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prieš karės užbaigimą. Au
stralijos magazynuose yra 
sukrauta apie 100 milijonų 
bušelių avižų, paskirtų Eu
ropai, taigi, jeigu ir du syk 
laivai atliktų kelionę, visų 
avižų negalėtų išvežti.
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kėlė ofensyvą. Dešinysis 
sparnas, francuzų ir anglų 
armijos, perėjo Strume irgi 
smarkiai atakuoja priešų 
pozicijas prie Kavkla-Kalen 
dra-Topalva. Teip-gi smar
kiai bombarduojamos prie
šų pozicijos 'ir apie Bara-

ir todėl toliaus 
eis visada 8 pusla-

atsiprašome, kad 
aplinkybių esame priversti 
teip pasielgti.

Administraci j a.

atlaikyti rusus nuo perėji
mo Karpatų, o labiausiai 
apielinkėse Jablonica Fere- 
skul. Valdiškai pranešama, 
kad rusai palengva eina pir

Vengriją ir nuo Kut 
pusės. Oficiališkas rusų ra
portas jsako: “Apielinkėje 
Kut paėmėm Freskai ir Ja- 
blonicą, o teip-gi visą eilę 
kalnelių — pozicijų. Dide
lius atakus, kokius priešai 
darė ant musų pozicijų a- 
pielinkėje Tomnahik, mes 
atmušėm. Prie upės Stohod, 
apielinkėje Kovla ir Rudka- 
červišče, mūšiai tęsiasi. 
Mes paėmėm nelaisvėn 16 
oficierų ir 1350 kareivių, 
o teip-gi daugybę visokių 
karės įrankių ir amunici-
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Skaitytojams.
Dėlei kliūčių, kurių rado

si daugybė iš priežasties 
kėlimosi naujon vieton ir 
pradėjimo darbo išleidinėti 
naują laikraštį, pereitas nu 
meris “Dirvos” likosi suvė
lintu ir išėjo su daugybe 
klaidų, nes nesuspėta patai
syti korektą. Bet matydami Į n 
kad ir teip pasielgus nega-1 
lime su darbu pasivyti, tad 
šią savaitę “Dirvą” leidžia
me tik 4 puslapių. Likusiuo 
ju laiku manome kiek susi? 
tvarkyti 
“Dirva” 
piy.
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VOKIETIJOS KERŠTAS
Berlynas. Vokietijos val

džia įdavė Reichstagui “bal-

klausė, bet ant nelaimės, 
tas buvo susekta ir pašel- 
pa buvo sulaikyta; sugrįžęs 
apsktmdė draugijas, bet riie 
ko negavo.

- Iš priežasties, kad šis nu
meris turi išeiti tik ketu
rių puslapių ir talpinimo 
protokolo suvažiavimo Wil- 
kes-Barriuose, kurs visuo
menei .yra svarbiu šiuomi 
momentu, nekurie skyriai 
šiame “Dirvos” numeryje 
yra sutrumpinti, kiti pra
leidžiami dėlei vietos sto
kos. Atsilyginsime su kitais 
numeriais.

RUSŲ VEIKIMAS GA
LICIJOJ.

Petrogradas. Rusai kas 
kart vis labiau ir labiau 
spaudžia vokiečių- austrų 
armiją Galicijoj, kuri nori

RUMUNIJA STOJA TAL
KININKŲ PUSĖN.

Amsterdamas. Paskuti
nės žinios praneša, kad Ru- 
muųįįa yra prisirengus įsi
manyti į šią karę ir stoti 
talkininkų pusėn. Teutonai 
tą aiškiai mato. Iš Berlyno 
ir Bukarešto pranešama, 
kad santikiai Rumunijos su 
Vokįetija yra labai įtempti. 
Pranešama teipgi, kad Vo
kietija ir Austrija mario 
įteikti Rumunijai ultimatu
mą.

Rumunija vėl linksta 
talkininkų.

Londonas. Anglų spauda
skelbia, kad Rumunija vėl

IS LIETUVIŲ GYVENIMO.
Baltimore, Md. -Čia tęsė

si rubsiuvių streilm^B|j^ 
žasti^įėjimo Į stfl

vokiečių
apie suteikimą Leikijai sa- * Rengiasi Rusijos armijon 
vivaldos ir tuom patim ru-i pristatyti 450,000 kareivių, 
pinasi, kad vokiečiams ka- kaipo pagelbą, už ką Rusija 
reiviams nepristigtų svaigi- jai žada atiduoti Bessarabi- 
nančių gėralų. Daili rupe- ją. Panašiu budu Rumunija 
stis apie žmonių savivaldą, gelbėjo Rusijai laike karės 

-- su Turkija 1877 metuose.
Panašus paskalai jau bu

vo nekartą, todėl ir dabaf 
jiems nėra ką tikėti, nes iki- 
šiol niekas neišėjo.

jiems, ir straikieriams ir 
streiklaužiams. Žydai deda 
visi, kas savaitė po 50c. ir 
po dolerį užlaikymui strei
klaužių, nes jie apsiginkla
vę su revolveriais ir jei ma
to kartais, kad jau jiems 
bus riestai, tuoj aus panau
doja juos. W

Nuo 27d. Birželio iki Rug 
pjučio 11 d., sužeista 'šū
viais apie 4 ypatos. Žinoma, 
šaudytojas buvo policijos 
areštuotas ir nugabentas 
kalėjiman, bet jo sėbrai su
dėjo pinigus ir išėmė po kau 
ei ja $1000. Straikieriai lai
kosi tvirtai; pas juos yra 
viltis straiką laimėti. Pagy
vensime, matysime. Iš lie
tuvių dorų žmonių streik
laužių nesiranda, tik iš au
klėtinių blogųjų laikraščių, 
kurių Menas yra dienraščiu, 
kurie pastaruoju laiku, su 
nieku negali susitaikinti. 
Tas-pats su jais ir Baltimo- . 
rėje, streikui iškilus. Iš lie
tuvių pirmutiniu streiklau
žiu buvo P. A, bet kada ke
letą kartu tapo išgąsdytas, 
tai tuoj liovėsi. Nelabai no
rėjo, bet... ak tos *plytos. 
Dabar dar vienas tokių bro
lių straiklaužiauja su savo 
motere. Juos lydi šeši poli- 
cistai, kiekvieną vakarą į 
namus. -

P. A, metai atg^UMKo iš^
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Karės Žinios
RUSŲ NUOSTOLIAI

Berlynas. Sulyg praneši
mu į “Overscas News” iš 
Berlyno, pasirodo, kad ru
sai paneša didelius nuosto
lius rytiniame fronte. Kaipo 
pavyzdžiui paduoda . apra
šymą rusų 282 pėstininkų 
pulko: Pulkas 282, kuris 7 
d. Liepos gavo 2,000 ir 18 d. 
dar buvo priduota 1,000 ka
reivių, paskui 23d. vėl tapo 
atsiųsta 1,000, bet po mūšio, 
kurs ištiko 2 d. Rugpjūčio, 
tame pulke radosi vos tik 
30—40 kareivių.

VOKIEČIŲ RAPORTAS
Berlynas. Vokiečiai savo 

raportą ir-gi paduoda. Sa
ko: “Rusų armija perėjo 
upę Stohod, Volynijoj, ir 
bandė atakudt musų pozici
jas, bet mes juos atmušėm. 
Teip-gi atakavo musų pozi
cijas apielinkėje Lubešova 
ir Rudki-červišče, bet visi 
atakai buvo be naudos 
jiems. Tarpe Zarečų ir Smo 
liarų mes paėmėm rusų ne
laisvėn: 2 oficierus ir 107 
kareivius”.

. FRANCUZŲ FRONTAS
Paryžius. Francuzų ka

rės štabas praneša, kad 
mūšiai vakariniame fronte 
labai smarkiai tęsiasi. Vo
kiečiai visomis jiegomis no
rėjo atsiimti Fleury .(Verdu 
no frontas), bet buvo atmu
šti.

Įsiutusis mušis eina prie 
Somme, kur vokiečiai nori 
atmušti priešą ir paimti ap
kasus prie Maurepas ir Gu- 
illemont. Baisi francuzų ar
tilerijos ugnis atėmė vokie
čiams norą tolesniam besi- 
stengimui.

ANGLAI SUMUŠĖ 
TURKUS.

Londonas. Paskutiniame 
veikime anglų apielinkėje 
Kalia į rytus nuo Suez ka
nalo, anglai sumušė turkus. 
Tame mūšyje turkai neteko 
9,000 kareivių užmuštų, su
žeistų ir paimtų nelaisvėn. 
Anglai paėmė viertą baterF 
ją, keturias Kruppo kanuo- 
les, 4,000 kanuolinių šūvių, 
2300 šautuvų, 1,000,000 šo
vinių 9 kulkasvaidžius ir 
30 skrynių amunicijos, teip 
gi didelę daugybę įvairiai 
karės įrankių ir medegos. 
Apart to dar. 300 kupranu
garių ir 100 arklių.

DIDELI ŠALČIAI.
Buenos Aires. Paskelbta 

apie didelius šalčius, kokių 
nepamena prieš 50 metų. 
Didžiausi spiegai turi suė
mę Buenos Aires miestą, 
kur anglių tonas jjakilo net 
ant 40 dol. Namų savinin
kai, kurie pirmiau patįs duo 
džto apšildymą*, atsisakė 
kūrenti .angliui
brangumo. Šeimynos dreba 
nuo šalčio. ’

APDOVANOTAS UŽ 
SKANDINIMĄ 

LAIVŲ.
Amsterdamas. Iš Berly

no praneša, kąd kaizeris ap 
dovanojo “Pour le Merite” 
(augščiausia karės dovana) 
kapitoną Walterą Farstma- 
ną, komendantą povandeni
nių valčių, už tai, kad jis 
daugiausiai 
priešų laivų.
nuo pradžios karės nuskan
dino 100 talkininkų laivų, 
kaip kariškų, teip ir pirkly- 
bos laivų, kurie turėjo 260,- 
000 tonų. Nuskandintieji 
laivai turėjo vertės 150,000- 
000 dol.

METALO KOLEKCIJA 
AUSTRIJOJ.

Vienna. Austrijos val
džios prisakymu, visi gy
ventojai, fabrikantai, pra
moninkai, mokyklos, ligon- 
bučiai, klioštoriai ir visos 
kitos įstaigos, priverstinai 
turi atiduoti valdžiai viso- 
~7|^ndus, įrankius ir tam 

iš metalo, net puodus, kurie 
naudojami valgio virimui. 
Metalas reikalingas karės 
dalykams.

