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ITALAI PAĖMĖ TOLMI

kuomet vokiečių artilerija 
bambardavo miestą, vokie
čių aeroplanai mete bombas 
iš viršaus. Daug užmušta ir 
sužeista civiliškų žmonių.

teipgi daugybę karinės me
džiagos.

330 svarų sprp 
džiagos ant p: 
vės Rottweil (Vitembergi-

•. Rymas. Italų armija užė
mė Tolmino, kuris buvo di
džiai bombarduojamas. Au
strai traukiasi.

VARTAI J LEMBERGĄ 
JAU ATIDARYTI.

Cleveland, O., Penktadienis, Rugpjūčio (August) 18d., 1916

nciosme- 
:o dirbtu-

13,000 karei 
vių; teipgi . virš 1,000 sužei

si gražiausia pasaulyje ka
tedra. < Ikišiol dar toji kai* 
tedra nenukentėjo, tiktai K-

Calonne ir trecią rytuose 
nuo Armenteries.

Vokiečiai bandė mus ata- 
kuot netoli nuo Hohenzo- 
llerna, bet tapo atmušti”.

Redakcijos 
: Žodis

vokiečių aeroplanu pasiro
dė ant miesto Dover.
metė kptunas bombas, ku
rios apart išdaužyiao langa 
nepadarei didelių naoatoS^ 
Anglų aeroplanai
tis priešą ir padangfete an t 
jūrių ištiko muša. 'ĮMk Į - 
tatas: V vienas vokiečių 1' •- 
deras užmuštas, o
sužeisti .^

salas Hindenburgas apėmė 
vadovavimą ant
nio fronto iiuo Rygos net 
iki Karpatų. Visame frontai 
kareiviai šaukė “oh”. »• '•

Zėppelinai mete bombas 
Kemerne. Į Kememą (į va
karus nuo Rygos) atlėkė 
3 zeppeliriai ir numetė ke
lias bombas- Nuostolių ne
padaryta jokių.

ir tame, kad padės anglams 
ir laikui atėjus sujungtomis 
spėkomis užpuls ant Com- 
bles ir Guillemont. x

Francuzų raporte skam
ba : “Maži susirėmimai,

212, kurią austrai buvo drū
čiai apdrutinę. Męs paė
mėm 1563 kareivių austrų 
į nelaisvę teipgi 57 oficie- 
rus ir kelias mašinines ka- 
nuoles.

Ant kalno Piano, pakal
nėje Treuz, teipgi paupėje

Austrų orlaiviai atlankė 
Veneciją. Italų kariškas 
štabas oficiališkai paskelbė, 
kad kelioliką austrų orlai
vių atlėkę į Veneciją metė 
bombas. Kelolika namų su
griauta, iš gyvasčių nenu
kentėjo niekas. .

AUSTRAI VISUR AT 
MUŠAMI

Vokiečiai atmuša rusus. 
Berlynas paskelbė, kad ru
sai pradeda nusilpnėti. Vo
kiečiai sulaikė rusų ėjimą 
link Lembergo, labiausia 
apylinkėse Batkovo ir Ar- 
buzovo, į vakarus nuo Zalo- 
če. Karpatuose.vokiečiai a- 
tėmė nuo rusų Staravipčiž- 
na kalną ir privertė trauk
tis atgal.

Kaizeris duos Lenkijai au 
tonomiją. - Vokietijos kai
zeris, kurs ikišiol buvo va
kariniame fronte, išvažiavo 
į Varsavą, kad ten apskel
bti Lenkijai autonomiją. 
Tai trečias kaizerio žygis 
Lenkijos autonomijos dėlei.

la ant austrų armijos ir stu 
mia link Haličo ir Jezupolo.

tus nuo Gorizia ir į šiaurius 
nud Tivoli, męs paėmėm 
533 austrų j nelaisvę ir ke
lintą rtiašininių kanuolių.

Abelnai nuo 6 d. Rugpjū
čio iki šiam laikui,.męs tu? 
rime paėmę austrų nelai- 
svėje 15,393, tarpe kurių

380 ofideri^įApart to,
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urepas. Vokiečių atakus, 
kurius darė prie bažnyčios 
ir kapinyno Maurepas, mes

viai šaukė ^oh” ir a £ tas 
austrų oficierams pridavę 
spėkų ir drąsos, kad atsilai
kyti prieš rusus—to kores
pondentas nepaduoda)., .. .

es matome lietuvi
ninkus, kurių čia 

Amerikoje .priskaitoma ke
li tūkstančiai. Kadangi mu- 
$ų ūkininkai, lietuviai, pa- 
"geidauja žinių link ūkės ve-

Toliaus į šiaurius mus ka- 
riumenė perėjus per upę 
Wallone, užėmė vieną kilo
metrą priešų pozicijų į ry
tus nuo Oppachiasella.

Divizija pėkstininkų nr.

RUSŲ LAIMĖJIMAI PRIE 
UPĖS SERETOS.

Kartu su ateinančiomis 
žiniomis apie paėmimą Sta- 
nislavovo, ateina žinios apie 
naujus rusų laimėjimus a- 
pielinkėje upės Seretos. Ten 
rusai privertė austrus pasi
traukti iš gerai apdrutintų 
pozicijų apie Vroblevską ir 
Gladki, paimdami Monoste- 
žinską. Laike dviejų dienų 
mūšio rusai x paėmė nelai
svėn apie 5,000 austrų ir vo
kiečių. Tose apielinkėse g& 
nerolas Ekk . laike šešių 
dienų mūšio paėmė- nelai
svėn austrų ir vokiečių 268 
oficierus

te, Monte Galam orą, aug- 
štumoje Asiago, ant kalno 
Cimone ir Seluggia, apie 
Astico, Tasino ir Pasubio, 
veltui priešas norėjo atakuo 
ti musų pozicijas. Visus ata
kus pasekmingai atmušė- 
mė. -

Aeroplanas priešo mėtė 
bombas ant Monfalcone, 
Saint Canziano ’ir Pieros, 
bet nuostolių nepadarė.

150 mylių ilgumo, linkui 
Lembergo.
- Linija kokia rusai dabar 
turi, prasideda nuo Brody 
ir šiaurrytinio Galicijos ru- 
bežiaus ir tęsiasi net iki 
Karpatų.

VOKIEČIŲ AEROPLANAI 
ATAKAVO

da francuzai paėmė vokie
čių trečią liniją nuo Herde- 
court iki upės Somme.

Paėmimas trečios vokie
čių linijos buvo baisus. Bom 
bardavimas buvo toks sma
rkus, kad už kelių mylių že
mė drebėjo.

Tranšėjose kareiviai su 
nekantrumu lauke paliepi
mo, kada turės šokti ata-

Italai. sumušė austrus. 
Rymo žinios praneša, kad 
italai sumušė austrus prie 
Carso ir paėmė 100 nelai- 
svių, su dviem kanuolėm ir 
mažumu amunicijos.

W SMJITII1$ UIKRAŠT1S

Vienna. Paskutiniame 
austrų raporte skamba: 
“Atidavėme Stanislavov be 
mūšio”. Tame raporte sako, 
kad austrų armija užėmė 
naujas pozicijas apielinkė- 
je Stanislavov ir Moneste- 
žinska.

Staiga baterijos 'nutilo. 
Pasigirdo balsai švilpimo 
ir prisakymo, kad gamintu- 
si prie atako. Po keliato se
kundų pasigirdo rėksmas: 
“Pirmyn”! Iš tamsių urvų 
pasirodė kareiviai, kurie vi
su smarkumu bėgo pirmyn. 
Paimtoji vokiečių linija bu
vo labai apdrutinta. Ji su
sidėjo iš trijų eilių tranšė
jų, o nekuriose vietose buvo 
net keturios.

Daugybė apkasų, fortai, 
kurie buvo padirbti del ap
sigynimo — viskas teko 
francuzams ir tai tik per 
valandą ir dvidešimts mi- 
nutu. V’

Francuzų nuostoliai buvo 
daug mažesni, negu tikėta
si. Visi vokiečių pasiprieši
nimai buvo veltus. Po smar 
kaus mūšio, kuris ant galo 
buvo durtuvais, francuzai 
įėjo į kaimą, kuris buvo vi
siškai kanuolių suardytas.

AUGŠTYN.
nas. ’ Koresponden-
ily News”. Oswald

FKokio-nors
I suomet žiūrėsime į dalyką 
!• bepusiškai, t. y. mums rū

pės kas yra veikiama, b ne 
keno vekiama. Mums nerū
pės kokios sriovės ar kokių 

' pažiūrų žmonės šitą ar aną 
veikia, bet kaip veikia. •’ To- 

’ dėl darydami peržvalgas ar 
? plačiau apkalbėdami vieną 

ar kitą dalyką, visuomet 
: busime neutrališkais ir sa-
• vo simpatijas ar neprie- 

lankumus^ išreikšime lygiai
•- visiems, be skirtumo, kas ir 
, kokios spalvos drabužius 
į dėvėtų.
į Nuo polemikų ir barnių, 

kurie šiądien yra užviešpa- 
tavę musų laikraštiją, mes 
stovėsime toli ir jų neprisi- 
leisime, vengsime jų ant 

7 kiekvieno žingsnio, nes ži- 
u n ome gerai, kad tos pole- 
£ mikos musų visuomeniško

• gyvenimo ramumą suardė 
iki pamatų. Į daromus 
mums užmetinėjįmus, nuo 
kurių nemanome būti liųo-

? sais, neatkreipsime atydos, 
| ignoruosime juos; atkrei- 
t psime atydą tik tada, kada 

matysime užmetimą pama- 
r tuotu.
K Eidami prie ramiųjų žino 
t nių gyvenimo, męs turime 
A atmintyje ir tokius žmonių 
S reikalus, kurie iki šios die- 
I nos buvo užmirštie Tais rei- 
Kkalais 
E Skus t

KĄ RAŠO FRANCUZŲ 
KORESPONDENTAS.
Korespondentas francu-

zu laikraščio “La Liberte”

Petrogradas. Paėmimas 
Stanislavovą, centro geležiu 
kelių subėgimo vakarinėj 
Galicijoj, yra didelis rusų 
laimikis, nes Stanislavovas 
yra pirmi vartai per ku
riuos galimaįeti į Lembergą. 
Iš Stanišlavovo eina daugy
bė geležinkelių į visas pu
ses. Nuo Lembergo atstu 
yra tik 87 mylios.
Stanislavovas jau kelis kar 

tus, laike šios karės, buvo 
rankose rusų.

•7 Su leidimu šio pirmo nu- 
-Įnerio “Dirvos” į platųjį pa- 

■ ^ulį, matome reikalu tar
pti žodį tiems, kuriems^ šis 
Špmeris teks skaityti, i^asa- 
:;^ant savo ■ tikslą. • £

Mes šiuomi neprisimda- 
•''me nešti kultūrą ir (Relę 

ąpšvietą lietuvių vįčuome- 
: nei, nes skaitome tokius pri
žadus bevertės, kadangi 
į ikišiol, visi tie, kurie tokius 
^prižadus darė,, nė vienas ne- 
" dalaikė savo žodžio, o duo
btas ir sulaužytas žodis, su 

? laiku nustoja savo prasmės 
' ir svarbos. Todėl, jeigu ir 

inęs tokius prižadus pada
rytume, jie neturėtų svar- 
bos. Bet mes ir be prižadų 

į stengsimės, kiek galint, kad 
f padaryti’ šiek-tiek naudos 

visuomeniškame ir kasdie
niniame lietuvių gyvenime.

Mes visur ir visuomet 
l stovėsime ant tautiškos pa- 
h pėdės, todėl visuomet rem- 
ji •ūme ir agituosime kiekvie- 
l ną* sumanymą, kiekvieną 
f veikimą, bile tik matysime 
•• jį naudingu lietuvystei, lie- 
; tuviškai visuomenei.

Kiekviename visuomeniš- 
' - kamk darbe, ar apsireiškime

FRANCUZAI EINA PIR-
• • MYN;

Paryžius, Po didelių ir 
kruvinų. mūšių, faneuzai 
įvarė, kylį į vokiečių linijas, 
tarpe Combles ir Peronne. 
Armija gen, Tayolle -dabar 
ilsisi, o tuo tarpu gamina
ma naujos spėkos, kad vėl 
Užpulti vokiečius.

nuolėmis.
Ant dešinio kranto upės 

Meuse (Verduno fronte), 
mes pasislinkome pirmyn į 
pietryčius nuo Fleury’

Ant kairio kranto upės 
Meuse, smarki buvo ataka 
ant musų tranšėjų į pietus 
nuo Avocourt, bet musų 
artilerija savo ugnimi su
laikė.

RHEIMS VISAS UGNYJE
Po mėnesinės'pertraukos 

vokiečiai pradėjo smarkiai 
bombarduoti neapdrutintą

RUSAI ARTINASI PRIE 
HALIČO.

* Petrogradas. Halič ir 
Brzežany paskutinė austrų 
apsigynimo pozicija kelyje 
į Lembergą, esą jau rusų 
bombarduojama.

Rusų armija randasi tik 
už 6 mylių nuo Haličo. Ma
noma, kad Haličo fortai tuo 
jaus, turės griūti. Paėmus 
Haličą, nėra abejonės, kad 
Lembergas nepateks į rusų 
rankas, kadangi austrai ne
įstengs jo apginti.

mynirikėms, trūksta žinių 
apie vaikų auklėjimą, apie 
švarumo užlaikymą, apie 
valgių* sutaisymą ir daug 
xitų dalykų,- kuriuos priva
lo žinoti kiekviena moteris, 
namų šeimyninkė.

Žinome gerai, kad lietu
viams, kaip miestuose, teip 
ir kaimuose gyvenantiems 
trūksta žinių apie sveikatą 
ir tam panašiai. -

Todėl musų užduočia bus 
patarnauti lietuviams visa
me. Tad, apart suteikimo 
įvairių žinių, mes vesime 
“Dirvoje” Moterių skyrių, 
suteikiant joms įvairių pa
tarimų. Vesime skyrių Uki- 
ninkystės, suteikdami pata
rimus ūkininkams. Vesime 
sveikatos skyrių, kuriame 
kiekvienas galės atrasti pa
tarimus sveikatai reikalin
gus.

Tikėdami, kad savo pra
dėtam darbui rasime prita
rimą lietuvių tarpe, kviečia
me visus gero noro skaity
tojus ateiti mums į talką, 
suteikiant/mums žinių, ko
kias kas gali, ar tai iš lie
tuvių gyvenimo miestuose 
ar kaimuose, ar iš darbų 
lauko, iš ūkininkų gyveni
mo, ar šiaip kokių raštelių. 
Pasitikint rasti pritarimą 
ir parėmimą musų pradėta
me darbe, visiems ištiesia
me s^vo dešinę. .

Į _ Redakcija.

RUSAI PAĖMĖ STANIS- 
LAVOVĄ.

Londonas. Oficiališkos ži
nios praneša, kad Stanisla
vovą rusai jau užėmė. Armi 
ja generolo Lešyckio, kuri 
savaitė laiko kaip slinko 
prie Stanišlavovo, imdama 
austrų pozicijas vieną po ki
tai, privertė austrus atiduo
ti miestą be'jokių pasiprie
šinimų. Rusai užėmę Stanis-

yra ma- 
priešas 

smarkią Ugnį leido į musų 
pozicijas. Pereitą naktį pa
darėme keliatą atakų / ant 
priešo pozicijų, kurios 
mums nusisekė, nes” užė- 
mėm tranšėjas vieną prie

ITALAI ARČIAU TRIE
STO.

Geneva. Italų armija sle
nkanti nuo Gorizio į pietus 
randasi tik 13 mylių nuo 
Triesto. Austrų laivynas iš
plaukė.

Sulyg kitų informacijų 
pietinis ir vakarinis • Tolmi- 
no kraštas yra visas-ugnyje 
ir fortai tuojaus bus italų 
rankose.

7 Lietuvių Spaudos Bendrijos
X. prej. Ig. Sakalausko* Red. Asst.
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Suvienytose Valstijose__________ _ $1.50
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NAUJI AUSTRŲ 
ST0LIAI.
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Rymas- Ant augštumos 
Karšu, austrai panešė dide
lius nuostolius. Italai paė
mė dri naujas tranšėjas. Ita 
lų raporte sakoma:

Vienoje naktyje musų-ar
mijos II korpusas atmušė 
keliatą austrų kontratakų, 
paskui męs užatakavome 
priešo linijas į vakarus nuo 
Santo Grade ir kalno Betin
ka. Paėmėm nekurias dalis 
austru apkasų ir paėmėm 
1;419 kareivių nelaisvėn kar 
tu su 31 oficierų.

Ant kalnuotos pozicijos į 
rytus nuo Gorizos paė-' 
mėm kitas priešų tranšėjas

ITALŲ
Rymas. Austrp-italų fron 

te eina baisus nyišiai. Apie
linkėse Monfalc|na ir Go
rizia, italai visu smarkumu 
gula ant austrų ir stumia 
juos iš apdrutintų pozicijų. 
Viename tik mūšyje^ italai 
paėmė 2,000 at 
y, tii. 1 <4

Nors labiausiai yra atsi
žvelgiama ant mūšio, kuris 
verda pakalnėje upės Ison- 
zo, bet svarbus mūšiai eina 
visu frontu. Italai su dide
liu narsumu- muša austru v 
atakas, kurie daugiausiai 
išeina ant naudos italams.

Apielinkėje . Tolmino, - 20 
mylių į šiaurius nuo Gori
zio, mūšiai eina neaprašo
mi.

Italų raportas sako: “A- 
pielinkėje Isonzo musų ka- 
riumenė turi didelius lai
mėjimus. Prie Monfalcone, 
po dviejų dienų mūšio męs 
paėmėm kalną 121 ir Do-

Stanislavovą.
V artai į Lembergą jau Adaryti

KĄ SAKO ANGLŲ RA
PORTAS.

Londonas. Oficiališkas 
anglų raportas paduoda se
kančias žinias:

“Ant lygumos į šiaurry
čius nuo Bazentin-le-Petit, 
ištiko mušis, kurį mes lai
mėjome ir apielinkėje Mar- 
tinpnich męs paėmėm prie
šo tranšėjas. Į šiaurvaka
rius nuo Pozieres teipgi pa
ėjome pirmyn nuo 
400 jardų.

Musų nuostoliai 
ži,_nežiu ’rint, kad

DIDELĖ VIESULĄ VAKA 
RŲ FRONTE.

Londonas. Didelė viesulą 
kuri siautė karėą lauke, va
karinėj Francuzijoj, susta
bdė laikinai mušiua Neata 
sižvelgiant *■ ant to, vienok 
PirkadijoB fronta ėjo amais
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virinančios žinios, apie nūs

vienas

Iš Svietur

Vokietijos militarizing, o 
niekados nieko nesako apie

savo raporte vokiečiai pri
sipažįsta prie didelių smu- mė keturis kaimus. Teipgi 

sulaužėme liniją prie upės 
Strypą ir privertėmė priešą

spausti teutonus atimdami 
teritorijas, kurias teutonai 
buvo užkariavę. Vokiečiai

soo. Nuskandintas tapo vie
nok ne La Manche kanale,

ja nulenks savo galvą kad 
ir prieš paskutinės klesos 
vokietį.

u-amen- 
l yra tie- 
geležin-

kis: Nuo nevedusio, kuris 
per metus uždirba $2,000 
— pakelti mokesti ir nuo

geležinkelių
kompanijoms. Delto-gi vai

šijuje, paėmėme tvirtą tur
kų poziciją netoli to paties 
miesto. Turkai vejami nu

dirba $3,000 — pakelti mo
kestį. Kurie mažiau uždir
ba per metus, kaip augščiau 
parodytas sumas, tiems ne
reikės mokėti'mokesčių. To- 
liaus komisija pasiūlo pa
kelti mokestį, ant 20 nuo
šimčio tiems laimingiems, 
kurie metinio pelno turi 2 
milijonu dolerių.

Taip-gi | uždėti didelius

RUSAI VEJASI TURKUS.
Petrogradas. Karės mini

sterija pagarsino raportą iš 
veikimo rusų armijos užkau 
kazyje. —y

Sekančioj musų ofensy-

sitvarkyti, kad sulaikyti ru 
sų pirmynžengą. '

pajus ant savęs ir ant savo 
tautos.

Matyt, kaizeriui nusibodo 
braidyti po žmonių kraują 
ir jau nori nusiplauti ran-

civilizuotas žmo 
poje, turės atsakyti už savo 
5įalį kaltės šioje karėje. Pri-

Rumunija stodama karėn, 
sanjungiečių pusėn, su pus- 
milijonine armija guls ant 
Bulgarijos ir kiton pusėn 
perėjus Dunojų, Rumunijos 
armija, ras atvirą kelią net 
į pačią Sofiją, Bulgarijos 
sostinę, kadangi ten nėra 
jokios svarbios vietos, kuri 
Rumunijai užstotu kelią.

