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TEUTONAI BOMBARDUOJA BU
KARESTA

RUSAI SUMUSĖ TEUTONUS

GREKIJA NEPASIDUODA TALKININKAMS
Vėliausios Žinios

Po užėmimui šito

GREKIJA TALKININKŲ TINKLE.

kareivių ir 26 oficierai.

SUSIRĖMIMAI GREKŲ 
SU TALKININKAIS.

TALKININKAI SULAIKY 
TI MACEDONUOJ.

MŪŠIAI SOMME FRON 
TE ATSINAUJINO.

Bukareštas jau puolė. Vė
liausi telegramai parneša 
žinią, kad Rumunijos sosta- 
pylė jau puolė teutonų pu
sėn. Žinia vienok reikalauja 
dar patvirtinimo. Bukareš
tas savo fortais buvo antroj 
vietoje po Paryžium, tad 
buvo ir vadinamas rytiniu 
Paryžium. Ką teutonai lai
mėjo paimdami Bukareštą, 
žinių dar nėra.

Vienna. Pastarose dieno
se austrų karės štabo ra
portai skelbia, kad italo-au- 
strų fronte prasidėjo smar
kus mūšiai. Gorizijos apie
linkėje artilerijos ugnis pi
lasi ant Karšo kalvos. Keli 
italų amunicijos sandėliai 
išlėkė į padanges dėlei smar 
kaus bombardavimo. Teip- 
pat dideli mūšiai prasidėjo 
ir prie Karyntyj. Prie Ty- 
rolio buvo smarkus pėksti- 
ninkų susirėmimas, kur ita
lai likosi nugalėtais.

kalvas. Tenai rusai paėmė 
nelaisvėn 100 vokiečių.

DIRVA” LITHUANIAI\ 
(THE FIELD)

VOKIEČIAI JAU NETOLI 
BUKAREŠTO, 

Kasdien skel-

RUSAI SUMUŠĖ TEUTO
NUS.

DIDELI MŪŠIAI ITALI
JOS FRONTE.

Eis į Maskvą. Vokiečiai 
planuoja, kad užėmus Bu
kareštą parankiausiu bus 
teutonams visu smarkumu 
traukti j senąją Rusijos so- 
stapilę— Maskvą ir iš ten ei
nant susivienyti su vokie
čių armija, kuri dabar yra 
Rygos fronte.

likai.
Tautiškoji dalis lietuvių 

spaudos šiuom kart yra di
džiausia, tvirčiausia ir šva
riausia, pertai ir naudin
giausia, todėl ją verta pla
tinti. Ir tie, kurie Tautiško
sios savaitės bėgyje lankys 
surengtus vakarus ir rems 
tautiškąją spaudą, užsira
šant ten platinamus laikra
ščius ir perkant knygas, tie 
netik nepadarys klaidą, bet 
turės didelę naudą, nes kiek 
vienas gali pasirengti sau 
dvasišką ir morališką nau
dą tik iš švarios spaudos, 
kokia yra tautiškoji spau-

TALKININKŲ KARĖ 
GREKIJA LABAI 

ARTI.
TEUTONAI BOMBAR

DUOJA BUKARE
ŠTĄ.

Londonas. Atėnų priep
laukoje ištiko kruvini susi
rėmimai tarpe grekų ir fran 
cuzų. Francuzų admirolas 
Fournet prisiartinęs prie 
Atėnų su savo laivynu, pa
reikalavo, kad Grekija pa
vestų jam visą miesto ad
ministraciją..Gyventojai pa
sipriešino ir kilo mušis. Da
bar visoj Grekijoj prasidėjo 
mobilizacija naujos kariu
menės. Netolimoj ateityj 
gal išgirsime žymių permai-

KARPATUOSE PRASIDĖ 
JO MŪŠIAI.

Makovo ir iki šiauriniam 
Monastyrio kraštui. Tas 
frontas yra 17 mylių ilgio 
ir randasi tik 7 mylias ats
tume nuo neseniai atimto iš 
bulgarų Monastyrio. Bijo
masi, kad bulgaro-vokiečių 
kariumenė nepakeltų ofen
syvą ir vėl nebandytų atsi
imti Monastyr.

Nori veržtis į Mexiką. Į 
Washingtoną telegrafuoja 
F. Diaz, kurs su 600 Suvie
nytų Valstijų kareivių sto
vi prie Mexikos rubežiaus, 
rengiasi įsiveržti į Mexikos 
teritoriją ir pradėti mūšį su 
Vilios kariumene, kuri žiau 
riai elgiasi su Suvienytų 
Valstijų ukėsais.

TALKININKAI VĖL EI
NA PIRMYN MA- 

CEDONIJOJ.
Paryžius. Macedonijos 

fronte bulgarai buvo sulai
kę talkininkų žygius, bet 
dabar talkininkai vėl pra
dėjo bulgarus atgal stumti. 
Rytuose nuo Čema upės 
serbai užėmė naujas kalvas, 
nežiūrint ant bulgarų dide- 
ių priešinimusi, šiauriuo

se nuo Monastyr francuzų 
kariumenė užėmė kalną No. 
110. Tame fronte italų ka
riumenės skyrius teipgi pa
sekmingai veikia.

Anglijos naujas prieme- 
ras. Lloyd George yra no
minuotas užimti vietą Ang
lijos priemero. Žinia dar 
reikalauja patvirtinimo.

Londonas. Grekijos vald
žia atsisakė išpildyti talki
ninkų reikalavimus, tai yra 
išduoti visą Grekijos 'amu
niciją talkininkams. Tečiaus 
francuzų admirolas Four
net dėlei tokio Grekijos pa
sielgimo, rengiasi užimti vi
są Atėnų miestą. Pačiuose 
Atėnuose viešpatauja dide
lis neramumas. Grekijos vai 
džia išvaikė francuzų val
dininkus, kurie ikišiol kont
roliavo pačto ir telegrafo 
stotis. Iš to galima spręsti, 
kad santikiai talkininkų su 
Grekija yra įtempti ir kad 
greitai gali užsidegti karė.

Teutonai paėmė naujas 
rumunų pozicijas. Teutonai 
besiartindami prie Bukare
što, paėmė naujas rumunų 
pozicijas, ginančias Buka
reštą. Paimant šitas pozici
jas prie Sinaya, teutonų ne
laisvėn kliuvo 6,000 rumunų

Petrogradas. Rusų karės 
štabo raportai skelbia, kad 
rusų kariumenė Karpatų 
kalnuose pradėjo savo ofen
syvą. Ypač dideli mūšiai 
prasidėjo prie Karlibaba, 
kur rusai užsispyrė pereiti 
Karpatus. Karlibaba mies
telis yra jau visai netoli nuo 
rusų kariumenės. Prie kai
mo Korytinic rusai užėmė 
austrų pozicijas, kurios bu
vo įsikišę į rusų frontą. Ka
rpatų giriose rusai po smar
kiu ninku užima vokfeėti>
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biama, kad vokiečių kariu
menė slenka artyn Bukareš
to. Vėliausiai skelbiama, 
kad vokiečiai paėmę rumu
nų miestą Champahing at
sidarė sau kelią per Torbur- 
go perėjimą. 1,200 rumunų 
kareivių ir 17 oficierų pai
mta nelaisvėn. Iš vakarų 
pusės kariumenė generolo 
von Falkenhauyno teipgi 
slenka artyn prie Bukareš
to. Pastarose dienose ru
munai turėjo didelius nuos
tolius, nes vokiečiai užgrė
bė daugybę ginklų ir daug 
vežimų amunicijos.

'Petrogradas. Ruso-rumu- 
nų armija, ginanti Bukare
štą, viena diena prieš pra
dedant teutonams bombar
duoti Bukareštą, sulupo teu 
tonus, atimant 26 kulkas- 
vaidžius, 28 kanuoles ir ne-i 
laisvėn paimant arti trijų 
tūkstančių teutonų, daugiau I 
šia vokiečių. Tai atsitiko,, 
kuomet buvo atgabenta dau i 
ginu rusiškos kariumenės, 
kaipo pagelba gynimui Bu
karešto. Vienok į antrą die
ną, kuomet vokiečių armi
jos susivienijo, rusai su ru
munais atsilaikyti nestengė 
ir turėjo pasitraukti, prilei- 
džiant priešą arčiau gina
mos rumunų sostapylės. 
Bukareštas, be abejonės bus

Amsterdamas. Po didelių 
mūšių prie upės Argechu, 
teutonai vienok atmušė ru- 
so-rumunus ir pasivarė ar
čiau Rumunijos sostapylės 
Bukarešto. Tuom patim lai
ku antroji vokiečių armija, 
kuri ėjo iš pietvakarių, pri
siartino ir susivienijo su 
pirmąją armija ir eidamos 
arčiau Bukarešto, paėmė 
rumunų fortifikuotą miestą 
Gradiče.
miesto, vokiečių susivieni
jusios armijos pasivarė pir
myn, užėmė geležinkelių su 
sibėgimo stotį prie mieste
lio Titu, tarp Kampulung ir 
Pitešti ir atsidūrė tik 12 
angliškų mylių atstume nuo 
Bukarešto, iš kur pradėta 
leisti granatos į Bukareštą. 
Taigi Bukareštas, Rumuni
jos sostapylė yra teutonų 
jau bombarduojama. Šita 
žinia sukėlė didžiausią džia
ugsmą Berlyne ir kaizeriui 
paliepus, visoj Vokietijoj 
šita žinia pasveikinta baž
nyčių varpais.

Paryžius. Francuzų ka
res štabas skelbia, kad mū
šiai Somme fronte pradeda 
stiprėti, ypač į pietus nuo 
upės. Biaches ir Pressoire 
apielinkėse sunkioji francu
zų artilerija pradėjo bom
barduoti vokiečių pozicijas. 
Anglų kariumenė pietry
čiuose nuo Leus padarė sma 
rkų ataką ant vokiečių po
zicijų. Atakas nepavyko, nes 
vokiečiai anglus atmušė. Ki 
tose vietose, kur pirmiau 
mūšiai buvo apsistoję, da
bar vėl atsinaujina.

MAŽAS VEIKIMAS ITA
LŲ FRONTE.

Rymas. Italo-austrų fron
te nėra svarbių permainų, 
išskyrus Astico klonį, kur 
italai pasekmingai atmušė 
austrų užpuolimus. Kitose 
vietose eina maži mūšiai, 
bet nė ta nė kita pusė nepa- 
sistumia pirmyn. Austrų 
lakūnai bombardavo mies
tus Gorizija ir Monfalcone. 
Nuostolių mažai padaryta. 
Blogas oras trukdo visą vei
kimą tame fronte. Austrų 
raportai tą patį tvirtina.

Pas mus buvo papratimu, 
kad prisiartinant Kalėdų 
šventei, kad padarius atmi
nimą savo giminėms, pirk
ti jiems dovanas. Dovano
mis ikišiol buvo perkama 
daugiausia kokie blizgučiai, 
kurie paprastai tuomi laiku 
būva pakelti labai augšton 
prekėn, tad būdavo sumoka
ma didžiausias krūvas pini
gų už Kalėdų dovanas. Da- 
bargi pasitaiko proga. Tau
tiškoji spaudos savaitė kaip 
tik atsibūva prieškalėdiniu 
laiku, patim dovanų pirki
mo laiku, tad yra proga nu
pirkimui savo giminėms do
vanų, už mažus pinigus, vie
ton brangių blizgučių, už
rašant metams “Dirvą”, 
“Lietuvą”, “Ateitį”, “Vie
nybę L.” ar “Am. Lietuvį”.
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Iš tokių dovanų bus visa
pusiška nauda, nes vieton 
išleidimo desėtko ar dau
giau dolerių, dovana, kuria 
apdovanotasis džiaugsis per 
visus metus, bus nupirkta 
tik už porą dolerių, o dalis 
likusių pinigų, kurie turėtų 
būti išleisti blizgučių pirki
mui, gali būti paaukauta nu 
kentėjusiems nuo karės, ki
ta gi dalis gali būti sunau
dota išlaidoms Kalėdų šven
tei, be kurių nė vienas ne
galį apsieitu Tad kiekvienas 
lietuvis, turėdamas prieš sa 
ve tokią puikią progą pasi
naudoti su mažumu pinigų, 
Kalėdoms besiartinant, pri
valo tuomi naudotis ir pri
valo lankyti Tautiškos sa
vaitės vakarus. Lankyda
miesi Tautiškosios savaitės 
vakaruose ir remdami tau
tiškąją spaudą, turės nema
žą sau naudą, nes išgirs 
prakalbas gabesnių kalbėto
jų, pasiklausys koncertų ir 
pasižiūrės vaidinimų, savo 
giminėms padarys pigias, 
bet labai naudingas dova
nas, užrašant laikraščius ir 
sau sučėdijant daug pinigų. 
Tad kiekvienas naudokitės 
progai lankykitės į Tautiš
kos savaitės vakarus ir rem 
kitę tautiškąją spaudą.

Prakalbose, apart agitaci
jos už tautiškąją spaudą, 
bus skleidžiama ' agitacija" 
ir tautiškųjų draugijų, ne- 
vien didžiųjų, kaip tai AL
TS., TMD. ir SLA, bet ly
giai pašelpinių ir dailos 
draugijų, kurios šiądien tve 
ria giedorių, vaidintojų ir 
muzikališkųjų kuopeles. At
minti reikia kiekvienam, 
kad męs čia Amerikoje, ne
turime kitokių turtų, kaip 
tik šias draugijas. šitos 
draugijos yra musų viena
tiniu turtu, vienatine musų 
vilčia ir vienatine musų pa
rama. Tautiškoji spauda ir 
tautiškosios draugijos šioje 
šalyje palaikė mus vardą ir 
musų cielybę, ant kiek buvo 
galima. Tad atmėnant tą 
viską, atmenant visus nuo
pelnus kaip tautiškosios 
spaudos, teip tautiškųjų 
draugijų, su didžiausiu pa- 
sišvetimu ir energija, apvai
kščiokime Tautišką savaitę, 
kaipo šventę, atiduodant 
pagarbą ir dėkingumą, kaip 
tautiškai spaudai teip ir 
tautiškoms draugijoms!, ir 
kad toliaus pasekmingai plė 
totųsi ir visuomenės naudai 
darbuotųsi musų spauda ir 
draugijos, tad visomis jie- 
gomis remkime Tautiškąją 
savaitę, remkime ir platin
kime tautiškąją spaudą ir 
tautiškąsias draugijas.

Atsižvelgiant į svarbą 
Tautiškosios savaitės, viso
se lietuvių kolionijose, kur 
tik randasi tautiškos drau
gijos, būtinai privalo suren
gti vakarus, parengiant kas 
galima, ar tai prakalbas, ar 
tai paskaitas, ar kokį kon
certą, ar tam panašiai, t 
kur galima, surengti pla
čius programos. • Kur yra 

, didesnės jiegos ir aplinky
bės leidžia, reikia rengti 

. kuodaugiausia tokių vaka- 
rų, o kur trūksta veikėjų, 
ar nėra kam pasidarbuoti, 

’ kad tokių vakarų surengus 
kelis, būtinai reikia tokių 

» vakarų surengti bent du ar
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Lietuvių Spaudos Bendrijos
A. S. Bartusevičius prez. Zg. Sakalauskas Red. Asst.

Metine Prenumerata:
Suvienytose Valstijose.
Kitose Viešpatystėse

Tautiška savaite.
Sulyg ateinančia subata, 

9 d. Gruodžio prasideda 
Tautiškos spaudos savaitė, 
kuri - tęsis iki kitam nedėl- 
dieniui, 17 d. Gruodžio. Per 
visą tą savaitę, visose lietu
vių kolionijose privalo būti 
rengiami vakarai, kuriuose 
privaloma rengti prakalbas, 
paskaitas, koncertus, teat
rus ir tam panašiai. Tokiuo
se vakaruose privalo būti 
platinama tautiškoji spau
da, beje, tos rūšies laikraš
čiai ir knygos. Knygos pri
valo būti pardavinėjamos, 
laikraščiai gi pardavinėjami 
pavieniais numeriais ir pre
numeratomis užrašinėjami 
į vakarus susirinkusiai pub-

TALKININKAI VERČIA 
GREKIJĄ PASIDUOTI.
Londonas. Francuzijos 

admirolas Fournet, vyriau- 
sis vadas talkininkų laivyno 
Grekijos jūrėse, buvo ant 
audencijos pas karalių Kon
stantiną, kuriam apreiškė, 
kad Grekija būtinai turi iš
duoti talkininkams visą sa
vo amuniciją ir karės gink
lus. Po tam karalius Kons
tantinas kreipėsi į neutra- 
liškas viešpatystes prašyda
mas, kad jos užstotų Greki- 
ją nuo talkininkų užpuoli
mo. Admirolas Fournet iš
davimui amunicijos davė 
laiką nuo vienos iki dviejų 
savaičių. Berlynas. Vokiečiai ofi

cialiai skelbia, kad jų kariu
menė Macedonijos fronte 
sulaikė laikinai talkininkų 
žygius nuo Tarnovo prie

arabai, vedami halifo Ben- 
Askero, sumušė italus ir at
siėmė miestą Trypolį. Po 
atėmimui miesto turkai ne
paliauja atakavę italų. Vi
soje Dehibad apygardoje 
eina dideli mūšiai. Užimtose 
vietose turkai kiek galėda
mi stengiasi įvesti savo 
tvarką ir papročius. Rapor
te pažymėta, kad italai mū
šiuose su turkais neteko 
apie 20,000 kareivių.

TURKAI ATĖMĖ Iš ITA
LŲ TRYPOLĮ.

Berlynas. Afrikoj prasi
dėjo dideli mūšiai. Narsus

CIVYLIAI GYVENTOJAI 
APLEIDŽIA BUKA

REŠTĄ.
Berlynas. Francuzų ge

nerolo Berthlat, vado ru
munų kariumenės įsakymu 
paliepta išsikraustyti vi
siems civyliams Bukarešto 
gyventojams. Pats miestas 
fortifikuojamas ir rengia
mas prie atakų, nes mano
ma, kad neužilgo vokiečiai 
pradės jį bombarduoti. Jau 
pusė gyventojų apleido mie
stą. Visi valdžios dokumen
tai tapo išvežti į miestą 
Jass, kurs randasi 200 mylių 
į šiaurryčius nuo Bukare-
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ten, kad Rusijos pirkliai kiai išgalvoja budus pa-' 
tiems pasidaryti. Štai Ang
lijoj yra labai brangus pie
nas, bet tankiai ir to nega
lima gauti. Neturtingos šei- 
myninkės išgalvojo naują 
“pieną”, kurį pačios pasi
dirba. Pienas tas yra daro
mas teip: Į kvortą vandens 
Įpilama už du centus milte
lių iš sumaltų kaulų, pas
kui tuos miltelius sumaišo 
ir “pienas” gatavas. Bet ko
kį skonį jis turi, nežinia.

tris. Tik t uose vakaruo
se reikia Nepamiršti energi- kasdien išgabena tukstan- 

 

škai platinti tautišką spau- čius pūdų miltų į Finiją. 
dą ir Agituoti už tautiškas Finija tuos miltus perleid- 
draugijas. Susirinkus pasi- žia Švedijai, iš ten beabėjo 
klausyti prakalbos, paskai- yra atviras kelias į Vokieti- 

-toš ar kito ko tam pana- ją. Tokiu budu pasirodo, 
šaus, ne užtenka. Reikia pa kad Rusija kariaudama su 
sidarbuoti teip, kad Tautiš- Vokietija pati miršta badu, 
kos savaitės ženklas pasili- o Vokietiją peni savais mil- 
ktų tolesniam laikui, o ne tais. Kilo sumanymas, kad 
pasibaigtų su vakaro prog- rusų valdžia uždraustų pirk 
ramu. Už parduotus ir už- liams miltų išvežimą, 
prenumeretuos laikraščius, --------------
Tautiškos savaitės rengėjai 
gaus 50 nuošimtį, o už par-i IŠKILMINGOS LAIDOTU- 
duotas knygas gaus nuoši- VĖS AUSTRIJOS CIE- VOKIEČIAI SIUNČIA CI 
mtį kiek mažesnį. SORIAUS.

Vienna. Austrijoj atsibu- 
| vo iškilmingos laidotuvės 
| Austrijos ciesoriaus Fr. Juo 
zapo. Paskirtoje dienoje, jos prašymo vokiečių vald- 
lygiai 8 vai. ryte iš rūmų žia sutiko parsiųsti į namus 

iŠchoenbrunt prasidėjo iš- 20,000 civyliškų Francuzi- 
| kilmės. Pirmiausiai ėjo cie- jos gyventojų -'namo, ku- 
soriaus gvardija ir oficierai. riuos buvo išsivarę laike 
Paskui sekė vežimas trau- užėmimo franeuzų kolioni- 

I kiamas 16 arklių, ant kurio jų. Trukiai, į kuriuos mano- 
gulėjo grabas velionio cie- ma sutalpinti po 500 žmo- 
soriaus gražiausiuose pa- nių, jau stovi gatavi. Vo- 

ipuošaluose. Paskui sekė ve kiečiai sako, kad ant Kalė- 
žimas traukiamas irgi 16 dų visi bus namie ir šventę 
arklių, ant kurio buvo pa- galės švęsti locnuose na- 
dirbta tam tikra sidabrinė muoss- 
ciesoriaus širdis. Po tam ve
žimui važiavo visa cieso
riaus giminė, o ant galo ka
riumenė ir policija. Gatvės

Is Svietur

VYLIUS FRANCUZI- 
JOS GYVENTOJUS 

NAMO.
Paryžius. Ant Francuzi-

f
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gali sulaikyti plėšiko Villos, ir anglių pardavėjus, kad' 
kurs užėmęs miestą Cbihua- jeigu angliai dar pakils 
hua City eina pirmyn link augščiau 12c. už bušelį, tai 
kito miesto, vadinamo Jua- miestas įsteigs savo kaštais 
rez. Yra manoma, kad ir ir anglių sandėlį, 
šis miestas neužilgo bus i --------------
Vilios rankose. Mūšiuose su
Vilios kariumene Carranza PREZIDENTO NOTA VO- 
neteko 3,500 savų kareivių. 
Pabėgėliai pasakoja, kad
Vilią žiauriausiai elgiasi su lentas Wilsonas drauge su 
ramiais gyventojais. Ūžė- - ’ « • -
męs miestus plėšia kas tik 
papuola. Nė vienas namas 

1 nebūna aplenktas.

