
Iš Lietuviškų Dirvų. 
Korvvood, Mass. 

Liūdnos ir nelabai geistinos 
žinutės tegalima prauesti iš 
šio miestelio, kadangi tar}' 
mųsų biolių lietuvių nesutiki 
mai verda, kaip geležis puode. 
Pernai metais čionai sutverta 
»oc jalistų kuopa. Nuo to lai- 
ko nieko geresnio negalimais 
girsti, kaip tik vieni ginčai ir 

ergeliai. Tam viskam kalti 

mųsų socijalistai. Jų daugu- 
mas priguli į tautiškas drau- 

gijas ir anose kelia savo pa- 
prastus truksmus. Jiems ne 

gera tas viskas, kas veikiama 
tautos labui ir nepraktiška, 
kas katalikiška. Žodžiu sa- 

kant, jie nori visas draugijas 
paversti socijalistiškomis. Jie 

susieję į susirinkimus be jokio 
atžvilgio, be sarmatos visa ka- 
karine saukia, kaip žydai si- 

nagogoje, nesiremdami nei 
kiek ant konstitucijos, arba 
ant pačios dr-jos nutarimų. 
Negana to, jie išgirdo, kad 
čionai sutverta nauja pašai pi- 
ne sv. Jurgio K. draugija. 
Čia tai jau jiems kaip dagį 
kas po nosimi pakišo. Nema- 
tė, nei negirdėjo, ką toji drau- 

gija veikia, tik tiek patyrė, 
kad ji yra katalikiška ir po- 
draug užsiimdinėja tautos rei- 
kalais. Šito taigi jiems buvo 

perdaug. Taigi stojo skersai 

kelią ir ėmė šmeižti, kaip ant 

visos dr jos, taip ir ant pavie 
nių sąnarių, kam, girdi, ji ka 
talikiška ir dar tautiška. 

Draugija tuo tarpu į tokius 
“šviesuolius” neatkieipia savo 

domuuio. Darbuojasi visi są- 
nariai išvien ir jiems tas kuo- 

geriausiai sekasi. Į sąnarius 
beto jokie karštuoliai fanati- 
kai nepiiimami. 

7 d. Rugpiučio čionai pa 
rengta prakalbos (Kas anas 

parengė? Ar nauja drja? 
Red.). Kalbėtojais buvo p. 
Norkūnas iš Lawrence, Mass. 
ir dar vienas, kurio pavardė 
man nežinoma. Kalbėtojai 
kalbėjo rimtai, neužgaudami 
nei jokios organizacijos, bet 
kiekvieną pagyrė ir ragino 
lietuvius organizuoties, nuro- 

dydami jų naudingumą. Taip- 
gi klausytojus ragino gerbti 
savo tautą ir pagyrė visus 
tuos, kurie tautos labui dar- 

buojasi. Nemylinčius savo 

tautos pavadino išgamomis. 
Už tokį atvirumą gerb. kalbė- 

tojui tegul bus ačiū. Taigi 
tuojaus nekurie rnųsų vyrukai 
pamatė ir persitikrino, kad 

jie nėia tokiais, kokiais ture 

tų būti ir, regis, tasai savęs 
pamatymas jiems pasidarė la- 
bai nesmagus. Išėjus k ilbėto 

jams laukan, tuojau juos ap- 
nyko ir sukėlė trukšmą. 

Ne visi socijalistai panašiai 
elgiasi. Nekurie jų vyrai ge- 
ri, mylį dorą, su anais tegali 
na rimčiau ir pasikalbėti. Btt 
jų daugumas, tai tik karščiuo 
jasi, nelyginant, kaip vištos 

pasodytos ant kiaušinių: ot, 
ims ir čia tuojau tau išperės 
socijalizmą! Ne, vyručiai, to- 

kie dalykai greitai neatsiekia- 

mi, viskas reikia šaltai ir rim- 
tai svarstyti, reikia mesti ša- 

lin tą nuodingą vienpusišku- 
mą! Įteikia proto, reikia tė- 

vynės meilės! 