Pereitais 1915 metais Ru
munija priversta buvo už
silaikyti neutrališkai del to, 
kad matė, jog teutonai visur 
amą viršų. Bet šiądien ji 
jau kitaip žiuri. Sanjungie-

riuos milijonus turi pelno, 
o valdžia nieko iš to neturi. 
Jeigu šį pasiulyjimą ir kon
gresą^ priims, .»tąsyk fab
rikantai, kurie dirba amu
niciją ir kitus karei reika
lingus įrankius, turės mokė
ti 10 proc. nuo savų įplau-

mojo geležinkelių straikas, 
karo departamentas išdavė 

rugpjūčio armi- MOKESČIAI NUO ĮPLAU- paliepimą, kad milicija, ko
kia buvo dar palikta Me- 
xikoje parubežyje del ap
saugos palikti ant ilgesnio 21,000,000 žmonių., 
laiko. ' • ! _________

Milicijos ten randasi dar UŽPUOLIMAS CHINŲ 
ANT JAPONŲ.

Tokio. Japonų karės ofi- 
netikėtai užpuolė ant japo
nų garnizono Cheng-Yang- 
Fu, kur užmušė ir sužeidė 
17 japonų kareivių, ir vieną 
oficierą. Sulyg pranešimų

RENGIASI PRIE NAUJO 
SUSITVARKYMO.

ANGLAI ATMUŠA 
TURKUS.

Londonas. Karės ministe
rija praneša, kad visi ata
kai, kokie tik buvo turkų 
daryti, Egipte, ant anglų 
pozicijų, buvo atmušti su 
didelais priešui nuostoliais.

užimti vietą taikos komisi
joje, kurią skyria komisijos 
prezidentas. Komisija ta 
yra del padarymo taikos su 
Mexika.

Teisėjas Brandeis atsisa
ko dėlto, kad nenori per
daug apsikrauti teismų dar
bais.

PROTESTAS PRIEŠ PAR
DAVIMĄ SALŲ.

Kopenhagai. Pirmutiniai 
pranešimai skaityti Danijos 
parlamente apie pardavimą 
Suvienytoms Valstijoms sa
lų, vakarų Indijoj, iššaukė 
didelį protestą ir nepapra
stas diskusijas parlamente.

Tikimasi vienokTięad vis-

am Mjttag”, 
praneša iš austrų\generali- 
ško karės žinių biuro, kad 
rusai paneša didelius nuos
tolius savo ofensyve su au
strais.

Sulyg korespondento pra
nešimo rusai kariauja šį
met daug narsiau, negu pe
reitais 1915 metais. Perei
tais metais, būdavo rusų 
kareiviai mesdavo ginklus 
tranšėjose ir pasiduodavo 
priešams be mūšių, bet šią
dien tai yra retenybė, kad 
rusų kareiviai pasiduotų į 
nelaisvę. Jie kariauja lyg 
tol, kol priešas bus nuvei
ktas.

Nauja armija yra labai 
energinga, o prie to ir iš- 
mankštyta gerai. Jų oficie- 
rai pilni vilties, kad mūšį 
laimės, nieko neatsisžvelg- 
dami puola ant priešų. Vi
sur viešpatauja didelis en
tuziazmas.

ščio “Zeitun

cuzijos su Anglija pasielgi
mus? Manau, kad naujoji! 
karta tą visą panaikins”.
, Toliaus kaizeris prasita-į 
rė apie Angliją, kuri buk! 
visą kaltę verčia ant Vokie-Į

vykios apsuptos chinų ka 
riumene.

kad chinų valdžia suareš
tavo japonų pirklį. Tas gal 
iššaukė nemalonius santi- lerių. Kitokį valdiški išmo-!

jos priekaištą už iššaukimą 
karės. Juk tie žmonės, ku
rie šiądien yra kaltinami, 
pirmutiniai troško taikos.

Nepamano kaizeris, kad

silaiko šioje karėje.
Aš juo* ne esu! Manau, 

kad istorija - apvalys mane 
nuo tų purvų. . Nemanau 
visgi, kad paliksiu jau visai 
nekaltu.

žmonių žuvusiųjų 
remdamasis 

ge su savo žmona, general tūlai statistikai paeinančiai

italų garlaivį “Ne- 
žėglinį “Dina” ir 

pirmiausiai, sako Mohrat, francuzų garlaivį “Saint . . v. «. . tmums vokiečiams reikia 
kiek galint pasistengti, kad 
sutraukus komunikaciją 
tarp Anglijos ir Francuzi- 
jos, o tik tada galėtume

Iš EI! apsidirbti su francuzais

netoli nuo miestelio Mir. 
Vienas aeroplanas, kuris 
OAnq 'uzaĮMOtf ąuu ępojisad 
užatakuotas musų lakūno 
Kruteno. Priešų aeroplanas 
tapo pašautas ir paimtas 
nelaisvėn.

Apielinkėje Seretem, ar
mija generolo Sacharovo, 
išmetė priešą iš apdrutintų

RUSAI SUMUŠTI PER
SIJOJ. i

Londonas. Sulyg paskuti
nių turkų raportų, turkų 
kariumenė sumušė rusus ir 
paėmė miestą Hamaden, 
svarbią poziciją Persijoje, 
kurią rusai laike maršavi- 
mo ant Kut-el-Amara paė
mę buvo.

Žinia apie atėmimą Ra
madan atėjo tuojaus, kaip 
tik gauta žinios, kad rusai 
atmušti yra nuo Kerman- 
shah, svarbiausio .miesto 
prekyboje divonais, kurį 
turkai atėmė savaitė atgal. 
Armija turkų stumia rusus 
į Kaukazo kalnų šalį, sulau
žę linijas ant rubežiaus 
Persijos ir Mezopatamijos.

REVULIUCIJA ME 
XIKOJE.

Washington, D. C
Paso, Texas pranešta Wa- 
shingtonan, kad Mexiko so
stinėje kilo revoliucija prie
šais i 
valdžią, ir kad pat Carran
za pateko į rankas revoliu- 
cijonierių, kurie išvežė ne
žinia kur.

Valdžia Dėdės Šamo, val
diškų žinių apie tai T .
xiko neturi ir tam tikėti ne- cuzams netrūksta

Rusai perėjo svarbiausi 
punktą, kuris buvo kelyje 
linkui Haličo. Tas punktas 
tai yra upė Bystra, kuri įte
ka į Dniestrą. .

Generolas ščėrbatovas da 
lį savo armijos perkėlė jau 
per upę Zlotą Lipa artin
damasis prie Haličo iš piet
rytinio Šono. Užėmimas Je- 
zemy į vakarus nuo Tarno- 
pola ir visos eilės kaimų ir 
miestelių, generolui Both- 
merui gręsia pavojus, nes 
greitai gali būti perkirsta 
komunikaciją jo armijos su 
armija ginančia Lvovą nuo

Paėmimas Nadvomy su- 
Brody pusės.
stiprina kairįjį sparną ar
mijos gen. Leščyckio, kuri

armijos.
Pozicija gen. Bothmero 

jau prieš nekurį laiką bu
vo patėmyti, kad negalės at-; 
silaikyti prieš rusus, kadan
gi iš vienos pusės spaudė 
rusų armijos gen. Leščyckio 
sparnas, o iš kitos pusės ' 
gen. ščerbatovo.

Generolas Bothmeras < 
kiek galėdamas stengiasi, 
kad nepatekti į rusų spą
stus ir pienuoja naują išė-; 
jimg, kurjųftj^ąlėtų .pasjt- 
raukti arti Haličo, o tuomi 
rusams dar duotų progą 
pasislinkti .pirmyn 20 my-

Berlyne, paduoda gana žin
geidžią kalbą,* kokią turėjo 
su viena ypžta neutrališkų 
šalių.'

Visų labiausiai kaizerį 
kankina mintis, būtent, kad 
visas pasaulis, visi žmonės, 
žiuri į jį kaipo į didžiausį 
kaltininką europinės ka
res.

Ne pavyi 
zeris — žmogui kuris ant 
savo sąžinės turi atsakomy-

SU

ITALAI UŽĖMĖ AEROP
LANŲ STOTĮ.

Rymas. Italų armija po 
mūšio jjetoli į rytus nuo 
Gorizijos, užėmė austrų ae
roplanų stotį Aisovizza.

NEDALAIKO ŽODŽIO
Londonas. Lordų bute bu

vo pakeltas klausimas,. *ar 
yra laikomas žodis, duotas 
^irienvforns -Valsnioma

neims ilgai, nes pritruks 
spėkų. Galų gale turės nu
silenkti ęrieš sanjungiečius.

Visų pirmiausiai manoma 
perkirsti susinešimą Bulga-

(uvo^iI5sd^

pulkininku J. K. nuostoliai anglų armijos iš- 
pulkininku M. R. K. neša 808,000 užmuštų sužei- 
r gydytoju-pulkinin- stų ir žuvusių teipgi laivy

no 19,000. Į nelaisvę pateku- 
Abel- 

nas skaitlius nuostolių fran 
cuzų armijos turi būti maž- 

į San Antonio, kur daug toks pats, kaip ir an- 
Suv. Vai. kariu- glų- Italai neteko virš 200,- 

000 žmonių. Rusų nuostoliai 
yra paduoti- ant 8,500.000 
(?) iš kurių turijbuti už

jos, kuri nuvarė šalyn strai-.P^uosavimas Milicijos nuo muštų apie pusantro milijo- 
ko šmėklą. Mexikos parubėžio

Sostinėje ; viešpatauja* sulaikytas.
gręsia pavojumi austrų ar-, džiaugsmas ir ramumas, 
mijai pietų Galicijoj. Armi- lead matomai paviks susi- 
ja ta pastatyta gynimui taikinti abiejoms pusėms, 
Pruto.

Nuo 1 d
ja generolo Brusilovo paė- KŲ.
mė 83,943 nelaisvių. Washington. D. C. Demo-

Rusų raportas: “Apielin- kratiškieji senatoriai turė- 
kėse Novogrodka, Horody- jo savo susirinkimą, kuria- 
šča ir Stolbec, pasirodė me priėmė pasiulyjimą mo- 
priešų aeroplanai, kurie nu- kesčių komisijos, kad pakel- 
metė 10 bombų ant stoties ti mokestis nuo įplaukų. Pa-

KAIZERIO AIMANAVI-
— MAL-

Londonas. Koresponden

tuįrėti ant linijos čataldžy sujungti 
ir prie Bulair

Nuo Brody, rusai visa jie- i džia jokiu budu nenori da
ga stumia austro-vokiečių; leisti prie tokio straiko ir 
armiją link Lvovo, o teipgi • prezidentas Wilsonas deda 
ir plečia savo liniją, kas ru- visą energiją, kad tik suga- 
-ud ^qpSed ąjapip ujX sums jdyti abį pušį. Jeigu ir pa
ėmimas Stanislavov. Pasku- shingtono * konferencijoje 
tinioj operacijoj rusai pada-! nesimatys gerų pasekmių, 
rė 35 mylias pirmyn nuo galimu yra, kad • Wilsonas 
Tamopola ir į rytus nuo! pagrūmos paėmimu visą, ge- 
Bučača • ir jau randasi ne-; ležinkelių komunikaciją po 
toli Haličo, kuris yra pas- valdžios kontrole, kad tuom 
kutinis punktas ant kelio priverstinai, galėtų sutaiky- 
ginantis Lvovą. ti kompanijas su darbinin-

Teip tai visa apdrutinta kais., 
linija, kurią vokiečiai ture-. Washin: 
jo nuo Rugsėjo mėnesio pe- kutinės žinios atėjo iš Wa- 
reitų metų, ir tikėjosi dar shingtono, kad reprezen- 
turėti per ateinančią žie- tantai kompanijų geležinke- 
mą, tapo rusų paimta. \ lių ir vadai, darbininkų uni-

Paskutiniame raporte ru- jų susivažiavę Washingto- 
sų, kurį paduoda Petrogra- nan ir su prezidentu Wilso- 
das, praneša, kad austrų nu turėjo konferenciją, kur 
armija su generolu Bothme- tartasi apie galutiną susi
ni yra visai apsupta rusų taikimą darbininkų su kom

panijomis.
Konferenciją 

prezidentas Wilsonas ir ant 
jo šaukimo suvažiavo abie
jų pusių atstovai.

Pirmoji konferencija ne-;jMirė gyditojas Chica 
parode jokio rezultato, tikT gOje pasimirė žymus gydy
tai truputi ~ abi pusi sumin-^ojas john b. Murhy, kuris 
kštėjo. Kitą dieną atsibus fruvo žinomas netik Chica- 
kita konferencija; iš kurios :gojGj ir Suv. Val- 
prezidentas Wilsonas daug stijos^ kaipo geras gydy- 
ko tikisi. .... itojas ir uolus veikėjas svei-

Kompaniįos nusileidžia..; ^atos dirvoje. Paliko nuliu- 
poj dimę žmong. ir dųktę- 

ilgų tarybų, savininkai ' ge^- teipgi daug draugų ir 
ležinkelių sutiko ant kaiku-, pažįstamų gyvenančių-- Chi- 
fių darbinnkų reikalavimų,. cagOje^ ~ .
tarp kitų jie sutinka ir ant: _________ .21,000,090 ŽMONIŲ ŽUVO
8 vai darbo-dienos. KARĖJE.

Reprezintantai geležinke-! Gubernatorius Dunne išva- Berlynas. “Frankfurte 
lių kompanijų turi pilną teL žiavo į Mexikos parubežį. Zeitung”, paduoda abelną 
sę susitaikinti su darbinin- Springfield, Ill. Guberna- skaitlių 
kais, nes nuo jų priguli torius Edw. F. Dūnne drau- • šioje karėje 
straikas ar ne.

Iš kitos pusės, reprezen
tantai darbininkų pasakė žmona 
prezidentui, kad jeigu kom- Finn’u 
panijos sutinka ant 8 vai. Mey 
darbo kas labiausiai darbi-. ku- J." Franku išvažiavo 
ninkams apeina, tai kitus reitą nedėlią į Mexikos pa- šių skaitoma 50,000 
reikalavimus galima pave- rubežį.
sti * arbitracijinej komisijai Gubernatorius Dunne va 
ar taikos teismui, išrišti. žiuos

Prezidentas Wilsonas už- peržiūrės
ganėdintas. Prezidentas! menę, Illinois Valstijos 
Wilsonas labai yra užganė-' -------------
dintas iš tokios konferenci-.

VOKIEČIAI NIEKO NE
PAISO.

Berlynas. Parvažiavęs i 
svečius vienas oficieras iš 
karės lauko, pasakoja lai
kraščio korespondentams ir 
savo prieteliams, kad vokie
čiams kareiviams, o ypač 
oficierams, yra labai nema
lonu girdėti viso pasaulio 
paniekinimus vokiečių ka-

1 • i ■ OAA AAA reiviams, vadinant juos nie- no. Belgai nustojo 200,000. -r barbarai V(> 
Serbai dusyk tiek. Abelnai nes jei.
SS*- - "t J'ie * Pasileidžia kokių 
10,000,000 žmonių is kūnų barbariškumu tai tik todėl 
2,800,000 liko užmušti. • Da™aiy3Kun}’l> 131 "f waei, 

a • . 1 kad Pne to juos verčia kan-Apie teutonų nuostolius a ir ti 0
laikraštis nieko nesako tik

’ kad laike šios bai-: jr ^vq darbą
sios kares abi puses neteko

SKIEČIAI NORI PA-: 
■RKTI RUMUNIJĄ. 
Bukareštas. Dienraštis 
polia” praneša; kad Vd- 

prie Somme. Visas francu- ‘ kietija siūlo Rumunijai at- 
zų frontas yra aprūpintas lyginimą užkariautomis te- 
daugiausiai Anglijos karei- ritorijomis. per Austriją, 

dabartinę CaitTanzos viais ir amunicija> dėlto vo- kad tik nestotų į karę tal- 
kiečiams yra sunku atšilai-; kininlai pusėn, 
kyti, nes anglai su francu- ___ :__ __
žais visu įnirtimu gula ant *
vokiečių tranšėjų. Nors ^en. Amerikonai tiesia geležin- 
šimtai, tūkstančiai šovinių; kelius Rusijoje.

iš Me- e*na ve^tui, bet visgi fran-; Petrogradas. Susiorgani
zavo draugija Rus 

cneai]kė:non> nQrs tokioje šalyje - konų, kurios tikslai
kaip Me-ika visko galima. ARABAI SUGAVO LAIVE stl naujus

LĮ SU ŽMONĖMIS. !kelius deniu
Rymas. Telegramai iš Tri; eksportaciją. • \ .

polio praneša, kad vieną iš Mąskyoje žada įvykto di- 
dingusių laiveliu garlaivio - ? paroda AmenkoK is 
“Letimbro”, kurį nuskan- dlrbystes- 
dino austrų submarinas, pa
siekė kraštus šiaurinės Afri 
kos. Pasirodė, kad tame 
laivelyje buvo 8 žmonės, bet 
jau buvo numirę, matyt iš 
bado.. Visus tuos nelaimin- 
gtiosius 
siėmė ir nusinešė su savim. > ^uzl° menesyje šių ntetų, 

kad jūrėse nebūtų skandi
nami Suv. Valstijų laivai. 
Į klausimą atsakė baronas 
Creve; lęurs paaiškino, kad 
laiko bėgyje buvo paskan- 
dyti 3 laivai neutrališkų 
viešpatysčių, tarpe kurio, 
kaip rodosi, buvo vienas. 
Suvienytų Valstijų.

MAJORO MOHRADO anžlli “Lasvo”. Laike nuo 
NUOMONĖS. 2 iki 10 d- Rugpjūčio yokie- 

Rotterdamas. Majoras čių submarinai nuskandino 
Mohrat, žymus vokiečių 
karės kritikas rašo į “Ber
liner Volks—Zeitung”, kad 
Francuzijos likimas prigu- 

~ x . x. lės nuo Anglijos iš tos pu-Srundeis atsako uzmti ;s&( kaip ilgaį nQrės 
_vietąTaikos> komisijoje. kraują, nes Anglija sta

Washington, D. C. Narys to vigas savo spėkaS) kad tik • bet Holandijos pakrantė- 
Augsciausm Tribunolo tei- R„trblS1dn„s priešą _ sako se. Trūksta šešių žmonių.

r> ~ ™ . yra išsitaręsžmones ant palubio su-
Anglijos • lordų.; žeisti. -Sulyg žinių, kokios 

Kad tas yra tikra tiesa, ga-'-ateina į Reuter o biurą, vo- 
lima matyti iš to, kad submarinai nuskanr-
lija neperstojamai kanalu i d^no Danijos garlaivį 
gabena kareivius ir amuni- 
ciją Francuzijon. Taigi, ^eus

Francurijai karė kaštuoja 
daug pinigų. f

Paryžius. Valdiškai ap
skaičius valdžios išlaidas 
karės reikalams, pasirodo,

rijos su Turkija ir su cent- 
raHnėmis viešpatystėmis. 
Užėmus Niš, armija sanjun 
piečių gali lengvai užpulti 
Bulgariją. Ir tuoj Bulgarija 
pamatys, kad Vokietija jau* 2,000,000 DARBININKŲ 
bejiegų, Austrija visa griu-; IVRITŲ ANT STERAIKO 
vešiuose, tad ir .... niekas I Straikan išeitų 400,000 ge 
daugiaus nelieka, kaip tik \ ležinkelių darbininkų, kurie 
išnykti nuo Europos žemla- i priklauso prie unijų. Be to 
pio* -dar paliestų 1,600,000 kitų

Ant galo toks pat likimas; darbininkų, kurie liktų be 
laukia ir Turkiją. Vieninte-i darbo, kadangi interesai tų

KAS DEDASI BALKA 
NUOŠĖ.

Lyg šiol nieko nebuvo 
girdėti, kas dedasi Balka-

rfet1 paštaftmū Tfiė- 
nomis atėjo žinios, kad ir 
ten greko-serbų parubežy
je užvirė dideli mūšiai, kur 
sanjungiečiai nuo Salonikų 
užatakavo bulgarų armiją. 
Sanjungiečiai jau. paėmė 
stoti Dėiran ir ten pat ap
drutinta kalnelį

Tikimasi, kad čia prasi
dės'dideli mūšiai, kuriame 
ims dalyvavimą virš 80,- 
000 kareivių sutrauktų prie 
Salonikų. Tikslu tų mūšių 
yra,, kad apvalyti Serbiją 
nuo teutonų ir priversti 
Rumuniją įsimaišyti į šią 
karę, kuri turėtų stoti san
jungiečių pusėn.