KIEK VOKIEČIAI TURI 
UŽKARIAVĘ SVETIMOS 

. ŽEMĖS.
Londonas. Nuo pradžios 

karės iki šiam laikui vokie
čiai užkariavę turi 157,894 
keturkampias mylias sveti
mos žemės, būtent Belgijoj
— 11,000 keturkampių my
lių, Francuzijoj — 9,200, 
Serbijoj — 33,981, Albani
joj — 6,000, Juodkalnijoj
— 5,603, Rumunijoj — 7,-
000 ir Rusijoj 85,000. Jų 
priešai, talkininkai, turi už- buvo išpuoštos. Lempos bu-1 
kariavę Lotaringijoj 300 ke- vo apdengtos juodomis dro- 
turkampių mylių ir Galici- bulėmis. Grabas nuvežtas 
joj 9,000. Viso tik 9,000. To- karališkon koplyčion. 
kiu budu vokiečiai Europo- --------------
je turi užkariavę 17 sykių _ . , . ... . .
daugiau žemės' negu talki-i NEDAUG BERLYNE VE- symu, kad Anglijos laivy- 
ninka1 6 ŽIKŲ. nas neatakuotų garlaivio,

_________ kuriuom plauks pasiuntinys
Berlynas. Prasidėjus ka-. Tarn0Wski. Bet Anglija šį 

KURO 'BADAS RUSIJOJ. Praš^ Pri6mS

Petrogradas. Tikras skur bar jie teip sumažėjo, kad 
das viešpatauja dėlei kuro;liko tik vos apie 400. Nau- 
visoj Rusijoj. Dauguma bie- dotis tais vežikais yra leis
tinų gyventojų dėlei malkų ta tik diplomatams, kurie 

'braSguriib^ negalėdami žie- skubinasi su savo tarnystes 
mai užėjus nusipirkti, ardo reikalais, teipgi gali važi- 
tvoras ir jas degina. Neku- . .....................................
riose vietose įnirtę žmonės 
sudraskė tiltus ir juos su- 
kurino. Policijai įsakyta 
kiek galint saugoti tiltus, o 
sugavus juos ardant, kalti
ninkus smarkiai nubausti.

SUKAKTUVĖS BELH- 
MAN- HOLWEGO.

Berlynas. Vokietijos kan
cleris Belhman-Hollwegas 
šiomis dienomis apvaikščio
jo savo sukaktuves 60 metų 
nuo gimimo dienos. Iš prie
žasties šių sukaktuvių, kai
zeris pasiuntė kancleriui pa 
sveikinimo telegramą, ku
riame nuoširdžiai dėkavoja 
už ištikimą tarnavimą savo 
tėvynei. Ant galo pažymi, 
kad su tokiais “didvyriais” 
jis tikisi laimėsiąs karę.

KIAUŠINIAI TRUPUTĮ 
ATPIGO.

PAVOJUS AUSTRIJOS 
PASIUNTINIUI.

Londonas. Austro-Veng
rijos valdžia paskyrus gra
fą Tarnowskį pasiuntiniu į 
Suvienytas Valstijas, krei
pėsi prie Anglijos su pra-

nėti daktarai ir laikraščių 
redaktoriai. Automobilių 
Berlyne teipgi mažai yra, 
bet ir tais retai kas gali 
naudotis, išskiriant laido
tuves. Bet aštriai yra bau
džiama už vartojimą jų va
žiuojant kur ant kokio ba
liaus ar į teatrą.

KIETU AI.
Washington, D. C. Prezi-

tė centą, kurs nusirito ant ;| Maskva, Rusija. Miesto 
geležinkelio. Tėvas norėda- telefonus, kuriuos iki šiam 
mas užganėdinti, vaiką, nu- laikui valdė danų firma, pe- 
ėjo ant geležinkelio pajieš- rėjo į rusų valdžios rankas, 
koti pamesto cento. Tuo Vertė jų yra apie 10,500,000 
tarpu užbėgo trūkis ir gera- rublių, 
širdis tėvas papuolė po ra
tais, kuriam nupjovė abi ko- . . 
jas. Nuvežtas į ligonbutį 
tuoj mirė.

Gerard, Suvienytų Valstijų 
pasiuntiniu Berlyne, kurs 
dabar vieši Amerikoje, sva
rstė kokio turinio pasiųsti 
notą Vokietijai dėlei to, kad salis yra menkai apgyven- 
Vokietija begėdiškai ir per tas žmonėmis. Viso gyven-l 
prievartą gabena civylius tojų, ten priskaitoma tik į 
belgus į gilumą Vokietijos 800,000, iš kurių tik 18 nuo- 
ir tenai juos verčia prie sun- šimtis yra baltveidžiai. Flo- 
kiausių darbų. rida yra viena iš turtingiau-1

--------------- į šių pussalių, nes tenai auga
NFW YORKF YRA 2 000 dau^bė ivairil* vaish*‘ Kas 
1 2,0W!met iš Floridos įvairių vai-1

MILIJONIERIŲ. išvežama už 200,000,000
New York, N. Y. Visame doleriV

FLORIDA TURTINGA 
VAISIAIS.

Miani, Flo. Floridos pus-

New York, N. Y. Dėlei 
didelio brangumo kiaušinių 
New Yorko gyventojai bu
vo paskelbę boikotą kiauši
nių pardavėjams. Jie atsi
sakė pirkti kiaušinius to
kia augšta preke, kokią nu- ____ , _ .
statė pardavėjai. Pirkliai New Yorko mieste randasi 
matyt, pabijojo to boikoto, 2,000 milijonierių. Trisde- 
nes tuojaus nuleido du cen- šimts metų atgal New Yor- 
tus nuo tuzino. Vienok švie- ke buvo tik dvidešimts sep- 
žių kiaušinių prekė pasiliko tyni milijonieriai. Stambiau 
ta pati. Už jų tuziną rei- siu milijonierium tąsyk bu- 
kalaujama 63 centai. Praė-; Vo William B. Astor, kurio 

Ujusiais metais už tuziną to- turtas siekė apie 6,000,000 
kių kiaušinių buvo mokama dolerių. Dabar stambiausiu 
35c.

labai šaltai ir neatkreipė 
savo atydos. Reiškia, kad 
Anglija sugavus laivą, kad 
ir su pasiuntiniu, vis dėlto 
jį nuskandins. Tarnowskis 
yra lenkas.

1 FRANCUZŲ 4 NEUTRA 
LIŠKŲ ŠALIŲ LAIVAI 

NUSKANDINTI.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Geneva, Šveicarija. Vo
kiečių submarinas, “Deut- 
scbland”, kurs laimingai su
grįžo į Vokietiją žada tre
čiu sykiu su tavorais plauk
ti į Ameriką, šį sykį žada 
atvežti ir Kalėdų dovaną 

'nuo kaizerio, Wilsonui.
Ii Pekinas, Chinija. Chinų 

valdžia šiomis dienomis ga
vo pinigus, kuriuos paskoli
no Continental & Commer- 
cial Bankas Chicagoje. Pi- 
nigų suma siekia 5,000,000 

' dolerių.
ii Kopenhaga, Danija Vo 

kiečių valdžia su entuziaz
mu priėmė įnešimą konser
vatyvų partijos, kad visos 
augštesnės mokyklos ir uni
versitetai Vokietijoj butų 
uždaryti, o visi profesoriai 
ir mokiniai butų paimti vo
kiečių kariumenėn.

II Londonas, Anglija. Ži
nios pareina, kad iš prieža-

STOKA VAIKŲ OFI
SUOSE.

New York, N. Y. Visame 
mieste yra labai atjaučia
ma stoka vaikų ofisuose, 
ypač pasiuntinėjimui (me- 
ssenger boys). Dabar į fab
rikų ofisus į vaikų vietą yra 
samdomi suaugusieji vyrai. 
Vaikų stokos priežastis yra 
tame, kad besiplėtojant pra
monei, jų daugiau reikalau
ja į įvairius darbus. Ta pa
ti ofisuose vaikų stoka jau
čiama ir ffiųose miestuo
se.

New York, N. Y. Pas 
vieną teisėją buvo atsilan
kę trįs žmonės, kurie prašė s^es apšaukimo naujo Aus- 

.... . . ... __ pasodinti juos kalėjiman. Arijos ciesoriaus Franciš-
mihjomenum netik New Sako> vasarą gyveno par-'ko Karolio, manoma suda- 

iYorke’ bet ™e Pfsauly- kuose 0 žiemai užsto • ryti naują viešpatystę. Nau- 
je yra John D. Rockfellens. •• ■ - •-
Jo turtas 20 sykių didesnis 
negu turtai Astor’o.

BRYAN KOVOJA PRIEŠ 
ALKOHOLĮ.

NUSKANDINO AMERI
KOS GARLAIVĮ.

Londonas. Viduržemio jū
rėse netoli nuo Cabo deGa- 
to tapo paskandintas Ame
rikos garlaivis “Cheming”. 
Yra manoma, kad tą garlai
vį nuskandino vokiečių sub
marinas. Laivo įgula spėjo 
susėsti į valteles ir atplau
kęs ispanų laivas “Ciner” 
nuvežė į pakrančius ir išso
dino Valencia mieste. Tą ži
nią nemaloniai sutiko Suv. 
Valstijos. Laukiama smul
kių žinių.

Londonas, šiomis dieno
mis prie Kanariškųjų salų 
vokiečių submarinas nus
kandino 1 franeuzų ir 4 ne- 
utarališkų šalių garlaivius. 
Nuskandintieji yra, didelis 
Holandijos garlaivis “Kedi- 
ri” 3,778 tonų, du Norvegi
jos garlaiviai “Najaal” ir 
“And”, vienas Danijos “St. 
Albert” ir vienas franeuzų 
“Eghalm”. Įgulos nuskan
dintų laivų nekuriu yra iš
gelbėtos, o nekuriu nėra jo
kios žinios. Laivai tapo nus
kandinti be jokio persergė
jimo.

Washington, D. C. Wi- 
lliam Jemmings Bryan, bu
vęs Suvienytų Valstijų sek
retorius, šiomis dienomis at 
vyko į Washingtoną su pro- 
hibicijos misijoms. Jis sako, 
kad privers prezidentą Wil- 
soną sulaikyti dirbimą svai
ginančių gėrimų visose Su
vienytose Valstijose, kadan
gi ir pats prezidentas yra 
šalininkas blaivybės. Bryan 
mano, kad iki 1920 metų 
alkoholis visai bus išnaikin
tas Suv. Vals.

TRŪKIS UŽBĖGO ANT 
DARBININKŲ.

Passaic, N. J. Pasažieri- 
nis trūkis lin. Lackawanna 
išbėgdamas iš tunelio užbė
go ant arti 400 darbininkų, 
kurie grįžo iš fabriko Ca- 
nadian Car Foundry Co. 
Paveikslas buvo baisus, nes 
daugybė darbininkų tapo 
sutruškintais po lokomotivo 
ratais. Darbininkai ėjo Į 
laukiantį jų specialį trūkį, 
kurs juos turėjo parvežti 
namo į Hobokin, Jersey Ci
ty ir Newark. Mašinistas ir 
kunduktorius areštuoti.

DARBININKAI PRIEšIN 
GI NEGRŲ GABENI

MUI.

ja viešpatystė susidės iš 
Juodkalnijos, Kroacijos, Bo 
snijos, Hercogovinos ir Ser
bijos.

I! Chicago, III. Didelis 
gaisras ištiko fabrike Hoc- 
kaday Paint Co., kurs apė
mė visą distriktą. Nuo jo 
užsidegė teipgi šaliniai fab- 

Iš to skaitliaus rjkai jjub Electric Co. ir

o kiti gyvena liuo- Nuostoliai dideli.

__ I! Londonas, Anglija Aus
tro-Vengrijos kariumenė je 
įvyko vyršininkų permaina. 
Kunigaikštis Eugenijus, ku
ris buvo vyriausiu vadu ita
lų fronte, apims ir kitų fron 
tų vadovavimą.

Kopenhaga, Danija. Dė 
lei grudų stokos Vokietijo
je žadama užginti , savaitėje 
kelias dienas vartoti alų. 
Tam sumanymui priešinasi 
Bavarija.

Budapeštas, Vengrija. 
Kilo sumanymas, kad miru
siam imperatoriui Franci- 
škui Juozapui pastatyti mil
žinišką paminklą iš atimtų 
nuo rusų kanuolių. Suma
nymui visi pritaria.

Paryžius, Francuzija. 
Siaučiant baisiai karei, Ho- 
landija pradėjo didinti sa
vo kariumenę. Dabar Ho- 
landija turi jau apie 650,000 
kareivių.

Boston, Mass. Uoste iš
tiko didelė ekspliozija ant 
laivo “Rombler”. Laike ke
liate minutų laivas drauge 
su kapitonu ir trims juri
ninkais nuskendo.

j Washington, D.C. Penn 
sylvanijos valstijos kongres 
manas Bleacley į Washing- 
toną atskrido orlaiviu. Tai 
pirmą tolimiausią kelionę 
atliko Amerikos lakūnas.

Į. I Kopenhaga, Danija, šio 

mis dienomis Rusijos caras 
Nikalojus išvažiavo Rumu
nijos karės frontam Ten jis 

•matysis su Rumunijos ka
ralium.

II Londonas, Anglija. Es
kadra vokiečių lakūnų ap
lankė Anglijos pakrantes. 
Kaip visada, išmetė daug 
bombų. Apie nuostolius ne
pranešama.

’• gauna niekur vietos.
I II Montgomery, Alabama. 
Šioj valstijoj vaikai iki 16 
metų negali vieni be tėvui 
vaikščioti į teatrus krutan
čių paveikslų.

Ii New York, N. Y. Visa-i 
me mieste yra apie 35,000 
pamišėlių. F
tik 4,000 yra paimti į ligon- yoh"ns“ Tom^k L^nber Co. 
bučius, < 
sai.

Ii Philadelphia, Pa. Tūlas 
muzikantas - smuikininkas 
nusipirko smuiką už 905 do- į 
lerius. Ta smuiką yra pa
dirbta 1710 metais.

Amsterdamas, Holan- 
dija. Belgijos general-gu- 
bernatorius vokietis, Bissin- 
gen, neišdavė paliudijmo 
Belgijos kardinolui Mercier, 
kurs norėjo važiuoti į Ry
mą pas popiežių, kad popie
žius užprotestuotų prieš ga 
benimą belgų į Vokietiją.

Londonas, Anglija. Ei- 
žymils na gandas, kad vokiečiai

AEROPLANU KELIAUS 
PRIE ŠIAURINIO

ŽEMGALIO.
New York, N. Y. šiomis 

dienomis atvyko kapitonas 
Roald Amundsen, 
Norvegijos lakūnas, kurs mano užkariautą dalį Ru- 
keli metai atgal buvo nuke- munijos teritorijos prijun- 
liavęs prie pietinio žemgalio gti prie Austrijos, 
ir apreiškė, kad jis dar ke
liaus surasti šiaurinį žem
galį. Jis žada nupirkti du 
aeroplanus ir 1918 metais 
pradėti savo kelionę. Amun
dsen sako, kad, svarbiausia 
yra sužinojus oro judėjimą, 
tam tikslui bus išanksto pa-

Minneapolis, Minn. Šio- daryta keliatas bandymų, 
mis dienomis tapo pasiųsta Keliaudamas į šiaurių žem- 
į Washingtoną peticiją su 
200 parašų, reikalaujanti už 

i drausti išvežimą maisto pro 
dūktų iš Suvienytų Valsti- 

PERSERGSTI TALKININ jų. Tai bene pirma tos ru- 
KŲ LAIVUS. sies peticija, kurią parašė 

neseniai susitvėrusi teip va- 
Boston, Mass. Talkinin- dinama Embargo lyga, ku

ku laivai, plaukiojanti Ame-1 rios užduotis yra kovoti 
rikos pakrantėse, beveliniu Į prieš maisto gabenimą į 
telegrafu gavo persergėji- į ” ” ’ ’ ’ '
mą, kad butų atsargus ir 
nemainytų savo paprastų 
linijų, kadangi netoli Ame
rikos kraštų nardo vokiečių 
submarinai, kurie beabėjo 
tykoja nuskandinti talkinin 
kų laivus. Persergėjimas 
buvo paleistas iš Halifax ir 
Bermuda. Amerikos pakra
ščiais daugiausia plaukioja 
transportiniai talkininkų lai 
vai.

PRIEŠINASI IŠVEŽIMUI 
MAISTO PRODUKTŲ

Amsterdamas, Holandi-
Vokietijos vyriausybėja.

yra nutarusi atlyginti Da
nijai už nuskandinimą jos 
laivo “Bloomerdijk” su grū
dais. Kiek bus užmokėta, 
nežinia.

į IŠ SUVIENYTŲ 

VALSTIJŲ
galį pirmiausia laikysis Si- 
berijos kraštų, o paskui 
skris tiesiai.

GRAFAS APPONYJ APIE 
TAIKĄ.

Berlynas. Grafas Appo- 
nyj, žymus diplomatas Ven
grijos parlamento, viešėda
mas Berlyne išsireiškė, kad 
europinė karė baigsis šią
žiemą. Jis sako, kad Vokie-i Londonas. Viena iš did-j 
tijos kancleris ir Anglijos žiausių Anglijos darbininkų 
priemeras Asųuith turėjo unija užprotestavo prieš tai 
susinėsimus, kuriuose jiedu 
išreiškė norą pradėti taikos 
derybas. Vienok tų žinių 
nepatvirtina nė pats Appo- 
nyj. Talkininkai pastarose 
dienose visu rytiniu frontu 
pradėjo smarkų ofensyvą 
ir atima iš teutonų užimtas 
teritorijas, taigi sunku tikė
ti, kad talkininkai, o ypač 
Anglija, kuri Vokietiją lai
ko už didžiausią priešinin
kę, manytų apie taiką.

kad Anglijos valdžia dėlei 
darbininkų stokos gabena iš 
kitur negrus. Unija savo 
proteste perspėja valdžią, 
kad {gabenimas negrų dar
bininkų į Angliją, bus prie
žastimi daugelio nesusipra
timų. Apart to dar gali pri
eiti ir prie susirėmimų. Ne
žinia ką valdžia atsakys 
ant to protesto.

Europą. Kokios bus pasek
mės, pamatysime netolimoj 
ateityj.

MIESTAS ATIDARYS 
KRAUTUVES.

NORI UŽGINTI IŠVEŽI
MĄ MILTŲ.

Petrogradas. Išėjo aikš-

ANGLIJOJ DIRBAMAS 
PIENAS.

Amsterdamas. Kariaujan
čiose šalyse dėlei stokos mai 
sto produktų, žmonės tan-

KARfi MEXIKOJE.
EI Paso, Tex- Carranzos 

kariumenė jokiu budu ne-

Evansville, Ind. Benjamin 
Bovse, miesto majoras, pas
kelbė, kad jis atidarys mie
ste municipales krautuves, 
kur bus pardavinėjama rei
kalingiausi Valgio produktai 
už tokią prekę, už kokią pa
ti krautuvė įgija juos. Jei
gu krautuvės turės pasise
kimą, jos bus padidintos. 
Apart to majoras persergsti

ATRADO NAUJĄ KOME
TĄ.

St. Louis, Mo. Tūlas ka
talikų kunigas Martinas S. 
Brennan, astronomas, pas
kelbė, kad jis atrado naują 
ir didžiausią kometą. Sako, 
kad ta kometa ikišiol nebu
vo patėmyta. Greitumas tos 
kometos yra toks didelis, 
kad per vieną dieną pada
ro 1,134,246 mylias. Jis tvir
tina, kad ta kometa bus ma
toma ateinančiame pavasa
ryje šiaurvakarinėje dan
gaus pusėje.

DĖLEI CENTO ŽUVO.
New York, N. Y. Vienas 

tėvas su dviem Vaikais išė
jo pasivaikščioti. Be 
čiojant vienas vaikas

New York, N. Y. Hen
ry Clay Arbutle, išradėjas 
dažų tapo areštuotas ant 
reikalavimo vienos firmos 
iš Milwaukee, kurioje jis 
dirbo. Kaltinamas už tai, 
kad pabėgdamas pavogė 
9,000 dolerių.

I' Cleveland, Ohio. Tūla 
čekė M. Novak, kuri ilgą 
laiką elgetavo po miestą, 
kuomet ją nuvežta ligonbu- 
tin, nesidavė nuvilkti skar
malų. Skarmaluose rasta 
1,991 doleris.

II Aurora, UI. Henry E- 
vans, sūnūs kumpano gele
žinkelio linijos Fase. & Illi
nois Union, tapo išrinktu 
kompanijos direktorium. 
Naujas direktorius turi tik 
16 metų.

II Paryžius, Francuzija. 
Parlamento butas užtvirti
no įnešimą apie pakėlimą 
mokesčių tiems ūkininkams, 
kurių metinis pelnas siekia 
virš milijoną frankų.

SKAITYKITE VISI 
PATARKITE SKAITYTI 

DIRVĄ” IR SAVO 
DRAUGAMS.
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grįžti Europos tavorai, da-
LIETUVOJ.

Beto žiemą po: Tiflisas. — Kaipo centrą-

tik nemažas skaičius yra,

£

■'d

Trečias papeikimo vertas

d

Z. P.

Miestelyje vokiečiams pa-

Juozas Vileišis.

M.

apie pabėgėlių šeimininką- \ros siaučia”. Rinkta aukos mes, teipgi apie likimą' ne-

A.M.

I

-

tėto biure, Pskove. 
(“Rygos Garsas”).

Gėda mums turint tokius 
žmones savo tarpe, kuriais 
lieka vien pasipiktinti.
— -  -------Alma-Mater.-—

Velionis pasi- 
veltui butą, kurą ir šviesą žymėjo savo draugų tarpe 
(elektrišką), bet ir šiaip;nenuilstančiu darbštumu, e-

— Denver, Colo. Namų

nkta aukos nukentėjusiems 
nuo karės. Aukų surinkta 
$27,47.