BIJOSI RUMUNIJOS
Spėka, kokią gali parody

ti Rumunija teutonams yra 
nepaprasta. Rumunija turi 
sumobilizavus nuo 500 iki 
600 tūkstančių kariumenės, 
kuri gali bile kada gulti ant 
priešo. Armija Rumunijos, 
pripažinta yra, kad geriau
siai išmankštinta ir aprū
pinta. Deltogi Rumunija ga 
Ii užduoti didelį smūgį Bul
garijai iš šiaurės, kuomet 
talkininkai spaus iš pietų 
pusės. Visur eina žinios, 
kad Rusija sutiktų atiduoti 
Rumunijai Besserabiją, ku- 

- ri šiądien yra apgyventa 
daugiausia rumunais. Gy
ventojų Besarabijoj skai-

ANGLŲ VEIKIMAS VA- 
. KARINIAME FRONTE .

Londonas. Apielinkėje 
Somme, anglų kariumenė 
laimėjo mušius. Vokiečiai 
turėjo pasitraukti 11 my
lių į šiaurę nuo upės Som
me. Į šiaurę nuo Thiepval, 
anglai paėmė kalnelį prie 
Pozieres, svarbią vokiečių 
poziciją. Tepgi paėmė va
karinį kraštą miško Four- 
cana. Kita dalis anglų ka- 
riumenės pasislinko 300 jar 
dų pirmyn į rytus nuo Po
zieres, kuomet dešinis tos 
kariumenės sparnas daėjo 
net iki kaimo Ginchy. Tuo
se mūšiuose anglai paėmė 
nelaisvėn 16 vokiečių oficie
rų ir 780 kareivių.

BALKANUOSE EINA 
deli Mūšiai.

Londonas. Vėliausios ži
nios praneša, kad serbų ar
mija užėmė pirmus bulga
rų apkasus kairiame fronto 
sparne. Visu-gi frontu eina 
smarkus mūšiai. Francuzų

KUROPATKINAS PRA
ŠALINTAS. 

Petrogradas. Generolas 
Kuropatkinas, ikišiol buvęs 
generališku vadu rusų ar
mijos rytiniame fronte, ta
po prašalintas nuo savo vie
tos ir paskirtas general-gu- 
bernatorium Turkestane. 
Vieton Kuropatkino likosi 
paskirtas generolas Ruzkij, 
ikišiol vadovavęs rusų ar- tą knygą”, kurioje~pasaky- 
mijai Volynijos fronte, kur ta, kad Vokietija turi at- 
atsižymėjo savo narsumu keršyti Anglijai už išžudy-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ITALIJOJE.

Londonas. Miestai: An- 
cona, Pesario ir Rimini, Ita
lijoje, jautė žemės drebėj-; 
imą. Teip praneša iš Ry-j 
mo. Ancona nieko nenuken
tėjo, bet Pesario ir Rimini 
nemažai nukentėjo, nes li
ko sugriauta daug namų. 
Spėjama, kad "žuvo teip-gi 
ir įmonių.

MIRĖ ADMIROLAS KA- 
MIMURA.

Tokio. Iš čia pareina ži
nios, kad numirė Japonų 
kariškojo laivyno admiro
las Kamimura, sulaukęs 67 
metų amžiaus. Admirolas 
Kamimura buvo atsižymė
jęs Ruso-Japonijos karėje, 
kur 1906 metais sumušė ru
sų laivyną, vienus rusų lai
vus nuskandindamas, kitus 
pagadindamas.

mą įgulos prieš metus pas- 
1 kandyto vokiečių submari-' 
no. Kerštas Anglijai bus su
teiktas su pagelba zeppeli- 
nų. Sako, kiekvienas zeppe- 
lino atsilankymas Anglijon 

1 ir kiekvienas numetimas 
bombos, turi Anglijai pri
minti jos pasielgimus su 
anaja, įgula, vokiškojo sub- 
marino.

AUSTRALUOS AVIŽOS 
TALKININKAMS. z- 

Meibourne. (Australija). 
Australijos valdžia pasam
dė 15 didelių Anglijos gar
laivių, pervežimui Europon 
avižų. Laiva? tie išsykio ga
lės paimti 120,000 tonų. Ka
dangi kelionė yra tolima, 
tai abejojama ar tie laivai

VOKIEČIAI PEIKIA SA
VO VALDŽIĄ.

Per Šveicariją pareina iš 
Vokietijos žinios, kad vokie 
čių valstybės rodoje Dr. 
Cohn peikė vokiečių val
džią, kuri žiauriai elgesį 
užimtoje Lietuvoj ir Lenki
joj. Išmėtinėta daugiausiai 
už verstiną brukimą vokie
čių kalbos* gyventojams anų 
kraštų ir platinimą svaigi
nančių gėralų, kuriuos Ru-

NAUJAS JŪRIŲ KAMAN- 
DUOTOJAS.

Berlynas. Vokiečių žinios 
skelbia, kad vice-admirolas 
Holtchalk tapo pakeltas į 
vyriausį kamanduotoją vo
kiečių laivyno juodose jūrė
se. Šitoj vietoj buvęs admi
rolas Elerhard, tapo paliuo- 
suotas nuo vietos dėlei savo 
silpnos sveikatos.

ARABIJOJ DIDELIS 
BADAS.

Londonas. Armėnai iš
tremti Arabijon, kenčia bai 
sų badą, dėlei kurio tie ba- 
duoliai minta žole, samano
mis, dvėsenomis ir žmonių 
lavonais, jei randa kur ne
gyvą arba iš šeimynos kad 
kas numiršta. Kol tie nelai
mingi buvo namie, juos tu
rkai žudydavo, tam tikslui 
surengdami skerdynes. Ga
baus turkų valdžia juos 
kaipo ne ištikimus ištrėmė 
ir dabar jokios pagelbos ne
tik neduoda, bet ir iš paša
lių neprileidžia.

vo reikalavimas' vMld 
už padarymą surduto kiše
nių. Pirmiau buvo mokama 
po 14 centų, bet kadangi 
kitos firmos mokėjo visur 
po penkioliką centų, tai to
kiu budu ir Streuso dirbtu
vės darbininkai sumanė pa
reikalauti tokio-pat atlygi
nimo už savo darbą. Ir be- 
abejonės dabartiniu laiku, 
kada darbo niekur nestoka, 
firma nebūtų nė iš dirbtu
vės išleidus išeiti, butų 
tuos ir kitus reikalavimus 
greitai išpildžius. Bet, kad 
čia randasi rubsiuvių apie 
tris unijos, o jos tarpe sa
vęs nesutinka ir jeigu vie
ni išeina į straiką, tai jų 
vietas užima kiti, o jeigu šie 
išeina straikuoti, tai jų vie
tas užima treti. Na ir tokiu 
budu firma matydama, kad 
tarpe darbininkų gyvuoja 
tokia suirutė, tai yra nesu- 
siklausymas, beabejonės ir 
atsisakė išpildyti darbinin
kų reikalavimus, pertai, kad 
toj pačioj darbavietėj jau 
išeinant į straiką, pasiliko 
pusė darbininkų dirbti, rei
škia, pasiliko organizuoti 

;skebai, žydai, kurie ir vi
suomet skebaudavo, lietu
viams ar kitiems į straiką 
išėjus. Na ir argi galima ti
kėtis, kad tokiame atvejuj 
butų galima straiką laimė
ti? Sunku ir abejotina, ka
dangi streiklaužių pusėj po- 
licistai su buožėmis ir unij- 
istai kitur dirbanti ateina 
kiekvieną dieną pas darba
vietę, kurioj streikas ir ap
stoję lydi savo brolius strei
klaužius, iki namų; kad kar
tais straikieriai ne uždėtų 
plytą ant galvos, ar kur 
nors kitur. Bet tas nieko 
negelbsti, nes nėra tos die
nos, kad nebūtų susirėmi
mų su streiklaužiais ir vie
nam ar kitam galvą suskal
dyta. Žinoma, kliūva abe-

Jau parvažiavo delegatai. 
Kun. Bartuška ir Dr Biel
skis,* kurie buvo išvažiavę 
Europon ištirti dalykus vo
kiečių užimtoje Lietuvoje, 
jau sugrįžo Amerikon. Ame 
rikos lietuvių kolionijose di
delis bruzdėjimas. Ruošia
masi prie surengimo pra
kalbų, į kurias Fus kviečia
mi kalbėti kun. Bartuška ir 
Dr Bielskis. Nėra mažiau
sios abejonės, kad šios dvi 
ypatos, savo įspūdžiais,'ku
riuos įgijo musų tėvynėje, 
šiądien užimtoje ir kankina
moje naujų neprietelių, į 
rengiamas prakalbas sut
rauks daugybes lietuvių, 
kad pasiklausyti parvežtų 
naujienų. 0 tų naujienų, be- 
abejonės, šiądien, šiedu de
legatai parvežė daugybę, 
tik deja, tos naujienos 
mums nepageidaujamos, ne
mielos, nes tai, daugiausiai 
žinios apie musų tėvynės, 
apie musų brolių vargus ir 
nelaimes.

Rengiamasi prie Lietuvių 
Dienos. Dėlei “Lietuvių Die 
nos” Amerikos lietuviai pra 
deda darbuotis su geriau
siais norais ir tikruoju pa
sišventimu. Dėlei šio dalyko 
Wilkes-Barres, lietuvių ko
mitetas sušaukė į Wilkeš- 
Barre susivažiavimą didžių
jų organizacijų ant. 17 d. 
Rugpjūčio, kad aptarus da
lykus, kaip prisirengti prie 
tos dienos ir darbą veikti 
visiems išvien, be jokių pa



siskirstymų. Į susivažiavi
mą pakviesta: Tautos Tary
ba, Spaudos Draugija, AL- 
RK. Kunigų Sąjungą, Lie
tuvos Vyčiai, ALRK. Fede
racija, LDS., ALRK. Mote
rių Sąjungą, SLRKA., LR- 
K P. BĮ. Susi vieny j imas, A- 
LKM. Susiv., LRK. Varg., 
Sąjunga, SLD., ALTS. L. 
Gelb. Fondas, L. Autonomi
jos Fondas, Liet. Spaudos 
Draugija, L. šelpimo Fon
das ir LSS.

Iš šito pakvietimo mato
me kuogeriausius norus ir 
pageidavimus išvien veikti 
svarbų darbą. Linkėtina 
kuogeriausių pasekmių.

F. Černiauskas. u!Pi/ . uH41Černiauskas. reikalo”, čia J. S. Lopatto kos, paskirstyti kolekto nos klausimo.
Peršaukus delegatus var-! skaito laišką iš Raud. Kry- riams gatves, kur jie priva- 10. — Prašyti lietuvių 

dais, rinkta (atviru baisa-: žiaus, kurs apsiima patar-;lo kolektuoti. - ~ 
vimu) suvažiavinio vpdėiai: ■ nontivimu) suvažiavimo vedėjai:'nauti Lietuvių šelpimo rei- 

I Išrinkta: pirmininkų J. S. kalais, kiek bus galima ir 
i Lopatto, vice-pirmininku—-reikalinga. V. Kapsukas 
kun. Dr. Augustaitis. Sek- įneša pavesti aukų rinkimą 
retoriais: —Jul. B. Kaupas i fondams pagal srioves ir tik 

j ir V. K. Račkauskas. Be toI vietų komitetai kontroliuo- 
tų aukas. Dr. kun. Bartuš
ka aiškina ką sužinojęs Lie
tuvoje apie Lietuvos žmo
nių šelpimo reikalą ir remia 
origihalį įnešimą, t. y. au-

Lietuvių Dienos su
tvarkymui Ameri

kos lietuvių Su
važiavimas.

