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RUSŲ JIEGOS EINA SILPNYN

Rusai ima daug nelaisvių
RUSAI SUMUSE TURKUS

Iš S vietur

Prancūzai painia vokiečių 
pozicijas ir daug nelaisvių. 
Į pietus nuo upės Somme, 
francuzai atėmė iš vokiečių 
miestą1 Chilli, užėmė jų tran 
sėjas prie Vermandeville ir 
6,550 nelaisvių, sfi 64 kanuo- 
lėmis.

Ki praneša: 
o Cauriot 
rkųs mūšiai.

NORI ĮVESTI PRIVER
STINA KAREIVIAVIMĄ.

Melboume, Australija. 
Australijos valdžia projek
tuoja įvedimą priverstino 
kareiviavimo visoj Austra
lijoj. Priemieras Huges, ku
ris tik ką pargrįžo iš Angli
jos, labai pritaria valdžios 
sumanymui, kad įvesti pri
verstiną kareiviavimą.

ko, sems is mozūrų eže
rų”, matydamas saviškių 
nepasisekimus, verkė.

VOKIEČIŲ RAPORTAS.
Berlynas. Vokiečių ofi-

G rėki j a tuojaus eis į ka
rę. Grekijos ginklavimasis 
ir mobilizacija veik užbaig
ta. Laikoma daug slaptų 
sesijų, kuriose pirmininkau
ja priemeras Zaimis. Lau
kiama išėjimo karėn kas va
landa. Kurion pusėn Greki
ja prisidės, nežinia. Viskas 
laikoma slaptybėje.

Geležies rudos tuojaus 
bus. Iš Washingtono pas
kelbta, kad geležies rudos 
prekė nupuolė ir todėl Ohio 
valstijos geležiniai fabrikai 
tuojaus gaus jos užtektinai.

Hindenburgas verkė. 
Francuzai sumušė vokie
čius prie upės Somme, kdr 
buvo atvykęs augščiausias 
teutonų vadas Hindenbur- 
gas. Tas, kaip francuzai sa-

Straikas New Yorko ge
ležinkelių darbininkų. Ant 
visų New Yorko “Interbor- 
ough” geležinkelių išėjo į 
straiką apie 9,000 darbinin
kų. Gabenami jų vieton 
straiklaužiai. Laukiama 
kruvinų muštynių.

mestas musų artilerijos ug
nimi. Toje pačioje vietoje 
priešui pasisekė užimti dalį 
musų pozicijų. Kitose vie
tose męs juos atmušėm. Mu 
sų kariumenė gerame sto
vyje.

ir amunicijos. Prancūzams 
po biskį sekasi ir Verduno 
apielinkėse.

Bulgarai ir vokiečiai ima 
rumunų miestus. Susijungu
si bulgarų ir vokiečių armi
ja paėmė rumunų miestus, 
Kurtbunas, ir, Akkadunlar. 
Rumunai turėjo pasitraukti 
10 mylių atgal.

Mušis policijos su strai- 
kieriai. Sharone Pennsylva- 
nijos valstijoj, “Sharon 
Steel Co”. fabrikuose iškilo 
straikas. Pargabenta strai- 
klaužių. Kilo muštynės tarp 
darbininkų ir policijos. Apie 
10 žmonių sunkiai sužeista. 
Daug areštuota.

VOKIEČIŲ RAPORTAS.
Berlynas. Iš rytų fronto 

Berlynas paduoda savo ra
portą, kuris skamba: Fron
tas Fieldmaršalo Hinden- 
burgo visur gerai laikosi. 
Rusų armija keliais sykiais 
bandė pereiti upę Dauguvą, 
netoli nuo Friedrichstadto, 
apielinkėje , Lonvavanden, 
bet męs juos atmušėme. Į 
pietryčius nuo Kisielna (Vo 
linijoj) musų kariumenė 
pasiekė trečią rusų apsigy
nimo liniją ir sunaikinę ap
kasus, sugrįžo atgal. Fron
te , kunigaikščio Karolio 
Franciško,. nieko svarbaus 
neatsitiko apart mažų pat- 
rolės susirėmrfiių. Apielin
kėje Dniestro teipgi nėra 
jokių permainų.

TURKŲ ARMIJA PRIEŠ 
RUMUNUS.

Berlynas Generališkas vo 
kiečių karės štabas pienuo
ja panaudoti tris turkų ar
mijos korpusus prieš ru
munus, kadangi naujam 
frontui vokiečiai jau netu
ri armijos. Oficiališkai iš 
Berlyno skelbiama, kad ru
munų atakos Transylvani- 
jos apielinkėje turėjo būti 
atmuštos.

RUSAI SUMUŠĖ TURKUS
Petrogradas. Rusai Kau

kazo fronte pasekmingai 
veikia. Oficiališkame rapor
te praneša: Visoj linijoj, 
nuo Rygos iki ežero Van, 
musų kariumenė gerai lai
kosi. Męs nšmetėm turkus 
iš pozicijų ir pasislinkome 
artyn į Ognott, kur paė- 
jnėzc-283 turkus. Į- nelaisvę.. 
Nuo Ognott į vakarus, tur
kai bandė atakuoti musų 
tranšėjas, bet buvo atmušti 
su dideliais jiems nuosto
liais. Ant kranto upės Euf
ratu, į vakarus nuo Muš, 
mę£ paėmėm daug kariškos 
medegos, vydamiesi priešą.

NAUJAS VOKIETIJOS 
LAIVYNAS.

Kopenhagen. Vokietija 
jau iš anksto rengiasi už
bėgti kelią kitoms viešpa
tystėms, karei pasibaigus. 
Ji stato naujus laivus, kurie 
karei pasibaigus pradės 
plaukioti su pasažierais per 
Atlantiką. Teip pasakė F.

RUSAI PAĖMĖ 15,790 
NELAISVIŲ.

Petrogradas. Sulyg pas
kutinių pranešimų, rusų ar
mija vakariniame fronte pa 
kėlė didelį ofensyvą. Oficia- 
liški rusų raportą sako: Vi
su vakariniu frontu eina 
smarkus mūšiai. Musų ar
mija pasekmingai veikia. Į 
pietus nuo Baranovičių, ne
toli kaimo Labuzy, liko už- 

i muštas divizijos komendan- 
j tas, generolas Nikitin. Pas- 
I kutmiuose mūšiuose męs pa 
ėmėm 289 oficierus ir 15, 
501 kareivį nelaisvėn. Teip
gi paėmėm 6 kanuoles ir 
daug kulkasvaidžių. 7

Heyneken, direktorius No- 
rth German Lloyd linijos, 
reprezentantui laikraščio 
4Politiken”. Į vietą nuskan
dintų laivų, pastatysim nau
jus, sakė Heyneken. North 
German Lloyd kompanija 
jau stato keturis didėlius 
laivus “Zeppelin”, “Hinden- 
burg”, “Kolumbus” ir “Mu- 
enchen”.

BULGARAI STUMIA RU
MUNUS ATGAL.

Berlynas. Sulyg teutonų! 
skelbiamų žinių, Balkanuo
se Bulgarijos armija stu-' 
mia atgal rumunų kariume- j 
nę kurios Balkanuose, kaip ■ 
sakoma, spėkos nedidžiau- 
sios. Susirėmimuose tarpe 
Danube ir juodųjų jūrių, 
netoli nuo Koemar, bulga
rai privertė rumunų kavale 
riją pasitraukti atgal ati
duodant savo pozicijas, čia 
bulgarams teko 780 imtinių 
ir šiek-tiek kariškos mede
gos. Vienok čia nepaduoda
ma bulgarų nuostolių, o kad 
tų buvo,« nėra abejonės, nes 
prieš rumunų neskaitlingą 
kariumenę ir balgarų kariu 
menė čia buvo gana maža.

Rumunams pavojus Tran 
sylvanijoj. Vokiečiai užlau
žė abu sparnus rumunų ar
mijos. Rumunai skubiai 
traukiasi atgal, kad išven
gus apsupimo pavojaus, ko
kis jiems gręsia.

AUSTRŲ RAPORTAS
Berlynas. Austrų vyriau

sia karės štab 
Apielinkėje kai 
toliau eina smar
Priešas bandė atakuoti mu
sų pozicijas, bet buvo at-

RUMUNIJAI ŠTOKUOS 
AMUNICIJOS.

Berlynas. Vokiečių karės 
kritikas praneša, kad Ru
munija neilgai galės kariau 
ti. Ji kariumenės gali pas
tatyti apie 400,000, bet amu
nicijos turės tik keturioms- 
penkioms savaitėms, kadan
gi iš anksto nepasitengta 
gabenti jai amunicija per 
Rusiją. Pačioje Rumunijoj 
stokuoja magazynų ir amu
nicijos dirbtuvių. Stokuoja 
teip-gi ir medegos amunici
jai. Vokietija mano, kad ne 
ilgai laukus ir Rumuniją 
sutiks toks likimas, koks 
sutiko Serbiją. Iš kalno vo
kiečiai planuoja, kokia rei
kės tvarka užvesti Rumuni-

. VOKIETIJA RENGIA
SI KARĖN SU 

GREKUA.
Berlynas. “Exchange Te- 

legraph” gauna žinią iš Ko- 
penhago, kad Vokietija ren
giasi karėn su Grekija. Gre- 
kai pamažu apleidžia Vokie
tiją o teipgi kraustosi ir 
nuo rubežiaus Grekų-Vokie 
tijos. Jaučiama, kad karė 
Vokietijos su Grekija yra 
neišvengiama.

RUSŲ LAIMĖJIMAI.
Petrogradas Vyriausias 

rusų karės štabas praneša, 
kad rusų kariumenė turi 
pasekmingus laimėjimus 
Galicijos fronte. Rusų ka
riumenė atmušė smarkaus 
vokiečių-austrų atakus, a- 
pielinkėje Koldyševo ir prie 
Baranovičių. Į šiaurę nuo 
Marijampuoles (Galicijoj) 
rusai paėmė stiprią austrų 
poziciją miške, netoli nuo 
geležinkelio vedančio į Ha- 
ličą. Prie Stochodo, apielin
kėje Stobychovą, rusų pat- 
rolės atmušė austrų sargy
bą ir paėmė daug kareivių 
į nelaisvę. Teipgi Volynijoj, 
armija pasekmingai ataka
vo autsrų pozicijas.

SERBŲ KARIUMENĖS 
VEIKIMAS.

Londonas. Serbų armija 
tęsia savo pasekmingą vei
kimą su bulgarais toliau. 
Labiausiai einar dideli mū
šiai dešiniame talkininkų 
armijos sparne, kur serbai 
kaip liūtai grumiasi su bul
garais. Pranešama, kad 
bulgarai paneša didelius 
nuostolius. Viename tik mu 
šyje bulgarai nustojo 15,- 
000 užmuštų, sužeistų ir pa
imtų į nelaisvę, 
kus mušis buvo 
vitzu. Didelės 
traukiamos į

ciališkame raporte praneša
ma: Hindenburgo fronte į 
šiaurius ntį) Svipiskov, 
austro-vengrų armija atmu
šė rusų atakus. Į šiaurę nuo 
Dniestro rusai atakavo mu
sų pozicijas. Apielinkėje Da 
lejovą rusų pozicijos tapo 
sunaikintos musų kariume
nės. Karpatuose, kur rusų 
kariumenė padarė pirmyn- 
žęngą į-šiaurvakarius nuo 
Kukulą, dabar yra sulaiky-

LYTUS GELBSTI ITA- 
. LAMS.

Rymas. Italų kariumenė, 
kaip pranešama, turi dide
lius pasisekimus besigrumi- 
me su austrais, iš priežas
ties, kad tankiai lyja. Ofi- 
ciališki raportai sako: Visu 
Trentino frontu, iš prieža
sties didelių lytų, męs turė
jome didelius laimėjimus. 
Klonyje Pažino, į šiaurry
čius nuo kalno Majo, męs 
atmušėme austrų kariume
nę su dideliais jiems nuosto
liais.- Apielinkėje Fąssa ir 
Avisio po kruvinos kovos, 
musų Alpų kariumenės pul
kas, paėmė kalną Cauriot

ANGLŲ PIRMYNŽENGA 
PRIE MARTINPUICH.
Londonas. Anglų kariu

menė, kaip pranešama iš 
Londono, turėjo laimėjimus 
Martinpuich apielinkėje. O- 
ficiališkas anglų raportas 
sako: Prie Martinpuich a- 
pielinkėje Ancre ir Somme 
męs išplėtėm savo kariu
menę ir paėmėm kelias vo
kiečių pozicijas. Vokiečiai 
kelis sykius bandė persi
laužti per musų eiles, bet 
męs visus atakus pasekmin
gai atmušėm. Mums pavy
ko pasekmingai užatakuoti 
priešo pozicijas apielinkėje 
NerviUe ir St Waast, 
padarėme priešui daug 
stolių.

deda nuo Orsovy ir eina 
iki Geležinkelių vartų prie 
Dunojaus ir het į Bukovi
ną. Matant tokį rumunų 
pirminžengimą, Austrija 
mano kitų frontų kariume
nę pastayti prieš rumunus, 
kad sulaikyti rumunus, ku
rie, kaip vanduo plaukia 
Vengrijoj.

RUMUNJIOS ARMIJA 
NESULAIKOMA.

Londonas. Karės kores- 
porfHentai praneša, kad ne
munai yra nesulaikomi Ven 
grijoje. Mušis tęsiasi 400 
mylių ilgumo. Linija prasi-

RUSAI ATMUŠĖ VOKIE
ČIŲ ATAKAS.

. .Petrogradas. Rusų armi
jos Vyriausias štabas pra
neša, kad vokiečių atakus, 
kokius tik jie darė ant ru
sų pozicijų,-visus atmušę. 
Oficiališkas rusų raportas 
sako: Į šiaurę nuo Holdy- 
čeva ežero, priešas bandė 
atakuoti mustj pozicijas, bet 
mus artilerija pasekmingai 
atmušė ir privertė priešą 
sugrįžti į savas pozicijas. 
Ant vakarinio kranto upės 
ščara į pietus nuo geležin
kelio Baranovicz-Luneniec, 
vokiečiai buvo užatakavę 
musų pozcijas, bet męs at
mušėm. Stohodo apielinkėje 
musų armija atmušė prie
šą ties Stobykova. Dniestro 
apielinkėje męs paėmėm mi
šką į rytus nuo Dalejovą.