— St. Louis, Mo. 1,500 
prie tabako darbininkų 
straikuoja. Jie reikalauja 
pakelti algas ant 10 nuo
šimčio. Dauguma darbinin-

Pskovas. Tatjanos Komi- Susirinkusioji publika, ra 
tetas steigia Pskove pabė- miai ir atydžiai klausėsi 
gėliems ūkininkavimo kur-! kalbėtojo pasakojimų, ne

pasibaigus Europos skerdy- 
nei ir išnaikinimui, kuomet 
apsistos amunicijos išgabe-

Gandas apie taiką blogai Galiaus tą viską galima len- atsiliepė ant pramonės .pi- gvai persitikrinti atsižvel- konkurenciją Amen- 

brėžimo. Pasklidus gandui, gus į pereitus ir šiuos me- 
kad Vokietija pageidauja f ’ ’ ’ * 1
taikos ir vokiško submarino < 
užpuolimas ant pirklybos i 
laivo arti Suvienytų Valsti- 1 
jų pakraščių, blogai atsilie- : 
pė ant amerikoniškos pirk- i 
lybds. Pamatais amerikoni- : 
škos pirklybos ir ant kurių < 
visa svarba remiasi, labai 
nemaloniai priėmė žinias, 
kad kaizeris geidžia taikos, 
karės užbaigimo, kaip sako 
Guaranty Trust Co. prezi
dentas Sabin. Sabin aprei
škė laikraščių koresponden
tams, kad iš Berlyno parva
žiavo Suvienytų Valstijų 
ambasadorius Gerard, kurs 
parvežė kaizerio propozici
ją, sulyg kurios, kaizeris 
geidžia, kad Suvienytos Vai 
stijos pradėtų vesti derybas 
su kitomis kariaujančiomis 
šalimis link tarybų, karės 
užbaigimo. Ta žinia sukėlė 
didelį neramumą tarpe A- 
merikos pirklių, o ypač tų, 
kurie padarę kontraktus di
rbimui amunicijos. Žinios-gi 
apie Vokietijos submarinų 
atakus prie Amerikos pak
rančių, sukėlė tarpe pirklių 
paniką. Akcijos teip didelių 
ir tvirtų firmų kaip tai: 
Baldvin Locomotive Co., 
Betlehem Steel Co., Merean 
site Marine Co., United Sta
tes Steel Co. ir kitų, nuo- 
kart nupuolė 6—14 dolerių 
kiekviena akcija. Jų vertė 
kasdien puolė ir kasdien bu 
vo silpnesnė. Per pusę va
landos siautė pramonėje to
kia panika, kokios nėra bu
vę niekad, apart 1907 me
tų. Tik staigas bankų parei
kalavimas naujų akcijų, pra 
monę sugrąžino į paprastas 
vėžes. Prabėgus krizio še
šėliui, nurimus žinioms apie 
taiką ir pasirodžius, kad 
Vokietijos submarinai siau
tė ne su tikslu suardyti di
plomatiškus susinešimus 
Suvienytų Valstijų su Vo
kietija, pramonėje dalykai 
ėjo kasdien ramyn ir ga
liaus viskas nurimo.

1) I

Iš Lietuvių Gyvenimo |
nimas ir Amerikon pradės tt 111 ttttttttUUttitttnt I

kliauja ir elgiasi labai ne
padoriai.■ kos pramonei. Ir ateinantį 

Sus, kuriais Amerikoje buvo Amerikos pramonėje; 
didžiausis pramonės judėji- E“roposk k“el P881^*^' 
mas, gaunant didelius utaa- f1“"8 ‘t0"1 butų Pr!’
1----- * « jeigu karei pasibai

gus, Europos viešpatystės 
duotų didelius užsakymus 
ant medegos, reikalingos at 
statymui išnaikintų provin
cijų. Bet ar tas įvyks, tai 
yra klausimas, į kurį atsa
kyti yra sunku.

Bovelnos ir produktų pre- i 
kės nupuolė. Tendencija iš- 
gasties pramonėje, palytėjo 
ir bovelnos rinką. Priežas- 
čia to buvo abejonė, ar bus 
galima bovelną išvežti į už- 
rubežius, kadangi Vokieti
jos submarinai pradėjo savo 
darbą šioj pusėj Atlantiko. 
Iš tos pačios priežasties ir 
kviečių prekė nupuolė 4y2 
cento ant bušelio. Akcijos 
vario kasyklų, nors nežy
miai, bet irgi biskį nupuo
lė.

Pramonėje akcijos pradė
jo pulti žemyn, kada spau-' 
da pakėlė klausimą, kas A- 
meriką laukia pasibaigus 
Europos karei. Gana įtek
mingas laikraštis “Chicago 
Tribūne” tame reikale teip 
sako: “Yra įsitikinta, kad 
Europos karei pasibaigus, 
Amerikos pramonė bus di
džiausiame judėjime per du 
ar tris metus. Toki tikėji
mai randa net patvirtinimą 
šiądien kariaujančių šalių, 
kurios tikrina, kad karei 
pasibaigus, bus reikalauja
ma daugybės išdirbinių kaip 
ir nedirbtos medegos atsta
tymui karės nuteriotų kra
štų. Išdirbiniai kaip ir ne
dirbta medega nebus gau
nama niekur kitur kaip tik 
Suvienytose Valstijose. Rei- 
kalayimai tie susidės iš va
rio, bovelnos, skurų, ir dau
gybės plieninių išdirbinių.

o vėl J. Bal- 
eklamavomokytas agronomas J. Ber- Į trukoniutė

“Vakaro meliodflįa”. Toliaus 
us, susit

vėrė iš 21 ypatos draugijė
lė, kurios nariai m 
lą mokestį kas mėnešįs, ku

 

ri tai mokestis eis----- Ipi-

gas. Klausytojai priimama _______
nuo 12—4 vaL dieną komi- p. Martui

ės tu-

Apie Žeimelio . (Paneve-žio ap.) paėmimą papasa- ,, J reeėio^e kaiD Drusai llarae “e.- tlk _Užk?ukazio, mui nukentėjusių dėlei ka- 
koio nabėffėlė Cecilia Kriau 1 Uą0Se <e?ej°me’ kaip prusai apskritai viso Kaukazo i rėš. 
kojo paoegeie Lecuia ivriau nelaisviai buvo gabenami. Tifli lietuviu r ’
ciunaite, netikėtai sutikta Rusilos ^lumon ir biioio-^i .Use’ . .? ų I” 
pv£rni kusijos guumon ir tik nemažas skaičius yra,

J\ ,. .. ..... me, kad ir musų vokiečiaiBe jokio mūšio vokiečiai negabentų į kokį «sviet0 881,0 guvumu pasizy- 
iš antro syk užėmė Žeimeų kraštą”

Bauskės) Liepos 9 d. vokiečiai jau 
nedėhoj, 5 d. Liepos, 1915 mu§ėSi su rusais prie Bau- 
m., pietų laike, kada musų paskui kalbėjo, kad' 

! kariumenė buvo miesteli sudeginta B> medžių 
jau apleidus, o komandan-liai ir Havšovičo vandens ‘ 

Užrubežinės viešpatystės J? P° įClja lsva^av? na- malūnas su verpykla, bet til uzruoezines viespatystes 5 d Liepos. Nuo Lm- te M - .-lik • , rems savo-salies pramonę. kavos vieškelio injojo 50 kas P Musą išlikęs svei 

karuotų vokiečių raitelių Užimtose vietose vokie_ 
ilgomis pikemis i r šautu- ^aj įuojaus surašinėjo žino
vais rankose. Apsižvalgę su nes |r kejtis iš vienos vietos 
stojo prie turgavietės teip kiton be « ko» buvo 
vadinamoje Didžioje Kar- draudžiama. 
čemoje” ir ant visų kelių iš j Meldžiunietis.
z. pastatė zvajgus. Vienas 
iš raitelių ramino žmones 
grynai lietuviškai nebijoti 

i jų. Vietos pačto skyriuje 
buvo tuojaus užlaužta du- 
rįs, nupjauta telegrafo vie
los ir surinkta visi likę po
piergaliai. Teipgi liko už
laužta vaistinė, o vaistai 
kiek vėliau išvežta. Ant tu
rgaus pastatė geležinę kar
ti su bevielio telegrafo prie
taisais, o kita tokia teleg
rafo stotis buvo intaisyta 
Plonėnų dvare prie Vaškų 
vieškelio. >

Vokiečiai vartė pienus ir

kymus iš Europos viešpaty
sčių. Ir tik Europai gali bu-; 
ti dėkingi Amerikos pramo-; 
nės vedėjai, už padarymą 
čia didelės permainos, kokia 
buvo prieš du metus. O rei- • 
kia atminti, kad iki šiam 
laikui dar Europos viešpa
tystės turėjo daugelko savę. 
O kas Ameriką laukia karei 
pasibaigus, kuomet Europa Pasibai karei rašo tes 
isbajgs savo viską, ką ture- pats laiĮraštis> Europos

. ?rl * °. JY ba užrubežinės viešpatystės 
juje iaukia geri laikai. Bet is at Mnti 
užtaigi blogai kad Amen- ! S * Eu di. 
kos pramonė, turėdama da- ... , , ,, r ’ -j. ■ sciphnuotos tautos, is pn-bar gerą dirvą, nesistengia darbuotis
rūpintis savo ateicia, bet „ .r . ., q . . . . .. ’ savo salies gerovei, jos visaskubinasi viską įkelti aug- .. . . . , ., _ . .. energija imsis prie sutaisy-ston preken, kas gali gana ......, ... . ’ ... Z . . .. mo savo viešpatysčių pra-skaudziai atsiliepti ir sali - .. r ; .x. . . . .. . .. . mones masinos, kurią su-pastatyti j krizj.Irkas įsei- flin0 karė Be abej 
tų, jeigu viską keliant aug- Vokietija įs savQ 
ston preken, Europos kare - t . .......•v . x o t.- • ,« - mones sakas išplatinti supasibaigtu? Begyje 18 me- ., .. . .,• * . pagelba numažinimo muitų,nėšių, Amerikos pramone . . . . . .. . ... pagerinimo kanalų komuni-butų galutinai suparalyziuo , .. . ... .- ■r j kacijos ir didėlėmis premi

jomis. Pirkliai pasiganėdins 
mažu pelnu, darbininkai, pa 

Tikslas jau atsiekiamas. nešę dyuS sunkaus vargo, 
Po dviejų suviršum metų pasiganėdins mažomis algo- 

’ Europos karės (sako “C. m^s ^a^ viskas bus~ didele
T.”) Amerikos pramonėje 
pasimatė krizio pergalė pre 
kėje pakilus produktams, 
pasidauginus darbams ir pa į 
kilus darbininkų algoms. Pi- į 
rklių pelnas ir uždarbis yra 
jau jų kišeniuose. Pabaiga: 
karės jau neatims tos nau
dos, kurią ikišiol užpelnė 
Amerikos pramonė. Kokią 
naudą pramonija turėjo per 
praėjusį karės laiką, aiškiai 
parodo pargabenimas ir iš
gabenimas tavorų nuo pu
sės 1914 m. Tavorai, parga
benti į Suvienytas Valstijas 
pasiekia $4,547,646,776,000. 
Tuom patim laiku į užrube- 
žius išgabenta už $7,447,646, 
000. Skirtumas tarp išgabe
nimo ir pargabenimo yra i 
$3,492,920,000, kas liekasi 
nauda Suvienytų Valstijų 
pramonės. Auksas, kurs A-;« nADpIT niDVA < 
merikon atvežta iš Europos, v VAIZDŲ UlIvV A 7

• už išgabentus tavorus, šie-
• kia su virš milijardą dolerių. 

Ir dar reikia priminti, kad 
Amerikos pramonė turi vie
ną trečdalį viso aukso koks 
yra visame pasaulyje.

Draugijėlės yaldybon 
ne i išrinkta: Pirmininku K. Ak 

somaitis, padėjėju O. Skun- 
skiutė, sekretorium J. J. Ži
linskas, iždininku A. Kra- 
nauskas. Pirmasis susirin
kimas šios draugijėlės atsi
bus ateinančiame nedėldie- 
nyje, M. Rusecko štorelyje. 
Tuomi vakaras ir užsibaigė

Rep.

mi. Yra čia net trįs lietuvių 
draugijos: Savitarpinės Pa- 
gelbos, Nukentėjusiems dėl 
karės šelpti ir Dailos mylė
tojų, kuri kiekviena savo 
srityje trusia, veikia. Visa 
tai yra malonus apsireiški
mas.

Bet kiekvienas daiktas tu j Riverton, DI. Tarp vieti- 
ri dvi puses, teip ir tiflisie- i nių lietuvių nuo nekurio 
čių lietuvių gyvenimas. i laiko įvyko paprotis, slaptai 

Daugelis per apsileidimą, kaziruoti iš pnigų. Yra bu- 
nesuprasdami visuomeninio ■ vę daug atsitikimų, kad ne- 
drauginio gyvenimo svarbu- kurie gavę dviejų savaičių 
mo ir naudos, galėdami ne
nori dalyvauti draugijose, 
kiti gi, neskaitydami lietu- 

RUSIJOJ viškų raštų, laikraščių (kol 
kas mažuma skaito) pamir- 

Ligatas. —Pabėgėlių skai šta savąją kalbą ir griebia- 
čius (iš viso apie 700, o ka- si svetimos šeimynos arba 
talikų: lietuvių, latvių apie net kartais ir draugijų (per 
300). Ligate tas pats kaip susirinkimus) gyvenime.

T j pavasaryje, bet gyvenimo Būtinai taisytina yda. 
sąlygos žymiai pablogo. Vie 
natinė priežastis yra tai, apsireiškimas čia, tai vaka- 
kad valgomieji daiktai da
rosi kasdien brangesniais. 
Teip sviesto svaras ant vie
ptos kaštuoja 160—180 kap., 
šviežios kiaulėnos 120—130 
k., pūdas bulvių 2 rublių ir 
tt. Iš punkto pabėgėliai gau 
na visai mažą pašelpą, o 
kiek stipresniems ir sveikes _____ ______________
niems ir tos daugiau neduo- rėš lauke mirė lietuvis ofi-1 ramiais, nes išdaužė kalėji- 
da, teip kad prisieina gy- cieras inžinierius Alojizas mo langus. Žinoma, už is- 
venti tiktai iš uždarbių. Da- Racevičius, sunkiai sužeis- daužytus langus turėjo už- 
rbo šitoje apielinkėje nešto- tas iš vokiečių aeroplano, mokėti, 
ka. Vyrai uždirba nuo 2-3 A. a. Alojizas R. 1915 m. 
rb., į dieną, moterįs 150 k., baigė Vilniaus “Visuome-;
2 rb. Negalima nepažymėti, nės” gimnaziją ir įstojo' 
kad daug gero pabėgėliams Maskvos universitetan -juri- 

Anglija matydama nepasi- neiįaį deiavo kas nuniaus ^ar° administraci- stu. Vėliaus turėjo patekti
' ūkimus kita viešnatvščiu. “ “Y Ne tiktai ji duoda jiems kariumenėn.

pagelba Europos viešpatys- Vokiečiai vartė pienus ir 
tems, išplėtoti savo pramo- apjeiinkės vietas žinojo teip 
nę. Vokietijos išdirbiniai gerai, lyg seni gyventojai, 
bus pigus ir toliau jie bus Miestelyje vokiečiams pa- 
dar pigesni, kuomet po ka- sįtaikė kurpius Migla, lat- 
rės Vokietijos pinigų kur- viSj su naujais batais. Kaip 
sas nupuls. Anglija bus ge- matai sustabdė jį vokiečiai 
resnėse sąlygose negu Vo- jr bepe numauti batus, o 
kieti j a, tad progomis pasi- vieton tų vienas iš kareivių 
naudodama, ji galės savoje atidavė savo nudėvėtus ba-

. pramonėje varyti konkuren (-us
sy Vokietija. Šiądien Pasilikę kažkur vieni se-

! algas, viską prakaziruoda- 
įvo. Bet, kaip kiekvienas pa- 
protis ar darbas-.turi savo 
galą, teip ir šis, lyg ožys 

‘prilipo liepto galą. 15 d. 
i Lapkričio, gavus algas, vie
noje karčiamoje pradėta ge
rti ir kaziruoti. Kaziruota 
per visą naktį, net į darbą 
nepamislyta eiti. Moters, ne 
sulaukdamos savo vyrų ir 
nežinodamos kame priežas
tis, davė žinią policijai, ku
ri pradėjo jieškoti “pražu- 

, vusių” ir juos rado bekazi- 
• mojant, ir visi net su šei-

Prie 
areštavimo kilo muštynės, 
nes šeimyninkas nenorėjo 
pasiduoti policijai. Uždarius 

Š. m. Rugpjūčio 16 d. ka- kalėjiman, ten irgi nebuvo , i i • - t , • ___ • • ___ -Y J •- 1 Iri.’

rų taisymas prieš šventa
dienius. Tokia tvarka ne tik 
taisytojams ant rytojaus da 
ro keblumą, bet apskritai ir 
visiems daro tokį pat nema- i myninku, areštuta. 
lonumą.

sekimus kitų viešpatyščių, prinokusius rugius. Vokie- 
džiaugiasi savo ateičia, iručiai aiškino, kad pabėgėlių 
be abejonės, ji neklysta sa- vjeton atgabensią savo žmo-1. ... . . .. , . .. . , ., . - .vo viltyje. Augštos tavorų nes. Rugfai ir iečiai buvo )au kokiam. "orlnt/^įkalta nergija ir dar vidurinėje 
prekes, geri darbininkų uz- užderėję labai gerai. Buvo 
darbiai ir geras pirklių pel- pasnikę teipgi ūkininkų 
nas, 
tis.

prisiėjus niekuomet neatsi-' mokykloje buvo jau žino- 
sako sušelpti. Gaila tiktai, mas Vilniuje kaipo visuo- 
kad atsiranda žmonių, ku-; menės darbininkas. Daug- 
rie už gerą širdį atmoka daug žadėjo jis musų tau- 

Iblogu. Teip dar neseniai bu- tai, bet užgeso viltis: bešir- 
vo išvogta iš fakriko sku- dė karės gilltinė pagriebė jį 
ros, kurios kaštuoja kelis iš musų tarpo, pagriebė Lie- 
tukstančius rublių. Nemis- tu vai sūnų, kuris kaupinas 
linu, kad šitą blėdį butų pa- prie kilniausių idealų, dar 
darę pabėgėliai, nes jie vi- tik rengėsi skaidrinti jos 
siškai fabrike nedirba ir tė-į aptemusį skliautą.
nai nevaikščioja, bet ant ne i Lai Tau būna, mielas 
laimės, ir tarp pabėgėlių Drauge, lengva svetimoji 
esti žmonių su ilgais pirš- žemelė.
tais. Abelnai su dora blogai. 
Ir lietuviai pamažu nustojo;

Ginklai ir amunicija lošia kų Yra moterįs ir mergi-. .... savo gerų papročių ir užsi-, sv“.)ę P™ mon'Z krečia įvairiomis nedorybė-

organas “New York Jour
nal of Commerce”, patalpi-' 
no straipsnį, kuriuomi nuš
viečia išgabenimą karės rei
kmenų talkininkams. Se
kant aną straipsnį, aišku, 
kad Suvienytose Valstijose 
dirbimas ir išgabenimas a- 
municijos lošia svarbiausią 
rolę Amerikos pramonėje. 
Išgabenimas amunicijos iš

tai yra Anglijos atei- pjaunamosios ir grėbiamo
sios mašinos.

Iš katalikų ir liuterių ba
žnyčių bokštų buvo išimti 
varpai, bet jų išvežti rusai 
nesuspėjo ir katalikų baž
nyčios varpai buvo sugabe
nti sklepan. Vietos katalikų 
kunigas Mielis pasiliko prie 
bažnyčios ir ramino žmo
nes. Liuterių pastorius Ek- 
ert’as buvo kur ten išvažia
vęs, bet vėl sugrįžo su savo 
šeimyna.

Amsterdam, N. Y. 23 d. 
Lapkričio čia atsibuvo pra
kalbos. Kalbėjo A. Martus. 
Karės nukentėjusiems su
rinkta aukų $39,98. Apart 
to dar susitvėrė draugija, 
kurios vieno skyriaus na
riai, kiekvienas mokės po 
vieną dolerį kas mėnesis, o 

| antro skyriaus nariai mokės 
kas mėnesis po 50c. Visos 
šios mokestįs eis sušelpimui 
nuo karės nukentėjusių lie
tuvių.

Šitų prakalbų suruošimu 
dikčiai pasidarbavo klebo
nas kun. Žydanavičius. Bu
tų malonu turėti daug tokių 
kunigų, tėvynainių, kokiu 
yra gerbiamas kun. Žyda
navičius.

I

nesigirdėjo, tik išbėgusio1
— Statle, Minn. 300 po- ūkininko Pranckuno bitėms 

pierdirbtuvių Watab Paper vokiečiai išėmė medų. Uki- 
kompanijos laimėjo dviejų ninkui Buliui vienas iš vo- 
metų straiką. Padarė 8 va- kiečių pagrąsino šautuvu— Ol ,
landas dienos darbo ir ga- tegul duoda alaus ir cigarų. I šiuose,’koho j imuosi 
vo pakelti algos ant 3 nuo- Bet kada tas paaškino ne-1 
šimčių. Pirmiau dirbo 12 
valandų.

Į
— Ridgeway, Pa. Odos 

darbininkai straikuoja. Rei- 
Suvienytų Valstijų, pirmuo- kalauja pakėlimo algų ant 
se septyniuose mėnesiuose ^0 nuošimčio.
šių metų, pasiekė vertę $398 _ Denver Colo Namų
980,000 kas padaro tryliktą statymo darbininkai su da- ................ ..
dalį ($2,926,819,000) sumos rbdavjais padarė sutartį, kiečių komandantas (zems- 
už visus kitus išgabentus Darbininkai gaus 50c. dau- kio namuose), o vietos pa-

sihkusiam kun. klebonui Ka 
rzonui vokiečiai buvo atė
mę du arkliu.

Po vokiečiais išbuvus tik 
! dvi dienas pasisekė išvažiuo 
! ti iš Ž. 7 Liepos nuo ryto 

lauko keleliu ir pasiekti 
Bauskę. Bėgome, bijodami

— Paterson, N. J. 200 ba- vokiečių pėkstininkų, kurie 
rzdaskučių straikuoja. Rei- užplūdo 2. tuojaus mums iš

važiavus, nes ėjo gandas,

turįs, vokietis išsiėmė iš ki- 
šeniaus papirosų dėžutę ir 
jais pavaišino patį Bulį.