Posėdį atidarė 10 vai. ry
te, 17 d. Rugpjūčio, Redin- 
gton Hotel’yj, Wilkes-Barre 
Pa., p. J. Lopatto ir manda- ! 
tų priėmimui paskyrė K. j 
Krušinską ir V. K. Račkau
ską.

Mandatus pridavė atsto
vai nuo sekančių organiza-l 
cijų: „ į

1. — Liet. Darbininkų Są-| 
junga: 1) kun. J. Miliaus-! 
kas, 2) Leon. Vasauskas, 
3) kun. Jonušas.

2. — Liet. Vargoninkų Są Į 
junga — 4) J. Stulgaitis, 
5) A. Sodeika, 6) K. Strum- 
skis;

3 — Liet. R. K. Mokslei
vių Susivien. — 7) P. Ju- ■ 
ras;

4. — Lietuvių Tautos Ta- į 
ryba — 8) J. S. Vasiliaus- j 
kas, 9} V. Lukoševičius, ; 
10) kun. J. Kuras.
g 5 xjj^^Mylėtojų Drau- į

- - ‘LjĮMMhi ri i d rin~irar ’

išrinkta sekančios komisi
jos: maršalka —V. Černiau 
skas; presos ir rezoliucijų 
komisija — kun. V. Bartu- 
ška ir Keist, šliupas.

Pradėjus susirinkimą, 
skaitoma vietinio komiteto, 
pasiūlytas projektas Lietu-i 
vių Dienos tvarkai nustaty
ti. Jį perskaičius, socialistai 
atstovai paduoda socialistų 
konferencijos rezoliuciją, 
kurioje išreiškiama nepasi
tenkinimas, kad nepakvie
sta suvažiaviman tokių or
ganizacijų, kaip: L. S. Spau 
dos Sandara, Lietuvių Dar
bininkų Unijos, Lietuvių 
Moterių Progresyvis Susi
vienijimas, Am. Liet. Darb. 
Literatūros Draugija. Po 
trumpų diskusijų, kuriose 
dalyvavo V. Kapsukas, Stil- 
sonas, Dr. šliupas) kun. Bar 
tuška ir kun. Augūstaitis,
— rezoliucija atidėta į susi
rinkimo pabaigą, kuomet 
paaiškės, ar socialistai dirbs 
tą darbą išvien, ar ne.

Svarstoma punktais vieti- Pataisymas atmesta. Origi- 
nio komiteto pasiūlytas pro 
jektas.

(Užsiregistravo šie ko
respondentai: P. Norkus ir 
J. Nienius — nuo “Vieny
bės Lietuvininkų”, F. A. 
Černiauskas irT. A. šeimius
— nuo “Darbininko”, J. A- 
čius ir B. Kubilius — nuo 
“Ateities”; K. Pakštas — 
nuo “Draugo” ir “Darbinin
ko”).

Projekto tekstas:
1. — Sudaryti Centralį 

A L. Komitetą, kurio už- 
duotng^utų surengti Liet.

• — Priimta. | klebonų, kad atlaikytų savo į
e. — Vietos komitetai pri- Į bažnyčiose “Liet. Dien”. pa-

valėtų atsišaukti į vietos! maldas už žuvusius šiais pa-, 
svet. organizacijas, kaip staraisiai metais lietuvius 
“Womens Club” ir tt — Pri ir padarytų kolektą nuken- 
imta. j tėjusiųjų nuo karės nau-

f. — Tene.užmiršta komi- dai”. — Priimta vienbalsiai, 
tetai gauti ten, kur reikia, 11. — Paprašyti Suv. Val- 
leidimą kolektuoti po što- !stijų prezidento, kad Visų 
rusx nuo Chamber of Co- Šventųjų dieną paskirtų^ 
mmerce”. — Priimta. kaipo “Lietuvių Dieną”. —

g. —Vietų komitetai priva-! čia p, Lopatto aiškina, kadO’ ’ *•***••*’»'*r***** A V V» j - X X’ 7

gščiaus cituotąjį dienotvar- ]0 garsinti L. D. reikalą vie-1 sužinojus, jog valdžia Liet, 
kės paragrafą I e. Kalba tos svetimtaučių presoje. Dieną skiria drauge su die- 
dar M. Šalčius, kun. Bartu-1_ Piimta. na armėnams ir syriečiams,
ška, kun. Dargis, kun. Ja-, 3._  Centras įtaisys vi- P- Lopatto ir kun. Miliaus-
nušas, Stilsonas. Kalba &iems kolektoriams vieno-; kas važiavo į Washington’ą, 
Kapsukas ir baigdamas, pa jas popierines * dėžutes ir matėsi su prez. Sekreto- 
braukia, kad, jei 3-jų sočia-1ženklus, ant kurių privalo! 
listų atstovų balsas nebus būti raud. kryžius ir para- 
čia paimtas atydon ir jų’šas “For Suffering Lithua- 
nuomonė bus sumušta did- nja”.__Priimta.
žiumos balsų, tai jie protes- 4. — Pasirūpinti, kad ko
tuos lietuvių ir -anglų spau- lektos dėžutės butų tą dieną
doje, kad L. Dienos darbas 
nėra visos lietuvių tautos 
darbas. Dar kalba M. šal
čius, J. Kaupas, Dr. šliupas 
(kalba prieš Kapsuko grą- 
sinimą keršyti lietuviams ir 
trukdyti visų lietuvių L. 
Dienos darbą). Priėjus prie 
balsavimo, balsuojama už 
Kapsuko įneštą pataisymą, 
‘‘kad kiekvienas fondas ri
nktų piningus atskirai —”,

nalis paragrafas priimta di
džiuma balsų prieš du. *

Kun. Dargis reikalauja, 
kad katalikai nebūtų pra
vardžiuojami klerikalais.

Nutarta, kad kalbėtojai 
gali kalbėti klausime ne il
giau, kaip 3 minutas.

Pertrauka pietums — iki 
3 vai.

ANTROJI SESIJA.
Sesija atidaryta 3 vai. V. 

K. Račkauskas skaito perei
tos sesijos protokolą, kurs 
ir priimta be pataisymų.__

dai
6. — Am. Liet. Kuningų! toks komitetas butų išrin- 

Sąjunga — 14) kun. Dr V.' ^tas.
Bartuška; 15) kun. B. Pau-i a- ~ Išsiuntus surinktus 
kštis; 16) kun. J. Valaitis; ;piningus ir išdavus atskai-

7. — Tautos Fondas —17) į & darbas pasibaigia. Pri
kun. J. Jakaitis, 18) kun. i *mta vienbalsiai.________
Dr. P. Augustaitis, 19) J.
G. Miliauskas; •

b. — Centr. A. L. Komite
to valdyba susidės iš 1 pir-

8. — Liet. R. K. Spaudos. mininko, 2 pagelbininku, 3 
Dr-ja — 20) K. A. Pakštas, raštininkų, 2 kasos globėjų, 
21) kun. J. Inčiura; 3 narių ir 1 kasininko. Pri-

9. — Liėt Socialistų Są-'bnta tuo supratimu, kad ko- 
junga — 22) V. Kapsukas, | mitete butų 12 narių.
23) J. V. Stilsonas, 24) A. c. — Patariama, kad Cen. 
Valinčius; A. L. Komiteto sąstatas, at-

10. — Susiv. Liet. Ameri- i sižiurint į srioves, butų ši-
koje — 25) F. Živatkaus- toks: Kom-to narių viena 
kas, 26) St. Gegužis, 27) J. Pusė iš katalikų, o iš tauti- 
Kązakęyjčius; 'ninku bei socialistų, jei da

li. — Susiv. Liet R. K. I lyvaus, o jiems nenorint da- 
Amerikoje — 28) J. Jaroše- i lyvauti, iš vienų tautininkų 
vičius, 29) K. Krušinskas' ^jta pusė bus renkama. Po 
ir 30) kun. S. Struckus; j.diskusijų — paimta svar-

12. — Lietuvių Gelbėjimo
Fondas — 31) Jons Šalčius,
32) S. Bulota ir 33) P. Ka
marauskas;

13. — Lietuvos Autonomi
jos Fondas — 34) Dr. J.
Šliupas, 35) Keist. Šliupas 
ir 36) J. Ačius.

14 — Liet Tautinė San
dara — 37) Rom. Karuža,
38) Ben. Kubilius ir 39) Dr.
A. Jankauskienė;*

15 — Vietinis Lietuvių
Komitetas — 40) Adv. J. S.
Lopatto;

16. — Lietuvių Spaudos
Dr-ja — 41) V. K. Račkau
skas, 42) M. Šalčius ir 43) 
Hyp. šlhipiutė;

17 — Liet R. K. Federa
cija Am. - 44) kun. V. Dar
gis, 45) kun.J Kasakaitis,
ir 46) kun. J. šupšinskas;

18. — Liet R. K. Moterių
Sąjunga Am. — 47) P. Ru
daičiu tė;

19. — Lietuvos Vyčiai A-
merikoje — 48) Jul B. Kau
pas, 49). Tam. šeimis ir 50)

diskusijų — 
stymui. V. Kapsukas duoda 
pataisymą, kad visų trijų 
sriovių atstovų butų po 4. 
Po diskusijų — originalis 
paragrafas likos priimtas 
didžiuma balsų.

d. — Patartina, kad C. 
Am. L Komiteto narių di
džiuma butų išrinkta iš ko
kios nors vienos apygardos 
susirinkimų palengvinimui. 
Priimta.

e. — Lietuvių Dienoj su
rinktieji piningai bus siun
čiami Am. Raudonamjam 
Kryžiui, o iš ten, A. L. 
Centr. Komiteto nurodymu, 
privalės būti išsiųsti lietu
viams, nukentėjusiems nuo 
karės, per tąsias draugijas, 
kurios užsiima jų gelbėji
mu; kaip “Liet Dr-ja nuken 
tėjusiems nuo karės šelpti”, 
kuri veikia Rusijoje ir Lie
tuvoje ir “Lithuania” Švei
carijoje. Ten turės būti nu
siųsta daugiau, kur “Liet.

rium Tumulty, ir jis žadėjo 
pasirūpinti gauti Lietuvių 
Dieną vien lietuviams, tik 
reikalavo specialės rezoliu
cijos nuo šio susirinkimo. 
Įnešama, kad šios dienos su 

viešose įstaigose, krautuve- sirinkimas nutartų kreip- 
se. Taigi vietų komitetai te- ties į Suv. Valstijų Prezi- 
pasirupina pirm laiko ten dentą, kad lietuviams butų 
jas įtaisyti. — Priimta.

