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Atėmus fran- 
vokiečių fortą 
buvo rašoma, 
Vaux randasi 
kad diena po

vokiečiai Lietuvą skiria nuo 
Lenkijos.
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Pradžią jau padarė 
kanale, atakuodama 
transportinius lai-.
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tame, kad vokiečiams stoka 
amunicijos, kas leido paimti 
talkininkams Bapaume, Pe- 
rrone ir kitas svarbias pozi
cijas, kuriose vokiečiai ti
kėjosi ilgai laikytis. Vokie
čiai sako, kad Vokietija’jau 
praleido amunicijos krizį ir 
kad dabar fabrikai galės jos 
užtektinai pristatyti.

BUŠAI NETEKO 1,500 
KAREIVIŲ-

Berlynas. Visoj Galicijoj 
pastaruoju laiku, rusams 
pradėjo nesisekti. .Jie netik 
negali pasivaryti pirmyn, 
bet nepajtegia nė atakuoti 
vokiečių. Vokiečiai-gi tuo 
tarpu pradeda rusus užpul
dinėti, užduodami j tems di
delius smūgius. Ant kairio
jo kranto upės Stohod ge
nerolas Linsingen atakavęs 
rusų kariumenę, paėmė 1,- 
500 rusų nelaisvėn. Apart 

___ ______ ______  to vokiečiams teko daug 
laisvėn 4,700 austrų. Aust- 

-__. rai kpntratakuoja italus,
bet neturi jokių pasiseki
mų. "

ITALAI LAUŽO AUSTRŲ 
JIEGAS.

Rymas. Italų ėjimui lin- 
kuiTriesto nėra galo. Be
veik trečia dalis austrų ka
riumenės visai sunaikinta. 
Keliatas austrų batalijonų 
ir kiti regim entaisunaikinti 
Mažiausiai žuvo 15,000 aus
trų. Italai paėmė mylią il
gumo geležinkelio Vogers- 
ke. Mūšiai eina arti Kemer- 
plisce. Toliau j pietus tos 
apielinkės italai persilaužė 
per austrų linijas. Tuose 
mūšiuose italai paėmė ne-

- NAMINĖ KARĖ GRE- 
KIJOJ.

Londonas. Grekijoj užsi
degė naminė karė. Apielin
kėje Tessali tarpe revoliu- 
cijonierių (Venizelos šali
ninkų) ir karaliaus kariu
menės eina smarkus susirė
mimai. Revoliucijonieriai 
daugelyje vietų ima viršų. 
Jie užėmė Katerina apie- 
linkes ir eina pirmyn ant 
Lorissee, 130 mylių į šiau
rius nuo Atėnų. Tose apie- 
linkėse manoma bus dideli 
mūšiai, kadangi karalius pa 
siuntė daug kariumenės. 
Revoliucijonierių skaitoma 
apie 30,000. Ta kariumenė 
buvę Venizelos suorgani
zuota, kad karę apskelbus 
tuojau užpulti ant Bulgari
jos. Karalius Konstantinas 
išleido atsišaukimą į savo 
kariumenę, prašydamas, 
kad kiek galint gintų Atė
nus nuo įsiveržimo revoliu
cijonierių. Atėnai yra labai 
saugojami.

VOKIEČIŲ PRANEŠI
MAI.

Berlynas. Visame vakari
niame fronte vokiečiai pri
pažįsta franeuzų ir anglų 
laimėjimus. Oficiališkai ske 
Ibiama, .kad anglų kariu
menė paėjo pirmyn apie- 
linkeje Guedecourt ir Curce 
lette, o franeuzų kariumenė 
pasislinko apielinkėje Les 
Bueufs ir kitose vietose. Į 
vakarus nuo Le Translay 
anglai bandė atakuoti vo
kiečių pozicijas, bet greitai 
buvo atmušti. Kaip kur mū
šiai -eina tik rankinėmis gra 
natomis.

VOKIEČIAI APLEIDO 
FORTĄ VAUX.

Berlynas, 
euzams iš 
Duaumont 
kad fortas 
pavojuje ir
dienai gali patekti atgal į 
.franeuzų rankas. Fortas 
Vaux yra viena iš svarbiau
sių tvirtovių ginančių Ver- 
duną. Kuomet Vokietijos 
sosto įpėdinis buvo jį apgu
lęs ir kol paėmė, paklojo 
daug savo kariumenės. Da- 
bargi iš Berlyno pareina 
žinios, kad vokiečiai aplei
džia fortą Vaux. Nors ir 
sakoma, kad Vaux vokie
čiams nėra svarbiu punktu, 
bet galima manyti, kad Ver
duno fronte vokiečiams kas 
kart einasi blogyn. Jie trau
kiasi atgal.

DIDELI ITALŲ LAIMĖ- 
JIMAL

Rymas. Italai atnaujino 
veržimąsi linkui austrų mie 
sto Triest. Ofensyvas ita
lams labai pavyko, nes visur 
sumušę austrų kariumenę, 
užėmė naujas pozicijas. Ofi- 
ciališkai skelbiama, kad tuo 
se mūšiuose italai paėmė 
nelaisvėn 4,731 austrų ka
reivį. Apart to, italams te
ko daugybė kulkasvaidžių, 
šešios didelės kanuolės ir 
visokios kariškos medegos.

bia, kad į šiaurius nuo Bit- 
lis ir į vakarus nuo Petra- 
kolai, Čurkur ir Naršen, bu
vo smarkus susirėmimai ru
sų su turkais. Rusai visus 
mušius laimėjo. Apielinkėje 
Haimadanu turkų armija 
tapo išmesta iš pozicijų kai
muose Alchmetabab, Ind- 
zilbaši Uchtepe, Halamabab 
Viand ir Mazre. Kitose vie
tose teipgi rusai sumušė tu
rkus. Paėmė daug Belaisvių 
ir karinės medegos.

JAPONJJA (GELBSTI RU
MUNAMS.

Berlynas. Paskutiniuoju 
laiku, kada rumunai pradė
jo tvarkytis ir atsilaikyti 
prieš teutonus Transylvani
joj, vokiečiai sako, jog prie
žastis to yra, kad rumu- 
Įnams greitu laiku atėjo pa- 
gelbon rusų kariumenė. Tei
pgi rumunams davė didelę 
pagelbą Japonija, kuri at
siuntė daug savo oficierų ir 
sunkios artilerijos. Vokie
čiai sako, kad Japonija kiek 
galėdama siunčia pagelbą 
rumunams tame kritiškame 
laike.

RUSAI SU RUMUNAIS 
ATSILAIKO PRIEŠ TEU

TONUS, 
t

Londonas. Dobrudzy fron 
te ruso-rumunų kariumenė 
pradėjo atsilaikyti prieš vo
kiečius ir bulgarus. Žinios 
ateina, kad rumunai pama
žu pradeda net atakuoti vo
kiečių pozicijas. Teipgi ru
sai su rumunais Dabrudzy 
fronte prieš gen. Mackense- 
ną pastatė apie 300,000 ka
riumenės. Susitvarkius ka
riumenė pradės savo ofen
syvą.

Prezidentas dar neišrink
tas. Jau 36 valandos prabė
go nuo uždarymo balsavi
mų budelių ir šį rytą, leid
žiant “Dirvą” į spaudą, dar 
nežinia kas liks prezidentu. 
Balsai iš visų valstijų eina 
labai pamaži ir vieną valan
dą Hughes viršija, kitą Wil- 
sonas. Manoma, kad yra 
kokios suktybės. Gali būti 
antri balsavimai. Konstitu
cijoj nėra tam tikrų taisy
klių.

“Lietuvių Dienos” pasek
mės. Apie pasekmes “Lietu
vių Dienos” irgi nėra žinių. 
Daroma tik spėjimai. Nieko 
tikro. Spėjama, kad aukų 
surinkta suvirš 120 tukstan 
čių dolerių. Tą galima bus 
sužinoti tik pagal korespon
dentų padavimus, vėliaus.

Petrogradas. Vokiečiai 
buvo atakavę rusus apie-, 
linkėj kaimo Moveiki, į šiau 
rius jjuo-Postavjfc Vokiečiai 
su pagelba nuodingų gazų, 
privertė rusus apleisti tą 
kaimą, bet vėliau kontrata
kų rusai vėl jį atsiėmė. To
je apielinkėje ikišiol nebuvo 
girdėti jokio veikimo. Tur
būt dar užsidegs ir ten mū
šiai. Apielinkėje Godudzin- 
ski vokiečiai teipgi buvo 
atakavę rusus, bet nieko ne 
laimėjo.

LAWRENCE, MASS., 
LAPKRIČIO 6, 1916.

“LIETUVIŲ DIENA” 
PAS MUS PRAĖJO SU DI
DŽIAUSIU UPU. DIRBO 
VISI IŠVIEN KAIP KAS 
GALĖJO. AUKŲ IKIŠIOL 
SURINKTA $1880.12; DAR 
LAUKIAMA DAUGIAUS.

Raporteris.

DIDELI FRANCUZŲ 
LAIMĖJIMAI.

Paryžius. Somme fronte 
francuzai pasekmingai vei
kia. Francuzai pakėlę ofen
syvą tame fronte paėmė vo
kiečių pozicijas prie Les 
Boeufš, teipgi apdrutintus 
apkasus St. Pierre, Waast 
girioje iki Sailly-Saillisel. 
Apskaitoma, kad Verduno 
fronte paskutiniuose mū
šiuose, francuzai paėmė ne
laisvėn 6011 vokiečių karei
vį, 15 didelių kanuolių, 51 
tranšėjų ardytojų ir 144 ma 
šinihių kanuolių. Daug amu 
nicijos ir dvi telegrafo sto
tis.

rumunai vėl Veržia
si TRANSYLVANUON.
Bukareštas. Žinios atei

na, kad rumunų armija pa
šėlus ofensyvą vėl pradėjo 
veržtis į Transylvaniją per 
Tomos susmaugą. Oficiali- 
škai skelbiama, kad sumu
šta kariumenė austro-vokie- 
čių traukiasi į šiaurę nuo 
Azuga. Apie 120 mylių į va
karus nuo Jiul rumunai mu 
ša Falkenhayno kariumenę 
ir stumia į Vulkan apielin- 
kę. Tuose mūšiuose rumu
nai paėmė 600 teutonų ne
laisvėn.

KIEK AUSTRAI NUSTO
JO KARIUMENĖS.

Rymas. Italų karės štabas 
skelbia, kad prie Triesto 
mažiausia 10,000 austrų už
mušta, 20,000 sužeista ir 9,- 
000 paimta nelaisvėn. Ki
tuose paskelbimuose sako
ma, kad nuo pradžios italų 
ofensyvo ant Triesto iki 6 
dienai Lapkričio italai turi 
paėmę nelaisvėn 40,365 aus
trus, tarpe kurių yra 1,008 
oficierai.

Ir Austrija paskelbė Len
kijai neprigulmybę. Nuo vo 
kiečių neatsiliekanti Austri
ja irgi paskelbė proklamaci
ją, apšaukiančią Lenkijai ne
prigulmybę. Proklamacija 
paskelbta Liubline, iš rūmų 
general-gubematoriaus Ku
ko.

ANGLAI LAIMĖJO TIES 
STRUMY.

Londonas. Ant kairiojo 
kranto upės Strumy anglų 
kariumenė buvo atakavus 
bulgarus prie kaimo Barak- 
li—Azuma. . Narsiai gynėsi 
bulgarų kariumenė, bet ne
atsilaikė ir netekus daug 
savų kareivių, turėjo trau
ktis atgal. Anglams teko 
bulgarų pozicijos ir kaimas 
Barakli—Azuma. Teipgi 
bulgarai tapo sumušti prie 
Prosenik ir Kūnini, kur ang 
lai užėmė jų pozicijas. Tuo
se mūšiuose anglai paėmė 
nelaisvėn 335 bulgarų.

PERMAINA RUMUNŲ 
ARMIJOJ.

Berlynas. Visoj rumunų 
armijoj įvyko permaina ko
mendantų. Vyriausiuoju ko 
mendantu rumunų armijos 
dabar yra paskirtas fran
euzų generolas Bertholet. 
Jo asistentu yra rusų gene
rolas Bielajiev. Bertholet 
jau paėmė armijų vadovys
tę į savo rankas. 300 fran
euzų oficierų atsiųsta iš 
Francuzijos, kurie paskirs
tyta į svarbiausias vietas 
Dobrudzy fronte.

Visu frontu pasivarė pir- vokiečių kaip Somme, teip 
myn. ir Verduno frontuose yra

TURKAI AZIJOJ SUMU
ŠTI.

Petrogradas. Vyriausias
rusųkariumenės štabaCskel

Vėliausios Žinios.
Dabar Lietuva. Laikraš

tis “Kownoer Zeitung” skel
bia, kad vokiečiams apskel
bus Lenkijos neprigulmybę, 
dabar iš eilės eina Lietuva, 
kuriai bus suteikta šiokios 
ar tokios tiesos. Aišku, kad

Lenkijos ne
prigulmybę.
Šiomis dienomis pasklido 

gandas laikraščiuose, ku
riuose plačiai buvo rašoma, 
kad Austrija ir Vokietija, 
kurias vadinama Centrali- 
nėmis viešpatystėmis, pas
kelbė Lenkijos neprigulmy
bę. Neprigulmybė Lenkijai 
paskelbta Varšavoj iš rotu
šės bokšto durių.

Iš priežasties šitos nepri
gulmybės paskelbimo, Var- 
šavoje buvo didžiausis en
tuziazmas, lenkų džiaugs
mas, kurio laikraščiai net 
aprašyti nestengia. Sulyg 
žinių, žmonių didžiausios 
minios susirinkę, ant oro 
stovėdami be kepurių, klau
sėsi griausmingos prakal
bos, kurioje koks ten vokie
čių didikas, perkūnus siun
tė ant Rusijos, kuri tiek me 
tų laikė Lenkiją priespau
doje ir nesuteikė jai liuosy- 
bės. Kliuvo apščiai garbės 
Lenkijos buvusiam karaliui 
Sobieskiui Jonui III, Jagė- 
lai ir Jagelionams. Iškilmė
se dalyvavęs ir Vokietijos 
kancleris Holvegas, kuriam 
susirinkusios Varšavos len
kų, draugijos, atidavė did
žiausią garbę, išreiškė ge-

riausius linkėjimus ir sudė
jo širdingiausią padėkavo- 
nę vokiečių valdžiai, už iš- 
liuosavimą Lenkijos.

Taigi, Lenkija jau liuosa, ; 
neprigulminga. Vienok į tą 
viską tikėti nėra reikalo. 
Kad buvo Varšavoj kas pa
našaus, tam negalima už
ginčyti, bet, kad Lenkija 
butų tokiose sąlygose, ku
riose šiądien ji laikraščių 
skelbiama, nėra ką manyti. 
Netikėti tam viskam yra 
pamatas tame, kad toks Len 
kijai neprigulmybės paskel
bimas jau ne pirmu kartu. 
1915 m. irgi toks paskalas 
buvo paleistas, skelbta net 
jau ir karalius Lenkijos, ku 
riuomi reprezentuota kai
zerio sūnūs Joachimas, skel
bta buvo, kad Lenkijai lei
sta mobilizuoti savo locną 
kariumenę, kas išsyk pasi
rodė tik išjuokimu pačių 
lenkų, nes kiekvienam buvo 
suprantamu, kad lenkai to
kią kariumenę sumobilizuo
ti nė svajoti negali, kadan
gi visi vyrai, kurie kulnis 
pavelka, visi paimti kariu- 
menėn ir išgabenti į mūšio 
lauką. Taigi tos visos žinios 
buvo tik paskalų ir Lenkija 
kaip pirmiau buvo belaisvė, 
teip likosi ir toliau.

Dabar skelbiamos žinios 
irgi turi būti tik paskalų, 
nes nė Lenkija, nė kita ko
kia iš pavergtųjų tautų ne
gali tikėtis ir negali įgyti 
neprigulmybę, kuomet eina 
karė. Jeigu butų lemta ne
prigulmybę įgyti, Lenkijai 
ar kitai kuriai iš užgrėbtų
jų šalių, tai tas gali būt ga
limu tik prie tarybų, karei 
pasibaigus. Užtaigi dabar, 
kas nori po karės įgyti ko
kius palengvinimus ar au
tonomiją, kaip kad Lietuva, 
tie dabar turi save supažin
dinti su visų šalių diploma
tais, perstatyti jiems savo 
reikalavimus ir juos gerai 
informuoti apie savo sąly
gas, kad tie, dalyvaudami 
tarybose atmintų ir tarybo
se ką nors išderėtų jiems. 
Tas yra apeinančiu visas 
tautas, nuo to negali būti 
liuosa ir lenkų tauta. Jeigu 
Lenkijai bus lemta įgyti ne
prigulmybę, tai tik karei pa 
sibaigus tą įgis.

Juokingu išrodytų toks 
neprigulmybės suteikimas 
Lenkijai, kuomet ta nepri- 
gulmybė skelbiama tik Var- 
šavai, o Silezijos ir Pozna- 
niaus provincijoms, Lenki
jos dalei, kuri yra Vokieti
jos teritorijon priskirta, 
apie neprigulmybę ir sap
nuoti ginama. Austrija, ku
ri yra Vokietijos verge, sa
vo triskatikį irgi kiša į Len
kijos neprigulmybės pas
kelbimą, kuomet jos nežada 
tai Lenkijos dalei, Galicijai, 
kuri yra jos rubežiuose ir 
kuri veik visa šiądien yra 
rusų užimta.

Gali būti, kad Varšavoj 
žmonės kėlė maištus prieš 
vokiečių valdžią dėlei bado 
ir kitokių neperkenčiamų 
aplinkybių, tad, kad nuglos
tyti žmonių maištus, koks 
valdininkas juos pamasino 
neprigulmybės suteikimu. 
Bet tą nereikia imti už gry
ną pinigą, nes tai yra tik 
rodymas zerkolo verkian
čiam vaikui.

Metai II. (Vol.II)

30,000 MAIŠŲ PAČTO SIU
NTINIŲ KONFISKUO

TA.
Berlynas. Nuo 19 dienos 

Gruodžio 1915 metų iki 30 
d. Rugsėjo T916 metų tal
kininkai ant jūrių konfis
kavo 24,000 maišų pačto 
siuntinių, kurie buvo gabe
nami iš Vokietijos į Suvie
nytas Valstijas ir 16,800 
maišų, kurie buvo siunčia
mi iš Suv. Valstijų į Vokie
tiją. Sakoma, kad tik maža 
dalis konfiskuotų pačto siu
ntinių po perkrėtimo buvo 
pasiųsta sulyg pažymėtų 
adresų.

DU VOKIEČIŲ LAIVAI 
ATAKAVO ANGLŲ PRE

KYBOS LAIVYNĄ.
Londonas. Du vokiečių 

karės laivai apleidę Flandri. 
jos prieplauką ir nuplaukę į 
Anglijos kanalą, pradėjo 
atakuoti anglų prekybinius 
laivus, stovinčius linijoj Ta- 
miza ir Holandija. Po ata
kų pasiėmė du anglų laivus 
su visa įgula ir nusivarė į 
savo uostą. Duota žinia 
anglų karės laivams, kurie 
tuojau atplaukė į atakų vie
tą. Vokiečių laivai ' vo to
li nuplaukę  ̂ir šuv' 
įėjo juos pasiekti.

REZIGNAVO TRĮS AUST
RALIJOS MINISTE- 

RIAI.
Melborne. šiomis dieno

mis į augščiausiąjį parla
mento butą padavė rezig
naciją trįs Australijos mi- 
nisteriai: Albert Gardiner, 
vice-prezidentas pildančio
sios tarybos, A. J. Russell, 
laivyno ministerio padėjė
jas ir M. Higgs, valstybės 
iždo ministeris. Visų trijų 
ministerijų parlamento bu
tas rezignaciją priėmė.

PAVOJUS NEUTRALI- 
ŠKŲ ŠALIŲ LAI

VAMS.
Berlynas. Vokiečių vald

žia šiomis dienomis pagar
sino, kad laivai, nežiūrint 
kariaujančių ar neutrališkų 
šalių, kurie tik plauks į Ang
liją ir vež tavorus, bus be 
jokio persergėjimo skandi
nami. Tuomi Vokietija nori 
parodyti Anglijai savo ga
lybę ant jūrių ir iš visų pu
sių padaryti blokadą, kad 
Angliją atskyrus nuo Euro
pos, 
anglų 
anglų 
vus.

NUSKANDINO GARLAI
VĮ “MARINA”.

Londonas. Anglijos gar
laivis “Marina”, kurs plau
kė iš Newport New į Glos- 
gow’ą su arkliais, šimtą my 
lių nuo Cape Clear tapo nu
skandintas vokiečių subma- 
rino. Iš 104 žmonių važia
vusių tuo garlaivių, iš^Įgą-^ 
bėjo tiktai 13. Kadan£?Tar^ 
pe keleivių buvo 
rikonų, tai manpj^f^a  ̂

------- iaq nors



kils vėl nesusipratimai Suv. 
Valst su Vokietija. Laivas 
nuskandintas be jokio per
sergėjimo.

ANGLIJOJ ŠUFRAGIS- Į 
TĖS VEIKIA.

Londonas. Neseniai Lon
dono miešte apie vidurnaktį 
tapo areštuotos dvi sufra-

garlaivių. Proteste pažy-l 
mėta, kad jeigu Danijos fa-' 
brikai nesiliaus vartoję Vo
kietijos geležį taisymui lai
vų, tai sulaikys gabenimą 
Danijon geležies. Kokį gaus 
{atsakymą, nežinia.

gistės, kurios kaip sakoma Į 
daužė akmenais ministeri-! 
jos rūmų langus. Pas areš- ' 
tuotasias rasta daug akme
nų, kurie buvo suvyniota į! 
popierą su parašais: “šalin 
Grey”, “Šalin Holdane” ir 
“Rumunija turi būti išgel
bėta”. Didvyrės pasodinta 
kalėjimam

GREKIJA PASIUNTĖ VO
KIETIJAI PROTESTĄ
Atėnai Grekijos garlaivis 

“Angheliki”, kurs vežė 350 
žmonių, Venizelos šalinin
kų, dėl prisidėjimo prie ro- 
voliucijos Salonikuose, ne
toli Pyreus tapo nuskan
dintas vokiečių submarino.! 
50 žmonių nuskendo, o kiti 
vargais negalėmis buvo iš
gelbėti. Grekijos valdžia pa- j 
siuntė Vokietijai aštrų pro-: 
testą už nuskandinimą gar
laivio be jokio persergėji
mo. Darbininkų sanjunga 
Pyreus prieplaukoje nutarė 
išeiti į straiką, jeigu nebus 
apsaugoti Grekijos laivai 
nuo vokiečių submarinų.

NORVEGIJA PIKTINASI 
ANGLIJA.

Kopenhaga. Visos Norve
gijos spauda labai piktinasi 
Anglijos politika, kuri nori 
Norvegiją paglemžti po sa
vo globa. Sako, kad aštuo- 

{nios valstijos yra jau Angli
jos globoje: Belgija, Serbi- 

Į ja, Juodkalnija, Albanija, 
Italija, Grekija ir Rumuni
ja. Iš tų visų valstijų, ketu
rios jau sunaikintos, o pen
kta skaito savo gyvenimo 
dienas. Taigi Anglijos globa 
yra labai menka ir Norvegi
ja jos nenori.