Vaškų miestelis ėjęs 
du syk iš rankų į rankas, 
kaip pasakojo dar rusų ka
zokai, buvo tada jau vokie
čių paimtas. Lauksodžio ba- 
žnytkiemyj sėdėjo jau vo

mis. Į pamaldas, kurios yra: 
laikomos Ligate kas meno, 
daug visai neskaito už savo 
priedermę vaikščioti, ypa
tingai vyrai; o gyvena bar-

Ne- 
daug džiaugsmo bus Lietu
vai iš tokių jos sūnų, kada 
jie po karei ir sugrįž į ją 
atgal. Lietuvi, tavo motina, 
jau be to kruvinomis ašaro
mis verkia, o tu ją savo ne
doru gyvenimu dar dides
niais skausmais graudini. 
Pasitaisyk kol laikas.

Kun. E. S.

produktus. Suma $398,980,- 
000 padaro tik išgabentų šu 
vių ir šautuvų vertę. O jei
gu prie to pridėsime sumą 
$109,468,000 už išsiųstus į 
Europą orlaivius, motorcik-

giau į dieną.

— St. Louis, Mo. Brown 
Shoe kompanija sutrumpi
no darbininkams darbo va- 
landas. Pirmiau dirbo 10 

liūs, dratą, įvairius apara- vai. Mokestis palikta už 10 
tus ir tam panašiai, paskui vai. 
dar $187,172,000 už geležin
keliams šėnis, mašinas, ar- 
i r • a a x • • iMiaonuuų ouamuuja. xnzi- tupiuuu a. vuujauo iuuuio

JL^^gaU8ime kalauja Pakėlimo »>«• Da-tvažiavųs, nes ėjo gandas, 
mą $700,000,000. Tą viską rbdaviai atsisako išpildyti kad jie papaprastai gabena* 
paėmus atydon, reikia at- jų reikalavimus.

AMERIKOJ.
Cleveland, Ohio. 3 d. Gruo 

džio atsibuvo prakalbos, ku 
rias surengė ALTS. 18 kp. 
Kalbėtojum buvo p. Martus. 
Žmonių susirinko neperdau- 
giausia, galbūt buvo biskį 
daugiau per pusantro šim
to. Kalbėtojas nėra joks po
litikierius, tad savo kalboje 
papasakojo vien apie bėgi- mokės po dolerį nukentėju- 
mą lietuvių iš Lietuvos, ka- siems nuo karės lietuviams 
rėš pradžioje. Prie to paša- šelpti. Vienas nenuorama 
kojo apie pačių tamsiųjų kėlė trukšmą, statydamas 
lietuvių pasielgimus, skun-; “klausimus” “apie darbiriin- 
džiant savo brolius vokiečių kų būvį Amerikoje”. Šitas 
ar rusų kariumenėms, ku- trukšmadaris kėlėtrukšmus 
rios anuos vėliaus įvairiais ir kenkė “Lietuvių Dienos” 
budais kankino. surengimui.

Korespondentas.

Schenectody, N. Y. 24 d.
Lapkričio atsibuvo prakal
bos, kuriose kalbėjo AM. ■> 
Martus. Rinkta aukos nu- | 
kentėjusiems nuo karės lie
tuviams. Aukų surinkta 
$27,34. Iš 11 ypatų susitvė
rė draugija, kurios nariai

i si su savim degtinę, girtuo-

Binghamton, N. Y. 20 d. 
si veltui? Priėmimo prog-! kurie net ašaras šluostėsi. Lapkričio čia atsibuvo pra- 
rama: fizika, chemija, žem-. Sustojus kalbėtojui kalbėti, kalbos. Kalbėtojum buvo p. 
dirbystė pienininkystė, gy- kad atsikvėpus, J. Baltruko- A. M. Martus. Kalbėjo apie 
vulininkystė, pasikalbėjimai niutė deklamavo “Ten aud- Lietuvos vargus ir nelai- 
apie pabėgėlių šeimininką- r<>s siaučia”. Rinkta aukos mes, teipgi apie likimą ne- 
vimo atnaujinimą sugrįžus Į nukentėjusiems nuo karės, laimingųjų musų brolių. Ri- 
tėvynėn, ekskursijos, naujų Surinkta $62,30. Toliaus p. ......
namų statymas išnaikintoje Martus kalbėjo apie Lietu- 
gimtinėj. Kursai prasidės vos ateitį ir ragino visus 
16 d. Spalio ir tęsis iki Gruo grįžti i Lietuvą, karei pasi-



tik viena

*=

Svetii 
vą^ir Iii

rint jiems suteikti nors po» \ 
vieną dolerį vertės kokio 
nors maisto ar knygų, rei
kia bent 20 tūkstančių dole
rių!. .

Lietuviai-kareiviai, pate
kę nelaisvėn yra teip pat ne 
laimingi ir pašelpos reika
lauja kaip ir kiti lietuviai, 
nukentėjusieji nuo karės. 
Jie į karę ėjo ne savo noru, 
— juos varė vyresnieji. Ne
turime tiesos jų užmiršti, 
nesą jie yra musų tautos vai 
kai, nors tie, kas juos karėn 
išvarė, juos jau užmiršto.

Jiems reikia medegiškos 
pašelpos pinigais. Nėra abe
jonės, kad musų fondai pa
sirūpins pasiųsti pinigų “Li 
thuanijai”. Bet greta pini
ginės pašelpos jiems reikia 

, ir dvasinio maisto. Jie per 
minėtąją draugiją šaukiasi 

. į mus, kad duotume jiems 
■ knygų!

Žemiaus pasirašęs pasirį- 
žau pasiųsti “Lithuanijai” 
naujų knygų, kad išdalintų 
belaisviams lietuviams, šiuo 
mi tad kviečiu musų išleis
tuves, knygų krautuves ir 
šiaip pavienes ypatas au
kauti nelaisviams knygų, 
kad butų galima drauge vie 
nu siuntiniu išsiųsti.

Aš aukauju naujų knygų 
vertės 50 dolerių.

Atsiliepkite, kas 
kauja= ir siųskite 
nės” redakcijos 
(307 W. 30th Str.,

naujus narius, tveriant kuo- i 
pų ir tt.

Rengėjai turėtų daboti, i 
kad ypač pastarosios dvi 
priemonės butų kuoplačiau- 
sia išnaudotos. Žmogus, už
sirašęs laikraštį, nuolatos 
turės progos žmonių gyve
nimą sekti, lavintis ir nuo
latos ALTS. idėjomis gai
vintis; o prisidėjęs prie or
ganizacijos — jausis vienos 
šeimynos nariu, turinčiu vi
sur draugų, kurie reikale 
parems ir pagelbės. Čia jau 
nekalbama apie tai, kad tuo 
pačiu bus atsiektas ir me- 
deginis ALT. Sandaros ir 
jos organų sustiprėjimas ir 
drauge spėka, su kuria bus 
priversti labiau visi skaity
tis.

Kalbėtojams ir agita
toriams.

Vienos vietos tautiško
sios savaitės rengėjai, pra- 

i šydami atsiųsti kalbėtoją, 
: pastebi ir prašo, kad pas- 
■ kirtasis kalbėtojas “per- 
, i daug nesirūpintų” kunigų 

ir jų gaspadinių reikalais, 
nesą tas blogai atsiliepia į 
klausytojus. Iš kitos vietos 
vėl prašo siunčiamam kai-j 
bėtojui “įkvėpti”, kad jis 
“mažiau peiktų socialistus 
ir kunigus”, o kuodaugiau 

misijonieriai. Tada lietuviaL rių tautų ir todėl tas nega- aiškintų ALT Sandaros už-

Vdabarčia, kaip tai sakoma, ] 
kad lietuviai gyvena giriose 

x „ ___ ir pelkėse, kad Lietuvos že- 1
vienas tėvas ir motina geid- mė yra vien tokios girios ir 
žia, kad jų dukters ištekė- pelkės, kad lietuviai dėvi i 
tų. drabužius koki žmonių dė-

' vėtą tolimoje praeityje (tur
būt norėta pasakyti, kad 
dangstosi žvėrių kailiais). 
Neteisybė pasakyta, kad lie 
tuviai su latviais kariavo 

(Napoleono kariumenę. Ją 
kariavo rusų kariumenė, o 
kad toje rusų kariumenėje 
buvo lietuviai ir latviai, tai 
dar nereiškia, kad lietuviai 
su latviais kariavo francu- 
zus. Rods, lietuviai kaimie-

• čiai pyko ant francuzų, kai
po .atsižymėjusių savo žiau

rumais ir todėl jiems nevie- 
i noj vietoj atkeršijo. Tais
• metais Lietuvoj* nebuvo ba-
■ do, tik Lietuva buvo apip-
■ lėšta francuzų kareivių, ku 
i rie paglemžė vasaros laikui
• pagamintą maistą. Vienok

Ir toje tai šalyje šiądien ra-! purvas, nes tai neperbreda- tas nesiskaito prie bado me
sime tik stulpą, baltai ir mU pelkių ir didelių girių tų. Netiesą kalbama ir ten, 
juodai margą, kurs skiria žemė. . kur sakoma, kad degtinės
rubežių Vokietijos ir Len- Kaslink žmonių prigimi- gėrimas prie kiekvieno val- 
kijos. Bet ta dalis, kuri iki- mo kalbant, tai lietuviai ne gio yra lietuvių prineipališ-
šiol vadinta Baltikos pro- lengvai susipažinę su moky- kuoju maistu. Jeigu tas
vincija, į šiaurius nuo Len- įlomis. Apie 1415 m., 42 “principališkumas” yra pas
kijos, tai yra tikroji Lietu- metais pirmiau Amerikos nekuriuos, tai jis yra pas
va, apie kurią męs šiądien atradimo, Lietuvą atlankė žemosios klesos žmones įvai
kalbame. I ’ . ‘ \

Rusija paglemžė svarbiau buvo pagonais, kuomet de- li būti primetamu vien lię- davinius.
šią dalį Lietuvos teritorijos, £ino savo numirėlius ir gar- viams. Neteisybė yra paša- Šitų paprastų žmonių pa
kas verčia atminti žodžius bino augančius aržuolų me- kyta, kad lietuviai nekenčia stabų kalbėtojams ir agita- 

džius. Pirmoje pusėje 15 rusų ir vokiečių. Pas lietu- toriams reikėtų neužmiršti, 
amžiaus, vienas iš Lietuvos vius tokio šovinizmo nėra. Žinoma, kalboje negalima ir 
kunigaikščių buvo sudegin- Jis yra pas kitas tautas. Jei nėra reikalo neminėti ir ne- 
tas ant laužo, prie kurio lietuviai nepageidauja rusų parodyti kitų sriovių klai- 
šimtai rusų ir vokiečių, ku- ar vokiečių valdžios, tai tas dų ar silpnųjų pusių; bet 
riuos lietuviai buvo paėmę dar nereiškia nekentimą didelė klaida butų padaryta, 
nelaisvėn, buvo nužudyti ir žmonių, ar tautos. Neteisy- jeigu kas manytų, .kad ki- 
sudeginti. be pasakyta ir ten, kur ra- tus (kunigus ar socialistus)

Tas pats žiaurumas ir soma, kad “ paklydęs vokie- piešiant juodžiausiomis spal 
vomis ' galima sau draugų 
įgyti. Didžiausį pasisekimą 
turės ir daugiausia naudos 
atneš tie kalbėtojai ir agi
tatoriai, kurie pirmiausia 
aiškins ALT. Sandaros pro-

Kada Napoleonas grįžo 
per Lietuvą iš Rusijos, Lie
tuvoj buvo badas, o Napo
leono kariumenės maistas 
buvo jau pasibaigęs. Tada 
lyg pulkai alkanų vilkų, bū
riai lietuvių, latvių ir Rusi- Žmonės gyvena didelėmis 
jos kazokų, puolėsi ant ba- žolėmis apaugusiose dumb- 
do ir skurdo prismaugtos I lynėse, pelkėse. Valgant, 
francuzų kariumenės, ir t^i- kad ir silpniausia sriuba, 
da Napoleono kariumenė, užgeriama degtine (washed 
Lietuvos giriose ir klampy- down with brandy); tai pri
nešė, tirpte tirpo kaip snie- ncipališkas maistas. Žmonės 
gas, pavasario vėjui pu- maži, užsiima ukininkavi- 
čiant _ jmu, žvejonėmis ir medžių

Lietuva vienok ir toliaus kirtimu. Agrikultūroje lai- 
pasiliko svetimųjų vergi j o- komasi sistemos, kokios lai- 
je. Antroje pusėje 18 am- kėši ūkininkai Suvienytose 

i žiaus, kada Lenkijos turte- Valstijose, pirm išradimo 
lis buvo padalintas, Lietuva sėjamų ir javus kertamų 
buvo pratęsta nuo Lenkijos mašinų.^ 
ir rytinės Prūsijos, į rytus —-  ------ —-----

Mergos nėra labai linkę 
prie grinčios darbo. Kiek-

mčiai apie Lietu- Europos barbarų rankų, 
ivius. Paplitus ži-i Nuožmus lietuviai su savo 

nioms/apie yokietijos myli-į broliais latviais, susivieniję 
stas, kuriomis norima “iš- su kazokais, stojo karėn su 

Rusijos kariautojais.
Lietuvių tauta paeina 

blondinio Airijos tautos 
po. Lietuvių tauta yra 
niausią Europos rasa. Šią
dien daugelyje vietų pas lie
tuvius apsireiškia tikrasis 
albanizmas. Lietuviai yra 
būrai — kaimiečiai. Per 
amžius jie kariavo su prie
šingais elementais už sayo 
laisvę ir papročius, nepai- 
sėdami spiegų ir darganų, 
kurios pilname savo žiau
rumu siaučia aplinkėse Bal 
tikos jūrių. Lietuva yra ša
lis primityvė ir kaipo tokia 
yra pasauliui žinoma ir iki 
šios dienos.

Viduriniuose amžiuose 
Lietuva buvo, galinga šalis. 
Lietuva užima didelį plotą 
žemos ir lygios žemės į pie
tus nuo Rygos įtakos ir Bal 
tikos jūrių. Buvo labai pra
kilni šalis, kurios šiądien 
yra tik liekanos. Tryliktame 
amžiuje, atsirado paklydė
lis vokietis, kurs įsteigė Lie
tuvos sostą ir save apšaukė 
Didžiuoju Lietuvos Kuni-

. gaikščiu Rimgaudu. Jo įpė- Marijos Teresės: “Tai pra- 

. dinis Gediminas, buvo nar- sižengirnas prieš geografi- 
i sus karvedis, atsižymėjęs
• kaipo pergalėtojas dauge-
• lyje mūšių su rusais, kurio 
■ nestengė atlaikyti rusų mu- 
i šių ugnis. Jis Lietuvos ru-

bežius išplėtė nuo Baltikos 
jūrių net iki garsiosios Mas 
kvos vartų. Ir tuose laikuo
se Lietuva buvo plati, nuo 
Baltikos iki Juodųjų jūrių.

Ženybos buvo priežasčia 
Lietuvos nusilpimo. Kaip 
daugelyje kitų atsitikimų, 
teip ir. Lietuvos nusilpimo 
priežastimis buvo ženybos. 
Keturioliktame amžiuje Lie 
tuvos Kunigaikštis įsimylė
jo į skaisčią Lenkijos kara-

stas,/ kuriomis norima “iš- < 
liųosuoti” Lietuvą, paski- Į 
riant jai karalium kaizerio 
sūnų Eitel Fredriką, apie ] 
Lietuvą prašneko svetim- j 
taučių spauda. Apart ko ; 
kito, “Kansas City Star” pa ( 
talpino ilgoką straipsnį po 
antgalviu “Marsas paskyrė , 
antrąjį kaizerio sūnų juok
dariu”, kuriame kalbama 
apie Eitel Fredriką ir Lie
tuvą. Tą straipsnį šiek tiek 
sutrumpinę čia perspaudi- 
name, kad skaitytojams bu
tų žinoma, ką svetimtaučiai 
kalba apie Lietuvą. Žinoma, 
svetimtaučiai šiuomi nedau- 
giausia nusimano apie Lie
tuvos praeitį, tad nekurie 
dalykai yra pusėtinai per- 
dedami ir nuotolinami nuo 
tikrumo.. Šiame straipsnyje 
štai kaip rašoma:

“Lietuviai, kuriuos tikisi 
valdyti kunigaikštis Eitel 
Fredrikas, kuriuom bjauri
si patįs vokiečiai, užsidegę 
tradicijomis ir džiaugsmu 
anų dienų, kuriose buvo ap
svaigę ir piktinosi protavi
mais savo ponaičių. >

Marsas, karės dievaitis 
nuskyrė juokdariu antrąjį 
kaizerio sūnų, kurs lošime 
nėra priskaitomu prie skai- 
tlynės “500”. Čia kalbama
sis kunigaikštis Eitel Fred
rikas galbūt bus paskirtu 
užimti Lietuvos sostą.

Kunigaikštis Eitel, rodo- . 
si, yra gimęs po nelaiminga 
žvaigždute. Jis būdamas ku ; 
dikiu, buvo labai mylimu 
paties kaizerio ir tarp žmo
nių buvo daug populariške- 
snis negu ję brolis, vaini
kuotasis kunigaikštis. Jis 

aklai įsi
mylėjo į turtingą prusaitę 
Zofiją iš Oldenburgo. Bet 
kunigaikštis negavo pačiu
pinėti jos ranką, nebūda
mas dar oficiero rangoje ir 
pasidžiaugęs jos tik šypso- 
mis turėjo keliauti Ameri
kon. Jis- aprūpintas diplo
mato reikmenimis, apleido 
Vokietiją. Buvo tai 1906 
metuose. Po septynių metų 
anoji kunigaikščiutė buvo 
ištekėjusi ir pametusi savo 
vyrą, pabėgo į Paryžių. 
Tuom patim laiku Eitelis 
sugrįžo Vokietijon, netekęs 
savo giliukio.
. Dabar šitas kunigaikštis 
mėgins priversti Lietuvą, 
kad ta jį pamylėtų. Bet Lie
tuva yra šalta šalis. Ypa
tingai ten šalta žiemos metų, 
bet Lietuvos žmonių pro
pozicija yra šaltesnė ir už 
patį klimatą; jie nemėgsta 
rusų, jie nekenčia ir vokie
čių.

Lietuva šiądien nėra pa
žymėta žemlapiuose nė at
lasuose, kaipo šalis, su ski
rtinga kalba ir papročiais. 
Lietuviai 1 d. Lapkričio tu
rėjo “tag day” per visas 
Suvienytas Valstijas. Bet 
yra būtinai reikalingu su
rasti Lietuvą ant žemlapio, 
pirmiau negu paimsime En 
cikliopediją vienon, o pai
šiuką antron rankon, ve
dant juodais takeliais, kol 
bus surasta sena ir per il
gus laikus ne suslavinta, di
delė ir garsi lietuvių* tauta.

Napoleonas pažinojo Lie
tuvą ir lietuvius, kuriuos 
jis priskaitė prie savo ne
pasisekimų priežasčių. Lie
tuvos girios ir pelkės tai bu 
vo durimis, privėrusiomis 
Bonaparto pirštus ir neda
vusiomis jam ištrukti i»

is 
ti
se

Tai skaudi šalis. Žiemos
iki Dnieprui ir iš kitos pu- metu šaltis kertasi į žmo- 
sės, nuo Varšavos, iki Balti- gaus kūną kaip britvos aš- 

i kos jūrių, kurią vadinta mens.. Oras, daugiausia tir- 
Baltikos provincija, šiaur- štai miglotas; vasaros metu 

į vakariniame Rusijos krašte, labai dideli karščiai. Visur

ją”-
Marija Teresė, Austrijos 

pavergtas tautas vadino ap 
nuogintomis iš jų privilegi
jų, pasilikusiomis tik savo 
locnuose drabužiuose ir .su 
savo kalba. Taigi Austrija 
pavergtąsias tautas apnuo
gino iš privilegijų, bet joms 
paliko kalbą ir drabužius. 
Bet Rusija buvo kitokia ne
gu Austrija. Rusija Lietu
vai draudė ir drabužius ir 
kalbą. Lenkai Lietuvą irgi 
kaip ir Rusija, norėjo ap-

laisvės troškimas lietuvių tis įsteigė Lietuvos viešpa- 
krutinėse gludi .dar ir šią- tystę 13 amžiuje”. Rimgau- 
dien. Niektikystė pas lie- das nebuvo jokiu vokiečiu, 
tuvius irgi užsilikusi ikišiol, jis nebuvo nė Lietuvos vieš- 
jie tiki į burtus ir raganas, patystės Įsteigėju, nes prieš 
Jie yra drąsus, greit supyk- jį yra buvusi visa eilė kitų 
stanti ir mylinti gamtą, ku- kunigaikščių. Rimgaudo Įpė gramą ir jos uždavinius, o 
rios suteiktdSe aplinkybėse diniu buvo ne Gediminas, kitas srioves ar jų veikėjus 

čiulbti, bet nestengė. Ir teip mėgsta gyventi. Vilkai, me- bet Mindaugis (Mindovė), lies tiktai tiek, kiek tas bus 
per metų eiles lietuviai ken škos, briedžiai, rudi elniai kurs buvo Lietuvos kara- reikalinga dėl aiškesnio da- 

t_____ _______j______  tė svetimą vergiją, kentė lr ^1 žvėrįs Lietuvos girio-’lium. Gediminas-gi buvo įpė lykų nušvietimo ir dėl paro-
laitę ir sū ja apsivedė. Įvy- savo laisvės badą ir laukė se’ jlems yra labai paprastu diniu ne Rimgaudo, bet Vi- dymo, kuo būtent sandarie- 
kus tokioms ženyboms, Lie
tuva su Lenkija susivienijo 
ir nuo tada 
jo kentėti 
das.

