo, nes 
priskretus jiems, išvalymas 
nėra galimu; nepatartina 
aluminiuose įduose virti 
kiaušinius. įdams prijuodus 
nuo riebalų, norint juos iš
valyti, reikia juos virinti 
šarme, ar pelenuose, varto
jamuose prie skalbimo, ats
kiedus juos vandeniu; virti 
reikia bent valandą ar il
giau, kol net priskretimas 
ar juoduliai pasidarys min
kšti, tada šveisti smulkio
mis smiltimis.

viutė su Matjošium Stul- landą ryto:
Pinsku. Sujungė juos kuni- Į — A, kad tave velniai! Tu 
gas Bauda, kurs prie cere- riu dirbti iki 5 valandai, o 
monijų užbaigimo pasakė čia jau šešios. Na, nebus 
labai netikusį pamokslą, dykai. Pareikalausiu užme- 
kurs girtiems jaunave-, kesčio už valandą ekstra.

MM

pirų. Kepenis reikia smul
kiai sukapoti arba sumalti 
tam tikra mašinėle. Pridėti 
biskį sutrintos, sausos, bal
tos duonos, įmušti kiaušinį, 
užsudyti, įdėti pipirų ir vi
ską gerai sumaišyti. Kada 
viskas teip padaryta, tešlą 
imti po biskį su šaukštu 
(teip, kad kleckai butų pa
ilgi) ir lengvai juos leisti į 
užsudytą, verdantį vandenį. 
Vandenį reikia smarkiai vi- 
rti (gerai uždengtą) per 
minutų. Išvirus viską, rei- žiuoiančius su tokiais ark- 
kia uždaryti karstai istar- • Hais> kuriuos paprastai lu. 
pintu sviestu, j kur, reikia pynom,s vadinama, kuriuos 
Įdėti porą šaukštų gerai su- matant darosi kad & 
trintos duonos. Į stalą pa- vd,yS kankinamas be jokio 
duoti juos su sriuba, kaip pas’igaiiėjimo. Matant t0_ 
žalių žirnių, morkvų ar ga- kius arklius, aiškiai supran- 
leropų. Jeigu veršio kepenis tama> kad jų savininkas, 
parsieitų perbrangiai, gali- yra tinginys ir neturi jokio 
ma naudoti kepenis jaunos SUpratimo apie ūkės vedi- 

mą, neturi pasigailėjimo ant 
savo gyvulio, kurs jo reika
lams pašvenčia vienatinį sa 
vo turtą, sveikatą.

Geras ūkininkas, kada tik

šiųmetinis derlius Wiscon- 
sine.

A. W. Kalbus, narys agri
kultūros departamento Wis 
consino valstijoje, kurs ty
rinėjo šiųmetinį derlių, iš
duoda šitokį raportą savo 
patyrimo: Kukuruzų der
lius yra gana menkas. Men
ko derliaus priežastimi yra 
netikusi sėkla ir dideli tan
kus lietus, kurie siautė an
kstyvame pavasaryje. Šiau
rinė ir šiaurvakarinė valsti
jos dalis nedaug nukentėjo 
dėlei sausos vasaros. Vasa
ros karščiai peranksti nuno
kino augančius kukuruzus, 
o lietus, kurs vėliaus pasi- . 
rodė, buvo pervėlyvu, tad 
jis jau nieko negelbėjo. Kur 
nebuvo lietaus per visą va
sarą ir net rudeniop, ten ga. 
Įima tikėtis kukuruzų der
liaus menkesnio 30—50 bu- 
šelių^iegu paprastai.

Bulvių derlius nėra visai 
geras. Vien šiaurvakarinė
je valstijos dalyje, ačiū šil
tai vasarai, bulvių derlius 
buvo nevisai menkas. Bet 
abelnai imant, šiųmetinis 
bulvių derlius yra daug ma
žesnis negu kitais metais, 
kuomet jos gerai dera.

Dobilai, motiejukai ir ki
tokia žolė, vidurinėje, pieti
nėje valstijos dalyje, visai 
išdegė, dėlei sausos vasaros. 
Ūkininkai ten, apart papra
sto šieno, kitokio pašaro gy
vuliams neturės. Tas pats ir 
šiaurinėje dalyje, kur žemė 
yra lengva. Geriausiai paša
ras užaugo šiaurvakarinėje 
ir vakarinėje valstijos da
lyje, nes ten žemė prie mo
lio, tad prie molio laikanties 
drėgnumui, sausa vasara ne 
galėjo tiek daug pakenkti, 
kiek pakenkė prie lengves
nės žemės.

Kaip greitai galima užge
sinti kamine suodžius.