Ii ja užleis plieninį tinklą 
ant visų jūrių, tai tas nieko, 
nes męs žinome jūrių gilu
mą. ir rasime tokias vietas, 
kad submarinai galės liuo- 
sai, nekliudomi, praeiti. Tei
pgi žinome, kur Anglija ma
no užtiesti tinklus. “Bre- 

įmen’

- . -------------- ---

&s Vokietijos pasiuntiniui l kad talkininkai per vieną 
von BerąatorfFui. Sutana-; valandą Suvienytoms Vals- 
rinas plaukė šį kartą 21 die- tijoms už amuniciją mokė-

— ’ . a__ ---------- x Į«----------nrrrAri

metai kaip gyvena be jokio |
šliubo. Teismas abudu pas- la<liwA.<lw JLo IV U*
tatė po kaucija 500 dol. ir SIJOS.

Jaroslavlė, Rugsėjo 20, 
1916 m.
Mielas Broli!

Apie Lietuvą mažokai ži
nių turime. O kaip namiš
kiai ir Mikola gyvena —nie
ko nežinom. Jokio laiškelio 
matyt, vokiečiai nepraleid
žia. O labai norėtųsi nors

■ šiek tiek sužinoti. Maž tau 
iš Amerikos lengviau tai pa- 
idaryti? Ar gauni gi tu iš
Lietuvos žinių? Maž Mikola 
ir Povilas rašė? Čerėjoj šį- 

imet nebuvau, bet ten gyve
na po senovei. Daminykas 
teipgi daktarauja toj- pačioj 
vietoje. Barzdelė čia prie 
pabėgėlių-tremtinių prisiš
liejęs šiek tiek dirbinėja. Aš 

, gi apsidraudžiau ant antrų 
metų Marijampolės gimna
zijoje. Bet apart prieder- 

. Ge- mių Marijampolės gimnazi- 
nerolas Feng-Kwo Chang, jos mokytojo, prisiėmiau 
išrinkta Chinijos republi- dar inspektorystę naujai ati 
kos vice-prezidentu. Jis iki- darytoje lietuvių progimna- 
šiol buvo gubernatorium zijoj Jaroslavlėje. Nors dar 
Naukingo apskričio. Ten bo turiu pervirš, bet lietuvių 
jis daug pasidarbavo žmo- švietimo dalykas verčia kie- 
nių labui. kvieną iki išgalių darbuotis.

Nujautimas reikalo svarbu
mo tartum palengvina ir 
palengvina ir patį darbą.

Jaroslavlėje visi lietuviai 
inteligentai darbuojasi šio^ 
kiu ar tokiu budu lietuvių 
reikalams. Nenuilstąs ir at-

■ sidėjęs darbininkas, tai ku
nigas M. Gustaitis. Nežiū
rint į tai, kad valdžia visaip 
pradeda karpyti tremtinių 
ir pabėgėlių pašelpas, kun. 
Gustaitis netik nesiaurina 
lietuvių apšvietimo darbą, 
bet dar platina.

Praeitame laiške rašiau, 
kad męs Jaroslavlėje mano
me atidaryti lietuviams pro-'-- 
gimnaziją. Tas musų many
mas dabar yra jau faktu. 
“Žiburio” draugija, pirmi
ninku kurios yra kun. Gus
taitis, išgavo leidimą atida
ryti Jaroslavlėje lietuviams 
progimnaziją. Nežiūrint į 
tai, kad lėšų beveik visiškai 
nėra, 16 Rugpjūčio atida
rėm naują švietimo įstaigą.
Mokiniai visi lietuviai, tri
jose klesose bus apie 90. Tai 
visi vargdieniai tremtinių 
vaikai. Jie prisieina netik 
dykai mokyti, bet ir užlai- 

. kyti. “Žiburio” draugija pa- 
[ sirupino įsteigti progimna- / 

ziją ir dykai mokyti lietu-/ 
vių vaikus. Lietuvių gi drau i 
gija nukentėjusiems nuo ka 
rėš šelpti, sutiko duoti lėšų 
užlaikymui visų progimna- 

II Petrogradas, Rusija. zistų ir progimnazisčių (pro 
Šiomis dienomis rusų caras gimnazijoje mokinasi kartu 
patvirtino naują žmonių berniukai ir mergaitės). Tai 
sveikatos ministeriją. Se- gi ir amerikiečiams reiktų 
niau tokios ministeriojs Ru- rūpintis išvien varyti nau- 
sijoj nebuvo. dingą lietuviams darbą, pa-

i Brooklyn, N. Y. Vienai duoti ranką į vargą pakliu- 
geležinkelio kompanijai tei- vusiam broliui kaip daro 

jsmas paskyrė užmokėti už čia musų draugijos. O kad 
ranką darbininkui W. Sker- lengviau butų musų draugi- 
man 23,000 dol., kurios ne- joms varyt šeipimo jr ap
teko laike darbo. . . .. , . . ...švietimo darbą, aukaukite

|| Londonas, Anglija Iki'joms centus ir dolerius, už 
prisakant susirinkti 13 d. Naujų Metų žadama sumo- ką bus jums dėkinga naujo- 
Vasario ateinančių metų, bilizuoti Anglijoj milijoną jj lietuvių karta, išgelbėta

1 PiH«hnkr Pa Dėl ne kareiyV* Eabar re.n’ nuo bado ir tamsybės. Dar-
! Pittsburg, Pa. Del ne- karna rekrutai, kurie netie- , . . „ . _ . • . (

žinomos priežasties kilo gai sioginiu budu buvo paliuo- bai žlbuno ir Lietuvių >
* * ” " ---- draugijos nuo karės nuken

tėjusiems šelpti rodo, kad.
-----  o-----  ----------- . jos vertos piniginės para- 
tas. Nuostoliai apskaitomi kiežių submannas nuskan- mo& veikimo 
ant $200,000. dinn Uralą 10a garlaivi Ger

|| Pottsville, Pa. J. Fritz, 544 įnų. 
papuolė teisman už mušimą 
savo pačios. Fritzas teisino-; I! New York, N. Y. Laike 
si, kad jis ją mušė remda- gaisro 7 augštų fabriko prie 
masis biblijos nurodymais, gatvės East Houston sude- 
TyrinėjaM dalykus toliau, gš 2 moterįs. Nuostoliai 
pasirėdė, kad abudu keli (riekia apie 100,000 dol.

ną. Pirmu kartu kelioų at- jo po 117,500- Per3* į“į» dalykas eis j augštesnj teis-l
121__ i iJi—.. ič/vaRaani-a Villlni 117 7XK KflXliko į 16 dienų.

______ _ ILLINOIS VALSTIJOJ : 
___ žuvo — sako kapito- YRA 250,000 AUT0M0BI- 

Inas, bet į jo vietą statoma LIŲ.
keliatas tokių submarinų, Springfield> m. Nuo 1 die- 
kune netolymoj ateityj pa- nos Sausio mėnesio g me_ 
sirodys ant jūrių. Jeigu ku-jtų iki šiam laikuį 
ifls 1£^s,.tai nenuo anglų, vajSįįjoj išduota 250,000 au- 
bet is kitokių pnezascių. , .................. - - •-

išgabenta kulkų už 5,786,653 
;doL; parako šautuvams 5,- 
788,653 dol.; kitos medegos 
už 34,615,989 dol. ir šautu
vų už 9,259,253 dol

mą. |

Į] Ipwich, Mass. 15 metų 
mergaitė Gladis Smith mie- į 
gojo 44 valandas. Daktarų: 
pasistengimai ją pribudinti 
buvo be pasekmių. Ji pabu-i 
do po dviejų parų ir sako, 
kad labai smagiai jaučiasi, i 

j |l Chicago, III. Nuo Sau
sio 1 dienos šių metų iki 

fabrikas. Nuostoliai apskai- siam laikui Chicagoje vagi- 
tliuojami į 75,000 dolerių. Hai pavogė 2,511 automobi- 
Taigi subankrutijusio ban-ilių. Vertė jų siekia 1,250,- 
ko depazitoriai dar 75,000 000 dbl.
dol. mažiau galės išrinkti iš 
mirusio banko, nes mat jį 
pardavus galima buvo gauti 
75,000 dol. Yra manoma, 
kad fabrikas tyčia buvo pa- 

ANGLIŲ BADAS. deStas- Eina tyrinėjimai.

Birmingham. Ala. Nors 
šis miestas randasi turtin
giausioj' anglių apygardoj, 
bet jam gręsia pavojus lik
tis visai be anglių. Dabar

SUDEGĖ SUBANKRUTI- 
JUSIO BANKO FAB

RIKAS.

tomobilių laisnių. Pereitais Chicago, BĮ.' Šiomis die- 
1915 metais tuo pačiu laiku nomis sudegė susibankruti- 

KIEK PARSIEINA EURO buvo išduota tik 230,168 au- jęs privatinis Dubio banko 
PINĖ KARĖ. tomobilių laisniai. Kaip ma

tyti, tai per vienus metus 
tik Illinois valstijoj pasidau 
gino automobilių beveik ant 
dviejų tūkstančių. 0 kur 
dar kitos valstijos, kuriose 
automobilių skaitlius irgi 
didinasi.

New York, N. Y. Vienas 
i iš didžiausių New Yorko 
banku, apskaitė, kad septy
nios didesnės kariaujančios 
šalįs, šiądien jau turi skolos 
75 milijardus dolerių, arba1! 
75 tūkstančius milijonų do-j 
lerių. Apskaitė, kad Europi
nė karė kiekvieną dieną pa
ima 105 milijonų dolerių. Jei 
gu karė pasibaigs šįmet, tai 
kariaujančios šalįs turės ap 

į mokėti skolos nuošimčius 
i į kas metai po 3,800,000,000

_ AT T . c-vttc, t na i dolerių. Įsivaizdinti reikia mįestas dar turi daug ang- 
TOLIASNIS VILLOS VEI- < tokią sumą, bet tai tik nuo- uu

’VTTZ/'A TV K. .. . , m - _____1.-^2

IŠ SUVIENYTŲ 

VALSTIJŲ

I Į į Lisbona, Portugalija. 
Didelius mušius Afrikoje 
portugalai laimėjo. Vokie- 

ičiai neteko miesto Newale 
ir daug kariškos medegos.

[j Pekinas, Chinija. 
nerolas Fene--Kwo (

IVftlRIOS ŽINIOS I

Į Į Londonas, Anglija. Gar 
bet nepristatant iš ki- laivis linijos The Londonj - - _ anį, 10VUVUHV A XX lėlį V 1x5 11111 JUO X11C ±JV11V4VAX

šimtis toks reikės mokėti, tur, angiįai labai greitai iš- & Northwestern “Councma 
EI Paso, Texas. Veikimas j o kokia-gi yra suma ir kada sjbaigs. Priežastis neatga- ra» plaukdamas iš Greeono-
RIMAS MEXIKOJE.

žinomo plėšiko Vilios ir jo į 
pasekėjų Mexikoje nesiliau
ja. Žinios ateina, kad tarpe 
iJuarez ir Chihualma City,

REGIMENTAS FIELDM. 
MACKENSEN VAR

DU.
Amsterdamas Kaizeris 

Wilhelm paskelbė, kad už 
didelius laimėjimus, kuriuos 
turėjo | Dobrudzy fronte 

s fiedmaršalo Mackensen’o 
pulkai? vienas vokiečių ka- 

i—reis»ų^regiHientas, kuris se- 
niaus vadinosi 129 Vakari
nės Prūsijos regimentu, atei 
tyj vadinsis fieldmaršalo 
von Mackensen regimentu. 
Už kareivių narsumą gene
rolams! būna didelė garbė.

ji reikės atmokėti?

APGAVO LENGVATI- 
KES.

Vilią pertraukė telegrafų .komunikaciją. Teipgi du til-| " ashmgton, D. C. Tūlas 
tai esanti ant upių tarpe 
Gabego ir Lagūna sudegin
ti. Tokiu budu susinėšimas 
tarpe tų miestų yra irgi per 
trauktas. Nekuriose vietose 
tų apielinkių buvo smarkus

■ susirėmimai Carranzos ka-
> reivių su villistais. Daugiau 
s šiai laimėjo villistai. Suga-
> vę ben vieną Carranzos ka-
■ reivį tuojau nukankina.

VOKIETIJOJ TRŪKSTA 
MAISTO.

specialistas apgavikas Mi- 
nneapolis laikraščiuose pa
garsino, kad kas iš moterių, 
merginų ar vyrų prisius 
jam laišką su 10 centų ir ad 
resus 5 ypatų, norinčių už
sisakyti per jį drabužius, 
tas gaus šilkinį sijoną ver
tės 4 dol. 50 centų. Sulyg 
pačto valdininkų apreiški
mo, apgavikas gavo 35,000 
laiškų, nuo moterių, kuriuo
se kiekviename buvo įdėta 
10 centų. Nė viena moteris 
nieko negavo. Apgavikas 
susirinkęs krūvą pinigų di
ngo nežinia kur. Nereikia 
tikėti tokiems apgarsini
mams.

benimo užtektinai anglių re į Holyhead, susidūrė su 
yra trukumas vagonų, ku- kitu garlaiviu “Retvierier”. 
rių kompanijos labai pasi- Abu nuskendo. Spėjama, 
genda. Mat viskas yra at- kad žuvo 300 žmonių, 
kreipta į karės reikalus Eu
ropoje. ■ i Paryžius. Francuzija. 

Valdžia paskelbė konkursą 
ir paskyrė 50,000 frankų 
tam, kas išras geriausią di
rbtinę ranką. Konkursas 
skiriamas ant 6 mėnesių lai
ko.

New York, N. Y. Nuo

UŽ AKIS REIKALAUJA
25,000 DOL.

San Francisco, Cal. Teisė
jas Frank J. Muraski nusp
rendimu nuteisė Mrs. Ama- 
lia Razzuoli, akušerką, kuri pradžios šių metų New Yor- 
turi i______
Rubio šeimynai. Mat Ra
zzuoli, gųgus kūdikiui Ru
bio šeimynoje nepasirūpino 
apsaugoti akių. Dabar kū
dikis auga aklas. Tai pavy- 
zdis visiems, kad panašiuo
se atitikimuose šauktųsi 
prie gero gydytojo, 
prie bobų.

AREŠTAVO GINKLŲ GA- 
BENTOJUS.

Tuscon, Arizona. Šiomis 
dienomis tapo areštuotas 
Dr. G. R. Levin, ispanas, 
Suv. Valst. pilietis, kuris 
yra įtartas kaipo vadas ga
bentojų ginklų ir amunici
jos Mexikos revoliucijonie-

Berlyhas. šiomis dieno- riams. Ginklus ir amuniciją 
mis Vokietijos kanclerio ru- valdžia konfiskavo. Apart 
muose buvo sušaukta kon- to, dar mieste Nogales areš- 
venciją, kurioje dalyvavo tuoti trįs nariai vienos ge- 
pats kaizeris, Bothman Hol- ležies firmos, kuri irgi tu- 
weg, kancleris, vidaus da-irėjo sąryšį su gabentojais 
lykų ir užrubežinių reikalų i ginklų. Susekta, kad Mexi- 
ministeriai ir maisto prižiu- i kon jau daug yra išsiųsta 
rėtojas von Batocki. Toje 
konvencijoje buvo aptarta, 
kokiu budu galima butų su
taupyti daugiau maisto, ku
rio Vokietijai jau stokuoja. 
Apart ministerių, konvenci
joj dalyvavo ir šiaip draugi
jų atstovai.

ginklų ir amunicijos.

i į Norfolk, Va. Kadangi 
Virginijos valstija pasiliko 
sausa nuo 1 d. Lapkričio, 
tai saliuninkas W. H. Suter 
uždaręs saliuną, nusišovė.

Stokholm, Švedija. Sos
to Įpėdinis susilaukė sū
naus, kurs gimė Spalio 31 
dieną.

Stokholm, Švedija. Ang 
Ii ja pasiuntė savo eskadra Į 
Šiaurės jūres, kad apsaugo
jus nuo vokiečių submarinų 
laivus, kurie veža amunici
ją į Rusijos prieplauką Ar
changelske.

Odessa, Rusija. Karės 
teismas paskyrė mirties bau 
dą Pidiašui Ermolenko ir 
Bondar’ui už užpuolimą ant 
pabėgėlių iš karės užimtų 
vietų.

nun —----- ---------c----------- -----

užmokėti 25,000 dol. ke sugauta ir užmušta 38,-
000 šunų. Per vieną Liepos 
mėnesį užmušta 11,000 ka
čių.

Londonas, Anglija. Šio
mis dienomis mirė kunigai
kštis Mircea, jauniausias 
sūnūs Rumunijos karaliaus 
Ferdinando.

Washington, D. C. Ei- Berlynas, Vokietija. Vi- 
na gandas, kad Anglija su soje Vokietijoje stokuoja 

MORGANO PERDETINIS Francuzija mano pasisko- pieno. Pastaruoju laiku pie-
SUGRĮŽO Iš EURO

POS.
New York, N. Y. Šiomis

o ne

linti 1 mjlijardą dolerių pa- nas duodama tik sunkiai 
dengimui skolų amunicijos sužeistiems kareiviams, 
fabrikams Amerikoje.

New York, N. Y. 
baigta sutartis kas link pa
skolos Rusijai 50,000,000 

_ dol. Tais pinigais Rusija pa- 
dešimtas ant Suv. Valst. Francuziją. Morgano perdė dengs skolas amunicijos fa- 
prezidento. Pirmas balsavi- tinis yra sąryšyj, kad sura- brikams Amerikoje.
mas buvo 1836 metuose. Tuo dus Amerikoje paskolą Ang 
met jis savo balsą atidavė lijai ant 300,000,000 dol. ka- 
už kandidatą Andrew Jack- rėš reikalams. * Teipgi yra
son. talkininkų įgaliotas dirbi- i? . **»<?*»«*> / •__ . _______Holmes ir B. Dossel, kurios 

maudėsi Hawasse ežere, In
dianos valstijoje 1913 m., 
šiądien gavo dovanų Carne- 
gio medalį ir $2,000 pini
gais.

jj Rymas, Italija. Numirė 
kardinolas F. Della Valpe, 
prefektas šventosios kong
regacijos indekso. Jis buvo 
gimęs 24 d. Gruodžio, 1844 
metuose.

SENIAUSIAS SUV. VAL. 
BALSUOTOJAS.

Dennville, III. Mark Kalf, 
102 metų amžiaus senelis
7 dieną Laipkričio balsavo dienomis pagrįžo žinomo 
Suvienytų Valstijų prezi- milijonieriaus Morgano fir- 
dento rinkimuose. Šis jo mos perdėtinis, kurs ilgą 
balsavimas buvo iš eilės dvi laiką važinėjo po Angliją ir

MUŠTYNĖS BAŽNYČIOJ. 
Vandalia, BĮ. Protestonų 

{bažnyčioje, miestelyje Mt. 
Carinei, kurioje vyriausiuo
ju pastorium yra P. B. Neu- 
mann, laike pamokslo kilo 
riaušės, kurios užsibaigė 
muštynėmis. Pastorius sa- Gefėran? kuris' taikiai’ian 
kydamas pamoksią privati- kydavo saliunus, sykį eida-' 

tovo gubernatorius išleido;^1 !“^e lermT^ aPsjžiur«j°- kad kiše- 
paskelbimą apie ėmimą ka-|ko ’nt 3U muje nebuvo nė <*nta Ka-
numenėn prasi & usiųjų, ^Omis. Pastorius nors nar- isdžiuvim tai nnėin kūne sėdi kalėjimuose uzi . . g . isdziuvus, tai nuėjo pas gy-
įvairius prasižengimus. Ta- ’ mušt ^ visas " paprašė, kad išt
inę paskelbime • pažymėta, krt . toliaU savo f3“!“4 .jam auks,n» dantl- 
kad neužilgo ir kaliniai bus / . ® . kuri tuojau sahune pragėrė.
Zni kariumenėn. Pasiliks;lyg n,ek° nebut,) Kadangi daktarui už ištrau 
neimti kariumenėn tik tie; ’__________ kimą danties neužmokėjo, •
kaliniai, kuriems yra paskir: tai tas patraukė jį teisman,
ta sunki bauda, kaip tai: ka-i K4 SAKO “DEUTSCH- Kas laimės, nežinia, 
targa, areštantų rotos ir ku r LANDO” KAPITONAS . į 
riems yra atimtos pilietiš-: New London, Conn. At- 
kos tiesos. plaukus antru syk vokiečių

, - submarinui “Deutschland” .
VOKIEČIŲ PROTESTAS į Ameriką, buvo užklausta 

PRIEŠ DANUOS FIR- * ” ’ * 1----------
MAS.

Amsterdamas. Vokietijos 
valdžia išsiuntė protestus 
Danijos firmoms, kad jos 
neprivalančios vartoti at
gabentos iš Vokietijos gele
žies pataisymui Norvegijos

KALINIAI BUS IMAMI 
KARIUMENĖN.

Saratovas, Rusija. Sara-

-------------- mui kontraktų su amunici-
NORĖJO ALAUS _ IŠT. j°s fabnkais-

TRAUKĖ AUKSINĮ 
DANTĮ.

Chicago, IM. Tūlas Joseph

“DEUTSCHLAND”
VEŽĖ TA VORŲ UŽ. 

1,000,000 DOL.
__r__________ o__ ______ New London, Conn. Vo- 
j is apie toliasnį vedimą pre-1 kiečių submarinas “Deutsch 
kybos submarinais Suv. land”, kurs jau antru kartu 
Valst su Vokietija, ar Ang
lija neužkirs kelią. Kapito- įvairių tavorų už 1,000,000 
nas atsakė, kad Anglija nie- daugiausiai dažų. A- 
ko negali padaryti submari- Part to submarinas atvežė 
nams. Sako, kad jeigu Ang- į “

kapitono Koenig’o ką mano

AT-

i; Beloit, Wis. Donald 
Scoops, už išgelbėjimą dvie
jų skęstančių mergų, P.

•|| Londonas, Anglija. Ho- 
Už-.iandijos garlaivis ‘Ryndam’ 

išgelbėjo 13 pasažierų nuo 
sutorpėduoto Amerikos gar 
laivio “Vigiland”, kurs plau 
kė į Veneciją.

|Į New York, N. Y. Val
diškai apskaitliuota, kad 
New Yorko miestas turi 1,- 
476,512,596 dol. skolos.

j! Petrogradas,

1,820 LAIVŲ YRA NUS
KANDINTA.