Vokiečių
(pulkai) su ginklu įsilaužę 
į Lietuvą pradėjo ją vergti. 
Su rusų ir lenkų paskatini
mu ir pagelba, Vokietija įs
teigė savo dinastiją ir lie
tuviams tapo atimta liuosy- 
bė. Valdžia jų tapo panai
kinta, jų žemės dalįs užgrė- Feodališka sistema 
btos ir Lietuva tapo priver- spriaudžiama visu smurtu- 
sta svetimiems elementams mu ir. ta sistema, priversti- Havo iš visų pasaulio kam- šias vietas, 
vergauti. Ir tokiu budu Lie- nai įbrukta, egzistavb iki Vakaruose (Illinois valst. gus turėtų pasistengti bent

šių dienų. Kaimiečiai buvo Lietuviai kaip ir lenkai, ir apielinkėse) į “Lietuvos” ypatiškai išplatinti laikraš- 
valdomi ir engiami baronų nepasiduos. Rusija mėgi- Redakciją, 3252 So. Hals- čių, knygų ir prikalbinti na- 
ir vasalų nuo kurių turėjo n0 Palenkti jų sprandus, ted str., Chicago, III. rių į ALT. Sandarą.

Lietuva pradė- 
savo silpimo y-

plėšikų tuntai

tų kančių galo, o Rusija daiktu.
Įvairiais budais stengėsi iš te*P> kaip rėdėsi kiti žmo- 
lietuvių padirbti rusus ir iš n®s; b -
Letuvos Rusiją. ziai pradėta siūti.

Feodališka sistema. Daug Sprando nelankomas, 
lietuvių buvo ištremta iš Daug lietuvių emigruoja Į 
prigimtos šalies Į Siberiją. kitas šalis. Bet kur jie ne
ištremtųjų lietuvių turtai slastų, jie visur ir visuo- 
buvo konfiskuojami ir par- me^ trokšta ir geidžia, kad 
duodami daugiausia pini
gų davusiems, kuriais bū
davo rusai. Rusų kalba bu
vo priverstinai brukama.

buvo

Lietuviai rėdosi tėno (Vyties).
Gerai, kad svetimtaučiai 

pirmiau negu drabu- rašo apie lietuvius ir Lietu
vą, tik negerai, kad jie ra
šo neteisingai.

Tautiškos savai
tes rengėjams.

Žinotini dalykai.
Del kalbėtojų ir kt. Kam

jų tėvynė liktųsi liuosa. Pe
reitais metais Šveicarijoj 
atsibuvo seimas, kurio tiks
lu buvo atsišaukti į talki- trūksta kalbėtojų, literatu- 
ninkus, prašant atgaivinti ros ar kokių patarimų — 
Lietuvą, į seimą lietuviai ke ant greitųjų tesikreipia į

tuva pasiliko beginkle ir be- 
jiege ir tokia yra šiądien.' 
Bet lietuviai dėl savo skriau 
dų ne išsižadėjo savo smur- 
tumų ir per metų eiles jie 
nenustojo savo gyvybės ir 
energijos, kuri ir šiądien 
pas juos verda prieš Vokie
tijos masterius, kaipo nep
rietelius. Kuomet Napole
onas per Lietuvą ėjo su sa
vo žiauriąja kariumene, ka
riauti Rusiją, lietuviai buvo 
tikri, kad gamta pati jį siun ... ........... ........... .
čia, kaipo galinčių, kad tas kavo žemę ir įsteigė savo 
Rusijai atkeršytų už Lietu- valdžią. Caras išsiuntė į 
vos pavergimą ir jai daro-, sukilimo vietas 12 tukstan- 
mas skriaudas. Jie sukilo ir 
prieš vokiečių bajoriją, mu
šdami juos, degindami jų 
turtus ir juos žudydami. Jie 
sukilo, rišosi į burius, atsi
sakė dirbti ir laiką leido 
tarpe girtųjų orgijų. Tik 
francuzų trupes, su kulkų 
pagelba, sugrąžino prisaky
mus ir Napoleonas, kurs

i pirmiaus buvo vadintas iš- 
. liuosuotojum, kiekvienam 
, lietuviui pasirodė karčiuoju

ir vasalų, nuo kurių turėjo n0 Palenkti jų sprandus, 
samdytis sau žemę ir mal- 
dauti tiesų, kad gavus leidi
mą girioje pasikirsti mal
kų.

Gruodžio mėnesyje, 1905 
metuose, daugelyje vietų 
kaimiečiai sukilo. Jie susi
dėję į ginkluotus burius, de
gino baronų savastis ir dau 
žė pačius baronus. Dauge
lyje vietų kaimiečiai korifis-

čių kazokų, kurie panaikino 
įsteigtąsias kaimiečių vald
žias ir privertė juos laikytis 
caro vadžios.

Tai čia yra kalbama apie 
Lietuvos žmones, kuriuos 
dabar rengiasi užvaldyti ku 
nigaikštis Eitel Fredrikas. 
Tai nelengva rizikuoti Ten 
žmonės gyvai žaidžia nuo 
aušros ištriškimo iki gilių 
sutemų. Moters išrodo la
bai piktomis. Ten moterims

tik au- 
“Tėvy- 

adresu:
New 

York, N. Y.). Pilna atskai
ta bus pagarsinta “Tėvy
nėje”. Kaip tik susidarys 
tinkamas siuntinys, tuoj 
bus išekspedijuota.

Siųsdami knygas, malonė
kite pridėti ir pilną jų su
rašą.

V. K. Račkauskas.

čiai skiriasi nuo žmonių iš; 
kitų sriovių.

Visiems sandariečiams 1 
Visur, kur tik galima, san-; 
dariečiai turėtų pasistengti 
surengti prakalbas ar vaka
rus su tikslu platinti laik
raščius ir šiaip raštus, padi 
dinti vietines ALTS. kuo
pas, o kur jų nėra — sut
verti naujas. Tose gi vieto
se, kur viešų vakarų nė 
prakalbų surengti nebūtų 
galima, kiekvienas sanda
riems arba ALT. Sandaros 
idealams prijaučiantis žmo-

Ohio valst. ir apielinkėse Padirbėkime bent vieną 
į “Dirvos” Redakciją, 2004 savaitę. 
St. Clair avė., Cleveland, 
Ohio.

New Yorko, Penna, ir N.!

bet mėginimai nuėjo nie
kais. Rytinėj ir vakarinėj 
Prūsijoj, Vokietija persiti
krino, kad jos kaičiamas 
puodas nenori teip virti, 
kaip Vokietija mano. Vo- J. valst. į “Vienybės Lietu- 
kietijos raugo kubilus pra- vninkų” Red., 120 Grand’ 
šalino lenkų boikotai, šią- str., Brooklyn, N. Y.
dien beveik yra parastu ma-! Naujojoj Anglijoj — į 
tyti ant ratų, kaimiečių stu “Ateities” Red., 366 Broad- 
bas, tvartus ir vištų bude- way, So. Boston, Mass.
les. Ten gyvena lenkai, ku- Rengėjams. Reikėtų ne- 
rie kilnojasi iš vietos į vie- užmiršti, kad tautiška sa- 
tą, vienok nepasiduoda ir vaite ALT. Sandaros idėjų 
ginasi nuo germanizacijos, platinimo ir jai šalininkų

Dabar Marsas savo kor
telę metė ant kunigaikščio 
Eitelio Fredriko”.

Šitas aprašymas Lietuvos 
ir lietuvių, augščiau minė
tame laikraštyje, matyt yra 
žodžiu papasakota kokio 
lietuvio, tik svetimtautis, ne 
pažindamas dalykų tikru
mo, sumaišė viską ir tokiu 
budu aprašymas nėra tei
singu, ypač ten, kur Lietu-

jieškojimo savaitė. Tas ga
lima atsiekti:

a) gyvų žodžiu aiškinant 
ALT. Sandaros tikslą ir už
davinius;

b) įteikiant (parduodant, 
užrašant, dovanojant nau
dingų knygų;

c) užrašant ALT. Sanda
ros organus ir prijaučian
čius laikraščius;

d) prirašant prie ALTS.

A. Rimka,
ALTS. Apšvietos Ko

misijos sekr.

Siuskite nelaisviams 
knygų.

Nekartą laikraščiuose ra
šyta, kad lietuviai, paimtie
ji į Vokietijos nelaisvę, ken
čia ir medegišką ir dvasišką 
skurdą. Šiek-tiek sušelpė 
juos Šveicarijoje įsisteigusi 
lietuvių draugija “Lithua- 
nia”, gavusi truputį aukų 
nuo Škotijos lietuvių, ir, 
turbut, nuo Amerikos lietu
vių vieno ar kito fondo. Bet 
tos pašelpos toli gražu ne
užtenka. Girdėjome, jog ru
pesniu kun. Steponavičiaus 
tarp paimtų Vokietijos ne
laisvėn rusų atrasta bent 
20 tūkstančių nelaisvių. No-

L.G. ir Ant. fon. 
dų reikale.

Musų visuomenė jau pas- ' 
tebėjo iš paskutiniųjų laik
raščių numerių, jog Spalio 
22 d. Brooklyne, N. Y., aš, 
žemiaus pasirašiusis, tapau 
išrinktu L. G. ir A. F. fi
nansų sekretorium. Iki šiam 
laikui, apskritai, L. G. ir A. 
F. dar veikė p. Sirvydas. Ir 
dabar tik nuo šios dienos 
paėmiau Į savo rankas vi
sas Fondų knygas ir kitus 
dalykus ir jau pradėjau 
veikti. Ar mano veikimas 

j bus pasekmingesnis ar dar 
prastesnis, tai ateitis paro
dys. Bet pasižadėjau veikti, 
kiek tik mano išmintis ir 
spėkos pavelys. Vienam, ži
noma, bus sunku prie visuo 
menės prieiti, dažnai rašyti, 
raginti, ir tt. Dėltogi į susi- 
nešimų raštininkus pakvie
sta ir senosios ir naujosios 
valdybų patvirtinta p. Alb. 
Rimką, “Ateities” redakto
rių, kurs prie laikraščio sė
dįs ir priegtam dar kuoge- 
riausiais gabumais apdova
notas, pagelbės Lietuvos 
Gelbėjimo ir Autonomijos 
Fondui išsivystyti ir atsis
toti ant pilnutėlių keturių 
stiprių kojų ir vargstančią 
žųstančią Lietuvą gelbėti 
Teipgi, manau, musų sena
sis veikėjas, musų Fondų 
galva-prezidentas Dr. J. 
Šliupas, kurs ikišiam laikui 
nors dar nedaug tppjuddar- 
bavo musų Fondų naudai 
viešos agitacijos keliu, t y. 
spaudoj ir kitur, bet turė
damas savo tarpe du nauju 
sandarbininku, atgims iš- 
naujo, taps tokiu energin
gu, kokiu buvo tūlą laiką 
po susitvėrimui musų Fon
dų ir vieša agitacija, ypa
čiai musų organuose, daug 
įneš gyvumo ir energijos 
L. G. ir A. Fondo reikaluo
se ir musų visuomenę pas-



eiti susiartino Ugi, nuobodus va
karai Žmonės ilgėdamėsi, 
rengia visokios rūšies pra
mogas — šokius, balius, ku
rie netik sielą netobulina, 
bet dar neretai, atbulai vei
kia, iššaukiant gyvuliškus! 
instiktus, kerštą, peštynes 
ir kitokius nesmagumus.

Musų Tėvynėje viešpatau s 
ja alkis, ligos ir maras. To
dėl mums , gyvenantiems: 
čia Amerikoje, labai nepa
togu butų remti tuos ba
lius ir šokius. Argi negali
ma tuos vakarus išnaudoti 
rimtesniems ir naudinges-į 
niems surengimams, kaip 
tai koncertams, paskaitoms 
ir tam panašiai?

Labai malonėčia pamaty-; 
ti šį reikalą gvildenant “Dir! 
voje”, o gal Jūsų pėdomis? 
pradėtų sekti ir senesnieji 
musų laikraščiai.

Su tikra pagarba,
Dr. Graičunas.

Nuo Redakcijos. Męs la- 
' bai esame dėkingi gerb. Dr. 
' Graičunui, už patėmijimą ir 

šiuomi prižadame prie ar- 
1 čiausios progos tą “balių” 

ir šokių rengimą pajudinti 
plačiau. Ištikrųjų, tie “ba-

Pas prie energingo ir vardo musų kasininko Tho- į pas maršruto reikale, pra- i 
darbštaus Lietuvos gelbėji- mas Paukštis, 13 Mill st, nešant kalbėtojų išlygas, 
mo ir Autonomijos klausi- Pittston, Pa^ įdėkite į lai- Tas darbas pavesta susine- 
mo rūpinimosi šką ir užadresuokite mano, Šimų raštininkui. Kupos už-

Svarbiausia turiu viltį finansų sekretoriaus adre- siregistruoti gali prie bile 
ant Lietuvos Gelbėjimo ir su. Teipgi galima siųsti au-{ kurio valdybos nario, krei- 
Autonomijos Fondų skyrių, kas į musų laikraščių reda- \ pianties žemiau nurodytu 
kurie yra išmėtyti po pla-! kcijas, pažymint, kad tos adresu. Vienok maršruto 
čiąją Amerikos žemę, ir ku butų perduotos Lietuvos dalykais rūpinasi specialiai 
rie jau trečias metas daf- Gelbėjimo arba Autonomi- nuskirtas valdybos narys 
buojasi tarp savo kolionijos, jos Fondui. p. J- Žemantaitis, 366 W.

J. Sek. Broadway, S. Boston, Mass. 
į 4) Teipgi nutarta paragi
nti kuopas, kad greičiau į- 
mokėtų nario mokestį.

5) Kadangi ikišiol kai- 
? kurios kuopos dar neprida- 
vė adresų, tai nutarta atsi
kreipti per spaudą (organe 

j ir kitus laikraščius) į jas, 
kad kuogreičiausia prisiųs
tų.

Beto, buvo tartasi apie to- 
lymesnį veikimą.

Sus. ir nut. rašt. S. A. Ge- 
. niotis.

Naujos Angį. TMD. Ap
skričio Valdybos adresai:

Pirm. J. Strimaitis, 366 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Vice-pirm. J. Žemantaitis, 
366 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

Finansų sekr. ir knygius: šokiafmus statola-
S. Šleinis, 79 Vine str Mon- žemame laipsnyje, o y- 
tello, Mass. pač šiuom laiku, kuomet

Susin. ir nutar. rašt.: S.:muSų tėvynė ir joje gy- 
A. Geniotis, XT'“* ■'L“ 
Montello, Mass.

Iždininkas: K. Vaičiūnas, 
146 Sawtelle avė., Montello, 
Mass.

šką ir užadresuokite mano, Šimų raštininkui. Kupos už-

lietuvių ir nenuilstančiai au 
kas renka ir siunčia L. G. 
ir A. Fondui. Pasitikiu ant ; 
Jūsų, draugužiai, skyrių vi- 
ršininkai ir nariai, kad dar: 
daugiaus sukrusite, dar dau 
giaus atjausite-Lietuvos ne
laimes ir aukas kur tik ga
lima. rinksite ir siųsite į Lie! 
tuvos Gelbėjimo ir Autono-! 
mijos Fondus. Be Jūsų; 
Draugai-Veikėjai pagelbos 
aš, teipgi nė kiti L. G. ir A; 
F. valdybos nariai negalėsi ! 
me visą ką padaryti. Visi 
turime dirbti, visi musų tauį 
tos kunan spiestis ir ypač 
dar, kur nėra musų Fondų 
skyrių, ten juos organizuo
ti ir musų Lietuvos-Tėvy
nės šelpėjų armiją didinti.

G. J. O. Sirvydas buvęs 
L. G. ir A. Fondo fin. sek
retorius, įplaukas į abu Fo-i ikišiol buvo susirašinėta su 
ndų skelbė kas savaitė. Ir į m. Šalčium (kurs kviečia- 
aš teip darysiu, nes visais mas kalbėtojum), su cent- 
atžvilgiais, kaip aukauto- ro knygium ir pirmininku, 
jams, teip ir mums knygas Su jais jau aptartas knygų 
vedant, yra geriau. Senasis gavimo per Apskričio val- 
sekretorius savo praneši- dybą reikalas. Iš centro 
mus, atskaitas, aukas, etc., pirmininko pranešimo, (p. 
pirmiausia skelbė “Vien. j. žemantaičiui) aišku, kad 
Liet.”, o aš kaipo arčiau- knygų bus galima gauti, bet 
šia, pasirenku vieną iš mu- apskričio knygius, norima, 
sų organų — “Ateitį” ir jon kad butų pastatytas po bon- 

t {pirmiausia siųsiu visokius dsu. Beto tariamasi apie 
reikalingus pranešimus, at- nuolaidas už knygas.
skaitąs ir visą ką, kas tik Prakalbų maršrutas kol

Naujos Anglijos Tėi. Myl. ;
Or-jos Apskr. Valdybos 

posėdžio nutari
mai.

Lapkričio 12 d. Montello- 
je buvo N. Angį. TMD. ap
skričio valdybos susirinki
mas, kurin pribuvo pirm. 
J. Strimaitis ir viec-pirm. 
J. Žemantaitis iš So. Bos
tono ir susin. rašt. S. A. Ge- 
niotis, fin. rašt. S. Šleinis, 
kasier. K. Vaičiūnas — vie
tiniai.

Šio susirinkimo tikslu bu
vo sutvarkyti apskričio rei
kalus ir aptarti veikimo da
lykus. Iš pranešimų valdy
bos narių paaiškėjo, kad

Laiškai į Redakciją. :
Gerbiamoji Redakcija.

Baisiai karės audrai išti-. 
pasirodys musų agitacijai kas neužbaigtas rengti. Kuo i kus, nemažas lietuvių mok-i 
reikalinga, o iš “Ateities”, pos N. Anglijos apskrityje slaeivių būrys tapo atskir-{ 
tuo pačiu metu, kada strąi- teip nerangios, kad ikišiol tas nuo tėvynės — Lietuvos, 
psniai susistatys, bus atmu- Į prašymus atsakė vos trįs, Atsidūrėme svetimame kra
štą korektos ir išsiuntinėta o kitos, net dalyvavę šuva- šte, tarp svetimų žmonių, 
musų laikraščiams, būtent: 
“Vien. Liet.”, “Lietuvai”, 
^Amerikos Lietuviui”, “Dir
vai” ir svarbesnieji dalykai 
— “Tėvynei”. Teip kad tą 
pačią savaitę musų svar
besnieji dalykai galės patil
pti visuose musų laikra 
ščiuose.

Dar žodelį norėčiau ištar
ti apie musų didesniųjų ko
lionijų veikėjus, ypač apie 
tuos, kurie turi laikraščius 
ir turi didesnį skaičių inte
ligentijos. Jau nieko nesa
kau apie Brooklyną, Bosto
ną, bet daug reikėtų pasa
kyti apie Chicagą. Jie L. G. 
ir A. F. mažai ką pagelbė- laiku jau turėta keliatas rei 
jo, dargi, rodosi sutverę kalavimų iš kuopų: prašė 
Sandaros kuopą, nesutvėrė knygų (iš Norwood) ir kal- 
L. G. ir A F. skyrius, o apie bėtojų (iš Nashua, N. H.), spietusieji Voroneže, krei- 
apielinkes jau ir kalbos nė- ‘ ~

Liepelei.
Ir ko nuliūdai žalia liepele, 
Ar šiaurės vėjas laužia šakelę?
Ar skausmas spaudžia tavo krutinę 
Ir geidž’ atimt viltį paskutinę?

Juk čia yr’ tavo gimta šalelė, 
Juk čia išdygo tavo šakelė! 
Liuosai užaugai prie mus namelio, 
Neturėdama jokio vargelio.

Ne, ne vėjas laužo šakelias, 
Tik dalinuosi su jums vargeliais.... 
Matau kaip sunku yr jums kentėti, 
Noriu su jums drauge kentėti.

Matau, kad priešas baisus užėjo, 
Ant mus šalelės vargą uždėjo! 
Jauni brolialiai jau išterioti 
Ir šalton žemėn visi sukloti!

Į Nelinksmin mane dainos paukštelių, 
! Nečiulb,’ tarp mano tankių šakelių, 
j Raiba gegutė jau nekukuoja, 
Į Kitiems vargelius savo rokuoja.

Jau nedainuoja jaunos sesutės, 
Nes jos atskirtos jau nuo matutės; 
Nieks nesidžiaugia mano lapeliais, 
Nė nesigėri mano žiedeliais.

! Taigi su jumis ir aš liūdesiu, / 
Jūsų sesutėms vargti padėsiu 
Ir bus nulinkę mano šakelės, 
Kol ne išgirsiu aš jų dainelės.

Gal laiks po laikui, diena po dienai, 
Sugrįž laimužė Lietuvai mielai; 
Prašvis maloni, giedri dienelė — 
Skambės laukuose linksma dainelė.

Vyturėlis.

79 V ine str., Venanti musų broliai, ken- 
; čia didžiausius vargus ir 
i priespaudą.

Šiuomi kviečiame ir musų 
bendradarbius, šiame klau- 

; sime 
I savo

Nors kūno spėkų palaiky-žiavime, neatsiliepė.
Paskaitų reikalas teip-gi mui ir turime duonos (tik 

neužbaigtas. Iš apšvietos ko juodos) kąsnį, bet dvasia 
misijos dar negauta atsaky- alksta: nė knygoms, nė lai- 

Gi p. M. Šalčius sutin-! kraščiams išsirašyti neturi
me pinigu. Valdžia tam tiks 

O

m o.
ka tik tuomet duoti naudo
tis paskaitomis, kuomet nuo lui neduoda Komitetui, 
jo nupirks TMD.; pats-gi Komitetas iš kur pats ims. 
sutinka skaityti.

Medeginis Apskričio sto
vis silpnas: tik kelios kuo
pos užsimokėjo priderantį 
mokestį; kitos visai neatsi
šaukia.

Su 
TMD. 
pomis 
ryšiai

prigulinčiomis prie 
N. Angį. Apskr. kuo- 
ir apskričio valdyba 
prasideda ir tuom

ateiti mums į talką su 
straipsniais.

Lašai
Amerikoniškos aptiekos 

daro “didelį biznį”, bet ga
lėtų daryti didesnį, jeigu 
užsimtų pardavimu lašinių, 
anglių, prosinimu senų kel
nių ir taisymu čeverykų.

Nežinome užtad apie musų 
brolių gyvenimą svetimose 
šalyse, ir už kruvinosios du
rtuvų sienos, kas marinan
čiai veikia į sielą, gesina pa
skutinę viltį jaunoje širdy
je.