Newark, N. J. 

Rugpiučio 5 d. čionai grei- 
tasis traukinis ant vietos už- 
mušė Antano Vilkelio sūnų 
10 metų senumo. Vaikiukas 
buvo augalotas ir gražiai iš- 
auklėtas. Ištisą Liepos mėn. 
lankė parapijos mokyklą. 
Mokinosi katekizmo ir kitų 
katalikiškų priderysčių, nore- 

Žilvitis. 

damas pri Ošti prie pirmo- 

8iop išpažinties. Rugpiučio 
pradžioje tėvai vaikiuką su- 

laikė duo mokyklos, paliko 
uamie, kad butų tėvams ver- 

reivystėje pagalba. 
Motina neatjauzdama savo 

vaikiuko nelaimės ir savo, 
pasiuutė jį kepyklon duonos 

parneštų vakarienei. Nabaš 
uinkas vaikiukas, paėmęs sau 

maišelį, nuėjo kepyklon, nu- 

sipirko du kepaluku duonos 
ir ėjo namo skersai geležinke- 
lio. Tuo tarpu netikėtai atbė 

go traukinis ir jį ant vietos 

supiaustė. 
J. Kelmelis. 

East St. Lotais, III. 
Lietuvių parapijos mokyk 

loję mokslas prasidėsiąs pir- 
momis Rugsėjo dienomis. Dar- 
bai prie padidinimo bažnyčios 
ant 54 pėdų, ir pridirbimo 
prie senosios klebonijos 58 

pėdų dėl 3 klesruiruių, ir sve- 

tainės apačioje, eina vėžio 

žingsniu, labai išlėto, bet vis- 

gi mokykla paskirtu laiku 
bus priruošta. Kontraktorius 
ir darbininkai yra lietuviai. 

Parapijos tvarką paėmė į sa- 

vo rankas patsai klebonas, 
kun. J. Gadeikis, komiteto 
skundui pas vyskupą nenusi- 
sekus. Darbininkų Jabai sun 

ku gauti, kad jų daug šiame 
mieste reikalauja, pradėjus 
statyti kelias naujas dirbtu- 
ves. Viena dirbtuvė, sakoma, 
lėšuos anti milijonas dolerių. 
Ateitis šio miesto, rodos, labai 
graži dėl Letuvių. Merginų 
vis jaunų pribuna tai iš Lietu- 
vos, tai iš kitų miestų. Vestu- 
vės po vestuvių slenka. 

X. 

Byesville, O. 
čionai Rugpiučio 8 d. nak- 

čia užpuolė ant vietinės krasos 
piktadariai ir išplėšė netik pi- 
nigus, bet ir krasos ženklelius. 
Sakoma, jeibių padaryta ant 

kelių tūkstančių dolerių, o 

piktadariai, kaip paprastai, 
pasislėpė 6au, niekur jų nesu- 

randama. 
Su darbais pas mus gerai, 

diibama kasdie pilnas laikas. 
Lietuvių randasi mažas bure 
lis, visi sutikime gyvena, ka- 

dangi čionai nėra smuklių. 
F. J. 

Youngstown, 0. 
Užmanius kun. V. Vilku- 

taičiui sušaukta naujai tveria- 
mos parapijos susirinkimas. 

Lietuvių susirinko pusėtinas 
būrelis ir sumetė naujos lietu- 
viškos parapijos naudai arti 
500 dol. Pats kun. Vilkutaitis 
tam tikslui paaukojo 50 dol. 
Ačiū už aukas broliams lietu- 
viams ir seserims. Dievas 
duos, nereikės su dvasiškais 
reikalais trankyties pas sve- 

timtaučius, nes trumpu laiku 
turėsime savo bažnyčių. 

J. S. 

So. Omaha, Nebr. 
Su darbais pas mus gerai, 

pribuvusiems iš kitur darbas 
gauti lengva. Lietuvių čionai 

nedaug gyvena. Parapijos rei- 
kalai vedama puikiai ir lietu- 
viai bažnyčią noriai lanko. 