New York, N. Y. Yra ap
skaitliuota, kad nuo prad
žios karės iki šių dienų įvai
rių viešpatysčių yra nus
kandinta 1,820 laivų. Tame 
skaitliuje daugiausiai nus
kandinta yra trasportinių 
laivų. Paima nuskandintų 
laivų išneša apie 3,328,584 
tonus. Bėgyje pastarųjų pe
nkių mėnesių yra daugiau
siai nuskandinta, nes pris- 
kaitoma apie 127 laivus.
Daugiausia laivų nuskan- sras Arbuękles & Co valgo- Įuoti ’nuo> kareivfavimo. ^ 

Į dino vokiečių submannai.

atlankė Ameriką, atvežė

pačto siuntinius, adresuo-

117,500 DOL KAS V A LAN 
DA MOKA UŽ AMU

NICIJA.
Washington, D. C. Spalio 

mėnesyje talkininkų įgalio
tiniai buvo užsakę įvairiuo
se Amerikos fabrikuose 
amunicijos ui 84,500,000 
dol Taigi ikkaitliuojama,

Berlynas, Vokietija.
Reichstagas tapo paleistas,

mų produktų magazyne,
kurs gaisro tapo sunaikin- II Londonas, Anglija. Vo-

- ♦ • • 1— •______ ________ 1 

dino Grekijos garlaivį “Ger
maria". Primos turėjo 1.- sunaikmh ne tofaos 

aštrios šalnos, kaip Bulotos 
ir Žemaitės priešingos ora
cijos ir šmeižimai.

Sudiev! Linkėju tau gerų 
geriausio.

Justinas.



Amerikonai nesirūpina iš tokios geros progos užval- 
naudoti progą. Su musų fa- dyti pramonės rinkas užru- 
brikais, sako “F. A”, daly- bežiuose, kokią turi dabar, 
kai eina kitais keliais. Jie -------- ---------------”--------
tik varosi ant kontraktų, ku 
riuos Europos viešpatystės 
apmoka gyvais pinigais. Ne 
kurie fabrikai, prastai sa
kant, pasiuto gaudydami 
kontraktus Europos viešpa
ty ščių. Jie tokiais savo pa
sielgimais net išėjo iš pra
monės vagos, kuri gali duo
tis save sunkiai atjausti ka
rei pasibaigus. Teisybė, kon 
traktai daromi karės metu, 
duoda didelį pelną tuomsyk, 
bet užkerta kelią pramonės 
besiplėtojimui Europoj,atei 
tyje, net pakenkiant ir 
tiems dalykams, kurie ten 
turėjo šiokias-tokias pasek
mes prieš karę. Darymai 
kontraktų ir parduodant iš
dirbinius dviem priešingom 
viešpatystėm, sunkiai gali 
atsjjiepti ateityje, kuomet 
anos viešpatystės atgaus sa 
vo jiegas. Viskas bus palai
dota, pramonės žvilgsniu, 
toje ' šalyje, kuri priešus 
vienų ar kitų, rėmė. Rusija 
geriaus linkės atnaujinti sa 
vo pramonės reikalus su Vo 
kietija, negu mokėti aukš
tas prekes Amerikai, už 
musų tavorus. Pietų Ameri
kos republikos irgi glausis 
prie savo senų prietelių, 
greičiau negu prie mus, lai
kančių savo tavorus augš- 
toje prekėje. Amerikos fab
rikantai jausis daug svei
kiau, jeigu jie pames savo 
godumą ir plėšimo budo at
sižadėję, taikysis prie aplin
kybių, kurių laikosi kitos 
pasaulio dalys. Turime gerą 

„ateitį ir ji mums žada dide
lę naudą, jeigu męs stosime 
ant tikrojo kelio ir mokėsi
me juom eiti. Laukiant ge
ros ateities ir dėl jos gero
vės nieko negalvojantį susi
laukti ką nors gero, ne ga
lima. Musų ateičia gali būti 
darbštumas ir rūpestingu
mas, kad musų portai butų 
plačiai atidaryti išvežimui ! 
tavorų, kurie Europoje bu- ■ 
tų parduodami sąžiningo
mis prekėmis, kad Europa

• juos pirkdama ne reikalau
tų mus keikti.

Europos karė amerikonams 
suteikė tą progą, progą už-, 
valdyti užrubežines pramo
nės rinkas. Jeigu ameriko
nai pasirodys gabiais, jie 
tas rinkas galės valdyti per 
metų eiles, pasibaigus Eu
ropos karėk Amerikoje yrą 
didžiausi fabrikai, kokių nė 
ra kitose dalyse pasaulio. 
Europos fabrikantai ir pra
moninkai negali apsieiti be 
Amerikos pramonės ir to
dėl Amerikos pramonei ne
gresia joks pavojus iš Eu
ropos pramoninkų pusės. 
Ikišiol Amerikos pramonin
kai snaudė ir nematė, kokia 
nauda jų laukia užrubežiuo- 
se; dabar, kada karei arti
nasi galas, kada permato
ma baisus krizis karei pasi
baigus, jie prasiblaivė ir pa
matė kame reikia darbuotis, 
kad laukiamą krizj palaido
jus ant ilgo laiko, o kad tą 
atsiekus, reikia apvaldyti 
pramonės rinkas užrube- 
žiuose ir jie tame jau dar
buojasi.

ją- tarpe Suvienytų Valsti
jų, Pietų Amerikos ir kitų 
šalių, užrubežyje, kaip tik 
pasibaigs laivų statymas. 
Bet jeigu pirkliai sukrus, 
susitars ir gerai permatys 
visą dalyką, gali būt, kad jie 
sutaisys laivyną ir be val
džios pagelbos.

DARBŲ DIRVA

Tikimasi gerų pasekmių. 
Plėtojimasis pramonės pla
nų, pagal kurių ekonomai 

\ mato gerą ateitį, nes viltis 
■ yra didelė, kad išdirbinių iš

gabenimai užrubežin bus 
milžiniški ir jie beveik jau 
prasideda. Tikimasi todėl, 
kad susiorganizavo nauja 
pirklybos korporacija su ka 
pitalu 50 milijonų dolerių; 
su tokiu kapitalu bus gali
ma padėti tvirtus pamatus 
pirklybos substancijai, kuri 
pirkliams turės duoti nema
žiau kaip vieną milijardą 
dolerių metinės apyvartos. 
Susiorganizavimas tokios 
korporacijos, prie kurios 
prisidėjo keliatas įžymių fi
rmų, verčia manyti, kad ši 
korporacija mokės apsisau
goti konkurentų ir įgyti įte
kmę užrubežines pramonės 
rinkose. Vienas New "Yorko 
bankierius, kurs turi didelę 
įtekmę užrubežyje ir gerai 
supranta užrubežinių finan
sų stovį, mokina daugiau 
kaip šimtą amerikonų-pirk- 
lių, kaip reikia vesti tarp- 
tautiškų bankų reikalus ir 
supažindina juos su užrube- 
žinio kredito tiesomis. Toks 
rengimasis aiškiai parodo 
besirengimą įsteigti ameri
koniškų bankų filijas visuo
se pasaulio užkampiuose. A- 
merikonai ikišiol neturėjo

▼o puikų Lietuvos kraštą, 
jei norite pasirodyti, kad 
esate žmonėmis ir vaikais 
neužmirštančiais savo tė
vus, našlaites ir našlaičius, 
kurie šaukiasi į jus ištiesę 
rankas, gelbėkit juos, po 

'mėlynu dangum gyvenan- 
- - .. čius.

p. P. Mušinskas yra vienu- žodžiu sakant, jis nupie- 
tėlis Teatrališko artistų bu- §ė skaudžiausias Lietuvos 
relio lošikų, kuris visados y(jas> Kaip tikras tėvynai- 
puikiai atlieka žydų roles. nįs> jįs pats prisižadėjo dir- 
Geriausiai už visus lošė p. bti, kiek tik jam laikas tą 
J. Baranauskas pusbernio dieną pavelys.
rolę. Kada tik išeidavo ant ’ ' ” ....... u-amna vi

= . _ -**-*~«- mu»u vx-115 puoiiKos, Kai dos pa LIKO VI-
scenos, tai publika tik ir tė- kru šauksmu musų žustan- siems, kaip tai socialistams, 
mydavo jį. Geriaus tos rolės čios tėvynės. Nevienas, arį tautininkams ir katalikams, 

viena dargi gailiai apsiver- nes plojimo delnų nebuvo 
kė, kiek teko patėmyti, pas galo. Tik dvi ypatos neri- 
tokius gal ir ištikro yra jau mavo ir pyko ant kalbėtojo, 
smai dalytis visukuom pu- kam jis pasmerkė svaigi- 
siau, su tais, kurie jau mir- rančius gėrimus. Ir vienas 
šta šalčio ir bado laukuose, pradėjo net protestuoti, kai 
Visi gėrėjosi jo kalba, ką bėtoją trukdė, bet tas tuo-

- liudijo entuzijatiškas delnų jaus buvo paduotas policis- 
25 kp. choras vedamas p. V. plojimas. į tui ir prašalintas iš salės.
Greičiaus sudainavo tris Teipgi pertraukose buvo Publikos buvo atsilankę 

’ “Kai? smarkus ere~ sudainuota keliatas gražių nemažai, nes jau nebuvo sė
lis”, “Pasisėjau žalią nitą’’ dainelių. Bažnytinis choras, dynių, kur atsisėsti, turėjo 
ir “Sugrįžimas”. Dainos išė- po vadovyste pp. Grajausko i stati klausytis prakalbų, 
jo labai puikiai, bet už tai įr Lietuvių Amerikos Atle-;Aukų surinkta 32 doleriai 
Vyčių kvartetas viską su- tų kliubo,po vadovyste J. F. nukentėjusiems nuo karės, 
gadino. Su’dainavo dvi dai- Simonaičio. Dainelės, vienoj Užbaigdamas kalbėtojas

i ir kito, išėję butų neblogiau į prakalbą, užkvietė visus su- 
sia, jeigu iš dainininkų L. dainuoti lietuvių himną, Lier 
A. At., kliubo choro nebūtų tuva tėvyne musų. Dainuoti 
vienas iš sopranų teip dy-i suėjo tik vieni vyrai, o mer- 
ku balsu užrėkęs visus ki-igaitės nėjo dainuoti.

i tus, ir tai ne vietoje. Baž-1 
i nytinis, matomai truputį iš- į 
r lavintas geriau, bet gaila,; 
kad pastarieji neturi užtek-į , ___ ____
tinai vyrų balsų, kas ir da- lio Lietuvių Ukėsų Kliubas 

iro nemalonų dainos skam-:buvo surengęs vakarą-vai- 
bėjimą, nes per daugumą; dinimą. Programą išpildė 
mergaičių, jų balsai dingsta pakviesta* iš So. Bostono 
tarpe jų pačių. Bet ateityje, 
tikimasi, kad vienas ir kitas 
pasistengs tų visų menkų 
trukumų išvengti. Panelė 

;M. Demokaičiutė sudainavo 
solo, “Kur bakūžė samano
ta”, ir kitą jai panašią, ku- ko operetė 
rios nusisekė gana puikiai, cultatis”.

Visiems dainininkams ir pavyko.’ * 
dainininkėms, už pasidarba- Norwoodiečiai rengime 
vimą dėlei musų žūstančios “Lietuvių Dienos” susitaikė 
tėvynės, galima ištarti šir- priimdami So. bostoniečių 
dingą ačiū. susitaikymo išlygas. Visi be

Buvo padaryta kolekta; partyvio skirtumo stropiai 
padengimui lėšų už salę, rengėsi prie “L.Dienos”. 
Kiek surinkta, nežinau, bet Agentas,
baigiantės prakalboms buvo --------------
apreikšta, kad salę gavę už 
dyka, kaipo auką. Buvo, Thomsonville, Pa. Iš vie- 
pardavinėjami paveikslai lietuvių mažai kas laik- 
prezidento Wilsono prokle- raščius skaito. Išėmus “Dir- 
macijos su parašu vyriausio keliatas skaito “Lais- 
sekretoriaus ir jo paties. v§” su “Keleiviu”, bet ir iš 
Pardavinėta nuo dolerio au- tų jei paskaito kokią žinu- 
gštyn. Matėsi daugumą jų tę iš karės, “spyčius” su “pa 
visgi išpirko. Beje, musų sikalbėjimais”, tai ir viskas, 
guodojamas baltimorietis ka^ paskaityti ką pamoki 
P. P. Lazauskas paaukavo nančio, jiems nėra reikalo.
50 dolerių karės nukentėju-; ^Įa 5^a viena moterėlė, 
siems. Puikus pavyzdis. Kas į kuri atsižymėjus niekinimu 
antras? sav° vyro ir bėgimu nuo jo.

J. Žilvitis. į Apart to, ji moka vartoti 
________ šlykščius žodžius, kurių ne- 

~~____________ sigaili savo vyrui, kad ir
prie svetimų žmonių. Augi- ' 
na dukrelę, kuri nors dar 
jauna, bet šlykščiais žod
žiais ne atsilieka nuo savo 
motinos.

Iš Lietuvių Gyvenimo
AMERIKOJ.

Cleveland, Ohio. L-.— , -. . .
29 dieną, Dr-tė šv, Juozapo .?aZJ^et^
apvaikščiojo 10 metų gyva
vimo sukaktuves. Apvaikš- 
čiojime dalyvavo šios drau- 

!gijos: C. L?-T. Benas, Liet. 
Sūnų Benas, Kareivių drau
gijos: L. S. K. Šv. Kazimie
ro Gvardijos du skyriai ir 

j D. L. K. Vitauto Gvardijos 
du skyriai. Civyliškos: Dr- 
stė šv. Kazimiero, dr-stė šv. 
Jurgio, dr-tė Aušros Vartų, 

pagerinimo. Moterių ir kitos. Apvaikš-

| apsirengimas, o ypač judė- į 
Spalio jimais ^uvo Pana^us i žy-j

kiek nors pinigų, bet pašhh 
rėkim, kur jie juos padeda?

Dažų išdirftystė labai plė
tojasi. Kaip amerikonai su
randa būdą apsieiti be Eu
ropos fabrikų, reikalaujant 
tokių dalykų, kuriuos tik 
gaudavo Europoj prieš šią- 
dieninės karės užsidegimą, 
parodo pradėjimas dirbti 
dažus čia Amerikoje, kurių 
negalint gauti iš Europos, 
radosi gyva bėda. Ir dar 
neseniai buvo labai daug ru- 
gonių ant Amerikos fabri
kantų, ant išradėjų, buvo ---- vuai loiciui, xx. ouai- 
prikaišiojama jiems netiku- organizavo vežikai. Sustrai- 
mai ir negabumai, kad nes- kavus jiems darbdaviai pa- 
tengia pagaminti dažų, be kėlė algas nuo 1,00 iki 2,00. 
kurių negalima apsieiti. Bu
vo daug neišmintingumų 
prikaišiojama amerikoniš
kiems pirkliams, kurie mo
kėjo didelius pinigus už da
žus, kuriuos čia atvežė sub- 
marinas “Deutschland”. Ir 
štai dažai jau išdirbami A- 
merikoje. Laikraščiai pas
kelbė, kad bėgyje pastarųjų 
dviejų savaičių, Amerikos 
pirkliai išsiuntė užrubežin, 
būtent į: Rusiją, Italiją, ir 
Angliją už $74,215 dažų, 
Suvienytose Valstijose iš
dirbtų.

— Du Bois, Pa. Textible
Asbestos kompanijos dar
bininkai sustraikavę, gavo 
pakelti algas ant 20 nuo
šimčių. Gatvių darbininkai 
pareikalavo į _ ................. . .
Jiems pakelta algos nuo $1. cl0Jim0 lskllmė prasidėjo 
85c. iki 2,25c. į dieną ir sut-. nu0 M. Povylausko svetai- 
rumpinta dienos valandos. nes> 8 vak ryt°, iš kur be-

— Toronto, Ont. Pieno nams griežiant ėjo į šv. Jur 
išvažiojimo darbininkai lai- bažnyčią ant pamaldų, 
mėjo. Kompanija pripažino i Diena buvo graži, todėl ap- 
uniją ir sutiko jiems mokė- vaikščiojimas puikiai pavy
ti sulyg reikalavimų.

— Takoma, Wash. Susior 
ganizavo mėsinyčių darbi
ninkai ir įsteigė uniją.

— Peoria, III. Visi grose-
rių darbininkai susiorgani
zavo ir sutvėrė uniją. Rei- -
kalaus didesnio mokesčio pa. katuose buvo garsinta, kad 
kėlimo programas prasidės 4:30,

— Chaster, Pa. Susiorga- tet Prasidėjo 5:15. Rengė-
nizavo į vieną uniją plum- iams uz tai papeikimas, 
bėriai. Kompanijos jų uniją Programui prasidėjus visų 
pripažino ir padirbo kont- Pirmiausiai p. J. Urbsaitis 
raktą sulyg unijos reikalą- Pasakė tromP« Prakalbą iš- 
vim„ aiškindamas draugystės

— Dannville, III. Vagonų naudingumą ir ragino visus 
iškrovimo darbininkai susi- rašytis prie šv. Juozapo 
organizavo į uniją ir reika- i draugystės. Paskui buvo 
lauja geresnių darbo išly-i vaidinimas. Režisuojant p.

J. Klemavičiui C. L. T. ch.
— Jackson, Mich. Organi- ldr-ios artistai-megėjai su- 

zuojasi miesto ir apielinkės lošė Penki« akt« dram4 “Jo 
elektrikinių darbininkų uni- n0 širdis • Veikalas yra pa-

imtas iš kaimiečių gyveni
mo. Turinys yra toks: Jo
nas, jaunas vaikinas,našlai
tis, kuris buw> visų neap
kenčiamas, vargo slegiamas 
turėjo važiuoti į Ameriką 
jieškoti laimės. Mylėdamas 
labai Agnę, ūkininko dukte
rį, atsisveikinant prižadėjo, 
kad kuomet pargrįž užsidir
bęs pinigų, paims ją už mo
terį. Jam išvažiavus, Agnė 
per tarpininkavimą buvu
sio dvarponio Spirgiavi-

ko.
Po pietų Acme svetainėje 

buvo parengtas tos draugi
jos vakaras su plačiu pro
gramų. Programą išpildė 
C. L. Teatrališkas choras ir 
L. Vyčių 25 kp. Nors pla-

ja.
— Charlstadt, N. J. Susi-

— Sacramento, Cal. Vals- 
tijinis biuras praneša, kad 
Califomijoj 1915 metais di
rbtuvėse užmušta 533 žmo
nės ir sužeista 65,741.

— Indianopolis, Ind. In
diana valstijoj darbininkai, 
kurie dirba ant ūkių, orga
nizuojasi ir mano sutverti ... -t
uniją. Pareikalaus trum- čiaus, susipažįsta su jaunu 
pesnių darbo valandų ir di- Pras’gerusiu ir skolose pa- 
desnio mokeščio. ‘

— Panama. Prie strei
kuojančių 10,000 juodveid- 
žių Panamos kanale, dar pri 
sidėjo 500 gatvekarių dar
bininkai. Gatvekariai sus- 

Statys pirklybos laivyną, tojo vaikščioję.
Kad įgyti svarbią rolę už- —Brooklyn, N. Y. Brook-
rubežinėje pirklyboje, ame- lyno ir apielinkės miestelių 
rikonai turi sutaisyti pirk- ; žada sustreikuoti visi barz- 
lybos laivyną. Tą reikalą at- > daskučiai. Jų viso yra apie 
jautė net “tautos tėvai”, sė- 10,000. Reikalauja sumaži- 
dinti Reprezentantų Bute ir nimo darbo valandų. 

t I

t skendusiu ūkininku Vincu. 
Po dviejų metų pargrįžta 
Jonas iš Amerikos turtin
gas. Nežinodamas apie Ag
nės sužiedotuves su Vincu, 
apinoka visas Vinco skolas 
ir rengiasi vesti. Agnė at
sako Jonui ranką ir teka 
už Vinco. Tada Jonas par- 
sikviečia vaitą su raštinin
ku, už apmokėjimą visų 
skolų apsirašo visą Vinco 
ūkę ir išvaro jį iš namų. 

Senate, Washingtone. Ir jie — New York, N, Y. Po- Ant ^°_» Jonas sužinojęs, 
užgyrė pirklybos laivyno su pieros fabrikuose kaip pitt-'™_Ągnė, kurią jis pirmiau 

aaa t —i -i-----  ’ ** , mylėjo, guh ant mirtino pa
talo, pats save nusižudo iš
kerdamas nuodų. Tuo užsi
baigia veikalas. Apie artis
tus ir rolių atlikimą galima 
pasakyti tiek. P. Sutkus 
Adomo rolėje buvo natura- 
liškas ūkininkas, P. Bat- 
vinskiutė Petronės rolėje 
buvo pusėtina moteris, tik 
kalbos nebuvo galima girdė
ti. V. Kareckiutė, Agnės ro
lėje nekuriose vietose lošė 
silpnai, nes neturėjo dra
matiško judėjimo. V. Kive
ris, Jąno rolę atliko gerai, 
tik nekuriose vietose per
daug bėgiojo. J. Zelionis 
Vinco rolėje buvo netikęs, 
nes nebuvo panašus į ūki
ninkaitį, darg^' prasigėrusį. 
Apsirėdymas ir judėjimai 
vertė žiūrėtoją manyti, kad 
tai yra koks dvarponėlis ar 
raštininkas. P. Mušinskas, 
dvarponio rolėje teipgi bu-

taisymui $50,000,000. Laivai sburg, Cleveland, Cincinati,! 
bus dirbami čia pat Suvie- Albany, Buffalo ir Baltimo- 
nytose Valstijose, iš ko bus re darbininkams pakelta al- 
galima turėti naudą pirk- gos ant 50 centų į dieną, 
liams-pramoninkams ir dar-1 —Springfield, III. Užsibai 
bininkams. Suvienytų Vai- gė angliakasių straikas. Da- 
stijų valdžia žino gerai, kad rbininkai laimėjo.
jos skiriama suma 50 milijo- — Negara Falls, N. Y. 
nų dolerių toli gražu nėra Grand Trunk geležinkelio: 
užtektina sutaisymui pirk- tavorų sandėliuose darbi-] 
lybos laivyno, bet ji tuomi ninkai streikuoja. Reika- 
daro iniciatyvą, kad tuomi lauja 2,25c. į dieną.
paakinti privatiškus pini-į — Peoria, III. Pakuotojaii 
guočius, kad jie pajudintų darbininkai su darbdaviais 
savo pinigynus ir prisidėtų susitaikė. Darbininkams pa
pine to laivyno sutaisymo, kelta algas sulyg jų reika- 
nes mano, kad toks laivy- lavimų.
nas būtinai butų reikalin- — Pittsfield, Mass. Ke-! 
gas, kaipo pagelba ir kariš- Ii tūkstančiai darbininkų, i 
kam laivynui, kurs* karei kurie dirba prie elektros,! 
kuomet ištikus, be pagelbos; laimėjo streiką. Algos pa- 
pirklybos laivyno, nedaug kelta ant 5 nuošimčio.
ką galėtų reikšti. Kongre- *';1-----’ ~
sas, užgynęs šitą bilių, pas
kyrė ir speciališką komisi
ją, kuriai suteikė galę pra
vesti nuolatinę komunikaci-

— Milwaukee, Wis. Par- 
davinių išsiuntinėjimo dar
bininkai reikalauja daugiau 
algos ir sutrumpinimo dar
bo valandų.

niekas nebūtų galėjęs atlik
ti.

Po vaidinimui p. M. Ru- 
siackas pasakė trumpą pra
kalbą agituodamas rašytis 
prie šv. Juozapo draugijos.