Tankiai pasitaiko, kad ka 
mine užsidega suodžiai nuo 
ko tankiai gema gaisras, 
šeimyninkė pamačius de
gančius suodžius, greitai pi
la vandenj. Tas yra ne pra
ktiška. Geriausiai ir leng
viausiai įgalima užgesinti

Kaip kepti pyragaičius.
Prie kvortos išsijotų mil

tų pridėk dešimtį kiaušinio 
trynių, įpilk stiklą šildytam, arklys nusilpsta ar susižei- 
saldam piene tris šaukštus džia, kuogreičiausia jį pa
miltų. Viską gerai išmai- liuosuoja iš darbo ir jo svei- 
šius, uždengus pastatyk šil- kata rūpinasi teip kaip ir 
toje vietoje ir teip laikyk savo sveikata, kad kaip nors 
kol mišinys pradės judintis, sugrąžinus jo sveikatą. Nie- 
Kada teip bus, pridėk pusę kad nereikia, kad ir leng- 
svaro nesūdyto sviesto ir viausio susižeidimo pro akis 
teip išmaišius, pridėk dar praleisti, o ypač reikia la- 
puskvortę miltų ir pastatyk bai buti atsargiu, jeigu ark- 
šiltoj vietoj, kad biskį pakil- lys susižeidžia kokiu gelež
ių. Kada tas viskas padary- galiu, ypatingai, kada kokia 
ta, tada išimk mišinį ant geležia pasiduria sau koją, 
stalo ar tam tikro dugno Nors žaizda išrodytų ir la- 
(pirmiau viską geriau su- bai maža, bet reikia atmin- 
maišius), imk po šmotelį ir ti, kad labai tankiai pasi
daryk pailgas bandeles, su- talko, kad dėlei nepaisymo, 
lenk jas teip, kad butų pa- maža žaizda užsikrečia 
našios į savaitinį mėnulį. kraujo užsinįųdinimu, žaiz-

Teisybė.
— Irškau! Po šimts pin

čių, tu man pardavei šunį, 
sakiai, kad jis žmogui nieko 
blogo ne daro. O dabar, žiū
rėk, man visas kelnes sud
raskė.

— Nu? Kelnės juk tai ne 
žmogus.

Patarimas.
— A, tu rakali! O kam tu 

muši savo jauną broliuką? 
Jei
tau kailį teip iškarščia, kad 
tau jis 
tęs.

— Tai tamista, ženykis su 
mano motina, kuri našlau
ja nuo pusės metų.



SKAITYTOJAMS IN
STRUKCIJOS.

1) Norintiems pamatyti 
“Dirvą”, vieną egzempliorį1 
siunčiama dykai.

2) Prenumerata turi būti 
apmokėta iš kalno, už me
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. 
Kerniaus 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) Preiiumeratos 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 
to, atsakymas nebus duo
tas.
Keliaujantiems Agentams

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

2) Nęprivalo imti didesnę tina, tik su tokia išlyga, kad 
prenumeratą negu “Dirvo- prie pseudonimo butų pri- 
je” pažymėta.

*3) Siuntime pinigų priva
lo laikytis tų pačių taisyk
lių, kurios nurodytos skai
tytojų instrukcijose § 3 ir 4.

4) Keliaudami į naujas 
apygardas, privalo “Dirvos” 
administracijai nurodyti tas 
vietas ir kada ten lankysiš, 
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, f 
ministracija atsiteisti sulyg 
1 diena kiekvieno mėnesio,* 
sugrąžinant neparduotus 
egzempliorius (pinigai turi Keliaujantis “Dirvos1 
būti siųsti sulyg skaitytojų gentas, šiomis dienomis lan- 
instrukcijų par. 3 ir 4 ir ke- kysis New Jersey valstijoj, 
liaujančių agentų par. 3). Trentone, Burlingtone, Roe- 
To neprisilaikant, turi už- blinge ir kitur. Pas jį galite 
mokėti bilas ir kolektavimo užsirašyti “Dirvą” ir jam 
kaštus. užmokėti prenumeratą, kai-

4) Kas du mėnesiai pri- ?0 musW įgaliotam agentui,
valo duoti nurodymus, kiek Administracija,
egzempliorių reikalaujama 
pardavimui.

Laiškai turi būti adresuo
ti “Dirvos” administracijai. pas jį ga]įma užsisakyti 
2004 St. Clair Avė. Clėve-1
land, Ohio.

Administracija.

san-
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KAS REIKALAUJA

NUOŠIMČIO?
No.

Alluma ir kitos pasakos Guy de Maupassant’o, vertė J. 
Laukis. Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Netikri 
brangieji amkmenys, 3. Baimė, 4. Du maži kareiviai, 
5. Dienynas padūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užšalusio j 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,pusi 99 . 
tos d-ro J. Basanavičiaus. Šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), čyščių, peklą; 
apie giltinę, marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidipimasi 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 .. ............................................................................... !
Audimo apdaruose ......................................................................

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

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

6 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............................................................................................... I
Drūtai apdaryta ...........................................................................

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.....  T
Drūtai apdaryta ..........................................................................