5. Mažasias lietuvių kolo- zoliuciją tame klausime pa- 
nijas organizuos artimiau- siųs į Valst. Departmentą 
šiųjų didesniųjų liet, koloni- (State Department) Pre- 
jų komitetai. — Priimta.

6. — Vietose, kur. visai 
nėra lietuvių, prisieis veikti 
sekančiu budu:,

a. — Paprašyti Chamber 
or Commerce, kad teiktųsi 
organizuoti vietos komite
tus lietuvių naudai.

b. — Kreipties į Amerikos 
katalikų vyskupus, prašant 
jų, 1) kad visose bažnyčio
se prieš tą dieną taptų ku- 
nįngų paraginta žmonės au
kauti “Lietuvių Dienoje” ir 
2) kad ten, kur nėra lietu
vių parapijų, idant vietos 
kuningai, susižinoję su vie
tos Chamber of Commerce, 
pasirūpintų suorganizuoti 
komitetus aukų rinkimui.

c. -— Reikia kreipties ir į 
nekatalikų religijinius ir vį- 

teuomeninius centrus.
" Viršiaifš^paduotieji pun

ktai — priimta.
7. — Išrinkti “Literatiš

kąją Komisiją” (Press Co- 
mmittee), nutarta, kad ji 
butų iš 5-kių narių, kurių 
užduotim turėtų būti:

a. — Atsišaukti į kongre- 
smanus, senatorius, federal- 
augšč. teismo narius ir tt., 
kad gavus .jų prielankumą 
musų reikalui ir kad per jų ; 
įtekmę butų talpinami mu
sų atsišaukimai į Amer. vi
suomenę vietos pręsoje.

b. — Informuoti Ameri- i 
os visuomenę apie Lietuvos 
vargus ir kančias dėl ka
rės.

c. — Sukelti visuomenėje 
užuojauta lietuviams, ypač 
dėlto, kad męs esame var
guolių šalis, užmiršta, per 
amžius galingesniųjų sk
riaudžiama, be garsiųjų už- i 
tarėjų.

d. — Talpinti svet. spau-Į 
doje bruožus iš Lietuvos is- j 
torijjps.

e. — Anos žinios turėtų i 
būti skleidžiamos per “Asso Į 
ciated Press”, ar “United 
Press”.

Po diskusijų paminėtieji 
paragrafai vienbalsiai‘pri
imta.

f. — Literat komisijos iš
laidos bus padengtos cent-

paskirta 1 d. Lapkričio. Re

f. — Centro kasininkas 
bus po užstatu. Priimta su 
priedu: “tokios sumos, ko
kią reikalinga atras Centrą 
lis Komitetas”. — Priimta.

g. — Centralinės rašti
nės išlaidos bus apmokamos 
iš Centro kasos. — priimta 
ir 'svarstoma klausimas,: iš- 
kur bus paimta piningų da
rbo pradžiai. Vienbalsiai, 
po diskusijų, nutarta: pra
šyti esamųjų fondų, kad pa 
skolintų piningų Liet. Die
nos suorganizavimui.

h. — Ypatiškas Centr. A.
L. Komiteto narių darbas 
nebus apmokamas, — po di
skusijų priimta su priera
šų “kelionės-gi išlaidos bus 
apmokamos”. . I

2. — Centr. A. L. Komite
tui į pagelbą sudaryti vie
tos komitetus šitokiu budu: 
a) Lietuvių vietos organi
zacijos išsirenka po kelis at 
stovus, o. jie iš savo tarpo; 
išrenka komitetą, suside
dantį iš šių ypatų: 1 pirmn., 
2 pagelbininku,. 2 raštinin
ku, 1 kasininko, 2 kasos glo- į 
bėjų ir nors vieno presos, 
nario. O didesnėse kolonijo
se renkama dar be to kelis, 
ar daugiau organizatorių, i 
— Priimta.

, įcuuvo mus pauengios cent-h - Komitetas pakvie- ralio komiteto _ įneša M 
čia kolektorius iš lietuvių §aičiug. 
ir svetimtaučių. N B. Kolek-; 
toriais gali būti vaikai iri 
mergaitės nuo kokių 12 me-1 
tų. — Priimta. ■
“uojama' tikim, ieiū 1 mus, Č»tr. 

tokiu budu: vartojantį k’KJ 
tags , pereinant per gat- nariais„ * 

ves, namus, geležinkelių sto Q i
tis, Storus, pasilinksminimo n * j KrvriJL vnlrivho 
vietas, paprašant ėiose pas-

tų kaip mums veikti. — Pri
imta su patisymu,* kad tai 
atliks komitetas, kurs bus . ____ — ------ - t

d. - Bvengimui netvar- ‘ w“hto8ton’e dd Uet Di«- i W)»t nu- >

8. — Išrinkti speciąlę ko
misiją, kuri kreiptųsi į gar- 

"" siuosius Amerikos žmones 
ir pasistengtų gauti jų su-

J"—’ Washington’e, kad ji patar-tarose, idant kokj nuošimti | Voiri t,-,

imu uva uienos peino p:Dr-ja n. n. k. š. Centr K-tas kautų lietuviams ir tt 
nurodys bėsama didesnio Priimta.

nuo tos dienos pelno paau-

tarė centralinį Komitetą 
“Lietuvių Dienai” sutvert 
iš 6 klerikalų atstovų, 4 tau
tininkų ir tik 2 socialistų. 
Ęermatydama, kad toks ša
liškas organizavimas Liet. 
Dienos skaudžiai atsilieps į 
aukų plaukimą nukentėju- 
siems dėl karės, LSS. dele
gacija protestuoja prieš tai 
ir pasilieka LSS-gai teisę 
elgties, kaip tai ji ras rei
kalingu. Wilkes-Barre, Pa. 
17—VIII— 1916. J. V. Stil- 
son, V. Kapsukas, A. Va- 
linčius.

Perskaičius rezoliuciją, 
susirinkimas nutarė, - kad 
pirm priimsiant rezoliuciją, 
reikalauti jos autorių, žodį 
“klerikalai”, kaipo įžeidžiau 
tį, pakeisti žodžiu “katali
kai” ir kad atsiprašytų 
prieš katalikus, kuriuos įžei 
dė tasai žodis. V. Kapsukas 
sutinka pataisyti, tik atsi
sako perprašyti, nes nema
no tai esant įžeidimu. Pa
galbaus, sutinka su tuom, 
kad pataisymas minėto žo
džio reikš jau atsiprašymą.

Priėjus prie komiteto rin 
kimo klausimo, nutarta, kad 
valdyboje vietas pasiskirs 
sau komitetas, susidedąs iš 
12-os narių. Renkama bus 
pagal srioves, nutarus, kad 
delegatai pasitartų pagal 
srioves ir priduotų surašą 
kandidatų.

Pakėlus klausimą, kurios 
srioves dalyvaus rinkimuo
se, gauta šioks atsakymas: 
Dr. šliupas praneša viduri
nės srioves vardu, jog vidu
rinė sriovė dalyvaus, nes 
tam atvažiavo; katalikų va
rdu praneša kun. Dr. Au- 
gustaitis, jog dalyvaus. So
cialistai — V. Kapsukas — 
praneša, jog jie tuo tarpu 
nedalyvaus, bet galutinai 
neatsisako dalyvauti, tik 
reiksią nuodugniau jų or
ganizacijos tą klausimą ap
svarstyti.

Dr. J. šliupas praneša, 
jog vidurinė sriovė sutiks 
duoti dvi vietas socialistams 
ir paskui, jeijie sutiks pri
sidėti. Taigi iš katalikų srio 
vės renkama — 6 ir iš vidu
rinės srioves — 6.

Nutarta, kad socialistai 
turi galutinai pranešti apie 
savo dalyvavimą ar nedaly
vavimą C. Komitete laike 
3-jų savaičių.

Pertraukta 5-ioms min. 
pasitarimui.

Po pertraukai perskaito
ma:

Nuo Katalikų srioves — 
adv. J. S. Lopatto, K. Kru- 
šinskas, J. Miliauskas, V. 
Lukoševičia,

Washingtoną dėlei Lietuvių 
Dienos — nutarta palikti 
Centraliniam Komitetui.

Socialistų delegatų prote
sto, priduoto pirmoje sesi
joje, klausime nutarta pali
kti jį ant stalo, nes nežinia, 
ar socialistai prisidės prie 
bendro darbo, ar ne.

Įnešta ir nutarta, kad už- 
bėgimui už akių nelegali
zuotam aukų rinkimui Lie
tuvių Dienos laike be Cen- 
tralio Komiteto paliudijimo, 
bus pasirūpinta Įgyti Suv. 
Valstijų valdžios protekciją 
(injunction).

Jei socialistai sutiks da
lyvauti C. Komitete, tai 
jiems bus pavesta 1 ar 2 
vietos Presos Komitete, pa
darant tuomi 7 ar8 vietas 
Komitete.

Perskaityta Antrosios se
sijos protokolas ir priimtas 
su keliais pataisymais.

Susirinkimas uždaryta 
7:15 v. vakare.

Pirm. — J. S. Lopatto,
Sekr. — J. B. Kaupas,
Sekr.— V. K. Račkauskas

sos Komisija”.
Pertrauka 10-čiai minu- 

i tų.
Po pertraukos pirmiriin- 

įkas perstato kalbėti kon^- 
resmaną Casey, kurs įnešė 
į Kongresą rezoliuciją su
lig paskyrimo Lietuvių Die
nos Amerikoje. Mr. Casey 

l kalba, kaip jis įvedęs rezo
liuciją kongresan ir kaip 

i yra pasirįžęs visados prigel-
I bėti lietuviams, ypatingai 
i šiame aukų rinkimo ir Lie- 
i tuvių Dienos klausime. Su- 
į sirinkimas atsistojimu pa- 
Idėldivojo p. Casey.

Perskaitoma rezoliucija, 
kuri turės būti pasiųsta į 
Washingtoną ( žiur. prot.
II sesijos paragr. 9).. Rezo
liucijos tekstas':

“At a convention held 
August* 17, 1916, in Wil- 
kes-Barre, Pa., in which 
19 greatest Lithuanian or 
ganizations of America 
were represented by 50 
delegates, the following 
resoliutions were unani-

| mously adopted:
Whereas the House of 

Į Representatives has pa- 
ssed a resolution introdu- 
ced by the Hon. J J. Ca
sey reąuesting the Presi- 
dent of the United States 

į to declare a day upon 
t which fund may be colle- 

cted to help starving Li- 
thuanians in the warstri- 
cken area.