Francuzai ima daug 
nelaisvių.

RYTŲ FRONTAS
Londonas. Rytų fronte, 

kaip praneša iš Londono, 
vokiečiai bandė pakelti o- 
fensyvą priešais rusų armi
ją. Fieldmaršalas Hinden- 
burgas, praleido keletą di
delių atakų ant rusų pozici
jų į rytus nuo Lydos (Vil
niaus gub.) kuomet gene
rolas Linsingen atakavo 
rusus prie Stochodo. Rusų 
oficiališki raportai sako, 
kad visus vokiečių atakus 
pasekmingai atmušė. Ra
portuose praneša teip-gi, 
kad rytų fronte nėra svar
bių pennainų. Berlyne skel
bia, kad vokiečiai keliose 
vietose užėmė rusų pozici-

Tas smar- 
prie Laro- 
jiegos yra 

Gomichevą, 
kur mano ištiks ' teip-gi 
smarkus mušis. Karės kri
tikai sako, kad Gomichevo 
bus kitas Verdunas.

kur
nuo

. NAUJAS LENKIJOS 
KARALIUS.

.Bernas. Speciališka dele
gacija, susidedanti iš Au
stro-Vokiečių diplomatų, 
šiomis dienomis aplankė 
ja'Uną 10 metų grafą Ste
poną Tarnovskį, kuris da
bartiniu laiku gyvena Švei
carijoj, kad patirti, ar su
tiktų būti Lenkijos kara
lium. Sakoma, kad davi
mas Lenkijai autonomijos 
yra suvėlintas iš priežasties 
neradimo tinkamo kara
liaus, kuris galėtų valdyti 
Lenkiją. Tas diplomatų at
silankymas, ant jauno gra- 
fiuko padarė nepaprastą įte 
kmę. Jis su tėvais pirmiaus 
gyveno Kielce.

NELEIDŽIA IŠKELIAUTI 
Iš VOKITUOS.

Berlynas. Laikraštis “Ta-, 
geblatt” talpina valdišką 
pranešimą, kuriame yra už
ginta išvažiuoti iš Vokieti
jos turtingiems piliečiams. 
Negalim męs išleisti tokių 
piliečių, sako Vokietija, ku
rie pardavę savo turtus ma
no pabėgti užrubežin, nes 
jie mums yra reikalingi 
Pradžioje karės Vokietija 
buvo uždariusi kelią jau
niems vyrams, kurie tinka
mi buvo kariumenei, dabar- 
gi kuomet Vokietijai stoka 
pinigų, neišleidžia nei tur
tingų. . '

Vokiečiai nori sulaikyti 
rusus. Vokiečiai sykiu su 
austrais, deda paskutines 
pastangas,, kad sulaikius 
rusus nuo Lembergo. Kru
vini mūšiai nesiliauja. Vo
kiečiai į čia gabena savo 
kareivius nuo Rygos fronto.

CHINAI META KALTŲ 
ANT JAPONŲ.

Pekinas. Slaptame par
lamento posėdyje, < Chinų 
priemieras Tuan-Chi-Jui 
pranešė, kad paskutiniame 

karejvrajįįn^ 
su japonais, apielinkėje 
Šeng-Šatung, kalti yra ja
ponų kareiviai, kurie pir
miausiai pradėjo šaudyti. 
Priemieras pasakė, kad jis 
pasistengs prašalinti tuos 
nesusipratimus.

NAUJAS RUSŲ OFEN- 
SYVĄS.

Petrogradj^H^ąs^ųtin^ 
mis dienomis pareina žinios, 
kad rusų armija išnaujo 
pakėlė savo ofensyvą rytų 
fronte. Oficiališkai rusų 
raportas skelbia: Apielinkė
je ežero Drewiaty, priešo 
aeroplanai atakavo musų 
pozicijas, mesdami bombas 
iš kurių viena užmušė kape
lioną kun. J. Siedlicką, lai
ke kuomet tas buvo užimtas 
pamaldomis. Ant upės Sto- 
čhod ir apielinkėje Tabala, 
priešas pradėjo atakuoti 
musų pozicijas. Visus ata
kus męs atmušėme. Karpa
tuose irapielinkėj Hoverda, 
Vengrijos parubežyje, 10 
mylių nuo Koeresmoezo, 
musų armija išvijo priešą 
iš po kalno No. 1,129 netoli 
nuo Horvela. Laike tų mū
šių, męs paėmėm austrų 3 
oficierus ir 175. kareivius 
nelaisvėn. Teipgi daug ka
rės daiktų. Musų armija ei- 
^na pirmyn.

RUMUNUOS LAIMĖJ
IMAI.

Londonas. Oficiališkai 
skelbiama, kad rumunų ar
mija turi didelius laimėji
mus. Po kruvinų mūšių, ru-1 
munų kariumenė įsiveržė į 
Vengrijos teritoriją 30 my-Į 
lių. Iš Bukarešto praneša,: 
kad austrų armija sudemo- 
ralizuota. Negalėdami per- 
kęsti didelių smūgių, karei
viai apleidžia apkasus ir 
bėga tolyn. Transylvanijoj 
rumunai paėmė šešis kai
mus, o kaimą Carby paėmė 
šturmu. Paskutiniuose mū
šiuose rumunai paėmė 1000 
austrų nelaisvėn. Yra pavo
jus apsupimu Kordy ir Var 
šaholi, kur austrų yra svar
bus geležinkelių punktai.

RUSŲ JIEGOS EINA. 
SILPNYN.

Konstantinopolis. Turkų
skelbiamos žinios iš Kauka-

Rusai paėmė 20,000 vokie-
1 čių nelaisvėn. Kėlės dienas 
! rusai kiek sutrukę vėl at- 
‘ naujino mušius su teutonais 

'priėT
’ žinkelio, kur trijų dieniį bė- 
Į gyje rusai paėmė nelaisvėn 
* 20,000 vokiečių.

VOKIEČIŲ RAPORTAS.
Berlynas. Armija kuni

gaikščio Karolio, kuri vei
kia prie Zlotą Lipa ir prie 
Dniestro apielinkėje Noso- 
vo atmušė visus rusų ata
kus. Toliau į pietvakarius 
tų pozicijų męs buvome pri
versti truputį pasitraukti 
dėlei priešo spaudimo. Į pie
tus nuo Dniestro musų ka
riumenė sulaužė rusų ata
kus prie Stanislavovo. Į pie
tvakarius nuo šeršy musų 
rytinis sparnas uždavė di
delį smūgį priešių.

Suvienytose Valstijose.
Kitose Viešpatystėse....

Prenumerata apmokama 
metaa akaitoai nuo dieno* uia

FRANCUZAI IMA 5000 
NELAISVIŲ. 

'Paryžius. Ant Somme 
krantų kruvini mūšiai ne
siliauja dieną ir naktį. Kiau 
rai besigrumiant, francuzai 
užėmė kaimą Forest, paver
žė priešo pozicijas ilgume 
29 kilometrų. Kaimai Sour- 
cort ir Vermandoville kėlės 
dienas ėjo iš rankų į ran
kas, bet pastarose dienose 
francuzai juos galutinai ap
valdė. Čia francuzams teko 
5000 vokiečių nelaisvėn. Ly
ginai paimta apščiai maisto zo fronto, tikrina, kad čia

į rusų spėkos eina silpnyn, 
Įneš rusai jau valanda laiko 
i kaip nedaro jokių pirmyn- 
■ žengimų ir tuomi duoda 
į progą tutkam^f&inattdoti.
Sakoma, kad rusai pirmiau 
darydami savo tankius už
puolimus ant turkų, nužudę 
žymę dalį -savo kareivių. 
Nuo 17 d. Rugpjūčio rusų 
armija netekusi trijų treč
dalių savo kareivių iš 15 
pulko, ketvirtos divizijos, 
nes turkai netik juos ski
na savo ginklais, bet skait
lingai ima ir nelaisvėn.

Rusai gi savo raportuose 
nieko priešingo nesako, vien 
tiek, kad Kaukazo fronte 
nieko ypatingo, jokių at
mainų nėra. Gali čia būti 
dalis turkų teisybės.
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skaje, N. 5. Jis nei inarški- 
nių neišsinešė iš Tukumo!

VALSTIJŲ

riai sudaužyti į skeveldras 
ir keli streiklaužiai skau
džiai apkulti.

. NEBUS STRAIKO . PRAGYVENIMO BRAN 
Washington, D. C. Ilgai; GUMAS.

grūmojus šmėkla Amerikos • Pragyvenimo brangumas
geležinkelių darbininkų pasiekė labai augšto laip-. 
streiko, jau pranyko. Pre-1 snio. Aiškumo dėlei galima 
zidentas Wilsonas kiek iš-1 palyginti šiųmetinį brangu- 
galėdamas stengėsi šutai-.mą su pernykščiu: Svaras: 
kinti abi puses. Darbininkų Į mėsos Sirloin steak, pernai 
'delegatai pastatė paskuti- Į buvo 22-24c., šiusmet 28-30. 
nius savo reikalavimus, kad; Porterhause pernai buvo 
jeigu kongresas priims 8 buvo 21J-24c., šiuosmet 28-30 

Round steak buvo 18-20, 
šiuosmet 24-26. Stew beef 
buvo 14c., dabar 16-18c.

valandas dienos darbo, tai 
streiko nebus. Po ilgų dis
kusijų kongresas nubalsavo 
239 balsais prieš 56, už aš- 
tuonias darbo valandas. 

\ Tokiu budu streiko nebus.

ATĖMĖ PAČIAI IR SAU 
GYVASTĮ.

Dayton, Ohio. A Hapel, 
parėjęs namo -Labor day 
vakare, susibarė su pačia ir 

‘argumentų užbaigimui, pa
sigriebęs revolverį, dviem 

ssuviais savo pačią padėjo 
ant vietos. Pamatęs savo ne
dorą, darbą, tuom patim re
volveriu paleido sau krūti
nėn du šuvius ir, žinoma, 
nuo jų krito. Kaimynai pa
sakoja, kad Kapelio pati 
mėgo lankyti susirinkimus 
už namų sienos, vyriškių 
draugystėje ir dėl to ši tra
gedija atsitiko.

DIRVA

nes. 1916 m., aš tuojau -no- kuom aš n 
rėjau toliau pasitraukti nuo me išbuvau p 
valstijos sienos, į Rusijos šių, ir per tą/lai 
gilumą. Mane neatleido ku- per 50 su vi

|| Eureka, CaL šis mie
stas ir šiaurinė dalis Hum- 
boldt pavieto, jautė žemės 
drebėjimą. Žemės drebėji
mas buvo smarkus, kokio 
nepamenama nuo dešimts 
metų, kuomet buvo sugriau- į dai, o net iš parapijonų, tai žudžių ir kitų baisių-bai- ; 
ta dalis San Francisco mies-: bile kas išgirdęs pasišidijo: į šiaušių piktadarių kompa- 
to. Nuostoliai nedideli. Iš “Vilko dar ne matyt, avė-niją, nuo kurių neišpasaky- 
žmonių niekas nenukentė-' lės ramiai ganosi, o musų tai daug nukentėjau, ir ku- į 
jo. piemenėlis, girdi, jau žada rie nuo manės atėmė mano*

Ii Londonas, Anglija. Reukaž-kur bėgti”. Tai man la- drabužius, skalbinius ir vai-, 
į tero žinių biuras telegramų bai užgavo širdį, ir aš pasi- gymo dalykus. Manydami,
praneša, kad grekų karei-| ryžau — žut-but, o iš vietos kad bene ir aptaisyme (vir
vių garnizonai pasiduoda nesi judint. Tik mano mo- sėliuose) mano maldakny-
revoliucijonieriams, kurie terį bei vaikus 1 Septembrio gių bus įklijuoti, užkavoti
turi savo rankose visą gre-'1914 m. išsiunčiau į Pregla- pinigai, jie tokias knygas J 
kų Macedonijos administ- vą Telšių paviete, mažuma nuo manęs atėmė, suplėšė, 
raciją. I toliau nuo sienos. 2 Septem- ir numetė į išeinamą rietą

. jau bombar- (klosetą). Utėlių, blakių ir ■

tęs. Kalėji- 
us 14 mėne- 

perėjau 
kalėjimo 

nigas Vymer’as (Wiemer*), kambarių, Po keletą sykių 
neatleido bažnyčios užveiz- j mane įmaišė į vagių, galva-

1 raciją. , iviidu imu oicj
Pork loins buvo 20c., dabar , paryžius, Francuzija. bėrio 1914 m. _________  v_____„_____ ______ ,

Sulyg francuzų apskaitlia-i davo Naumiestį ir jis sude- kitų bjaurių vabalų buvom , 
dabar 25-28c. Bulvių buse- vimų, nu0 pradžios vokie-gė daugiaus per pusę. Po visą laiką dengte-apdengti. 
ifio 1>10’ .?.£ 1,50~ |čių ofensyvo prie Verduno, į keleto dien^ aš jau pasiju- Buvo atsitikimų, kad mus 
1,60. Žalių tameicių buvo 4c.: vokiečiai nustojo 500,000 ka tau į vokiečių nelaisvę. Aš po dvi dienas ištisai pėsčius! 
kvopta, dabar 10c, Salotų reįvjų laikiaus tvirtai, patriotiš- varant, ir nė jokių valgy-

• svaras buvo 5—7c., dabar Berlynas, Vokietija. kai ir nenorėjau eiti iš savo mo dalykų prie savęs netu- 
20c. Agurkų tuzinas buvo, paduoda oficiali- kvatieros. Vienok vokiečių j rint, per kokias dvi dieniit: j £ a(\ tir 4- i lynas pauuuua ui.iuiaii- —----------------  • ~—-c ------ ------------
15c., dabar 40c. YVaterma-^ raportą, pagal kurio kareiviai pasielgė šiurk-Įtik vieną sykį tedavė'kož- 
lionai buvo 20-25c., dabar Lįsu fronįu nuo Rygos iki ščiai su manim, ir stumdą-nam po 9 kapeikas valgiui

kPyCi9 ^V°rta?^° Stochodo generolo Bothme- mi> plėsdami, kuone mušda-į nusipirkti, kartais išeina po 
7-8c., dabar 12-15c., sebel- ro armjja smarkiai muša iš kantorijos mane nu- į 41/G kapeikų ant dienos. Per 
bonų kvorta buvo 5c., dabar rusus Karpatuose vokiečiai tempė prie savo pulkaunin-j tuos 14 mėnesių sykiu bau- 
1 (I-1Rumis hnvn A _  •__ ________ *1 . i__ j ___ __ i___ •10-12c. Bušelis buvo 4,25, 
dabar 7,00. Kiaušinių tuzi
nas buvo 30c., dabar 40c. 
Sviesto svaras buvo 32c., 
dabar 40c. Miltų bačka bu
vo 5,75, dabar 8,00—8,65. 
Taukų svaras buvo 12-13c., 
dabar 18-20c.

atmuše kontraatakus.
II Londonas, Anglija. Ži-j 

nios iš Hagos ateina, - kad. 
Rumunijos ambasadorius j 
Vokietijoje, apleido Berly-; 
ną. Jis turėjo apleisti Ber-! 
lyną jau seniau, bet vokie
čių kancleris Bethman-Holl- 
wegas jį sutrukdė.