Po to viso prasidėjo dai
nos. Pirmiausiai L. Vyčių

Greičiaus sudainavo tris

nas, kurios išėjo labai silp
nai. Apart piano ir publi
kos trukšmo nieko nebuvo 
girdėti. Ant galo C. L. T. 
choras sudainavo “Mažą 
daina” ir “Raseiniečių dai
ną”. Tarpe tų dainų J. Ma- 
roziutė sudainavo solo “O 
Pavasarėli” i r “Paukšteliai 
mieli” ir J. Daudžiutė “Ty
kiai Nemunėlis teka” ir “Ko 
liūdit sveteliai”. Užbaigiant 
programą choras visiems 
sustojus atgiedojo tautišką 
himną. Programe dar buvo 
pažymėta, kad dainuos solo 
ir p. S. Greičienė, bet nedai
navo. Teatrališko choro dai
nos išėjo silpniau, gal dėl
to, kad neturėjo savo diri
gento. Jų chorą vedė p. Vis- 
manas, šv. Jurgio par. var
goninkas. Publikos buvo 
daug. Salėje betvarkės irgi 
užteko. Apie užsilaikymą 
laike lošimo jau neapsimo
ka nė rašyti. Kietas lietu
vių būdas. Po viskam, šo
kiai tęsėsi iki vėlai nakčiai.

Rep.

Baltimore, Md. 29 Spalio 
buvo parengtos prakalbos, 
kurias surengė “Lietuvių 
Dienos” Komitetas. Publi
kos susirinko apie 900 su- 
viršum ir visi gana ramiai 
laike prakalbų užsilaikė. 
Kalbėtojais buvo p. Julius 
Kaupas iš Washingtono, ki
ti buvo vietiniai, J. Česna ir 
p. V. Vasiliauskas. Visi kal
bėjo lietuviškai Teipgi bu
vo ir du anglai, kurie dau
giausiai darbavosi dėl “Lie
tuvių Dienos”. Pirmojo ne
atmenu pravardės, jis kal
bėdamas nurodė reikalin
gumą visiems pametus dar
bą toj dienoj, eiti aukų rin
kti, tiems, kurie šaukiasi 
pagelbos rankas ištiesę, šio
je sielvartų ir vargų dieno- 
je. Antras kalbėjo valstijos 
advokatas, P. A. Broningis. 
Jis kaipo gabus kalba ir 
mintimis, tiesiok kalbėjo į 
susirinkusius, ne kaipo sve
timtautis, bet kaipo tėvas 
į savo vaikus. Jis ragino, 
kad męs atsimintume bent 
tą paskutinį kartą, kada 
męs skyrėmėsi su savo gim
dytojais, kurie mus leisda
mi į šią laisvą šalį, atsisvei
kindami, laistė ašaromis mu
sų kelionės takelius; kad męs 
atsimintume jų ištartus žo
džius: “Neužmirškite mus, 
ir gyvenkite kaipo vaikai 
dorų tėvų”. Teipgi jis pri-i 
minė susirinkusiems: Jeigu 
norit pasirodyti, kad ėsat 

vo netikęs. Grimas, barzda, Į geri tėvynainiai, mylinti sa-

ten atrasi pilnai prikimšta, 
kaip kokiame kermošiuje, 
o jau savo gimtinės šalelės 
jiems" nėra kada atminti. 
Kol dar vieni metai sueina, 
tai neužmiršta nė čia, nes 
per sapną su gimtine šalele 
matosi, o jau dveji, treti, 
arba ketveri metai, kai^ su- . 
eina, tai nenori nė pamisly- 
ti apie Lietuvą”.

Kaip man teko patėmyti 
Jo kalba publikai buvo ti-į iš publikos, kalbos patiko vi-

čios tėvynės. Nevienas, ar i tautininkams ir katalikams, 
viena dargi gailiai apsiver-nes plojimo delnų nebuvo 
kė, kiek teko patėmyti, pas galo. Tik dvi ypatos neri-

Gardner, Mass. Nedėlios 
vakare 29 d. Spalio atsibuvo 
prakalbos, Ryan salėje, su
rengtos trijų lietuvių srio- 
vių bendrai. Buvo pakvies
tas už kalbėtoją kun. S. B. 
Mickevičius iš Lawrence, 
Mass. Jis savo kalboje pir- | 
miausia nurodinėjo apie lie-: 
tuvių gyvenimą Lietuvoje,'

P. S. Remeikis

Norwood, Mass. 21 d. Spa

Lietuvių Muzikos ir dra
mos draugija “Gabija”. Su
vaidinta du veikalu. Pirmas 
suvaidinta tai komedija 
“Tarnas įpainiojo”. Antras 
tai gerb. komp. M. Petraūs- 

! “Consihum Fa- 
Vaidinimas gerai

Thomspnvilietis.

North Easton, Mass. Ki- 
kaip' juoS'vaidžia'kankinš!i‘}lr P™ “Lietuvių Dienos”, 
spaudą buvo užgynusi ir l>etuv,ai rengėsi, o čia rodos 
kaip norėjo užgniaužti lie- n,ekas ”e naz,noJ.° aP>%tai, 
tuvių kalbą, žodžiu sakant, nors o„c,a 
labai graudžiai nupasakojo, ?P*?.®®’ Paka^inus kehatą, 
nurodydamas apie lietuviųįkad t’}om ™P>ntųsi, ?tsako: 
visą gyvenimą, vargus ir • a as tę rupinsiuosi 

.bėdas. Buvo matyti kaip!svetimam reikala.s". Gaila! 
nekurie klausytojai verkė . ar al .c,a masinsapėse” 
iš gailesčio. eina gerai. Darbai sunkus

Antroje kalboje jis nuro- Į ’r maka* apmokami, 
dinėjo kaip lietuviai palikę 

į savo tėvynę, iškeliavę į sve
timą šalį, begyvendami pa- 

i miršo ją. Anot jo žodžių: 
“Dirba, procavoja kaip ko
ki mulai, kol uždirba pra
kaituotoms rankomis sau

eina gerai. Darbai sunkas

M. Draugas.

PATARKITE SKAITYTI

“DIRVĄ” IR SAVO

draugams.
I
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tyvą ir noriu visą pri
Pranešimas 'K 3t" • ™<ji darbą sutvarkytikoki agentai Rinkėja sten

giasi juos sulaikyti. Tiedu 
susiraukę, -stumdami nuo 
savęs rinkėją, atrėžia:

— Vy dont give dem for 
forners.

Pašaliais matyti būreliai 
rinkėjų ir jų palydovų. Mo
ters ir mergaitės, pasmėlę 
nuo šalto oro, nevalgę, ne

lių, seserų ir tėvų likimą. 
Matant mus seserų tokį vei
kimą, iš akių ašaros veržia
si dėlei susigraudinimo, ma
tant, kad jos savo paskuti
nes konvulsijas deda ant 
tėvynės aukuro.

Jau 8 valanda. “St. Clair 
Savings” bankon pradeda 

. rinktis rinkėjos, nešdamos
miegoję (jos pereitą naktį dėžutes, kitos glėbiais ne- 

----- __o---------- , kuriuos šamos iš automobilių. Rin- 
Tas ženklelį ištraukęs Cent. komitetas žadėjo at- kėjos atidavusios dėžutes, 

>, rinkėją siųsti, bet į po šiai dienai dar stovi ir laukia suskai-

II i f------------------------------------------ »

jam penkinę išmaino kapi
tonas. Kunigėlis duoda pus- 
dolerį. Į kitą pusę nuo kate-Didelės prakalbos. Bosto- nos”.'. Užmezgus šitą vie- 

ne atsibuvo prakalbos M. nybę, vaidai kiek pasiliovė, Yčo ir kun. J. Žilinsko. Į nesutikimų audra kiek ap- ^ros eina tr*s ^uni&ai- Km- 

prakalbas prisirinko žmo- * ’ ’ v‘~ J“~ 1
nių, kaip skelbia “Boston 
Post”, apie 1500. Apie pra
kalbų turinį, nebus reikalo 
čia minėti, nes tas jau be
veik kiekvienam iš skaityto
jų yra žinoma. Jie kalbėjo 
apie Lietuvos ir lietuvių va
rgus ir nelaimes, teipgi apie 
reikalingumą jiems pagel
bos.

rimo. Ir dabar buvo bendrai į KCJ.‘ 
veikiama kiek gabumas ir 
supratimas leido. Buvo gir
dėta aiškinimai, kad toks 
ramumas ir bendras veiki
mas eis nėt iki “Lietuvių

Į kėja šoka prie tų, tie visai
■ nežiūri. < Rinkėja nepasit
raukia nuo jų ir lydi juos 
pusę blioko. Nesulaukdama
aukos, vienam sega ženkle- > dirbo ženkleliui, 
lį. ‘ -
meta jį ant žemės,

smukimas.
(Spaudos ir raštų platinimo 

reikale).
ALT. Sandaros seimui už 

dėjus pamatus politikinei 
kultūrinės sriovės organiza
cijai, galima ir reikia rū
pintis, kad toji sriovė ir jos 
organizacijos plėtotusi ir 
stiprėtų. Bet kacl teip atsi
tiktų — reikia padėti įliek

Karti teisybė. “Laisvė” 
talpina ^ p. Klingos laišką, 
kuriame pasakyta: “Pasa
kykite redaktoriams, kad 
jie liautųsi su tuom nuobo
džiu kenksėjimu, “sočiai 
patrijotai, sriovės patrio
tai”. Sąjungiečiams jau pil. 
skauda nuo teip likusios 
dūli “Kovos”. Argi jie ma
no, kad sąjungiečiai turi 
sloniaus kaulus ir jie galės 
ilgai kęsti .tuos kenksėji- 
mus, kalimus kokių ten 
'“čiort" znajet” patrijotų ir 
sriovių ir dar už tą durno 
peštukizmo sėjimą mokėti 
25 dolerius savaitėje?”

Teisybė gana karti.

Dienai”. Taigi, kaip dabar -------- r____ __u_o atgalia ranka nustumia nuo dar jų ne atsiųsta). Kitur tant pinigus, kad žinojus, tiek darbo ir išaikvoti ener-

Eina trįs negrai. Rinkėja langus, žiuri, kas languose nelę, savo tėvynei, 
barškina dėžutę. Tie priei- T” Vo^amn-

na, įmeta pinigą ir eina to
liau. Ateina keturi žydai. 
Nieko nelaukdami, galvas 
pakraipę, prieina, įmeta po 
pinigą, priima ženklelius ir 
nueina. Ateina lenkas, duo-

D a ly k ų nesupratimas. 
Mums jau nubodo klausytis 
įvairių patėmijimų - musų 
broliams, kurie išvirkščiai 
dalykus suprasdąmi arba 
visai jų nesuprasdami, nu
sigriebia ką nors ir tampo 
kiek tik spėkos jiems leid-

bus? “Lietuvių Diena” jau 
praėjo. Ar vėl bus reikalas 
kelti vaidus ir peštis už dry
žinius? Be abejonės daug 
yra tokių nuomonių, kurių 
vedami žmonės tikėjo, kad 
reikia ramiai patunoti tik 
iki “Lietuvių Dienos”, o tai 
praėjus ir vėl kelti trukš- 
mą, peštynes Ir be abejones da dokrį ir nueina Atcjna 
-tūli tuojaus bandys tai da- , , • ••
ryti. Vienok reiktų atminti, , 
kad tomis peštynėmis jau 
laikas apsidžiaugti ir jas 
naikinti. Pabandžius vieny-, 
bės darbą ir gavus jos šio-i 
kias-tokias pasekmes, priti-, 
ktų tos vienybės prisilaiky
ti ant toliaus. Jei atsirastų

‘ vienybės ardytojai, tokius 
pritiktų ignoruoti, jų nek- ’

! lausyti ir eiti toliaus vieny-
1 bės keliu, primenant sau po- paaišJi;;s"^a. ‘^7^ s 

da dolerį, priima ženklelį ir J 
nueina. 1

Eina dvi mergaitės, rin- ' 
kėja ir jas sulaiko. Tos ne
turi pinigų. Išsiima gatve- : 
karių tikietų, atplėšia porą, 
įmeta į dėžutę ir nueina. 
Prieina moteriškė, išsiima 
keliatą smulkių pinigų, su
meta visus į dėžutę ir pasi
skundžia :

— Duočia daugiau, bet 
neturiu. Atjaučiu karės kan 
kiniams, nes ir mano vyras 
žuvo Mexikoje.

Eina vokietis. Rinkėja pa 
stoja kelią ir prašo susimy
lėti ant nukentėjusių nuo 
karės.

— Kas jus esate? litviš?
— Teip.
— Žinau aš jus. Aš atva

žiavęs iš Detroito ir pažįs
tu litviš. Tai yra girtuoklių 
gaujos. Aš tokiems neduodu 
nė supuvusį pinigą. Nueina.

Eina gražiai pasipuošusi 
ponia. Rinkėja nedrįsta ją 
užkabinti, nes ji daug tokių 
jau praleido ir nieko nuo jų 
nelaimėjo, šita vienok ne-

šalitakio ir nueina sau.

vokietis. Rinkėja jį sulaiko. 
Tas susiraukęs paklausia: i

— Kas jus? Džerman?
Rinkėja paaiškina, kad, 

lietuviai buvo rusų, dabar 
jau vokiečių valdžioj.

— A! Tegul visi išstimpa.
• Nueina šalin.

Eina kunigas. Rinkėja jį 
sulaiko. Tas klausia:

— Kokios jus tikybos?
— Daugiausia katalikai,

eto žodžius: “Šunes ir pasa
kos mus mokina, bet męs 
eikim ten, kur mus mieris 
vadina”.

įspūdžiai iš “Lietu
viu Dienos“

Pereito j savaitėj, kaip jau 
žia. Buvo daugybė patėmi- skaitytojams žinoma, atsi- 
jimų, kad pas mus susirin- buvo “Lietuvių Diena”, ku- 
kus publika į kokį nors vie- rioje šimtai ir tūkstančiai 
šą susirinkimą nemoka užsi- lietuvių, suaugusių ir mažų 
laikyti kaip žmonės, ypač Lietuvos sūnų ir dukterų tą 

__sąyp^jupkįms jie neturi ru- dieną vargo gatvėse, nuo 
bežių. Jie juokiasi žiurėda* ankstyvos valandos ryto iki 
mi į verkiantį žmogų ant vidurnakčio, stovėdami ant 
scenos, juokiasi net ir tra- galitakių, sulaikydami pra- 
gedijoj, matydami ką nors eivius ir maldaudaminuo jų 
žūvant. Męs kartą tokius pašelpos savo broliams, už- 
“juokų mylėtojus” pavadi- marėje kenčiantiems did- 
nome sergančiais juokų Ii- žiausį vargą ir skurdą. Tie 
ga. Tai tas visas keistumas 
ikišiol buvo žmonių, bet ne- 
kitoks apsireiškimas pra
deda rodytis jau ir spaudo
je. Štai “Drauge” randame 
žinutę iš Sioux City, kur 
pasakyta, kad ten rengiama tų nepatogumų rinkėjai pa- 
ant scenos pastatyti “juo- tyrė kitur, pamatysime vė- 
kingą” veikalą “Zmogžu- liaus. Čia męs tik patėmysi- 

džiai”. me kiek jų patirta Cleve-
Įsidėmėkite, ką musų žmo landė, ant kiek rinkėjai nu

neš supranta prasmėje žo- siskundžia, 
džio “žmogžudžiai”. Jie su
pranta žmogžudystėje juo
kus. Ir jie juokiasi. Kamgi 
čia ir stebėtis, kad minios 
tamsių musų žmonelių šią
dien nusikalę sau autorite- 

v. tus, vadina save “progresy- 
viškais”, “pirmaeiviais”, “su 
sipratusiais”, “pažangiai
siais” ir tt.

Į kokį nors vie- rioje šimtai ir tūkstančiai

musų tautos darbininkai, 
kurie vargo tą dieną, neval
gę ir nedamiegoję, prie tam 
varginami rudens vėsaus o- 
ro, turėjo patirti dar ir pra- 
Įeivių grubijoniškumus Kiek
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sukišusios nosis į krautuvių kiek jos užvargo per tą die-' gijos. Snausdami ir vieni
Kitos ant kitų atsidėdami męs ne 

tik nestiprėsime ir nesito- 
bulinsime, bet skursime ir 
stovėsime ant vietos, tuo ta
rpu kaip kitos sriovės kils 
ir plėtosis. Ir dabar jau 
daugelyj vietų ir daugeliu 
žvilgsnių teip vadinami ka
talikai ir socialistai yra 

; daug mus pralenkę. Bet už 
tai jie ir dirba: važinėja, 
agituoja, rengia savo “ka- 

. ..... . . įtalikiškos spaudos” ir “rau- 
važinėja viršininkai su rin- vokiečio! Rupužė, gyvena donasias” savaites — žod- 
kėjoms, kurie daro patėmy- iš lietuvių, o nė vieną centą žiu, dirba kaip kas moka ir 
jimus rinkėjams, duoda in- nedavė, dar išplūdo, 
strukcijas kapitonams, pris- —— /i—
tato reikalingus daiktus ir ;
atlanko pramoninkus, pra-, pilta kruv os varinių, nike- į privalome tų pačių priemo- 
Šydami nuo jų aukų. Ilinin cidahrinin auksiniu ■to

Šalitakiais eina rinkėjos 
su palydovais ir ne aplen
kia nė vieno namo, nė pra- ma ir geležgalių primesta, 
monės, visur prašo aukų. Spėjimai kiek bus. Tikrina- 

. Čia įeina pas žydelį, kurs ma, kad bus suvirš 6,000. 

. taiso senus čeverykus. Tas 

. atsidusta ir meta pinigą. Įei 
na į vokiečio karčiamą, ku
rią lietuviai skaitlingai lan
ko. Čia greitai atsidaro du
ris ir rinkėjai atsiduria už 
durių, per kurias girdisi vo
kiečio šniokščiantis balsas:

— Kad man čia jus koja 
nepastotų.

yra. Jų palydovai karčiamo- 
se šįlasi. Praeiviai eina į 
vieną ir kitą pusę, bet rin
kėjos jų nemato. Kapitonai 
bėgioja, daro tvarką. Kas 
valandėlė bėga automobi
liai, papuošti “Dirvos” dro
bulėmis, ant kurių iš toli 

; matyt užrašai: “Starving 
orphans & widows of Li
thuania are apealing to you, 
generous american”. čia

jau spėkų neturėdamos, sė
da kur papuolė. Čia įpuola 
kitos mergaitės ir vaikinai, 
dirbę fabrike per dieną, ima 
nuo pailsusių ženklelius, se- 
gasi ant savęs, bėga į miestą 
ir už poros vanlandų grįžta 
su keliais doleriais. Čia įei
na vienas kapitonas ir bal
su sušunka:

— Vyrai! Neikite nė vie
nas į saliuną to prakeikto

kiek kas gali.
Keturios poros drasko dė- Męs, nenorėdami toje idė- 

žutes ir skaito pinigus. Pri- jų kovoje sutremptais būti,

linių, sidabrinių, auksinių nįų griebtis, nes senoji tyle- 
ir popierinių pinigų, teipgi: jįmo jr laukimo taktika idė- 
ir bankinių čekių. Randa-

Gruodžio 1 d., o paskui ofi- 
cialės ALT. Sandaros įstai
gos galės tik paimti į savo 
rankas ir išpildyti. Bet kad 
tą butų galima prideramai 
atlikti, išanksto ir tai kuo- 
greičiausia reikia žinoti štai 
kas:

1) kokiose vietose ir kiek 
tautiškos savaitės agitacijos 
vakarų norima ir galima su 
rengti.

2) koki kalbėtojai ir ko
kiomis išlygomis tą savaitę 
sutiktų kalbėti.

3) kokios firmos (laikraš
čiai, knygų išleistuvės, drau 
gijos) norėtų tautiškos sa
vaitės agitacija pasinaudoti 
(aš manau, kad prakalbos 
galėtų būti rengiamos ne tik 
ALTS. kuopų, bet ir pavie
nių žmonių, o teipgi šiaip 
draugijų ir kitų organizaci
jų, pav. TMD., SLA. kuopų, 
nes ir joms agitacija rei
kalinga. o ALT. Sandara jas 
remia).

Kad gerai viską prireng- 
. ti ir iš anksto sjfeudoje agi

tacijos vakarų dienas ir kai 
bėtojų surašą paskelbti, tai 
reikia pradėti dirbti tuojau. 
Dėlto, pasitaręs su drau
gais, ir laiką pažymiu, bū
tent — nuo Gruodžio 9 iki 
17 d., t, y. tautiškoji savaitė 
gali prasidėti subatos va
kare, Gruodžio 9 d., ir pasi
baigti kitos nedėlios vakare 
Grudžio 17 d. Šitai paskelb
damas meldžiu kaip galint 
greičiau mano adresu pra
nešti štai ką.

1. Kas nuo Gruodžio 9 iki 
17 d. apsiima parengti tau
tiškos savaitės agitacijos 

i vakarus ir kokiomis dieno-

jų kovoje šiądien tiek pat 
vertės turi, kiek karėje sai
dokas arba ’jiešmas su mė
tykle prieš naujausio išra
dimo šautuvus, kulkasvai- 
džius, 42 centimetrų kanuo- 
les ir submarinus. Ir juo il
giau męs tunosime, tuo sun
kiau bus atsigriebti.

Štai dabar pasibaigia so
cialistų “raudonoji” savaitė 
ir tuojau prasideda katalikų ivaKarus ir KOKiomis aieno- 
“spaudos” savaitė. Jųdviejų mis-

1)1 2. Ar turi savo kalbėtojų 
socialistų ir katalikų laik- ar reikalaus pagelbos iš ki- 
raščiams gauti kuodaugiau! ■ 
skaitytojų, 2) jų organiza- 

męs no- ei joms prirašyti 1--------
giau narių ir 3) daugiau iš- ■ 
platinti savo idėjas gyvu 
žodžiu ir raštu.

Žemiau pasirašiusis ma
no, kad ALT. Sandarai ir 
jos žmonių idėjoms prijau
čiantiems žmonėms pritiktų 
surengti panašią savaitę ir j 
pavadinti ją nors ir tautiš-| 
kaja savaite. ' 
iš anksto pažymėtą savaitę 
visose Amerikos lietuvių ko 
lionijose reikėtų rengti pra-' 
kalbas, referatus, paskai
tas ir kt., aiškinant ATS.
Sandaros uždavinį ir tiks- 

, . lūs, teipgi platinant ALT.
.nu5lsmauk?s’ Pur- baįsai _ Visų surukę, apdul- Sandaros organus ir jai pri 

jaučiančius laikraščius. To
kia tautiškoji savaitė rei
kėtų surengti jau šįmet 
prieš Kalėdas, nes tuomet 
yra patogiausis laikas susi-

jau artinasi 12 valanda 
vidurnakčio. Rinkėjai jau 
susirinko. Pinigų skaityto
jai jau privargę, pradeda 
skųstis alkanais esą. Prasi
deda telefono skambėjimas.
Vietiniai laikraščiai žingei- 
dauja:

— Kiek surinkote aukų?
— Dar nežinome, nes ne- abiejų tikslas vienodas: 

Rinkėjai atsidusta, nusi- suskaityta.
šypso, ir eina toliau.

Čia ant kampo italas, be
veik verkdamas maldauja 
rinkėją, kad ta atiduotų 
jam itališką centimą, kurią 
jis labai brangina, bet per 
klaidą įmetė į dėžutę. Rin
kėja paima jo adresą ir pri
žada sugrąžinti, kaip dėžu
tė bus atidaryta.