Now therefore it is he-;__________ , ___ ,.,
reby resolved, to beg of Bartuška ir kun. Dr. Pr. • 
the President of the Uni- Augustaitis; Nuo Viduri- 
ted States to sėt apart nės sriovės — Dr. J. šliu- 
November first, 1916 as pas, R. Karuža, T. Paukštis, 
a day for suffering Li- F. Živatkauskas, V. K. Ra-j 
thuanians. čkauskas ir M. šalčius; pir-

And to beg of the Pre- mieji du atsisakys iš komi- 
sident to sėt apart that teto, J J **JV*»* ouvmo nuupvillS l’lčiUJUJUJ /VlglIJOJ,

day for Lithuanians alo- dalyvauti Centraliniame A-1 kad šiuomi yra šaukiamas 
ne: merikos Lietuvių Komitete, musų apskričio antrasis su-

Be it further resolved, Perskaičius rekomendacijas važiavimas, kuris turi Įvyk- 
that a copy of the above vienbalsiai užtvirtinta vir-; ti nedėlioj, Rugsėjo (Sept.). 
resolution be forwarded šiauš surašytieji, kaipo 0 ’

— -A .1 •• • na-^

kun. Dr. V.

Nuo Vidurį

AMERIKOS LIETUVIŲ 
CENTRALINIS KOMI

TETAS. * . ’ ’
Tuojaus po uždarymui su 

važiavimo toje pačioje vie
toje įvyko Amerikos Lietu
vių Centralio Komiteto po
sėdis, kuriame paskirstyta 
vietos sekančiai:

Pirm.—adv. J. S. Lopatto, 
47 Bennett Bldg., Wilkes- 
Barre, Pa.

I Vice-Pirm. — kun. Dr. 
V. Bartuška, Mt. Carmel, 
Pa.

II Vice-Pirm., Fr. Živat- 
kauskas, 110 W. Market st. 
Scranton, Pa.

I Sekr. — kun. Dr. P. Au
gustaitis, Box 204, Girrad- 
ville, Pa.,

ILSekr. — M. šalčius 1419 
No. Main avė., Scranton, 
Pa. - —... — . • ~ ■ -

III Sekr. —V. K. Račkau
skas, 307 W. 30th st., New 
York, N. Y.

Iždininkas — V. Lukoše
vičius, 322 Sunbury avė., 
Minersville, Pa.,

I iždo globėjas — T. Pau
kštis, 13 Mill st., Pittston, 
Pa.

II iždo globėjas — Dr. J. 
šliupas, 1419 No. Main avė. 
Scranton, ^Pa.

Lkomiteto narys — K. 
Krušinskas, 59 Ten-Eyck 
st., Brooklyn, N. Y.

II Kom. narys — R. Ka
ruža, 2810 Richmond st., 
Philadelphia, Pa.

III Komiteto narys — J. 
i Miliauskas, c|o Politania 
:Bank, Pittsburgh, Pa.

PRANEŠIMAS.
Amer. Liet. Taut. Sandaros 
kuopoms Naujojoj Anglijoj. 

Pranešame visoms ALTS. sident to sėt apart that teto, jei socialistai sutiks kuopoms Naujojoj Anglijoj,

resolution be forwarded šiauš surašytieji, j 
to the Secretary of the: Centralinio Komiteto 
States.

Pres. John J. Lopatto,

|3 d. 1916 m., So. Bostone.
* Pagal pirmojo suvažiavi
mo nutarimo, šiame antram 
— delegatai turi pribūti su 
tam tikrais kuopų įgalioji
mais. Taigi malonėkite su
šaukti kuopų susirinkimus 
ir išrinkti delegatus. Iš vie
tų, kur kuopų nėra, galės da 
lyvauti ir šiaip sandariečiai 
be mandatų, taigi kviečia
ma ir juos. :

______F___________ Suvažiavimo sesijos bus 
ferencija nutarė, kad visi nutarimą rinkti komitetą iš laikytos Lietuvių Name, E.

5-jų ypatų. Rekomendacija! ir Silver gatvių, kampas, 
užtvirtinta. So. Boston, Mass.

Komisija kreipimiusi į j Pirma sesija prasidės 
įtekmingus Amerikos žmo- apie 10 vai. ryte ir tęsis iki 

_____ nes — palikti Centraliniam pietų. Po pietų-gi antra.
(Lietuvi^ draugijai nuken-| Komitetui tokią komisiją Vakare, toj pačioj salėje, 
tėjusiems dėl karės ielpti psarinkti. - ' vietinės ALTS. ir TMD. su-

............................ l Komisija nukeliavunui į* .

Iriai* • ■ ' Į
Presos Komitetai reko- 

Secrt. V. Račkauskas, menduojama: iš vidurinės 
V. Kapsukas praneša prie srioves: R. Karuža, Dr Jan- 

žastis, dėl kurių LSS. dele- kauskienė ir V. K. Račkau- 
gacija laike visos Il-sios se- skas; nuo katalikų srioves 
sijos prisilaikė nuo balsavi-;— kurtTB. Paukštis, kun. 
mo ir paduoda tos delega- J- Miliauskas ir J. Kaupas, 
ei jos rezoliuciją: — prane- Tuo pačiu nutariama, kad 
Simą šitokio turinio: “Kon- Presos Kom. turi būti iš 6-Į 
ferencijos prezidiumui. Kon iu» atšaukiant pirma buvusį

surinktieji per Lietuvių Die 
ną piningai eitų į Amerikos 
Raudonąjį Kryžių ir butų 
siunčiami iš ten tik vienos 
aiškios sriovės draugijoms
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vienytomis spėkomis rengia 
vakarą, kurio programas su 
sidės iš dainų ir prakalbų. 
Dainas išpildyti yra užkvie
sta draugija “Gabija”. Kal- 
bės-gi nekurie delegatai.

Suvažiavimo susirinkimo 
dienotvarkė maždaug bus 
šitokia:

1) Priėmimas mandatų.
2) Liuosos prakalbėlės-suj 

gestijos naujiems įneši 
mams.

3) Rinkimas tvarkos ko
miteto.

4) Skaitymas praeito su
važiavimo tarimų protoko
lo.

5) Apskričio Komiteto ra! 
portas.

6^Nauji įnešimai ir svar
stymai.

7) Rinkimas apskričio 
naujo komiteto ir nuskyri- 
mas vietos ir laiko sekan
čiam suvažiavimui.

Su augšta pagarba Nauj. 
Angį. ALTS. apskričio ko
miteto

Pirm. K. Jurgeliunas.
Sekr. J. Kerdiejus.

Antr.: 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

F. Krawcowicz.

GRAFAS-KAIKIECIO BERNU;
(Komedija šešiuose aktuose su dai

nomis ir šokiais)
Lietuvių kalbon vertė

Z. BAGDŽIUNIUTE.
(Tąsa) ; '

žmogų ir trukdo, bet aš jam atšausiu 
greitai (išbėga).

Scena VI.
Antanas (įeidamas): Pasigersime 

(stato ant stalo pilną butelį, o tuščią pasi
ima)! Tai ir į spąstus įklius. Žingeidu, ar 
tik pasiseks (išeina).

TMD. MASS. VALST, IR 
APIELINKĖS KUOPŲ 

SUVAŽIAVIMAS.

Scena VII.
Liudvikas: Kokis tai pusantro kuni

gaikščio liepė persistatyti grafui, bet aš 
jam trumpai atsakiau (rodo į save prieš 
veidrodį):

— Daugelgalįs grafas šiądien nepri
ima ųieko, nes yra blogame upe (eina prie į 
stalo ir ima butelį).

Ar man akyse mainosi, ar kas (žiuri į 
buteli)? Beveik jau visą vyną išgėriau, o 
čia butelis dar vis pilnas. Hm... man tas 
stebėtina (geria). Tas pats!.. Et, ką čia 
ilgai laužysiu sau galvą, kol prieisiu prie 
dalyko su tuom vynu (geria). Juk yra pa
saulyje visokių paslapčių, kurių męs nega
lim suprasti. Prie tavęs Liudvikai, dau- 
gelgalis grafe (svyruoja)! Gaila, kad ne
siranda čia mano draugų, bent uždainuo
tume, kad net murai drebėtų, pavyzdžiui 
(svyruoja sėsdamas ant kėdės ir dainuo
ja):

Ei, draugučiai, šen į ratą,
Kur linksmybė traukia mus. o
Gerkim vyną, už sveikatą
Musų ponų, už visus.

Šiądien linksma, čia aš ponas, 
Galiu gerti uliavot,
Gardus vynas, toks raudonas,

/ Teip, bepigu ponavot.
Nors galvoje sukas, mainos,
Bet ant to nereik žiūrėt, 
Tik dainuoti reikia dainas 
Ir linksmybę dar turėt (atsistoja).
O ką, ar nelinksma? Bravo signore, 

Liudvikai (griebia už butelio)! •
Malio mallato! Blogi laikai užstojo, 

nes buteliai išdžiūsta (žiuri į butelį paskui 
eina prie veidrodžio ir geria).

Vivat signore, Liudvikai (girdėt durių 
varpelio skambėjimas)! Po šimts velnių! 
Kas čia per drąsuolis, kuris mane drįsta 
trukdyti (smarkesnis skambėjimas),?! A, 
tegul jį bala! Tai koks grubijonas, bemaž- 
ko varpelį nenutraukė, kad kitą-kart žino
tų, kad su grafu tai ne teip kaip su muži
ku (išbėga).

Rugsėjo 4 d. 1916 m., nu
tarta sušaukti Mass. valsti
jos ir apielinkės TMD. kp. 
suvažiavimą. Šis suvažiavi-

1 ma's šaukiamas į So. Bosto-j 
ną, Lietuvių svetainėn, Sil- 
ver ir E gatvių kampas. Se-j

‘ '-sijos prasidės 9 vai. ryto, į
Čia manome ir plačiau da- į 

dyką paaiškinti.
Kiekviena kuopa gali at

siųsti keletą oficialių atsto
vų. Pageidaujalna, kad jie 
.galėtų plačiau pranešti apie 
kuopos stovį ir nušviesti 
vietos kulturinį stovį, (Pai
rusių kuopų arba iš koloni-

L^jų, kuriose dar kuopos nė
ra, bet manoma ir galimai 
įsteigti, teipgi kviečiami pa-

. vieniai veikėjai). TMD. su
važiavime turėtų būti ap
kalbėti šie klausimai:

1) Bendro darbo organi
zavimas Mass. ir apielinkė-. 
se valstijose.