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 ..................... $1.25
Drūtuose apdaruose..........................................................................1-50

Makaro Sapnas. Apysaka V. G. Koralenko. Autorizuotas 
vertimas. Chicago, III. 1912, pusi. 47 ............................ 15

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.........................................................25

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

Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyvenimo var- 
» gu, paprastai vadinamų bėda. Parašė R. L. Stevenson.

Iš anglų kalbos vertė L. Juras. Chicago, III. 1911, 
pusi. 38 .............  •............................

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

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

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....................................................................................
18 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..........................

20 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 
Puida. Telpa čia sekanti
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..................................................................................................

28 Robinzonas Kražius. 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........

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

26 žmogus nepliuškis. Vertė iš švediško Nėris. Labai graži 
apysakėlė, kaip turtingo prekėjo sūnūs apsivedė su 
varginga mergina ir laimingiau gyvena už kitus, ap-
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SĄDARBININKAMS 
TAISYKLĖS.

Kiekvienam “Dirvos” 
darbininkui žinotina:

Kiekvienas iš “Dirvos” san 
darbininkų privalo žinoti 
šias Redakcijos taisykles:

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

2) Rašyti reikia, ar tai i 
butų žinios, ar eilės, ar vai-; 
zdeliai, žodžiu sakant vis
kas, tik ant vienos pusės po-1 
pieros lakšto, paliekant pla
tokus tarpus eilutėse, kad 
butų galima pataisyti rašyr 
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 
reikalingu slėptis. Šiądien 
daugiausiai laikraščiuose po 
pseudonimais slepiasi tik to 
ki raštininkai, toki sandar
bininkai, kurie, arba mela
gingas žinias rašo, arba to- 11 
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

3

7

8

9

10

12

dėta tikroji pravardė ir ad
resas.

4) Be originališkų raštų, 
priimame ir vertimus, jei
gu yra pažymėta pagal 
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, j

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- 

turi su ad- tę.
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Redakcija.

A. RŪKAS,
a- 22

PLUNKSNOS! I
© T
@ Laikančios savyje rašalą, 

yra dabar plačiausiai 
vartojamos ir tai vienas 
iš parankiausiu rašamujų 
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 pigesnes, kaip 
$2.00 ir tai tik šios kom
panijos, nes bėgyje 3 m. 
daug esome męs jų parda
vę ir visi mus viengenčiai 
kostumieriai yra paten
kinti ir užganėdinti.

PREKE
Nuo $1 iki $10.oo

.. $1.25 ©
... 1.50 © 
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...........................................................85
................................................... $1.15

A. Niemojewski, vertė K. 
apsakymai: 1. šuntakiais,

.20

©

©
©

Scranton, Pa ir apielin- 
kėse yra “Dirvos” įgaliotas 
agentas J. Petrikys. Todėl

“Dirvą” ir užsimokėti pini
gus.

“Dirvos” Administracija.

24
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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. |

Jonai, kur-gi tu taip skubiai begi?
Nagi pas

JPLj W. WISZNIEWSKI
1024 KEMLWOKTH AVE.S. W

Na tai ką gi te p veiksi. “Na, ar-gi tu Juozai dar nežinai, 
aaa mano rytoj vestu ve, tai bėgu nusipirkt GERŲ CIGARŲ.“ O-o-o taip, 
ta ir aš kitokiu nė nerūkau. Tai labai geri cigarai.
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DIRVOS”
SPAUSTUVE

Atlieka Visokius

IŠRAUDOSI*

DARBUS
sa

GAUNAMOS

“DIRVOS“

Knygyne
2004 ST. CLAIR AV.
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“Dirvos” Agentai
Pas kuriuos galima visados užsiskyti 

“DIRVĄ” ir užsimokėti prenumeratą.
PHILADELPHIA. PA.

A. Rūkas. 2544 E. York str.

NEW BRITA1N. CONN.
Vacį. Gilevičia, 98 John Street.

SHENANDOAH, PA.
T. P. Križanauskas & Co. 102
Centre st.,

BENTLEYVILLE, PA.
B. A. Matukonis, P. O. Box 268.

HOMESTEAD, PA.
M, Vaikšnoras. 529 Dicksons St.,

BROOKLYN, N. Y.
M. A. Milukas, 416 Hooper St.,

SCRANT0N, PA.
J. PetrikJ-s, 1514 Ross avė.

CHICAGO, ILL.
J. A. Savetsky, 1714 W. 47th str 

CLEVELAND, O.
Jurgis Brazaitis, 7709 Aberdeen avė.

East

REIKALAVIMAI.
Reikalinnga jauna mergi

na prie stubos darbo. Maža 
šeimyna.
1620 E. 75 St. Suite 4.