II Paryžius, Francuzija. 
Korespondentas laikraščio 

____  ____________ “Pettit Journal” iš Buka-
Dvasiškiai palaimino Rusi- yešto praneša, kad Bulgari
jos orlaivius, kurie čia įsi- pa nutarė neapskelbti Ru- 
rengė savo stotį, kad tie muniJai karės’ nors ta ir 
laimingai bombarduotų teu;Per^e^s P^r sav0 teritoriją 
tonų provincijas ir jų kariu- rus^ armiją.

_  Rymas, Italija. Iš čia 
______ ______ _ . Įr’Folmoš’a, Japonija, čia Pranešania’ kad apskelbi- 
kuose jos vyras Israel ture- į buvo žemės drebėjimas arti nias karės Austrijai iš Ru- 
jo duonos keptuvę. Vokfe-;kąlno Morison. 500 namu niunijos puses, iššaukė di-

1 u • • - žmonių w:delįjukilimą visojejVengri-
tojo gyvasties. ' ^e- "^nsitvėre tam tikra

H Tokio, Japonija. Naga-. org^izacija, kuri ehm prieš 
sake apsireiškė cholerą. Bė- AuStp^ua°kf^euzija i Dvinską, i Panevėžį į.mėšlų vežti ir t.t.
gyje 24 valandų buvo 30 su-: raryzius, rrancuzija. _____ ------
sirgimų, iš kurių 11 žmonių Bavarijos karalius Liudvi- 
mjrg kas III yra pagautas apop-

H Dresden, Vokietija. Dė- leksii°s ir padėijmas jo pa
lei pasmerkimo Dr Liebk- v°jingas. I----------
neht, gatvėse kilo demon- kas metus.
stracijos, prie kurių išvai- nžėmė 1913 metais, 
kymo krito 85 civiliai, 24 ka i. ■........................

je, Prėgavos sodžiuje, neto
li Skuodo. Pagal senąją-tva
rka jų adresas* štai koks bū
davo: Poot st. Skudy, Kov. 
g. Christophoru Martinori- 
ču Megne iii Natalii Frid- 
richoriče Megne, Okolica 
Prežialgovo. Pagal naująją 
tvarką misliju, kad bene jie 
dabar gauna laiškus per 
Klaipėdą, Kretingą ir Sala
ntus (Memel-Krettingen 
und Salanten). O gal būti, noriu taikos meto sulaukęs 
kad ir nieks Iš jų neliko gy-1 sugrąžinti prenumeratos pi- 
vas. Jie turėjo ten nema-migus už pusę meto tiems 
žą ūkę — 74 dešimtinių že-1 “Svečio” skaitytojams, ku
rnės ir taikos metu gyveno rie visiems 1914 metams iš 
labai turtingai. Mano kny- kalno užsimokėjo. Kiek at- 
gų spaustuvė, redakcija, bi- menu, tad N. 28 dar išsiun- 
blioteka, ir vislab, kas prie tinėjau, o No. 29 jau nebe
turtingo namų išlaikymo į gavau užbaigti spausdinti 
priklauso pasiliko Naumie- ir išsiuntinėti. Kokį No. Ta- 
styje, kur neabejoju, kad mista gavai paskutinį?***) 
tas vislab ten žuvo. Į Irkutsko guberniją da-

Pradžioje paminėtus sa- bar yra pasiųsta 17 evang. 
vo pinigus, 420 rublių, ku- liuteronų kunigų, ir geras 
riuos iš manęs atėmė — dar skaičius mokytojų. Kun. 
atgal negavau. Skundus pa- i Mattissonas išbėgo iš Tuku- 
dariau Kauno ir Irkutsko mo, nuo vokiečių kariume- 
gubematoriams, Irkutsko nės, ir gyvena Pskove. Jo 
general-gubernatoriui, Vai- adresas: g. Pskov, Kazan- 
stijos Durnai, Policijos De
partamentui, Petrograde, 

i Žandarmerijos viršinin-

ĮVAIRIOS žinios
VOKIEČIŲ ŽIAURUMAS.

New'York, N. Y. Į vieti
nę prieplauką atėjo pasa- 
žierinis laivas “New Ams- 
terdam”, kuriuomi iš Euro
pos atvažiavo žydė Sara 
Shimęlson, iš Suvalkų mie
sto. Ji pasakoja, kad Suval- į

Į] Bukareštas, Rumunija.

menės pozicijas.

kuose, Israel Shimęlson vie- 
. nam krikščioniui pardavė 

kepalaitį duonos, be vokie
čių valdžios leidimo. Užtai 
vokiečių valdžia jį pakorė, 

. o ją su duktere Estera, are
štavo, ištrėmė Vokietijon 
ir ten jas prikankinę, davė 
leidimą važiuoti Amerikon, 
prisakant ir mirties bauda 
grumojant, kad negrįštų 
atgal.

JAUNAS PADEGĖJAS
Cplumbas, Ohio. Jaunas 

vaikiščias, su trumpomis 
kelnėmis, atėjęs policijos 
stotin, pasisakė, kad jis pa
degė dviejus namus prie 
W. Broad'gatvės, restau
raciją ir “burdingauzę”. 
Vaikėzas, kurio vardas dar 
nepatirtas, uždarytas klėt- 
kon ir eina tyrinėjimai jo 
proto. Minėti namai prie W. 
Broad gatvės sudegė utar- 
ninko rytą, iki pamatų. A- 
part gaisro padarytų nuos
tolių, kurie apskaitomi iki 
$10,000 , sudegė dvi moters 
ir vienas vyriškis, keliatas 
ypatų pavojingai apdegė.

du: Naumiesčio mokytojas 
(kantorius), F. Megniš iš 
Raseinių pavieto, Kauno 
gub., prašo savo pažįstamus 
dabar jam rašyti sekančiu 
adresu: Katschug (Kaczug) 
Irkutskoj gub., Friedrich 
Megne. z

Nor mano geidavimas bu
tų dar kada nors išleidinė
ti “Svečią”, bet jeigu tai 
man nebebūtų galima, tad

Įko. Nuo jų pasiliuosavęs, aš gino, kad buk mus pakarsią 
1 dar tą pačią dieną sugrįžau arba peršausią, o todėl šir- 
į Naumiesčio kantoriją. Vo- dies suspaudimas ir nervų kams, Prokurorui ir dar tu- 

Į kiečių kariumenei į šalį nu- intempimas per visą laiką liems valdininkams bei au- 
į sisukus, o musų vaisku! su- bbvo teip baisus, kad man gštesnėms įstaigoms, rie- 
į grįžus, aš žodžiu ir raštu jau iš tikro pasirodė, buk I nok, iki šiol dar nesulaukiau 
vislab pranešiau vietiniam man jau susimaišė protas, jokio atsakymo. Labai gei- 
musų kariumenės pulkau- Nevemberio 18 d. 1915 m. stina ištirti adresus mano 
ninkui. Tečiaus kažin kodėl; pasijutau čia, U
jis* liepė mane areštuoti. Ma . jęs ant laisvėj r—, sųbadėjęs, rių yra nemažai iš buvusių i stų nuo Kačugo. Su pagar- 
ne suėmė 21 d. Septemberio ’ ' ‘ v
1914 m. Nuo manęs oficie- 
ras atėmė buvusius mano 

Į kišeniuje pinigus 420 rub
lių, sidabro laikrodėlį, auk
so apsivedimo (vinčiavi- 
mos) žiedą, ir dar daug ki
tų smulkių bei brangių dai-

. į ktų ir dokumentų, o mane 
trijų kareivių lydimą, nu
siuntė į Rygą, potam į Dau-

.! guvos tvirtovę, iš ten atgal 
kur’fftame patalpino 

į didyjį gubernijos kalėji
mą. Iš Rygos mane nugabe-

Čia Kačuge dabar yra ne
toli 100 liuteronų, daugiau
sia latvių ir vokiečių, rie- , 
nok yra keletą ir lietuvių ( 
įgaunių ir finų. Ev. liuter. 

| bažnyčios nėra arčiaus, 
Kačuge, išė- pažįstamų Amerikoje, ku- kaip tik Irkutske, 240 rior-

: nuplyšęs, be skalbinių ir be mano mokinių — parapijo- < ba ir širdingu sveikinimu 
pinigų, teip silpnas, kad be- nų, kaip vokiečių, teip ir 
veik negalėjau susilaikyti lietuvių, o be to dar tūli lat- 
arba pastovėti ant kojų. Ne riai. Man geriausia pašelpa 

. turėdamas kuo išsimaityti butų, jei kas iš mano buvu-

baigiu, laukdamas Tamistos 
priteliško atsakymo.

F. Megne.

arba pavalgyti, • ėjau prie šių prietelių atsirastų, kurs Atyda Amerikos lietuviams 
man iki karei pasibaigiant 
paskolintų kokią kadir ne-

Vilkmergę. Iš ten mane ža
dėjo gabenti į Kauną, ale 
kokį ten telegramą gavus, 

Karalius Liudvi- mane grazmo j Panevezj, 
Sostą kur mane kalėjime išlaikė

6 mėnesius. Paskui 15 d. Ap

evangelikams-liutero- 
nams.

Čionai paduotasis laiškas 
dau. Mokėjo man po 30 iki kuo nesibaigtų karė, aš vi- atėjo pas mane Rugpjūčio 
50 kapeikų ant dienos, ir saip po *tam dar galėčiau (Augusto) 31 d. Rašėjas
davė man savo “čaldoniško” tokius pinigus atiduoti, nes ~'ra buvęs ilgą laiką Lietu-
valgio, duona su arbata be negalės pražūti tiors mums ,
cukraus ir t.t. Prisiėjo- į gi- saviškai priklausanti žemė, ;f
rę važiuoti malkų kirsti, pasilikusieji 

.............. . Tik žie
ma čia labai šiurkšti. Būna 
šalčiai, spiegai, kaip kar
tais iki 40 g'radusų. Bėda 
papuolus čia su menku ap- 
rėdalu. Decemberio mėne
syj radau sau vietą už raš
tininką nekurioje vietinėj 
įstaigoje. Nuo to laiko jau 
pradėjo man gyvenimas at- Jo ten pasiliko malūnas ir; 
sirasti kiek lengvesnis, no- šeimyna, i

vietinių Siberijos sodiečių 
“čaldonų”, jieškoti uždar
bio. Ilgai jieškojau, kol ra- didelę pinigų sumą. Kaip ir

Prėgavoje, ■ miaus lietuviškoje parapijo- 
Kauno gubernijoje. Be ma- Je_ Batakiuose, paskui Nau- 
nęs čia vargsta dar daugiau miestyje, Kauno gub. Jis iš- 
žmonių iš Lietuvos, ir abel- redagavo savaitinį
nai iš ano nepalaimintojo | liuteronišką laikraštį “Sve- 
pasienio. Šį kartą užklapa- ’ kuris ir tarp Ameri- 
tinsiu Tamistą tik dėl vieno kos }ietuviU liuteronų buvo 
iš jų — Leopoldo Melataičio * Prasiplatinęs. Kadangi jis 
iš Tamuliškių, Šakių para- * daugeliui Amerikos lie- 
pijos, Suvalkų gubernijos. tuvi4 evangelikų liuteronų 