Vienoj lietuviškoj karčia- tymas. Mašina tarška, daro 
moj prisikimšę žmonių, čia skaitlynių sutrauką. Visi 
pramonę prižiūri moteris, laukia, žingeidauja apie pa- 
svetimtautė, lietuviškai kal
bėti mažai mokanti. Ji kiek
vienam kiša dėžutę ir prašo 
susimylėti ant Lietuvos na-

tokia kaip pirmesnės. Ji pri.^^y ir našlaičių. Prieina 
eina artyn, išsiima 10 dole- P^e Hetuvio. Tas papirosą

— Kada suskaitysite?
— Gal 3 valandą ryto. 

' — Bus pervėlu, 
rime žinoti pirmiau.

— Negalima gelbėti.
— Spėkite maž-daug, 

kiek.
—Apie tiek ir tiek.
— Gerai.
Pasibaigė pinigų suskai-

sėkmės. Už valandėlės iž
dininkas apreiškia,’ kad au
kų surinkta tiek ir tiek. Pa
sirodo, kad nėra nė pusės 
spręstosios sumos.

Mažai, mažai — vaikščio- 
rių, suvynioja, įspriaudžia įsikandęs, skrybėlę ant vir- jo nepasiganėdinti, prikimę 
į dėžutę ir nueina.

Eina lietuvys. Rinkėjos t0 grevezoja:
Stovi pora rinkėjų prisi-1 dėžutė jau prieš jį atkišta. no’ no

segusių šviesmėlius raikš- Lietuvys prasišiepia ir pur- in^- 
čius ant krūtinių, su užra- tydamas galvą, tarška: ! Lina prie lenko, tas meta 
šu: “Lithuanian war suffe- _ No, no. Aš tokiems da- centus. Eina prie škoto, 
rers” Eina du vyriškiai, lykams neduodu nieko. ~as duoda 10 centų, prie lie- 
Mergaitė pastoja jiems ke- Rinkėja neturi kada jį^uvi°, tas ironiškai šypsosi 
lią ir prašo pašelpos, rody- pertikrinti, nes ateina bu- bamba:- 

r- — No sir. 
š- Moteriškė atsidusta:

— Viešpatie! Koki tie lie
tuviai bejausliai.

Ji bėga per duris pas kai
mynus pramoninkus ir iš Kiti nepasiganėdinimo api- 
ten grįžta gavus 10 dole
rių. Ir vėl puolasi prie sve
čių. Čia jei dešimtas iš lie
tuvių kiek duoda, bet sve
timtautis nė vienas ne atsi
sako.

dama jam dėžutę su užrašu i rys žmonių. Ji sulaiko pir- 
ant jos. Abudu praeiviai 
skaito užrašą ir vienas klau 
sia^mergaibės:

— Kas jus? > Ar socialis
tai?

Nu, ne, jie litvėnijans — 
aiškina jam jo draugas.

— O, litėnians! Orait.
Įmeta pusę dolerio ir nu-

mutinį ir prašo atmint naš
les ir našlaičius. Tas praš-j 
neką:

— A! Tai jus lietuviai?
— Teip.
— O keno jus pavaldi- 

niai?
— Rusų.
— Na, tai gerai.
Duoda dolerį ir prideda:
— Jeigu jus butumet vo

kiečių pavaldiniai, neduo- 
čia nė prakeiktą centą.

Pasiima ženklelį ir nuei
na.

kėję nuo dienos sunkaus 
gatvėse padėto darbo, pasi
darė dar nenaturališkesni, 
nes juos pridengė nuliudimo 
ir nepasiganėdinimo parva.

Ant rytojaus pasirodė rinkimams laikyti (papras- 
“Dirva” su “extra” žinia. tai nerengiama šokių) ir 
Kiekvienas griebia ir skai- laikraščiams platinti. Orga- 
to žinią. Akimi permeta ir nizavimu tokios savaitės pri 

derėtų užsiimti ALTS. val
dybai su prideramomis ko
misijomis. Žemiau pasira- 
šiusis, kaip vienas bu v. sei
mo naujai išrinktas apšvie- 
tos komisijos narys, šiuo 
reikalu jau kreipiasi į kitus 
du draūgu — pp. R. Karu
žą ir J. Sekevičių. Bet čia

greitai suvyniojęs laikraštį 
kiša į kišenių. Nieko nesa
ko. Maži būreliai susirin
kusių kalbasi, ne linksmai.Kaip dabar bus? Visiems 

žinoma, kad tarpe mus peš
tynės už dryžinius niekad 
nepasiliovė, o prasidėjus 
Europos karei, kuri savo 
gaisru ne aplenkė mus tė
vynės — Lietuvos, kuomet eina. 
pasirodė amerikiečiams-lie- Kitoj vietoj eina katalikų 
tuviams imtis visomis jie- kunigas. .Mergaitė artinasi 
gomis prie darbo ir nešti prie jo su dėžute. Tas išsi- 
Lietuvai pagelbą, tos pešty- ima dolerį, įdeda į dėžutę 
nės pasidarė daug, aštresnės ir nueina. Ateina vokietis, 
negu pirmiau buvo. Tarpe Aukų rinkėja pastoja jam Eina vienas inteligentas, ’ 
mus pasirodė visuotinas lyg kelią. Tas antakius surau- matyt, iš stoties, su valiza, 
svaros nustojimas ir apie kęs ir ilgai nelaukęs rėžia: Rinkėja jį sulaiko. Tas pa- 
suėjimą vienybėn viltis bu- — Lietuviams Wilsonas sistato valizą, su šypsą ant 
vo labai maža. Galiaus, po paskelbė proklemaci ją, o j veido, mandagiai klausinė

damas apie lietuvių tautą, 
išsiima kelis pinigus, į dė
žutę sumeta 1,25, priima 

i ženklelį, padėkavoja ir nu
eina.

daugelio mėginimų visgi šio męs nekenčiame Wilsono, o j 
kia- tokia vienybė užsimez
gė ir šiaip-teip susivienijo 
dviejų krypsnių, žmonės, 
kad bendrai dirbus ir ren
gusia prie “Lietuvių Die-

su juom sykiu ir lietuvių. 
Spjauja į šalį ir nueina.

Eina italų katalikų kuni
gas, prisisegęs du ženkle
lius. Reiškia, jis jau du kar-

mti, sako:
— Palaukit vyrai! Tūks

tantis vakar pasiųsta jau 
Raudonam Kryžiui. Stam
besnės aukos dar ateina. iįjna kliūtis dėl formališ- 
Darysime storonę ir jieš- kūmų: kaip visa naujai iš- 

Gatvėse jau pradeda Atem- kosime priemonių, kad sūri- rinktoji valdyba, teip ir męs 
ti. Automobiliai renka dė- ^kti daugiaus. Draugystės apšvietos komisijos nariai, 

Turime sumą buvusio seimo nutarimu vie 
- r----------------- tas užimsime ir oficialiai
Clevelandietis. veikti galėsime pradėti tik 

.... nuo Gruodžio 1 d. O tada 
jau bus pervėlu, kad prieš 
Kalėdas' tokią savaitę su
rengti. *

Į visa tai atsižvelgiant aš, 
kaipo busimas ALTS. apš
vietos komisijos narys, pa
sitaręs su artimesniais žmo
nėmis, šiuomi paimu inida-

, žutes ir rinkėjas iš pašali- dar aukaus, 
nių gatvių, ^ransportdbja į ^ent dviguba padaryti, 
šviesias vietas, kad valkatos 
ne užpultų, mažiukes mer
gaites, vos gyvas, veža na
mo. Rinkėjų lėtumo ir ned
rąsumo rubežiai jau pasibai 
gę. Jos stato savo krutinės 
drąsiai prieš kiekvieną pra
eivį ir neleidžia praeiti.TJi- 
ngo jau nuo jų veidų šypsą, 
jos jau su įnirtimu pradeda 
savo darbą, lyg atkakliai

Vienas iš mokyčiausių žy
dų buvo Dovidas Kimchi (gi 
mė 1160, mirė 1240 m.) Ki
mchi parašė žydišką gra
matiką dėl mokinimosi he- 
braiškos kalbos. Teipgi yra 
autorius daug veikalų. Bu
vo rabinu mieste Provence. 
Jo tėvas tepgi atsižymėjo 
žydų literatūroj.

' • : tur.
’ 3. Jei reikės kalbėtojus at 

kuodau- siųsti, tai kiek gali skirti jų 
•- kelionės išlaidoms ir kt.

i 4. Ar prakalbos bus ren
giamos tik ALT. Sandaros 
ar ir kitų draugijų, ir ko
kių.*

5. Kiek tikisi per tą savai-
■.... . tę išplatinti laikraščių ir

•' j knygų ir kokių.
. ..- I 6. Ar nori išanksto paimti 

Tai reikštų kn^ lr “
kiek.?

• ■ Teipgi tuojau praneškite,
• ” i kas sutinkate per tautišką-

■ - - j ją savaitę važiuoti kalbėti 
kitur, kiek vakarų, kokio
mis išlygomis, ar apsiima 
patsai kalbėtojas užrašinė
ti laikraščius, pardavinėti 
knygas ir tt.

Laikraščių ir knygų lei
dėjai teiksis pranešti (geis
tina teipgi pirmiau mano 
adresu, kad išeitų vienodu
mas), kokiomis išlygomis 
tą savaitę gali paleisti savo 
leidinius specialiams agita- 
tyviškų vakarų rengėjams 
ir tt.

Gavęs visas šitas žinias, 
tuojau paskelbsiu laikraš
čiuose, kad ko ionijų veikė
jai galėtų pasinaudoti.

Laukdamas greitų prane
šimų iš rengėjų, kalbėtojų 
ir leidėjų, pasilieku 

Su tikra pagarba,
A. Rimka,

c o “Ateitis”,
366 W. Broadway,

S. Boston, Mass.
P. S. Jau parašius šį pra

nešimą teko pasitarti tame 
reikale su ALT. Sandaros 
Naujosios Anglijos Apskri- 

į čio Komitetų, kaipo su vie
ninteliai greitu laiku (nes 
ant vietos) galima susineš- 

, ti oficiale ALT. Sandaros 
žymios dalies įstaiga.

ALT. San. Nauj. AngL 
apskričio visas komitetas 
šiam tautiškosios savaitės



surengimui karštai pritaria 
ir j| paremia.

ALTS. Naujos Anglijos 
apskričio komitetas:

Pirm. K. Jurgeliunas, 
Vice-plrm. J. Sekevičius 
Sus. sekr. J. Kerdiejus, 
Fin. sek. J. Žemantaitis 
Ižd. A. Ramanauskas.

Protokolas
ALT, SANDAROS III SEI

MO.
Brooklyn, N. Y., McCa- 

ddin Memorial Hali, Berry 
Str., ir So. 2nd Str. Ameri
kos Lietuvių Tautinės San
daros IH-čiąjį Seimą atida
rė Sandaros prezidentas p. 
Ji. Karuža, 10 vai. ryto, 20 
d. Spalio, 1916. Trumpai 
^prataręs į susirinkimą, pre
zidentas nuskyrė P. Norkų 
mandatų priėmimui. Užsi- 
iregistravo šie delegatai:

2) L. G. Kaziunas,
3) -A. M. Martus.

.12 kp., Lawrence, Mass.:
4) J. Sekevičius.

;t 21 kjx, Rochester, N. Y.:
5) J. Braknys.

7 kp., So. Boston, Mass.: 
.1 kp., Brooklyn, N. Y.:

I) J. Ambraziejus,
6) A. Rimka,
8) St. Mockus.

15 kp., Bridgeport, Conn.:
9) R. Adžgauskas.

24 kp., Montello, Mass.:
10) P. Kazlauskas.

2$ kp., Chicago, UI.: —
II) Pr. Kibortas.

10 kp., New Haven, Conn.
12) K. A. Makarevičius.

25 kp., Chicago, UI.:
13) F. P. Bradchulis.

11 kp., Waterbury, Conn.:
14)
15)

4 kp..
16)

vydas.
I Sekr. J. Sekevičius,
II Sekr. A. Rimka.
5) Įnešta ir nutarta, kad 

sesijas pertraukti 5 minu
tėms.

6) Po 5 minutų pertrau
kos Sandaros prezidentas 
Karuža pakviečia naujai iš
rinktą seimo valdybą užimti 
prezidiumo vietą.

7) Pirmsėdis F. P. Br.ad- 
chulis atidaręs seimą kvie
čia delegatus prie taisyklin
gos tvarkos ir rimto seimo 
dalykų svarstymo.

8) Raportai Centro Val
dybos.

Pirmininko raportas, ku
ris buvo papasakotas žo
džiu, priimtas. Ant tolesnių 
seimų vienbalsiai nutarta, 
kad raportai butų priduoti 
raštų.

9) Vice-pirm. J. V. Lut- 
kausko šioje sesijoje faėra.

10) Susinėsimų sekreto
riaus raportas vienbalsiai 
priimtas.

11) Finansų sekretoriaus 
raportas vienbalsiai priim
tas.

12) Kasininko seime 
siranda — jis busiąs 
liaus.

13) Renkama presos 
misija. Jon įeina A. Rimka,< 
K. A. Makarevičius ir Pr. 
Kibortas. •

14) Sesija užsidaro pietų 
į laikui iki 2:30.

Sesija II.
1) Vardašaukis. Neatsi

lankė L. G. Kaziunas, A. 
Blažys.

2) Skaityta Sandaros kuo 
pų ir narių pasveikinimai, 
būtent iš Lawrence, Mass. 

' nuo 12-tos kp. narių: Z. 
Jankausko, A. Ramanaus
ko, O. Ramanauskienės, J. 

; Žukausko, J. Indėlo ir J. Ja- 
tužio. Iš Cleveiand, Ohio,

. nuo 18 kp. vardu K. Akso- 
maičio, nuo V. S. Jokubyno, 
nario 14-tos kp., “Lietuvos”. 

. redakcijos ir B. K. Balučio 
Chicago, III.

3) Skaitymas I sesijos pro 
tokolo.
jimu, 
teipgi 
Šimus.

4) 
Priimtas 
kad raportas butų atiduo
tas turto peržiūrėjimo ko
misijai, kuri tuoj bus iš
rinkta. Ton komisijon įei
na: P. Kazlauskas, J. Amb
raziejus ir Pr. Kibortas.

5) Nutarta skaityti ant-

priims jj, o trečiasis narys’teip ir praktiški klausimai, 
ne, — jis prisilaikąs prie 19) VIL Priimta origina- 
Pittsburgho konferencijos ’ 
išdirbtos tam tikros komisi
jos programo taisyklių.

8) Skaityta abu progra-

20) VĖL Priimta origi
nalas. . , .

21) IX. Priimta origina-

ne- 
vė-

ko-

J. Trečiokas,
A. Osteika.
Philadelphia, Pa.:
Vac. Karuža.

30 kp., New. York, N. Y.:
17) O. Vinikaitienė,
18) A. Ramanauskas.

16 kp., Worcester, Mass.:
19) A. Blažys.

Sesija I.
1) Atidaręs Sandaros III 

seimą prezidentas R. Karu
ža laiko trumpą prakalbą: 
perbėgdamas tautininkų vei 
kimą nuo kelesdešimts me
tų ir paskui 1914 m. per di
dįjį Brooklyno suvažiavimą 
-seimąg Sandaros įkūrimą ir 
plėtojimąsi.

2) Klausimas ar duoti
trims delegatams iš pirmo
sios ALTS. kuopos pilnas 
delegatų tiesas, nes pagal . 
Philadelphijos priimtą plat- f°J0 Sandoros Seimo proto- 
formę negalėtų. Bėt paaiš-J10 bet nesiradus jo šiuo 
kėjo, kad visi trjs delegatai ant stalo protokolo 
nebus; jie pasidalinsią sesi--skaUymas, atidėta ant ve
jomis, todėl faktiškai busią les”10 °' „ .

6) “Bloko su kitomis
3) Nariams tų kuopų, ku- sriovėms susitarti dėl ben- 

rie šiame seime neturi ofi- dr0J° darbo- dlrbt‘ del he- 
cialio kuopos atstovavimo, tuvlV Lletuvos labdal;ln- 
suteikta atstovybę su pilnu ekonominių, politiskų- 
sprendžiamuoju balsu; na- ’.r kultūrinių reikalų ko
riams gi tų kuopų, kurios i raportas priimtas, 
pilnai atstovaujamos, turės Inefmai- kad nepapras- 
tik patariamąjį balsą. Tokių Z0"15 kuopoms iki pirmo si- 
sų patariamu balsu atsira- mt0 m,oket,>. 5 do>- 0 tobauts

- -- -- ----- nuo sekančio šimto po 1 dol.
ir antras, kad pirmam šim
tui 3 dol., o nuo sekančių 
— po 5 dolerius. 14 balsų 
prieš 5 perėjo pirmas įne
šimas, t. y., kad nepapras
tos kuopos iki šimtui turi 
mokėti 5 dol., o nuo sekan
čių po 1 dol.

7) Programos ben konsti- las.

Priimtas su patėmi- 
kad Presos komisija 
sutvarko kuopų įne-

Raportas kasininko.
su patėmijimu.

mu ir teipgi kuopų įneši i las.
mai: nuo a) ALTS. Naujo-i 22) X. Priimta originalas, j 
sios Anglijos kuopų šuva- 23) XI. Priimta origina- į 
žiavimo; b) 29 kp. iš Dėt- las.
roit, Mich., c) 5-tos kp. iš i 24) XII. Padėti prie nepa- 
Baltimore, Md. prastų kuopų vietos.

9) Užsiregistravo 26) Dr. i 25) XXI. a) Mokestis cen-
Baceviče iš Elizabeth, N. J. tran bei kuopon gali būti 
kaipo Sandaros valdybos na, mėnesinės, b) Mėnesiui mo- 
ryS_ keti centran 5c. ir kuopai

10) Priėmimas konstitu- 5c.
ei jos projekto.

Projekto įžangon šiaip 
pataisyti: “O Amerikoje 
nuo “Liet. Balso” iki da
bartinių laikų.

11) I paragrafas priimta 
kaip originale.

12) II paragrafas priimta 
kaip originale.

13) III paragrafas priim
ta kaip originale.

14) IV paragrafas priim
ta kaip originale.

15) V Prieš 5-tąjį para
grafą pridėti: “Tautų ir 
valstijų nesusipratimai pri
valo būti rišami arbitraci- 
jos keliu, t. y. pagal Pitts- 
burgho, konferencijos.

16) VI. Kiekviena tauta 
turi tiesą spręsti apie savo 
likimą ir vidurinį sutvarky
mą (Pitt. k.).

17) 
konf.

18) 
! konf.
c) priimta Pittsb. konf. d)

i priimta orginalas.
19) Įnešta ir 17 balsų 

į prieš 8 nekalbėti ilgiaus 
'kaip 5 minutos ir nedau-
giaus kaip 3 kartus.

20) IX. šis paragrafas 
į po tūlų svarstymų paduota
pp. Sirvydui ir Rimkai iš- 

’ naujo suredeguoti ir priduo 
’ t ti rytojaus dienai.
; 21) Raportas komisijos
' kasininko knygų peržiurė- 
’įjimo priimtas.

22) Sesija užsidaro 6:30. Strimaitis, J. Gedminas, Pr. 
Bajoras, L. Pruseika (ko
respondentas), P. Montvila.

14) Rinkimas Centro Val
dybos.

Prezidentu nominuota P. 
Kibortas, R. Adžgauskas ir 
J. Ambraziejus.

P.
sų.

J.
R.

keti centran 5c. ir kuopai

VII. Priimta Pittsb

VIII. Priimta Pittsb. 
b) originalas par. V.

ALTS. pripažinta papras- 
į čos-tikrosios ir nepaprastos ■ 
kuopos.

Nepaprastoms kuopoms 
metinė mokestis.

Trečioji sesija pietum už-Į 
sidarė 1:20 vai.

Sesija IV.
1) Vardašaukis.
2) Skaitymas II sesijos 

protokolo. Priimta be jokių 
I taisymų.

3) Vice-prezidento, kuris 
i pribuvo šion sesijon, rapor- 
! tas. Priimtas vienbalsiai.

■j 4) Tolesnis programo 
l skaitymas.

XIII Priimta originalas. =
5) XIV. Priimta su pa- 

; taisymu, kad ALTS. seimai 
’; butų metiniai.

6) XV. Priimta origina
las, t. y., kad suvažiaviman

• kiekviena kuopa siunčia po 
1 delegatą ir dar po vieną

■ delegatą nuo 50 narių. Ne-
• paprastos kp. turi tiesą sių

sti tik vieną atstovą, nežiū
rint draugijos didumo su 
patariamuoju balsu.

7) XVI. Priimta orig.
8) XVII, Priimta orig.
9) XVIII. Priimta orig.
10) XIX. Priimta orig. ,
11) XX. Priimta orig.
12) XXI. Centro Valdyba 

turi pagaminti kuopoms dėl 
naujų narių priėmimo tam 
tikrą deklaraciją.

13) Atsilankė IV. sesijoje 
svečiai K. Strumskis, A. B.

Jei galečia.
(Z. Bagdžiuniutei)

Jei galėčia aš turėti 
Sparnelius paukštelių,’ 
Greit nulėkus apsakyčia 
Vargus mus brolelių.

Skrisčiau greitai į gimtinę, 
Ten, kur kova buvo, 
Kur mielasis už tėvynę, 
Kovodamas žuvo.

Jisai karėn išvarytas
Jau antri meteliai,
Ten jam urvuos begyvenant, 
Išdžiuvo veideliai.

Jis vis troško dar sugrįžti 
Prie savųjų draugų, 
Ir numirti savo žemėj, 
Globoj senų tėvų.

Karės lauke bezvimdama 
Bitelė įgylė, 
Nuo tėvelių ir sesutės 
Amžinai atskyrė ..

Žuvo brangus bernužėlis 
Ir jaunas brolelis 
Ir negrįžta jau iš karės

J. Svyrūnėlis.

(Musų sriovėms) 
Lai sujungia jus vienybėn 
Ryšiai draugiškumo, 
Vardan žūstančios tėvynės, 
Vardan žmoniškumo.

Lai našlaičių graudi rauda 
Jus širdyse girdis 
Ir tėvelių mus senųjų 
Lai amžį pailgįs....

J. Svyrūnėlis.

Gailutis.

Dienų užrašai

kolą, bet nesiradus jo šiuo

Sesija III.
1) Atidaryta 10 v. ryto.
2) Vardašaukis. Neatsi

lankė K. A. Makarevičius, 
kuris išvažiavęs darbo dėlei 
namo.

3) Skaitymas protokolo. 
Priimta.

4) Skaitymas korespon
dencijų. Iš So. Omaha, Nebr 
nuo 28 kp. su auka $2.50 
Autonomijos Fondui. Au- 
kavo J. Biliūnas $1,00, P. 
Biliūnas $1,00 ir K. Jonevi- 
čienė 50c.

5) Tęsimas skaitymo pro
gramo.

6) IX. Priimta komisijos 
originalas nuo a iki i vien
balsiai.

Veikimo pamatai.
7) I. Priimta originalas.
8) II. Priimta originalas.
9) III. Priimta origina-
10) IV. Priimta origina

las.
11) V. Priimta originalas.
12) VI. Priimta origina

las.