Cleveland, Ohio.
.20 Renkalingas geras darbi

ninkas į saliuną. Gera alga 
ir darbas ant visados. Krei
pkitės:

2273 St. Clair Avė. 
City.

Reikalinga mergina ar 
20 moteris prie generališko na

mų darbo. Turi mokėti ga
minti valgį. Nereikalauja 

•451 skalbti. Turi turėti rekomen 
daciją. Gera alga atsakan- 

10 čiai ypatai. Dasižinokite te
lefonu : Garfield 431 
rezidencijos adresu: 

sivėduaius su turtingomis. Chicago, Iii. 1899, pusi. 23.. .10 1566 E. 115 St.

arba

MUSŲ SPAUSTUVE SPAUSDINA 

knygas, konstitucijas, plakatus, cirku- 
liorius, visokias kvitas, laiškams ant- 
galvius, kopertus, tikietus, vizitines 
korteles, ir 1.1. Kadangi musv spaustu
vė įrengta sulig naujausios mados ma
šinomis ir raidėmis, todėl ir spaudos 
darbus atlieka medailiai, greitai ir pigiai

SiŲsdami užsakymus ir pinigus, visados 
adresuokite šiteip:

tt \

2004 ST. CLAIRAVE. CLEVELAND, OHIO

ŠTAI KUR GERA PROGA
Įdėti Savo Turtą Ant Gero Nuošimčio.

City.i

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. 66 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 gra 
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 rau
domis išsimokės. 6102 Wikefeed avė. i r W. 61 gatves, 
prie Madįson 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. Bartoševičius,
2006 ST. CLAIRAVE. N. E.

Central 6488 Proapect 953
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Į viEnitfs žinios |
Savaitinis Kalendorius 

Lapkritys.
4 S. — Karolio
5 N. Zakarijošiaus 21 po S. •
6 P. — Felikso
V U. — Nikando
8 S. — Gotfrydo
9 K. — Teodoro
10 p. — p. M. Globėjos

• ’
kad butų galima anglių pre- Draugystes, kurios turi 
kę pakelti kuoaugščiausiai 
ir tokiu budu besiteisinimai _  _  __
vagonų Stoka yra tik viliu- ; Valdyba Dr, i.M. Vytuto Gnriijes, pe prit- 
gystė. Ohio valstijos guber- globa b. Wr«. Clmla«i, Ohio.

Pir. J. VERSIACKAS,
gystė. Ohio valstijos guber
natorius Willis atkreipė į 
tai atydą ir pasiuntė uiti-i 
matumą geležinkelių kom
panijoms, kad greičiau pris
tatytų anglių į miestus. To 
nepadarant bėgyje 40 va
landų, Pennsylvania ir Erie 
geležinkelių kompanijos bus 
patrauktos teisman

7 d. ^Rinkimai prezidento --------------
ir kitų augštų valdininkų. Slaugytojų straikas.

„ x . 7 Slaugytojų (norsių) LakesiMoteris uz vyrus greites- t ?• • -• • •
t/- 4. j-j r ™ zi™ de hgonbutyie išėjo i strai-nes. Einant dideliam dar- . .. J ., . . , . . . . 1 ka. Jos reikalauja, kad slaubui, kuomet įvairiais budais \ . . * .’ / t • 4. « . gytojoms butu įrengtas surenkama aukos Lietuvos su- ‘ &_ . . ... , . siejimo kambans, kur gale-selpimui ir kuomet draugy- J ’, , tų liuosomis valandomis su-stes yra raginamos prie au- * 

kavimo, kada Clevelando /?s sak0>s*ame 
.. x . ’ , . - , . hgonbutyje jos tokio kam-hetuvių draugystes dar gal- bario neturi ir nore 
veja kiek eia paaukavus tai pasikaibeti turi susi- 
Austos Vartų moterių drau. antPšalitakio Ligonbu. 
gys e vyrams į aise sposą, suprejenms Dr. Warner 
pasiskubmdamos su savo ....... •X F i • • • straikmmkems pritaria ir
gausia au a pirmiausia. tuojaus pasirūpinti rei
reito panedeho. vakare p. E. ka]avimuJs . „ 1
Revoltiene, pirmininke mo- ______
terių draugystės Aušros Va 
rtų, raportavo mums, kad Roosevelto gimimo diena, 
čia minima draugystė, ant Aną dieną T. Rooseveltas 
Tėvynės aukuro deda šimti-; važiuodamas į vakarines 
nę, reiškia, iš savo iždo au- valstijas su agitacijinėmis 
kauja $100.00. Tai pirmuti- prakalboms, sustojo Cleve- 
nė didžiųjų aukų tarp Cle- landė Union stotyje, nes čia 

* velando lietuvių draugys- turėjo laukti kito trūkio.
čių. Garbė Clevelando mote- Gauja reporterių tuojaus jį 
rių draugystei Aušros Var-i apspito ir pradėjo klausinė
tų, už gerą pradžią, už dide- ti daugybės informacijų, 
lę ir širdingą auką. Garbė ■ Rooseveltas į klausinėjimus 
ir už tai, kad su savo bran- ne atsakė, tik nusiskundė, 
gia auka pasiskubino vyrų, kad tą dieną yra jo.gimimo 
draugijoms užbėgti už akių, dieną. Kelionėje gavęs tik 
Žinoma, dabar vyrų drau- nuo vienos moteries linkėji- 
gystės čiulbauja ir kad at
griebus savo unarą, skirs 
nuo savęs didesnes aukas, 
kad moterims nepasiduoti 
ir be abejonės, vyrai savo 

w .^duosnumu pralenks mote
ris, bet pirmybės nuopel
nus nuo jų ne atims.
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“Dirvą“ už Organą

Vice-pirm. F. SAUKEVlClUS, 
UIS E. 68th Str.