' labai gerai pažįstamas, tai, 
bu don Aicn. įcugvcouio, šclnvud, nuo kurios teip i° nor3> paskelbiu jo 
rint ris dar mano gyvenimo pat jokios žinios nebegauna. į laišką Amerikos lietuvių 
sąlygos yra neužvydėtinos. Be to jis vargšas tik vieną laikraščiuose. Lietuviai e- 
Labiausiai man širdis skau- ranką teturi, negali nieko vangelikai-liuteronai, kurie 
sta užtat, kad jau antri me- uždarbiauti ir keletą sykiu paduotą laišką skaitys, te
tai yra, kaip nuo savo šei- sunkiai sirgo čia Sibire bu-: £U1 atsimena, kiekvienas pa 
mynos netoli Skuodo, Tel-, damas. Jis turi du broliu £al say° išgalę, nors kelis 
šių paviete, Kauno gubemi- South Brooklyhe, kurie ten dolerius pasiųsti aniems 
joj, negaunu jokios žinelės, permainė savo pravardes, musl2 tautos ir tikėjimo 
Rašiau jiems stačiai, rašiau nesivadina Melėtaičiais, bet draugams. To reikalauja 
per tarpininkavimą visokių “Mueller’iais”, o- būtent vie- Pat^ musų tikėjimas. Nes 
komitetų ir draugysčių Lie- nas yra staliorius ir vadina-1 Povilas sako krik-
tuvių, Rusų, ir k., per Šve- si Adolph Mueller, o antras ;šči°nimis: Togi dėl, koliai 
diją, Daniją, Šveicariją, per šiaip darbininkas George dar laiko turime, tai gerą 
Ispanijos konsulatą Berly- Mueller. Pradžioje 1914 me- darykime visiems, bet ypa- 
ne, per Centralnojo Biuro tų jie gyveno abudu vienoj !clai vlenos vieros su mumis 
o vojennoplinnych — Petro- vietoj; gatvės ir num. jis esatiems. (GaL 6,10)” To- 
gtade. Tik šis paskutinis neatsimena ir nežino, ar . 1 visi, kas galite tuojau 
“biuro” neseniai atsakė, kad anie broliai dar ten pat te- suteikite pašelpą aniems 
negalėjęs jokių žinių gauti begyvena. Be to jis turi švo! vargstantiems tolimoje Si- 
apiemano šeimyną, o mano1 gėrį—seserį ir jos vyrą —.berijoje. Jeigu kas dar no- 
laišką jiems nusiųsti teip- Friedrich Reinert kriaučių ką klausti tame daly- 
pat negalėjęs. Danijos Rau- Buffalo mieste, vienok gat- 
donojo Kryžiaus Draugija, vės ir numerio teip pat ne- 
Kopenhagene 2 sykių pa- žino. Rasi galite surasti 
siuntė užklausimą apie ma- šiuos jo gentis, nes jis iš 
no šeimyną į ^Berlyną, ale * tikro yra dabar labai sun- 
atsakymo dar negavo. Gal- kiame padėjime, ir todėl aš 
būt Tamista žinotum, kokį norint pats varge būdamas, i 
nors būdą, kaip butų gali- ■ jam $ar mažumą paskoli-1 
ma ištirti apie mano šeimy- nau. **) — Aš beveik dėl 
ną: Tėvas Martynas Megne savęs prašyčiau, kad galė- 
pasiliko 83 metų, motina 77 tumet patalpinti į keletą A- 
m., brolis Christophoras 52 menkos lietuvių ir vokiečių 
m., mano žmona Natalija laikraščių mano dabartinį 
36 m. ir 5 v’aikai: Rafaelis adresą, kad ir sekančiu bu-;
(gimnazistas) 14 m. Minna —... , •--- Z—•• —
12m„ Anna 10 m., Silly 8m„ t T ■ -
ir Povilas (Paul) 4 metųMo.eIlerl'’ 

, . ' ' . minių adresus, teiksis man
Jie visi pasiliko Lietuvoje, tuojaupraneštl Kun. j. j. 
Kauno gubernijoj, Telšių Razokas, 713 W. 17th Place 
paviete, Mosėdžiaus valsčių- Chicago, BĮ.

ii Amsterdamas,'Holandi- riIio 1915 m mane vėlišga- 
reiv'iai "•ir'4 nolieistai’" 200 Ja- Vokiečių valdžia arešta- ^enc! i Dvinskų (antrąsykj) 

■rėmai ir 4 policistai. ŽOO į - iš ten j Dnsų, Vitebsko
žmonių areštuota. vo M®nngą, vaaą

i socialistų, kuns seniaus bu- guoermjoje, Kur ntm™ isįai 
vo redaktorium dienraščio kė 3 mėnesius kalėjime. 8 d.

I “Leipziger Volkštung”. i Augusto 1915 m. mane sug- 
|l Vokiečių laikraštis “Vo r«žin0 vėl i Dvinskų (trečią 

ssicke Zeitung”, paduoda «**»>> 0 ,š‘en i Smolenską, 
žinią, kad nuo pradžios ka-.^38^7^’ Samarą, Cehabm- 
rės iki šiam laikui vokiečių ?^- Krasnojorską ir Irku- 

! valdžia išdalino 430,000 ge- kur cle,!* “«»<»> Pr
iešinių kryžių atsižymėju-ibuvau lr PradėJ,au

I siems šioje karėje. - j Sergantj mane su ki- 
l i „ . , . . .. T. tais areštuotais pėsčią isva-Ji Zunch, Šveicarija. ? Novemb<0 m.
čia praneša kad Sofijoj, ■ Irkutsko Ojok 35 vior. 
bulgarų sostinėj viespatau-1 Kad 18‘j da. 
ja didelis neramumas, is.. ,. , j j mas suvaiksciojęs nebega-'1 priežasties, kad didele rusų * r•• 1 •• Įėjau pėsčias toliau eiti,armija artinasi j Bulgarijos ^luotieji kareiviai 
parubezj is Dubrudzy pu- (kurieremus grei'u žing3niu 

varė) mane pradėjo su kar- 
‘ du kapoti, o ant galo, skau
džiai sumušę užvertė ant 

i rogių, ir nuvežė į Ojoką, o 
iš ten per kelioliką sibiriš
kų sodžiaus kalėjimų mane 
nugabeno į Vercholenską 
276 viorstus į rytų-šiaurę 

. nuo Irkutsko. Verchlens- 
ko isprauninkas mane pas
kyrė gyventi Kačiugo sod
žiuje, po atviru policijos už- 

i dabojimu, kol tik visoje ša
ulyje nepasibaigs karės me
tas (vojennoje položenije). 
Teismo nemačiau, ir man 
niekur niekas nenuskaitė

žmonių areštuota.
(Į Palatka, Fla. J. Muller, 

13 metų vaikiščias nušovė 
savo tėvą ir motiną. Sua
reštavus jį, jis policijoj prie 
žudystės prisipažino ir ap
reiškė, kad jis turėjo savo 
tėvus nušauti dėlei šalies 
gerovės, kadangi tėvai ne
norėjo užmokėti karės tak
sus. '

IĮ Londonas, Anglija. Čia 
pareina žinios bevieliniu te- 

jlegrafu iš Grekijos, kad ka- 
; ralius Jurgis savo rūmo sk
iepą aptaisė bombų neper- 
mušamomis geležimis ir ja
me gyvena. Bijosi teutonų 

i orlaivių užpuolimo.
[Į Washington, D. C. Pra- ------ --- ------

Įsidėjo Suv. Vai. Kongreso LaiŠkaS iŠ RUSIJOS 
.sesijos. Pnes atidarymą se- v *
sijų buvo įnešta Senato ir Rašytas kun. JJ. Razokui 

I Reprezentantų Buto apie 
I pagerinimą Suv. Valst. lai-

Muštynės laike parodos, I 
EI Paso, Tex. čia einant* o____

gatvekarių streikams, die-jvyno ir bilius mokesčių pa
,noje Labor day, kuomet 
miesto gatvėmis ėjo skait
lingos minios su paroda,

, .........
ke, tai lai rašo man sekan
čiu adresu:

Rev. John J . D. Razokas, 
713 W. 17th Place, 

Chicago, m.
Arba kunigui:

E. Kories, 
8 Curtiss St 
Naugatuck, Conn.

KAČUG.
Juniųs 19 d., 1916. 

kėlimo. Gerbiamas Ponas Kunige!
1| Raleigh, N. C. Visi lei-| Be galo pradžiugau vakar 

dėjai laikraščių valstijoj Tamistos laišką apturėjęs, 
:ir labai dėkavoju Tamistai 

rietimą nuo Edvardo Brit- už greitą atsakymą. Mano 
tono, prezidento laikrašti-I amžiaus bėgis per šiuos du 
ninku susivjenyjimo, kad paskutiniu metu buvo teip

ov* aejai laucrescių valstijoj
gatvekarių kompanija pa- North Carolina gavo pak-!
leido į gatves kelis karus, 
vedamus" streiklaužių. Kaip 
tik karai pasirodė gatvėse,
minios žmonių, dalyvavusių suvažiuotų į seimą, kur bus; indomus ir baisus, kad bu- 
parodoje, metę-viską, pra-: apkalbama popieros bran- tinai žadu vislab Tamistai 
dėjo daužyti karus. Kiti iš gumas.
parodoje dalyvavusių ėjo |Į Paryžius, Francuzija. galo ne tik Tamistai, bet ir 
pagelbon streiklaužiams ir Brigada belgų kariumenės spaudos reikalams. Tečiaus 
!Stik° muštynes, kunose užėmė prieplauką Karema tūlų aplinkybių dėlei tai dar 
J v Zm°niU sužeista, prie rytinio kranto ežero turėsiu atidėti kitam sykiui, 
keli ištų pavojingai. Kol po Taganika, vokiečių Afrikoj?o šį kartą štai tiktai tiek: 
licija įstengė įnirtusias mi- Žinią paduoda oficiališkas Taikos metui, šiapus van- 
nias išvaikyti, 4 gatveka- belgų raportas. denių suirus gi Juliaus mė-

aprašyti ir pranešti, o ant
*) Kun. Wiemeryra Tau

ragės lietuvių evangelikų- 
liuteronų parapijos kunigu. 
Prie jo priklauso ir liutero
nų filija Naumiestyje. ,

Kun. J. J. D. R.

•**) “Svečias” buvo lietu
vių evangelikų liuteronų 
laikraštis, kurį iki pat da
bartinės karės išleido ir re
dagavo mokintojas p. Meg- 
ne. Kun. J. J. D. R.

••••) Kunigas Mattisso- 
nas buvo ilgą laiką lietelių 
liuteronų kunigu Tauragė
je, Kauno gub., Kun. J. J. 
D. R.



DARBAS IR PRAMONE Delegate keliom lieta-bvuvuv imvvu dimą būti Berlyne. Matyt,

S
Kviečių, neužderėjimas. 

Iš žieminių javų irgi vilties 
neliko. Liepos mėnesyje val
diškos statistikos skelbė, 
kad pietvakarinėse ir šiaur
vakarinėse valstijose, žie
minių javų bus surinkta 
489,000,000 bušelių, bet Rug 
pjučio mėnesis parodė vi
sai kitą, nes pasirodė, kad 
skupiąi bus surinkta 455,- 
000,000 bušelių. Neužderė- 
jimas skaudžiai paliečia 
kviečių augintojus. Kviečių 
surinkimo, Kansas valstijoj, 
nebus daugiau surinkta 
kaip 89,000,000 bušelių arba 
21,000,000 bušelių mažiau 
negu pernai. Valstijoj Neb- 
raska kviečių gauta 4,000,- 
000 bušelių mažiau negu 
buvo tikėtasi. Abelnai skai
tant, visose Suvienytose Vai 
stijose šiais metais suren- 

• karna kviečių 358,000,000 
bušelių' mažiau negu perei
tais metais. Šiais 1916 
metais kviečių bus surinkta 
654'000,000 bušelių, kuomet 
pernykštis derlius buvo 
1,112,000,000.

Produkcija anglių kasy
klų. Abelna produkcija de
ginamo anglio, Suvienytose i reikalaujamo karės reika- 
Valstijose, per 6 mėnesius ] 
šių metų buvo daug didesnė 1 
negu per tą patį laiką kuo- ] 
met nors pirmiau. Apskait- ( 
liavimas C. E. Lešero, vai- ;

. diško-geologiško biuro sek- į 
retoriaus, paremtas rapor- : 
tais 100 geležinkelių kom- , 
panijų, kurios parodo, kad 
per 6 mėnesius šių metų 
pervežė 261,000,000 tonų 
anglio, kas reiškia, kad per
vežta anglio 36 nuošimčiu 
daugiau negu per'6 mėne
sius pereitais metais. Tuose 
pačiuose raportuose pasiro
do, kad deginamo anglio iš
vežimas į Kanadą šiais me
tais buvo dvigubai didesnis 
negu kuomet nors pirmiau. 
Lyginai ir kokso produkci
ja šiais metais daug didesnė 
negu pirmiau būdavo. Pa- 
sididinimas anglių produk
cijos aiškiai parodo pramo
nės didėjimą, ypač Kanado
je

Piniguočiai tikisi .taikos 
ateinančiame pavasaryje. 
Didieji piniguočiai iš New 
Yorko, turinti artymus 
santikius su Europos vieš- 
patysitėmis, vedančiomis 
tarp savęs karę, tikisi, kad 
šiądieninė karė tęsis dar 
kokius 8 mėnesius. Vienok 
ir pinigučiai jievisi yra to
kios nuomonės. Valdininkai 
Morgano firmos tiki, kad 
galas karės yra dar labai 
toli... Piniguočiai, kalbėda
mi apie karės galą, jie tvir
tina, kad karei pasibaigus, 
Amerikoj išdarbių šakose 
sukils didžiausias bruzdėji
mas, ries šiądien kariaujan
čios viešpatystės, karei pa
sibaigus, reikalaus didelės 
daugybės įvairios medegos 
ir įvairių išdirbinių atsta
tymui savo provincijų ar 
karės nuteriotų šalies kraš
tų Patvirtinimui tokios vil
ties statoma faktas, kad Vo
kietijos valdžia davė užsa
kymą Suvienytose Valstijo
se, padirbti kelioliką mili
jonų svarų vario, su išlyga, 
kad varis bus Vokietijon 
pristatytas teip greit, kaip 
tik karė pasibaigs.

Prie to yra viltis, kad ne- 
vien Vokietija, bet ir kitos 
Europos viešpatystės, ka
rei pasibaigus, reikalaus 
daugybės nevien vario, bet 
ir kitokių metalų, teipgi ir 
daugybės išdirbtos ir neii- 
dirbtos medegos (row ma- 
♦-*«).

von Didžiosios Karės 
laiku.

kad vokiečiai geriaus “my
li” rusų pavaldinius, kad 

įnori juos taukiaus matyti.