2) Apskričio įsteigimas.
3) Jaunuomenės veikimas

ir TMD. organizacija. Scena VIII. • •
4) Knygynų skaityklų Antanas (įeina su buteliu vyno, sta-»

klausimas. (Ar męs turėtu- to afft sta]0> 0 tuščią ima ir žiuri): Ir su' 
me savo lietuvių knygynus antru ^ajp pUjkiai pasielgė! šitas irgi tro-į 
steigti ar gal valdžios kny- ilstančiam, ištuštės. Oj, tas mano Liudvi- 
.gynais pasinaudoti, jeigu į ięag, atsakančiai lošia grafo rolę, nesitikę- i 
juose butų įsteigti lietuvių, j au Cha, cha, cha!.. Vienok, vely čia [
skyriai? Kaip tai atlikti?)., ^ar geresnjo pasisekimo berno rolėje (už į

5) Bendro veikimo suĮ scenos girdėt žingsniai. Antanas išeina), 
organizacijomis klau

simas.
6) Paskaitų rengimas.
7) Knygų platinimas.
Rodos šitie klausimai pri

valo užinteresuoti kiekvie-
kuopą. Tūli klausimai k.

1, 2, 4, 5 yra sudėti ir 
suvažiavimo dienotvar 
reikės kitokioj formoj

TMD. 81 kp. rengimo 
komisija.

Tat kviečiame visas TMD 
Rugsėjo 4 d. atsių- 

i savo atsiuvus j rengia- 
Mass. valst. ir jo? apie- 

TMD. kuopų suvažia-

JAPONŲ KAREIVIU 
UŽMUŠTŲ.

Tokio. Japonų karo ofi- 
@ m paskelbė, kad 10 japonų 
yra užmuštų ir septyni su
žeisti, laike kuomet chinų 
kareiviai užpuolė jų savastį 

heng Chia Tun, Mandžu- 
rijoj. Penkios dešimts chinų 
< oreivių liko užmuštų ir su- 
> stų.
■ INKIME IR SEIPKP

Lietuva:

ROTMISTRO KORICKIO 
PASAKOJIMAI.

(Užbaiga) / 
juk jus kaizeris pirmiausiai užpuolė 
Belgiją, sunaikino ir apiplėšė ją, o da
bar naikinate ir plėšiate Lietuvą, Kur- 
landiją ir Lenkiją.

— Lenkija tai mus šalis. Jum ji 
nieko svarbos nepriduoda, o męs ją 
turime pasilikti sau ir ją jums neati- 
duosime — pliauškė prūsokas.

— Tai męs gražumu nuo jus ją 
išprašysime.

— Lietuvą ir Kurlandiją jums ati
duosime, bet Lenkiją sau pasilaikysi
me, nes Berlyne jau teip suplanuota 
ir todėl negalima tuos planus atmai
nyti.

— Matai, tamista, sakau jam, pri
dėdamas savo pirštą jam prie kruti
nės. Tame tai yra guzas dėlei kurio 
dabar eina šita karė, kad ant visados 
jus pertikrinti, kad jus Berlynas gali 
tik jums, vokiečiams, prisakymus iš
davinėti, bet ne visam pasauliui. Ka
riausime iki galui. Jums, pradedant 
šią karę, reikėjo sau priminti šitą pa
tarlę: “Kol riebus sukudės, tai kudą- 
jį velnias griebs”. Tėip-pat ir jus Ger- 
manijaj su Rusija bus. Jus rengėtės 
prie šios karės per metų eiles, o Rusi
ja tos karės nesitikėjo ir jos netroško. 
Užgrėbėte ir nuteriojote nieku jums 
neprasikaltusią Lietuvą, Kurlandiją ir 
Lenkiją, bet palaukite iki galui....

— Bet lenkams visgi geriau po 
mus valdžia negu po rusų — aiškino 
prūsokas.

— Geriau? Galbūt jiems geriau 
todėl, kad jus apvogėte ir iki kraujų 
apiplėšėte jų tėvynę ir dabar lenkus 
kaip lygiai ir lietuvius, demoralizuoja
te visokiais budais, kankinate juos. Aš 
apie tai gana gerai žinau, nes pats 
esu lenku.

Jis nubalo, lupą patempė ir nulei
dęs akis, daugiau nieko neatsakė. Aš 
ir netroškau daugiau jo pasakų ir tuo-

Scena IX.
Liudvikas (įeina): O tas skudurninkas 

tas žydpalaikis! Ir kas tai per drąsa! Pasi
ėmė su tais savo skarmalais baladotis pas 
grafą. Bet už taiųiailiai jį ir pasveikinau, 
kad net balsu rėkė, o laiptais tai su tokiu 
meilumu jį palydėjau, kad po dešimts lai
ptų turėjo žengti antsyk. Tai kas? — At
sisveikinimas buvo toks širdingas, kad net 
nuėjo gert vandenio S klano, kaip antis, 
o jo skarmalai! Cha, cha, cha! (gardžiai 
juokiasi). Na, na. Kaip tai sako, esu geroj 
mokykloj, o koks ponas toks ir tarnas (ei-1 
na prie stalo ir griebia butelį). O ką tai j 
reiškia, kad viską išgėriau, kuomet man 
žydas pertraukė, o čia ir vėl butelis pil
nas?! Holą, stok (pastato butelį). Ar aš 
girtas, ar man tik teip rodosi (mėgina kel
tis, bet ir vėl virsta) ? Rotą zvrot ( atsisu
ka), rota zvrot (ir vėl atsisuka)! Prie vy
no. marš (eina svyruodamas)! Tai einasi 
(ima butelį ir geria)?! Ha, tai tas pats! 
Kaip matau, tai Dievuli* trokštantį pagir
do.. . Vivat signore, Liudvikai (geria ir 
virsta)! A, po šimts pypkių, kokių čia vel
nių tas kambarys sykiu su manim laksto 
(sėda visu sunkumu ant kėdės)? Tai tur
būt žemės drebėjimas..... o, ne, tai man
tik miego norisi (griebia butelį). Tą tru
pučiuką vyno, neužsimoka palikti... (ge
ria). Vivat, signore. Liudvikai! Tra-ra- 

, ra-ta-ta-tra-ra-ra- bravo! (išgeria visą vy
ną ir meta buteli aat žemės). Eik sau po 
velnių, kad jau tuščias! Vivat, signore? 

. tTditau» ta») ‘ U
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Draugas
Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų
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Laikančios savyje rašalą, 
yra dabar plačiausiai 
vartojamos ir tai vienas 
iš parankiausių rašamųjų 
įrankių. Todėl visi jas 
ir perka. Bet jei nori tu
rėti tą parankųjį dalyką, 
niekad nebandyk pirkinė
ti pigių, kurios yra par
duodamos po 25c., 50c., 
$1.00 arba, kad ir $1.50, 
nes bus veltas pinigų iš
metimas ir tos plunksnos 
niekad gerai rašyti negal, 
nes jos padarytos tik dėl 
apgavystes. Ir todėl no
rėdamas turėti gerą plun- 
kną, nepirk pigesnes^kaip 
$2.00 ir tai tik šios kom
panijos, nes bėgyje 3 m. 
daugesome męs jų parda
vę ir visi mus viengenčiai 
kostumieriai yra paten
kinti ir užganėdinti.

PREKE
Nuo $1 iki $10.oo.
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.------ . . ~ ~ v ©jaus pasaukęs savo kareivius, liepiau *1 @ 
jį nugabenti į nelaisvių kvatierą.

Aš ilgiuos.
Aš ilgiuos ir nerimauju, 
Toli, tolį nuo draugų; 
Mažai laimū^os ragauju, 
Kuri skirta®! vįsųj.

Aš ilgiuos labai tėvynės, 
Savo gimtinės šalies; , 
Ten tėvelis, ir matutė, 
Mane glaudė prie širdies. 

Čia tik tamsios, liūdnos sienos 
Priešais akis mano stoj’ 
Ir bevilties vargo dienos, 
Gyvą į kapus vilioj!..

Bet gyventi dar norėčiau, 
Laike vasaros nakties, 
Ji gaivina vargią sielą, 
Stygas žadina širdies...

J. Svyrūnėlis.

JAU LYDI. .. 
(O. Kalvaičiutei).

Dangus apsiblausęs, žolynai nežydi,
i Tėvą ir matušę į kapus jau lydi!..
■ Ah! varge tu mano, kas man reiks da- 

(ryti,
' Vargdienei našlaitei, vartai uždaryti.. 

Nėr mano matušės, nė mielo tėvelio,' 
Nėra numylėto gimtinio kaimelio 
Ir vargu aš jį kada pamatysiu — 
Gal šitoj šalelėj galvą paguldysiu I..
Neturiu aš draugų, kas manę ramintų, 
Ir mano .vargingą sielą atgaivintų.
Man vienai našlaitei reiks verkt ir lių- 

(dėti, 
Netekus tėvelių, nėra kam gailėti!..

J. Svyrūnėlis
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“DRAUGAS” duoda daug žinių, iš karės lauko, pa
sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj, 
skelbia įdomiausius ateiti kimnR 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 $3D0, pusei 
metų $1.76. 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:

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

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

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

batonus.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau

ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
“DARBININKAS” ]

darbininkams pasiskaitymą,
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius 

visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

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

“DARBININKAS” suomet turi viso to, kas darbi
ninkui svarbu, naudinga, indo m u ir 
suprantama.

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

Skaitykite ir platykite “Darbininką” '
Prenumeratos

j $3.00; pusmečiui $1.50®
tik sub®Kus S pusi.

|75c.
Adresas:

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

SPALVUOTAS

Suvalkijos Žemlapis. I
Sutaisė B. K. BALUTIS 

Kartografas-Geometras.

Didumas 22 coliu pločio per 28 
colius ilgio. Kaina $1.00.

Gaunamas
“Dirvos“ Redakcijoj,

2004 ST. CLAIR AV. CLEVELAND. OHIO

“Dirvos” Agentai

i

11U1UX1.LA.I£ JUU,CJUil^.
paduoda daug straipsnių, naudingų ’ 

rnj, rašytų pačių darbininkų.

DJRVOS”

vir-

SPAUSTUVE
Atlieka Visokius

X. W. K.—A.

Rusijos piktoji dvasia.
Kaip vokiečiai atrado Rusiją.
Tuom patim laiku, kaip Kolum

bas atrado Ameriką, vokiečiai atrado 
Rusiją. Teip rašo Fryborge leidžiamas • 
vokiškas žurnalas “Stimmen der Zeit” 
už Liepos mėnesį 1915 m., straipsnyje, 
užvardytame “Die Entdeckunh Russ- 
lands durch Nikolaus Poppel in den 
Jahren 1486—1489 (Atradimas Rusi
jos per Nikalojų Poppel, 1486—1489 
metuose, kuriame pasakojama, kaip 
vokiečiai susipažino su Rusija ir su ja 
užmezgė diplomatiškus ryšius, kurie 
— sako minėtasis žurnalas — nebuvo 
pertraukti iki šiądieninės karės. ’

Kad vokiečiai patįs pripažįsta, kad 
visą laiką tarp Vokietijos ir Rusijos 
prietikiai buvo kuogeriausi ir tęsėsi 

(Toliau* bus)

. Pas kuriuos galima visados užsiskyti 
'Santaiką" ir užsimokėti prenumeratą.