F. Versocky. 

Stevens Po i n t, Wis. 
Mikas Kulas (?), vietinės 

poperinės dirbtuvės darbinin- 
kas, Rugpiučio 10 d. paėmė 
už savo mėnesio darbą 50 dol., 
ar tai gal kiek ir daugiau ir 

parėjęs namo atidavė savo 

žmonai. Kulasienė iš tų pini- 
gų išleido kokiems tai narni 
niems reikalams tik kelis do- 
lerius, o likusius iukišo siuva- 
mos mašinos stalčiun. Andai 

jai prireikė pinigų, atidarė 
stalčių, bet anų jau nei pėd 
šakio. Ieškok dabar vėjo lau- 
kuose. Mųsų moterėlės su to 
kiais savo pasidėjimais daug 
pinigų prakiša. 

X. 

rili bulei phiu, Pa. 

Į vietinį uostą garlaiviu 
“Hannover” atkeliavo nesenai 
iš Kauno gub. rusas (starovie- 
ras gal), lvan Siemcevič. A- 

dresą turėjo pas savo pažįsta- 
mus šiame mieste. Jis atkelia 
vęs su savo broliu. Emigraci 
jos valdyba jo brolį tuojau 
išleido, o jį nusprendė grąžin- 
ti atgal, kadangi jis keliauda 
mas ant laivo susipešęs su ke- 
liais jūreiviais. Nebūtų tai 
rusas! 

Tuo pačiu laivu atkeliavęs 
ir nekoksai L. Smočyla, bet ir 

jis žadama grąžinti, nes vienos 
rankos du pirštai pertrumpi. 

D. Z. 

Turtingos 
amerikonės, 

Amerikos milijarderių ir 

milijonierių eilėse moterįs turi 

įžymias vietas. Yra moterų, 
kurios paveldėjo didelius tur^ 

tus, paliktus joms tėvais ar 

tai vyrais. Tos ponios tan- 

kiausiai nei nežino, iš kur ir 

kaip joms tie turtai verčiasi. 
Bet randasi Amerike ir tokių 
moterų, kurios savo turtus pa- 
čios valdo ir užsiimdinė a vi 
sūkiais reikalais. Pačios savo 

turtus d'dina, pigiai pragy- 
vendamos ir besigailėdamos 
sau nusipirkti reikalingiausių 
daiktų. Ir kas tai do tikslai 
rinkti taip turtus? 

Štai nekurios turtingos a- 

menkonės. 

Tarp anų pirmą vietą užima 
mirusio gelžkelių “karaliaus” 
Harrimano pati, Mary W. 

Harriman, kurios asmeniškas 
turtas apskaityta $75.000.000. 

Apart milžiniško ilgumo 
gelžkelių, ponia Harriman 

kontroliuoja taippat Night 
and Day Bank of New York 

City, ir tame buste turi savo 

biurą. 
Ponia Harriman kadangi 

pati užsiimdinėja savo turtų 
reikalais, su vienu savo pagel- 
biniuku. Tūkstančiams dar 

bininkų ji suteikia pragyve- 
nimą. 

Pirk Dėžutę Szendie 
pamėgink dėžutę o niekad 
nenorėsi kitokių cigare- 
tų. Snv. Vai. prezidentas 
negali rnkyti geresnių 
cigaretų kaip TURKEY 
RED. 

PARDUODA VISI PREKEJAI 
S. Anargyros korporacija, savastis 

The Aaericaa Tobacco Co. 

CIGARETTES 
yra padirbti iš čysčiausio 

Turkiško tabako ir turi 

puikų skonį randamą tik 

geriausio darbo cigaretuose. 

įTVerfcosS! ecrpnAa 
oa*RB7TES, 

*THS.:ULlQi 

Paskui Harriman seka po 
nia Hetty Howland Greeu,ku 
rios turtai siekia $55.000 000. 
Ka°metai ji tik vienų nuošim- 

čių iš savo kapitalo aplaiko 
$2.200.000. 