Vienas iš žymesniųjų mi- 
litariškų ekspertų, Angli
jos, kuris per visą laiką šios 
karės tėmyjo anglų ’.veiki
mą Balkanuose, tvirtina, 
kad Bulgarija ir su pagelba 
turkų armijos neįstengs at
silaikyti prieš sanjungie
čius. prie Salonikų. Blogiau-



DIRVA

DARBAS IR PRAMONE
Stoka darbininkų. Pramo 

ninku laikraščiai tankiau ir 
.ė tankiau pradeda aimanuoti, i 
£ " kad įvairiose pramonės sa
fe koše stoka darbo rankų, sto 
B ka darbininkų, Amerikoje, 
K ypatingai Suvienytose Val
gį- stijose. Iš priežasties dide- 
ž lio darbų judėjimo fabri- 
ri' kuose šiuomi laiku, stoka 

darbininkų labiausiai atjau
ki čia. teip vadnžmi žeminiai 

kontraktoriai, kaip tai cy- 
‘ mento, plytų ir tam pana

šus išdirbėjai. Kontrakto
riai kaip ir tūli fabrikantai, 
kuose šiuomi laiku, stoką 
tos stokos priežastis mato 
emigracijos apsistojime. 
Nuo pradžios šiądieninės 
karės Europoje, iš užmarės 
žmonės neatvažiuoja, o a- 
part to, prasidėjus karei 
daugybė ateivių, kaip tai 
vokiečių, italų, grekų ir ki
tokių, išvažiavo savo šalin 
ir tokiu budu sumažėjo 
darbininkų skaitlius. Iš to 
matome aiškiai, kad Ame
rika jokiu budu negaji apsi
eiti be spėkų užrubežinių 
darbininkų.

Ypatingai, visose darbo 
ir pramonės šakose atjau- 
čiama stoka brangesnių 
darbininkų, aiškiau sakant 
amatninkų. Darbininkų al
gos kaskart kįla. Darbinin- 

h kų stoka visur ir todėl fab
rikantai ir kontraktoriai 
skundžiasi. Kaip rašo laik- 

į rastis “Contractor”, fabri- 
> kantų ir kontrakterių pasi

skundimai ant stokos dar
bininkų, eina iš. visur. Nuo
stoliai fabrikantams yra 

į dideli, nes netik darbininkų 
r stoka trukdo pramonę, bet 
\ ir augštos algos darbininkų, 
\ yra sunkiai atjaueiamos.

A^Mjybės eina blogyn.

tai ir kontraktoriai jausis 
kėblesneme padėjime negu 
šiądien kad yra.

Pramonės ateitis po ka
rės. T. W. Lamont, dalinin-

I Iš Lietuvių Gyvenimo I
fauti i n n i11 s 11 m imun

. LIETUVOJ.
KĄ VOKIEČIAI LIETU

VOJE VEIKLA.
“Naujienos” talpina lai-

kas firmos J. P. Morgan & šką, kurį gavo iš IJetuvos.
Šio laiško turinys, kaip 

jį paduoda viršminetas lai
kraštis, yra. sekantis:

Apie Lietuvos ūkiškąjį pa 
dėjimą Jums turbut ne kar
tą teko sužinoti iš įvairių 
korespondencijų, laiškų ir 
šiaip pranešimų. Iš musų 
pusės gal užteks- paaiškinus 
tą padėjimą bendrais ruo
žais ir bent kiek smulkiau 
jį charakterizavus dėl pas
tarųjų laikų.'

Lietuva, tiek kaimas tiek 
miestai, nukentėjo dėl ka-

Co., kalbėdamas apie pra
monės ateitį po karės, mė
nesiniam laikraštyje “Har-j 
pero Magazine” rašo išva-l 
dą kaipo dvi lekcijas, ku
rios turėtų būti panaudoto
mis kiekvieno žmogaus, įsi- 
teresuojančio pramonės rei
kalais po karės.

Tikrinama, kad po karės 
pramonė Europoje bus nu
puolus iš priežasties didelių 
skolų, kuriose Europos vie
špatystės bus paskendusios, 
išnaikinimo visų brangeny- rėš ir lig šiol kenčia labai 
bių, o labiausiai dėl finansi- sunkiai, 
ško sunykimo, kaipo svar- kiąnt ir besimušant, 
biausio pramonės paramo, sudeginta ar išgriauta Su- 
Teipgi tikrinama, kad po valkų, Kauno ir Vilniaus 
karės, Suvienytose Valsti- gubernijose daugybė kai-

Rusams besitrau- 
liko

Teipgi tikrinama.

ūkio sutvarkymą, pastaty
mą jo į normales sąlygas 
šiandien nei kalbos nėra.

Toks tai vidutinio ūkinin
ko padėjimas. Darbinin
kams ir mažiesiems ūkinin
kam nepalyginimai sunkiau. 
Gyvenama juk labiausia iš 
to, kas seniau buvo sutau
pyta, o jie juk tie darbinin
kai ir mažažemiai, neturė
jo arba beveik neturėjo ko 
taupyti.

Darbininkams yra ypač 
sunku, nes daugybė Lietu
vos dvarininkų išbėgo Ru
sijon, o jų paliktus dabar 
užėmė visur vokiečiai ir 
juos dirba. Patįs ūkininkai 
netekę gyvojo inventoriaus 
daugumos, nebeįstengia 
kaip reikiant vesti savo 
ūkio ir nebereikalauja tiek 
darbo, kiek paprastai buvo 
reikalaujama.

karės sunaikintas iki pama
tų. Kaip pats miestelis teip 
ir jo apielinkės visiškai iš
naikinta, o laukai 1915 me
tais likosi nesėtais- liudvi- 
navas yra 12 verstų nuo 
Kalvarijos ir 52 verstai nuo 
Suvalkų? Stovi ant Šešu
pės kranto. Buvo jame ka
talikų bažny r -.<lnė pa- 
čtas ir evangelikų pradynė 
mokykla. Gyventojų turėjo 
2,700. Dabar toje vietoje 
tik krūva griuvėsių ir r.mri 
degulių.

vas randasi Kalvarijos ^pa
viete, Suvalkų gul>. prie u-

mų, miestelių ir miestų,jose apsireikš pramonėje
krizis, kuris tęsis per neku- kaip Šiauliai, išdalies Pane
lį laiką. Tai išrodo teip žiu- vėžys. Kur suspėdama ru- 
rint iš vienos puses. sū vyriausybė suėmė žmb-

Vienok, žiūrint iš kitos nių galvijus, arklius ir ja- 
pusės, manoma visai kitaip, vus; ]
Mat, po karės Amerikon sunaikino ant-laukų, 
emigracija visai užsidarys, i kur mokėdavo už paimtus 
nes po karės Euronoš vieš-; daiktus, bet dažniausiai at- 
patystės, kurios šiądien ka- • silygindama vien rekviziti- 
rėje dalyvauja, bus stoka | j°s kvitais.
žmonių.'O tos šalys, kurios' Rusų vyriausybė, paga- 
dėl karės bus sunaikintos, bos, pamėgino pakelti-žmo- 
bus priverstos sau reikalin- ues iš jų gimtųjų vietų, kad 
gus produktus imti iš -Ame- kartu su rusais trauktus iš 
rikos,- nes namie negalės Lietuvos vokiečiams besi- 
sau pasigaminti, dėlei sto- ‘ artinant. Kadangi tam tik- 
kos kapitalo ir žmonių spė-islui buvo vartojama ne tik 
kų. Ypatingai Rusija, kuri; kareivių ir policijos agita- 
prieš karę naudojosi Vokie- cija, bet ir prievartos pfie- 
tijos išdirbiniais, karei pasi- monės, tai iš Lietuvos pasi
baigus, ji bus tikrąją rinka‘traukė Rusijon, kaip paduo- 
Amerikoniškos pramonės. įda Lietuvių Komitetas Ru-

sų vyriausybė suėmė žmb-

kur suimti negelėjo, 
kai

štabinas. štabinas yra 
Augstavo paviete, Suvalkų 
gubernijoj, beveik Mozuri- 
joje. Ši vieta nuo karės nu
kentėjo labai daug. Vokie
čiai veik visus gyventojus 
išgabeno Vokietijos—gUu- 
mon, su jais ir vietinį kuni
gą. Skaitoma išgabentų 
žmonių apie 4,000. Štabinas 
randasi prie upės Bobra, to-; 
lume 49 verstų nuo Suval
kų, 16 verstų nuo Augusta
vo ir 49 vers, nuo Gardino. 
Štabiną įkūrė Karolis Brz.o- 
stowski, kurs ten 1804 sa
vo kaštais pastatė kataliki
šką šv. Jokūbo bažnyčią.

k sti jieškoti budo išsigelb^ 
jimui iš tokių aplinkybių. ’ 
Pagal minėto laikraščio ' 
nuomonės,' kontraktoriai : 
bus priversti apsieiti su ma
žesniu skaitliam darbinin- , 
kų, panaudodami mašinas, 
kurios pavaduos darbininkų 
rankas. Sako, kad kontrak- 
toriai ja,u tuomi rūpinasi ir 
jie yra prisirengę bile va
landoj, greičiau mokėti tū
kstančius už mašinas, negu 
neapsakomhi didelias dar
bininkų algas (o jiems ne- 
galvoj, kad darbininkai 
gaudami tas “neapsakomai 
dideles” algas, skursta teip- 
pat vargingai kaip ir tada 
kada fabrikantai ir kontra
ktoriai prieš darbininkus, 
jieškančius darbo, duris už
darydavo ir su jais kalbėti 
nenorėdavo). Kontraktoriai

Į mano, kad su pagelba maši
nų pasiseks jiems išsigelbė
ti iš savo bėdų, kokiose šią-

į dien jaučia save esančiais.
Bet, ar tas išeitų ant nau- 

y dos šių dienų bėduliams, 
į kontraktoriams, įsitaisius 
i tokias mašinas ir, ar tas bu

tų naudingu šaliai ir darbi- 
i nmkarns, tai yra klausimas, 
ri į kurį nelengva butų atsa- 
į kyti ir patiems kontrakto- 
£ riams. Šiądien Amerikoje 
k darbininkų dirva yra taip 
E plati, kad darbininkai visai 
K nereikalauja nusigąsti to- 
E kių mašinų. Praktika paro- 
gį' do šiądien ūkės darbuose. 
K- kur vien mašinomis apdir-

I bama ūkės darbai. O ar 
• darbininkams tas daug ken-

U zkia7
Įbj Ir jeigu dalykai toliau 
| tetjhejs kaip kad šiądien ei- 

R ria, jei^irsęmigrarija stovės 
'kaip šiądierKjtąd stovi, tad 
L prisieis iki to, k^tf sunin

ku nebus užtektinai ir 
pageidaujamų mašinų pa- 

įdirbimui ir tada fahrikan-

^jeikvišos,"šiądien kariau|sijbj, daugiau dviejų šimtų 
jančios šalys, karri pasibai- tūkstančių,. bent užregist- 
gus, sako Lemor.tas. krei- ruotų paties Lietuvių. Ko- 
psis Amerikon, idant ši ap- 'miteto esama apie 160,000 
rūpintų jas tavorais, savo' Apsisaugojo nuo didesnio 
išdirbiniais. Ir iš šitos pu- i išnaikinimo- tik tos vie
šės žiūrint, matosi, kad j tos, kurias rusai buvo 
Ameriką laukia riebi atei-į verčiami netikėtai ir .sku- 
tis pramonėje. Amerikos • biai apleisti. Vis tik, imant 
kapitalistai ir Amerikoje i aplamai^ Lietuvos kaimas, 
padirbtos mašinos, karei i rusams pasitraukus; jau 
pasibaigus, kaip vanduo ■ buvo ntekęs gal dviejų treč- 
plauks netik į Rusiją, bet ir ■ dalių kas gyvojo invento- 
į Belgiją ir į šiaurinę Fran-' riaus, didelės dalies savo 
euziją. ‘ Lamonto manymu, 
karei pasibaigus, nė Angli
ja, nė Vokietija negalės im
tis aprūpinti kitas šalis sa
vo išdirbiniais, kaip kad 
prieš karę. Kitos šalys, ku
rios prieš karę vedė pramo
nes su pirmiau minėtomis 
viešpatystėmis, 
pramonę veda gana plačiai 
jau su Suvienytomis Valsti
jomis.

Pramonės ateitis visuo
met priklausys. nuo j 
amerikonų gabumo. Ameri- '■ vąrankos atskirų jūrelių ir 
konų galingumas 1____
jiems užimti pramonės ša- 1 
kas ir pirklybos rinkas visa- i 
me pasaulyje. Bet tas pri- ■ 
klausys nuo pačių, ar jie 
mokės pasinaudoti taja pro 
ga, ar ne. Abelnai imant, 
amerikonų pramonė yra 
perplati ant vie,tos ir todėl 
vargiai jiems butų galima 
užsiimti plėtojimu -pramo
nės užrubežiuose. Atydon 
vienok reiktų paimti, .kad 
pramonė, šiądien neturi ru- 
bežių, kitais žodžiais sa
kant, šiądien pramonė yra 
labai plati, tik nesutvarky
ta, nes šiądieninė ka
rė išardė visus jbs rubežius, 
išgriovė visas tvoras, kurio
mis užrubežinė pramonė 
buvo užtverta prieš ameri
konus. Reikia tik tuos griu- 
vfeto peršokti it pasiimti

Vilnius. Bęgyje vier.o mė
nesio vokiečių valdžia iš
siuntė. iš Vilniaus speciali- 
šku trukiu 2,000 , žmonių, 
neturinčių kur prisiglausti, 
Vokietijos gilumon. Šitame 
skaitliuje yra 1,400 žydų ir 
600 kriščionių susidedančių 
iš lietuvių, lenkų ir stačiati
kių. Tokia transportacija 
benamių, pagal valdžios 
noro bus daroma, - kas du 
mėnesiai, kol visi benamiai 
iš Vilniaus bus išgabenti. 
Sakoma, kad šiuomi bena
mių išgabenimu pasirūpino 
tam tyčia susitvėrusi komi
sija, susidedanti iš lietuvių, 
leninį ir žydų.

Šita komisija, prirengda-Įįranggjoniįs išknista 
ma benamius išvežimui, ap-į^p^^ 
rūpina juos drabužiais - ir į miestas beveik visas 

j kitokiais dalykais. Sriautas. Graži_Mariia

vasarojaus, daugumos pa
šaro galvijų ir dalies savo j 
rugių, o kai-kur ir ž?nonių. i 

Vokiečiams atėjus, gyve- : 
nimas iškarto pasunkėjo ir i 
kas kartas eina blogyn. : 
Daugelyj vietų vokiečiai ką 
tik atėję pribaigė jau palau- 

šiądien tąjžtą ūkį, išimdami kuone, lig 
paskutinio galvijus, arklius, 
pašarą ir valgomuosius dai
ktus. Vėliau prasidėjo rek
vizicijos ir bendro vokiečių 

pačių i vyriausybės įsakymo ir'sa- 
..meri- varankos atskirų būrelių ir 
leidžia atskirų net žmonių initia

tives, kurios tebetveria lig 
šiol, teisybė, nebe taip smar 
kiai, kaip pradžioj, bet vis 
tik laiko intempr.sios žmo
nių atsargumą nervus ir 
kantrumą. '■

Šį pavasarį,, tarn kp-kita, 
surekvizuota buvo vi«oj Lie 
tuvoj ėriukai ir veršiukai, 
nuolat imamos karvzis. iš
daręs javai ir arklinį. Tik 
retais atsitikimais biro už 
paimtus daiktus mSkama 
pinigais, dažniausiai Kvitais, 
o dažnai ir visai niek) ne
mokama. Viso,to naikinimo 
pasekmė buvo tokiai, kad 
dabar Lietuvos kaimus, ap
lamai imant, nors dar ne
kenčia bado, bet jau Arą pa
siekęs tokio suvarįi nimo 
laipsnio, / kad tik. apie t^i. 
tetirupim, kad ištvėius ga

bai irgi vos kruta. Amatai < 
kur pirmiau buvo gamina
mi tavorai eksportui Rusi
jon, šiądien neveikiama 
nieko. Pačiame Vilniuje su- 
registruota apie 69,000 be
darbių, kiti dirba kada ne- 
kada. Gyvenimo sąlygos 
kasdien darosi blogesnės ir 
blogesnės. Vokiečių valdžia 
užgynė miestan iš kaimų 
atgabenti valgio produktus, 
apart mažmožių. Maisto 
pristatymą valdžia paėmė 
į savo rankas, bet maisto 
nepristato, nors kaimuose 
maisto produktų yra, kuo
met mieste žmonės neturi 
ką į burną dėti, ’nuo 3—4 
mėnesių, žmonės alksta ir 
tai nevien dėlto, kad iau pa
baigė ką turėjo susičėdyję, 
bet ir dėlto, kad produktų 
prekės neprieinamos. Del 
aiškumo štai kelintas prive
dimų: Duonos vienam žmo
gui ant dienos gauti galima 
pusė svaro po 8 kapeikas, 
pagal kortos. Jautienos mė
sos svaras 1 rub.^Jki 1,20.

! kiaulienos svaras — 1.80 iki 
2 rublių. Bulvių, rudas — 
2.50 kap. Cukraus ir už pi
nigus beveik negalima gau
ti. ' Kerosind 1 rub. iki 1.20 
kap. už svarą, bet negalima 
gauti. Apsevimo trūksta; 
puspadžių prikalimas kaš
tuoja 8 rubliai, .slraros nė- ; 
ra.

Viso to blogumo kaltinin- . 
kas,-nevien karė, užgavo 
mus- visą kraštą Lietuvą; 
bet ir vokiečių valdžia, ku
ri smaugia Lietuvos auto
nominį gyvenimą, iš Lietu
vos Vokietijon išveždama 
visą “žaliąją medegą”. ne--

čiai ir rusai ant musų 
vasties nesusimhsta. 
prašom jūsų, kad

ną, į Londoną, rasi ir į P 
žiu, kad jie dar laiku 
musų susimiltų, ir musų 
vastis ant kokio laiko 
kyta bus. Bet ir čion tai ti
ktai lūkestis ir daugiau nie
ko; mes esam pražvdomi 
tyčiomis tų galingų tautų. 
Niekuom neprasikaltę ir pi
kčiausiu budu va--g'riami.

Kurie dirbti g.dim, tai tu
rim per prievartą už pra
stą maistą dirbti kuris su
sideda iš dviejų kartų per 
dieną kopūstų su vandeniu 
ir vandenio su kopūstais. 
Mėsos nei pieno žmonės 
tie, pas kuriuos gyvename, 
patįs neturi, o kurie turi, tie. 
teipgi neduoda. Męs gulime - 
vienoje stuboje su avimis, J 
kiaulėmis, veršiukais ir ki-'

kėmis, svirpliais, . francu- 
zais (bombadieriais), bluso
mis ir utėlėmis. Žinoma, 
drauge guli ir vietiniai gy
ventojai, teip, kad kartais 
viens per kitą, kaip malkos 
gulim. Kokia dorybė ir pa
dorumas, gali kiekvienas 
dumojantis žmogus supra-

Marijampolė. Marijampo
lė yra Suvalkų gubernijoj 
prie- upės Šešupe. Marijam
polės pavietas priklauso 
prie vietų daugiausiai nu
kentėjusių nuo karės. Di
desnė kaimų dalis yra su
naikinta, triobos visos iš

griautos. Paveikslas liud-, __ ________ . _____
nas, sugraudinantis ir kie-■ leisdama fabrikams ką nors 

•’Uiausią širdį. Visame pavie- • pradėti dirbti ant vietos ir 
: te, dirbama derlinga žemė, galiaus net užgindama pa- 

1915 čiam Vilniaus miestui pa- 
Pats Marijampolės čiam pasiskolinti pinigų sa- 

sug- vo reikalams. Iš kitos pusės 
,j voyiyagąw—■BWirrniifcįriaiii

Kitos žinios^ pSrčma, kad, yjgfa yj.a prie Varšavos- į 
tai_ yra išvežami ne vieti-1VilniaUS plento, Suvalkų: 
niai gyventojai, o tik pabė- į gubernijoj. Ramumo ląiku ; 
geliai ir jie nėra gaoenami ^ja buvo lietuviai pradėję- 
Vokietijon, tik į vakarus savo pramones. Da- i 
nuo Vilniaus ir apgyvendi-; ^ar yra vokiečiai įtaisyti 
narni jų prigimtame Krašte, g bravorai, alaus ir spirito 
karės sunaikintame. varymui. Marija; npriės ap- 

--------- '■----- įlinkės savo laiku buvo gar-
__ - i sios savo giriomis tarp Bal-
Kaunas. Pagal paskelbi- bieriškio, Prienų ir Mikali- 

mo Kownoer Zeltung’, §kių §iądien' tų girių 
kad kaip_ apyruheje Liepo-:^k stuobriai, nes ką kanuo-

•"I 11U. dUVldl peUJLIkV, UUX VVXklC-

I čiai iškirto ir išgabeno į Vo
kietiją. Visose aplinkėse, 
graži ir derlinga žemė, su
minta į juodą purvą, išrodo 
lyg dugnas išsekusio e£ero.

Šiądien tų girių

jaus, Mintaujos. Suvalkų, • šūviai paliko, tai vokie- 
Vilniaus, Gardino, į0-1-*- 
gės, teip ir Kauno, prisaky- į] 
mu vietinio bulmistro už-i' 
ginta miestams užtraukti ' 
kokią-nors paskolą miesto 
reikalams. Tokiu-pat prisa
kymu užginta visokį susi
rinkimai, ar tai butų susi
rinkimas draugijos, ar pa
vienių žmonių. Užgynime 
aiškinama, kad susirinki
mai neleistini todėl, kad pri
viso daugybė plėšikų ir žu- 
likų, kurie gali btiti suside
da daugiausiai iš pabėgėlių 
nelaisvių ir jų organizuoti 
būreliai užpuldinėja vieti
nius žandarus ir šiaip vai-i 
dininkus, -kurių aukomis ta-! 
po jau ne viena ypata ir ne
vienoje, vietoje. Už peržen
gimą i jokių tiesu, kuriomis 
išduotų čia paminėti užgy
nimai, (kiekviena? turi tikė
tis sks.idžios baudos.