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

HOMESTEAD. PA.
M, Vaikžnoras, 411 Ann S t,, 

SHENANDOAH. PA.
T. P. Križanauskas & Co. 102 East 
Centre s't.,
. BROOKLYN. N. Y.
M. A. Milukas, 416 Hooper St.. 

NORWOOD, MASS.
K. Vesula, 1160 Washington St., 

- NEW BRITA1N. CONN. 
Vacį. Gilevitia. 20Star Street.

DARBUS

DRAUGYSČIŲ REIKALAI
D. L. K. Vitauto Gvardi

ja laikys savo mėnesinį su
sirinkimą nedėlioj, 27d. rug
pjūčio, Knaus svetainėje 
6131 St. Clais Avė., ir E. 
62 gatvės, 4 vai. po pietų. 
Nariai malonėkite visi su
sirinkti, nes bus daug ko 
svarbaus dėl nutarimo kas 
link musų apvaikščiojimo.

• MUSŲ SPAUSTUVE SPAUSDINA 
knygas, konstitucijas, plakatus, cirku- 
liorius, visokias kvitas, laiškams ant- 
galvius, kopertus, tikietus, vizitines 
korteles, ir t.t. 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



DIRVA

£

I

|

SAVAITINIS KALENDORIUS.
Rugpjūtis

26 S. — Irinėjus
27 N. — 11 Nedėlia po Sek.
28 P. — Augustino
29 U. — Jono galvos nukir.
30 — Felikso
31 K. — Raimundo

Rugsėjis
1 P..— Egidijaus

Dėlei Lietuvių Dienos.
Broliai ir sesers, Clevelan 

do lietuviai ir lietuvės!
Rugpjūčio 10 d. 1916 Cle- 

velando Lietuvių Draugijų 
Centro susirinkimė buvo 
svarstyta Lietuvių Dieną 
rinkimui aukų nukentėju- 
siems nuo karės lietuviams, 
kas buvo paskelbta per lai
kraščius, kad Suvienytų 
Valstijų valdžia yra perlei- 

' dus per Kongresą ir prez.
Wilsonas paskirs lietuviams 
dieną

Draugijų Centro delega
tai dalyką svarstydami at
rado reikalingu kuogreičiau 
šiai atsisaukt į lietuvius, ku 
rie savo pasišventimu galė
tų prisidėt prie rinkimo au- 

K kų. Taigi dabar yra išrin-
* kta iš draugijų Centro ko

misija, kuri rinks ir sura- 
šinės tinkamas ypatas rin
kimui aukų paskelbtoj die
noje. ■“ „ Reikalingu bus tam 
darbui jaunos merginos ir 
moterįs nuo 12 iki 35 metų 
amžiaus, kurių nemažiau 
reiks'kaip 500.^ Vaikinų ir 
vyrų reiks tiek pat.

• Mieli Broliai ir Sesės! Ne
atsisakykite nuo šio darbo, 
pašvęskite savo valandėles 
išgelbėjimui savo brolių ir

j^^gh^gJ|^mičiųLietu- j

J 
užinteresuota, kad per visą 

| dainavimo laiką, neveizint 
'didelio karščio, susigrūdę 
į prie balkono perstovėjo iki 
galui. Dainoms pritarnayo 
W. S. Tayler Co. Benas. Iš
tisai derigavo choro vedėjas 
p. Kramp (lenkas),.kurs sa
vo mina ir inteligentiškumu 
moka pritraukti arti savęs 
nevien publiką, bet ir pa
čius giedorius, kurie juomi 
džiaugiasi, kaip savo tėvu. 
Tvarkos pavyzdingumu at
sižymėjo choro pirmininkas 
p. A. Kranauskas. _____________________
‘ Tai antras lietuvių chorų Naujos Knygos, 
pasirodymas publikoje. Ne- r ■ -
seniai Wade parke pana- bai pramokti. Prekė 35c. 

šiai dainavo L. Vyčių 25 kp. 
choras.

DR. J. ZW1CK,
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS.

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

Ant Pakilčio Aptiekos. «
OFISO VALANDOS: 

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

TELEFONAI:
Cnj.Ceitr. 4236, Boll Prosp. 979.

Gyvenimo Telefonas: 
PriBC. 1658-R

“Dirvos“ Knygyne

Parankiausias būdas vokiečiu kai.

THE ST. CLAIR AVĖ.
SAVINGS & LOAN C0.

ĮKORPORUOTA PER OHIO VALST’JOS VALD^.

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

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

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

išlygy.

BUČERNE ir groserne
Daugumas musę lietuvię 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 
musę važiuotoją arba atsilankę j musę krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muę kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausį. Brangęs broliai ir seseris nepa
mirškite musę krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2202 HAMILTON AVĖ.» Cuy, Central 178LL

K

Į

Elementorius ir vaikę skaitimeliai. 
Prekė 25c.

Mokykimės rašyti. Parankiausia kny
gutė pramokti gražiai rašyti. 25c.

Daktaras kišaniuje. Su daugybe 
daktariškę receptę. 75c.

Kišeninis žodynlis, labai paranki 
knygelė mokintis angliškos kalbos 50c.

Klausimai ir atsekimai, kaip išsi- 
imti ukėsistės popieras. 15c.

Gyvenimai Šventuję. Skaitymai dėl - 
kožnos dienos su paveikslais. Skuros 
apdarais, auksynės literos $5.00.

Teipgi didžiausia sankrova visokio 
, Bibli- i

Į Xlk2XXld>O IYCiXĮJU Iii T-l 1 1I_ 1 • ii r' o angliškos kalbos rankvedziy ir rank-
ir atstovas Lietuvių Draugi vedėlię, žodynę, puikiausię nialdakny- 
jos nuo karės nukentėju- kryželię ir kitokię religiškę reik- 

. i . * j. i - menę ir 1.1. Taipgi įvairiausię rašy-sių šelpimo. Atsakymas ne- mu, įr visokię popien^. 

ra dar gautas, bet yra vii- Kuomet reikalausite, kokię nors 
tis, kad atvažiuos. P. Šim- kn-v^> malonėkite kreiptis! šiuo antra- 
, . . .šu.kaus ypata ir jo kompozi-; << r—. t—\ / A ” 
cijomis labai interesuojasi |_J Į \/ 
Teatrališko Choro vedėjas 2004 St.Clalr in, CImU, Ohio 
p. Kramp, kurs sako kad 
jis niekad netikėjęs, kad he- n _ i . , .
tuviai turėtų tokius kompo- Draugystes, kurios turi

Dirvą“ už Organą. _

Kviečia su prakalbomis 
p. S. Šimkų. Būrelis lietu
vių, kaip mus informuoja 
p. Zdanavičius, rengia pra
kalbas, kurioms skiriama 
diena 3 d. Rugsėjo. Kalbė- 
tojumi pakviesta p. S. Šim
kus, lietuvių visuomenei ži
nomas kaipo gabus muzikas ^UTlnl° • pasakę, »stonję, 

° iu. ansrliskos kalbos rankvpflzm i

BANKOS VALANDOJ:
Nuo 8:C0 n te iki 9:00 vakare.

THE ST. CLAIR AVĖ. SAŪr J J LP'N CO.
2006 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio.

Prospect 953 Central 6488

DEHOYNO'S
APTIEKOSE
l653SlCl3ir .S.v. Prie 1.17 g.

zicrnor

V. DEBESIS
1 also Namus ir Popieruoja Kambarius

Teip-gi užlaiko ant pardavimo 
kambariu popieravimui popierę, • 
maliavos, aliejaus, šepetę ir 1.1.
Andraudžia nuo Ugnės namus ir rakandus

Prieš pačias Kalėdas atidarysiu 
krautuvę knygę, rašomu dalykę, 
aiskrimo ir saldumynu.

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

o

F. DECKER
Gelažies Krautuve.
HARDWARE

6592 Flee! Are., Cor. E. 65th (Tod)
Čia dirba lietuvys registruotas aptieko- 

rius— A. ŽAK'ARAS.

56C8 rlee’.'ve.. Cor. E. 57th.

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

4052 E. 71si Cor. Harw;nf
3878 E. 71st, Cor. Lansing

Lietuviams pas lietuvius aptickorius ža
vima gaut teisingus patarimus.

Rioberinės ir smalinė stogŲ 
dengymui popieres. Įvairiau- 
šiŲ ryšiŲ maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavojimui šepe
ty ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečiu, visokiu «udy- 
nę, plačiausia rinkinis įvairię-jvai- 
riausię daiiydėms jrankię ir 1.1. ir 1.1.

2155 St. Clair Avė.
CENTRAL ?785-W

<1

3

OE3O1

PIRTĮ. —-------------------
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki 
12:00 nakties, Subatoms per ištisą naktį.

Serėdos dėl moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

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

2547 E. 38 GATVE. Arti Woo<Uand.
Central 2595-W

3E3EE ][

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

VV. WISZNIEWSKI
1024 KE.MLWOUTH AVĖ- S.W.

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

nuo bado savo brolių ir se*i 
serų. Taigi, stokite į eilę au
kų rinkėjų ir bukite tikrais 
darbininkais.

Kurie atjaučia tam dar
bui ir apsiimate būt rinkė
jais, malonėkite ateiti kiek
vienam nedėldienyje po pa
maldų Švento Jurgio Baž- 
nytinėn salėn, kur bus už
rašomi vardai rinkėjų. Teip 
gi bus renkami ir užrašo
mi rinkėjai namuose, tam 
tikrų lankytojų.

Draugijų Centro Komisi
jos rinkėjų surašymo sek
retorius ~~

Kazys Aksomaitis.

zitorius kaip p. Šimkus, už
kurį kalba jo veikalai. --------- -—----------

____________ Valdyba Dr. D.L.K. Vytauto firardijoa, po prie
globa h. Petre. Clmliud, Ohio.
Pir. J. VERSIACKAS, 

8123 Korman Avė.
Vice-pirm. F. SAUKEVIČIUS, 

1115 E. 68th Str.
Nut. raš. S. BINKIS, 

615 E. 97th Str. N. E.
Iždo raš. A. REMEIKA 

8024 Sovin.ki Are. '.
Iždin. M. SAUKEVIČIUS, 

3815 Kelly Are.
Vadu ir Komendieii^BB^^ 

kK. SAIMONAS, 848 __
Kapitonu J. KIL1KAUCKAS 3816 Kelly ar. 