Kelionė Kaunan. ' Balan
džio 28 dieną, vienuoliktą 

Balandžio 27 dieną ank- j valandą vakare, išvažiavo- 
Geležinkelio

Dr. J. Bielskis.
( Iš “Darbininko”

Teip raminasi ir tvirtai; 
tiki geros ateities karei pa-Į 
sibaigus, veik visi Ameri-, 
kos piniguočiai, bus tai di-■ .
džiausis judėjimas pramo- i sti rytą apleidome Kopen- j me Kaunan. _ 
nės dirvoje, kokio pirmiaus hageną Danijos sostinę ir (tarnas pasakė, kad sekantį 
niekad nebuvo. Žodžiu sa- Į po septinių valandų jau bu- i rytą busime Karaliaučiuje. į 
kant, ateitis piešiama kuo-įvome prie Vokietijos rūbe-i Tas troškimas, kad kuogrei- 
dailiausiomis spalvomis. žiaus. į čiausiai pamatyti Lietuvą

Truputį nejauku, nes la-i nedavė ramumo, nesinori!
Rusija duoda didelius už- į bai daug girdėjome apie neį miego, nei nepajunti 

sakymus. Laikraštis “The Vokietiją, kad tenai žmonės k8\P nu0 laiko žvilgte-. 
Iron Trade Review” skel- badauja, tenai visokie var- rėjl Per langą, bet nieko ne- 
bia viename iš vėliausių sa- žantieji įstatymai ir taisy- matyt, nes dar naktis vieš- 
vo numerių, kad Rusija yra klės; net vokietis, kurį su- patauja.
tai vienatinė šalis, kuri Su- tikau Kopenhagene sakė, Rytmečiui prašvitus, jau 
vienytoms Valstijoms duo- kad Vokietijoj viešpatauja į mano akįs vėl buvo įsmei- 
da didžiausius užsakymus didelis fanatizmas ir kad su &t°s j langą, bet apart lau- į 
ir yra viltis, kad tokius ir svetimtaučiais apsieinama lr kur nekur stubeles > 
"didesnius užsakymus ji duos labai žiauriai. Tas viskas meko nematyt.
per ilgą laiką, karei pasi-j pridavė man daug neramu- Karaliaučius< Apie 5 va- 
baigus. Pastaraisiais lai- mo. landą privažiavome,
kais Rusija davė Suvieny-: Apie antrą valandą po miestį tai Karaliaučius!! 
toms Valstijoms užsakymą,. “ ‘ ”
padirbti geležinkeliams šė- 
nių už $23,000,000. Rusijos 
valdžios užsakymas duotas 
Čia, kad padirbti 1,000 loko
motyvų, paims daugybę dar 
bininkų ir darbo bus per
virš, ant ilgo laiko. Gauta 
teipgi- užsakymas padirbti 
daugybę dygliuoto drato,

Apie antrą valandą po miestą, tvMauauauo. 
pietų pribuvome į Warne-įfaj jau Lietuva! tai mu- 
munde, pirmutinių miestas Sų brangioji tėvynė.
ant Vokietijos rubežiaus., insrutis. Apleidę Kara- 
Čia mus sutiko Vokietijos; naučių pasiekėm kita pru- 
militariškoji valdžia. Tuoj 
visi gavome po numerį ir 
laukiam, kada pašauks dėl 
kontrolės. Man pateko iš 

■eilės 25. Ilgai laukti nerei
kėjo, tuoj pašaukė ir mane, 

į Peržiurėjo mano pasportą 
ir laišką, kurį buvau gavęs 
nuo Vokietijos ambasado- 

i riaus Amerikoje. Priklija
vo prie mano valizos mėly- 

! ną popierą ir padavė ją ka
reiviui, kuris tuoj nunešė į, 
traukinį. Vienas iš oficierų Gumbinę.

■ sugrąžindamas man paspor 
tą paklausė kokiame vago
ne aš norių važiuoti — ru-

1 komamOj ar v***.^**^^****^* j

liaučių pasiekėm kitą prū
sų Lietuvos miestelį — Ins- 
rutį (Insterburg).

Tranšėjos. Jau čia pama
čiau pirmutinius apkasus 
(tranšėjas) ir spigliuotų 
dratų tvoras. Mat, kuomet 
rusai buvo įsiveržę į prū
sus, tai buvo pasiekę net 
iki čionais.

i n u 11 h

Iš Lietuvių Gyvenimo i;
tmtttiintmtuuuttk

LIETUVOJ.

rį, o kadangi aš neturėjau* 
tai ir reikėjo laukti pakol 
bus pavelyta. Tą pavelijimą 
tegali duoti tik vyriausias 
karvedis Hindenburgas, o • 
kadangi kaip tik tuom kar- • 
tu Vokietija su Amerika ve-!
dė tarybas, tai ir Hinden- Vilnius, š. m. Gegužes 10 
būręs buvo užimtas Berly- ± šios kajnos;
ne. Ką padarysi, reikia lau-.^. mUtų (rusišk sva. 
kti pavelijimo. Jau penkta 16 fenl kvietfai _ 
valanda bet atsakymo dar s duonos k
nėra Baisiai nuobodu lau- svarui 14 kvįetin& _ 18 
kti stotyje. Keletą kartu ; fenį Miltai duodami 
mėginau išeiti pasivaikscio-l^ miest0 krautuvfee;
ti, bet prie durių stovintis Dar gyvent0Jai su 

; kareivis neišleidžia. Paga-; kareiviais lenkčiomis tebe_ 
baus prašau viršininko, kad ;dirba lauįuose ^^0 
pavelytų man nors aplinkui;darbus; atsiminus kra. 

.stoties pasivaikščioti, neški što jau dabar reikia 
taip tai is nuobodumo pas- panląstyti ir apie radens 
tipsiu. - _ laukų darbus.

. Mano prašymas buvo is- Vyriausias rytų vadas 

.pildytas, davė man rašteli tam reikalui išleido šituos 
i ir pasakė, kad su. tuo ras-^ai nurodymus:
i teku galiu vaikščiot!. tik k Kaip tiktai bus pabai- 
iapie stotj, o toliaus tai kad. vasarojaus tu0 
Inei nemėginčiau eiti, nes;jaus rejkia dėti raošti 
I busiu areštuotas. Taigi nors djrvos žiemkendiams y č 
truput; gavau pakvėpuoti; reikia . uždirbti d 
tyrame ore. Prie stoties ra-1 ■ -................
dau keletą lietuvių darbi- 

; ninku, kurie man papasa
kojo, kad Virbalio miestelis 
gerokai nukėhtėjo, bet Ki- 

! bartai nukentėję dar dau- 
giaus. Bažnyčia Virbalio ne 
sugriauta. Jau septinta va
landa, bet atsakymo link 
mano leidimo kaip nėr, teip

i nėr.

AMERIKOJ..
Baltimore, Md. Rugpjū

čio 26, pas Henry Sonne- 
born & Co. iškilo didelės 
muštynės. Priežastis tų 
muštynių tarp “Amelgamei- 
tų ir Federeišių” buvo ta
me. Mat, pas “Sonnebom”, 
siuvėjai surdotų visi prigu
li prie Amel-tų, • o katrie 
ir dižiuma trimerių priguli 
prie “Federeišin”. Tokiu bu
du katrie peržiurėjo patys 
savo unijos knygas, pasiro
dė, kad tarp jų randasi 4 
ypatos, kurios nenori paro
dyti knygučių. Ir jų užklau
sus, ką jie mano daryti, jie 
pasakė, kad jau jie prisira
šė prie “Amalgameįtų”. Bet 
knygutės nė tos, nė kitos u- 
nijos neparodė. Tokiu budu 
sulaukus vakaro, 25 d. Rug
pjūčio, sušaukta generališ- 
kas susirinkimas' ir nutarta; 
kad jie turi būtinai prisi
rašyti prie jų-unijos tai yra 
“F”, o jeigu to nepadarys, 
negalės toliaus dirbti, tik 
iki 26 Rugp. Tas, žinoma, 
buvo pranešta ir firmai apie 
tais keturias ypatas, bet fi
rma tik pasakė^ kad ji no
rėtų, kad pas juos butų ra
mu ir gražiuoju visi susi
taikytų. Iš ryto susirinkus 
darbininkas į darbą ant 8 
vai. ir pradėjus dirbti, pak
lausus viršminėtų ypatų, 
ką jos mano daryti, jos at
sakė, kad joms liepta dir
bti, ir jos nieko bendro dau
giaus neturi su “F” unija. 
Katrie buvo nutarę nepri
sirašyti, į jų uniją, parsiėjo 
sustot visiems dirbus, ką, 
žinoma, tie ir padarė ir apie 
^^-buv£L.3j£ari2Js^suduQ5— 
ta į stalą, kad visi sustotų 
dirbę. Bet viršminėti strai- 
klaužiai, trįs ar 4 broliai, 
nestojo dirbę’ ir tokiu budu, 
tie, kurie paliovė dirbę pra
dėjo juos kolioti ir iš to ki
lo muštynės tarp skąįčiaus 
400 darbininkų. Katrie dir
bo ant devinto augšto, pa
sidarius muštynių pradžiai, 
pradėjo bėgti žemyn, o į 
juos nuo 8 ir 7 augšto, dir- ' 
bantieji pradėjo svaidyti 
krėslais, žirklėmis ir tp. Ta
da atsidarė tikras praga
ras: visuose augštuose ma
tėsi besimušanti darbinin
kai, bilėms, bonkoms ir tam 
panašiais įrankiais. Ne bu
vo to augšto, kuris nebūtų 
aplaistytas krauju. Viena 
17 metų mergina, dirbanti 
ant 7 ,6 augšto, pamačius 
besipjaustančius peiliais, 
pribėgo prie lango šauktis 
policijos pagelbos, apalpo ir 
jeigu ne kita mergina butų 
buvus prie to paties lango 
ir nebūtų suspėjus # ją sug
riebti, butų išlėkus ant vi
sados.

Prasidėjus kovai, nuo 9 
augšto tęsėsi iki ant gatvės. 
Matomai peštukai prisiren
gę iš anksto stoti į kovą, 
nes tuojaus pribuvo pulkas 
jų vyriausybės su šautu
vais, jiems garm klod gara 
vais. Jiems įbėgus į ofisą, 
prasidėjo šaudymas, kliuvo • 
vienam ir iš darbdavių, 
kurs likosi sužeistas peiliu 
į ranką. Pastarasis matė, 
kad bus blogai, metė viską 
ir šoko per langą bėgti.. Sun 
kiai sužeista: Samuel E. 
Pumian 33 metų, William 
Blaustein 21 m., ir Moris 
Liturn 24 m. Visi trįs nu
gabenti į ligonbutį ir ran
dasi kritiškam padėijme. 
šioj kovoj lietuviai turbut 
nedalyvavo. Tik vokiečiai 
su žydais.

mas, idant sėjai dirva butų 
i susigulėjusi. Todėl Lietuvos 
i žiemiuose rugiams žemė rei 
kia būtinai priruošti bent 

'Liepos viduryj, o kviečiams 
|—bent Rugpjūčio viduryje.

2. Visi mėšlai iš tvartų 
i reikia išvežti ir, kiek galint, 
j tuojaus aparti, ir tai kuono- 
j ploniausiai. Dirbtinės trąšos 
— 40 nuošimčių, kaliadru- 
skė, arba kainitas su tama- 
milčiais — gerai sumaišius 
ant grendymo, reikia tuo
jaus išbarstyti. Kur nėra 
| barstomųjų mašinų, reikia 
į barstyti rankomis. Tai ne- 
i malonus darbas, ir žmonės 
j jo nepratę dirbti. Todėl bar- 
I stant reikia žiūrėti, kad iš-

lams. Kiti užsakymai, gau
ti iš Rusijos, verčia net ma
nyti, ar galės jie būti išpil
dytais iki pažymėtam lai
kui. Geležies ir plieno rin
kose prekė eina augščiau- 
siu lapsniu, iš priežasties di
delių užsakymų, gautų iš 
Italijos, Anglijos, Japonijos, 
Rusijos ir net Chinijos. To
kiu budu geležies ir plieno 
idirbystėje apsireiškia did- \ Atsakius man, kad nerūko- surankiota, sutvarkyta, bet prie aplinkybių. istant reikia kad lš"
žiausis judėjimas. ; mam, tuo j parodė į kurį tu- reginYs daro labai liūdną Davė man kareivį kuris barstytų po visą dirvą. Ir

Pirmiaus buvo manyta ir rįu sėsti Manau, nejaugi isPudl- Vienoj miestelio da- j pagelbėjo nunešti mano dai-! šitas darbas tunbuti pabai- 
net skelbta, kad geležies ir!tai bus ir visa kontrolė, ugi iš k™vo> griuvėsių ky- ktus į Eitkūnus, nes matjgtas rugiams ligi Liepos15 
plieno pramonė* turės sus-:neį neatidarė mano valizos: f°ja'kaminas> 'žmfrLurio vir tenai dar likęs vienas “ho-;^no^ -kvieeiairis — aigr 
toti nekuriam laikui. Vie- Vėliau sužinojau, kad tai ^ū8 stoyi gandras (gužu-. telis” nesugriautas, tai-gi į Rugpjūčio 15 d. Trąsos tuo- 
nok dalykas virto geron pu-j tik su manim teip apsieita,:^®); Išrodytų, lyg kad ir tenai galėsiu apsistoti, nes Jaus paskui reikia apakėti 
sėn ir tas suteikia Suvieny-1 nes aš turėjau speciališką Jisai budėtų, matydamas kitur nėra kur. arba įleisti vanagais.

. ..........................  2----- —J--L— ............................................................ 3. Sėklai reikia imti neto-
čia pat augusiųjų javų. 

Darbai iiauninkus tai labai egza- ^m’ kuris buvo priežasti-! štj, besąs lietuvis, kur ten i Daugelyje vietų pjūtis ir
J •2- nuo Klaipėdos. Žmogelis rudens sėja esti vienu metu.