Nut. raš, S. BINKIS, 
615 E. 97th Str. N. E.

Iždo raš. A. REMEIKA
8024 Sovinaki Avė.

Iždin. M. SAUKEVlClUS,
3815 Kelly Avė.
Vadas ir Komandieriue

K. SAIMONAS. 848 E.143rd Str.
Kapitonas J. KILIKAUCKAS 3816 Kelly av.

Kapiton. J. SABALIAUSKAS. 615 E.97th Str.NE.
Uutinantas J. ŠUKYS. 615 E. 97th Str. NE.

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

Signalistas
M. GRUODIS. 2011 Hamilton Avė.

Valdyba Lietuvos Sun; Kareivi; šv. Kazimiero 
Gvardijos Cleveland, 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 Heisley Avė. S. E.

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

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

Ofieieriai:
P. ŠARKAUSKAS. 1301 E.55thStr.
J. MAKSIMAVYČIUS. 1542 E. 36th Str.
J. ŠUTR1S. 1088 E. 79th Str.
J. URBŠAITIS. 1448 E. 33rdStr.
J. GAIDELIS. 1402 Orezon Avė.

Sisnalistas.
J. ŠALČIUS. 1399 E. 41»tStr. S

mus ir dovanų kišeninį pel
iuką, su auksinėmis kriau- 
nukėmis.

Valdyba Draugystes šv. Kazimiero Karalaičio 
Horvood, Mass.

Pirmin. JURGIS VERSIACKAS, 
1184 Wash Str.

Vice-pirm. KLEM. SPIRIDAVlClUS
1025 Washington Str.

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

Fin. sekr. JON KAVOLIAUSKAS,
13 Lui« Avė.

Iždin. JUOZAS AKUNEVlClA,
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILEIŠIS,
1162 Washington Str.

Y

Ž

i

THE ST. CLAIR AVĖ.

SAVINGS & LOAN C0.
ĮKORPORUOTA PER OHIO VALSTIJOS VALDŽIĄ.

Už padėtus pinigus mokame penktą nuošimtį nuo die
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 nanjus ir lotus.
Skoliname pinigus ant savasčių (property) ant lengvy 

išlygų.
BĄNKOS VALANDOS:

Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

THE ST. CLAIR AVĖ. SAVINGS & l.OAN CO.
2006 St. CIair Avė. Cleveland, Ohio.

Prospect 953 Central 6488

DR. J. ZW1CK, Kroiouo Pirtię
LIETUVIŠKAS SYHnOjUS. ; Iii OJŲ1U I II llo

1935 St. CIair Avė. N.E. 
(Ant kampo St. CIair ir East 20 gatvės) 

Ant Pakilčio Aptiekos.
OFISO VALANDOS: 

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

TELEFONAI: 
Cuy. Ceotr. *236,

Gyvenimo telefonas:
Nakties laiku:

Bell Presp. 979.

Prince ton 1558-R 
Princeton 2113-R

s

E
2
S

Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 

’ su vanta, tai atsilankyk į musų
................. PIRTJ ===== 

Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki 
12:0u nakties. Subatoms per ištisą naktį. 

Seredos dėl motery.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

rusiškai. Taip-gi statome bankas.
A. SOGOLOVVITZ, 

. 2547 E. 38 GATVĖ. Arti Woodland. 
įk Central 2595-W

Subatoj, 28 d. Spalio šių mėty, atidaro

Naują Lietuvišką Aptiekę
KAMPAS SOWINSKI IR E. 82-ros GATVĖS

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

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

į -I- t

I

T

CLEVEIAND’O LIETUVIŠKA
Namų ir Paskolos

B ANKA
Atsakančiausis įstaiga Cleveland’e 

pinigų sutaupinimui, Prižiūrima ir įkor- O) 

poruota per valdžią valstijos Ohio ant |rįl|n

UaT $250,000.00

Priimame sutaupinimui pinigus ir už 
padėtus pinigus mokame 5$

OFISO VALANDOS:
Nuo 7:30 iki 10:30 Utarninkų vakarais.
Nuo 7:30 iki 9:30 Subatų vakarais.

T. JNETJRA
BUČERNĖ IR GROSERNE

Daugumas musę lietuviu ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti dėl 
tolimo atėjimo. Bet dabar męs, norėdami kuogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti į namus. Galite įduoti orderius per 
musų važiuotoją arba atsilankę į musę krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muų kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausj. Brangis broliai ir seseris nepa
mirškite musu krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2041 HAMILTON AVĖ.