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

Laukiama Apskričio su- 
: važiavimo. Atsižymėjęs sa
vo veiklumu tarp vietinių 

! SLA. narių ir kitų tautiškų i 
i draugysčių p. J. J. Žilins- 
kas, mums apreiškia, kad 

j 4d. Rugsėjo, Labor day die- 
•tsibus aplinkinių SLA' 

apskriči^givažiavi-j 
jmas: Apie vietą ir kitokius 

.dalykus bus paskelbta ki- ____________________
tais keliais ir gali būt, kiek ofieieriu.j.MACiuLAms,a»3Hamntonav. 

vėliaus. Apart suvažiavimo1 ofiei«™J T- NEURA.2202Hamuto.1av. 
r . Feltfeb. M.ABUKAUSKAS. 2052 Hamilton av.

posėdžių, atsibus ir progra- sumaii.u,
mas, kuriame gal būti daly- m. gruodis. 2011 H^utonAve------------

(Į , Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kiekvienąvaus p. S. Šimkus* Teatrali- ■ mėnesį, ketvirtą nedėMienį. 2 vai. po pietų Knaus Į 
Škas Choras ir tp. , m-tn«>e.«131St.Ctairave. I

Kiekvieną mėnesį ataibuna 2 sykiu praktika. .
i - — 4 Pirmą Utarainką ant J aires Hales. 6004 S t. Clair :

Rinks aukas. Austrai 
vo miesto leidimą rinkti au
kas austrams esantiems Ru
sijos nelaisvėje. - Diena pas-j 
kirta 2 d. Rugsėjo, subata, 
kaipo d. šv. Stepono, Aukos 
bus renkamos gatvėse.

Pasiuto šuva dėlei karščio 
Pereitame nedėldienyje, dė
lei karščio, prie E. 79 ir So- 
vinski avė., pasiuto šuva, 

, kurs ajidraskė porą vaikų. 
. Policistas, kurs netoli buvo, 
. pasiutėlį nušovė. Apdrasky- 
į ti vaikai tapo nusiųsti į li- 
. gonbutį. Šuva buvo parga

bentas iš šaltų kraštų, Ala- 
. skos ir tokiu budu nepratęs 
. prie saulės karščių, pasiuto. Lengvai galima įgyti nau 
į ' -------------- jas dviejų šeimynų namas.
į Areštavo Christaus pa- Puikiausi įtaisymai, kaip
į siuntinį. Pereito nedėldienio tai: Maudyklės, elektrikinė 

vakare, nežinia iš kur atsi- šviesa, apšildymas, dvieji 
rado prie “Public Square”, porčiai ir skiepas.
vyriškis ir 12 metų vaikas Gali pirkti turinti $500 
stovintis šalę jo, prie ketur- arba išmainysime ant loto, 
kampio akmens, ant kurio Kreipkitės prie: 
“dičkis” pasilipęs pradėjo A . R a š i m a s, 

“Dinos” Office.

| Ar Nori Pirkt |Jį

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

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

Tad mano draugas parnešė vaisty iš

APTIEKUS 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, jis jus atitaisys.

I. Pogvizda, 14918 Sylvia avė. Cleveland, Ohio. •=

J L

įsr ir
HE1OE 3K H

L. Bednarski
CįS p*rduoda

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamaa 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

2110 Prospect Avenue.
EJl-rr—įBl—^IE

DR. I.E. JASINSKI
607 ROSE BLDG. 

valandos:
Nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio, ir nuo 2 iki S 
vaL po pietų. Nedaliomis ant pareikalavimų.

Aitras Ofisas, 1374 E. 25-tos Getre*.
valandos:

Nno 8:00 iki 9:30 vai. ryto, nuo 12 iki 1:30 po 
pietų ir nuo S iki 7 vaL vakaro.
NedžHotnie: nuo 8 iki 9 ryto ir nuo 6 iki 7 vak
. Biil 3514-4 ..

t

Valdyba Lietum Sūnų Karerriį h. Kazimiero 
Gurdijot Cleieland, Ohio.

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

Vice-pirmfF. BARANAUSKAS,
1414į E. 27th Str.

Nutar. raėt. J. POVILONIS,
5915 Dibble Avė. N.E:

Fin. rašt. CIP. SELICKAS, ,j
6202 Heieley Avi. S. E.

Iždin.J., MIŠKINIS,
1532 E. 33th Str.

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

Oficieriei:
P. ŠARKAUSKAS. 1301 E.SSthStr.
J. MAKSIMAVYČIUS. 1542 E. 36th Str.
J. ŠUTRIŠ. 1088 E. 79th Str.
J. URBŠA1TIS. 1448 E. 33rdStr.
J. GAIDELIS. 1402 Oresron Avė.

Si^nalistM.

B ŠTAI KUR GERA PROGA PIR- 
1 L KTI GERI NAMAI

2 šeimynom namas po 8 kam- 
g barius maudyklės, šviesos ir visi
• kiti parankumai. Lotas 44X154. g m 
I Arti Superior ir E. 70 gatvės.

•*VYTIS” yra vienaitinis ir pitmutinis jau
nimo laikraštis Amerikoje.

"VYTYJE” telpa geriausi raštai musų jau
nų rašytojų, literatų ir studentų.

"VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei 
Lietuvos jaunuomenės gyvenimo.

"VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiš- 
koje dvasioje.

"VYTT’leidžia Lietuvos Vyčių organizacija. 
Metams "Vytis” kainuoja $1.50. pus
mečiui 75c. L. Vyčių organizacijos na
riams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.
Prisiunsk sava antrašą ir už 2c. kra- 
sos ženklelį, o vieną numerį pažiūrė
jimui pHsiunsime veltui. Visais rei
kalais kreipkitės šiuo antrašu:

“VYTIS”
731 W. 18th Str.

Lietuvių dainos miesto 
pžirke.

Pereitoj nedėlioj, miesto 
parke Edgewater buvo vie
šas miesto koncertas, ku
riame dalyvavo Lietuvių 
Teatrališkas Choras; susi
dedantis apie iš 80 ypatų. 
Giedoriai atliko savo už
duotis pasekmingai, neat
sižvelgiant į didelį dienos 
karštį, kurį termometras 
registravo iki 105 laipsnių 
pavėsyje. Sudainuota: Lie
tuva Tėvyne musų, Prašom, 
prašom, Maža dainelė, Lie- 

' tuvos Baublys, Atsisveiki
nimas su Alpais, švenčių 
giesmė ir Amerikonų "him
ną — angliškai. Iš dainų rėkti: “Aš mainysiu vieto- 

kipk nraščiau išėio “Maža mis su prezidentu Wilsonu. ... .. ?5,aSC1 u • • Suvienvtu Valstiiu vėliava Policijoj paduota vardai |daineIe : kk?no]e pP^v nS 1S kaipo Jackaus Nash 47 met
mergaičių baisau Patemy- yra nieKas aaugiaus, Kaip f
tinu yra, kad dainos ilgai tik senas, purvinas skąrma- apiziaus ir Jono Nash 12me-

I am-žiatia Aminu atkPIP- 
neprasidėjo į lyriką, nes vie- _
ton 3 vai., pradėta dainuoti girdęs vėliavos niekinimą, l čia is *eyiser, n. va. 
4 vai. Priežastis tame, kad prisiartino vieton, kur buvo Į nUOgl
choro vedėjas p. Kramp ’ kalbama ir kurią buvo ap- va^10J*’ •tas dlckls pas? 
yra vargonininkų šv. Stanis stojęs burelią žiopsotojų, pa a^kmo, kad nuogu yra gi- 
k>vo parapijoje, kur buvo matė vyriški ant akmens ir .neniatą8 
užimtas su bažnyčios pa- pasilipusį nuogą ir basą, kal° prigimti darkyti, 
maldomis. vos skarele prisidengusį Klausiant kam jis nešiojasi

Publikos buvo susirinkę, nuogumo dalj, rankoje tu- lazdą, atsake, kad Chtns- 
kaip skelbia “Plaiu Dealer”, (rintį ilgą lazdą su užlenktu b
5,000 žmonių, kurių tarpe galu- Ant žemės stovėjo irida 
<Udžh,B* pk06~ bs

J. ŠAlZlUS.,1399 E. 41.1SU-.

GERA PROGA!

8 kambarių mamas, maudyk- B 
k le, šviesos ir 1.1. Ant East 65-tos I 
I gatves. Parduosime su mažu įmo- 

Q kėjimu, o likusiuos ant lengvų iš- g 
g mokėjimų,

Taipgi męs turime du namu R 
S pardavimui su mažais įmokėji- * 
S mals, ant E. 27-tos gatvės. z Lotai 
I 45X132 pėdas.

•t
l
*
❖

X
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Chicago, III. i 
n bu-----=ir=fl

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

Pakelčio Kraujo Valytojas. (-Blood Purifier) Geras vaistas kraujo t
valymui, nuo reumatizmo ir kitokię užsisenėjusię ligę Prekė $l.oo. -h

Pakelčio Plaučię Balsamas. Geras vaistas nuo kasulio, šalčio, bran. 
kytios ir visę gerklės ir plaučię ligę. Prekė 25. v

Pakaičio Vaistas nuo Nuospaudę (Com Cure) Greitai nugydo ko- £
ję nuospaudas Prekė 25c. £

GAUNAMOS LIETUVIŠKOJ APTIEKOJ PAS: Ž
C. PAKELTIS, |

1937 St. Clair Avė. - Cleveland, Ohio

KAS REIKALAUJA

NUOŠIMČIO?

laši” Kuomet policistas iš- amžiaus. Abudu atkėlė- M

VIENATINĖ

i clevelaBd0 Lietuviška Haa; Ir Paskolos Dnugystė-Banka 
lkon>oc«ota per valdžia valstijos Ohio Vasario 2 d. 1909 metu.

::

5,000 žmonių, kurių tarpe liu.

PAŠUTINI* KAPITALAS (*TOCK) *S*«,900.oo.
Parduodame ahėraa kaina SlOO.oo ant lengvę iimokėjimę, po 25c. kaa aa- 
vaite, k tff atneia ne mažiaus kaip6 nuožmų. Taip-gi priimame pinigus 
taupininiai (dsposits). Ui padėtus pinigus mokame 6 nuoiimtj. Skolname 
pin Igne dėl pirkimo namę ir Moty ant Isngviauaię iilyg?: skoliname dau
ginus, nagu svetimtaučiu bankas dvi trečdsli sumos. Gerbiamieji vien- 
gančiaitKreipkites j lig prakilnią ištaiga, nusipirkite bent vieną sMrą. ar
ba dikią.pinigus taupinimm,o užtikriname, jog lengviausiai sučidfysi pini-

Ta ypata pirmutinė reikalau
ja nuošimčio, kuri sunkiai dirbo 
ir taupė savo pinigus.
_ Dabar jis leidžia savo pinigus 
dirbti, o jis ilsisi.

Tamista ir gali padaryti teip.
Męs mokame 5 nuošimčius 

už sutaupytus pinigus.
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