• apie 35 metų amžiaus, turįs i Todėl tokiose vietose sėklai 
gyvenimą, pačią ir keturis 1 reikia imti pernykščių javų, 
vaikus. Dalyvavęs mūšyje! Dhbargi atskyrus, kiek 
ties Šiauliais, buvęs labai su i reikės maistui gyventojams, 
žeistas — rusai jam sulau- likusioji žiemkenčių javų 
žę du šonkauliu.. Bet kaip dalis turi likti sėklai. Kai-

Gumbinė. Po Insručio se
kantį miestą privažiavome 

. Čia pragaištin
goji karė palikusi žymes
nius pėdsakus, nes labai 
'daug stubų visai sugriauta, 

nerūkomame. inors griuvėsiai ir plytgaliai

Atgal į Eitkūnus. Atėjęs 
oficieras pranešė man, kad 
jau šiądien nėra ko tikėtis, 
o rytoj šventė (nes tai buvo 
sekmadienis), tai tik gal 
apie panedėlį sulauksiu lei
dimą važiuoti Kaunan, Ką. 
padarysi, reikia taikinties 
prie aplinkybių.

toms Valstijoms didelę nau-i laišką nuo Vokietijos am- į gyvenimus išardytus ir, tar Nugi šis kareivis, kuris 
dą, kaip pirklybos, teip ir basadoriaus. Bet kitus ke- tum pasirengęs atkeršyti j pagelbėjo mano daiktus ne-; b, 
darbininko dirvai. 1 ______ __ ____ ______o„ !
visuose fabrikuose ir kasy- minavo, nurengė iki nuo- m* tos destrukcijos, 
klose * geležies išdirbimo, j aam kunui, apžiurėjo čeve- r-- - - -trauksis gana ilgą laiką. ^ėjo pančekas, geri^^n"
Jeigu geležiniai fabrikai Jieškodami ko nors užslėp- SS

kvmu »1Fin'nnn«laStaiUdar- A w S na*' *** tdt ^e^os 6tu’
hinbdrai -ali boti nžtikrin lc Apleidau Wamemun ą jg|įkugj0& Teip-
bmmkai gah būti užtiknn- 5 valanda ir apie desimtą • • • »ovunaiuiu., Aaip ---- --------------- —
tais, kad darbo turės pilnai J valandą vakare jau buvau ^ ^- --1™6® Sakii™ tik pagerėj°’ tei ir vėl pa- kurios? vietose neužteks ja- 
1917 metams. Berlyne : Karaliaučiaus ir Eidkunų -mė kariumenėn. Prašęs, vų sėklai, o ir nebus pakan

trių čionai neminėjau) kad paleistų jį namo, nors kamai laukų apsėta žiem-
Anglija irgi taiso siste- Karės ženklai. Jau pake- mažiaus ar daugiaus ap jaukus apsėti, bet jo prašy-: kenčiais, todėl naujojo der

mę savo pramonės. Pašau- Į bui Berlynan visur matyt: gnauti. mas buvo atmestas. Žmoge- Į baus negalima bus imti ni-
liui yra žinoma, kad Angli- karės ženklai. Laukuose re- Virbalis. Nuo Eitkūnų, 
jos valdžia paėmė savo kon- j tai kur matyt vyrą, visur kelių minutų, privažia- i karę laimės, o
trolėn fabrikus ir juos ap- ’moters ir jų tarpe primai- vome Virbalio stoti. Pasiro- bus visai sumušti 
rūpina karės darbinikais, šyta kokių ten raudonkel............................
tokiais, kurie netinka prie kių tai francuzai .belai- tei ir dabar ~a tebėra . s ~ .
ginklo karės laukuose, kuo- sviai. Laukai matyt visur n;uitin^ (tamožnė) ir rūbe 'kalbant nei nePaJutova, ma visur pristatyti, kur rei- 
met ten panaudotos visos apsėti ir puikiai atrodo. ži tebesau^oiamas tik ži kaip Pnej’ova Eitkūnus, čia kės. Tokiuose atvejuose ir
didesnės vyriškos - jiegos. Berlyne dar didesni ka- s jau ir hotehs-smukle. Ga-. tuomet, jei ūkio tvarkyto-

’ J vęs šiokį, tokį kambarį, pa- jai išras, kad kuri senoji ja-
; atsiguliau, vų rųšis sėklai nebetinka,

Apie miegą nei nesvajotu turės pristayti sėklinių javų 
- .. .. v mintis viena po kitai skrai- iš Vokietijos. Sėklos reika-
raziuoti Kaunan Po ilgo do žaibo greitumu. Devyni Jauti reikia lyg Birželio 15 
pasikalbėjimo nutaria, kad avjnai mušės ,voje. k dienos Bus Vq_
kun. Bartuška gali važiuoti, toliau turfu veikti 0 jeigu kietijos vis^pima šių

as, y™ pasi 1 . "j10" nepavelytų važiuoti Kau- šių: Petkuso ir Liubnico ru- 
1 m^iš^Kauno6ar mane^ilri nSn’ tada tUr’U daryti’ gių ir palaidvarpių kviečių. 

Gnžti Berlynan, o paskui Jonas AugštuoUs

geležies išdirbimo,į gam kunui, apžiurėjo čeve- Eidkunai. Sekantis mie-

lis tvtrtai tiki, kad Vokie-idens sėjai- Dėl tolim4 keIiU 
rusai! bei susižinojimo nepatogu

mo ir visiems darbams suė
jus vienu metų, šių metųKOKIŲ Lcll raUdOUKei" ■ j Voin Rnx7r\ nano ni ■ JUo VlcilU Illtzuu, oIŲ incLl£

tai francuzai belai- \ ~.P, . . Hotelyje. Mudviem besi- derliaus sėklos nebus galiui tem dabar čia tebera , „ . . - . i . .............. 6 .

-------------------- -j--------------- . .. . . _ iiuina, uauar jau voKiecių. . v; 
šimtai ir tūkstančiai mote- res ženklai: žmones vaik- Peržiurėję mudviejų pOpie- 
rių užėmė fabrikuose vie- scioja nubudę, užsimąstę; ras ir pasako> kad su tomis
tas vyriškių, kurie išgaben- daugelis is jų dėvi pilkas į j mudu negalime :
ti į karės laukus. Anglijoj 
pramonės bėgis yra nė kiek 
nesilpnesnis kaip, kad buvo, 
prieš karę. Daugelyje atsi-; 
tikimų ten yra stengiamasi, 
kad šiuomi karės laiku iš
gabenimą tavorų ir išdirbi
nių kaip nors padidinus, 
kad įgijus naujas pramonės 
rinkas užrubežyje.

Tie pasistengimai po bis- 
kį Anglijai sekasi, nes kaip; 
skaitlynės parodo, Anglija 
įvairių tavorų, bėgyje 1915 
metų, įužrubežius išgabeno 
daugiau negu tokiu pat lai
ku 1914m., ty., prieš karę. 
Anglijos ministeris Lloyd 
George apreiškia, kad An
glijos pramonės pasekmės 
laike karės, yra atlyginę vi
sus nuostolius, kokius vie
tinė pramonės rinka yra 
kada nors turėjusi ramumo

juostas ant rankovių, kas 
ženklina, kad jau jie yra 
persiskyrę su vienu ar dau
giau savo giminių. Tankiai.^ 
sutinkame be kojų, be ran
kų arba kitokiu budu sužei
stus kareivius. Tokios tai _f,• ,
karės pasekmės. A ‘ P v ^‘ Šveicarijon? Gerai, bet kurp d« P? Pfet« kun- Bartuzta; mano kelionės draugas kun.

Berlyno policijoj. Berly-Pšvazįa.v° Kaunan, o as h- Dr Bartuška? Išvažiavo 
ne sustojome Central Kote- kau Virbalio 8^yj^« Kei- Kaunan, 

ilyje. Jau hotelyje pranešė s^: . rx • * *—1
ne sustojome Central Hote-tnau sv utyje. ^"Kaunan, bet kas žino kur 1—-ved
lyje. Jau hotelyje pranešė sta;_ ,as esu Amerikos pa- gali nuvežti, juk karės lai- rė ligoninę, dabar dar tik 
mums, ksd turime padaryti '™ld‘n‘s- į"™ PS’°r^..!f! vokiečiams kaip tik ru- su 20 lovų. Ja veda Vokiečiu 
“vizitą” policijai. Sekantį 06 t0 uar tunu rytą piiinfe dalykas taby^ijos an, 

nuėjova polįcijon, kur su- Įf tai m^nęs ne 
žinojau, kad man, kaipo A-iJiay sužinojau, 

pasirodyti policijai tik į 24 ™? valdininko, 
valandą pa atvažiavimo į reiviams, kas j 

! miestą ir paskui tik išvą- k:—— --

Kėdainiai, šičia vėl atvė-

rašta nuol---- ----------------------r------- su 20 lovų. Ją veda VokiečiųtamdJkusT* "SUO Tetl”’ Rytojas d-ras Steucma-
uųi louo taucių, kad neišgautų ko- , « . . , .eidzja. Ve- ųnors paslapties. Teip ^1;.?,0,tarPu.ten, d"bu°- 

žinojau, kad man, kaipo A-į“““ į kad tuom -r kamavausi visą naktį. jasl dvi Ilgintoji. Į gydyto-
merikos pavaldiniui, reikia aiku nebuvo stotyje vyrės- f ’ ’ ’• • * *• ’*• — 1—

-------------- 1 0

jiems galvoj, ; ~ ~
kad ti^su ga^aU P^kalteti.

Sulaukęs dienos skubinau J? galima kreipties antra- 
išeiti gatvėn, tikėdamas be- dieniais, ketvirtadieniais ir 
ne sutiksiu ką, su kuriuo i šeštadieniais nuo 8 ligi Iva- 
- . - • ^k ■ landos. Prie ligoninės yra
t n i T.iAfąiva Aio rrvvario . .

vaistinė, kur visi gauna vai-
Čia, Kėdaiaiuose da

bar įsteigė ir taikos teismą.

'miestą ir paskui tik išvą- ko^^us ten nštus 
žiuojant iš tos vietos. Bet T61*18 pasakyta, cia
su kun. Bartuška visai kas tokiu ir tokiu ž mkhi tega-1 vientaučiai, oet ueja, jau 
kita: jam netik du kartu į Įima įleisti, tai . ie tai ir pil- visas. lietuviškumas užden- stų* 
dieną reikia būti policijoj, do. Mat. aš turėies atsiveš- i artas vokiška skraiste. Gat-

tai čia Lietuva, čia gyvena 
Bet dėja, jau

(Toliaus bus) J. Žilvitis.



DIRVA

£

■

I

F

F

. — =*
Zk T F111 JLdCVUVių. xvyiuu naidii-

-----a ■ „* iR V Ji : Moksleivių. Kaip pami- 
——  -------   - ■ - — ...  - ■ Mg L ht • i x   

^Lietuvių Diena” jau pas
kirta. Laikraščiuose pasiro-, 
dė žinios, kad “Lietuvių Die j 
ną” prezidentas ' Wilsonas 
paskyrė, kaip *Wilkes-Barių 
suvažiavimas buvo geidęs, 
1 d. Lapkričio arba Visų 
šventų dieną.

Turint valdžios paskirtą 
dieną, dabar mums lieka tik 
rengtis prie tos dienos su
tikimo ir jos išnaudojimo. 
Atminkime, kad tai yra tik 
viena diena ir todėl viską 
atidėję į šalį, stokime prie 
darbo, sujungtomis' jiego- 
mis, kad pasinaudojus pro
ga.

Lietuvoj priespauda vo
kiečių valdžios verčia lietu
vius prie pageidavimo Lie
tuvos nepriklausomybės. 
“Naujienos” skelbia iš Vil
niaus gautą laišką, kurio 
autorius rašo, kad vokie
čiams užėmus Lietuvą ir ją 
persekiojant, Lietuva virto> 
didžiausiu kalėjimu, jau
triai dabojamu vokiečių 
žandaro. Bet ta priespauda, 
vokiečių valdžios kumščia 
ir persekiojimai, žmonėse, 
lietuviuose, gimdo keršto 
dvasią. Steigiama mokyklos, 
liaudis ima šiauštis ir joje 
kįla maišto dvasia. Lietuvoj 
pradeda plėstis nelegalis ju 
dėjimas, pradeda dygti ne- 
legalė spauda ir rodytis re- 
voliucijoniniai atsišaukimai. 
Lietuviai nenori jokio sve
timo jungo ant savo spran
do ir geidžia nepriklauso
mos, 
vos.

Si

Ihicagoj atsibuvo suvažia- šyti užtai, kad permaža vie- 
imas, kuris vadinamas sei- tų jiems duoda centralinia- 
au Lietuvių. Rymo Katali- me komitete, kadangi atsto 

vai su savim nieko aiškaus 
iii “Lietuva”, tame suvažia- neatsivežė į suvažiavimą ir 

... x . , . ! vime nieko ypatingo nehu- ir net klausiant, įie negalė-
tad jiems atv\ us, egu su- tarta. Apsireikšta tik nesu- jo atsakyti aiškiai, ar prisi- 
teikia darbo, kad ne dyki-Į mok- dės prie darbo, ar ne./ Ne-

w - sleivių; Mat, šis susivieny- reiktų atsimesti nuo šito
♦ ‘ jimas susideda iš dviejų sky svarbaus darbo ir dėlei to,

Susirašymas su Lietuvą rių moksleivių: klerikų ir kad nepavesta fondams su- 
per žydų tarpininkystę. Ta- svietiškių, kur didesnę jie- “~1J------- ’------
rpe lietuvių, gyvenančių, gą turi klerikai, tad, sup- 
Lietuvoj, užimtoj vokiečių, rantama, kad šių pastarųjų 
vartojamos tam tyčia ats- ir viršus būna visur, o svie- 
pausdintos kortelės su lie- tiškiai tuom nepasiganėdi- 
tuvišku tekstu, susirašymui na. Ir sakoma, kad toliaus 
su amerikiečiais. Tekstas 
jų atspausdintas šiaip!