Kibortas gavo 15 bal-

Amraziejus 1, 
Adžgauskas 3.

Vice-prezidentu:
R. Adžgauskas gavo 9 bal 

sus.
J. Ambraziejus 7 bals.

(Užbaiga bus)

Lašai

do 19 (A. Povilaika iš Wa- 
terburio, Conn., 20) P. Nor
kus iš Brooklyn, N. Y.

3) Centro Valdybos na
riai, kaipo politiškoje orga
nizacijoje, turi pilnas dele
gatų tiesas.
| 4) Centro Kom. nariai.
F 21) Prez. R. Karuža,

22) Vice-prez. J. V. Lut- 
kauskas,

23) Sus. sekr. Dr. E. G. 
Klimas, ,

24) Fin. sekr. J. O. Sir
vydas,

25) Kasinin. M. Bučins
kas.

4) Prezidiumo rinkimai.
Pirmsėdžiu F. P. Brad- 

chulis.
Pagelbininku J. O. Sir-

Organiz. pamatai.
13) I. Priimta originalas 

su pataisymu, kad išmėsti 
žodį “pilnametis”.

14)
las.

15)

tucijos tvarkymo Komisijos 
raportas. Nesirandant Sei
me dviejų komisijos narių: 
D-ro Šliupo ir p. Chmieliau- 
sko — trečias komisijos na
rys — J. O. Sirvydas žodžiu 
papasakojo. Pasirodė, kad 
p. R. Karužos patiektas pro 
gramas, kuris priduotas šin 
seiman, perėjo per progra
mo komisijos narių rankas 
ir pasirodė, kad du nariai

II. Priimta origina-

III. Priimta origina-

Sakoma, kad Amerikoj, 
kas metai perkūnas užmuša 
po 500 žmonių. Gali būt, 
kad tai pasekmės lietuviškų 
keiksmų, bet gal ne, nes 
skaitant Amerikoj lietuvių 
iki 800,000, iš kurių kiek
vienas keikia daugiau negu 
l sykį per metus — “kad jį 
perkūnas muštu”, tad per 
metus turėtų kristi perkū
no aukų 800,000, o ne 500.

IV. išmesti.
V. Priimtas.
VI. Priimta origina-

16)
17)
18)

las- su pataisymu, kuris
šiaip turi skambėti: “Savo

Austrijoj susekta didelė 
rumunų slaptybė. Susekta, 
kad Rumunija išėjo talki
ninkams į talką, mušti teu
tonus. ... Na, jeigu jau to
kios slaptybės yra suseka
mos, tai ką jau kalbėti apie 
kitokias.

reikalų aprūpinimui kuo
poms geistina laikyti ma
žiausiai kas mėnesj susirin
kimus, kuriuose, apart kitų 
dalykų, turi būti apkalba
mi Įvairus lietuvių platesni 
politikos kaip teoretiiki,

Rumunija išėjus karėn, 
užgynė savo viešpatystėje 
pardavjnėti svaiginančius 
gėrimus. Tai dabar įsitėmy- 
kite: jeigu negausite nusi
pirkti saliune “rūmo”, tai 
žinokite kame dalykas.

(Tąsa) i
čyti. Pirmiau męs negalėjome suprasti ka-!i 

! me priežastis, kad tavoras mažinasi ir pi- i; 
nigų nėra, bet dabar gavus gerą knygvedį 1 
P. Čiurlionį, priežastį susekėme ir viskas ' 
gerai. Tik bėda, kad žmonės pinigų nemo- i 
ka už išimtus tavorus.

Išėjęs iš krautuvės ėjau namo. Kelio
nėje, kad jį galas, užklupo mane lietus ir • 

j sulijo. Prie pat namų pasitikau R., kurs 
prašneko: <

— Sveikas! Ar girdėjai naujieną?
— Kokią? Į
— Nugi suareštavo lietuvį P., sekreto

rių I. W. W. unijos.
— Kas ir už ką jį areštavo?
— Plakatus dalino prie gatvės.
— Kokius plakatus?
— J. S. užmušė gatvėje, tad plakataisj 

buvo šaukiama visus narius susirinkti ant 
26 d. Spalio, kad į kapus nulydėti lavoną i 
užmuštojo J. S. Matai, policija labai nemė- 

, gsta unijos I. W. W., tad ir areštavo plaka
tų dalintoją.

9 valandą eidamas gatve E., pamačiau 
būrį žmonių. Žingeidumo dėlei, pasiskubi-i 
nau, kad prieiti arčiau. Priėjęs arčiau, iš
girdau smuikos liūdną balsą. O kaip man 
smagu girdėti smuikos balsą! Nė n^pasiju
tau kaip persiįriau per minią susirinkusių 
žmonių ir atsidūriau šalia smuikininko, ku
rio dešinė ranka vadžiojo šmičių skersai 
smuikos stygas, o kairės pirštai lėtai spaudė 
stygas. Kiekvienas jo piršto prispaudimas 
ar pakėlimas, gimdė manyje naujas mintis. 
Viską užmiršau, nieko, rodosi, nematau, 
tik girdžiu liūdnus stygų balsus, kuriuos 
leido stygos, smuikos valdomos rankų 
smuikininko, senelio 60 metų amžiaus. Se
nelis buvo nebylys.

27 Spalio. Anksti ryto metu vaikščiojo
me miesto darže: Aš, K. ir J. Trįs išviso. 
Visi tarėmėsi, kad sulaukę žiemos šaltų 
dienų, rengsime paskaitas ir prakalbas. 
Mokinsimės lošti teatrą, kalbinsime jauni
mą prisidėti, rašytis prie TMD. ir SLA. 
Ypač tarėmėsi, kad kaip nors mergaites 

į pritraukus prie TMD. Pasikalbėję, visi per- i 
siskyrėme, vienas kitam drūčiai suspaus- 

: darni rankas. Aš-gi ilgai, ilgai mislijau apie 
Į prakalbas, paskaitas ir teatrus, kuriuos ne
seniai prižadėjome veikti labui tėvynės Lie
tuvos.

į šiądien atsibus lietuviškas koncertas, 
i muzika prie įvairių įstrumentų ir vaidini- 
. mas “Adomas ir Jieva”. A, bus smagu daly 
. vauti lietuviškame vakare. Jau turiu tikie- 
i tą nusipirkęs. Tikietų prekės — 50 ir 25 

centai.

Užėjau į krautuvę, kur parduodami 
laikraščiai. Nupirkau kelis numerius lietu
viškų laikraščių, suvyniojęs juos užadresa- 
vau ir pasiimčiau M. K. adresu, į Lietuvą. 
Radęs ten keliatą savo pažįstamų, paragi
nau, kad ir jie teip padarytų. Tūli paklau
sė mano patarimo, nupirko kelių laikraščių 
pa egzempliorį ir pasiuntė į Lietuvą f savo 
pažįstamiems.

28 d. Spalio. Dar ir šį rytą esu links
mas po vakarykščiam koncertui. Žmonių 
buvo į 400 ypatų. Buvo visokių. Ir senų, ir 
jaunų, didelių ir mažų vaikelių. Buvo ir 
svetimtaučių. Kiek patyriau, visi buvo už
ganėdinti ir visi linksmi lygiai kaip ir aš. 
Diena praėjo smagiai, atmenant vakarykš
čius įspūdžius.

29 d. Spalio. Šiądien netikėtai užėjau 
į lietuvių salę, kur radau “Birutės” narius 
darant mėginimus atlošti “Aukso dievai
čius”. Gaila man pasidarė žiūrint į tuos lo
šėjus. Nabagai vargsta perdienas fabrikuo
se, vos spėja namo parėję ką užkąsti, apie 
pasilsį neturėdami kada nė pamislyti, sku
binasi į mėginimus, kuriuos jie vadina “re
peticijomis”. Nekurie iš jų turi gana ilgas 
roles ir todėl turi gerai galvas džiovinti, 
kad išmokus nevien žodžius iš atminties, 

i bet ir judėjimus. O padėjus tiek daug var- 
: go, parsieina nekartą dar prikišti kelis do
lerius. Mat, išsimokinus lošimo, reikia 

Į samdytis salę, reikia apsimokėti už apskel
bimus ir susipirkti daug reikalingų dalykų, 

i kartais į lošimo vakarą publikos susirenka 
i mažai, įeigos surenkama mažai, tad ir rei
kia patiems kelis dolerius pridėti, kad iš
laidas padengus.

Po mėginimų, išėjęs su J. iš salės, ei
nant prie namų, kalbėjomėsi, katrie, geriau 

; lošia, katrie prie ko geriau tinka. J. tikri- 
. no, kad visi yra tinkami prie lošimo ir ap- 

' gailavo, kad dėl stokos laiko negalėjo pri
sidėti prie lošimo “Aukso dievaičių”. Teip 
besikalbant priėjome prie mano namų, at
sisveikinome ir nuėjome vienas sau, kitas 
sau.

30 d. Spalio. Šiądien jaučiuosi neper- 
smagiausiai, net ir laiko neturiu daug ką 
parašyti. Ilgai mislijau apie savo gyveni
mą, kokia buvo mano praeitis ir ką aš nau
dingo nuveikiau savo gyvenime. Pasilikau 
ant galo teip liūdnas, kad net nustojau vil
ties ateityje, nes nesitikėjau nieko gero. 
Nežinau ar kam tiktų mano eilės, Į kurias 
šiądien parašiau, bet man jos-labai patin
ka ir todėl jas pasilaikysiu atminčiai.

Skaitau šiądien atėjusią “Laisvą Min
tį” ir iš Lietuvos “Viltį”. Labai man patiko 
Lazdynų Pelėdos parašytas vaizdelis “Dzi- 
dė”.

Parėjo Ona iš fabriko ir pasakė, kad 
darbo nėra. O kokia ji linksma! Visą die
nelę dainavo ir skambino balalaiką. Jos 
daina buvo man nesuprantama, nes suside
da iš rusiškų žodžių. Įsitėmijau tik dainuo
jamus žodžius: “Liubit cvieti zelionija”.

Įsiklausęs žodį “zelionija”, priminiau 
sau grybus vadinamus “zelankdmis”. Atsi
miniau, kaip buvau dar Lietuvoj, tai eida
vom rinkti grybų “zelankų”. Apie mus tie 

! grybai labai augo. Norėjau paklausti Onos," 
ar ji mėgsta “zelankas”. Mat “zelionija” ir 

i“zelanka” man skirtumo mažai darė, tad 
! patikėjau, kad ji dainuoja apie “zelankas”.

Pabaigiau rašęs ir savo raštą po daug 
kartų peržiurėjau, norėdamas persitikrin
ti, ar gerai parašiau. Ona nutėmijus, kad 
aš savo raštą teip atydžiai peržiurinėju, 
paklausė:

— Ką-gi ten parašei, kad teip žiuri?
— Mokinudsi eiles rašyti — atsakiau.
— Oje! Susimildamas, parašyk eiles ir 

Į man.
— O, ką tu veiksi su eilėmis? O tiesą 

pasakysiu, kad aš ir nemoku eiles rašyti.
■ į —Bet parašyk, nes aš labai mėgstu

i lietuviškas eiles. Parašyk, aš pasiųsiu savo 
. broliui, į Lietuvą.

Aš negalėdamas atsisakyti, ėmiau ir 
parašiau jai šiokias eiles:

Oi tu rūta, rūta 
Rūtele žalioji, 
Kodėl nežaliuoji 
Žiemą vasarėlę?

Oi tu Ona, Ona, 
Ona, Onytėle, 
Kodėl tu dainuoji 
Šitą vakarėlį?

Perskaitė Ona šitas eiles ir prisipaži
no, kad jos jai patiko. Prašė parašyti ir 
daugiau. Aš prisižadėjau. Ji man pasakojo, 
kad daug ir labai dailių eilių yra parašytų 
rusų kalboje. Aš-gi jai tikrinau, kad nėra 
ir negali būti dailesnių eilių, kaip lietuviš
kos eilės. Prižadėjau jai parnešti Vaičaičio 
eiles ir Jovaro “Pirmieji Žiedai”. Ona 
man dėkavojo iškalno.

31 d. Spalio. Dirbant man krautuvėje 
\ (Toliaus bus)
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Dėdulė.

Biskis apie burtus.
“Po laiminga planeta yra . 

gimęs”. Teip kalbama apie 
žmones, kuriems sekasi gy
venti ir gyvena laimingai. Iš 
kur toki įtikėjimai ėmėsi? 
Tie įtikėjimai paeina iš tų 
gadynių, kuriose žmonės 
tvirtai tikėjo, kad žvaigž
dės turi didelę įtekmę ant 
žmogaus turinčio gerą giliu 
kį. Bet šiądien jau kita ga
dynė, laikai jau atsimainę. 
Žmonės jau netiki į žvaig
ždžių įtekmę, bet visgi yra 
labai daug žmonių tokių, ku 
rie tiki į kazirų pranašavi
mą, į burtininkus, žodžiu 
sakant, dar nėra išmirę visi 
tie žmonės, kurie patįs sa
vim veisiasi, nereikalaujant 
kad juos kas sėtų, pjautų, 
kultų ir vėl sėtų. Bet eikim 
prie tvarkos. Pirmiausia pa 
kalbėsime apie astrologiją.

Atmenu gana gerai, dar 
kada aš buvau mažas ir ne
šiojau ilgus marškinius, kuo 
met po musų kaimą valkio
josi čigonai ir kitoki gauda- 
grašiai, pardavinėdami len
gvatikiams žmonėms “pla- 
nietas”. Arba nešiojasi klė- 
tkose uždarytus paukštu
kus, kurie ištraukdavo kor
teles, kuriose buvo aprašo
ma žmonių giliukis arba ne 
giliukis. Nevienas iš leng
vatikių žmonelių, kuriam 
paukštukas išmesdavo po- 
pierukę “apsakančią ateitį”, 
nors nudavė į tai netikin
čiu, tai vienok, jeigu ką 
nors blogo lėmė, žmogelis ar 
žmonelė per porą dienų bu
vo suniurusiame upe, lyg 
rūpesčiuose paskendęs dėlei 
savo

gai, vartodami abejonės žo
džius, savo spėjimais pasi
rodė lygiais šiądieninių bur
tininkų ar burtininkių, ku
rie irgi “spėja” patįs sau 
netikėdami ir pranašauda
mi, jog ‘3>us gerai, o jei bus 
negerai, tai bus blogai.

Senovės laikais burtinin- 
! kams tikėta šventai ir be 
pasiklausimo pas burtinin
kus nedrįsta pradėti jokį riotą, pardavusį Christų žy- 

! svarbesnį darbą, o ypač ka- i dų kunigams, paskaityta ne 
. rę. Rymo ciesorystei vieš- laimingu žmogum, kurs bu- 
pataujant, kuomet rengtasi j damas tryliktu iš būrelio 
karėn, karvedžiai nepakel- Christaus pasekėjų, už pini- 
davo kalaviją ir nesimovė ^gus pardavė savo Mokinto- 
ant rankos skydą pirmiaus, ją ir pats pasikorė, pražu- 
kol augurai nepasakė, ar dydamas savo “dūšią”, nes 

įeit, ar neit į karę. Augurai jam pasikorus jau po Chri- 
darė būrimus iš dievaičiams staus mirimo ant kryžiaus, 
sudėtų aukų, kurios buvo jo “dūšia” nuėjo į atklanes, 
išimtinai iš paukščių, ku- kada visi atklanių kaliniai 
riuos sukraudavo ant au- buvo jau Christaus išvesti 

‘ kuro ir uždegdavo. Aukoms į dangų ir tokiu budu Iska- 
degant, būrimai daryta iš į rijoto, kaipo 13 dūšia turė- 
rukstančių durnų, jeigu au- jo pasilikti atklanėse. Ir to- 
gurai susimaišydavo, tad dėl jis su savo skaitlyne 
dairytąsi, kad pamačius le-.(13) paskaitytas amžinai 
kiančią varną, iš kurios lė-i nelaimingu, 
kimo daryta spėjimai apie

Tikėjimas į 13.
Šiądien yra labai daug 

žmonių, kurie skaitlynę 13 
laiko kaipo nelaimingą ir 
todėl jos labai vengia. Iš 
kur toks įtikėjimas atsira
do, yra labai daug pasakų. 
Trumpiausia pasaka apie 
tai yra tai ta, kad paeina s ir 
tas įtikėjimas iš religiškos 

i pusės, kuomet Judą Iska- 
vxo-w.zTo.mci r’ln V.1 •vir

MOTERIMS PASISKAITYMAI
iš svetimo, į savo kišenių.

Kitados buvo sau toks as
trologas, operuojantis savo 
“astrologijos metodą”, kuršį 
plačiai save reklemavo Eu-i 
ropos dienraščiuose. Jis tu-į 
rėjo vieninteliu savo tikslu, Į 
skaityti sau naudingiausiu 
daiktu tai — artymo pini-! 
gus. Jis išsiųiislijo kokį ten 
horoskopą, kurs “išprana
šaudavo”, kad tą ir tą pa
vasarį, ar rudenį, mirs vie
nas iš keno giminių, ar pa-, 
žįstamų. Na, suprantama, 
kad žmonių ant žemės gy
vena gana daug, tad niekam 
netrūksta giminių ir pažįs
tamų, tad nieko stebėtino, 
kad vienas ar kitas iš jų 
kartais palieka šį pasaulį— 
miršta. Teip atsitinkant, i 
žmonelės visaip dalykus sau 
išsiaiškindami, pra
dėjo ano “astrologo” prana- V, . . . I A.11A1V J opvjuuc*! v**ivj****v«m v v «,
savimams įtikėti, o tas pa- kar& pasekmes. Ir teip kar pakaitytas prie burtų, bet kad tik vienas išdavinėtų 
suraudodamas žmonių leng- daug laiko sugaišta, ne- ką padarysi. Žmonės tiki ir prisakymus, o kitas jo pri- 
yatikyste,. pats sau įtikėjo,: &nt augurų patarimų. gana. • sakymų klausytų lyg karei-
kad zmomy ateiti jis nuspe- gyk- buvQ net toks atsitiki. New Yorke vienas iš di- vis savo oficiero — aklai ir 
ja (bent mirimo laiką) su m ka^ aukuro sūdė- džiausiu viešbučių prisilai- pasiteisinimo. Tokią mo-
ržvaio-rdžin nacrpina. nraapio ’ . . , . . i i , . i

Moterystė ne monarchija.
Labai daug yra moterių 

--- vyrų, kurie klaidingai 
sau mano, kad moterystė, 
šeimyna, tai yra lyg kokia 
sau maža monarchija, kurio 
je yra tik vienas karalius, 
o visi kiti šeimynos nariai 
nėra kuom kitu kaip tik jo 
pavaldiniais. Šeimynos, ku
rios yra panašios monarchi
joms, yra neramios, nes 
joms vis kasžinko trūksta, 
kasžinko stokuoja. Jeigu to
kios “monarchijos” kara
lium yra moteris, tai na
mams tas ant gero išeiti ne
gali, nes ankščiau ar vėliau 
turi iškilti “revoliucija” ir 
“karalius” turi nusikraus- 
tyti nuo sosto. Jeigu vyras 
yra “karalium”, dargi prie- 
tam “vienvaldžiu”, teipgi 
gero nereikia tikėtis. Mote- 

Toks tikėjimas gali būti rystėje neturėtų būti teip,

“angliška” popiera arba pa
tepti kiaušinio baltymu, kad 
oras ne prisigriebtų. Ga
ilaus jas reikia sudėti į po
pierinę dėžę, apipilant jas 
pjaulais, uždaryti, dangtyje 
padarant kelioliką skylelių, 
kad galėtų oras išgaruoti ir 
teip padėti sausoj, vėjo per
pučiamoj vietoje. Prieš nau 
dojimą reikia kiekvieną cit
riną pamirkyti šaltame van

sutikimas, ramybė. Laimin
gi toki namai, kuriuos valdo 
gera, išmintinga ir savyje 
sutinkanti šeimyna. Bet ten, 
kur šeimyninkai vienas 
prieš kitą skersauja, kur tik 
savo išmintį ant turgaus aįTyje""‘0” bus ka’ip ką t"ik 
stato, vienas ant kito “bo-1 nl 3kjntOs.
šaudami”, ten “namai prą-l _________
garai” ir iš tokių namų nie- j 
ko gero neišeina.

Juzė.
I Kada ir kokį valgį duoti 

vaikams.
Specialistai vaikų auklėj’i- 

mo, pataria motinoms, ku
inuos turi vaikus nuo trijųIšvalymas skrybėlių.

Norint gerai išvalyti pliu- tki šešių metų, maitinti se- 
x: kan£iaj. Ryte reikia vai-

! kams duoti: Pamarančių, 
obuolių, gr u šių, džiovintų sly 

■vų, avižinės arba ryžių ko
šės, kiaušinių keptų ar vir- 

į tų, tik, kad butų skysti. Pie- 
jtums: sriubos, mėsos jau- 
į tięnos, avienos, vištienos ar
ba žuvies. Iš daržovių: mor- 
kvų, burokų, fasolių, kali- 

! forų, bananų, bulvių, salotų, 
tik be acto, teipgi duonos 
su sviestu. Duona neturi

šinę, moterišką skrybėlę, 
kad dulkės lengviaujšeitų, 
reikia šepetį biskelį suvil
gyti vandeniu ir tada dul
kės lengvai išsivalys. Vie
nok nereikia šepetį perdaug 
suvilgyti, kad dulkes nepa
vertus į purvą, kurio sup
rantamas dalykas, su šepe
čiu lengvai ne išimsi.

žvaigždžių pagelba, pradėjo tomg v..toms duota lest ir iš kydamas tokių burtų, savo terystės sistemą ameriko- 
jieškoti budo surinkimui ne- to u s -imai 0 kad rume yra panaikinęs 13 nu- nai vadina “humbogu”. Ko- 
mažos sumos pinigų, uz ku- nelesė> paskaityta blomerį. Triobėsis turi kelioli-. dėl ?
riuos žadėjo statyti milzim- ženklu. Augurai neras- ką augštų, skaitomų nume- Todėl, kad moterystėje 
šką horoskopą, net laikras- . išėjimo, nesusigrieb- riais. 13 augštas neturi nu- vyras savo moterei nėra

Kepsnis iš veršienos.
Dailę, riebę veršio mentę šviZaI? VakTrie^

reikia prirengti kepsnio pa- nei: pieniniai sukoriai) 
gaminimui šiokiu budu : Pir homa„ srįub duona su

[nelemtos ateities”, 
auvo paprastos ap

gavystės, nevertos, kad žmo 
gus į jas tikėtų. Bet buvo 
dar toki laikai, kuriuose 
žmonės šventai tikėjo į žvai 
gždes. Tų laikų žmonių sup
ratimu, kiekvienas žmogus 
turėjo savo žvaigždę ir nuo 
to, kokios žvaigždės ir kaip 
jos grupavosi apie to žmo
gaus žvaigždę, paėjo jo atei 
tis, jo laimė ar nelaimė. To
kius įtikėjimus į žvaigždes 
tais laikais turėjo visi: ka
raliai, karvedžiai, popiežiai, 
kunigai, valstybių vyrai, ast 
ronomai ir kiti. Tikėjimas į 
žvaigždes buvo tvirtas, kad 
jis paliko net savo istoriją. 
Žmonės veikė teip, kaip 
jiems liepė žvaigždės. Svar
biausiu tų gadynių žmo
nėms buvo planetos. Šiądien 
sunku tam įtikėti žinant, 
kad planetos yra tai kūnai, 
lyg musų žemė, kitos lygios 
mėnuliui ir Merkurui, susi
dedančios veik vien iš nuo
gų uolų, kitos-gi, kaip tai 
Jovišas ir Saturnas, kurie 
yra tai kūnai susidedanti iš 
gazų ir garų, arba kiti, kaip 
kad Marsas ir Venųs, kurie 
gal net gyvūnus ant savęs 
nešioja. Bet kaip žmogus 
gali tikėti, kad tie kūnai ga
li turėti įtekmę ant žmo
gaus ir valdyti jo ateitį, jo 
dorą ir blogąsias puses, dar
gi suteikti jam laimę ar ne
laimę? Juk tai yra kūnai, 
susidedanti iš tokių ypaty
bių, kurios su žmogaus kas
dieniniais interesais nieko 
bendro neturi ir turėti ne
gali. Jeigu šiądien kas tiki į 
tokius dalykus, tas klysta, 
nes mokslas šiądien yra. ga
na tobulas, o tokių priežas
čių, kurios verstų tikėti į 
dangaus kunus, nesuranda. 
Toki tikėjimai į planetas, 
niekuom nesiskiria nuo ti
kėjimo į galybę, kuria gali
ma priversti pinigus pareiti

čiuose jieškojo paskolos. Ar 
radosi žmonės, kurie jam , 
pinigus butų skolinę, nėra 
žinios, tik žinia, kad toki 
pajieškojimai ir apskelbi
mai Europos laikraščiuose 
buvo gana ilgai ir laikraš
čiams kas nors turėjo už
mokėti.