Tikėdamėsi rasti nors da
linį musų dvasios alkio pa
sotinimą Amerikoj lietuvių 
laikraščiuose ir užuojautą 
musų varge, męs, lietuviai 
mokslaeviai katalikai, susi-

Amerikoj tankiai iškįla 
skandalai, bet ikišiol dar 
nebuvo teip didelio skanda
lo, kaip kad Kevvanės skan
dalas; kalbėjo Račkus, žmo
nių buvo daug ir prakalbos 
visiems, net ir socialistams 
patiko. Na, tai bent dabar 
žinosime, kas tai yra skan
dalas.

Ar ištikro.
(Z. Bagdžiuniutei).

Ar iš tikro, našlaitėle,
Tu čia be tėvelių,
Kad visuomet nusiminus, 
Rymai ant rankelių.

Kad nes’girdi tavo dainos, 
Balso negirdėti?
Jei užtrauktum jų bent vieną, 
Būt linksma padėti.

Tau nereiktų vis liūdėti, 
Nors ir be tėvelių, 
Suramintum savo sielą 
Nuo skambių dainelių.

Joj atrastum ydas džiaugsmo, 
Paslaptį gyvybės,
Ir visuomet linksma butum 
Tarp žmonių daugybės.

J. Svyrūnėlis.

apielinkes jau ir kalbos nė- Vienok tuom laiku nė vie- piamės į Jus Broliai Ame-! 
ra. Taigi nors dabar, kada nas nebuvo galima paten- rikiečiai, prašydami padėti, 
turite Sandaros prezidentą, kinti. Atsikreipusiems iš savo ištremtiemsiems iš tė-j 
sukruskitfe visi. Turėdami Lovvellio pa vieniems na- vynės, dvasiniai alkstan- { 
Sandaros kuopas steigkite riams kalbėtojų reikale su- tiems tautiečiams, atsiun- 
L. G. ir A Fondų skyrius tiko kalbėti J. Strimaitis ir čiant kiek galint įvairaus 
ir kolionijų veikėjams duo- j žemantaitis.
kitę darbo. Patįs Chicagie- šiuos ir dar kitus dalykus 
čiai, kaž kodėl, ikišiol ma- aptarus padaryta šioki nu- 
žai atkreipė domos ir agi- tarimai:
tacijos į L. G. ir A. Fondų; Knygium aprinkta fi-
gyvavimą, o iš tokios dide
lės kolionijos, kaip Chicaga
su apielinkėmis, daug galė
tų musų Fondai ir musų 
Sandara sustiprėti ir pagel- 
bą kur tik butų ji reikalin-; 
ga, suteikti.

Šiuom kartu užteks. Tuo
jaus, kitame numeryje, dau-;
giaus pakalbėsime apie mu
sų reikalus. Dabar tik šau
kiu visus prie darbo. «

J. Sekevičius,
L. G. ir A F. fin. sekre-

; • torius, 101 Oak st,
Lawrence, Mass.

P. S. Aukautojai siųsda
mi aukas į Lietuvos Gelbė
jimo Fondą arba į Lietuvos 

, Autonomijos Fondą, turi 
E šiaip pasielgti: Čekį arba 
I money orderį išpirkti ant

Straikas tai yra didelis 
daiktas. Bet šiuosmet strei
kai ilgai nesitęsia, nes kur; 
darbdaviai jų ne išvengia, 
tai policija su milicija ir 

, streiklaužiais juos apvaldo. 
Bet kaip mokyklų vaikai su 
streikuoja, tai policija sa- 

jko — ne mus biznis, netu
rim laiko ir streiklaužių ne
ra.

Ramu ir liūdna
Ramu vaikštinėti -
Tarp girios medelių, 
Ramu ten klausyti 
Čiulbančių paukštelių.

Ramu, kaip gegutė 
Sodelyj kukuoja, 
Ir laikštingalėlė 
Čiulbėt nenustoja.

Liūdna, kaip berželis
Viens gailiai sau šlama,
Lyg liūdną likimą
Jis žmonijai lemia.

Ir aržuol’s jaunutis, 
Senų bočių dainą, 
Pritardamas berželiui, 
Šlama apie vainą!....

J. Svyrūnėlis.

nansų raštininkas S. Šlei- : 
nis ir nutarta gauti bondsas 
už 100 dolerių.

2) Atsargumo dėlei nuta
rta atsikreipti, kad kuopos 
teipgi savo knygius pasta
tytų po bondsu arba gva- 
rantuotų (pasirancytų) du 

: kuopos nariu, turintis neju
dinamą nuosavybę. Paga
lios gali patįs knygiai užsi- 
statyti bondsą pas apskri
čio kasierių, prisiųsdami 
nuo $10,00 iki $25. Knygų 
bus už tiek išduodama, kiek 
išneš gvarantijos sumą. Iš
rinkus naują knygių, senam 
jam bondsas bus sugrąžina
mas. Kitaip esant bus gali
ma gauti knygos tik apsi
mokant iš anksto.

3) Nutarta kreiptis j kuo-

turinio knygų ir siųntinė- 
jant laikraščius, be užmo- 
kesnio.

Tvirtai tikime, kad musų 
balsas bus išgirstas ir atras 
širdingą atbalsį viengenčių 
širdyse, o gerb. redakcija 
tuoj pradės siuntinėti mums 
laikraščius.

Voronežo katalikiškosios 
mokslaeivijos vardu,

Edvardas Jurauskas, 
Domas Jasaitis, .
Vėra Bakšytė, 
Pranas Venckus, 
O. Grigaičiutė.

P. S. Knygas ir laikraš
čius prašome adresuoti:

gor. Voronež, Staro-Mos- 
kovskaja 19, A. Grigaitis, 
Russia.

Pereitą žiemą kaizeris 
“davė” Lietuvai karalių, bet 
tas “karalius”, galbūt pak
lydo Lietuvos giriose, kad 
vokiečiai teip užėstinai tas 
girias kerta ir gabena Vo
kietijon. O gal nori “išk- 
lynyt” Lietuvos karalystę.

Edisonas pasmerkė ark
lius tik todėl, kad arklių pa
šaras parsieina labai bran
giai. Na jau na. Aišku, kad 
Edisonui čia neina apie pa
šaro brangumą, tik apie re- 
klemą jo išradimų.

Gerbiama “Dirvos” Redak
cija, 

Cleveland, Ohio
Prabėgo 1 d. Lapkričio 

arba “Lietuvių Diena”. Pri-

Vienas Brooklyno laikra
štis visus savo prenumera
torius perkrikštijo “Šėrinin- 
kais” ir dabar kaip tik gau
na vieną prenumeratą, tai 
viešai kvituoja, kad toks ir 
toks “draugas” pirko šėrą. 
Kad kokios tai nekurie žmo 
nelės skaitydami tą laikra
štį, taps kapitalistais ir tai 
net nežinos kaip tas atsiti
ko.

Gailutis.

Dienų užrašai
(Tąsa)

12 d. Lapkričio. Dienos gražumu dar 
ir šiądien galima pasigėrėti, šilta, žvirb
liai visose pusėse čirška, vaikai gatvėse rė
kauja, žmonės pasirėdę Vaikščioja. Tik die
nos trumpos. Čia saulė neseniai tekėjo, čia 
jau leidžiasi. Na, tiek to. Praleidome ilgas 
dienas, turime praleisti ir trumpas, nėra 
rodos.

Šiądien užėjau į R. krautuvę, pasiė
miau “D. Viltį” ir skaitau. Čia prie manęs 
priėjo nedidelio augimo žmogus, su ku- 
riuom mudu kartu Lietuvoj buvom virši
ninkais ant..........gyvulių. Besikalbant
mudviem, jis papasakojo, kad šiądien jis 
buvo areštuotas už daužymą savo pačios 
ir pasigyrė, kad pati areštavo, pati ir pa- 
liuosavo jį iš kalėjimo. Galiaus jis manęs 
paklausė:

— Kaip tamista manai? Aš manau su 
savo pačia negyventi.......

— Taikykitės brolau, abudu, gyventi 
kuogražiausiai, nes niekas kitas juk judų 
sutaikyt negali— atsakiau jam.

Tuojaus su juom persiskyriau, nes ma

kirti SLA 41 kp. sujieškoti 
daktarą

Einant su A, priėjome gatvę Ė„ kuri 
apgyventa daugiausia lietuviais. Jfr praš
neko:

— Kad man kas duotų 20 dolerių ir 
lieptų šitose stubose gyventi, aš negyven- 
čia.

— Kodėl?
• —Argi nematai koks čia'nešvarumas? 

Ligą gali tuojau gauti. Žiūrėk! Langai pu
rvais apaugę, išdaužyti, per langų skyles 
vėjas skarmalus nešioja, sienos apdrasky
tos, tartum ne žmonės čia gyvena.

Besikalbėdami mudu apie lietuvių gy
venimą, priėjome ir daktaro namus. Pas
paudėme durių varpelį. Išėjo pats dakta
ras ir mus įsivedė į vidų. Čia męs pasakė
me ko pas jį atėjome. A. padavė daktarui 
blanką, spaudintą anglų kalboje. Daktaras 
peržiūrėjęs blanką, pasakė:

— Už egzaminavimą kiekvieno nario, 
įstojančio į kuopą, kuopa mokės man vieną 
dolerį.

O koks tas daktaras mandagus, lipš
nus ir iškalbus! Viso jo gerojo charakterio 
nebūtų galima surašyti ir ant didelio po- 

; pieros sklypo.
Pakeliu, eidami, užėjome pas lietuvį 

barzdaskutį. Ten radome porą vyrų, kurių 
vienas, vardu J., pasakojo, kad jis pažįsta 
vieną anglą daktarą jau keturi metai ir ne
žinojo, kad tas daktaras moka lietuviškai 

įkalbėti, tik šiądien, pirmu kartu išgirdęs 
jį gražiai lietuviškai kalbant. Kur jis lie
tuviškai išmoko, J. nė pats negalėjo supra
sti ir todėl labai stebėjosi. Kitas vyras, 
stovėdamas šalę J., prašneko:

— Tai, čia tik vienas lietuviškai kalba, 
ale tu nuvažiuok į Pennsylvaniją, tai pa- 

! matysi kiek ten amerikonų kalba lietuviš
kai ir nežinodamas, nesakysi, kad jie ne 
lietuviai.

Man buvo labai linksma girdint, kad 
{amerikonai išmoksta lietuvių kalbą. Ma
iniau sau, kad jiems lietuvių kalba yra rei
kalinga, kad jie jos mokinasi. Ir tuom pa
tim kartu labai apgailavau savo brolius, 
lietuvius, kurių yra daug tokių, kurie gė- 

į disi savo prigimtos, lietuviškos kalbos. 
{Kaip tokius lietuvius pavadinti, pats neiš
maniau.

13 d. Lapkričio. Šiądien po pietų visa 
šeimyna išėjo į teatrą, tik aš vienas likausi 
namie. Ant stalo susidėjau popieras^-plun-^ 
ksną, rašalą ir jau rašysiu. Skamba durių 
telefono ^rpelis.

— Kas čia?
— -Ar Jonas namie?
— Namie. Meldžiu eiti į vidų.
Įėjo D., kurs įžengęs per. duris, praš

neko :
— Labą vakarą!
— Labą, labą.
— Ar tamista šį vakarą eisi į teatrą? 

Turiu nusipirkęs du tikietus.
— Gerai, galėsime eiti.
Ir vėl skamba durių telefono varpelis.

Ir vėl aš priėjęs klausiu:
— Kas čia?
— Atidarykit duris!
— Durįs atdaros, meldžiu įeiti.
Įėjo vidun Ona, A. ir dar trečia, jauna 

mergaitė, kurią pirmiau nebuvau matęs? 
i Vėliaus susipažinome visi. Besikalbant 
.mums visiems, Ona pradėjo dainuoti “No
riu miego, saldaus miego”.

A. atsikreipė į manę sakydamas:
— Tamista šitą dainą moki ant vargo

nų, tai pagrajink, o męs balsais pritarsi
me. Ot čia ir vargonai yra šiame kamba
ryje.

— Atsiprašau, aš ant vargonų grajint 
visai nemoku. Bet jie visi prispyrė mane 
grajinti. Na, ką darysi. Kaip mokėjau, teip 
grajinau, o O. ir D. dainavo.

Galiaus D. atsistojęs prieš mane, pra
šneko:

— Na, Jonai, ar eisi šį vakarą į teat
rą, ar ne?Jau ir teip vėlu.

— Paspėsite dar — įsikišo Ona.
Aš jau ilgiau nelaukiau. Atsisveiki

nome mergaites ir išėjome į teatrą.
Teatre nieko užimančio nepatyriau. 

Du vyriškiai pajuokė italus, kaip tie kalba 
laužyta anglų kalba. Daugumui iš publi
kos turbut tas patiko, nes delnų plojimu 
lošėjus iššaukė ant estrados net kelis kar
tus.

Iš teatro išėjus, persiskyrėme ir nuė
jome namo. Buvo vienuolikta valanda kaip 
aš parėjau namo.

14 d. Lapkričio, šiądien diena buvo ne
maloni, nes per visą dieną lijo. Neturiu 
net ką rašyti. Ona sėdėdama prie stalo, 
šeimyninkei plepa niekus. Aš ne iškloda
mas, pasakiau jai:

JToliaus bus)
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Sveikatos darželis

Našia vimas Indi jose.

Nedeldienio Pasiskaitymai
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Dėdulė.
z Ar gyveno kuomet milžinai.

Pas žmones, įvairių tau- * 
tų ir luomų yra pasakos, į * 
kurias tikima, kad seniai, • 
labai seniai, ant žemės gy- ; 
veno labai dideli žmonės, : 
kuriuos vadinama milžinais. 
Vienok mokslas neparodo, 
kad bent kuomet ant žemės 
toki žmonės butų kur buvę, 
dargi priešingai, parodo, 
kad žmonių didumas niekad 
nėra buvęs kitoks kaip kad 
šiądien yra. Rods, buvo at
sitikimai, kuriems tikint bu 
tų galima tikrinti, kad toki 
milžinai yra buvę. Per ilgus 
laikus Prancūzijoje, kur su
sibėga upės Rodan su Iser, 
buvo randami kaulai nepa
prasto didumo. Tie kaulai 

' buvo panašus į žmogaus 
kaulus ir kur jie buvo ran
dami, ta vieta praminta 
“milžinų laukai”. Vėliau
siais laikais keliatas iškastų 
tokių kaulų paimta atyd- 
žiam tyrinėjimui. Apie tuos 
kaulus buvo gana legendų, 
kad tai iškasta kaulai teu
tonų karvedžio Teoboduso, 
kurs krito auka rymionų 
karvedžio Marijušo kalavi
jo, mūšio lauke. Tyrinėji
mai vienok kitaip nulėmė, 
nes pasirodė, kad tie kaulai 
priklauso tolymoje praeity
je gyvenusio ant žemės ir 
jau seniai išnykusio, dide
lio žvėries, kurs vadinta 
“Dinotherium giganteum”, 
kuris turėjo ilgumo apie 20 
pėdų. Ir po šito ištyrimo pa
skelbimui, legenda apie iš
kasimą kaulų karvedžio Te
oboduso ^pasiliko tikru fias- 
co. Be abejonės, kad visos 
buvusios/ ir esančios istori
jos apie milžinus yra pana
šios šitai istorijai. Juk skai
tytojų daugumui yra girdė
tos pasakos apie tokius mil
žinus, kurie vieni kitiems 
paduodavo kirvius, stovėda
mi už septynių upių. Tai 
vis yra pasakos, fantazijos, 
išmislai, kurie po savim ne
turi jokio pamato.

Prie tokių fantazijų pri
klauso ir pasakojimai apie 
“karius”, arba žmones teip 
mažus, kad javo varpa 
jiems buvo lygi kaip mums 
medis, nes norėdami išnau
doti kokio javo varpą, turė
jo kirviais nukirsti šiaudą. 
Šalis, kurioje tie kariai gy
veno, buvusi vadinama Ety- 
opia, nors pirmesniuose ši
mtmečiuose jie gyveno, kaip 
pasakojima, Tracijoj, bet iš 
varius juos iš Europos, ap
sigyveno Etyopijoj. O pa
gal mokslininkų tyrinėjimų, 
pasirodo, kad niekas kitas 
tais kariais nebuvo kaip tik 
mažosios veislės beždžionės.

Tarpe žmonių buvo ir di
delių vyrų. Prie tokių di
džiųjų žmonių priskaitoma 
Rymo cezaris Maksiminas, 
kurs turėjo 7% pėdos aug- 
ščio. Maksiminas buvo ži
nomas pasauliui kaipo bar
baras, kilęs iš tėvo Goto. Jis 
buvo atletu ir tapo garsiu, 
kuomet sumušė septynis 
dručiausius Rymo atletus. 
Ir užtai jį vadinta centuri- 
jonu. Atsižymėjęs tomis mu 
štynėmis, kurios tuom lai
ku buvo didele svarba Ry
mo “sportų”, gavo įtekmę 
aristokratijoj ir tokiu budu 
gavosi ant sosto Rymo ce
zario.

Mokslininkų tyrinėjimai 
tvirtina, kad nuo kaip se
niai mokslas gyvuoja, žmo
nių augimas nebuvo dides
nis kaip 5—6 pėdos ir 5 co
liai. ’

pradėtų trokšti ir gabaus g] 
nudžiūtų.

Iš šito trumpo raštelio ga 
Ii būti kiekvienam skaityto
jui aišku, kaip svarbią rolę 
vanduo lošia ir kaip vanduo 

reikalingas augantiems Indija yra salis garsi kei- ®n!>rt *andpns
stumu savo papročių ir bu
do, kurių daugybė skaityto
jams jau yra žinoma. Dau-j 
gelis ten gyvenančių žmo
nių pas mus iššaukia juo-Į 
kus. r 
numirimui savo vyro, našle _ . ... • e j i ros nudžiūti,likus, nenešioja juodų dra
bužių, nė velionų, kaip pas 
mus, kad našlės daro. Vie
nok turi turėti ženklą, iš 
kurio butų galima pažinti,

Į MOTERIMS PASISKAITYMAI Į
II_______________________________ __________ _ —i

medžiams. Apart vandens, 
palaikymui medžio gyvy
bės yra svarbiausiu medžio 
šaknįs, kurios traukia van
denį. Jeigu šaknįs bus su- 

T ... , . žeistos, jos negalės trauktiInduose moteris, po vanden’sJir Jį medis tu.

Už kokio vyriškio moters 
neprivalo tekėti.

(Užbaiga)
j gaudama skalbti svetimus 
skalbinius ir šveisdama grin 

idis, nes tas tavęs laukia, 
kuomet tu ištekėsi už vyro 
girtuoklio, tinginio, apsilei
dėlio, kurs liuosas valandas 
praleidžia ant šalitakių, ties 
karčiamos durimis. Gyven
dama tame neturtingame

Sveiki ir gerai atrodanti 
dantįs. 1

Niekas teip negadina žmo ; 
gų, kaip ne švarus dantįs. : 
Iš burnos tokio žmogaus, 
kurs ne užlaiko švariai savo 
dantis, ne mazgoja juos, vi
suomet eina kvapas, kurs 
pašalinio nosį suka į šalį. 
Kiekvienas, kurs nori turėti 
sveikus ir dailius dantis, 

lCJ------ - privalo juos mazgoti po kie-
dienų, ne išmokinsi pačėdu- į kvienam valgiui, arba bent 
mo, tai kad jei paliktum ir kartą dienoje, mazgojant 
tūkstančius, paliksi jei var-, juos tam tikru šepetuku, 
gą ir nepergyvenamas bė- Sveikata ir švarumas dantų 
das, nes nemokėdama gy- priduoda aiškumą veidui ir 
venti, nepažindama pačėdu- suteikia pagelbą grumulia- 
mo, prieis ji rubežių, nuo vjmuj Prie tam sveikais 
kurio prasideda vargas ir dantimis galima gerai suk- 
skurdas. ramtyti maistą, kas irgi pri

Nemokinkit savo dukre- sideda daugel kuom prie 
les medžioklės ant jaunikių, sveikatos. Kas turi sugedu- 
su pagelba parėdų, nes tas sįus dantis, privalo tuojaus 
joms laimės ne atneš. Nep- jajs pasirūpinti, klausiant 
ratinkite pamėgimo jauni-; dantisto patarimų. Kas tu- 
kiams, nes tą atliks pati ga- sveikus dantis, tas priva- 
mta, bet mokinkite ir pra-:|0 juos daboti ir švariai už
tinkite jas prie namų dar-: laikyti.
bo, prie namų tvarkos ir 
šeimyninkystės, o labiausia 
pačėdumo. Nuo pat mažų 
dienų, nepratinkite mergai
tes, kad kur gavusios pini
gą, tuojaus jį praleistų ant 
saldainių ar kitokių menk
niekių. O kaip daug šiądien 
yra moterių, kurios pajutę 
savo rankose dolerį, nesty
gsta, kad tik kuogreičiausia 
jam padarius galą! Ir kaip 
labai nepritinka suaugu
sioms moterims, kurios net

venime bus pertekliuje, o 
gal bus tik motere neturtin
go darbininko. O gal pati 
turės pelnyti sau pragyve
nimą per kiaurą savo amžį? 
Jeigu ją išmokinsi pačėdu- 
mo, tai tuomi jei suteiksi ne 
išsemiamą kapitalą. Bet jei 
jgu nuo jaunystės, nuo mažų

ir tveria mažus šašus. Kol 
tie šašai nesunyks nuo ser
gančio vaiko kūno, ligonis 
neturi eiti laukan ir bent su 
kuom susitikti. Kartais ši
tąją liga serganti vaikai 
teip smagus, kad jokiu bu
du jie nenori gulėti lovoje. 
Vienok, apsireiškus karš
čiui, tokius ligonius nerei
kia iš lovos išleisti, nes ki
taip gali užsišaldyti ir gauti 
plaučių uždegimą.