> ---------------
Dalsi’ogė. Karės lauko 

triume? pasmerkimu, tapo 
čia, nubaidyta: Vincas And
riuką >Š Jalavo, Ivan Grigo- 
1«s iš iiamočo ir Mikas Sa- 1 . Imočka iš Sušči—Barko. Vi- 
g; ijie i’iužudyti už turėjimą 
ibis savre ginklų. ~ Nužudė 
ju os ih Vokietijos tam ty- 

’ čia! atgabenti budeliai.
i. ‘ .------- ~-r-

zs gy- rJudvinava^ : i©«v.•_, 
. jUrie Kalvarijos pav.) Titsfvi

Nors ir labai - reikalingi 
mums pinigai, bet Ameri
kos konsulis mums nepri- . 
siunčia, nes, turbut vokiėt-' . 
palaikiams męs menkai ką 
giliuojame. .-

Bolovskas. Lietuvių pabė
gėlių čia yra apie porą šim
tų. čia darbuojasi tiktai 
“Sieveropomišč”, kuri duo
da visiems pabėgėliams bu
tus, malkų ir valgį tiems, ku 
rie negali dirbti. Darbo čia 
yra. Vyras per dieną uždir-fh

renka Lietuvoj darbinin
kus ir juos gabeni Vokieti
jon. Tokių darbininkų dalis 
jau išgabenta Vokietijon, ir 
nors -valdžios kuoaštriau- 
sia dabojama, kad kokia ži
nia neištruktų iš išvežtųjų 
tarpo,' vienok žinoma jau 
kad išvežtųjų gyvenimo ir 
darbo sąlygos yra nepake
liamos ir nepakenčiamos. 
Yra žinoma, kad vokiečiai 
paraginimui prie darbo mu
sų brolių, vartoja lazdas.

Laisvė

šiauliai.’ Dar neteip se
niai Lietuvos žydintis mie
stas —• Šiauliai, dabar virto 
vokiečių kariška stovykla.

Kalvarija. Kalvarijos 
miestelis yra Suvalkų gu
bernijoj,- prie upės Šešupė 
ir plento, einančio nuo Su
valkų į Alytų. Savo laiku 
buvo garsūs didžiuoju Su
valkų gubernijos kalėjimų. 
Visas Kalvarijos pavietas 
yra labai daug nukentėjęs 
nuo karės,- iš vo čc-čių pu- 

Įsės. Didesnė pusė kaimų ir 
į miestelių visai išgriauta, o 
žemė 1915 m. likosi ne arta 
ir ne sėta. Kaiv ari i a prieš 
karę skaitė gyveUcjų 14,- 
000, daugiausiai žydų, del- 
ko ir buvo vadinama žydų 
Kalvarija. Turėjo pačtą, li- 
gonbutj, katalikų bažnyčią 
ir kalėjimo rūme koplyčią, 
didėlę žydų sinagogą, evan
gelikų filijos bažnyčią ir 5 
stačiatikių bažnyčias. Kal
varijos apielinkė buvo gar
si ežėrais Žuvintos ir Mal- 
vos. šiądien veik viskas su
naikinta.

Vilnius. Kasdier.inis žiiio-

Šamai sunkus/ Da- 
. Fabrikai veik visi 
Namų statymo dar

k. “Sieveropomišč”-, turi 
dar Įsteigusi 2 ligoninį ir 
kelias prieglaudas mokyk
las vaikams. Vaikus, kaip 
latvius, taip lietuvius,- čia 
moko tik-rusiškai Ir latvi
škai. Prieglaudose lietu- 
viams net ir kalbėti' tarp 
savęs užginta! Užtat labai 
iudna, kad jaunas vaikų 
sielas liepia užmiršti savo . 
gimtąją kalbą, ’ nekęsti jos 
ir pratinties prie svetimos 
nepažįstamos kalbos. Labai' 
malonu butų, kad Liet. Cent 
K. įsteigtų čia lietuvių prie
glaudą mokyklą vaikams^ir r 
numestų nuo jų svetimtau
čių jungą. >

RUSIJOJE.
Novo Borisovsk. (Sama

ros gub.) J. Krikščiūnas 
“Ateityje” skelbia laišką 
plačiai lietuviams žinomo 
visuomenės veikėjo “Au
šros” laikuose, Mazb.no Jan 
kaus, kuris pąimtas. iš Ma
žosios Lietuvos rusų nelai
svėn ir ištremtas Rusijos 
gilumom Jis nabagas rašo:

Musų gyvenimas tolyn 
prastyn eina: pirma po dvi 
savaitės ant vietos palikda
vo ir labai prastai maitin
davo, dabar nutmmpino 
laiką tik ant vienos nedė
lios. Pašelpos iš iiiekur .ne
gauname jau nuo 19 Balan
džio pereitų metų. Rašėme 
daugybes’laiškų į Maskvą 
Amerikos konsuliųi/bet tas 
neatsiliepia... Senos bobu
tės be jokio aprėdaio, kūdi
kiai teipgi nunuogę. Mai
stas teip prastas, kad kūdi
kiai tyfu serga ir vargu iš- 
trivos. čystybė teip gi pra
puolusi: visi turime utėlių, 
ir niežų, visi nušašę ir ru
pus. Kiti smarkiai rauplė
mis sirgo. Taigi, jei vokie-

AMERIKOJE.
Springfield, Ill. Keli'lietu

viai, nustoję žmoniškumo 
dėlei girtybės, būtent: J. 
Gegužis, B. Kavalauskas, 
J. Paukštis, V. Krakauskas 
ir dar vienas,, kurio pravar- — 
dės nesusekta, užpuolę pra
einantį žmogų G. Šmitą, 
mirtinai primušė ir pame
tė ant geležinkelio. Visi pik
tadariai areštuoti. Primu
štasis Šmitas numirė ligon- 
butyje.

J. P.—Laisvė

Scranton, Pa. Vietinė A. 
LTS. kuopa rengė prakal
bas, į kurias kalbėtojais bu
vo pakviesti: p. R. Karuža; 
centralinis'Sandaros pirmi
ninkas ir p. Marius. Pra- - 
kalbos įvykti ne įvyko; nes a 
salė, kuri buvo prakalboms 
nusamdytą, buvo paimta 
svetimtaučių draugystės su
sirinkimui. Ar tame'kaltė ' 
prakalbų rengėjų, ar salės • 
savininkų, ir supra-ti nega
lima, nors pasiteisinimų 
yra visokių.

Mazb.no
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F Montello, Mass. Lietuvių
Tautiško namo draugija 

f (ar bendrija), savo susirin- 
k kūne nutarė surengti visą 
meilę paskaitų. Iš pradžių 
apskaitos bus reuijamos re 
B^iau, bet viskam susitvar- 
gFkius-it-orui atvėsus, mano- 
r ma rengti tankinus. fiki- 
7 masi, kad pasekmės 1 ’is pa

geidaujamos. ./ • •

PERŽVALGA*!
“Tėvynės” redakcijai su-

ryta: — Lenkijos žemese

h ‘ Rockford. Dl. Ar prieš du 
metus čia įsikūrė lietuviška 
kooperacija, kurinuo Pūke
lio atpirko mėsinycią" ir sy
kiu, valgomų produktų 
krautuvėlę. Netvarka, ar ge 
riaus sakant, nemokėjimas 
apsieiti su žmonėmis pagal 
<fbiznio” rgikala rimus ir 
kiekvieno “bosavimas” pri
vertė štorėlį perduoti į pri- 
vatiškas rankas, arba pa
tys iš “biznio” turėjo išeiti? 
Nenaujiena. Tokios koope- 
racijėlės buvo įsikūrusios 
jau nevienoje vietoje, bet 
dėl tų pačių priežasčių, dėl 
nemokėjimo vesti “biznį”, 
turėjo bankrutyti.

P

l 
t
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J
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So. Omaha, Neb. Tūlą lai
ką čia gyvavo duonos kepi
mo lietuviška bendrija Li
thuanian Co., kuri susidė
jo iš trijų ypatų. Vienok 
turėjo žlugti, kaip sakoma, 
dėl pačių kepyklos savinin
kų netikumo, nes viena duo
ną kepdavo netikusią ir tą 
pačią užlaikė ir lietuviams 
važiojo... lyg nekenčiamą; 
didžiausias nepasisekimas 
primetama svaigalams, dė
lei kurių savininkai nemo
kėjo savim-"valdytis, negi 
duonos iškepti.

i 
£
L
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htpn, Mass. šv. An-

gti prakalbas. Kalbėtojais 
pakviečia kun. Urbanavičių 
kun. Dargi ir F. Bagočių. 
Visiems kalbėtojams prakal 
bų rengėjai paskyrė temas: 
Kun. Urbanavičių? — kaip 
sulaikyti nuo ištautėjimo 

, čiagimius lietuvius. Kun.
Daugiui — kokią naudą 
žmonės turi iš pašel-

• pinių draugijų. Bagočiui — 
ar naudinga tapti šios ša
lies piliečiais.

Beveik kiekvienam Ame
rikos lietuviui yra gerai ži- manius paremti Lietuvos 
noma, kad Amerikoje jau 
nuo 30-suviršum metų gy- do greitai patarėjai, kurių 
vuoja didelė ir turtinga, 
kaip nariais teip ir pinigais 
lietuviška organizacija, Su- 
sivienyjimas Lietuvių Ame
rikoje, sutrumpinimai vadi
namas SLA. Dabar jau at
sirado ir susivieny j įmukai. 
Neseniai _ Bostone kas ten 
sutvėrė kokią draugijėlę ir 
pavadino ją SLA. Neilgai 
turbut buvo lemta gyvuoti 
tam naujam SLA., nes nie
ko apie jį nesigirdi. Dabar 
vėl pasirodė vienur-kitur 
žinutės, kad Indiana val
stijoj atsirado kitas susivie- 
nyjimukas irgi pavadintas 
SLA. Mat iš tos valstijos 
atsirado žmogus,’ norintis 
atkeršyti tikramjam SLA. 
už tai, kad tas jį nubaudė 
už rašinėjimą laiškų ne
mandagaus turinio. O da
bar, mat, pas mus papročio 
esama, kad ir kalčiausiu 
esant, neprisipažinti prie 
kaltės jokiu budu, o jeigu 
išsiteisinti negalima, tai 
griebtis keršto. Teip dabar 
męs savim valdom ėsi.

Vienok, rodosi, kad šitam 
Indianos susivienyjimukui 
irgi neilgai lemta bus gy
vuoti, nes yra rekorduotas 
tik viename paviete, o an
tra, žmonės visgi nesisku
bins prie naujai suorgani
zuoto, kadangi jie turi jau 
išauklėtą, didelę ir turtingą 
organizaciją. SLA centrali- 
nis sekretorius viešai pas
kelbė, kad Indianos valsti
jos SLA. neturi nieko ben
dro su tikruoju SLA. ir to
dėl lietuviai nesiduos save 
suklaidinti. " *

Autonomijos Fondą, atsira-

_ jonutčs. Moky- pirmgimimo ir iš to paties draugijų darbus Lietuvoje 
eina baisi, karė, kun naiki- Uų jaunimas, nctiirintis i kraujo. 1
na turtus ir pačius gyven- kuOm apsivilkt, knygų nu-, Pertai negalinu* jieškoti 
tojus. Badas ir ligos spau-! sipirkti ir už meksią užsi- Į kur kitur tikros meilės sa- 
džia nemeilinga’ žr "
nustojusius visko ką tik tu- nigėlių. ' Išdžiūva krutįnės rasime meilę tik panašę, bet tik ima rašyti apie ta drau- 
rėjo. Tėmykite, kau tie žmo; išardytų Lietuvi s šeimynų dar toli bu! ų s-ulyguiti su giją ir jos kursus, tai tuo

melsdami
, neturintis i kraują

na turtus ir pačius gyven- kuOm apsivilkt, knygų nu-' Pertai negalinu*
prieš karę ir jų tarpe “Sau- 
lės”draugija ir jos kursus

- _ _ Kaune.
įmones,. mokėti, laukia nito jūsų pi- j vo kūdikiui. užteks ir to jei Kiti musų laikraščiai kaip

’ nės, kurie kenčia tas baise-1 fr išsekė ašarų šaltiniai, be- ■ motinišką mei'e.
_.j x_. i._. i. - .. Adomas Pogaželskis. įišpravardžiuoja — išvadina

kaip jie i —------ i klerikališka.
kaip nėr-i LIETUVIU DIENOS BE-: Prie JV galima pritaikyti 

‘ ’ 'j LAUKIANT.’ jaugščiau išreikštoji mintis,
brangių l Perbėgo žinutės, kad Su- ilengvai išpeikia kitų

jau visą kiaurai išpeikia,

B. —A.

t
j

. isseKe ašarų saiui
, nybes, yra tai musu, broliai.! laukiant pagelbc-s iš 
■ Liūdnas jų likimas turi mu-1kiečių, kurios, 
į mis būti matomas ir jmusų ;mums guodėsi, 
i širdžių atjaučiamas. . Kas, taip nėr. Lietuvių delegatai 
įgalime, skubink’mes jiems išdrįsta užklausti 
su pagelba. Sunkiausiame ; - -- -
padėjime yra Lietuva; kiek nančių laimės šaly je 
viena, kad ir mažiausia, bile i 
tik greita auka bus Lietu- besinori mums tlkėus, kadi nuo kares musų troliams 
voje dideliu ženklu. Eikime tas atsitiktų. Lietuviai juk Lietuvoje. Kaip mes tą die- 
visi ant balso mums bran- nenustoja širdies p?" ikilnu- 
gaus Henriko Sinkevičiaus imo ir jautrumo. Lietuviai! 
ir pavyzdžio didesės Len-: tėvynės varpaisliudnai gau- 
kijos, ir dėdami tarp savęs į <jžia, mes jų aidą girdėjo 
nors ir smulkias aukas. da.-;me; ajdą begalo graudingą: 
rykime Lietuvai dovaną.... I ■ *• —.................712
Kiekvienas- iš musų sug-; te jūsų tėvynę. ' Ijctuviai!' tai organizuoti rinkėjus po 
riebsvieną-kitą skatikėą, ku Griaudžios tėvy nės varpų visas lietuvių apgyventas 
ris be musų skriaudos bus aidus sustahdyk’.ria,_ šutei- kolonijas. Kiekvieno miesto 
broliams Lietuvoj didelė pa- kime . Lietuvai pagelbą,'ir miestelidlietiri’iartūnLu-

‘gelba. Bus tai p,"aklinus džiaugsmą ir viltį. , rėt jau gatavaisuorgani-
Kun. Dr. V. Bartuška, zuotą tam tjkrą skaičių 

Dr. J. V. Bielskis, rinkėjų, kurie ‘reikalui pri- 
Apie atsilankymą i si®J‘us Salėtl2 Jau stoti Prie

- - - -- ; darbo.
Antras dalykas tai susi

žinoti iškalno su ton.is įstai
gomis, kur bu-_ų galima! Tuo tarpu, jeigu mes įsi- 
gau{, tam tikras dėžutės į gilinsime į jų veikimą, tai 
rinkimui aukų, nes kurtais pamatysime, kad jame bu-

| vo musų tautinės kultūros 
žvilgsniu daugiau gerų pu
sių, nekaip blogų ir kad tas 
darbas buvo atlikta visai 
ne klerikalų žmonių...

Rašančiam šitas eilutes 
teko pačiam būti tuose “Sau

sumanymui pritarė 27 žmo
nės (tarpe tų ir “Kut.” re
dakcija), iš kurių prisiža
dėjo mokėti metams: 2—25 
dol.,1 (“K” red.) 100 dol., 
1—5 dol. ir 22 po 10 dolerių. 
Iš tų jau pinigus sumokėjo 
11 ypatų. Užsimokėjusiais 
pažymėta: 1) V. K. Račkau
skas, 2) F. Žyvatkauskas, 
3) A. B. Strimaitis, 4) P. 
Čiurlonis, 5) J. Steponau- 
skas, 6) P. Norkus, 7) M. 
Šalčius, S') J. O. Sirvydas, 
9) V. Daukšys, 10) F. Ky
bartas, 11) M. Petrauskas. 
Apart to dar p. Paukštienė 
įmokėjo 3 dol. ir K. Samuo
lis 5 dol. ir Pittstono lietu
viai suaukavo 48 dolieriųs.

Pradžia graži. Bet iki su
rinkimui nuo 1,000 lietuvių 
10,000 dolerių, dar toli eiti. 
Todėl kiekvieno prakilnes-1 Lietuvoj." 
nio lietuvio pareiga, remti į atsišaukimą išleido■
šį sumanymą. Broliai! 
Mums neužtenka pageidau
ti Lietuvai autonomijos žod 
žiais, bet reikia prisidėti ir 
pinigais, nes be pinigų nega 
Įima nieko nuveikti Todėl. _ 
remkime šį sumanymą, mo-, šaukimo, lyg malori, 
kėdami po kiek išgalime, i'Krokavo iaunuo,T’enei rupi , • T •- V*-Aruhdvu jrtuiiuu ..eue, lupi ięUns tampa įsauk.etas tarp 

nelietuviai, nors Lietuva giminių ar šiaip paprastų 
Tčlrilnc F’irnnn- ’arei kn SU^ atSlSailklHlO žodžių, ne priegloboje Sa-
Iskilus Europe,, narei, ku-iyra sunkiausiame padėjime, tikros motinos Meilė

ri sunkiai palietė ir musų. Lietuvei gyvenanti iu ° . ros Meije
tėvvne Lietuva Amerikos u r - i 7 motinos tai yra didžiausiatėvynę laeravą, ameriKOS. broliai — lenkai. :.ors ta or- „..uia-iimn mokvl-la did
lietuviai jsteigė 4 fondus; eanizaciia ir vadinasi “Lie- aykle?imo mo * kla> °,T>»vne „n. ig vacunasi luie ziausia gy7pnim0 mokykla,
aukų rinkimui L-etuvos po-, tuvių dienos organizacija’. tik ir motinos meile ir htiskiems reikalams ir sel-t ......... nes uk pei njoiinos męuę ir
pimui nukentėjusių nuo ka-; mokslj* kuJlkls "^ipnna

mus brolių ir sesučių, gyve- vienytų Valstijų valdžia už- 
----’---------—ar gi ! gyrė “Lietuvių Dieną” tin

tos pageltas ir nebus? Ne- kimui aukų nekentėjusiems 
tk.Zris, kad,nuo karės musų broliams

ną greit sulauksime, sunku 
nuspręsti, bet' mes turime 
diena iš dįenos laukti pas
kelbimo ir prie to rengtis 
iškalno.