Negalima perdaug stebė
tis iš lengvatikystės žmonių 
anų gadynių, kurie tikėjo, 
kad žvaigždės ar kitoki dan 
gaus kūnai, tarp savęs veda 
kovą už žemės žmonių atei
tį, lyg ir kokios išsvajotos 
dvasios. Marso rausva švie
sa žmonių skaityta lėmimu! 
karės. Jovišo auksinė spin
dulių šviesą jų supratimu, 
reiškė turtą ir pasisekimus. 
Įtikėjimas i žvaigždes įvyko 
pas žmones iš priežasties 
žingeidavimo, kame užsive
ria slaptybės, kurioje sle
piasi žinios apie žmogaus! 
ateitį. Tas buvo labai seniai. 
Senovės laikuose grekai tu-į 
rėjo įtikėjimą į Delpinus, 
kada kunigai susirinkę ap- Mu ne^Hml
hnlz l/nninrn Lr hnl w

Tokiame mieste, kaip Chi- 
----- , rasime nesuskaito
mas daugybes įvairių “čė- 
rauninkų” ir “juodakny- 
gių”, viliojančių skatikus iš 
tamsių žmonelių ir juos api 
plėšiant be jokios sąžinės. 
Netrūksta dar ir tokių be
gėdžių, kurie pardavinėja 
“knygeles”, aprašančias 
kaip reikia padaryti “vaikš
čiojantį” dolerį, kurį kitam 
įdavus, vėl sugrįžtų ir kito- 

.. . . . ikių prigavysčių. Ir yratis ar butų galima jam pra-,d žmone.
hpti Uore iriir Iriinioroi totyi .

darni ką pasakyti, supykę merio, tad augštų numeriai ver£as, nėgi moteris savo 
“šventas” vištas sugriebę nuo 12 pradedama 14-tuoju. !yyrut nėra tarnaitė. Jų abie 
nuo aukuro, sumetė į upę Ant to augšto nėra sve- 
sakydami: ”Kad lest neno- čiams vietos; ten tik vieš- 
rite, tai gerkite”. bučio darbininkų kambariai

Nors rymionai patįs bur- ir šiaip padėjimai. Elevate- 
tams nelabai tikėjo ir todėl rio signalų aparate 13 nume 
augurus tankiai išjuokda
vo, bet prie burtų buvo la
bai prisirišę. Tą galima su
rasti raštuose rymionų, pa
liktų iš laikų Juliaus Ceza-į 
rio, kurio laikuose rymionai 
užkariavo Galiją, kurią šią
dien vadinama Francuzija.

i Einant į karę su Galiją, da- 
’ Į ryta burtai iš varnų laksty

mo. Augurai įspėjo, kad ka
rė bus laimėta.

J’1 Bet tai jau seni laikai, 
šiądien jau gyvename dvi- 

■ dešimtame amžiuje ir sup
rantame, kad toki daiktai, 
kurie negali turėti ir neturi 
jokios įtekmės ant žmogaus 
ar jo gyvenimo. O vienok 
dar ir šioje gadynėje yra 
lengvatikių, kurie tiki to
kiems dalykams, kuriems ti-

link kunigę, klausydavo bal 
sų, paeinančių iš žemės (su- i 
prantama, iš skiepo, kurs 
būdavo po šventyne), da
rančių rūsčius išmetinėji
mus kunigei (neva tai buvo 
Delpinų balsai), iš kurių ku
nigai darydavo įvairius spė
jimus. Tuose laikuose gar
siausiu buvo vienas iš anų 
cunigų spėjimų, kuriuom 
buvo atsakyta Li
dijos karaliui Krezusui, ku
ris pas juos atvyko teiraiF

jų gyvenimas turi stovėti 
visai ant kitokių pamatų. 
Bet, ant kokių? Moterystė
je gyvenimas yra, teip sa
kant, pusinis, tveriamas 
dviejų draugų — vyro ir 
moteries. Yra tai lyg kokia 
bendrija, jeigu męs į ją žiū
rėsime iš materiališkos pu
sės, tai bus gana aišku. Vy- 

Registracijos knygų ras uždirba pinigą, iš kurio 
puslapiuose ir viešbučio ka-: pragyvenama, perkant mai

stą, drabužį ir teip toliau. 
O ką gero moteris suteikia? 
Ji suteikia namams savo 
trusą, liuobą liuobdama, vai 
kams globą, savo išmintį, 
savo širdį, žodžiu sakant, 
viską. Jeigu moteris gerai 
išpildo savo pareigas, kaipo 
moteris, šeimyninkė ir mo
tina, tada ji yra lygi pusi
ninke šeimyniškojo gyveni- 

. mo ir to gyvenimo kreditas 

. yra lygus kaip ir jos vyro. 

. Šeimyniškas gyvenimas mo 
terystėje, visuomet turi bū
ti lygus paveikslui, persta- 

. tančiam du prietelius, gra
žiai gyvenančius meilėje ir 
sutikime.

ris išluptas. Aparate, kurs 
prie angos parodo kuriame 
augšte elevateris yra, 13 nu 
meris iškirstas; elevatoris 
13-tame augšte niekad nes
toja. 1

dėti karę, kur kunigai jam 
atsakė: “Kada pereisi per 
upę Hales buk tikras, kad irkimui Ir jei ž 
!Un.a.*k!n.S!.?2^'l lis kartais nusišutina užmo- 

kėdamas 25 dolerius kokiam 
“velnių pardavėjui” (anais 
metais toks kupčius Detroi
te nevieną tamsų žmogelį 
apiplėšė ir kuomet valdžia!

lių, kurie nesigaili pinigo ir 
juos leidžia tokių bjaurybių 

Ir jeigu žmoge-

tę savo neprieteliaus”. Anie, 
spėjimai išsipildė, nes Kre-; 
žus perėjo upę, kuri buvo 
rubežium jo viešpatystės, 
pamušęs savo kaimyną ir j 
nuteriojęs jo šalį, skaitėsi įf'^iki^.taT'aįiiCT jfe I 
pergalėtoju. Bet anuose ku-‘ 
nigų spėjimuose nieko tikro
nebuvo pasakyta, kadangi1 ^v7p^aSi7"tai“7ie^ 
jie Krezusui sake kad pe- nedasjproti kad toki daly. 
reis! upę , kai> aukai rodo, :kai n alimi jjs 
jog žodis “kad tun abejo- jieško kit03 <<k lfe„ ku.

juos plėšia kitokiais budais) 
ir vėliaus persitikrina, kad

nes prasmę, tad anie kuni
gai, darydami spėjimus Kre 
zusui, abejojo ir todėl sakė, 
“kad pereisi upę, busi per
galėtoju savo neprieteliaus” 
ir galėjo pasakyti, “o, kad 
nepereisi upę, busi pats per
galėtu**. Reiškia, anie kuni-

ri nėra kuom kitu kaip vien' 
gniutuliu popieros, pripil
dytos įvairioms nesąmonė
mis. Ir tad į tą viską atsiž
velgiant, reikia pripažinti 
tiesą žmonėms, kurie tikri
na, kad kvailybė yra nemir
štanti.

mbarių durise visur aplen
ktas 13 numeris, kaip tik 
skaitlynė pasiekia 12, tai 
vieton 13 jau stovi 14 nume
ris. Visi tarnai pažymėti 
numeriais irgi skaitomi tik 
iki 12 ir peršokama ant 14. 
Numeriui daėjus 
vieton 1300, jau 

l 1400.
Sakoma, k£d 

kada buvo vartota 13 nume
ris šitame viešbutyje, tan
kiai pasitaikydavo keblu
mai, nes didesnė dalis sve
čių nenorėdavo užimti kam
barius, prie kurių durių bu
vo 13 numeris ir todėl kam
bariai su tokiais numeriais 
daugiausia stovėdavo tušti. Imkime paveizdan kokią 
Kad išvengti tokių nemalo-j Pramonę, vedamą dviejų bi- 
numų negadinti svečiams tiulių ar kitaip sakant, pu- 
akis nelaiminguoju nume-i8’11^- Tokioje vietoje, jei- 
riu, viešbučio savininkai £u ^e. abudu gražiai sutin- 
visame rume panaikino 13 ^a’ niekuomet nėra vienas 
numerį, kaipo nelaimingą, į^ik paliepimų davėju, o ant- 

Suprantama; kad panai- įras paliepimų pildytoju, 
kinant 13 numerį, pagal jų abudu lygiai dalinasi 
nuomonės “nelaimingą”, i darbu, pasilsiu ir pelnu, 
ten vistiek ne išnyko nelai-: tokių aplinkybių jiems
mės ir “bėdos”; ten jų yra viskas gerai ir sekasi. Vie- 
teip kaip ir visur. inas ar kitas iš jų ima tokį

__ darbą, kurs jam atsako ir 
tt! ’ iii rir MĮ kuriam jis tinka. Toks lygus 
£ yg T AT I darbo pasidalinimas vadina-
I lIUUIV/VJL J si lygiu ir teisingu. Kelnės 

ar sijonas nėra tam, kad 
reikštų, jog tas, kas juos 
dėvi, turi tik prisakymų da
vėju būti ir tai tik jis, o 
niekas daugiau; teip lygiai 
kelnės su sijonu nėra'ženk
lais, kad tas kurs juos dėvi, 
yra išmintingiausiu už vi
sus, o visi kiti yra tik ne iš
manėliai.

Esu mačius daug tokių 
šeimynų, kurios remiasi ant 
“monarchijos” pamatų. Ten 
viešpatauja poroje gyve
nančių nesutikimai, vaidai 
ir betvarkė. Mačiau daug 
tokių šeimynų, kurios gyve
na kaipo lygus su lygiu. Ten 
visuomet viešpatauja meilė,

miausia ją apiberti pipirais, svfetu arĮ)a k;kios j s 
įapehms kadugiais ir teip koš& su 5m marikoIe- 
ją išvirti, bent gerai apsu- 
tinti skystime, kurs turi su- '_________
sidėti iš pusės vandens ir
pusės acto, su cibuliais, pi- . Neiaimei ištikus 
pirais, lapeliais ir kitokio- „ tenka girdėti, kad 
mis šaknelėmis, kurios rei- vaikai žaisdami ie 
kalingos pridavimui kvap- arba su d tukais. užside_ 
snio. Apsutinus kiek, duot drabužius. Tokia ne. 
atausti ir prirengti kepimui. ]aimS pavojinga ir todėl 
Fries kepimą reikia j_ keps- reikia k ičiausiai gel. 
nj prikaišioti lašinių šmote
lių ir teip dėti į pečių kepi
mui, tankiai palaistant tar- 
pintu, gerai užsudytu svie 
stu, o baigiant kepti, Smeto
na. Į sriuba, kuri iš kepsnio 
išsisunkia, įdėti pusę pain- 
tės rūgščios Smetonos ir bi- 
škį citrinos skystimo.

iki 1200, 
skaitoma

pirmiaus,

širdis, ne knyga.
— Onute, kodėl tamistos 

širdis yra tokia paslaptin
ga? Ah, kaip aš norėčiau 
išskaityti mintis, kokios ran 
dasi tavo širdyje!

— Ar tai mano širdis yra 
kokia knyga, kad ją galėtų 
kiekvienas skaityti?

Rojus.
— Kaip tamistos laikotės 

moterystėje? Ar laimingi?
— Begalo laimingi.. Per 

ištisas dienas jos nėra na
mie, o per naktis manęs nė
ra namie; gyvename kaip 
rojuje.

Kaip virti gardžius, raudo-! 
nūs barščius.

Barščiai visuomet verda
si su mėsa, moliniame ar ak
meniniame puode, kad vira
las nepajuostų. Du svarų 
jautienos su vienu svaru 
kiaulienos prie kaulo, užsi
pila mažumu vandens ir ver! 
dama paprastai, kaip kiek
vienas viralas. Visokį kau
lai ir mėsos šmotai, atlaikai; 
kepsnio ir tt. gali čia būti 
sunaudota. Po dviejų valan- j 
dų virinimo, į viralą įdėti! 
supjaustytus barščius, vie-. 
ną cielą cibulį ir vieną ar du 
džiovintus grybus. Skyrium 
išvirti dėl skonio kelis barš- 
čiūs, supjaustyti juos, už
pilti barščių rašalu, sudėti 
į blekę ir tegul sau stovi. 
Kada viralas su mėsa ir ci
buliu bus išviręs, sudėti su
pjaustytus barščius į • aną 
verdantį puodą su mėsa ir 
cibuliu ir teip tegul užver
da, tik nereikia leisti ilgai 
virti, nes netektų savo par- 
vos. Prieš išdavimą į stalą, 
šitą viralą reikia iškošti per 
tam tikrą sietą, kad sriuba,

reikia kuogreičiausiai gel
bėti vaiką. Būna atsitikimų, 
kad užsidegus vaiko dra
bužiams, motina pamačius, 
klykdama, bėga pas kaimy- 

;nus prašyti pagelbos,-ir kol 
sugrįžta, jau randa vaiką 
apdegusį. Tokie įpročiai yra 

į negeri. Motina, pamačius 
degant ant vaiko rubus, tu
ri kuogreičiausiai nutvėrus 

: bent kokį drabužį ar antklo
dę, vaiką apsupti. Tokiu bu
du ugnis galima bus greitai 
užgesinti, nes oras negali 
prieiti.

Pasitaiko kartais, kad vai 
kas karštu vandeniu nusi- 
šutina. Tokiai nelaimei iš
tikus, motina visado? turi 
turėti vaistų. Vaistai gali
ma padaryti namie. Reikia 
kalkinį (vopninį) vandenį 
sumaišyti su sudytu linų a- 

iliejum. Tokį mišinį turi tu- 
! rėti kiekviena motina ir nu- 
sišutinus ranką arba kitą 

I kūno dalį, reikia greitai 
šmotą audimo sumirkyti ta
me vandenyje, pridėti prie 
nudegintos vietos ir gerai 
aprišti.

Apnikusios lubos.
Kambarius labiausia bjau 

rina apnikusios lubos. Lu
bos aprūksta nuo karasino 
kaip ir gazo lempų. Lengvai 
jas galima nuvalyti vande
niu, primaišius sodos, kuri 
vartojama skalbimui ar ma
zgojimui įdų. Biskis darbo, 
bet parsieina pigiai, o kam-

arba kitaip sakant, rašalas baris išrodo daug švaresniu 
liktųsi viename bliude, o ir tas daug reiškia pageri- 
mėsa su barščiais skyrium. nimui sveikatos.
Jeigu barščiai yra neraudo-_________
ni, tad reikia iššutinti ko-j išėmimas plėmų iš juodo 
kius du raudonus, sutarkuo-i 
ti juos ir sudėti į baigiantį 
jau virti rašalą su mėsa ir 
anais barščiais.

Kaip citrinos užlaikyti.
Kiekviena gera šeimynin- 

kė privalo prisipirkti citri
nų tada, kada jos yra pi
gios. Užlaikyti jas ilges
niam laikui yra lengva. Kie
kvieną reikia apvynioti

šilko.
Plėmai išimami iš juodo 

šilko šiokiu budu: Vietą, ku 
rioje yra plėmas, suvilgyk 
amonija, vadinama “House
hold ammonia” (gaunama 
aptiekose), paskui išprosa- 
vok karštu prosu, iš išvirk
ščios pusės. Prosavot reikia 
kuomet audimas yra dar 
drėgnas, ne išdžiuvęs po su- 
vilgymul



Dirvos“ knygyne galima gauti 
sekančios knygos:

* TAISYSIM. >. 
Kiekvienam “Dirvos” san- 

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- i 
nių padavimo, neskverbiant: 
savo nuomonės, ne kritikuo-1 
jant atsitikimus žodžių tar-: 
puošė. Recenzijos arba savo 
nuomonės išreiškimai yra 
leistini tiktai užbaigoje ži
nios aprašymo. Rašyti rei
kia teisybę, kaip buvo, o ne 
perdėti dalykus neteisingai.

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

3) Po raštais, visuomet 
reikia pasirašyti tikras var
das, pravardė ir adresas, a- 
part pseudonimo, kad reda
kcija žinotų, kas rašo. Ge
riausiai pseudonimu visai 
nepasirašinėti, tik savo tik
ru vardu ir pravarde. Jau 
tie laikai praėjo, kuomet 
raštininkai dėlei politiškų 
persekiojimų slėpėmi pseu
donimuose. Galiaus-gi ra
šant tikrą teisybę, kam yra 
reikalingu slėptis. Šiądien 
daugiausiai laikraščiuose po 
pseudonimais slepiasi tik to 
ki raštininkai, toki sandar- 
bininkai, kurie, arba mela
gingas žinias rašo, arba to
ki, kurie apie aprašomą da
lyką nieko nežino, tik nuo 
kitų yra prisiklausę. Bet, 
jei kas būtinai geidžia pseu 
donimu pasirašyti, yra leis-

STRUKCDOS.
1) Norintiems pamatyti 

■“Dirvą”, vieną egzempliorį 
siunčiama dykai.

2) Prenumerata turi būti i 
apmokėta iš kalno, už me-! 
tus ar pusę metų. Bertai- 
niams prenumeratos ne pri-i 
imame.

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

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

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

6) Permainant adresus vi 
tuomet 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 
prjvalo prenumeratoriams 
išduoti kvitas 
greitai siųsti 
ministracijai 
su pinigais.

2) Neprivalo imti didesnę tina, tik su tokia išlyga, kad
prenumeratą negu “Dirvo- prie pseudonimo butų pri- 
je” pažymėta. dėta tikroji pravardė ir ad-

3) Siuntime pinigų priva- resas.
lo laikytis tų pačių taisyk- 4) Be originališkų raštų, 
lių, kurios nurodytos skai- priimame ir vertimus, jei- 
tytojų instrukcijose § 3 ir 4.

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

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

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

Vietiniams agentams
1) Prenumeratos priėmi

mo ir administracijon pri-

ir “advaisus” 
“Dirvos” ad- 

vardu, sykiu

t -MUKSHtES*-
Kama @

.......................... i

KAS REIKALAUJA

NUOŠIMČIO?
©

PLUNKSNOS!
No.

Alluma ir kitos pasakos Guy de Maupassant’o, • vertė J. 
T Aukis. Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Netikri
brangieji amkmenys, 3. Baimė, 4. Du maži kareiviai, 
5. Dienynas padūkelio, 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-

3 Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių. Pasakos surink- 
las, 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 vaidinimasi ir tt. Pasakos užrašytos tokio
je tarmėje, kokioje buvo girdėtos. Panavėžyj — pa
gal tarmę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal tarmę 
šiauliečių; Suvalkų’gub., ir tt. Chicago, III. 1903, 
pusi. 470 ...........................................................................$1.50
Audimo apdaruose ................................................................... 2.00

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

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

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........................................................................................ $1.00
Drūtai apdaryta ........................................................................

7 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...............C
Drūtai apdaryta ........................................................................

Lietuviškos Pasakos įvairios. Surinko Dr. J. Basanavičius. 
Dalis III. čia telpa 202 dar gražesnės ir juokingesnis 
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 ..... .................

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

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

Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyvenimo var
gų, paprastai vadinamų bėda. Parašė R. L. Stevenson. 
Iš anglų kalbos vertė L. Juras. Chicago, 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..........................25

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

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

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

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

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........
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Laikančios savyje rašalą, 
yra dabar plačiausiai 
vartojamos ir tai vienas 
iš parankiausių rašamųjų 
įrankių. Todėl visi jas 
ir perka. Bet jei nori tu
rėti tą parankŲjj dalyką, 
niekad nebandyk pirkinė
ti pigiu, kurios yra par
duodamos po 25c., 50c., 
$1.00 arba, kad ir $1.50, 
nes bus veltas pinigu iš
metimas ir tos plunksnos 
niekad gerai rašyti negal, 
nes jos padarytos tik dėl 
apgavystės. Ir todėl no
rėdamas turėti gerą plun- 
kną, nepirk pigesnės, kaip 
$2.00 ir tai tik šios kom
panijos,. nes bėgyje 3 m. 
daugesome męs j u parda
vę ir visi mus viengenčiai 
kostumieriai yra paten-
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Ta ypata pirmutine 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?
Natf P«>

Na tai ką gi ten veiksi. “Na, ar-gi tu Juozai dar nežinai, 
h.<m mano rytoj yestuvč, tai bėgu nusipirkt GERŲ CIGARŲ.“ O-o-o taip, 
ta ir aš kitokiu nė nerūkau. Tai labai geri cigarai.

DIRVOS
SPAUSTUVE

Atlieka Visokius

^SPAUDOS^

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.

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

^mo"Tfeykii”J^ktinos 
kaip ir keliaujančių agentų, 
pagal parag. 1, 2 ir 3.

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

15

16

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

3) Už parduotus pavie- tarmę, teipgi spręsti jo ver- 
nius numerius, turi su ad- tę.
ministracija atsiteisti sulyg 
1 diena kiekvieno mėnesio, 
sugrąžinant neparduotus 
egzempliorius (pinigai turi Keliaujantis “Dirvos” a- 
buti 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 kolektavimoj užsirašyti “Dirvą” ir jam 
kaštus. užmokėti prenumeratą, kai-

4) Kas du mėnesiai pri-;P° mu8Ii įgaliotam agentui,
valo duoti nurodymus, kiek Administracija,
egzempliorių reikalaujamaI 
pardavimui.

Redakcija.

A. RŪKAS,

Scranton, Pa ir apielin- 
kėse yra “Dirvos” įgaliotas

21

28

22

23

ti “Dirvos” administracijai. 
2004 St Clair Avė. Clėve- 
land, Ohio.