Deimentas. 
Vienas mokytas francu- ... . ,

- . ... " 2as apskaitė, kad jeigu kas namelyje ir pelnydama sau
kad ji yra našlė ir, kad “ke- surinktl! vjs0 pasaulio dei. pragyvenimą, persistatyk
nčia savo^ ^n^’ nustoju- menįUSi nu0 j0 atradimo iki

. , . / šiam laikui, tai visas tas
. . deimentas galima butų su- lr aprengti., oeigu tas

misinginių nnkucių. d u įvi dsž trij M viskas tavęs nepertiknns, 
__ž—i-- —« . 3 r to visko nebijosi, tada gali

isau sveika tekėti už savo 
Antano. Gyvenime atminsi 
mano patarimus, bet

si vyro. Tuom tikslu našlė 
ten nešioja auskarius, pavi
dale ] 
Našles privalumu yra kas platumOj šešių pėdų ilgumo 
metai pridėti vieną rjnk^ įr aštUOnių pėdų augštumo. į 

Deimentas tas nesvertų dau 
giau kaip 30 tonų. 

Sunku sau į 
kad tokią didelę brangeny
bę, virš bilijono dolerių ver
tės, galima butų patalpinti 
į tokią mažą dėžę. Kad vie
ną bilijoną apmainyti antį 
gabalo aukso, bilijono ver
tės, tai tas aukso gabalas 
svertų 4,000,000 svarų. Dei
mentas, nežiūrint ant dide
lio brangumo, žmonėms tu-j 
rtingumą nepriduoda ir jis 
ekonomiškame žmogaus gy
venime nieko nereiškia. Rei 
kia žinoti, kad daug žmonių 
nustoja gyvasties, kol iš
gauna deimentą, o teipgi ir 
didelės pinigų sumos eina 
jo suradimui. Naudos iš; 
deimentų žmonės jokios ne
turi. Yra tiktai blizgantis 
savo rūšies akmuo, kuris 
begalo brangus vien dėlto, į 
kad jis sunku yra rasti ir 
nevisur randamas. Deimen- 
tu nė mokslas, nė žmonijos 
pažanga nesinaudoja, o vie
nok daugelis trokšta sau jį 
įgyti.

sau dar porą ar kelis vai
kus, kurie tau reikia mai
tinti ir aprengti. Jeigu tas

daugiau. Ir tokiu budu ten 
našlė, našlavusi per 20 me
tų, nešioja auskarius, susi
dedančius iš 20 misinginių, 
sunkių rinkių. Teip papro
čius pildant, našlė niekad 
negali užmiršti, kad ji yra 
našlė. Ir teip tokius padau
ginamus auskarius našlė tu 
ri nešioti kiaurą savo gy
venimą, jeigu jos našlavi- 
mas nebūna pertraukiamu 
ištekėjimu už kito vyro. Ne
šiojimas tokių auskarių, na
šlei turi priminti, kad ji tu
rėjo vyrą, kurį privalo tan
kiai apverkti. O kad su jais 
ne apsiprastų ir per ilgą 
laiką ne užmirštų savo vy
rą, kas metai turi pridėti 
po vieną rinkę, kad butų 
jaučiama didesnis sunku
mas.

įsivaizdinti, Jau Pervėlu’
bus

Motina ir duktė.
Daug yra tokių motinų, 

kurios augindamos dukteris 
visai užmiršta apie savo pri 
valumus, užmiršta apie liki
mą savo dukterų, kurios 
ateityje turi liktis moteri
mis ir motinomis. Jos vieton 
nuo mažens pratinti savo 
dukreles prie darbštumo, 
prie namų darbo, prie švel
numo, mandagumo, lipšnu
mo, leidžia joms praleisti 
laiką su vėjais, leidžia joms 
augti lyg medžiui girioje, 
be jokių rubežių, be jokių 
auklėjimo reikalavimų. To
kios motinos, vieton lavinti 
savo dukteris, tik laukia 
žentų ir mano, kad su ište
kėjimu jos dukterei pasi
baigs visi vargai. Ir tokiu 
budu jos mergaites išauk- 
lėja tamsybėje ir prisiriši
me prie paprastų kvailybių. 
;Jos mergaites pratina prie 
parėdų, prie puošimosi ir 
pamėgimo vyrams, o nemo- 

Akyvas išradimas. kina. kaiP reikia gaminti 
Mokslas privedė žmones va^į užlaikyti namų tva- 

iki tam, kad šiądien galima rk3- J°s pratina mergaitės 
priversti greičiau prieiti ja. į prie puošimosi šilkais ir pra 
vus ir daržoves, negu gamta lėkimo viso savo uždarbio 
leidžia ir tai nepermainant ant skrybėlių, baltų čevery- 

patįs galime persitikrinti,' jų skOnio ir vertės Profe- kl* ir kitų skarmaty- čia
- šorius W. B. Bottomley, na- nenoriu būti priešininke 

rys karališkos botanikos ■ Iriems parėdams, bet no- 
draugijos Londone, pasirem .Pasir°drid priešininke

..t. . ------------ , ^rio7bakterijos?“ku^ kasnykų, skrybėlių ir
chemiškos permainos, ang- ganma įžiūrėti tik su mik- tai £ana brangių ir pirki- 
lis, medžiai ir tam panašiai, j roskopo pagelba, prisideda nėji^ui tik todėl, kad už 

... __.a_ platinimo augahj, ga_ poros mėnesių butų ką iš-
Ar mindamos tam tikras trą-)meati’„ kaiP° “išėjusius is 
"a" šas, chemiškai susimaišiu-1 maaos •

'» sias su durpių trąšos gazais Labai tankiai matau mer-

Saulės spėka.
Saulės šiluma, kurią butų 

galima, šviesioje, giedroje 
dienoje, suimti į kokį mai
šą, plotyje vieno akro ir tą 
šilumą butų galima sunau
doti varymui kokio motoro, 
turėtume jiegą 12,000 arklių 
spėkos. Teip apskaityta mo
kslo vyrų. Ant tokio apskai
tymo vienok, nevisada ga
lima remtis, kadangi saulės 
spindulių karštis nevisada 
vienodai veikia, nes kaip

Musų autuvai.
Prancūzas, Dr. J. B. Har- 

cot, žentas garsaus franeu
zų rašytojo V. Hugo, sako, 
kad geriausiu vaistu apsau
gojimui kojų nuo atšalimo, 
tai dideli čeverykai ar kito
ki autuvai. Jis pasakoja, 
kad ekspeditoriai, kurie yra 
keliavę šaltuose kraštuose, 
ypač link šiaurinio žemga
lio, tikrina, kad kuom autu
vai didesni, tuom kojom bu 

nuėję į krautuvę, neturi su-'na šilčiau, Šiądieninėj ka- 
pratimo ir ten atsisėdę mau rėje, franeuzų kareiviai pe
luoja “aiskrimus” 
‘dus saldumynus.

kad ant žemės jaučiame 
vienokį saulės karštį, ant 
vandens kitokį, ant kalno draugijos Londone, pasirem riu Pasirodyti priešininke 
dar kitokį, klonyje vėl kito damas savo patyrimais, kad pirkinėjimams įvairių niez- 
kį. Vėjai, sausumos, lietus, , —i------ -i—u=u..

viskas tveriasi tik ačiū sau
lės karščio veikimui.
saulės karščio veikimas ma
žėja, ikišiol niekas nežino,'
nors tame abejoti negalima, < įr įvairiomis bakterijomis Saites> lietuves, kurios fab-
nors tas dar nėra ištirtu. jr bakcelėmis. Daržovės so- 
Vienok kaip ten nebūtų, dar i dintos tokiose trąšose, au. 
per daug amžių pasaulis iga ir noksta nenu_

rikuose dirbdamos uždirba 
sau algos 6—7 dolerius per 
savaitę, bet įsirėdžiusios,

naudosis saulės patarnavi- stodamos saV0 vertės’ nė sko teip, kad išrodo, lyg, kad 
«i,_. u.™ njo Tok.ose trą.Qse augin. jos butų milijonierių dukte-

tos bulvės yra galimos kas- r’m’s arba uždirbtų sau al- 
Iti ir virti, suėjus septy- «os P° 25 dolerius P61" sa' 
nioms savaitėms nuo jų pa- vait«' Suprantamas daigtas, 
sodinimo. Profesorius Bo- kad «alima kaiP
ttomley tokia metodą augiu kam Patinka' kaiP turtin- 
tas bulves kartą buvo pris- «am- teiP ,r neturtingam. 

Bet pamislykite sau, ar ga-

mais, šiluma ir spėka, kaipo 
iš gausaus šaltinio.

nio. Tokiose trąšose augin-|j?s butų milijonierių duktė-

Medžių prakaitavimas.
Medžių didesnė dalis yra 

išlaukinė, kuomet jų tik ma į 
ža dalelė slepiasi žemėje, ' . -
tai yra, tik šaknįs. Kelmai, a ęs daržovių parodai, at ;j. skaitvti protinėm toki 
šakos ir lanai kartais nrisi slbuvusiai Londone. Kitos nma SRaiyu protingu tolų 
saKOS ir lapai Kartais pnsi- tikrini zm°gy» kurs visą savo už
dengia drėgnumu, kurs iš-; . e. ’ p.aga J° tikrini nraleidžia tik vie-
siveržia iš naties medžio m0’ irgl 21*61*31 auga ir uo- • praleidžia tik vie 
u.L J: ° ksta, augintos tose trąšose. n,em.s Paradams’v O vienok

yra daug tokių, kurios sku- 
pisi ir gailisi pinigo reika
lingiausiam dalykėliui, tan
kiai skriaudžiant net savo 
sveikatą, bile tik rėdytis su
lyg mados. ‘

Bet čia nevien tame daly
kas. Tais, kurios jau yra 
pripratę mėtyti pinigus ant 
parėdų, atpratinti nuo to 
negalima. Dalykas čia eina 
apie tai, kad motinos savo 
dukreles pratintų nuo ma
žens prie pačėdumo. Neži
nai, ar tavo duktė, savo gy-

kūno, kas reiškia medžio ksta> au«lnt03 t>>se trąšose, 
prakaitavimą. Tokiu budu
medis išleidžia iš savęs van- "ūmi
denį, kurį į save pritraukia) į TTT/'^K/’ A T ’ 
per savo šaknis. Jeigu ne-į | J U j
teip, medis tuojau turėtų >>-y—■ -r ■
išdžiūti. Yra apskaitliuota, 
kad gerai suaugęs medis 
turi ant savęs 700,000 lapų, 
per kuriuos išsisunkia apie 
180 gorčių vandens. Jeigu 
medis, dėl kokių bent prie
žasčių, negalėtų per savo 
šaknis prisitraukti į save 
tiek vandens iš žemės, jis

[juokai]
—r* -r*— i■iRfrj

Suerzintas.
— Tai tamista gyvenai 

Kanadoj?
— Teip.
— 0 ko tamistai ten tru

ko, kad sugrįžai?
— Pairtų ir beždžionių 

su keturioms kojoms.

Pamėlynavę lupos.
Niekas teip negadina žmo 

gaus veido išveizdos, kaip 
pamėlynavę lupos. Tokias 
lupas, paprastai turi tik se
rganti žmonės. Norint tą 
negeistinumą prašalinti ir 
įgyti gražiai atrodančias, 
naturališkos spalvos lupas, 
reikia būtinai pasirūpinti 
apie užlaikymą sveikatos. 
Tėpliojimas lupų dažais, yra 
daiktas gana bjaurus ir 
sveikatai kenksmingas. Nė
ra geru papročiu, tyčia ka
ndžiojimas lupų, kad tuomi 
privertus kraują sutekėti į 
lupas ir kad tas ant valan
dėlės priduotų lupoms skai
stumą. Kramtymas tyčia lu
pų, yra labai išsiplatinęs 
pas nekurias moteris, ku
rios nežino, kad tuomi save 
subjaurina, nes toks lupų 
kandžiojimas iššaukia vei
do spuogais išbėrimą. Bjau
riu papratimu yra ir tankus 
liežiuviu vilgymas lupų, ką 
daugelis moterių yra labai
numylėjusios ir mano, kad _ ’ 
priklauso prie etikos. Vii- 
gant liežiuviu lupas, nuo 
vėjo lupos suskįla ir tada iš
rodo labai bjauriai, kuomet 
lupas nukloja šašai. Jeigu 
lupų oda labai plona ir nuo 
vėjo skįla savo plonumo 
dėlei,
reikia patepti 
g 1 y c e r i n a, 
maišius su vandeniu, 
visuomet reikia atminti, kad 
lupos yra gražiomis tada, • 
kada turi naturališkai dailę 
spalvą, o kad tą turėti, bū
tinai reikia pasirūpinti, kad 
išpildyti visus'sveikatos rei
kalavimus.

ar kito- Teitomis žiemomis labai tan- 
Taį vįs kiai nušaldavo kojas. Per- 

vaisiai netinkamo išauklėji- sitikrinta ir patirta prieža- 
mo, nemokėjimo pačėdumo. Į stis, ka<i franeuzų kareiviai 
Ir teip išleidusios pinigus ^ papratimo dėvėdavo labai 
jos jau būna ramios. Neturiankštus autuvus. Tuojaus 
pinigų, nieko tada ir nerei-, įvest3 permainos, pakei- 
kia. Todėl tokius papročius čiant autuvus didesniais ir 
nereikia veisti, juos išvidus kareivių kojų nušalimas ap- 
pas jaunas mergaites, jnoti- j sistojo. Todėl žiemos laiku, 
nos privalo savo dukreles ka(i kojas užlaikyti šiltai ir 
nuo tokių papročių grėsti. Jas apsaugoti nuo šalčio, bu- 

Motinoms turėtų būti ži- tinai reikia dėvėti didelius 
notinu ir tai, kad nepritin- autuvus. Ypač autuvai turi 
ka jų dukrelėms medžioti būti galuose platus, kad pi- 
jaunikius šokių salėse arėtai nebūtų suspausti, 
gatvėse. Tegul mergaitės iš
moksta šeimyninkavimo, na
mų darbo, pačėdumo, apsiė- kiais plaukais, apsaugoja 
jimo su žmonėmis, o joms tą aj<is nu0 dulkių, o ašaros iš- 
viską mokant, jas atras jau piauja akių visus nešva
nkiai namie, kad ir “už rumus. Jeį kartais kas įkrin 
dešimtos sienos”. Medžio- ta j ak|, nereikia akį trinti, 
nės-gi jaunikių šokiuose arįQerjaus biskį patrinti kitą 
kitose tam panašiose vieto- akj, kurioje nėra nieko įkri- 
se, tankiausia atgabena ap- tusi0, tada ašaros rasis abie 
verktinas pasekmes. Tegul jose ir gal išplaus tą, kuri 
jūsų dukrelės mokinasi pa- yra užkrėsta. Gerai yra, ka- 
čėdumo, tegul atmena rusų da jaučiasi ką nors akyje 
priežodį: “Derži kapieiku turint, suvyniot kamputį čy 
na nesčastnij dien”. Tegul stos skepetaitės ir juomi pa 
atliekamą laiką praleidžia braukti P®r_ a*™.?ktt al?J 
prie skaitymo laikraščių ir 
knygų, tegul nesipratina 
valkiotis vėlyvomis valando
mis, bet tegul pratinasi pri
sirišimo prie namų, prie na 
minio darbo, o tas išeis jai
į naudą. Geras išauklėjimas ną, pakelti jį augštyn ir 
ir geri papročiai, ar jos iš
tekės, ar ne, visada joms 
suteiks naudą. Atminkite ir 
tai, kad parėjo gadynė ir vy 
rai, jieškanti sau pačių, jau 
nejieško tokių, kad bile il
gus plaukus turėtų ir šlebę 
dėvėtų, o šiaip butų papra
stomis žąsimis, tamsiomis 
ir nieko neišmanančiomis, 
bet jieško gerai išauklėtų 
ir suprantančių savo parei
gas, nes nevienas jau yra 
turėjęs prityrimus, kad ve
dęs moterį be reikalingo iš
auklėjimo, be gerų papročių 
ir tam panašiai, sveikas di
ngo,

Apsaugojimas akių.
Skruostai, apaugę tan- 

>. apsaugoja

Juzė.

tai kartais jas 
ružava 

pusiau su-
Bet

Džiova ir knygos.
Seniau jau buvo persitik

rinta, kad knygos, skolina
mos knygynuose ir neša
mos namo, buvo išnešiojimu 
džiovos bakterijų. Buvo at
sitikimai, kad knygynų už- 
veizdėtojai neduodavo kny
gas neštis namo tokioms 
ypatoms, kurias užtėmyta 
turint džiovos apsireiški
mus. Neseniai Londone bu
vo daryta tyrinėjimai. Pa
tirta, kad džiovos bakteri
jos, išnešiojamos su knygo
mis nėra pavojingomis, nes 
yra labai silpnos ir todėl 
greitai nustoja savo veiki
mo, nespėdamos užkrėsti 
savo lipnumu sveiką žmo
gaus kūną. Džiovos bakteri-

a

ę

kartais teip galima išnešti 
su skepetaite įkritusią dul
kę, bet galima daryti tik ta
da, kada dar nėra daug aša
rų prisirinkę. Jeigu teip 
negalima gelbėti, tai reikia 
paimti viršutinį blaukstie-1. , , ...jos, kad savo veiklumu uz-

- . - - m j krėtus kūną, reikalauja ku-spausti žemyn. Teip darant,; . .. r* x■ ... ,7 . .. 'no žmogaus ar gyvulio. Betspaudžiamuoju blakstienų • . x .. . .x ... jei tas greitai nepasitaiko,išspaudžiama laukan, su a- . . . . /. *- . ..... . -itai tuojaus nustoja savosaromis ir įkritęs daiktas. ... . ,T . ■- . . .Z .. . veiklumo ir greitai sunyks-Jeigu is akies įsemus ikri- . „ ... . ... .
tusi daiktą, dar jaučiama ta' Re,skia’ kad knJgos\ku- 
akies graužimas, tai reikia nos d2><>
palaukti valandėlę. Bet jei.; vininkų, sve>k>ems žmonėms.

... negręsia džiovos pavojum, gu graužimas nesimazma,; 6 r j

reikia kreiptis prie dakta
ro.

Vėjaraupiai.
Vėjaraupiai yra limpanti 

liga. Pas vaikus, šitos ligos 
apsireiškimas, pavidale iš
bėrimo, pasirodo tik po sep
tynių- dienų, bakterijoms už 
sikrėtus organizme. Prie iš
bėrimo randasi ir karštis. 
Už kelių dienų, išbėrimas 
virsta pūslėmis, tos trūksta

Druskos maudynė.
Imti saują druskos, sutar- 

pinti ją vandenyje ir tuomi 
numazgoti visą kūną, pas
kui greitai numazgoti šiltu 
vandeniu ir paskui kūną nu 
džiovinti. Tokia maudynė 
yra geru vaistu nuramini
mui nervų. Patartina tokią 
maudynę naudoti vaikams. 
Tokios maudynės duoda go
riausius rezultatus.
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KALĖDŲ DOVANOS
f Draugystes, kanos tari

©
(<g) Valdyba Br. D.L.I. Ijtuto Gvardijos, p* prii-
(§) globa h. Petro. Clovelaod, Ohio.
(©) Pir. J. VERSIACKAS,

Dirvą“ už Organą. įsiuvama Našiu

©
©
©

Jeigu geidi, kad Tamistos širdingi šiy Kalėdy linkėjimai ilgiausiai pasilikty © 
Tamistos mylimiausios ypatos atmintyje, pirk ką nors iš gražnp. Didžiausį rin-Ji 

kinį gražny ir pirksi pigiausiai, su tikriausi gvarantija, dalyko kokybės

“DIRVOS” KRAUTUVĖJE
2004 ST. CLAIR AVENUE N.E

YPS>

“Dirvos” Krautuvė yra didžiausia ir turtingiausia iš lie
tuviškų krautuvių Clevelande, kuri yra aprūpinta visokios rū
šies gražnomis iš aukso, sidabro, parceliono, brangiais braižy
mais stiklo indų, parcelioninių stovylų, kambarių papuošymui. 
“Dirvos” Krautuvėje užlaikoma pardavimui: Deimantai, vyriš
ki ir moteriški žiedai, nuo $12,00 iki $200,00, teipgi visokio pa
darymo auksiniai žiedai, teipgi ir šliubiniai. Visokio padaro bei 
didžio auksiniai, sidabriniai, paauksuoti bei nikeliniai laikrodė
liai, nuo pigiausio iki brangiausio. Didžiausis rinkinys visokių 
moteriškų ir vyriškų auksinių špilkų, branzolietų ir neišskait- 
liuojamų moteriškų įvairiausių papuošalų.

Brangesnės rūšies svietiškų ir religiškų paveikslų, liet
sargių (parasonų), vyriškų diržų nuo 25c. iki $5,00, visokios rū
šies veidrodžių ir kitokių toiletinių reikmenų, britvų, sidabrinių 
peilių, šaukštų, šaukštelių, sakučių ir kitokių, augstesnės rusies 
gaspadorystės reikmenų.

“Dirvos” krautuvėje yra parduodama daug pigesnėmis 
kainomis negu kur kitur, o ypač sidabriniai ir auksiniai dalykai.

Vice-pirm. F. SAUKEVIČIUS, 
1115 E. 68th Str.

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

Iždo raš. A. REMEIKA 
. 8024 Sovinski Avė.

Iždin. M. SAUKEVIČIUS, 
3815 Kelly Avė.
Vada* ir Komandierius

K. SAIMONAS. 848 E.143rd Str.
'4=4' : Kapitoną* J. KILIKAUCKAS 3816 Kelly av.
© | Kapiton. J. SABALIAUSKAS. 615 E.97th Str.NE.
@ i Liutinantas J. ŠUKYS. 615 E. 97th Str. NE.

, Ofieieriu* J.MAČIULAITIS. 2003 Hamilton av.
zg\ Ofieieriu* J. T. NEURA. 2202 Hamilton av.

i Feltfeb. M.ABUKAUSKAS. 2062 Hamilton av.
* Signaliatas

(©) M. GRUODIS. 2011 Hamilton Avė.

©

©

Valdyba Lietuve* Sun; Kareiviu n. Kuiainro 
Gvardijos Cltnland, Ohio.

Pirmin. J. MAKSIMA VYČIUS,
1542 E. 36th Str.

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

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

Fin. rašt. CIP. SELICKAS, 
6202 Heisley Avė. S. E.

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

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

Oficieriai:
P. ŠARKAUSKAS. 1301 E. 55th Str.
J. MAKSIMAVYČIUS. 1542 E. 36th Str.
F. PIEČAITIS. 1802 E. 35th Str.
J. URBŠAITIS. 1448 E. 33rdStr.
J. GAIDELIS. 1402 Oregon Avė.