; Amerikos Lietuviai gclbėki- Pirmutinis muQą dalykas

kėdami po kiek išgalime, 
L. Autonomijos Fondą.

darbas musų jaunuomenės, 
visa siela atjaučiančios did
žiausius vargus musų bro- p g

delegatų lietuvių kolonijose;
. - pasistengsime pranešti kuo-

Krokavos jaunuomenės or- greičiausiai lietuvių visuo- 
gamzacija, rupestmgumu menei Iaikračč.ius. 
profesoriaus Jagehonų uni
versiteto Ignas Chrzanow- 
ski, kurs šitąją idėja labiau- 

j šia rūpinasi. Tik iš to atsi- 
i, kad

MOTINOS MEILĖ.
Kas iš musų nėra paty

ręs apie motinišką meilę ir 
įmoksią? Ištikrų’ų, lik tas

ant vietos tokių dėžučių vi
sai nėra, jac rei'.ia Traukti 
iš toliau arba reik duoti 
tam tikrą užstellavimą Prie 
tokių dėžučių reikalinga tu
rėti išanksto tam tikri rai- 
kšteliai, su antspaudu, ku-

darbą, patys nieko gero ne
padarę. Ir kaip dar jie va
ro tą savo peikimo darbą— 
pasigavę kokį nors vieną 
atsitikimą arba remdamiesi 
keno nors . pasakymu, įsi
kanda šmeižti ką-nors ir 
šmeižia, neturėdami jokių 
kitų svarbesnių priekaištų, 
kaip tik tai, kad tas yra ki
tos srovės žmonių daroma, 
pavyzdin — tas yra klerika- 
liška, o įsigilinti ir ištirti 
dalyką visai nesirūpina.
—Teip,—mes visur-girdime — 
apie “Saulės” kursus, .— 
girdime juos vadinant kle-t 
rikališkaįs ir tųom juos jau , 
pasmerkiama, nepasirūpi
nus ištirti kiek ir kokio dar 
bo jie musų visuomenei yra 
atlikę.
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riuos vaikinai nešioja ant 1®.S” kursuose nekurį laiką 
rankovių, c me/ginos ant mokiniu, pačiam ištirti ant 
krutinės. Kiti dalykai, kaip savęs ir pamatyti “Saulės” 

į tai ženkleliai, k iriuos pri- kY5sll. veikimą
i sega aukautoju"., galima džios jų atsiradimo ir to- 

uiiuui uuu rvo.- . . - gaut tam tikrose krautuvė-1 ^au sekti jų gyvavimą ir
rėš lietuvių. Tie fondai skir-■ DELEGATŲ ŽODIS LIE- savo širdį. Širdis tai yra vjsgį išanksto reikia;JIs turi pasakyti, kad “Sau- 
stosi šiaip: Tautos Fondas! TUV0S VISUOMENEI gyvenimo įrankis, nesjSUSižinoti su tokiomis krau-p®3?’ kursai savo gyvavimu 
- - - " " ___ i Atlikę savo darbų šveį- širdį dar neisįavmtas don-.tuvėmis. Tokius ženklelius,'irašė keletąi puikių lapų
carės lietuviu ir lėmimui j carijoj, dar prieš akis ture-1 škai žmogaus cyi enimas i r(X}0Si} vartojama pavidale I musi^tąutinės kultur 
iv r? *•=•." —y',*-,—prie ■ F------ <——------ - 1 •• .
Lietuviu šelpimo Fondas teikti žinių Šventam Tėvui pertai motinos meile pirma gvazdiko, arba spilkinės ve- 
šelp.imui nukentėjusių nuo ;aPie Lietuvos vargus,, at- • visko reikalinga mus^gy- levukės. 
karės lietuvių. Lietuvos Gel- lankyti belaisvius Vokieti- 
bčjimo Fondas šelpimui lie-Toj ir gauti paskutinių žinių! 
tuvių nuo karės nukentėju-; aPĮe Skandinavijo lietuvių 
šių. Lietuvos Autonomijos:veikimą, nes būdami šveica- 
Fondas rėmimui Lietuvos rij°J girdėjome, kad okan-

• autonomijos reikalų. dinavijos ir Rusijos lietu-
Nuo įkyrimo šių fondų, I "ai turėjo konferencųą rtlt

Amerikos lietuviai į minė- S1 matydami, kad šių daly
tus fondus surinko aukų kų negalėsime atlikai abu- 
Ž^iriais budais, pakl oti- du kartu; vienas (kun. Dr. 
Wliškai paskelbtus rapor-' Bartuška nuvažiavo Ry-į 
tus tų fondu sekretorių, ši-!man» &i antras Dr. Biel- 
tejp. ~ iškiš Vokietijon.) Kun. Dr.

Į Tautos Fondą $51,813-.v-Bartuška no^ hi dide- 
53 ; lėmis sunkenybėmis dasiga-

į Lietuvos Šelpimo Fon- .vo Ryman pas Šv. Tėvą.’ 
dą $21 597 71 ! Stebėtinu budu abu deiega-

Į Lietuvos Gelbėjimo Fon cu nieko vienas apie k:tą ne- <
jin 7«a žinodami nuo 7 lienos, atvy-;d° J! ^vo ^vapu, .

dą 5>1Ujad.ou. ko Newarkan ri-iri ir ta džia’ savo priegloba ?Į Lietuvos" Autonomijos : KOiNewarKan v:. na* ir tą ...
Fondą $1,610,32. . J

Viso auku surinkta $85,-lcl°- ~ 
805,06. ' ;

Tautos Fondas yra į Lie- _ 
tuvą pasiuntęs $19.000.

Politiškiems reikalams iš-į 
mokėta $1,946,01.

Už spaudą ’ knygučių 
ženklelius ^35^1.

Įvairios fondo išlaidos 
498,39.

Ižde lieka $28,933,86. „ , . .
Lietuvos šelpime Fondas kupini esame zmių is

yra Lietuvon išsiuntęs tur' LJetuTv.08 Padangė-. Nors ne 
lą'sumą, bet tuom tarpu ne- .
žinome kiek, nežinome nė ^Jme dziaugties, pamatę

šelpimui nukentėjusių nuo 
tarės lietuviu ir

“Darbininke” tilpo lai
škas ^kun. Bartuškcs, kurs 
drauge su Dr. Bielskiu bu
vo išsiųsti j vokiečių užim
tą Lietuvą, nuo Amerikos 
lietuvių katalikų. Dabar 
kun. Bartuška iš Šveicari
jos rašo, kad Šveicarijoj at
sibuvo pavergtųjų tautų 
konferencija, kurioje lietu
vių tautą atstovavo pp. Kai-

Waterbury, Conn. Atsi
buvo teismas M. X. Moc
kaus, kurs, anais sykiais ta
po areštuotas, kada atvyko 
čia prakalbas sakyti. Tei
smas Mockų nubaudė 30-čia 
dienų kalėjimo ir paliktas 
nužiurėjimui per šešis mė
nesius. Mockus, kaip jau 
žinoma, savo “prakalbose” 
pliovoja prieš Dievą, šven
tuosius ir religiją. Connec- 
tieuto valstijos tiesos, su- 
lyg skyriaus 1323, x tokius 
žmones baudžia pinigine

mėnesius, nuo jo pasmerki- 
' mo, jeigu Mockus tokias 
. ^prakalbas sakytų, bus bau- 

< ~ stas 1,000 dolerių. ’* Mockūs 
padavė apelaciją ir yra po 
kaucija iki apelacijos ter- 

s. minui

KRAKINAVA.

Gatvėje tapo nušautas 
pavieto viršininkas, kurs 
tuojau numirė, šovikas ne
sugautas. Paskirta 1000 
markių atlyginimo tam 
kurs šovėją sugaus, ar 
bent suseks jį. Tokia-pat

žfariųapie vokiečių kariu*

Vilniaus; baronas Ropas iš 1 
Kaimo gubernijos ir kun. 
Prapuolenis, atvažiavo iš 
Rymo. Lietuvių vardu kal
bėjo baronas Ropas. Buvo 
skaityta deklerac’ja. kurio
je reikalaujama Lietuvai 
neprigulmybės.

Toliaus kun. Bartuška 
rašo, kad 1,000 markių, ku
riomis anais sykiais vokie
čiai buvo ji nubaudę, sugra
žino, kurj kun. B. paaukavo 
Informacijų biurui, nes ten 
pinigai labai reikalingi. 
Klausia teipgi, kodėl Ame
rikos liet, kunigai nekeliavo 
Ryman, prašyti popiežiaus, 
kad suteiktų lietuvį vysku
pą Amer. lietuviams, katali
kams.

Galų gale, savo laiške 
kun. B. paaiškino, kad anais 
sykiais p. Yčui lankiu
siam pas . popiežių, kurs 
žadėjęs paskirti dieną rinki
mui aukų katalikų bažny
čiose, sušelpiami lietuvių 
nukentėjusių nuo. karės, 
dabar popiežius žada lietu
vius tik šelpti, o dieną pas
kirti, nežada. Sako, lenkai 
tame pasidarbavo, pavydė 
darni lietuviams kąsnelio 
duonos. Kun. Bartuška, sy
kiu su kun. Prapuoleniu va
žiuoja Ryman ir bandys dar 
kartą popiežiui perdėti, gal 
popiežius sugrįž ppe savo 
žodžio, kuri davė p. Yčui.

rankovių, c

nuo pra-

®igėT& kžip tai: rožiŠkes;,ąįie?27
1 - ........ . Kad tai teisybė, galėsime

t i įsitikinti iš žemiau sekančio
Tokias rinkimo aukų die-! aprašymo, kuris yra atlikta 

nas turėjo lenkai ir žydai. ■v^sa’bešaliai. Ko visųla- 
■ Jie surinko dideles sumas, blausiai žiūrėta šiame ap- 
pinigų. Ar lietuviai sulaukę į rašyme — tai nupiešti tei- 
tokios dienos mokės naudo- saigai visa teip, kaip buvo 
tis? Ar jie bus gerai prisi- k4-Ilors saviškai

i rengę sutikti tą dieną? Tas' kianti, ar pridėti.
.......... 1 Kursų Atsiradymas.

Saulės kursai atsirado 
- - . . ... .. tuojau po Didžiajam lietu-

jimas, yra tai jo meilės nu- mes, lietuviai, turėsime but vių Seimui Vilniuje 1905 m., 
7 • Pirmi žodžiai,, tos dirvos darbininkai, ant kuomet žmonės pradėjo

kuriuos jis išgirsta, yra tai kurios turėsime išsidirbtge varyti laukan iš Kauno gu- 
meilės balsas. 0 ku#> gali nu-, rus vaisius, su kuriais gale- bernijos rusus mokytojus ir 
raminti jo sopulius? Kas tume sustiprinti savo aadau iškilo reikalas turėti lietu- 
pataiko nušluostyti jam jančius brolius Lietuvoje, vių mokytojų. Išėjusių Vei- 
ašaras? Kas saugoja ji mie- Taigi, bukime darbštus, vėrių seminariją (Suvalkų 
gant? Kas kas-valanda šil- ne tinginiais... Jei prisieis, i gubernijoje) lietuvių moky- 

, savo šir-: dirbkime su prakritu ir ne- tojų toli gražu neužteko, 
’ Kas siskuskime, kad sunku, nes ’ kad užėmus visas mokyto- 

pačią dieną t. y., 9 kugpji>i^ trusia apie jį?;sunkus darbas gerus vai-! jų vietas Kauno ir Vilniaus
. Kas? Lengva atsakyti, nes; sius atneša. Bukime gerais gubernijose ir todėl 1906 m. 
; kas nematė motinos pasi- ■ darbininkais, nes geras dar- būrelio kunigų ir inteligen- 
lenkusios ant ku likio lop- bininkas gerą užmokestį; tijos susispietusios apie 
;;;? Kas nematė kūdikio gauna. Ir bukime visi kaip “Saulę” Kaune, pradėta 
ant motino j rankų ? Ir teip vienos motinos vaikai. svajoti įsteigti tokią moky- 

umaiuaui vi ■■ n u ')en(^rame gyvenime auga Jei išpildysime savo pa-lklą, kuri rengtų mokyto- 
• Ošinami ^grįžus'pas savu£:kudikis P° meilės stogu. Ta reigas gerai ir busime prie-į jus. Ir tam tikslui.nepra- 
~; sius'Amerikon čion męs me’^ —reikia žinoti, lai-1 lankus prie žmonių, beabe- šius visai valdžios leidimo, 

i galėsime su jumis pasima- 
. styti ir jums nuvargintos; 

Tėvynės vaizdus nupiešti.

venime, širdyje kūdiki* ku
ris dar nieko .’tesupimitą, 
o koks ta; slapais balsas 
jam kugžda “myliu ir no
riu mylėti, kas-syk labiaus”.

Ir viskas, kas tik pirmiau 
.......... , yra 

meilė. Pirmas jo dirstelėji
mas akies yra meilės dirste
lėjimu. Pirmas nusišypso-

priklausys nuo pačių lietu-: 
vių. Suvienytos Valstijos 
duos tą dieną,, kaipo dirvą,

sišypsojimu.

.£9

£un. V. Baltuška iš 
laivu Dante Alighie-!

-i, Dr. Bielskis iš Danijos, •
! laivu Oscar II. Delegatų ke- 810'

- lionė Lietuvon užbaigta.;
Linksma mudviem ir 'jegalo

ir;

ifš5

kui bėgant, mainosi;; labai jonės, turėsime i:-pasekmes. kadangi tuomet dar veikė
jausminga iš pradžios, pa- Žinoma, mes nesame žydai pažadėtąsias
skui tampa tvirtesnė, bet ir gal negalėtume su- manifestas.

I niekad neprivalo pasiliauti, silyginti su lenkais, ku- gijų f
nes kūdikis jos nuolat rei- i rie turi skaitlingą inteli- būreliu mokytojų 

genttją ir daugiai sus-paži- metais buvo i

17 d., Spalicf Vs? 
Taigi drau- 

ir" kitokios .laisvės, 
] tais 

buvo padaryta 
__________    -r-------- — Bet jei tik'tokių kursų pradžia. Jo 7, 

meilė. Motina, vėl gali būti! eisim su n^ru ii- paaišventi-! se. buvo keliolika jauni- į, 
kaičių ir visai suaugusių 
vyrų iš visų Lietuvos dalių, » 
sukviestų privačiu budu, » 
per pažįstamus. Mokinimą Be
buvo lietuvių ir rusų kalbos, j 
aritmetikos, geometrijos, , 
braižymo ir kitų rei- 
kiamujų mokytojams ži- 
noti dalykų, 
jais buvo: 
mas Žilinskas, Lekeckas, f’ 
Matulevičia ir Vasiliauskas.
Kursai gyvavo pasekmingai 
keletą mėnesių bet ^Idžia^J 

M “ bua);į ..

vis, Lietuvą aplankėme, bet la£^į kudikio šinJics nę su d31yku.

apie fondo išlaidas.
Lietuvos Gelbėjimo Fon

das aukų pas savę nelaiko, 
tuojaus jas siunčia į Imtu
vą. Apie fondo išlaidas 
šiuom tarpu nėra žinių.

Lietuvos . Autonomijos 
Fondo išlaidos irgi nėra 
tuom tarpu paskelbtos.

Lenkų feikržštyie “Glos 
Narodu” tilpo atrišankimas 
Krokavo lenkų jaunuome
nės “Organizacijas lietuvių 
dienos”?; Atsišaukime pasa-

I labiausia nualintas Lietu
vos vietas. Suėjome su tūk
stančiais musų brolių ir se
sučių, kurie perdavė mums 
savo kančių didybę ir skau
smų gilumą. Jie meldė musų 
Amerikos lietuvi.uns apie 
tai pranešt’. Vardan visos 
Lietuvos šiuomi 'sieikinam 
jus Lietuvos sūnūs ir duk
ros, gyvenančios toli nuo 
tėvynės vargų.

Našlaičių prieglaudų vai
kučiai, ištiesę An vo* liesas

mu, visgi ir mes atsieksime 
nors iš dalies, ką ir šydai 
su lenkais atsiekė.

K. Aksomaitis.

payyzdžiu. nes ji geriausiai 
gali prisiartinti prie kūdi
kio širdies ir per tai meilė 
yra būtinai reikalinga sulyg 
auklėjimo. Bet kur tos mei
lia jieškoti? Kur tie šalti
niai plaukia, iš kurių semia- -------------- r------- v— —
si meilė teip tyra ir teip inoma teisybė, kad visuo- 
karšta, kaip motin is meilė? į met yra lengviau išyjeikti 
Kas gali užstoti širdį tikros į keno-nors darbas, kaip pa- 
motinos? Prie auklėjimo fiaP1 k?8?n0” P^darytL ' 
uvo kūdikių, mttino, turi .*» S’“ 
paeita djdriiume pn«irH>- repoje gta&1 ,pte

“SAULES” KURSAI.
■Nuo seniai pasaulyje ži-

Po šiai dienai nenutyla 
musų visuomenėje čia ir Eu

rS—_»-V.

Mokyto- 
p. p. Ta*’





AKINE.

Dėdulė

chinomis. Jos yra teip ma-

I

.1

į

apleidome Kauno tvirtovę.

NERAUDOK
Neraudok krūtinė,' 
Jaunučio žmogaus, 
Štai teka saulutė, 
Dienelė išauš.

Ruk linksmas vaikine,

■

t

L

i

Prie savo svajonių — 
Tik žengti mėgink. 

Neraudok vaikine, 
Kol jaunas esi, 
Kol labui žmonijos — 
Tu veikti gali.

Kas žema ir prasta:
I šalį nutrenk, 
Drąsa apginkluotas, 
Prie siekio vis žengk. 

Sėk laisvę ir meilę, 
Aplinkui visur, 
Jau dygsta diegeliai, 
Štai čia ir kitur.

Ir greitai tu džiaugsies, 
Pasėtais grūdais, 
Pasaulis didžiuosis 
Ir tavo darbais.

Ir tu pasidžiaugti 
Galėsi kartu, 
Tau vargą, liūdesį, 
Atmint bus smagu.

Neraudok vaikine, 
Troškimą gaivink, 
Prie savo svajonių

■ Tik žengti mėgink!...
J. Svyrūnėlis

ROTMISTRO KORICKIO 
PASAKOJIMAI. 
Vaizdelis iš karės laukų.

Charkovo ligonbutyje besigydan
tis rotmistras dragūnų pulko VI. Kori- 
cki, papasakojo atsitikimus, kurių liu
dininku jam teko būti. Pasakojimas 
jo yra ilgas, kurio akyviausia epizodą 
yra: • _

Rotmistras paeina gimimu iš Lom
žos gubernijos. Savo jaunystę, iki pu
samžių dienų -jis praleido tarp kirgi
zų ir Turkestane, Azijoj, kur kovojo 
su puslaukiniais anų kraštų žmonėmis. 
Jis atsižymėjo Ruso-Japoniškoj karė
je, kur gavo medalį šv. Stanislovo. Ka
rei užsibaigus jis pasitraukė iš tarny
stės ir apsigyveno savo gimtiniame 
krašte, ant ūkės. Užsidegus šiądieni- 
nei karei, jis liuosu noru pastojo ka- 

, riumenėn ir tapo priskirtu prie dragu- 
nų pulko rusų kariumėnės. Kovojo jis 

Įhmpriešais Liubelsko gubernijoj, Gali- 
cijoj, Bukovinoj, Vengrijoj ir gailaus 
tapo pasiųstas į Lietuvą, kur Smargo- 
nės apygardoje tapo sužeistas. Jis turi 
daug medalių ir kryžių už įvairius at- 
sižymėjimus karės laukuose. Jis pasa
kojo savo įspūdžius:

Buvo tuojau po tų dienų, kuriose 
apleidome Kauno tvirtovę. Stovėjau 
su dviem pulkais savo dragūnų prie

pės Merečenka, kuri susivienyja su 
emunu. Mano užduočia buvo ištirti 

neprieteliaus jiegas ir jiems neduoti 
ramumo.

Svetingas ūkininkas F.... nesi- ! 
gailėjo jis valgio mano kareiviams, ne
užmiršo ir mus arklius. Kaip tik paval- ! 
gėme pietus, kareivis stovintis ant sar
gybos, apreiškė man, kad yra atėję 
dvi moters, kurios būtinai nori mane 
matyti. i

Liepiau įleisti. Buvo tai ponia Ali- ! 
šauskienė iš vieno dvaro Jezno apy
gardoje. Vyresnėji ponia buvo tai Ali- i 
šauskienė našlė, motina keliato vaikų; 
jaunesnėji tai jos duktė jau ištekėjus 
už vyro.

Iš jų veido ir persigandimo išžiu- 
roš, sprendžiau, kad jas patiko kokia 
baisi nelaimė. Ir neapsirikau tame ne- 
kiek.

Trumpais žodžiais, kuriuos . tan
kiai pertraukė verksmas, jos papasa
kojo man, kad pereitą naktį, į jų dva
rą atsibeldė būrys vokiečių-ulonų, ku
rie nužudė Jonienės du sūnūs, kurių 
Nikodemas buvo 19 metų, o Julius 17 1 
m., amžiaus; jie nenorėjo niekšams 
leisti apiplėšti namus, tad tie juodu i 
užbadė pikėmis, ir susiėmę visą mo
teriškės turtą, išsivesdami jos vienati
nę dukterį 15 m. amžiaus; pasitrau
kdami, sudegino dvarą ir aplinkinių 
ūkininkų namus. Ant kelių klaupda
mos prašė manęs, kad išgelbėčiau vie
nos dukterį, kitos seserį.

Iš pradžių pats, nežinojau ką rei
kia dažyti. Prie Kauno negalima pri
siartinti, nes vokiečių skyriai kaip 
skruzdės ėjo nuo Jezno, o žvalgai jau 
artinosi prie Alytaus.

Iš toliasnių pasiteiravimų, suži
nojau, kad didelis skyrius vokiečių 
armijos eina link Valkininkų. Pamisli- 
jau sau, kad jeigu teip, tai vokiečiai 
artinasi prie manęs ir tuomi jie daro 
man daug palengvinimų, nes man ne
reiks keliauti pne jų. Paprašiau pas 
ūkininką arklių su vežimu moterims 
ir paleidau aiermą, kurs sujudino ma
no kareivių visą skyrių.

Praslinkus bertainiui valandos, 
traukėme kairiuoju šonu upės Mere
čenka Valkininkų link. Suprantamas

dalykas, žvalgai buvo išsiųsti pirma 
kokia pora viorstų (apie pusantros 
angliškos mylios) Valkininkų link per
sikėliau į dešinę pusę upės.

Neilgai laukus, žvalgai man aprei
škė, kad vokiečių kavalerija apsistojo 
Vai. girioj, turi su savim daug gyvulių 
ir vežimų gėrybėmis prikrautų. Sup- 
pratau tuojau, kad yra tai tas pats 
skyrius, kurs apiplėšė Ališauskienės 
dvarą, sudegino jį ir išsivedė dukterį.