Administracija.

pas jj galima užsisakyti 
“Dirvą” ir užsimokėti pini-

GAUNAMOS

“DIRVOS“

t Knygyne
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“Dirvos” Agentai
Kur galima gauti nusipirkti “Dir

vą” už 5c. kas savaitę.

Youngstown, Ohio,
J. Sabel, 28 Murdock st.

V. Gilevičia 98 John str.
Waterbury, Conn.

K. C. Kazemekas 97 Bank st.

Homestead, Pa.
M. Vaikšnoras 529 Dickson st.

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

Shenandoah, Pa.
T. P. Križanauskas,

Brooklyn,
. M. A. Milukas,

•10 j a. Struminski,

M onteito,
B. P. Miškinis,

Gardner,
P. S. Remeikis,

■85 Lawrence,
$1.15 A. Ramanauskas, 

A. Sweetra,
Scranton, Pa.

J. Petrikys, 1514 Ross avė.

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

Philadephia, Pa.
2544 E. Yorks 

Detroit, Mich.
83 Kendall avė.

102 E. Centre st.

416 Hooper st.
184 Grand st.

35 Arthur st.

Mass.
267 Pleasant st.

Mass.
101 Oak st.

51 Hoverhill st.

.20
A. Rūkas,

•20 Gudinąs F.

st.

St.

Cleveland. Ohio.
Pas kuriuos galima visados užsi

sakyti “Dirvą” ir užsimokėti prenu- 
merstą.

! Vaižmužys J.
Montvil J.
J. Brazaitis,

2030 Hamilton avė.
3718 Burwell avė.

7709 Aberdeen avė

Kas iš New Britain, Conn 
ir jo apielinkės nori užsira
šyti “Dirvą” ar gauti pa
vieniais numerais, gali krei
ptis prie musų agento Vac-

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

Slysdami užsakymus ir pinigus, visados 
adresuokite šiteip:

A- A

2004 ST. CLAIR AVĖ. CLEVELAND, OHIO i j

ŠTAI KUR GERA PROGA
Įdėti Savo Turtą Ant Gero Nuošimčio

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

Vienas namas ant E. 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 $66,0Q. •

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 gatvės, 
prie Madison karo.

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

Hl. 1918, pusi. 28 .... 1...........-............................ •...................10
26 Žmogus nepliuikis. Vertė ii švediško Nėris. Labai graži 

apysakėlė, kaip turtingo prekijo tunus apsivedė su 
▼aiginga mergina ir laimingiau gyvena už kitus, ap-

į sivedusiUs su turtingomis. Chicago, III. 1899, pusi. 23.. .10

New Britain, Conn. ir pre
numeratą galima jam už
mokėti.

“Dirvos” Administracija.

Kreipkitės šiuo antrašu
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Sa vaitinis Kalendorius

11 — S. Martyno
12 — N. Leopoldo
13 — P. Zebinos
14 — U. Jukundo
16 — K. Edmundo
15 — S. Gertrūdos
17 — P. Grigaliaus

22 p. s.

vai apžiūrėję rastus pini
gus, pripažino, kad tai ne
tikri pinigai, padirbti kokių 
apgavikų. Tie pinigai buvo 
platinami visame Clevelan- 
de prieš du metus.

Valdyba Br. UJL Vytelio Ivdįat, pa |ria-

Vice-pirm. F. SAUKEVIČIUS, 
1U5E. 68th Str.

N u t. raš. S. BINKIS, 
615 E. 97th Str. N. E.

Iždo raš. A. REMEIKA
8024 Sovinaki Avė.

Iždin. M. SAUKEVIČIUS,
3815 Kelly Avė.
Vadas ir Komandieriua

K. SAIMONAŠ. 848 E.143rd Str.

Kapitonas J. KILIKAUCKAS 3816 K«Uy av.

THE ST. CLAIR AVĖ
SAV1NGS & LOAN C0.

(KORPORUOTA 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 namus ir lotus.
Skoliname pinigus ant savasčių (property) ant lengvų 

išlygų.

CLEVELAND’O LIETUM
Namų ir Paskolos

B ANKA
Atsakančiausis įstaiga Cleveland’eIškilmingos laidotuvės. 

Šv. Alixio ligonbutyje nu- ; 
mirė šito ligonbučio įsteigė
ja vienuolė, Sesuo Leonar
da, perdėtinė tame ligonbu- , 
tyje esančių vienuolių. Ji 
numirė pereitą ketvergą. K«Piton-Sabaliauskas. 615 E.97th str.ne. ; 

Lavonas buvo pašarvotas 
ligonbučio koplyčioj ir bu
dėjimas ten atsibuvo iki pe
reito panedėiio rytui. Iš čia 
su visomis iškilmėmis, da
lyvaujant daugeliui kunigų 
ir apie 40 vienuolių, brolių 
žokono šv. Franciškaus, la- 
vonas nulydėta į šv. Juoza
po bažnyčią prie Woodland 
ave. Ten laidojimo ceremo
nijas atliko vyskupas Fa- 
rrelly. Po ceremonijų lavo
nas iškilmingai išlydėta

poruota per valdžią valstijos Ohio ant

Aukos dar plaukia, 
tuvių Dienos” aukos dar 
plaukia iš pramoninkų ir 
privatiškų ypatų. P. 2it-| 
kevičius pridavė surinkęs 
suvirs 70 dol. Rusai (orto
doksai) pridavė 27 dol. Pe
reitą nedėldienį leidžiant 
klebonui Halaburdai, šv. 
Jurgio bažnyčioj surinkta 
110 dolerių su centais. Ma- i 
žesnės aukos dar atsiunčia-; 
ma beveik kasdien. Jau su-i 
ma viršija 4000 dol. Dar 
prie to yra laukiama susi-;Kaivarijos k 
rinkimų, kuriuose draugys- _________
tės paaukaus. Apart visko.
dar yra tariamasi surengti Į Nori surengti tarptautiš- 
“bazarą”, kurs duotų kiek; ką bazarą. Pas mus lankėsi' 
pelno. Ir be abejonės, "ba- atstovas tarptautiškojo ko- 
zaras” užstojant žiemos se- miteto reprezentantas, kurs 
zonui, duotų geras pasek- i prašo paskelbti Clevelando 
mes. Tokiu budu “Lietuvių' lietuvių žiniai, kad norima 
Dienos“ propaganda aukų gauti visų vietinių ateiviui 
sumą padvigubintų. pritarimą ir visiems susidė-

- - ■ j jus parengti tarptautišką i
Atvažiuos A M Marius :bazar4’ pelnius kiek pi’ 

, nigų sušelptam nuo karėsVietme ALTO, kuopa ren-i^ skjrtumo
pasi suruošti prakalbas Tolesnio vejkimQ
kurias butų pakviesta kai-bus kelbta vė. 
tatojum p A M .Marius 13^ kuomet rasįs atsakan. 
New Y orka P. Martus at- - skaitlius itarėj tada 
važiuoti sutinka. Diena dar ^ sušauktas susirinkimas 
nėra paūmėta. Butų geru ; bus kviesti 
daiktu, kad rengėjai susizi-;^ ka(J
notų su aplmkinemis lietu- kus'tam tjk komjsij 
vių koHonijomis ir p Mar- djrbimui jmo Tj_ 
tui parengtų maršrutą. Pa- , . . , .x J- J. x 1 j -x kimasi, kad susirinkimastartinu butų, kad su situom ...„ x . įvyks uz poros savaičių,maršrutų butų suruošta ir u z „ ...—r—įsvi—*•!- /1 -x t -x Armory saleje. tautiška savaite (skaitykit1 -.r x xx J , Męs nuo savęs patartumep. Rimkos atsišaukimą antį].*. DrisjdėH : t 

puslapio), is ko butų dvi- , . o ... bazaro rengimo. Su svetim-guba nauda. . . , . , . ,& tauciais butų lengviau ką
'. nuveikti negu vieniems, o

C. L. T. Choras duos kon- pasekmės visgi butų, 
certą. Goodrich Sočiai drau- --------------

' • Tr >£rSn druskos fabrikas,
kad jų kliube 1420 E. 31 ga- New York Central geleįin. 
tve, ateinančio panedelio va keliu f tis trukjs užkrė_ 
kare, 13 Lapkričio Cleve- kibjrkštį rfe druskos fa. 
lando Lietuvių Teatrališkas-^ .<Union Sa!t Works„ 
Choras duos koncertą, kuri rfe Addison road 
ves čia mmetojo choro va-L. k0 kUo įsras jr vi 
doyas p. Kramp. Lietuviai I ■ lantacij sunaikin0- Sude_ 
privalo nueiti pasiklausytu gė ir keliolika artymų

Ta draugija prašo, venjm0 namų. Gaisro nuos- 
paskelbti, kad yra įsteigusi to]jai kaitomi iki $150 
vakarinę mokyklą Wanng QQQ 
mokyklos trioboje, prie Pay l " _________
ne avė. ir 31 gatvės. Lėk-i Lenkų manifestacija. Iš 
cijos anglų kalbos ir skai- • priežasties žinių apie pas- ____________ _____
tymo,, prasideda 7 valandą, kelbipią Lenkijai nepriklau- kad paliekame kitam nume- 
ir baigiasi 9 vai. vakare, somybės, prie Kennillworth; riui, nes šiame pritrukome 
Lekcijos išimtinai moterims ave atsibuvo lenkų skait- vietos. Tilps kitame nutne- 
ir suaugusioms mergaitėms, iįngas susirinkimas, kuria- ryje.
norinčioms pramokti anglų :me džiaugsmingai apvaikš-i Visiems Čia nepaminė- 
kalbos. Nuo 1:30 po pietų, ^ota diena pasiliuosavimo tiems: Jus raštai bus su- 
Goodnch kliube (1420 E. jš 8vetimų globos. Tarta vi- naudoti prie arčiausios pro- 
31 gatve) atsibuna anglų i 8Ur 8teigti autonomijos fon g0S. Prašom daugiau rašy- 
kalboj lekcijos motinoms. į jU8 jr mobilizuoti lenkų ka-
Mokinama skaitymo, rašy- riumenę, kurią sudarius iši .. •$ i •
mo ir kalbos. 100,000 kareivių, paskelbti DraUgljl) reikalai.

-------------- ; Rusijai karę ir tuomi pri-
_ , .. a versti Rusiją prie atsisaky-Rado paslėptus netikrus m0 nu0 Iobjmo

pinigus. Jonas Gurkus, gy
venantis prie E. 37 gatvės,, 
dirbantis firmoje Cleveland qOkiu licni salima o-nuti tik rintiej' i virš minėtą kuopą, 
Provision Cq., eidamas į Useviciaus Aptiekoje, 11721 a. Gelgaudam rašt.
darbą, neapgyventuose ple-»E. 79th St., Cleveland, O. 
ciuose, tarp Broadway gat- 

. vės ir Niekei Platė geležin
kelio, koja užkabinęs, iš 
liuosų žemių ištraukė seną 
ragažę su sidabriniais pini
gais, susidedančiais iš dole
rių ir pusdolerių. Gurklis 
tų pinigų prisirinko net 
$296. Daugiau ne jieškojo, 
nes laiko nebuvo. Nuėjęs į 
darbą, visą. atsitikimą pa
pasakojo savo bosui, tas pa-

“Lie- Liutinantas J. ŠUKYS. «15 E. 97th Str. NE. • 
Oficieriua J.MAČIULAITIS. 2003 Hamilton av. j 
Oficieriua J. T. NEURA. 2202 Hamilton av.
Feltfeb. M.ABUKAUSKAS. 2052 Hamilton av. Į 

Si&nalistas e I
M. GRUODIS. 2011 Hamilton Avė.

i

Valdyba Lietuvos Sunn Kara'ni; st. 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 Heialey Ave. S. E.

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

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

Oficieriai:
P. ŠARKAUSKAS. 1301 E. 55th Str.
J. MAKSIMA VYČIUS. 1542 E. 36th Str.
J. ŠUTRIS. 1088 E. 79th Str.
J. URBŠAITIS. 1443 E. 33rdStr.
J. GAIDELIS, 1402 Oregon Ave.

Sisnaliatas.
J. ŠALČIUS. 1399 E. 41atStr.

Valdyba Draugystės šv. Kazimiero Karalaičio 
lomood, Mase.

Pirmin. JURGIS VERSIACKAS, 
1184 Waeh Str. L

Vice-pirm. KLEhL SPIrIDAVIČIUS
1025 Wa»hington Str.

Prot sekr. ADOL. KAVOLIAUSKĄS,
1167 Waahinrton Str. X

Fin. sekr. JON KAVOLIAUSKAS,

Iždin. JUOZAS AKUNEVIČIA, 
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILEIŠIS, 
1162 Wa«hinsrton Str.

t BANKOS VALANDOS:
Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

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

Prospect 953 Central 6488

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.

DR. J. ZW1CK
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS.

1935 St. Clair Ave. N.E. 
(An€ kampo St. Clair ir East 20 gatves) 

Ant Pakilčio Aptiekos.
OFISO VALANDOS: 

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

TELEFONAI:
BtlIPnsp. 973.

Princeton 1558-R 
Princeton 2113-R

Ciy.Ciitr. 4238,

Gyvenimo telefonas:
Nakties laiku:

Krajava Pirtis
Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje ; 
puikiai išsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk į musų------------- PIRTj—
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki ;
12:00 nakties. Subatoms per ištisą naktį.

Seredos dėl moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

rusiškai. Taip-gr statome bankas.
A. SOGOLOWITZ,

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

Subatoj, 28 d. Spalio šių metų, atidaro j

Naują Lietuvišką Aptiekąj 
KAMPAS S0WINSKI IR E. 82-ros GATVES | 

Musų vienutėlis obalsis, tai saugumas išpildyme dakta- ± 
riškų recepty bei užganadinimas kiekvieno į musŲ aptiekas $ 
su bilekokiais reikalais atsilankiusio kostumerio. Ž

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

Redakcijos Atsakymai. }>@^)@@(§)(§)©©^)@©©©^)©©©©©©©©©@©
Tikram žinuoliui. Tamis- ® I MIOKYKLA 8

tos eilės neblogos, bet spau- @ OkJrXIŲ I IM-M @
!S pa_ M_________ PROF. KLIMAVYČIAUS j ~
tikrą ©3704 SUPERIOR AVENUE. TARPE E. 36 IR 38 6ATVES |

---------- ---- -—w
Tamis- @ 

t'

tos eilės neblogos, bet spau- (§) 
dinti jas negalime, nes 
miršote pridėti savo 1 
parašą ir adresą.

M. Deriškevičiui. 
tos eilės spaudoj nėra su- 
naudotinomis. Patartume 
Tamistai ne užsiimti eilių 
rašymu, nes tam yra reika
linga talentas, prigimtas ga 
bumas ir pažinimas eilių rei 
kalavimų.

J. Svyrūnėliui. Pluoštelį 
gavome, ačiū.

Alma Mater Ačiū. Sunau
dosime kitame numeryje. 
Prašom parašyti daugiau.

Puruonėliui. Ačiū už lin
kėjimus ir pasižadėjimą są- 
darbininkauti. Lauksime 
žinių iš vietos lietuvių gy
venimo.

; Bitei. Labai ačiū. Sunau
dosime kitam numeryje. 
Prašom parašyti daugiau.

J. Žukauskui. Atleisite,

PROF. KLIMAVYČIAUS © 
©

Vyrams $4.oo Merginoms $2.oo už

10 LEKCIJŲ. t
Lekcijos atsibuna kas Panedėiio ir Pėtnyčioe’vakaraia 

nuo 800 iki 11XX) valandų.
Vaikinai ir Aerginos! Kurie norite dailiai išsilavinti 

©šokius šokti, tad atsilankykite ) viršnurodytą vietą, o męs 
©gvarantuojame, jog išmokinsime visokius šokius ir į trum- — _
@pą laiką beskirtumo, ar jauną, ar seną. Tel. Cuy. Central 7622-R (®)

^©©©©©©®o^©®©®®®@®©®®©®®®©

Dr. FRANCIS KEHNEDY,
DEM TĮSTAS
OFiso Valndos:

Noo 9:00 ryto iki 12:00 dienoj ir nuo 1O0 
iki 5.30 vakaro.

Panedėiio. Utaminku ir Setedu vakarais 
nuo 6:00 iki ":30.

Ml Bttttate 2377-K d|. tart. SS7M
5402 Suparior Avsnua

Cor. E. BSth Str. CUEVELAMD, O.

ALEKNAirBIMSm
pirmos kliasos

Mesinyčia ij Daržoviy
KRAUTUVE

BUČERNE IR GROSERNE
Daugumas musp lietuvip 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 
musp važiuotoją arba atsilankę į musp krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti mup kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausį. Brangps broliai ir seseris nepa
mirškite musp krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2041 HAMILTON AVĖ.

Gerieusios Gyduoles”"^

DEVIOYNO’S
APTIEKOSEj 
1653St.ClarAv.PncL 17 g. 
6502 Flnlln., Cm. E. 65tt (Trt)

Čia dirba lietu vys registruotas aptieko- 
riUB— A. ŽA4VARAS.

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

rrus— J. Smaius.

4052 E. 71st Cor. Hanrard 
3878 E. 71st, Cor. laasiag

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga- 
^lima ?aut teisinaus patarimus. J

Cuy. Central 1781-L

F. DECKER

Geležies Krautuve.
HARDWARE

Rioberines ir smalinė stogų 
dengymui popieros. Įvairiau- 
šių ryšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavoj imui šepe
ty ir t t ir Lt
Didelis rinkinis Pečių, visokių «udy- 
nų, plačiausia rinkinis įvairių-įvai- 
riausip dailydems įrankių ir 1.1, ir t. L

2155 St. Clair Avė.
Central J785-W *

PARDAVIMAI.
Parsiduoda farma su visais reika

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

Kreipkitės laišku arba ypatiškai.
L. Bednarski, 

2110 Proaped Are.

Išvežioja užsakymus į visas da
ilia miesto. Draugyjų .vakarų ren
gėjai ! Paveskite mums ap- 

: rūpinimą jus rengiamus vakarus 
į valgomais dalykais, męs turėdami 

mašiną išvežiojimui greičiausiai ir 
: tinkamai išpildisime.

i 6712 SUPERIOR AVE.
i tratate 1U4 Mečetes 1M14

S. L. A. 136 kuopa laikys susirin
kimą seredos vakare 15-ta d. Lapk
ričio, 1916 m. “žvaigždės” svetainė
je, 2047 Hamilton avė., 7:30 vai. va
kare. Malonėsite visi nariai susirink- 

Geriausi vaistai nuo vi- t* atsiimti paliudijimus. Teipgi no-

' - --------- ’ - ■ BALIUS! BALIUS!!
Cuy Princeton 1539-R N’edėlioj, 12 Lapkričio, Liet. šv. Ju- 

Bell Rosedale 2717 r,rio ParaP'joa atsibus puikus balius,
Acme svetainėje, 2416 E. 9-to« gat-

• i vės, nuo 4:00 vai. po pietų. Teipgi 
“Lietuvių Dienos” komisi- bus dainos, deklamacijos ir ižlaimė- 

noname* jimM* ,iku*iV nuo ,ėrų kelto puikiųjos nariams. dalykų.
, Kurie turite surašus rin- Užkviečia visus atsilankyti

kėjų ir numerius dėžučių, \ ___ Komitetas,

malonėkite juos kuogrei-į T- M D* kp ,aiky? savo TO’**
, • i , rinkimą 10 d. Lapkr. (Nov.) m.

C1UU313 man priduoti, kad 7:30 vai. vakare, ant Žvaigždė* ave- 
i butų galima paskelbti “Dir- u’n*» po No- 2041 Hamilton ave.
.rAU" i Malonėkite visi nariai atsilankyti j/oje . Pasiskubinkite. aUiveilkit.

4 J. Čeriauka. Ui. raitininkas.

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS”
“DARBININKAS” eina utaminkais, ketvergais ir su 

batomis. •
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau

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

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

visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus. •

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

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

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

Skaitykite ir platvkite “Darbininką” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina*, tris kartus savaitėje metams 

$3.0fi; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik siibfitiniŲs « pusi, numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c.

Adresas:

“DARBININKAS”
į 242 W. Broadway, So. Boston, Nass.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
KNINGYNE GAUNAMOS KNINGOS:-

Aisopo Pasakos — pusi. 364 ..............
Andersono Pasakos — pusi. 82 .... 
Apie Sveikata — pusi. 16 ...................
Audra Rosijoje — pusi. 65 .............. .
Diedai ir Gražina — pusi. 61 .........
Japonų Konstitucija — pusi. 61 ... 
Kaip Bulgarai ingijo laisvę (dalis I) 
Kaip Bulgarai ingijo 
Kaip Japonai gyvena 
Kas iš ko pareina? 
Kelionė į Europą — 
Kelionė į Šidlavą — pust 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 Leberis — pusi. 60 ..............................................................
Našlaitė — pusi. 22 ............................................. ......................... ..................
Naujas būdas išmokt rašyti — pusk 24 ... .. .......................................
Nuo degtinės — pusi..........................................................................................
Padėjimas Lietuvių tautos rusų viešpatijoje — pusi. 120 .... 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 ..............................................................
Perspėjimai apie šventą tikėjimą ...........................................................
Rodos motinoms — pusi. 18 .......................................................................
Sulaukė — pusi. 132 ......................................................................... .............
S LA. Istorija (1886—1915) $1,50; audimo apdar. ......................
švintant — pusL 126 ................... .-...............................................................
Tamošius Besotis — pusi. 24 ...........................................................   5c.
Trachoma — prie šviesos — pusi. 100 .................................................. 20c.
Vaikų Draugas — pusi. 64 ......................................................................... 15c.

Visas šiss knygeles S LA. nariai gauna už pusę kainos. 
Reikalaudami knygų, parašykit aiškiai knygos vardą.

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

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

laisvę (tįalis II) . 
dabar — pusi. 48

pusk 52

$1.25 
20c. 
10c. 
20c. 
25c. 
20c.

. 20c. 
20c.

. 10c. 
20c. 
10c.

. 15c. 

. 15c. 

. 10c.
15c. 
15c.

. 20c. 

. 20c.
40c. 

. 35c.

15c.
10c.’
10c.
10c.

$1.00
. 5c.

10c.
. 5c.

25c.
$2.00

ku-

J. čeriauka.

Užsirašyk Mo ar tavo pažįstamiems 
Lietuvoj bei Amerikoj

VIENYBE fJETDVNINKD
Eina jau 30-tus matus.

Pronomerata $2.00 metama; $1.00 
puaal motų. Kanadoje $2.50 metama; 
$1.25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metama; $1.50puaelm. 
Pametimui vienų num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogų siunčiame ant pareika

lavimo dovanai.

120*124 Orand Str.,
Brooklyn, N. X.

A. URBŠAITIS 
seniausia 

LIETUVIŠKA 
BARBERNE

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

2271 St. Clair Ave. N.E.

jl±1l

DR. I.E. JASINSKI
607 ROSE BLDG. x

VAUKDOK
Ntmlllkilt va’, vidurdieniu Ir nuo f Iki 1 

vai. po pietų. ant pareikalavimų.
latras Ofisas, 1374 E. 25-tos Gah«.

L. Bednarski
44 parduoda yp 

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamai 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

2110 Prospect Aveave.

aUr-rrrlSlT—HE