Signalietas.
J. ŠALČIUS. 1399 E. 41*1 Str. 

GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA
, VYRO, DEL SAVO MOTERIES.

Jei Tamista Kalėdų ” 
Dovanoms nupirksi ;; 
savo moterei siuva- ” 
mą mašiną, tai netik * ’ 
suteiksi puikią Kalė- “ 
dų dovaną, bet ne- :; 
reiks daugiau jei iš- • • 
metinėti, kad daug ’• 
pinigų atiduodama ;; 
drapanų krautuvėms ” 
ir siuvėjams. Tokią ; ’ 
dovaną nupirkęs už- ; ’ 
ganėdinsi pilnai savo ” 
moterį irsave. Pas “ 
mus galite gauti pui- * ’

kiaušių siuvamų mašinų ir ant lengviausių išmokėjimų. Atsi- ’ ’ 
lankykit ir apžiūrėję užsakykit jau dabar. ; ’

“Dirvos” Krautuvėje,
2004 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio ’’

© 
© 
©

Kodėl męs galime parduoti daug pigiaus už kitus?
1) Todėl, kad męs perkame už kelis tūkstančius dolerių 

antsyk ir mokame iš augšto.

2) Todėl, kad mums turint savo nuosavas tam namas, ne
reikia mokėti randa.

©
© 
© 
©I 
©@ Valdyba Draugystės h. Kazimiero Karalaičio

©

3) Todėl, kad mums nereikia užlaikyti brangiai apmoka
mų knygvedžių bei specialistų pardavėjų.

Todėl, tai męs, galime parduoti pigiau negu tie, kuriems 
viršminėtos sunkenybės yra neišvengtinomis.

Todėl, užkviečiame atsilankyti ir apžiūrėti, o persitikrin
site, kad pas mus yra prekės daug pigesnės, negu kur kitur ir 
atsilankę busite patenkinti dar tuom, kad pas mus galėsite gau
ti nuo mažiausio iki didžiausio, nuo pigiausio iki brangiausio, 
ir nuo praščiausio iki gražiausio, reikalaujamų dalykų.

Taigi, todėl “Dirvos” krautuvė, yra geriausia krautuvė 
pirkimui KALĖDŲ DOVANOMS.

©
©
©

Uetuvys pas Lietuvį!” Obalsis susipratymo

‘Dirvos’ Krautuve
2004 St. Clair Avenue

Norvood, Man.
Pirmin. JURGIS VERSIACKAS,

• 1184 Wuh Str.
Vice-pirm. KLEM. SPIRIDAVIČIUS 

1025 Washington Str.

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

Fin. sekr. JON KAVOLIAUSKAS, 
13 Luis Avė.

Iždin. JUOZAS AKUNEVIČIA,
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILEIŠIS, 
1162 Wa*hinaton Str.

© 
©

©

©

©
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ir apielinkės kolionijų lie- 
buiįįrS tC sud pB5į ‘SUIBĮAIU 
užsirašyti “Dirvą” ir užsi
mokėti pinigus jam, teip 
kaip musų pačių ofise.

“Dirvos” Adm.

Vaclovas
John st. New Britain, Conn. j 
ir apielinkėse “Dirvos” ge
neroliškas agentas, Padėka- 
vonės Dienoje (Thanksgi- 
ving Day) lankysis užrašy- 

’nėdamas “Dirvą” New Ha- 
vefle, Conn. Todėl šiuomi 
liudijame, kad galima užsi-

1 į prenumeruoti “Dirvą” ir 
užsimokėti prenumeratą, 

į < teip, kaip mųsų ofise.
9 “Dirvos” Adm.

Dovanos! Dovanos!!
Kas užsirašys “Dirvą” 

per manę ant metų prisiųs- 
dami $1,50 gaus vertės 40c. 
knygų ir “Dirvą” per me
tus.

Malonėkite paminėti ko
kių knygų norite. Pinigus 
siųskite “Money Order” 
arba markėmis.

J. J. ŽILIS, 
1647 Oregon avė., Clev. O.

MOTERĖLĖS!. Jeigu norite atsikratytie to įki- 
“^"^•raus savo vyrų pasiteisinimo, kad 

pas barberį turėjau ilgai laukti, kuomet jus jų užklausiatė 
nedėldienio rytmetyje: Kur vakar vakare buvai, kad apie 
antrą valandą šiąnakt namuo parėjai? Tų išsikalbinėjimo 
išvengimui, nupirkite dėl savo vyry

Kalėdp Dovanoms Britvą

Bus tamistos vyrui puiki Kalėdų Dovana. Nereiks teip 
ilgai laukti pas barberj ir eikvot pinigus už skutimą bei tą 
ilgą laukimą. Geriausi pirkti vieną iš šių britvų, nes jos y- 
ra gvarantuojamos ir permainamos, kad ir sudužtų.

Męs jų turime nuo $1.00 ik/ $6,00.
Didžiausi ir puiaiausi rinkinis. Kreipkitės

“DIRVOS^ KRAUTUVĖN,
2004 St. Clair Avė- Cleveland, Ohio

Barine, Wis.
t T. Vėgėlė, 10291/, Lock- 
^ood avė., yra įgaliotas 
ib* voe” agentas. Todėl

Reikalavimai.
Reikalingos merginos, ne- 

jausnės kaip 18 metų am
žiaus, mokintis dirbti ciga
rus. Gera mokestis išmokus 
darbą.

American Cigar Co.
E. 9 St. & Woodland Avė.

“Dirvos” Agentai
Kur gulim* gauti nusipirkti “Dir

vą” ui 6c. ka* s*v*itą.

Touagatoum, Ohio,
3. Sabai, 28 Murdock at.

Nav Britai*. Comu
V. Gilarifla 96 John atr.

Waterh*rjr, Co**.
K. C. Kasamokaa 97 Bank «t.

^^Deimantiniai Žiedai!
(jT z '' Męs užlaiKome gražų rinkinį visokio di-

------džio Moterišką ir Vyrišky Deimantinių Žiedy

Visokio didumo Nuo $12.00 iki $200.oo.
ir visokiu kainy

Parduodame labai prieinamomis kainomis

“DIRVOS” KRAUTUVĖJE,
2004 St. Clair Avenue : Cleveland, Ohio

5>©©©@©©@©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

I šokiu Mokykla(g) 4
© PROF. KLIMAVYČIAUS

®3704 SU PERIOR AVENUE. 1 ARPE E. 36 IR 38 GATVES
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Draugijų reikalai. |

- SLA. 136 kuopa laikys 
susirinkimą, seredos vaka
re 13 d. Gruodžio, 7 vai. va
kare, Žvaigždės svetainėje, 
2041 Hamilton avė. Malonė
site visi nariai susirinkti, 
nes bus rinkimas naujos vai 
dybos ant ateinančių 1917 
metų. Teipgi norintieji pri
gulėti prie viršminėtos kuo
pos malonėsite ateiti ir pri
sirašyti.

Rast. A. Gedgaudas.

TMD. 20 kp. susirinkimas 
atsibus petnyčioj, 8 d. Gruo
džio, 1916 m. Tos kuopos 
nariai nepamirškite ateiti, 
nes tai bus metinis susirin
kimas. Bus renkama valdy
ba ateinantiems metams ir 
daug svarbių nutarimų irtt. 
Kurie neužsimokėjo už šius 
metus, malonėkite užsimo- 
kėt ir naujų narių atsives
kite.

Už. rašt. V. Jankauskas.

Draugystė šelpimo nuken 
tėjusių dėl karės, susitvėrus 
laike p. Martaus prakalbų, 
Gruodžio 4, turės pirmą sa
vo susirinkimą, kurs atsi
bus 10 d. Gruodžio, 2 vai. 
po pietų, M. Rusecko štore- 
lyje, 2318 prie St. Clair avė. 
Susirinkite visi.

J. J. Žilis, sekr.

T. P. Kriiananaku, 102 E. Centre st
Broohiya, N. T.

M. A. Milukas, 416 Hooper st
A. Struminski, 184 Grand st

MoateOo, Mas*.
B. P. Miškinis, 35 Arthur st

i Vyrams $4.oo Merginoms $2.oo už
1 10 LEKCIJŲ.

Lekcijos atsibuna kas PanedSlio ir Pėtnyčios vakarais
1 nuo 8:00 iki 11:00 valandų.

Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai išsilavinti 
'šokius šokti, tad atsilankykite į viršnurodytą vietą, o męs

©gvarantuojame, jog išmokinsime visokius šokius ir į trum- ©
@pą laiką beskirtumo, ar jauną, ar seną. Tel. Cūy. Central 7622-R (®)

Subatoj, 28 d. Spalio šių metų, atidaro

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

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

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

Jonai, kur-gi tu taip skubiai begi?
Nagi pa*

T3L' W. VVISZNIEVVSKl
f/__ Ą rVl1 1024 KESILWORTH AVĖ. S. W.

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

Pardavimai.
Parsiduoda Grosemė ir 

Bučernė. Teipgi saldainių ir 
minkštų gėrimų krautuvė. 
Parsiduoda už prieinamą 
kainą. Puikį vietą dėl lie
tuvio.

1417 E. 21st Str.

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

“Dirvos” Administracija.

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
“DARBININKAS”

“DARBININKAS” eina utStninkais, ketvergais ir su 
balomis.

“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.

“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.

“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

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

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

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

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

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

Adresu:

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

. -y- ū



Savaitinis Kalendorius

9 S. — Leokadijos
10 N. — Loreto 2 N. Ad.
11 P. — Sabinos
12 U. — Aleksandro
13 S. — Lucijos
14 K. — Herono
15 P. — Valentino

Jau

kalbų, paskaitų ir deklema-įkalaujant, visi saliunai busi 
cijų, kad pavarius agitaciją uždaryti. Saliunai bus už- 
už tautiškąją spaudą ir tau- daryti 12 vai. subatos nak- 

į tiškas draugijas. Beje, 14 ties iki utarninko rytui. Iš- 
d. Gruodžio kalbės p. J. V. Į vada daroma, kad Naujų 

: Liutkauskas, iš Brooklyn, Metų šventė yra svarbiau- 
| N. Y. Susirinkite visi pasi- sįa s už visas kitas šventes, 
■klausyti gabaus kalbėtojo,i0 kad saliunams esant ati- 
p. Liutkausko. darytais, tos šventės svar-

-- ba mažinama, tad saliunai 
i-------------------------------------- tą dieną turės būti uždary-

Nesusitaiko. Rengiantės t ti_ Tokiu budu bus dvį die- 
.statyti naują stotį “Union nos> tikrai šventos, 
istation”, geležinkelių repre
zentantai pasirinko pato-
giausią vietą, prie kurios Geriausi vaistai nuo viso- 
reikalinga dalis žemės ant kių ligų galima gauti su ge- 
kurios stovi valdiškasis ju- i j * 
rininkų ligonbutis, bet ligon j 
bučio perdėtinis atsisakė i ■ 
duoti atsakymą geležinkelių i ; 
kompanijoms. Geležinkelių’ 
kompanijos pasiuntiniai nu- .

■važiavo į Washingtoną, kur 
patyrė, kad valdžia nesu
tinka parduoti dalį žemės, 
ant kurios stovi ligonbutis. 
Reprezentantai sutiko nu- į 

i pirkti visą plotą ir užmokė- ■ 
ti kiek reikia. Valdžia suti-! 
nka parduoti visą žemę su 
triobėsiu, bet tik tada, kada 

.Clevelande suras kitą atsa
kančią vietą ir galutinai ten 
įtaisys ligonbutį.

Reikalinga pagelba.
nuo kelių mėnesių šv. Ale- , 
xijaus ligonbutyje guli lie- : 
tuvis, kunigas M. Pėža. Li
gą turi, kaip daktarai sako, 
inkstų sugedimo. Reikalin
ga operacija, kuri, supran
tama, reikalauja pinigų, o 
tų ligonis neturi. šiuomi 
męs atsišaukiame į Cleve- 
lando kaip ir kitų kolionijų • 
lietuvius, prašydami parin
kti aukų ar kokiu kitokiu 
budu sudaryti pinigų. Ypa
tingai šiuomi prašome lie
tuvių draugystes pasigailėti 
seno Amerikos lietuvio ir 
jam suteikti pagelbą.

Kunigas Pėža yra geras 
lietuvis tėvynainis. Jis sa
vo gyvenime Amerikoje, ne
krovė sau turtų, bet jei kuo 
met turėjo skatiką, visuo
met prisidėjo su juomi prie 
lietuvystės, visuomenės rei- 
kalų. Todėl jis šiądien yra A^^id Co. firmos prie E. P1™** k° Pr*nn\erat?
vertas pagelbos. Lietuviai 9 gatvės. Gaisras platinosi tik $1.50, nes bepaliovos ki- 
šiuomi yra labai prašomi smarkumu ir tik po ke_ lant popieros kainai, busime 
jam pagelbą nešti. jlių vaiandų gaisrininkų ta- Prlverstl Pabrangintie pre-

Aukas galite priduoti po suvaidytu. Nuostolių pa- num.eratą.V męS’. .kaiP kad 
“Dirvos” Redakcijom Au-;daryta iki 50,000 dolerių.;nekune laikr^iai 3au dabar 
kas męs pakvituosime vie- Ims vaiandą laiko kol trio. pabrangino. Juk prenumera- 
šai. bėsis bus atitaisytas. 500 tos laikas skaitosi ne. nuo

Redakcija. darbininkų, tarpe kurių dį. Naujų Metų, bet nuo dienos 
-------------- rbo apie 350 moterių ir me- s

\ . rgų, neteko darbo. Iš gy-
Martus vieton. Bulotos, vasčių gaisre niekas nenu- 
Pirmiaus Clevelande kai-, kentėjo, nes gaisras ištiko į

*—bėjęsrp. Bulota du vakarus, ■ nakčia, kuomet niekas ne-į 
turėjo dar kalbėti ir 4 d. ’ ’ 
Gruodžio. Paskelbimai buvo 
išplatinti ir salė pasamdyta. 
Žmonių susirinko tik apie 
30 ypatų, o p. Bulota ne at
vyko, net žinios apie save 
ne atsiuntė. Vakaro rengė
jai pasijutę nesmagiame pa : ką, J. Jaczembskį ir A. Mi- 
dėjime, užkvietė pakalbėti! lerį. Visi jie užpuldinėjo 
salėn atsilankiusį p. Martų, gatvėmis einančius žmones 
kurs trumpai perstatė Lie- ii* juos apiplėšdavo, atimant 
tuvos vargus ir subarė tuos, pinigus ir laikrodėlius. Pla- 
kurie čia Amerikoj tarp lie- čiausis jų darbo laukas bu- 
tuvių kelia trukšmus, ardo mo prie Superior skersgat- 
vienvbe ir tuomi kenkia T .ip vio. Bet tai vra mažiausis

THE ST. CLAIR AVĖ.

SAVINGS & LOAN C0.
įKORPORUOTA PER OHIO VALSTIJOS VALDŽIĄ.

Už padėtus pinigus mokame penktą nuošimtį nuo die
nos padėjimo iki dienos atėmimo.

Taipgi taupymą galima pradėti nuo vieno dolerio ($1.00) 
ir aukštyn.

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

išlygų.

CLEVELAND’O LIETUVIŠKA
Namų ir Paskolos

BANK A
Atsakančiausis įstaiga Cleveland ’e 

pinigų sutaupinimui, Prižiūrima ir įkor- 
poruota per valdžią valstijos Ohio ant

C3T $250,000.00

Priimame sutaupinimui pinigus ir už 
padėtus pinigus mokame 5%

iriausiais patarymais t i k 
Usevičiaus Aptiekoje, 1172 
E. 79th St, Cleveland, O. 
Bell Rosedale 2417

Cuy Princeton 1539-R

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

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

Prospect 953 Central 6488 ______

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

St. Clair Avenue N.

SŠŠuSSa

NUO ADMINISTRACIJOS 
šiuoini primename “Dir

vos” skaitytojams, - kurių 
prenumerata pasibaigė, kad 
malonėtų ją atnaujinti ki
tiems metams. Laikai dabar 
geri, pinigų kiekvienas turi, 
tad kiekvienam yra galima 
prenumeratą atnaujinti be 
jokių sunkenybių.

Administracija.

DR. J. ZW1CK,
LIETUVIŠKAS gydytojas.

1935 St. Clair Avė. N .E.
(Ant kampo St. Clair ir East 20 gatves) 

Ant Pakilčio Aptiekos.
OFISO VALANDOS: 

Ryte: nuo 9:00 iki 1CH30. 
Vakare: nuo 6:00 iki 8:00.

TELEFONAI:
Bell Prssp. S79.

Princeton 1558-R 
Princeton 2113-R

Krajava Pirtis:
Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk į musų

BUCERNE IR GROSERNE

Ciy. Clitr. 4236,

Gyvenimo telefonas:
Nakties laiku:

.........  ~ PIRTĮ -------
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-gi statome bankas,
A. SOGOLOWITZ,

2347 E. 38 GATVĖ. Arti Woodland.
. Central 2595- W ,

ui

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

2041 HAMILTON AVĖ. Cay. Central Į781-L

Sudegė kriaučių “šapa”. Užsiprenumerookit Dabar
Ištiko gaisras trioboje John .................. . .

'• užsisakimo. Užsisakydami 
adresuokite šiteip.

•‘DIRVA”
2004 St.Clalr An, Clinliad, Ohi«

Dr. FRANCIS KENNEDY,
DENTiSTAS
OFiso Valndos:

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

Panedėlių. U tarai n kų ir Seredų vakarais 
nuo 6:00 iki 7:30.

Bali Bmtelt 2377-* Cey. Cnt. 6(76-8
5402 Supsrior Avenue 

Cor. E. SSth Str. CLEVELAND, O.

PARDAVIMAI.
Parsiduoda farma su visais reika

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

Kreipkitės laišku arba ypatiškai.
L. Bednarski, 

2110 Prospect Are.

ALEKNAirEUKACSKASI
pirmos kliasos

Mšsinyčia Ir Daržovių I 
KRAUTUVE I

Išvežioja užsakymus j visas da- : 
jlis miesto. Draugyjų vakarų ren- :: 
gėjai ! Paveskite mums ap- ■ 
rbpinimą jus rengiamus vakarus :: 
valgomais dalykais, męs turėdami ■; 
mašiną išvežiojimui greičiausiai ir :: 
tinkamai išpildisime.

6712 SUPERIOR AVĖ.
: latHalt 166-8 FriacatH 1M14 :

Gerieusios Gyduolės

DEWOYNO’S
APTIEKOSEį 
1653St.ClarAi.PncL 17 ą. 
6502 Fili! A«., Cor. E. 65th (Tod)

Čia dirbą lietuvy* registruotas ąptieko- 
riu*— A. ŽABARAS.

5608 FlMtA«., Cor.E. 57tl.
Čia dirba lietuvy* regiitruotas aptieko- 

riu>— J. Smailis.

4052 E. 71 $t Cer. Himrd 
3878 E. 71st, Cer. Li*$log

Lietuviams pas beturiu* aptiakorius <a-

F. DECKER

Gelažies Krautuve.
HARDVVARE

Rioberines ir smalinė stogų 
dengymui popieros. Įvairiau
sių ryšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavoj imui šepe- 
tųir t t ir tt
Didelis rinkinis Pečių, visokių sudy- 
nų, plačiausia rinkinis įvairių-jvai- 
riausių dailydėms įrankių ir 1.1, ir L t.

2155 St. Clair Avė.
Central J785-W

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj
KNINGYNE GAUNAMOS KN1NGOS:-

Aiaopo PaMkot — pust 364 ....«......................................................... !
Andersono Pasakos — pusi. 82 ................................................................
Apie Sveikata — puaL 16 .............................................................................
Audra Rosijoje — pusi. 65 .........................................................................
Diedai ir Gražina — pusi. 61 .....................................................................
Japonų Konstitucija — pusi. 61 ......................................... .......................
Kaip Bulgarai ingijo laisvę (dalis I) .......................................................
Kaip Bulgarai ingijo laisvę (dalis II) ..................................................
Kaip Japonai ryvena dabar — pust 48 ..............................................
Kas ii ko pareina? .............................................................................
Kelionė j Europą — pusk 52.................................................. ..................
Kelionė j Šidlavą — pust 48.....................................................................
Konradas Valenrodas — pust 24.................................................................
Ko mus mokina žvaigždės? — pusi. 32..................................................
Kražių skerdynė ir jos pasekmės ...........................................................
Kuomi žmones gyvens — puti. 56 .......................................................
Kun. A. Burba — pusi. 20 ...........................................................................
Kaip gyvena Latviai — Suomiai —Anglai, — pust 65.................
Lietuviška Chrestomatija .— pusi. 180 ..............................................
Lietuvių tautos klausimai Europos karės metų — pust 102 .. 
Lietuvos Gaapadinė — pusi. 80 ............................................................
Mainieris ir Leberis — pusi. 60 ..............................................................
Našlaitė — pusi. 22 .................................................................................. ..
Naujas būdas išmokt rašyti — pusi. 24 .............................................
Nuo degtinės*— pusi.........................................................................................
Padėjimas Lietuvių tautos rusų viešpatijoje — pusk 120 .... $1.00 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 ................. .. ..............
Perspėjimai apie šventų tikėjimų ...............................
Rodos motinoms — pusi. 18 ...........................................
Sulaukė — pusi. 132 .....................1.................
SLA. Istorija (1886—1915) $1,50; audimo apdar. 
Švintant — pusi. 126 ........................................................
Tamošius Besotis — pusi. 24...........................................
Trachoma — prie šviesos — pusi. 100 .................................................. 20c.
Vaikų Draugas — pusi. 64 .......................................................................... jg,..

Visas šias knygeles SLA. nariai gauna už pusę kainos. 
Reikalaudami knygų, parašykit aiškiai knygos vardų.

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

A. B. Strimaitis,
307 W.30thST. - NE W YORK, N. Y.

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

. 20c. 
20c.

. 10c. 
20c. 
10c.

. 15c. 

. 15c. 

. 10c.
15c. 
15c. 

. 20c. 

. 20c.
40c. 

. 35c.

15c.
10ę.
10c.
10c.

10c.

25c. 
12.00.