Už valandos po perėjimui per upę, 
siaurumomis ir užuolankomis gavausi 
arti neprietelių. Jie teip užsitikrinę, bu 
vo, kad net sargybą pasistatę neturėjo. 
Turiu pažymėti, kad prisiartinome 
prie jų pėksti, palikę arklius daboti vi
są plutoną. Pasisekė mums apsupti 
neprietelius ir juos užatakuoti pir- 
miaus negu jie mus patėmijo, iš trijų 
pusių. Kova tęsėsi pusę valandos. 37 
vokiečiai krito tuojaus, o kiti jieškojo 
pasislėpimo girioje ir arti esančiose 
ūkininkų triobose. Kadangi jų visi 
arkliai teko į mus rankas, ulonai turė
jo pasiduoti. Paliepiau jiems nusigin
kluoti, ginklus sudėti ant žemės, vie
non krūvon ir sustoti į dvi eiles, šąli- SCLiUSC 
mis kelio, vedančio prie girininko trio- i greitai galima paprasti. Tik 
t>elės. jyra svarbiu dalyku, kurs

Vadas vokiškų ulonų nubėgo j gi- i niekad neturi būti pamir- 
rininko triobelę, užtruko ten vahndė- | fe^visSTLikta 
lę ir sugrįžo su dviem savo oficierais. ■..................
ručninkui paliepiau juos suskaityti ir • 
krauti savo ginklus vieton, kurią jiems į 
parodžiau. Prie sukrautų ginklų pas- ! 
tačiau savo sargybą.

Vokiečiai sustojo ant kelio. Pa- 
ručninkui palepinu juos suskaityti ir 
surašyti jų vardus ir pavardes. Pasi
rodė, kad pasidavė vokiečių 178. Po iš- 
kratymui suimtinių, perdaviau juos 
savo eskortai ir liepiau nuvaryti į Val
kininkus.

Paklausus man, kur yra tikrasis 
ulonų vadas, atsakyta, kad yra giri
ninko triobelėje ir sunkiai serga. Pa
siunčiau poručninką su dviem dragū
nais, kad tuojaus jį atvestų. Neilgai 
laukus, triobelėje pasigirdo šūvis ir 
koki tai neaiškus rėksmai. Liepiau 
dragūnams apstoti aplink triobelę. 
Tuojaus iš triobelės išnešta du kruvi
nus vokiečių oficierus. Poručninkas 
man apreiškė, kad rotmistras su ofi- 
cieru užsibarikadavę viename kamba- . . . . ~
riję ėmė šaudyti į dragūnus Pastąrie- n£
ji atsakė irgi suviais ir todėl abudu ... % J kiauliena labai at 
oficierai yra sužeisti. Daktaras apziu- j J1 V ę
rėjo jų žaizdas ir apreiškė, kad gyveni- ^arSps’ žmones
mo valaųjos jų yra suskaitytos. tankiai valgo arba visai ne- 

P” Dabar liepiau jieškoti Ališauskiu- ! virtą kumpį, arba pusžales 
tės, nes grintelėjo jos nebuvo. desras. Liga, paeinanti nuo

Atrasta ji tvartelyje. Rankos ir nevirtos ar pusžales kiauhe 
kojos buvo surištos, burna užrišta ska- nos vadinasi trichma, kuri 
rmalu. Mergaitė buvo be jokios nuo- viduriuose gimdo mažas 
vokos ir todėl negalėjo duoti joki pa- kirmėlaitės vadinamos tri- 
aiškinimą. Daktaras apžiurėjo ją ir chinomis. Jos yra teip ma- 
man apreiškė, kad likimas jos yra la- žos, kad jas galima Įžiūrėti 

i bai pavojingas.
Atidavęs Ališauskienei jos išplė-

DIRVA

Miegojimas šėtrose.
Kuomet Suvienytose Val

stijose pradėta kova su 
džiova, pradėta duoti pata

rimai ligoniams, kad šie 
: miegotų lauke, reiškia, tam
• tyčia pastatytose iš audeklo 
‘ budėlese, vadinamose šėt
romis, pastatytose daržuo-

t se, ar kur kitur tyrame ore. 
I Tie patarimai rado žmonėse 
; paramą ir šiądien žmonių, 
! miegančių tokiose šėtrose 
i skaitlius yra labai didelis.
• Visi tie, kurie tokiose šetro- 
, se miegojo, arba dar dabar
• miega, tikrina, kad jaučiasi 
sveikatoje žymia'* geriau, 
negu miegant trioboje, o 
lypač tokioje, kur Įkurtas
• žmonių gyvenimas. Sako
ma, kad išpradžių nesmagu 
tose šėtrose miegoti, bet

žymiai daugina riebumu, 
teipgi ir kai ao prie to pn- 
siskaito. Kas geria daug 
pieno ir valgo kiaušinių, o 
negali išsimankštyti kiek 
reikiant, labai gr^it nutun
ka. Kas nenori būti riebes
niu negu kad yra. turi ven
gti, nevalgyti saldžių ir rie
bių valgių, pagamintų iš ko
kios nebūk rųšies miltų, 
teipgi ir mėsos su riebia 
sriuba.

. šėtrose, visuomet įeikia ge
trai užsikloti. Labai gerai 
yra miegoti ir ant gonkų, 
gerai apžiūrėtų ir aptaisy
tų. Yra patartina nevien 
tiems, kurie turi kokius 
džiovos apsireiškimus, bet 
ir tiems, kurie yra sveiki, o 
ypač darbininkams, kurie 
dirba triobos viduje, kad 
apsisaugojus nuo džiovos ir 
kitokių nesveikatų, būtinai, 
kiek galint, įsitaisyti mie
gojimo vietas, lauke ant 
oro ar šėtrose.

Ar žuvis turi balsą, ar gir
di, ar ne.

Vieną vasaros šiltą die
ną, kuomet redakcijoj ter
mometras užlipo net ant 
100 laipsnių, aš prisitaisęs 
meškerę, nuėjau žvejoti. Į- 
mečiau meškerę su užmau
tu ant jos slieku, kotą Įsmei
giau į žemę ir pats atsigu
lęs pavėsyje, nekantriai lau 
kiau kada kokia žuvytė, 
apimta godumo, užsikabins 
ant slieko, užmauto ant me
škerės kriukučio. Kaip ži
note, toks darbas nėra sun
kus, tad iš nuobodumo man 
į galvą pradėjo ateiti įvai
rios mislys. Tarp daugybės 
mįslių atėjo mislis apie žu
vis ir ar toki gyvūnėliai ga- 

I Ii turėti balsą, ar gali girdė- 
jti, ar ne. Bemislydamas 
i apie šitą, priminiau sau 
' žmonių patarles, kur sako
ma: “tyli kaip žuvis” ir vėl 
kitas: “Kaip vėžys švilpters 

j tai žuvis cyptels”. O kad 
niekad negirdėjau vėžius 

ir 
žuvis gali turėti kokį balsą,

Nereikia valgyti nedaviru- 
sios kiaulienos.

Federališkas žemdarby- 
stės departamentas praser- 
gsti žmones, kad nevalgyti 
nevirtos arba nedavirintos 
kiaulienos, nes toks valgis 
tankiai pagimdo priežastis

tik su mikroskopo pagelba 
. _ ir jos gyvena kiaulių mėso-

štas gėrybes su 28 galvijais ir 8 ar- je. Federališkų inspektorių 
kliais, su savo kareiviais leidausi į Vai. tyrinėjimai parodė, kad bė

gyje dešimties metų, tai yra 
nuo 1898 iki 1908 metų, už
mušta 8,000,000 kiaulių, ku
rių mėsoje atrasta 1.41 nuo
šimtis trichinų.

Reikia suvalgyti daug 
kiaulienos, lengvai užsikrė
tusios trichinoza, kad išven
gus tos ligos. Jeigu liga ap
sireiškia po siu artojimui 
tik biskio kiaulienos, tad 
reikia žinoti, kad kiauliena 
buvo labai užsikrėtusi tri
chinoza. Kad išvengus tri- 
chinozos, būtinai reikia ne
valgyti sausų ar rūkytų de
šrų nė kumpių, šviežią kiau 
lieną būtinai reikia gerai iš
virti. Tik tokią Kiaulieną 
valgant galima tikėtis iš
vengimo trichizon-s.

kininkus. Vokiečių komendantą ir jo 
jaunesnį oficierą, kurie čiajau numirė, 
liepiau palaidoti girioje, sykiu su kri
tusiais jų kareiviais.

Už kelių dienų dasižinojau, kad 
Ališauskienės duktė numirė, o motina, 
negalėdama ant syk perkentėti tiek 
nelaimių, gavo proto sumišimą ir nu
siųsta į Vilniaus beprotnamį.

Esu liudininku nevieno tokio tra- 
gediško atsitikimo. Mačiau ją daugy
bę šioje karėje, bet turiu pasakyti at
virai, kad nė turkai, nė laukiniai Azi
jos gyventojai nedasileidžia tokių bar- 
baryščių, kokių dasileidžia kruvini vo
kiečiai. Plėšimai, žudystės, vagystės, 
apiplėšimai moterių doros, padegi
mai — tai jų kasdieninė duona, 
aiškinimui jų barbarizmo, tegul bus 
šitas vaizdelis.

Prie Kamionkos apsupau nedidelį 
būrį vokiečių pėkstininkų, susidedantį 
iš 22 vyrų. Pasidavė tuojau, nes supra
to gerai, kad priešinimasis neatneš 
nieko gero. Kareivius tuojau išsiun
čiau į štabo kvatierą, o oficierą pasili
kau prie savęs, kad ką-nors iš jo iš- 
klausus. Pirmiausia pradėjome kalbą 
nuo politikos:

— Kaip dabar ten austrai muša
si? — užklausiau.

— Ah, tai prakeikti netikėliai! 
Jeigu ne męs, jų jau seniai nebūtų jo
kio ženklo.

— Na, o kaip turkai?
— Tai blogi žmonės.
— O Bulgarai?
— Tai tikri šeškai.
— Bet, ponas poručninke^juk tai 

vis jus mieteliai!
— Ponas rotmistre, ką jie visi rei

škia prieš mus, vokiečius? Juk tai el- 
gėtos, o męs, vokiečiai, esame kultū
rinė tauta. Juos visi muša ir kad ne 
męs, vokiečiai, jau seniai jų nebūtų 
ant Europos žemlapio. Męs visai ne
manėme kariauti su Rusija, bet jus su-

Pa-

Gėrimas, valgis ir drabužis 
vasaros karščiuose.

Gėrimas šalto, leduose 
šaldyto alaus vasaros kar
ščiuose yra labai neišmin
tingu. Šaltas alus tuom laik 
užgesina karštį, nes yra 
šaltas ir turi savyje 95 pro
centą vandens. Bet esantis 
aluje alkoholis spaudžia 
prakaitą ir troškulį padidi
na. Šaldyti gėrimai vasaros 
karščiuose yra geru daiktu, 
bet reikia juos gerti atsar
giai, nesiskubinant. Alus 
nuo ledo gerti esant sušilu
siam, prakaitu apsipylusiam 
yra tai staigas uždegimas, 
užšaldymas gerklės, plau-! 
ėių ir skilvio. Tą pati gali- . - ud iai ir
ma pasakyti ir apie kitus, f J.. ’ . . . , ,
šaldytus gėrimus kaip ir ZUV1S Sab turėti kokį balsą, 
apie šaldytą Smetoną, vadi- ar gali kalbėti. Vienok, kad 
namą “ice cream” ir “ice tos patarlės jau nekartą 
cream soda”. mane apvylė, tai ir dabar

Šalti gėrimai, kurie žmo- ,-oms neužsitikėjau ir todėl 
gaus sveikatai nekenkia, > dalyką modu- 
yra šie: vanduo, hmmadas, p x. „ J .
vanduo su vaisių skystimais g1113-1 ištirti. Pasiėmiau mes- 
silpna — šalta arbata, van- kerę ir einu pas savo biciu- 
duo su soda, “ginger ale”, lį, redaktorių, kurį neseniai 
“root beer” ir kiti ne alko- mačiau tirpstantį nuo vasa- 
holiniai gėrimai. ros karščio. Atėjau pas jį,

Apart gėrimu vasaros į užsirukiau pypkę ir sakau 
karščiuose reikia atkreipti • .
atydą ir į drabužius ir į J ' . , . ,
žmogaus judėjimus. Drabu- Klausyk, tamista. Kaip 
žiai vasaros karščių metų i Yra dalykas su toms zuvi- 
privalo būti lengvi ir liuosi mis; turi jos kokį balsą, ar 
šviesios ar baltos spalvos. ' 
Rėkia vengti greito judėji
mo ir skubinimosi. Viduti
niškai šalta maudyne pagei
daujama bent ka»-tą į .dieną. 
Mėsa ir riebus valgiai yra 
kenksmingi; geriausia val
gyti valgius pagamintus iš 

i miltų, su šaltu pienu, vai- 
■ sius ir šaltą viralą. Mas- 

lionkos ir raugintas pienas
. yra labai sveiki valgiai.

girdi, ar ne?”
Redaktorius, kurs išsitie

sęs ant savo stalo, kas-žin 
ką margino ant popieros, pa
gal savo papročio, trumpai 
atsakė:

— Nežinau.
Mačiau, kad norėjo kas- 

žinką daugiau sakyti, bet 
tik dirstėlejo į savo pačią, 
timptelėjo lupą ir vėl užsigu 
Jęs ant stalo pradėjo mar
gint popierą. Supratau šei
myniškas paslaptis ir vė
liaus, slaptai dasižinojau 
nuo redaktoriaus, kad kiek 
seniau, kokia tai vandeninė 
merga būtinai norėjo jį nu
sitempti į savo vandeninę 
karalystę, bet jis, kaipo 

n" žmogus, širdingai mylintis 
savo pačią, nesidavė pagun
dai pergalėti. Na, keblus da
lykas. Parašyti būtinai rei-

► 
me vandenyje syki ar ten- i e" kito" prieteliaus,

kuriam vardas Steponas ir 
turi dailę plikę, bet tas grei
tai man atšovė:

— Prieteliau! aš vande-

Kas tinka valgyti riebiems 
žmonėms.

Labai daug valgomų da- 
Į lykų priskaitoma naudin
gais fmogaus maistui, bet 
nekiekvienas • dalykas eina 
į riebumą žmogws organi- 

! zme. Kiekvienas riebus 
Į žmogus, nenorintis būti rie- 
! besniu, privalo nevalgyti 
i riebių valgių, kaip tai: svie
sto, taukų ir teip panašiai, 

i teipgi neprivalo valgyti rie- 
ibiai sutaisytos mėsos. Rie
bumui svarbos nepriduoda 
valgymas vištencs, baltos 

i žuvies, visokios daržovės 
į (išimant bulves), visi vai
siai (išimant hannnnus). 
Riebumo nedidina įvairios 
košės, apart košės iš ryžių. 

' ir avižų miltų. Fasolai ir 
i sorai, pienas ir kiaušiniai 
yra galima valgyti riebiems

sitarę su Anglija ir Francuzija, užnuo- įmonėms, tik po mažai; vąl- 
lėtė musir dabar męs turime gintis. £a_ntjų daug riebumas di-

— pertraukiau jo kvailus
(Uaiga bus)

?— Ką tomistą čia man din asu

Vaikų vasarinės ligos. *
Užstojus, vasaros kar

ščiams daug inažų kūdikių 
serga ir miršta nuo vidurių 
praskydimo. Butinumu yra 
prisilaikyti šių patarimų:

1) Penėti kūdikius kru, •’ 
čia, reguliariškai, kas 2y2 
3 ar keturios valandos.

2) Duot jiems daug virin
to, atšaldyto vandens.

3) Aprengti juos uuolen- 
gviausiai.

‘l’ŽT!' “a. bet iš kur'tėma paimti?

kiau per dieną.
5) Laikyti juos kuodau- 

giausiai ant oro, tik daboti, 
kad saulė juos nekliudytų.

6) Jeigu kūdikis penimas.nyje laikausi žydiškos poli-
iš bonkutės, pienas turi būti tikos — iki juostai, 
laikomas ant ledo ir prieš! Daryk dabar ką nedaręs, 
kiekvieną penėjimą bonku- Mockus kalėjime, Papau- 
tė turi būt gerai išmazgota! skas kasžin kur dingo... o 
teipgi ir guminis žindukas, be abejonės, jie man galėtų 
kurs privalo būt trumpas; išaiškinti žuvų girdėjimą ir 
kiekvienam pentiimuTl turi balso klausimą. O čia sąži- 
but šviežias pienas (n* tas nė vis ausin kugžda: pas sa- 
pats, kurs bonku^ėj ^tovi vą — pas savuosius. Bet, 
nuo valandos); neleistina kad pas savuosius nieko 
kūdikiui bovytis su penėji- pelnyti negalima, tad galiau 
mo bonkute ar miegoti su šiai nusprendžiau teirauties 
žinduku lupose. pas svetimtaučius. Ir pas

7) Apsaugot kūdikius svetimtaučius dasižinojau,
nuo musių. kad nekurios žuvys turi bal

8) Neduot paaugusiems są..
vaikams mėsos, persenusių Dr. S. J. David, kurs ty- 
vaisių, alaus nė ledų, kurie rinėjo žuvis, norėdamas per 
tankiausiai yra kuom nors sitikrinti, ar jos turi balsą 
suteršti.

9) Daboti, kad kūdikiai
turėtų liuosus vidurius ir bet jį suprasti nėra galimu, 
čystą liežuvį.

10) Neduot kūdikiam? jo
kių patentuotų nė aptiekų mas, kurs neaiškiai kvape 
nurodytų vaistų, bet susir- yra girdimas ir aiškesnis 
gus jam, pašauk

ir girdi, patyrė, kad žuvis 
turi kokj tai kvapo pūtimą,

Kvapas gali būti paeina nuo 
plaučių kilnojimosi, zurzi-

skambėjimas, kurs randasi

pas nekurtas žuvis, gali bū
ti, kad paeina iš pūslės, ku
rioje randasi oras žuvies 
kvėpavimui.

Kalifornijos pakrantėse 
yra žuvų veislė vadinama 
“mičman”, kurios turi skam 
bantį balsą. Vardas šitų 
žuvų yra gana prastas, kaip 
rodosi, primestas pačių žve
jų-

Vargas, kad męs šiądien, 
negalime vandenyje gyven
ti ir todėl patys apie daly
kus negalime persitikrinti. 
Kitados Goplonai, vaikus ir 
mergaites įsitraukdavo į 
vandens gilumas, aprūdyda
vo visus vandens karalystės 
surėdymus ir paleisdavo vėl 
ant žemės. Tie sugrįžę ir da- 
sigyvenę senatvės, prie ug
nies kūrinamos po kaminu, 
mažiems ir jauniems savo 
ainiams pasakodavo apie 
savo patyrimus. Bet šiądien 
jau kita gadynė. Jeigu ko
kia degtiniutė, ar rusalka 
įsitraukia kokį žmogelį 
vandens karalystėn, tai tas 
pas mus sugrįšti ir savo 
įspūdžius mums papasakoti 
nenori. Submarinai užsiė
mę visai kuom kitu, o ne ty
rinėjimu žuvų gyvenimo. 
Jeigu patys gyventume žu
vų karalystėje, tai ištirtu
me gerai žuvų kalbą, jų bal
są, girdėjimą, inteligentiš
kumą, būdą, papročius ir 
gaižaus, viską.

Stebėtiną apsireiškimą 
patėmijo Dr. Abbort. Jis 
sėdėjo valtelėje, upės kra
šte, kur tekėjo šaltinis ty
ro ir šalto vandens. Savo 

, patėmijimus jis šiaip apipa- 
sakoja: '

' Aplink vietą, kurioje aš 
buvau, ant penkių kvadra
tinių jardų nieko daugiau 
nebuvo kaip tik vienos žu- 
vįs. Toliau, į kitą upės kra
štą, buvo vietą apaugusi žo
lėmis ir vandeniniais auga
lais. Žuvis buvo apsipratu- 
sios su mano valtele ir į ją 
neatkreipė atydos, nes 
gerai žinojo, kad joms iš 
jos pusės negresia joks pa
vojus. Staiga, nežinia iš kur 
būryje.čia susirinkusių žū- 
vų pasirodė ryklė (žuvų 
vilkas). Visos žuvįs pasiro
dė nuokart, lyg stabo išti
ktos; glaudėsi vienos prie 
kitų ir traukėsi nuo ryklės, 
be jokio smagumo, kokiame 
visuomet žuvis mes mato
me. Ryklė panėrė į vande
nį. Kaip tik ryklė panėrė, 
visos žuvelės, tartum kul
kos, nėrė į šalis ir visos iš
nyko iš vandens paviršiaus, 
ir tai į patį laiką, nes kaip 
tik jos pranyko, tuojaus to
je vietoje pasirodė 6 ryklės 
šian ir ten dairydamosios 
savo aukų, o nieko neradę, 
lyg neužganėdintos, lyg su
pykę, išsiskirstė. Ryklėms 
išnykus, pasirodė toje pa
čioje vietoje 4 karosai, ku
rie irgi šian-ten pasišvaistę 
panėrė vandens gilumoje. 
Visas dalykas išrodė, lyg 
kad žmonių * minioje butų 
kas sušukęs “ugnis” ir žmo
nės butų išsiskirstę, teip ly
giai ir šitos žuvelės, lyg 
rėksmo signalu visos daži- 
nojo . apie savo pavojų ir 
tuojaus prasišalino, išsis
lapstė, jieškodamos sau ap
saugos, pagelbos.