Gerieusios Gyduol^^

DEWOYNO’S
APTIEKOS E 
1653St.ClairAy.Pn6L 17 g. 
6502 Flebl Avė., Cor. E. 65th (Tod)

Čia dirba lietu vys registruotas aptiek o-

Cuy. Central 1781-L

F. DECKER

Gelažies Krautuve.
H ARDWARE

i

1

*
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Rioberinės ir smalinė stogų 
dengymui popieros. Įvairiau
sių rųšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavoj imui šepe
ty ir t t. ir t.t.
Didelis rinkinis Pečių, visokių audy- 
nų, plačiausia rinkinis įvairių-įvai- 
riausių dailydėms įrankių ir 1.1 ir 1.1.

2155 St. CIair Avė.
Central ?785-W

5608 FieetAve., Cor. E. 57th.
Čia dirba Hetuvya registruotas aptieko- 

rius— J Smailis.

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

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga- 
lima gaut teisingus patarimus. 3regacijos iždan, kad butų 

sunaudoti bažnyčios staty- j' 
mui. Jie prisižada čėdyti 
gaunamus nuo vyresniųjų @ 
pinigus, nepirkti saldainių ©3?04SUPERIOR AVENUE.
-.................................- @-

© 
© 
© 
© 
©

nė bovylų ir teip sučėdyti 
augščiau minėtą sumą .

Atidėjo nusprendimą. Ma 
rė Spinello sykiu su savo 
vyru, kaltinami už žmogžu
dystę. Teismas vienok nors 
moterį nepaliuosuoja nuo

Aukos plaukia iš kitur, kriminališkos baudos, bet, 
Vietinė “Lietuvių Dienos” kad ji yra arti gimdymo, 
komisija atspaudino specia-. nusprendimo laiką atidėjo 
liškus laiškus ir išsiuntinėjo kitam sykiui. Po gimdymo 
juos į svetimtaučių firmas bus teisiama kaipo prasi- 
ir biznieriams, prašant au- žengėlė žmogžudystės pir- 
kų Lietuvos sušelpimui. Ik?mam laipsnyje.
“Lietuvių Dienai” “Dirvos” --------------
administracijon atsiųsta su- Krovė turtus savo kudi- 
virš 30 dolerių aukų, visai kiui. Detektivai susekę are- 
iš kitų miestų, kaip tai iš štavo W. Nortoną su jo pa- 
Detroit, Mich. ir kitur.

vi-
tik

Geriausi vaistai nuo 
šokių ligų galima gauti 
Usevičiaus Aptiekoje, 1172 
E. 79th St., Cleveland, O.

Cuy Princeton 1539-R 
Bell Rosedale 2717

čia. Jų namuose padarius 
kratą, atrasta daugybę pa
vogtų brangių graznų, žie
dų, laikrodėlių ir kitokių 
brangenybių. Policijoj klau
sinėjant. Nortonienė sakėsi, 
kad ji tų visų brangenybių 
nereikalauja sau, bet ji įvai
riais budais daugino ir kro-

Atitaisymas.
Mus prašo atitaisyti ži

nią iš New Britain, Conn., 
kuri tilpo 43 No. “Dirvos”. 
Ten aukavusios draugystės 
turėjo būti šiaip pažymė
tos: Šv. Kazimiero Lietuvos 
karalaičio aukavo $15,00. 
Apšvietos draugystė (pašel- 
pinė) $25,00. Ukėsų nepri- 
gulmingas kliubas (pašei.).

Apvaikščiojimas 10 metų 
sukaktuvių. Pereitame ne- 
dėldienyj šv. Juozapo drau
gystė apvaikščiojo sukaktu
ves 10 metų savo gyvavimo. 
Apvaikščiojimo iškilmės at
sibuvo su paroda gatvėse, 
kur dalyvavo C. L. T Be- vė naujai kuomet nors gim- $25 00 Sv Andriejaus drau-
nas, Lietuvos sūnų benas siančiui kūdikiui. Visų at- 
šv. Kazimiero ir D. L. K. rastų pas ją brangenybių 
Vytauto draugysčių karei- vertė pereina $5,000. 
viai, šv. Jurgio draugystė, 
Aušros Vartų moterių drau 
gystė ir kitos. Vakare Ac- 
me salėje atsibuvo vakaras 
su programų, kurs susidėjo 
iš dainų C. L. T. Choro ir 
Vyčių 25 kp. choro dainų, 
solų, prakalbų ir vaidinimo 
“Jono širdis”. Vaidino C.
L. T. Choro vaidinimo rate
lis. Ateinančiame numeryje 
tilps platesnis aprašymas.

gystė (pašei.) $25,00 ir šv. 
Jurgio draugystė (pašei.) 
$25,000. Viso $115,00.