Ponia Green turi 76 metus; 
jos turtas paeina nuo tėvo Ed 
vardo Mott Kobinson iš New 
Bedford, Mase., kuris 1865 
metais numiręs, palikdamas 
jai $9.000.000. Teta jai pali- 
ko $4.000 000 

Energiška moteriškė iš tų 
paliktų pinigų sukiovė dide- 
lius turtus. Ji gyvena mieste 

Hoboken, N. J. mažame bute- 

lyj. Savo apsiej mams ji labai 
mažai pinigų išleidžia, taip 
kaip paprasto darbininko pa- 
ti. 

Toliau seka milijonierė 
Russell Sage, našlė po gar- 
siam tos pačios pavardės fi- 
nansistui. Ponia Sage savo 

turtus dalija vargšams ir mok- 
sliškoms iustaigoms. 

Milijonierė Penfield turi 
turto vertės $60 000.000. Šita 
milijonierė yra mylėtoja mu 

zikos ir dailos. Tam tikslui ir 

pinigų daug išleidžia. 

Meigina Alena Gould turi 

turtų vertės $25.000.000. Ji 
turi 42 metu ir savo turtus 

pašvenčia filantropijai, dau- 

giausiai vaikų prieglaudoms. 
Ponia T. Angelą Scully 

turtinga $12.000 000. 

Moterų, turinčių nuo vieno 

milijono dolerių lig dešimties, 
yra daugybė, kurias sunku ir 

išskaityti. 
Nors tais milžiniškais kapi- 

talais Amerika tegali pasi 
girti. 

Ispanijos karalius Alfonsas 
andai sugrįžo iš Anglijos ir su 

savo kabinetu apkalbėjo ne- 

sutikimus su Vatikanu. Pre- 
mieras perskaitęs ilgą Ispani- 
jos agento prie Vatikano no- 

tą, kurioje išdėstyta Vatilj^n; 
nusiskundimai ant dabartinės 
Ispanijos valdžios. Paskiau 
nutarta nenusileisti Vatikanui. 

Vokietijoj mėsos kaina taip 
aukštai pakilus, kad nekuriu 
provincijų miestuose iiaudis 
daro susirinkimus ir reikalau- 

ja pas valdžią, kad mėsos įve- 
žimui visos sienos butų atvi- 
ros. Vokietijoj jau senai mė- 
sos trūksta, tatai ir nestebėti- 

na, kad tam tikslui skerdžia- 
ma arkliai ir šunes. 

mnA 

Šiaurvakarinėse valstybėse ištisi miestai miškų gaisrais sunaikinti. Keturiose valstybėse milžiniški 
miškų gaisrai padarų dideliausius nuostolius. Išdegus teritorija užima daugiau vietos, nei šios valstybės 
suėmus krūvon: Vermont, New Hampshire, Rhode Island ir New Jersey. Sudegę taippat keli šimtai 
žmonių. O tas visas miškas buvęs valdiškas. Nekurtose vietose dar ir dabar gesinama. 

Dr. G. M. Glaser 

Sziuomi apreiszkiu pagodotai visuo 
rneniai, jog esu seniausias gydytojas aut 

Bridgeporto, praktikuojant per 19 me 

tų, perkėliau savo ofisą ir gyvenimą 
savo locuą namą po nr. 

3149 No. Morgan. St. 
Kerte 32 rosgat. 

Mano ofisas aprūpintas naujausiais 
budais gydymo. Visus ligonius steng 
siuosi užganėdinti kaip ir ligsziol. Pasi 
tikėdamas, jog gerbiama publika ir to 
liaus mane rems, esi u namie ant kiek 
vieno pareikalavymo dieną ir naktj. E 
siu specialistas ligose vaikų, moterų it 

vyrų. ir užsendintose ligose. Darau vi 
šokią operaciją. Liekuosi su pagarba 

Telefonas Yards 687 

Dr. (i. lilaser 
3149 South Morgan Street 

Kertė 32-ros gatvės. 