“Gauna (kam siunčia
ma). Gyvena (pilnas, ai
škus adresas, gatvė ir nu- 
meris - palikta- eilutė Jau iasi rfe Lietūyi 
parašymui). Męs esame Dienos chi je susitelkė 
- sveiki sergame (eia 36 d st& tautiškos ir 
vieną zod; reikia isbrau-lbaž įn kad j rfe
kti paliekant tik reikalm-^Lie Dienos„ ir 
gą). Mums reikia labai pi- aukas nu0 kar& nukentėju. 
nigų paselpos (jeigu pi-;siems įvairiais budais At. 
nigų paselpa nereikalm- susirinkime>
ga, tad šie žodžiai isbrau-^ či atstovai išrinko 
kmmi) Prašome pagelbe- vaId ^so reikafo vedi- .... u
ti (eilute parašymui). Se- muį j. .. jrm Dr juk tuomi išvengiama bus
rga - miręs, mirusi (is- zimonta padsjėjais _ Dr ■varžytinių, ginčų ir padau- 
brauk kas nereikia)^ SveiįD h advokatas Balu. ginimo kastų. Prie to auaos 
kmame širdingai. Kasėjo; tįs įr D ša - -.............    - —
pavarde, pilnas adresas, Rai m chicagie.
gyvenamoji vieta, vokie- jau eipa darb 
eių valdžios apskritys. kitose kolionijose dar vig 
Gatve, numeris, (eilutes a je .<išvažiavimus- kalba. 
palikta parašymui reika- ma 
lingu žodžių). i
Šitos kortelės, kitoj pu-i 

sėj turi spausdintus antra
šus: “Hebrew S. and J. Aid 
Society”, 229 E. Broadway, 
Nėw York City, N. Y. Kuomet visose lietuvių

Taigi tos kortelės iš Lie-.kolionijose pradedama ren- 
tuvos eina minėtajai žydų gties tautininkų su katali-

dalykams teip einant, gali 
prisieiti prie to, kad susivie- 
nyjimui reiks skilti į dvi da
lis.

rinktas aukas globoti, pri
simenant, kad čia fondai 
nieko nereiškia, nes čia ei
nasi ne apie fondų, kaipo ko 
kių privatiškų įstaigų nau
dą, bet abelnai apie visos 
tautos naudą. Čia rodosi, 
kad neteip daug rūpėtų fon
dai, kaip (vienas) fondas, 
kurs teip svarbiu laikoma, 
kaip, kad kokia privatiška 
nuosavybė. Ir todėl reikėtų 
atsižvelgti, kad nevien tam 
fondui neduota galės au
kas globoti, bet čia neduota 
galės ir kitiems fondams. Ir 
tokiu budu, matant lygybę, 
kam reikalingu 'butų jaus
tis nuskriaustais? Ant galo, 
nepavedus fondams surink
tąsias aukas kontroliuoti,

i tuvai jau nuo seniau. O ka- jįus yra privalumas už- Į šiam Rugpjūčio 25-d. š. 
dangi čia einasi apie vienys miršti jų praeitį ir leisti Lietuvių Salėj, yra nuta 

'bes darbą, apie abelną lie- jiems ateiti arčiaus 'mus keletas labai svarbių m 
tuvių ir Lietuvos šelpimą, Kuomet męs juos turėsime rimų.
tad reiktų ir atsižvelgti ly- artymesniais, nėra abe-' Iš tokių svarbiųjų nut 
giai į visas tenai egzistuo-, jOnės, kad jie visame veiks mų yra: Lietuvos Gelbėj 
jančias draugijas ir jomis tautos darbus išvien su mu-Į^ 1 ? " ’ 1 .
pasiųsti po dalį aukų, čia 
surinktų, ne atsižvelgiant, 

i ar anos’ draugijos šelptų 
katalikus, ar protestonus, 
socialistus ar demokratus, 
nes pelaimėn kliuvusiems, 
lygiai jaučiamas badas ir 
šaltis ar ligos, vienodai, no
ri valgyti ir apsirengti ar
savo sveikatą apsaugoti, be ti. Butų malonu išgirdus ir pasistengtų veikiai ant vie-

I jokio skirtumo. Ir šitą Cent ta valandėlė, kurioje butų tos įsteigti vidurinės srio- 
susivienyję tautininkai-ka- vės žmonių L. G' F. skyrių, 
talikai ir su socialistais, tau į Taigi šiame ALTS. 7 kp. 
tiškai-visumoniškuose dar-1 susirinkime, TMD. 81 kp. 
buose. ■ paraginančioji rezoliucija

! Asibuvusiame Wilkes-Ba į vienbalsiai ir priimta ant 
rių suvažiavime, visi pada- ■ apsvarstymo.
ryti nutarimai turėtų pasi-1 Ro diskusijų vienbalsiai 
likti savo vietoje, bet pažy-1 nutarta Liet. Gelb. Fondo 
mėjimas dviejų draugijų, ■ skyrių Bostone įsteigti, su 
kurioms perduoti aukas, su- pastaba, kad teip pat turi 
rinktas'"“Lietuvių Dienoje”,; būti ir Lietuvos Autononii- 
turi būti atmainytų ir aut 
kos turi būti padalintos vi
soms draugijoms Europoj,

Iš tokių svarbiųjų nutari
mų yra: Lietuvos Gelbėjimo 
Fondo (kurio tikslu yra tei
kti pagelbą nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams Euro
poj) ir Lietuvos Autonomi
jos Fondo (kurio tikslu yra 
išgauti Lietuvai laisvę) sky 
rių įsteigimas Bostone.

j oUv«x xxxco vx x«x^of. Jau TMD. susirinkime iš-
Tautininkai su katalikais nešta rezoliucija, kuriaja 

susitaikė. Malonu tai atmin-

mis. Tas juk mums pagei
daujamu, kad savo spėkas 
stiprinti, o ne silpninti. O 
tam spėkų sustiprinimui 
męs turėtume užtiesti pa
matus ir ant jų statyti vie
nybės ir sutarmės triobėsį.

J

cĮemokratinės Lietu-

greičiaus bus priduotos ten 
kur jos reikalingos. Kas-gi 
gali užginti, kad šiądieni- 
niai (tūli) fondai, kurie su
rinktas aukas, kurias žmo
nės sudėjo, kad sušelpti ne
laiminguosius savo brolius, 
kuriems pagelba reikalinga 
kiekvienoje minutoje, laiko 
pas save metus ir daugiau 
laiko, neturint tiesos tai da
ryti. Tokie aukų neišsiun- 
timai, kur reikia, jų rudij- 
mas fondų ižduose, atšaldo 

draugijai į New Yorką, o kais, prie “Lietuvių Dienos’, Juk žmones nuo aukavimo, 
ta draugija, uždarytame ko kuomet prasideda bruzdėj- 
perte perduoda adresantui, imas lietuviškų draugijų, 
kuriam yra siunčiama, pa- susirinkimai ir pasitarimai, 
gal nurodyto adreso korte- tuom patim laiku kįla klau-

Einant prie 
darbo.

p. Yču atvažiuos ir ... „ . . . , ._ .. , .. .-Žifeiskas.-PereitaJ^^ kortele Šiomis, mrnas, a? mų^^rol^socia-
me numeryje “Dirvos” męs i 
jau minėjome apie gandą, 
kad p. Yčas žada atkeliauti 
Amerikon ir ten išreiškėme 
savo nuomonę kas link at- 
keliavimo. Dabar “Lietuvo
je” randame irgi apie tai 
žinią, kur sakoma:

Durnos atstovas ir Cent- 
ralinio Lietuvių Komiteto 
pirmininkas Martynas Yčas 
netrukus atvažiuoja Ame
rikon. Apie tai prieš porą 
savaičių buvo pasklydęs 
gandas iš “Naujos Lietu
vos”, bet dabar ateina tik
resnių apie tai žinių. Mums 
teko girdėti, kad Chicagoje 
rusų konsuliui atėjo oficia
lią pranešimas apie tai, kad 
p. Yčas atvažiuoja “apie vi
durį Rugsėjo” (sulyg rusų 
kalendoriaus) ir kad tikslu 
jo atvažiavimo yra “rinki
mas aukų Amerikoje nuo 
karės nukentėjusiems lietu
viams”. Nuo p. Yčo jokių 
tiesioginių žinių, kol-kas ne
atėjo. ♦

Kol jų nėra, neapsimoka 
spėlioti, koks yra svarbiau- 
sis p. Yčo misijos tikslas.

v Kad jo atvykimas, ypač 
prieš “Lietuvių Dieną”, bu
tų geistinas, apie tai abejo
nės nėra.

“Darbininkas” gi rašo, 
kad su p. Yču atvažiuos A- 

. merikon ir kun. J. Žilinskas, 
kurio vardas tarp lietuvių 
yra plačiai žinomas, kaipo 
gero tėvynainio ir didelio 
patrioto.

Nors svečių važinėjimui 
šiuomi laiku męs ir neprita
riame, bet jiems atvykus 
vis-gi turėsime juos priimti 
ir jų misijas, kiek galint pa
remti. Lietuviai, kurie iki- 
šiol bėdavodavo, kad negau
na gabesnių ir įtėkminges- 

| nių kalbėtojų, dabar turi 
progą svečiais .pasinaudoti,

dienomis mums, teko maty- listal prisidės prie ano ben- 
ti pirmu kartu, rašyta iš dro veikimo, prie vienybės 
Marijampolės, Veronik. Ar- darbo, prie “Lietuvių Die- 
nastauskaitės, Emilijai Joh- nos”? Rodosi, kad turėtų 
sonienei į Clevelandą. prisidėti, nes jie turėjo sa

vo sriovės atstovus Wilkes- 
Barių suvažiavime ir tie at
stovai išreiškė savo mintis, 
kad socialistai prisidės. Po 
suvažiavimui, nekurie jų 
laikraščiai išsireiškė apie 
visą dalyką abejutiškai, ir

sonienei į Clevelandą.
Koperte įdėta blanka, ku

rioje vardan minėtos žydų 
draugijos, pirmininkas L. 
Sahders paaiškina, kad to
kiu europiečių susirašomu 
su amerikiečiais, neskiriant 
tautos nė tikybos, pasirūpi
no minėtoji draugija, su lei
dimu vokiečių valdžios, lan- 
kanties ten jų pasiutiniui 
I. Hershfieldui. Amerikie
čiams, norint susirašyti su 
europiečiais, ši žydų drau
gija duoda patarimą, rašy
ti laišką vokiškai (nemo
kanti vokiškai gali duoti 
parašyti mokantiems) ir 
siųsti adresu: “Hilfsverein 
der Deutschen Juden Ste- 
plįtzen Strasse 12—1, Ber- 
lin W. 35. Germany. Iš ten 
laiškas bus perduotas adre- 
santui, pagal nurodymą lai
ške. Pinigus irgi galima 
teip siųsti.

Daug patajnautojų, bet 
mažai darbininkų. ALTS. 
prie ąavo susiorganizavimo 
pasiskyrė sau keturis Ame
rikoj einančius lietuviškus 
laikraščius organais. Many
ta, kad tiek organų turint, 
agitacija eis labai plačiai. 
Vienok, iki šiam laikui tik
ruoju organu galima vadin
ti tik “Vienybę L.”, kurio
je laikas nuo laiko matosi 
straipsneliai „Sandaros rei
kaluose, o kituose nieko..-

Iš valdybos narių daugiau 
šiai darbuojasi, kiek mato
me iš rastų, p. J. Sirvydas, 
finansinis sekretorius ir 
pirmininkas p. R. Karuža. 
Kitų nieko nesigirdi.

raginama, kad ALTS. 7 kp.,

rąlinis Komitetas, kuriam 
suvažiavimas suteikė galę 
pasielgti pagal nužiūrėjimo, 
turėtų ir turi pataisyti ir 
surinktas aukas dalyti vi
soms draugijoms, kurios eg
zistuoja Europoje, ar bent 
toms, kurios egzistavo pir
miau negu įvyko. Wilkes- 
Barių suvažiavimas.

Broliai! Atminkime ir sa
vo sąžinei pastatykime pa7 
veikslu: Jci^u męs šį mo
mentą skaitome svarbiu. 
Jeigu męs kalbame apie vic- be skirtumo.' 
nybę, apie reikalingumą 
darbo vienybės, be skirtu
mo tikybos ir įsitikinimų, 
tad turime ir elgties, į skir
tumus neatsižvelgdami, ne 
skirstydami savo brolius Į 
kairę ir dešinę. Jeigu męs

. teip elgsimės, męs busime rasti, kaip mokslas gali bu- 
/ jokiu budu ne išteisinami ti pritaikytas prie mokinio 

veidmainiai, nes faktiškai charakterio ir budo,-kaslink
i pasirodysime vienaip kai- pasišventimo mokslui, 

banti, o kitaip veikianti sa- ’ Geras mokytojas, kuris 
. vo broliams pragaištingą stengiasi išmokinti savo va- 
. darbą. Atminkime, kad męs lei pavestą mokinį, 'vaiką, 
. rinksime aukas “Lietuvių ar šiap paaugusi žmogų, pri 
, Dienoje”, kurią mums atė- valo atidengti mokinio są- 

junams, paskyrė šios šalies žinę, nes mokinti žmogų, 
’ valdžia, kurioje aukaus sve- negana mokinti jį paviršu- 
i timtaučiai ir
i aukaus stišelpimui merdė

jančios Lietuvos ir su mir
ties šmėkla besigrumian-

[ člų lietuvių, nesiteiraudami 
iš kokių tikybinių ar poli
tiškų sluogsnių Lietuva ir 
lietuviai susideda, o męs tas

Tautininkas.