Spręsti reikia, iš šito at
sitikimo, kad žuvįs vien 
kitą persergėjo kokiu nors 
balsu. Moksliški tyrinėjimai 
parodė daugel kartų, kad 
daugelio žuvų oro pūslė 
yra surišta su girdėjimo 
jauslais. Paprasčiausiuose 
atsitikimuose, visuomet oro i
pūslė yfa susivienyjusi j

(Toliaus bus f i
■s - . ■
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Leonas Krauze, kareivis, 
iš Sedos m. Kauno gub., ' 
jieško giminių ir pažįstamų ; 
Adresas: Russia, Dieistvu- ] 
juęčuju armijų 132 Želiez- ] 
nodorožnaja rabočaja rota, i 
Krauze.

Vincas Petruševičius, ka- , 
reivis, prieš karę gyvenęs 
Waterbury, Suvalkų gub., 
kaimo Kirsnos jieško gimię • 
nij ir pažįstamų. Adresas: 
Russia, 132 želiežnodorožna 
ja rabočaja rota, Dieistvu- 
juščuju armijų, V. Petro- 
ševiču.

Kazimieras Pūkas, jieško 
švogerio Mateušo Purtiko, 
Adomo Cvirkos ir švoger- 
kų Onos ir Barboros Alk
snių. Adresas: Russia, Sąj|- 
lenskoi gub., gor. Roslavc, 
■33 Tylovoj 'Evakuacionnyj 
jiunk Kazimiru Pūkas.

Jurgis Waluntas iš Dau- 
knunų sodžiaus, Krinčiną 
parapijos, Gulbinų Selckos 
Kauno gubernijos, Panevė
žio pavieto, jieško saly o su
maus Antano, Walunto ir 
Juozapo Lomono.

Baltramiejus Damkaus- 
kas,jieško švogerio ir dėdės 

, Preskienų. Vilniaus gub.,
Trakų ap., Vilniaus gub.,
Aleksandrovsko vals., Meš- 
kasalio kaimo, pirmiua gy-

• veno po nr. 1516 W. Waban-
. šia avė., Chicago, III. Adre

sas: Russia, gor. Mogilev, 
gub. Malaja Sadovaja ui. 
dom No. 18, Guberskoje 
Centralnoje biuro Truda, 
Varfolomieju Karlo viču
Damkovskomu.

Veronika Petrauskienė, 
Kauno gub., Raseinų pavie
to, Šidlavos vol., jieško savo 
giminių. Adresas: Russia, 
g. Rostov, Danie ui., mala 
Sadova, No. dom 155, Vero
nika Petrauskas.

Dominikas Butkevičius, 
jieško giminių ir pažįstamų. 
Adresas: Russia, g. Petro- 
grad, Vasilevsky Ostrov 16 
Linijų dom 65, kv. 1, Domi- 
nik Butkevicz.

Elzbieta Ramanauskutė, 
Kauno gub., Raseinių apsk. 
Mankonskoj vol., Plingių 
sodžiaus, jieško brolio Pran 
ciškaus Ramnausko, ir la- 

k ... bai prašo, kad atsilieptų.
Adresas: Russia, g. Petro- 
grad, No. Dom 10, kv. 2,

- EI bieta Ramanauskaja.
į Veronika Radišauskienė, 
I su savo vaikais, Vladislovu,
■ Antanu, Kazimieru ir Anu- 
| se, jieško savo sunaus. Ad- 
I reas: Russia g. Ekaterino- 
F slav, 3-ja čečilovka Suvoro-

sckaja ui. No. 30, kv. 3, Po- 
g hičit Varonika Radisevskoi.

Mikalina Alulis, Suv gub.
• Kalvarijos pav., jieško Al- 

kavičiaus ar Aleka^ičiaus 
ir kitų giminių irpažįstamų. 
Adresas: Russia, gor. Mo- 
akva, Selo-Bogorodskaja, 
Glebovskaja ui. No. 4, kv. 7 
Mihaila Alulis, Bieženka.

Jonas Rakickas ir Juozas 
Dėdinas, kareivis, 
mokintojas jieško

| Prano, Antano ir 
, Dėdinų gyvenančių

L koje, pirmiau gyveno Grand 
I Tlapids, Mich. Hamilton st, 
Į r vėliau Saginaw st., ir se- 
* ws. Marcelės Rakickytės 
k po vyrų Logienė, vyras Jo- 
V r a Logis, gyveno Sommer-
■ tille, Mass. 41 Hunting st
■ Adresas: Russia, Jaroslavl,
■ Romanovskaja ulica No. 44 
F Lr ski Komitet Jonui Ra- 
L kic;

j Valdyba Dr. O.L.K. Vyteata Gvardijų, pa prie
globa h. Petro. Clavalaad, Okia.

Pir. J. VERSIACKAS, K 
8123 Korman Avė.

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

Nut. ras. S. BINKIS, 
615 E. 97th Str. N. E.b

Iždo raš. A. REMEIKA 
8024 Sovinski Avė.

Iždin. M. SAUKEVIČIUS, 
3815 Kelly Avė.

Vadas ir Komandierius 
K. SAIMONAS. 1054 E.TOth Str.

Kapitonas J. KILIK AUCKAS 3816 Kelly av.

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

Oficierius J.MAČIULAITIS; 2003 Hamilton av.
Oficierius J. T. NEURA. 2202 Hamilton av? t 
Feltfeb. M.ABUKAUSKAS. 2052 Hamilton av.

Sisnalistaa 
M. GRUODIS. 2011 Hamilton Avė.

Mėnesiniai susirinkimai ataibuna kiekviena 
mėnesį, ketvirta nedėldieni. 2 vai. po piety Knaus
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Vilniaus gub., Trakų pav., į džių Vinco ir Dominiko Ali-, 
Ežno vals., Marijonų sodž., lių ir kaimynų Leono ir Jo-; 
jieško tetos M- Urbanavičių no Jurgaičių, 
kės iš miestelo Birštono, to I 
paties valsčiaus Ignoto Na- : 
rutavičiaus iš Ezno vals., i 
Marginu sod. Kazimiero 
Vaitkevičiaus iš Ezno vals. ' 
Sabuvos sod. Mano adresas: ; 
Nižegorodskaja gub., Luko- 
janovskago ujiezda, Bolšoj 
Arskoj volosti, selo bolšaja 
Are, Osipu Kaluževiču (bie- 
ženču).

Šie pabėgėliai gyvena Kie 
jave. Visiems galima sius- 
sti laiškus ar pinigus ant 
sekančio antrašo.

Centjalni Komitet Litov- 
skago obšč. po ok. pomošči 
postradavšim ot voiny. Ru
ssia Gorod Kiev, Turgenev- 
skaja ulica 55, kv. 8.
. .Andrius Pilvelis iš Suval
kų rėd, Kalv. apskr. Birščių 
kaimo, jieško Petro Pilvelio 
(New Yorkas),

Mikolas Kuleša iš Viln. 
rėd. Lidos aps., Krivilių kai 
mo, jieško Vinco Matioško.

Vincas Dodo iš Rygos 
jieško brolio Domininko iš 
Viln. rėd. Lipos aps. Dubi- 
"niių kaimo.

Veronika Žubriutė iš Su
valkų gub. Kalvarijos aps. 
Glosnykų kaimo, jieško sa
vo tėvo Adomo Žubriaus 
(Chicagoj ar New Yorke).

Ignas Ažukas iš Suvalkų 
gub. Seinų apskr.., šventaže I 
rių valse. Teižiunikų kaimo 
jieško Jono ir Juozo Ažuko.

Ignas Micevičius iš Suval
kų gub. Kalvarijos apskr., l 
Glusninkų kaimo, jieško Ma 
rtyno 'Micevičiaus.

Tamošius Liegus iš Suval 
kų gub. Kalvarijos apskr., 
Atesnykų kaimo, jieško VIa 
do Viselgos.

Petras Aušrevičia ir Ta
mošius iš Suvalkų gub., Kal
varijos apskr., Atesnykų 
kaimo jieško Prano ir Ale
ksandro Aušrevičių.

Vincas Raikus iš Suvalkų I jieško "Petro ir Onos Sta- 
gub., Kalvarijos apskr., Ba- giunų ir jurgio Dūdos, 
brauninkų kaimo, jieško Mo (Iš “Saulės”)
tiejaus, Juozo ir Petro Ras- pabėgėliai gyvenan-

, kių ir švogerio Prano Sur- Ljeji Maskvoje jieško savo 
d°k°- giminių ir pažįstamų. Jiems

i Karolius Mickevičius iš visiems galima rašyti lai- 
i Suvalkų gub.,. Kalvarijos škus ir siųsti pinigus tokiu
■ apskr., Simną vai., Sperlių adresu:
■ kaimo, jieško Vinco, Alek-1 RUSSIA, Moskva, Miliu-
■ sandro ir Pranciškaus Mic-1 tinski per. d. 18 kv. 9, Lito-
> kevičių. skoje Obščestvo.

Morta Mordas iš Suvalkų Morta Lešinskienė, Kau- 
gub., Kalvarijos apskr., A- n0 Šiaulių pavieto, 
malviškių kaimo, jieško Daukučių kaimo, jieško de- 
Adomo Zucharevičiaus. p®8 Jalinsko Petro ir Povi- 
. .Juozas Truskus iš Suval-U0- 
kų gub., Kalv. ap., Botrov- Kazimieras Rakštys, Kau .
ninku kaimo, jieško Juozo n0 ir pav., Betygalos Y A T 2
Truskos. Par- Norgeliškių kaimo jie- " J (J UXVn.l r

ko brolio vaiko Gerdževi- 
Antanas Grinkevičius iš čiaus Ladislovo:

Suvalkų gub., Kalv. ap., A- Mikalina Urbonaitė Kau- 
malviškių kaimo, jieško su- no 2arasų pav> Saia. . ,
naus Kazio Grinkevičiaus, val Ažėnų kaimo jieško I1?111';"" sitas truąis coHusiIgio Kaina $1.00.

Kundoktorius (manda- Gaunamas
giai): — Todėl, kad turi “Dirvos“ Redakcijoj,

1004 ST. CLAIR AV. CLBVBLAND. OHIO

Jonas Losnauskas, Stud. i 
iš Telšių, Kauno gub., jieš
ko šių žmonių: Pranciškos 
Bubien^ės, ^Benedikto Moc
kevičiaus ir Boleslavo Drau 
sudavičiaus.

Stanislova . Skirmoritienė
i Kauno gub., Šiaulių aps., 
Triškių parap. jieško savo 
brolio Benedikto Erlickio.

Katryna Vitkauskienė iš
Suvalkų gub., Marijampo
lės aps., Veiverių kaimo, __ _____
jieško brolių Juozo ir Jur- •ve*itneje.6i3ist. cuirave.

Taukiu Kiekvieną mėnesi ataibuna 2 sykiu praktiki.
& ' Pirmą Utaminką ant J aires Hales. 6004 St. Clair

Elena Romaška iš Viln. i avė. ir kiekvieną pirmą Ketvertą ant Knaus Ha- ;
- -r • t rr • i • ’ «•. 6131 St. Clair ir 62 gatvės.gub., Lidos aps., Knvelių -------------- «.---------------------

kaimo, jieško sunaus Fitu- W>i Listovos San? hriirų h. Kaziniero 
so Romasko.

Pranciška Poda iš Kauno 
gub., Raseinių aps. Betiga-Į 
los parapijos jieško brolio 
Pranciško ir Mikolo Mar
cinkevičių.

Jonas Urbonas, iš Suval. 
Igub., Kalvarijos apskr. An
gininkų kaimo, jieško brolių 
Igno ir Prano ir sesers Ma
rijonos.
. Jieva Kupčinskienė iš į 
Suvalkų gub., Kalvarijos 
apskr., Gelvičių kaimo, jieš
ko Lukošiaus, Prano ir Juo
zo Kupčiauskių ir Juozo Či-1 
žauskio.

Ona Aleksandravičienė iš 
Suvalkų gub., Kalvarijos 
apskr., Simno valsčiaus, Ka- 
lesnykų kaimo jieško duktė 
rų: Pranciškos Miliunfenės.

Juozas Krasnickis iš Su
valkų- gub., Kalvarijos aps 
Auginikų kaimo, jieško Ju
rgio Kazakevičiaus ir Do
micėlės Krasnickiutės (Bal- 
timore.)

Babrielė Misevičienė iš 
Suvalkų gub., Kalvarijos 
apskr., iš Siruno, jieško bro
lio Vaclovo Vuorauskio, se
sers Magdalenos, ’ o teipgi 
Kazimiero Juozo ir Jono Mi 
sevičių.

Marijona Tuska iš Rygos

buvusia 
brolių: 
Felikso 
Ameri-

Draugas
Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS
“DRAUGAS” duoda daug žinių.iš karės lauko, pa

sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj, 
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios 
paduodamos kuogreičiausiai.

“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių katalikų 
draugijas, rūpinasi jų reikalais.

“DRAUGAS” kelia tautišką susipratimą, platina 
katalikiškai lietuvišką kultūrą.

“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba

“DRAUGAS” metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei 
metų. $1.75. Čikagoje, siunčiant pačta, metams $4.50. 
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant atskirais nume
riais po 1c.

Užrubežyje “Draugas” dienraštis metams $6.
“SAVAITINIS DRAUGAS”, Metams kaštuoja tik $1.50.

Atskiras numeris po 3c.

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

© 
© 
© 
© 

___ ______ © 
ir perka. Bet jei nori tu- © 
reti tą parankųjį dalyką, 

_ niekad nebandyk pirkinfi- 
© tYpigių, kurios yra par- 
© duodamos po 25c., 50c., 
© $1.00 arba, kad ir $1.50, 
© nes bus veltas pinigų iš- 

; © metimas ir tos plunksnos 
į © niekad gerai rašyti negal, 
© nes jos padarytos tik dėl 
t apgavystes. Ir todėl no

rėdamas turėti gerą plun- 
© kną?nepirk pigesnes, kaip 
© $2.00 ir tai tik šios kom- 
© panijos, nes bėgyje 3 m. 
tdaugesome męs jų parda

vę ir visi mus viengenčiai 
© kostumieriai yra paten- 
© kinti ir užganėdinti.
© 
i© 
i© 
© 
© 
© 
[© 
..© 
© 
© 
© 
'© I 

©

Laikančios savyje rašalą, 
yra dabar plačiausiai 
vartojamos ir tai vienas 
iš parankiausiu rašamųjų 
įrankių. Todėl visi jas

© 
© 
© 
© 
©

Gnrdijos Cliieland, Ohio.
Pirmin. J. MAKSIMAVYČIUS.

1542 E. 36th Str.
Vice-pirm. F. BARANAUSKAS, 

1418 E. 27th Str.
Nutar. rašt. J. POVILONIS,

5915 Dibble Avė. N.E.
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.
J. ŠUTRIS. 1088 E. 79th Str. 
J. URBŠAITIS. 1446 E. 33rdStr.
J. GAIDELIS. 1402 Oresron Avė.

Signalistas, *
J. ŠALČIUS. 1399 E. 41etStr.
Muštro praktiko* ataibuna kiekvieno mėnesio zgj 

tremiame Utarninke. nuo 7:30 vakare. Jaitea Sve- 
tainėje. 6004 St. Clair Avenue N. E. . (§)

Mėnesiniai susiriakimai ataibuna kas antrą (^) 
utarninka kiekvieno mėnesio nuo 7:30 vakare .ant 
Stockes svetainės. 6021 St. Clar Avė. , © 

© 
© 
i© 
© 
©

Valdyba Drau<yriė: h. Kazimiero Karalaičio 
lonreoJ, Mass. .

Pirmin. JURGIS VERSIACKAS,
1184 Wuh Str.

Vice-pirm. KLEM. SPIRIDAVIČIUS
1025 Washingrton Str. . —

Prot. sekt. ADOL. KAVOLIAUSKĄS,: ©
1167 Waahinjfton Str.

Fin. sekr. JON KAVOLIAUSKAS,
13 Luia Avė. ‘

Iždin. JUOZAS AKUN^VIČIA,
** 23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILEIŠIS,
1162 Wa«hington Str.

PREKE 
Nuo$l iki $10.oo

!©

© 
© 
© 
© 
© 
© 
©s

©: 

© 
©

GAUNAMOS

“DIRVOS

Knygyne |
GERA PROGA!

Lengvai galima įgyti nau ;© 
jas dviejų šeimynų namas. © 
Puikiausi įtaisymai, kaip g 
tai: Maudyklės, elektrikinė 2004 ST.CLAIR AV.
šviesa, apšildymas, dvieji © 
porčiai ir skiepas.

Gali pirkti turinti $500: 
arba išmainysime ant loto.

Kreipkitės prie:
A. Rasimas,

“Dirvos” Office.

©

©©©©©©©©©©©©©

REIKALAUJAME 
PARDAVĖJŲ.

ė Reikalaujame patyrusių
moterių ir merginų j parda
vinėjimo departamentą mu
sų “Dry Goods” krautuvėje. 
Atsišaukite tuojaus:
Reimer Department Store,

3423 St. Clair avė.,

TRŪKYJE.
Pasažieras (kundukto-

naus Kazio Grinkevičiaus. |k viu . , . , ,
Jonas Jonynas iš Suval. brolio Boleslovo Barkausko elna mieg amas •

gub., Kalvarijos apskr., Au-]Chjcagoje. 
ginikų kaimo, jieško Alek-1 
sandro ir Stasio Jonynų.

Stasys Pangonis iš Suv. 
gub., Kalvarijos apskr., Au- j 
gininkų kaimo, jieško 
naus <Iuozo Paujonio.

Jokūbas Baublauskas 
iš Kauno gub., Raseinų 
Naujininkų kaimo, .; ‘ 
Viktorijos Andriejauskai- I’usko™ 
^*7° ~°, ' Ona GumeBenė, Kauno

Petras Petrila iš Kauno b Siau]i Pašvinti.
gub., Kauno apskr., Kalnu- *io va, Boči jie_
bezių kaimo, jieško brolių brolio Antan0 Svobo8
Jono.Antano, Vlado, Juozo I Kau-
ir Adomo Petnlų. n0 pjb > gįauijų pav., Sal-

Antanas Matukas Stud.1 kutų kaimo, jieško brolio 
iš Kauno gubjSiaulių apo., Prano Petrųšiuno.
Domantų kaimo jieško de- (IŠ MAny Lietuvio”.-

su-

Ona Jakunaitė, Kauno g.
Ukmergės pav., Mičionių m.egojunovagonus- 
kaimo, jieško brolio Antano ATSIKIRTO 
pusseseres Veronikos Ro- _ Ar tamista žinai 
žauskaitės. . pa3aujyje yra durnių?

Elenora Saboliauskaitė
Kauno gub., Šiaulių pav., iš
Joniškio, jieško Jono Pet
kevičiaus, Viktorijos Janu-

St.
j ftcuuauū, v mvviyvo vcmim- 

J, . škevičienės ir Valento Sa-

kiek

— Žinau. Ir tai dar Ta
nkistai turiu pasakyti, kad 
yra vienas ^daugiau negu 
kad tamista manai.

Ponia (virėjai): Kam čia 
ties pūdais pasikabinai pa
veikslą to savo Fliorijono?

Virėja:— Kad ponia am
žinai rugojate, kad sriuba 
prisvilyta, tad paveikslą čia 
pakabinau, kad šventas Flio 
rijonas, kaipo ugnies patro

nas, apsaugotų puodą nuo 
i prisvilimo.

Dr augas Publishing Co.
1800 W. 46th St. - - CHICAGO, ILL.

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

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

batomis.
“DARBININKAS” paduoda daug žiniij iš darbo lau

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

darbininkams pasiskaitymų, rašytų Apačių darbininkų.
“DARBININKAS” paduoda žvarbiausius 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, indomu ir 
suprantama. ' v

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

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

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

Adresas:

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

SUttyUti ir FUtiakttt UiHIUžų UnltnžS 

“ŽVAIAGŽDĘ” 
“ŽVAIGŽDE” yra seniausia 

lietuvių katalikų laikraštis, 16 pusi, 
didumo suteikia įvairių žinių iš A- 
merikoa ir viso pasaulio gyvenimo.

KT1MS ATSIEIU Ttt 42.00.

Korespondencijas ir pinigus siųski
te šiuo antrašu:

“ŽVAIGŽDE”
SU4 BldneeO Str., NIlaMptla, Pi.

SPALVUOTAS

Suvalkijos Žemlapis,
Sutaisė B. K. BALUTIS 

Kartografas-Geometras.

Didumas 22 coliv pločio per 28

“Dirvos” Agentai
Paa kuriuos galima visados užaiakyti 

"Santaiką” ir ušaimoksti prenumeratą.

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

HOMESTEAD, PA.
M, Vaiktooraa, 411 Ann St., 

SHENANDOAH, PA.

Centre •(.,

BROOKLYN, N. Y.
M. A. Miluko, 41« Hooper St, 

NORWOOD, MASS.
K. VmuIa, 1160 Vobington St.,

N1W BRITA1N, CONN.
Vacį. Gibria*. 208Ur Strwt.