Atlankė kapus. Pereitame 
nedėldienyje, pasitamau- Redakcijos Atsakymai, 
jant gražiam orui, vietos------------
katalikai atlankė katalikų Tomsonviliečiui Žinutę 
kapus: Kalvarijos, šv. Jono sutrumpiname, nes likusioji 
ir šv. Juozapo. Lankytojų dalis skaitytojams neapei- 
minia susidėjo iš 30,000 žmo na. Prašome tankiau raši
nių, su kuriais lankėsi 9 ku- nėti ir tai apie svarbesnius 
nigai ir vyskupas Farelly. lietuvių reikalus.
Apart giedojimo visų šven- Senberniui. Laikraštin pa 
tų litanijos, buvo sakyta j>a talpinus tamistos raštelį,

. . mokslai 9 kalbose, beje ang- atsidurtume teisme. Prašo-
Anghnis badas. Delei sto- iigĮęajt vokiškai, vengriškai, me rašyti apie vietinių lie

kos anglių, kūnų preke kjla itališkai, lenkiškai ir horva- tuvių judėjimą, 
vis augstyn, fabnkams grę- f-igv-oi - ....
šia pavojus, nes neilgai tru-1 ' ______ Lietuvos Duktei. Ačiū,
kus turės sulaikyti darbus, . Peržiūrėsime vėliau. Jei bus
nes negana, kad prekė kįla, Vaikai pasižada sudėti £alima pataisyti, sunaudo- 
bet ir už didelius pinigus $1,151. Prieš porą mėnesių qime‘ Prašome rašyti žinu- 
anglių visai nepristatoma. sudegus “Hough Avė Cong-1 vietos lietuvių gyveni-
Geležinkeliai teisinasi, kad regational” bažnyčiai, ku- mo- 
stoka vagonų neleidžia ang- rią dabar norima atstatyti Gailučiui. Sunaudosime 
lių pristatyti. Miesto tary- už-99 tūkstančius dolerių, vėliau, progai pasitaikius, 
bos paskirta komisija išty- kongregacijos vaikai pasi-) Agentui. Keleiviui, M. 
rė, kad anglių vagonų ilgiau žadėjo įsteigti savo fondą • Draugui ir kitiems 
sios virtinės stovi laukuose ir surinkti 1,151 dolerių ir Sunaudosime. Prašome pa- 
ir. tyčia į miestą nevežama, tuos pinigus atiduoti kong-. rašyti daugiau.

i Šokiu Mokykla g
-) PROF. KLIMĄVYČIAUS -

TARPE E. 36 IR 38 GATVES
Vyrams $4.oo Merginoms $2.oo už

10 LEKCIJŲ.
Lekcijos atsibuna kas Panedėlio ir Pėtnyčioe vakarais ' 

nuo 8PO iki IIOO valandų.
Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai išsilavinti

—'šokius šokti, tad atsilankykite į viršnurodytą vietą, o męs 
©gvarantuojame, jog išmokinsime visokius šokius ir į trum- 
@pą laiką beskirtumo, ar jauną, ar seną.

gALEKNAIrBllKAliSKAS
H pirmos kliasos

I Mėsinyžia ir Oaržoviy
1 KRAUTUVE

; Išvežioja užsakymus į visas da- į 
:|lis miesto. Draugyjų vakarų ren- ■: 
į gėjai ! Paveskite mums ap- : 
j rupinimą jus rengiamus vakarus į 
i valgomais dalykais, męs turėdami : 
> mašiną iš vežiojimui greičiausiai ir : 
Į tinkamai išpildisime.

ę 6712 SUPERIOR AVĖ. i
Į Ressdalt 185-M PrtBCitM 1081-t :

Natfjos Knygos.
. Parankiausias būdas vokiečių kal

bai pramokti. Prekė 35c.
Elementorius ir vaikų skaitimėliai. 

Prekė 25c.
Mokykimės rašyti. Parankiausia kny

gutė pramokti gražiai rašyti. 25c.
Daktaras kišaniuje. Su daugybe 

daktariškų receptų. 75c.
Kišeninis žodynlis, labai paranki 

knygelė mokintis angliškos kalbos 50c.
Klausimai ir atsekimai, kaip išsi

imti ukėsistės popieras. 15c.
Gyvenimai Šventųjų. Skaitymai dėl 

kožnos dienos su paveikslais. Skutos 
apdarais, auksynės literos $5.00.

Teipgi didžiausia sankrova visokio 
turinio knygų: pasakų, istorijų, BibH- 
jų, angliškos kalbos rankvedžių ir rank- 
vedėlių. žodynų, puikiausių maldakny
gių, kryželių ir kitokių religiškų reik
menų ir Lt Taipgi įvairiausių rašy
mui dalykų ir visękių popierų.

Kuomet reikalausite, kokių nors 
knygų, malonėkite kreiptisi šiuo antra
šu. „

DIRVA” 2004 St. CIair in. Clmlnd, Ohio
PARDAVIMAI.

Paniduoda farma sa visais reika
lingais triobėsiais už $2.500, 40 akrų 

. žemės. Išmainome ant kitokio neju- 
AČ1U. dinamos savasties arba parduodama.