DR. F. DOZINCa 
Lietuviškas Daktaras iš 

seno K rajaus. 
Ofisas 519 Milvankee Avenue 

Pboae Moaroe 801 

nuo 10 iki 12 ryte ir nuo 6 iki 9 vakare 
Gyvenimas 1629 N. Spaulding Avė. 

Tel. 4828 Irvlng Park 

priesz 9 vakare ir nuo 12 iki 2 po piet. 

DR. J. L. ABT 
Pasekmingiausiai gydo visokias vyrisz- 

kas moteriszkas ir vaikų ligas. 
VALANDOS: 

Nuo 8 iki 9:30 ryte, nuo 4 iki 5 po piet ir 
nuo 6:30 iki 7:30 vakare. Nedeliomis nuo 
8 iki 10 ryte. 

DR. JOSEPH L. ABT 
1832 S Halsted St., Chicago, 111. 

Telephone Canal 37 

Telephone Yards 3716. 
CJRA VISI PAS 

Juozapa Ridiką. 

Turiu duleię salę dėl 
mitingų, veselijų ir tt. 

8258 Illinois Ct. berte 33 

J. ADOMAITIS 
UŽLAIKO 

PUIKU SALIUNA 
Szaltas alus skani arielka 
ir kvepenti Havanos Cigarai 

17ta Ir Union Are. Chicago 

Lietuvišlra«j S»1’’nnas 
PETRO JAUKSZCZIO 

Oi vyreli alus, o 
stiklai milži- 
niszki, geriau- 
sias vynas dek- 
tine rugine o ei 
garai tai net isz 
paezios tnrkiįoE 
kaip rukai tai 
net dūmai kve- 

pia 
2158 W. 23 rd ST. 

berte Leavitt st Pitone Canal 4019 

Paduodu dėl žinios vi- 
siems lietuviams! 

Kad asz Juozapas Barevicze jau antri 
metai kaip asz uždėjau tikrą lietuvisz- 
ką sklodą visokių gėrynių arba (Whole- 
sale Liųuor Dealer). Užlaikau visokius 
gerymus nuo pirmutinio iki paskutinio 
ir parduodu pigiau negu kiti. Teipogi 
turiu Saliuną ir Svetainę dėl Mitingų 
Veselijų ir Balių. Meldžiu visų brolių 
lietuvių, kad reikalaudami kokiu nors 

gerymų, kožname reikale kreipkitės pas 
mane, ale ne pas žydus, nes gausite ge 
resnius gerymus 'už pigesnę kainą ir 

katrie ateisite kaip persitikrinsite, bu- 
site visi užganėdinti. Ant pareikalavi 
mo siuncziu visokius gerymus j visas 
dalis Ameriko 

JIOZAPAS BAREVICZE 
1701 —1703 80. ('anai St. kam. 17 St. 

CHICAGO, ILL. 

1, T. ZACMETO 
Notary Public, Real 
Estate ir Insurance. 

Ezamlnavoja Abetrlctas, ir at- 
lieka kitas visas reikalas No- 
tarlasso pigiai Ir atsakanoziai. 
Visą savo derbą gvarantnojn. 
Eikit pas lietuvį o ne pas sve- 

timtautį. 

917-S3rd8t 
542$, 

► 

Seniausia Lietuviszka Karczetna 
CftICflGOJE 

L. AZUKO 
3301 Auburn Ava., karte 33oios g**1** 

Dėlto asz ir turiu seniausiu ruginiu >r °?j?Žį52 
e rymu, kaip szalto aluczio. Gardžios ari*1 
— —-—mm ovuiauoitį 

gerymų, kaip szalto aluczio 
ir kvepenczių cigarų 

Kur begi Ra«,aif 
Nugi pas PET- 

f RA 8ZLAKI, n08 

esu labai isztross- 
kęs, o pas ji g“11' 
ma atsivedyti. 1108 

jis turi bavarska 
alų, gardžią ruską ocziszczina, ci£aru" 
net iaz Havanos. Tai ilgiau negalioja® 
Tamsta kalbėti, lik sveikas, turiu aku- 
binties, prie to jis duoda geriausias ro- 