“DIRVOS”

SPAUSTUVE
Atlieka Visokius

DARBUS
j—1    :—..
MUSŲ SPAUSTUVE SPAUSDINA 

' knygas, konstitucijas, plakatus, cirku- 
liorius, visokias kvitas, laiškams ant- 
galvius, kopertus, tikietus, vizitines 
korteles, ir 11 Kadangi musų spaustu
vė įrengta sulig naujausios mados ma
šinomis ir raidėmis, todėl ir spaudos 
darbus atliekame dailiai, greitaiir pigiai

Siųsdami užsakymus adresuo
kite šitaip:

“DIRVA
2004 St Clair Avė. Cleveland, 0



DIRVAr r
į VIETINES ŽINIOS į

20
21
22

24

SAVAITINIS KALENDORIUS.
- -o------

RUGPJ1UT1S.

19 S. Marijono.’
N. 10 nedelia po sekminių.
P. Johannos naši.
U.' Timotėjaus.
S. Pilypo išp.
K. Baltramiejaus.
P. Liudviko karaliaus.

žiuoti. Važiuojant reikia 
nuo Public sųuare imti ka
rą Clifton Boulevard, kuris 
nuveš į Edgewater Parką.

P. R. Karuža neatsilankė 
Clevelande dėlėj priežasties 

i laiko stokos. Chicagoje už- 
i truko tik porą dienų ir tu
rėjo skubintis į Wilkes-Ba- 
rre, kur atsibus lietuvių su
važiavimas aptarimui Lie
tuvių dienos, kurios pasky

ra j • i /j* j d i rimo laukiama nuo prezi- Seredoje, 16 d. Rugp. , , F

nuvargo 
siems broliams.

Vietos lietuviai stropiai 
rengiasi prie sutikimo “Lie
tuvių Dienos”, kurią pre-

• zidentas Wilsonas paskirs 
Amerikos lietuviams dėl 
rinkimo aukų sušelpimui 
nukentėjusiems nuo karės, 
lietuviams. Tą rengimo dar
bą paėmė vietinių lietuviškų 
draugysčių Sanryšis. Nese
niai turėtame savo susirin-

rodymas skaitlingai svetim- 8tovyU-
taučių publikai buvo Liepos --------------
18 d., kur dainavo L. Vyčių Miesto parkuose priviso 
25 kp. choras, Wade Park’e., daugybė niekšų, kurie už- 
Antras, Clev. Liet. Teatr. puldinėja moteris ir mergi- 
choras dainuos Edgewater nas. Tokių užpuolikų du pa- 
parke, nedėlijoj, Rugpjūčio sisėkė policijai suimti Vie- 
20 dieną. Programas prasi- nas yra W. Barnes gyvena 
dės 3 vai po pietų. Chorą 4605 Detroit avė., kurį tei- 
ves žinomas lenkų muzikas amas pasmerkė 30-čiai die- 
Leonard Cramp. Lietu- nų prie kalėjimo darbų ir 
viams, kurie nori paklausy- užsimokėjimui baudos 50 
ti savųjų dainų verta nuva- j doL, su visais kaštais.

, -• c- -iZ dento Wilsono.draugysčių Sanrysis vėl tu- 
rėjo savo extra susirinki
mą, kuriame smulkiai apta
rė rinkimo aukų planus. Iš- 1 
rinkta tapo presos komisi
ja, kuri pasistengs pasklei- 1 
sti žinias po svetimtaučių ; 
laikraščius. Žodžių, viskas 1 

. tuojaus bus prirengta. Lie
ka tiktai, kad mes Clevelan- 
do lietuviai susispiestume ' 
visi į krūvą ir padėtume 
Sanryšiui tame darbe. Yra 
išrinkta tam tikra komisija, 
kuri organizuos aukų rin
kėjus tai dienai. Neatsisa
kykime. Kas turi širdyje 
jausmą ir atjaučia vargus 
musų brolių tėvynėje, eiki
me aukų rinkti. Sanryšiui 
reikės surinkti aukomis to
je dienoje mažiausiai 2,000 
ypatų, kad paskleisti po vi
są Clevelandą, taigi kiek
vieno lietuvio privalumas 
yra prisidėti prie to darbo. 
Kurie norėtų prigulėti prie 
skaičiaus aukų rinkėjų, te- 

' . gul paduoda savo vardus ir 
pavardės komisijai išan- 
ksto. Užrašynėjimai bus 
nedėlioj tuoj po mišių, baž
nytinėj svetainėje.

Šiokiomis dienomis bile 
kada galima paduoti var
dai, pavardės aukų rinkėjų, 
“Dirvos” redakcijoje arba 

. p. Bartoševičiaus banke.
Petys į petį, visi eikime

I ^Jei Trokšti Apšvietei 
ir sveiko maisto savo protiįįL-tar skaityk

Orui biskį atvėsus, epide
mija vaikų paralyžiaus bu
vo apsistojus. Dabar vėl, 
nors oras vėsus, epidemija 
atsinaujino. Raportuota 
trįs nauji susirgimai.

Pieno išvažiotojai išleido 
atsišaukimą j miesto gyyen 
tojus, prašydami, kad bon- 
kos nuo pieno butų grąži
namos kasdien. Pieno, kad 
ir galima kiek gauti, bet ne
galima jo šeimynoms pris
tatyti dėlei stokos bonkų, 
kadangi naujų bonkų nega
lima gauti dėlei straiko ge
ležinkelių darbininkų.

Diena po dienai laukiama 
straiko ledų išvažiotojų. Rei 
kalaujama unijos ir algų 
pakėlimo. Jeigu straikas 
įvyktų, ledo visai nebūtų 
galima gauti, nors ir dabar 
jo tik pusė gaunama, negu 
kiek reikia.

Miesto valdžia išleido pri
sakymą, kad visi krautuvių 
savininkai, kurie laiko mar- 
_ >r.o -t ’ • angilOAVO AaiUVO LtUJRVCUZiUji II lailR- j
ketUS ar šiaip valgomuosius vedėliŲ, žodynu, puikiausiu maldakny- . 
produktus ir darbininkai, PV. kryželiu ir kitokiu religišku reik- | 

, - j. meny ir 1.1. Taipgi įvairiausiu rašy-1kūne tose krautuvėse dir- mui vdalykŲ ir vi90[F ■
ba, prižiūrėtų Švarumą. UŽ Kuomet reikalausite, kokiu nors 
nepaklausimą kiekvienas kny^V> malonėkite kreiptisi šiuo antra- j 

bus skaudžiai baudžiamas. su’ (( 
Policijos viršininkas Rowe _ _D1B VA’ _L 
prisakė policistams, kad . «
dabotų ar prisakymai yra 2120 St.Clair Are, Clerehnil, Ohio w 
pildomi. -

Policijos viršininkas Ro- 
we areštavo tris policistus, 
kuriuos miesto majoras Da- 
vis tuojaus suspendavo iš 
tarnystes. Kaltinami jie yra 
įvairiuose prasižengimuose. 
Vienas iš jų kaltinamas už
tai, kad per tūlą laiką gyve
no su kokią tai motere be 
šliubo, antras kaltinamas sčiausias darbininkas, 3 

kime išrinko komitetą, ku- už vinojima pinigu nuo lene vešlavis gaus 2.50 į dieną, 
ris tą darbą tvarkys. Ma- _ i_-------
noma. suorganizuoti daugy- i budajs

DR. J. ZW1CK, 
LIETW&AS 6Y1YTMAS.

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

Ant Pakilčio Aptiekos.
OFISO VALANDOS: 

Ryte: nuo 9:30 iki 10:30. 
Vakare: nuo 5 iki 7:30.

TELEFONAI:
Clj. Cutr. 4236, Bali Prnsp. 979.

Gyvenimo Telefonas:
Prlnc. 1558-8

dvisavaitinį eliustruotą jaunimo laikraštį 

“VYTĮ”
“VYTIS” yra vienaitinis ir pitmutinis jau-
4 nimo laikraštis Amerikoje.
“VYTYJE” telpa geriausi raštai musų jau

nų rašytojų, literatų ir studentų.
■RYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei 

Lietuvos jaunuomenės gyvenimo.
VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiš

koj e dvasioje.
‘‘VYTI’ ’leidžia Lietuvos Vyčių organizacija. 

Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pus- 
mečiui75c. L. Vyčių organizacijos na
riams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.
Prisiunsk savo antrašą ir už 2c. kra- 
sos ženklelį, o vieną numerį pažiūrė
jimui p risi u n sime veltui. Visais rei
kalais kreipkitės šiuo antrašu:

“VYTIS”
|i| 731 W. 18th Str. Chicago, III. fi 
l»==n —iwr===iwr==ir==i

“Dirvos“ Knygyne
Naujos Knygos.
Parankiausias būdas vokiečiu kai. 

b ai pramokti. Preke 35c.
Elementorius ir vaiku skaitimėliai. 

Preke 25c.
Mokykimės rašyti. Parankiausia kny

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

daktarišku receptu. 75c.
Kišeninis žodynlis, labai paranki 

I knygelė mokintis angliškos kalbos 50c.
Klausimai ir atsakimai, kaip išsi- 

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

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

Teipgi didžiausia sankrova visokio 
turinio knygų: pasakų, istorijų, Bibli- 
ju, angliškos kalbos rankvedžiu ir rank-

blėdes iki $150,000.

2 šeimynom namas po 8 kam- 
v įsiems miesto darbimn- M . 

kams pakelta algos ant 50c. B bariUS maudykles, 
į dieną. Tokiu budu papra- | kitį parankumai. Lotas 44X154. g 

uz viliojimą pinigų nuo leng —- t -ieną. V Arti SliperiOT IT E. 70 ^atVOS.
vatikės moteriškės visokiais Užtai^ val£io Pluktai su M V
budais ir trečias kaltina- Pradzia Rugpjūčio mėnesio g

-tea°' Iglė, šviesos ir t/t. Ant East 65-tos 
tų paskleisti po visą mie- -------------- į Mieste priviso vagių, ku- gatveS. Parduosime SU maŽU įmO- K
stą rinkimui aukų su tam per DraėiUsi metu bertai- ne automobilius. H _____ * ... . . , 51
tikromis dėžutėmis. Minė- nį 470 ateivių padavė apli- R°^CUOS viršininkas Rowe kejimU,- O llkUSlUOS ant lengvų IŠ“ g 
tasis Sanryšio (arba kaip kacijas gavimui antrų pi- išdavė aštrius pri^kymus il mokėiimU 
vietiniai vadina Clev. Liet. ■ Hetystės popierų. Tai did_ policijai, kad gaudytų šitos H J 
Draug. Centro Kom.) ko- žiausis apnkantų skaičius, ^šies va£is ir kad tuojaus 1 Tainsri
mitetas savo oficiališkiems kokio dar nebuvo cievelan- but^ ^naikinti. M -taipgi
susinešimams pasiskyrė vie- dį : -------------- Jį pardavimui
tą prie “Dirvos” redakci- «
jos.

-------------- Sudegė baptistų bažny- 
Speciališku traukiniu į čia, kuri stovėjo prie E. 79 

Carey, Ohio išvažiavo 900 gatvės. Triobesis sudeė iki 
Kaip jau yra clevelandie- maldinfhkų, rymiškų jp-pamatų. Gaisrą pagimdė su- 

Čiams žinoma, kad šįmet graikiškų katalikų į atlai- simetę dratai, vedanti elek- 
Clevelande susitvėrė tarp- dus Dievo Motinos Sura- ^”os žiburius. Gaisro padryta 
tautinė chorų sanjunga, ku- mintojos. Carey yra garsus blėdes iki $150,000.
rios užduotimi yra šventa- šiais atlaidais, neš ten yra DflJaLr:sac A ten kims i 
dieniais vasaros laiku, puo- Dievo Motinos stovyla ste- I'vUaKClJaS AlSaKlnlal. 
šti dainomis įvairius miesto betino gražumo, kurią prieš K. Aksomaičiui. Ačiū, 
parkus. Prie minėtos san- kelioliką metų pargabeno iš Meldžiame parašyti dau- 
jungos yra prisirašę įvairių Luxemburgo. Ją kas metas giau.
tautų chorai, tarpe kurių Rugpjūčio' mėnesyje atlan- A. Pogąželskiui. Ačiū. Ra 
yra Lietuvos Vyčių 25 kp. k° šimtai tūkstančių katali- šykite tankiau.
ir Clev. Liet. Teatr. chorai. jieškančių mylestų pas' J. Svyrūnėliui. Ačių už 
Pirmas lietuvių choro pasi- stebuklingą Dievo Motinos; raštelius, sunaudosime atei

tyje. Rašykite tankiau.
Ten buvusiam. Atsiprašo

me. Žinutė silpna ir nesvar
bi. Nesunaudosime. Bet ne
perstokite rasę, rašykite 
daugiau.

Visiems, kurie atsiuntė 
pasveikinimus ir gerus lin
kėjimus ‘ ‘Dirvos” Redak
cijai, ačiū, šia Jums musų 
prieteliškas dešinės delnas, 
paspauskite jį ir ateityje 
mus ne užmirtkite.

THE ST. CLAIR AVĖ.
SAVINGS & LOAN CO.

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. s

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

išlygų.
BANKOS VALANDOS:

Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

THE ST. CLAIR AVĖ. SAVINGS & LOAN CU.
2006 St. Ciair Avė. Cleveland, Ohio<

Prospect 953 * Central 6488

1OE3OE

V, DEBESIS
1 ilso Namas irPopieruoja Kambarius

Teip-gi užlaiko ant pardavimo 
kambariu popieravimui popieru, 
maliavos, aliejaus, šepety ir 1.1, 
iodraudžii nuo ugnet namus ir rakandus

Prieš pačias Kalėdas atidarysiu 
krautuvę knygy, rašomy dalyku, 
aiskrimo ir saldumyny.

■ * *1396  E. 33 Str. ir Sonora Avė.
Cuy. Central 6201.K .

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

1 1 ' .................   PIRTĮ ■ ----------- —
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki 
12:00 nakties. Subatoma per ištisą naktį.

Seredos dėl moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

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

2547 E. 38 GATVE. Arti W<xxll«nd.
Central 2595-W

jodo:

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

TfrRįii W. WISZNIĖWSKI ,
. 1024 KENILWORTH A.VE. S. W.

Na tai ką gi ten veiksi. "Na, ar-gi tu Juozai dar nežinai, 
kad mano rytoj vestuve, tai begu nusipirkt GERŲ CIGARŲ.“ O-o-o taip, 
ta ir aš kitokiu nč nerūkau. Tai labai geri cigarai.

lAr Nori Pirkt I
Į NAMĄ! Į
K ŠTAI KUR GERA PROGA PIR

KTI GERI NAMAI
Antras P. Lovas (turbut j 

grekas) gyvenantis po num. 5 
7402 Grand avė., nubaustas k 
10 dienų prie kalėjimo dar- B 
bų ir 25 doleriais piniginės j 
baudos. B

sviesos ir visi <

8 kambarių mamas, maudyk- g

nkas Rowe!a KejUTlU,- O 11KUSLUOS UI 11 lengvų iŠ- a
išdavė aštrius prisakymus mokejimiĮ M

■ Taipgi męs turime du namu
i su mažais įmokėji- 8

I iriais, ant E. 27-tos gatvės. Lotai R
4 45X132 pėdas. s

| THE ST. CLAIR AVĖ. i
| Savings & Loan Co. i
i 2006 ST.CLAIR AVĖ. K
J Central 6488 ■ Proapect 953 4

r
 VIENATINE

Clavela ndo Lietmiška Umį Ir Paskolos DraugystS-Banka
Ikorporua^pM*  valdžią valstijos OM9 Vasario 2 d. 1909 metą.lkorporu<£*per  vaidilą valstijos OHO Vasario 2 d. 1909 metą. 

PAMATINIS KAPITALAS (STOCK) StSO.OOO.ee.
Parduodame ahėraa kaina 5100. oo ant lengvu išmokčjimp, po 25c. kaa aš
vai te, kur atneša ne mažiaus kaip6 nuošimtį. Taip-gi priimame pinigua 
tauninimui ėdepoeite). Ui padėtos pinigua mokame 5 nuoėimtį. Sk oi name 
pinigus dėl pirkimo namu UoMl «nt lengviausiu itlygu; skoliname dau
giau*.  negu svetimtaučiu banko*  dvi trečdali sumos. Gerbiamieji vien
genčiai! Kreipkite*  į Ma prakilniai*

pinL

i®

Ir kid ti
so kasiu
lis Mbiti 
įžvorstas 
nenlkalin 
gaiš dra
bužiais. 
Jeigu teip 
tai nusi
pirk skry- 

n nę-Ttnink 
Pas s|s 
didelis pa 
sirinki-
mas ir pristatome į namus, Vyriškos ir moteriškos drabužės pirk geriausia musą 

C^*  DRAPANŲ KRAUTUVĖJ

ŽITKEVIČIUS & PALONIS CO. į
. 2012 ST. CLAIR AVĖ. CLEVELAND, OHIO. j

T. VEIKA
BUČERNE IR GROSERNE

Daugumas musų lietuviu ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti dėl 
tolimo atėjimo. Bet dabar męs, norėdami kuogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti į namus. Galite įduoti orderius per 
musu važiuotoją arba atsilankę į musy krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muŲ kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausj. Brangis broliai ir seseris nepa
mirškite musŲ krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2202 HAMILTON AVĖ. * Giy. Central 1781-L

Gerieusios Gyduole*

DEWŪYNO’S
APTIEKOSE 
1653St.Qarli.Pnc L17 g.
6502 HeetAvė., Gor. E. 65tii (Tad)

Čia dirba lietuvys registruotas aptieko- 
rius— A. Žagaras.

5608 Fleet Ate., Cor. E. 57tb.
Čia dirba lietuvys registruotas aptieko- 

rius— J. Smailis.

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

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga
lima gaut teisingus patarimus.

F. DECKER
Gelažies Krautuvė.
HARDVVARE

Rioberinės ir<*  smaline stogų 
dengymui popieros. Įvairiau
siu ryšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavojimui šepe- 
tuir t t. ir Lt
Didelis rinkinis Pečiu, visokiu audy- 
ny, plačiausia rinkinis įvairiy-įvai- 
riausiu dailydėms įrankiu ir 1.1, ir 1.1.

2155 St. Ciair Avė.
Central 1785-W

Didžiausias Žmogaus Turtas.
Aš per 6 menesius sirgau ir man jokie daktarai nieko 

negalėjo pagelbėti. Viena ranka mano buvo pritraukta 
ir ant kojų visai negalėjau atsistoti.

Tad mano draugas parnešė vaisfų iš

APTIEKOS USEVIČIAUS
1172 E. 79th STREET.

Ir tuoj man atleido ranką ir per 6 sanvaites pasilikau 
aš visai sveikas. Todėl šiuomi išreiškiu p. Usevičiui vie
šai širdingą padėką ir patariu kožnam, kuriuos ameriko
niški daktarai nepagydo, jisjus atitaisys.

, I. Pogvizda, 14918 Sylvia avė. Cleveland, Ohio. r

3GJEJE

L. Bednarski 
^3 parduoda ©Jo • 

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
-J L. BEDNARSKI,71 2110 Prospect Avenue.
į-3E

NAUJA LIETUVIO

BUCERNE IR GROSERNE.

jei

DILI. E. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

valandos:
Nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio, ir nuo 2 iki 3 
vai. po pietų. Nedaliomis ant pareikalavimu, 

latras Ofisas, 1374 E. 25-tos Sabas.
valandos:

Nuo 8.-00 iki 9:30 vai. ryto, nuo 12 iki L30 po 
piety ir nuo 5 iki 7 va!, vakaro.
Nedaliomis: nuo 8 iki 9 ryto ir nuo 6 iki 7 vak

Iria 3S1U Csstr. 7B4M

Šiuomi pranešame gerbia, 
miems šios apilinkės. lietuviams 
gyventojam, jog perėmėm j savo 
rankas šią bučernę ir grosemę 
užvesdami geriausią ir švariausią 
tvarką su padauginimu šviežiau
siu produktu. Prašome atlankyti 
bent sykį, dėl persitikrinimo

Stasys Bulota,
2026 St Ciair Avenue N. E

Kampas E. 21 gatves.

J. ZAUNES
SIGN

LIETUVYS

Iškabų—Šildų

STIKLO. ELEKTROS IR 
MEDŽIO,

1329 ST. CLAlfesAy
Room 16.

Šeimyniški vaistai, kuriuos kiekvienas 
privalo turėti savo namuose. . f

< Pakeičia Kraujo Valytoj**.  (Blood Purifier) Geras vaistas kraujo 
valymui, nuo reumatūmo ir kitokiu užaisenėjusiu >>8V Prekė 51. oa.

kytios ir vi«y gerklė*  ir plaučiu ligy. Preke 25.

Pakeičiu V alėta*  ano N b o*  p*  odę (Com Care) Greitai negydo 
ju nuoapaudaa Prekė 25c.

GAUNAMOS LIETUVIŠKOJ APHEKOJ PAS:

"lAav Am Clevsland. Ohk
............................................................. ...... ..........................................

StSO.OOO.ee