Kreipkitės laišku arba ypatiikai.
L. Beoaarski,

2110 Proapeet Avė.

9 @
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©
Tel. Cuy. Central 7622-R (G))

J. ZAUNES

UETUVYS

Iškabų—Šildų 1

STIKLO, ELEKTROS IR 
MEDŽIO.

©©©©©©©©©©©©©.

© PETRAS BARIS @
- oilaiko - (S)

@ PUIKŲ PULRUMJ @ 
@ Taipgi visokių minkštų gėrimų @ 
(g) saldainių. Cigarų,Cigarėtų, Ta- (g) 

bako ir t. t. Tad užkvieciu ger- 
biamus savo viengenčius lietu- 
vius atlankyti ir manę, o busite Į®' 
užgenėdinti. ©

1648 St.Clair Avenue N. E.
@ Arti E. 17 gatvės.

©©©©©©©©©©©©©
K

Or. FRANCIS KENNEDY,
DEMTISTAS
OFiro VaLndos:

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

Panedėliv. Utarninkų ir Seredų vakarais 
nuo 600 iki 7:30.

Ml iMtUlt 23ZZ-* C«y. CMrt. MZM
5402 Superior Avonuo

Cw. K. SSth «tr. CLCVELAND, O.

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

“Dirvos” Administracija.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
KNINGYNE GAUNAMOS KNINGOS:-

Aisopo Pasakos — pusi. 364 ............... .................................................... i
Andersono Pasakos — pusi. 82 ..............................................................
Apie Sveikata — pusi. 16 .............................................................................
Audra Rosi joje — pusi. 65 ........................................................................
Diedai ir Gražina — pusi. 61 ...................................................................
Japonų Konstitucija — pusi. 61 ..............................................................
Kaip Bulgarai ingijo laisvę (dalis I) .....................................................
Kaip Bulgarai ingijo laisvę (dalis II) ................................................
Kaip Japonai gyvena dabar — pusi. 48 ............................................
Kas iš ko pareina? ............................. ...........................................................
Kelionė į 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 .. 
Lietuvos Gaspadinė — pusi. 80 .........................................................
Mainieris ir Leberit? — pusi. 60 ............................................................
Našlaitė — pusi. 22 ........................................................................................
Naujas būdas išmokt rašyti — pusi. 24 ...........................................
Nuo degtinės — pusi........................................................................................
Padėjimas Lietuvių tautos rusų viešpatijoje — pusi. 120 .... $1.00 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 .............................................................. 5c.
Perspėjimai apie šventą tikėjimą .....................    10c.
Rodos motinoms — pusi. 18 ........................................................................ 5c.
Sulaukė — pusi. 132 .............................................................  25c.
SLA.* Istorija (1886—1915) $1,50; audimo apdar............................ $2.00
švintant — pusi. 126 ............................................      25c.
Tamošius Besotis — pusi. 24 ..................................................................   5c.
Trachoma — prie šviesos — pusi. 100 ................................................ 20c.
Vaikų Draugas — pusi. 64 .....................  15c.

Visas šias knygeles SLA. nariai gauna už pusę kainos. 
Reikalaudami knygų, parašyRit aiškiai knygos vardą.

Pinigus geriausiai siųsti per paėto Money Or
derį, paprastame laiške, užadresuojant:

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

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj

VIENYBE LIETUVNINKU
Eina jau 30-tus metus.

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams: 
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir 
kitur $3.00 metams: $1.50 pusei m. 
Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika

lavimo dovanai.
J. J. Paukszti* & Co.
120-124 Orand Str.,

3
$1.25 
20c. 
10c. 
20c. 
25c. 
20c. 
20c. 
20c. 
10c. 
20c. 
10c. 
15c.

. 15t. 

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

. 20c.
40c. 
35c. 
25c. 
15c. 

,10c. 
10c. 
10c.

i

■

■c

A. URBŠAITIS
seniausia

LIETUVIŠKA

BARBERNE
Pas mus ilgai nelauksi, nes 
greičiausiai ir geriausiai at
liekama darbas tai pas mus.

2271 St CIair Ave.NJE.

Brooklyn, N. X.

** ...........i d r ” i isįj|

DR. I.E. JASINSKI 
607 ROSE BLDG.

▼ALANDCMT
11 iki 12 vnlunlienkK ir nuo 2 iki 8

vbL po plotu. Nedlliomie ant parrikalavimv.

Aafrn Oftm. 1374 E. 2S-t#i Sihn.
▼ALANTO.' 

NaaSMIklMtral ryto, nuo Įtiki po
pMp ir M. t iki 7 rai. vakaro.

J4«MUo«ni* nuo < iki* Vyto Ir nuo «Iki ? rak
Ma M1UJ Cm*. 7MM

n L. Bednarski
NamusjrFannas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkite. laiAku ar

ba ypatiškai.
J L BĖDNARSKI,
TI 2110 Prospect Avenue. fa