dąs visokiuose reikaluose ir provose, 
Teippat eina už vertėja j visokius sudus, 
priima visokias provas, teippat ir už u** 

uiusztus fabrikose iszvaro teisingiausia.^ 
Parduoda namus ir lotus visose dalys^J miesto. Padirba visokias poperas. Pa- 
skolina piniarus ant namu ir būdavo ji-s 
mo. Teippat užsiima su asekuraci ja na- 

mų ir rakandų. 
PETRAS 8ZLAKIS 
(Tarpe 33 Plaee ir 83 Street.) 

3321 AUtSURN AVĖ. CHICAGO, ILL. 
Telefonas Yards 2451. 

VIENATINIS LIETUVIU HOTELIS 
ROCHESTERYJE 

JOS RICKIO 

Užlaiko puikų rtių, eiių ir pultelį: pui- 
kiausę arielką Havanos cigarus. Pribu- 
vęs keleivis visados gauna nakvynę it 
visą patarnavimą. 
781 Clifford kertė Henry 8t. 

KUR VAŽIUOJI SIMAI? PAS 

JURGI ARTISZAUSKA 

t 

Nes jisai 
užlaiko 
ezaltą alut | 
peri ausią 
degtinę, o ; 
cigarai vai- 
<ine, tai 
iet isz pat 

Kauno. ■'i 

J. ARTISZAUSKAS 
3253 S. Halsted St. C'hirago. 

* 

--—-- 

KUR VAŽIUOJI POVILU 

MUKI s 

Užlaiko szaltą alų, geriausę degtinu ir 
kvepenczius Havanos Cigarus. 

WM. MUKUS, 
722 W. 120th St. West Pullman,IU. 

Tel. West Pullman 104 

Jonas Brazauskis 
— UŽLAIKO — 

PIRMOS KLIASOS SALIURA 
Szaltas A lūs, Gardi* Arielk 
Kvepianti Havanos Cigarai 

3200 So. Halsted St. Chicago Iii. 
Kampas 32-ro Str. 

Telephone Yards 2750 

FIRMOS KLIASOS SALIUNAS 

T. RADA.V1CZE 
Linksminkis brolau pas mane atėjęs 

nes asz užlaikau szalta alų, geriausia 
vyną ir rugine DEGTINE, o cigarai tai 
net isz pat Turkijos o prieto turiu dide- 
lę Halle delei Mitingų, veselijų ir kito- 
kiu susirinkimu, kuris pas mane atsi- 
lankys tai bus szirdingai priimtas ir sn- 

ramintas lieku Su godone, 
T. RADAVICZE į 

933 — 33rd. Chicago, III. 

Phone 1044 

Lietuviškas Sali imas 
NORTH CHICAGOJ. 

Užlaikau ge- 
riausius gCry- 
mus, szaltą 
lų geriausią a^ 
rielką ir puiJ| 
kilis U a vanoki 
cigarus. Esu ar I 
gentu WestSi- " 

dės Brewery 
Ea pas mane 

atsilankys bus užganėdintas. 
JOS DACKEVICZE 

lOth and Victoria Sts. Nortb Chicasro. 

Samuel Kulwinsky 
Didžiausia Liker Sblodas. 

Užlaikau geriausius gerymus, szalta 
alų, geriausia arielka vardu “fiUG 
B¥ RYE” ir kitų visokių gerymų ir J 
puikiausius Havanos cigarus. Teipgil 
pristatom orderius į namus ant viso-1 

kių balų. Isz toliaus atvažiavusiems j 
atiuokam kelio kasztus. 

9055 Commercial A?, kampas 91 gal 
Tel. So. Chicago 5783. 

LIETUVIAI I8ZDIRBEJAI 

Geriausiu Hmnos Domėsti 

WHITE KOSJC CLUB 
8ABOTSKI8 ir LĖTU KIS 

4614 So. Wood St 