MOKSLO YPATYBĖS
Męs visi tankiai minime 

ir kalbame apie mokslą, bet 
mums yra labai sunku sup-

nes matant, kad sudėtos au
kos, paskirtos sušelpimui 
savo brolių, kurie randasi 
teip kritiškame stovyje, 
kad kritiškesnio būti negali, 
kas gali 6savo skatikus duoti 
kur kitur, kad tie kur ten 
sugrusti stovėtų, be mažiau 
sios naudos. Prie tam dar 
ir visokių kalbų pas žmones aukas, sudėtas, galima sa- 
yra. Paskalai eina, kad į to- kyti, svetimtaučių ir sve- 
kius fondus sudėtos aukos, timtikių, padalinsime tik 
yra naudojamos privatiš- savo nužiūrėtoms draugi- 
kiems reikalams; ____ , _ _
kad jų dalįs suvartojama vo-nužiūrėtus žmoųps, kuom to jas, turi kentėti nuo mo- 
kokių ten “dailių namų” galėsime išsiteisinti save iš kinio, o gal tankiai ir labai

svetimtikiai, tinai, bet reikia iškošti jo 
esybę ir dvasią, ištobulinti 
visi jausmai ir kiekvienas 
jo žingsnis turi būti perma
tomas. Kaip daržininkas 
trusia apie , žolynus ir juos 
tankiai laisto, neduodamas 
jiems nuvysti, teip ir mo
kintojas privalo trusti apie 
mokinio sąžinę ir jo visus 
jausmus, kad nedavus , pra
nykti iš mokinio sielos. Ne 

kiems reikalams; sakoma, joms, 0 tos šelps irgi tik sa- sykį, kadir geriausis mokin-

„_i “dailių namų” galėsime išsiteisinti save iš kinio, o gal tankiai ir labai 
statymui, apmokėjimui ai- busiančių mums užmetimų,; karčiai apsiverkia, nekartą 

' ■ tik vienas mokinis savo blo
gu pasielgimu įstengia už-

nors paviršutiniai pasirodė gos ir pragyvenimo išlaidų kurie mums bus-statomi ir 
prielankus - veikimui išvien ypatoms (ir jų šeimynoms), ^1 statomi teisingai At-į 
su tautininkais ir katali- iš Europos atvykusiems, minkime, kad šioje valandą- rūstinti geriausio mokm- 

neva aukų rinkti nuo karės Je negali eitis apie tojaus širdį, bet ką galime
nukentėjusiems lietuviams,, žaislus, apie įtrigų varinė- sakyti net apie kelioliką mo- 
o teisingiaus, prasišalinu- 'jimus, kuomet mus tėvynė kinių, nes čia jra būtinai 

i siems nuo karės baisenybių mŲs broliai skęsta pra- reikalinga specijališka kan- 
ir tuom prapultinguojū lai- Paties gelmėse. Juk męs trybė, nes mokslas reika- 

; ku, karės metu praleisti ir! bepročiais vadintume bure-1 lauja gerumo sąžinės ir tam 
turėti “gerus laikus” už ^1 žmonių, kurie žaistų savo tikro pasiš\ entimo, nes be 
svetimus pinigus kurie tei- paprastą žaislą, kuomet vie- ^o negali būti gerai atliktas 
singų ir jautrių širdžių yra r . -
dedami ant nelaimėn papuo- neprisišauktų jų pagelbos, 
lusios tėvynės aukuro. Ar sk§stantis šalę jų„ upėje, 
tuose paskaluose yrą bent . ar šioje valandoje, 
kibirkštėlė teisybės, reikia veikdami neva vienybės da- 
abejoti, bet, kad tokie pas- rengdamiesi prie gel- 
kalai jau atšaldė visuomenę bėjimo savo brolių, taikyda- 
nuo aukų davimo ir ją šal- mies* gelbėti tik tuos, kurie 
do toliaus, tai yra faktas. mum® patinka, pasirodytu- 
Ir atsižvelgus į šitą visą mu n]e ^tokiais už anuos, sto- .....
sų nesusipratimų istoriją, vmšius prie savo žaislo ir atlikti konogeriausiai, be 
reikia pripažinti, kad Wil- ne atkreipiančius atydos mažiausios skriaudos ir ap- 
kes-Barių suvažiavimas ne- an^ savo draugo, patekusio gauliojimo, o kur to nėra, 
suteikdamas fondams tie- ne^a^mčn? Jten blogai žmonėms kur
sos kontroliuoti surinktas , Šitas straipsnelis turėtų mokytojai yra tik dėl duo- 
aukas, pasielgė išmintingai.

Kaslink nepasiganėdini- . . . . . , . -. .
, mo, kad suvažiavimas Das-!^** <Wkrpakreipti 1

Mokrieivių suvažiavimas.

kais. Atsižvelgiant-gi į rei
kalą, į privalumą ir paties 
dalyko reikšmę, matosi, kad 
čia jokiems skersavimams,' 
jokiems besiskaldymams nė 
ra vietos ir reikalo, kadan-' 
gi čia einasi ne apie sriovių 
reikalus, ne apie jų locną 
naudą, bet išimtinai, apie 
naudą ir reikalus lietuvių 
tautos, kurie turėtų šioje 
valandoje būti rememais vi
sų, be jokio tampymosi.

Vienok, kaip nežiūrėjus 
į visų privalumus, reikia a- 
bejoti, kad jie prie šio ben
dro darbo prisidėtų. Jie tu- 

i ri savo išvedimus ir jais pa
siremdami, nepasiganėdina 
atsibuvusiu suvažiavimu ir 
jo planais. Jie nepasiganėdi
na tuomi, kad Centralinin 
Komitetan pažadėta tik dvi 
vietos, jie nepasiganėdina, 

> kad rinkimas aukų nepaves- 
I ta šiądien egzistuojančių 
fondų globai, nepasiganėdi
na ir tuom, kad suvažiavi
mo nutarta surinktas aukas 
perduoti Draugijai nuo ka
rės nukentėjusiems šelpti 
ir Lithuanijai.

Bet pažiurėjus į visą rei
kalą, nereikėtų teip šiaušė- 
tis, atmenant, kad šiądien 
einasi mums apie mus tėvy
nės, apie mus tautos reika
lus, one luomų ar klesų ko
vą. Nereikėtų pykti Jr ker-

nas iš Jų tarpo šauktųsi ir mokslas.
Nekurie, rasi, gal pasa

kys, kad teip mokyti gali 
tik kunigai, vienuoliai ar 
šiaip tam panašus pasiš
ventėliai, bet ne paprasti 
žmonės. Ne. Mokytojais nep į 
rivalo būti kunigai, bet bū
tinai turi būti sąžiningas, 
pasišventęs savo užduotį

jos Fondo skyrius.
A. Fondo skyriaus Bostone 
veikiantis komitetas iš 5y- 
patų: Pirmininku — S.
Norkūnas, sekretorium* — 
S. Mockus, iždininku — K. 
Jurgeliunas ir iždo globė- „ 
jais — J. Pečiulis ir L. Sta- 
siulis. '

Pats pasekmingo veikimo 
pelnas ir tvarka pavesta pa 
čiam L. G. ir L. A. skyriaus 
veikiančiam komitetui apsi
dirbti ir jį apskelbti spau
doj, vienok jau šiame susi
rinkime tarimais duotos 
kaip ir sugestijos: a) visur 

i ir visuomet su visomis įmo
nėmis prie kiekvienos pro
gos rinkti aukas tai Lietu- 

ivos Gelb. Fondan, tai Lietu-, 
.vos Autonomijos Fondan, 
6) organizuoti šio skyriaus 
narius su įstojimu mini- 
mum $2.00, c) raginti pro
fesionalus, biznerius ir vi- 

j sus pasiturinčius žmonės 
prisidėti su auka $10—1000' 
dėl išgavimo Lietuvai lai
svės, d) atsišaukti prie vie
tos draugijų, idant jos pri
sidėtų su aukomis ir veiki
mu.

Turint-gi omenyj atsišau
kimą prie draugijų, nutar
ta, kad draugijos prisidėju
sios su aukomis ir veikimu 
turėtų teisę veikiantin ko
mitetan įstatyti po 1 savo 
delegatą. ’ ‘ \

Padarius šiuos nutarimus 
čia-pat veikiantis koYnitetas 
ir surado keletą narių tai 
užsimokant po $2.00, tai po 
$12.00. Po $12.00 metams 
(po $2.00 ir $10.00) įmokė
jo arba pasižadėjo įmokėti 
šios ypatos: A. Rimka, K. 
Jurgeliunas, Vf Račkauskas 
St. Mockus, S. Norkūnas, 
J. Kerdiejus, J. Žemantai- 
tis, J. Kazmauskas, J. Ba
niulis, L. Stasiulis, J. Pečiu
lis, V. Songaila ir J. Na- 
viackas.

Po $2.00: J. Strimaitis, 
A. čebatorius, J. Velyčka ir 
J. Šilinis.

Iš kitų šio A. L. T. S. 7 
kuopos susirinkimo nutari
mų gal būt svarbesniu pa
skelbimui tai įgaliojimas 
delegatų į Naujosios Angli-

buti balsu į sąžinę Centrą- nos kąsnio, be pasišventi- J0S ALTS. apskričios suva- 
, linio Komiteto, kad jis pasi- n?o. Ten žmonėms gręsia pa i žiavimą, kuris įvyko Rug- 

. , .- t stengtų dalyką pakreipti i vojus visuotino nupuolimo, s^° dieną. Lietuvių
m°,_kad suvažiavimas pas- tiesiąj-ą vagą ir d&Į nes ten jaunystė ir mokslas So- Bostone. Nutarta

;kyre tik dy! (draugiją, ku-;bą ^ suri^tų au£. «Lie_; lieka be Dievo meilės, be nuo kiekvieno desim-
t\Perduo<^: tuvių Dienoje”, ^kreiptų artymo meilės, be budo, be ^o nanų po 1 delegatą. Iš

būti namatuntu311 Nnrq^ sušelpimui visų lietuvių, ži- Kerų jausmų ir gerų dar- 8 ypatos: S. Mockus, 
būti pamatuotu. Nors so- nant kad toa dvi drau^iM : bu. Rimka, A. čebatorius,

: mtio8tU dra?^tOjrk Th) įvažiavimo pažymėto!,Jvi- Adomas Pogaželskis. S.Norkunas, J. Žemantaitis,
nujos draug ja tik dabar gug H | : A Juodgudis, S. Jokubau-
pasigirdo ir apie jos veiki- 
mą visuomenei nėra žino
ma, arba žinoma labai ma- 
žai, tai visgi yra daugiau ‘Z™ relK?“8-|
draugijų Lie, uvoj ir Rusi- J,e ««dlen PatĮS pradeda

d»a ir tautos reikalams pra-P08 regunanam men^i- 
pašĄjos lietuviams ir L»- d(da imam susirinkime, įvyku-

I Musų broliai iš socialistų - . . .. . _ . _ . _ 
sriovės, daug kartų yra nu- ir L. A. Fondų

• aidėję prieš tautos reikalus. . gk?™,TT<’stonc' 
l«. «.«. .. . . ; Amenkos Lietuvių Tauti-
matyti savo praeities klai- n68~ Sandaros 7-tosios kuo- 

- - pos reguliariam mėnesi-

A Juodgudis, S. Jokubau- 
skas, ir J. Velička. Teipgi 
kuopos valdyba įgaliota rei
kale tartis su kitomis drau
gijomis dėl “Lietuvių Die
nos”.

J. Kerdiejus, 
ALTS. 7kp. sekretorius.
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Krawcowicz.

MOTERIMS PASISKAITYMAICRAFAS-KAIMIECIO BERNU

ir žod-

Scena VIII.

čia tokį

AKTAS IIL

Viskas pagal noro klojas, 
Dieve buk Tau garbė....

kažnam 
(darbe.

Tuo tarpu, jeigu mes įsi
gilinsime į jų veikimą, tai 
pamatysime,-kad jame buvo 
musų tautinės kultūros žyil 
gsniu daugiau gerų pusių, 
nekaip blogų irxkad tas dar
bas buvo atlikta visai- n^ 
klerikalių žmonių. .

Rašančiam šitas eilutes

Ak! teip tai teip, ir aš apleidau savo 
kraštą, kad pamiršti visus vargus (klau
sosi). • Oho, kasžinkas atvėplina, reikia 
man neštis prie darbo (išeina).

« . Scena I.
Juozas: O, dėl Dievo! Ir kur tu akis 

turėjai, kad per pirštus dalgiu traukti? 
Tu, Antanai, gal visą gyvenimą jokio dar-: 
bo nematei.

Antanas: Ačiū Dievui, jau dabar man 
geriaus ir tuojaus galėsiu vėl eit prie dar
bo. Tik nepykit, mielas šeimyninke, kad 
aš^tiek nesmagumų jums pridirbau. Gydy
tojui ir už vaistus aš užmokėsiu pats.

Juozas: Ką tu ten. mokėsi vaikei, juk 
tai mano rūpestis. Atsilsėk gerai ir, kad 
tik žaizda užgytų kuogręičiausia, nes gi
liai ir įpjovei; bet eisim pietų, nes kiti gal 
jau pavalgė (įšeina).

Scena perstato daržą. Antanas sėdi 
ant suoliuko, šalę jo Juozas.

Scena II.
Vladas (įeidamas): Šėimyninkas kas- 

žin kur nuėjo, tai dabar ir man bus geras 
laikas pasilsėti, nes kas tiesa, kad perdaug 
ir prisidirbau (išsitiesia ant suolo). Ha—i 
ha — ha! tas Antanas, turbut nelaimingoj 
valandoj į musų kaimą įsikraustė (kelia-! 
si). Pirmoje dienoje susikūlė sau kaktą,’ 
kad net braškėjo, o dabar prie pjovimo; 
akselio ko tik rankos sau nehusipjovė. Ho 
ho — ho!— tas man viskas negali sutilpti 
j galvft- Nors kad ir bučiau bile kokiu ber- 
mų tai vienok iki to nebusiu toks kvailas 
darbe, kaip musų Antanas. Man lyg rodosi, 
kad jis nėra jokiu bernu nei mužiku, ka
dangi galima matyti iš jo visų apsiėjimų, 
tai jam valgis netinka, tai vėl galvą kaip 
nuleis žemyn, tai ir mąsto lyk ką pametęs, 
o kartais tai teip gražiai papasakojo ką, 
kaip koks kunigas iš sakyklos. Nors tai ir 
žmogysta niekam tikus, bet šeimyninkai 
jį myli. O Marytė, tai taip ant jo akutėms

stalo pasitraukus greičiau 
išbėgti į gatvę, kad jauni
kiams signalus siuntinėti <su 
dviejų pirštų ar nosinukės 
pagelba, jeigu ilgas valan
das (o tankiai net visas na-’ 
ktis), ypač vasaros laiku | 
praleisite ne namie, jeigu ; 
dabosite, kad neaplenkus nė! 
vieną šokį, vakaruškas, gu- ■ 
žynes, jeigu važiuojant gat- 
vekariu ar einant gatve 
spygausite, juoksitės ar bal
siai kalbėsitės, ateitis jus 
bus labai menkytė, o skriau
da didelė. Todėlgi, mergai
tės,* stengkitės kad apie jus 
žmonės visada gerai kalbė
tų, o ateitis jus lauks gera.

Juzė.

Pašnekėlė su mergaitėms.
Noriu pasikalbėti su ju

mis “Dirvos” skaitytojos, 
lietuvaitės. Noriu Jums pa
pasakoti nors-mažumu, apie 
būtinumą gero išauklėjimo.

Kas yra išauklėjimas? 
Yrą tai sistematiškas ir tin
kamas darbas, kad padaryti 
įtekmę ant ko nors (pav. 
ant vaikų), su tikslu, kad jie 
išaugtų į gerus ir naudin
gus žmones. Išauklėjimas 
skiriasi į dvi dalis, iš ku
rių viena yra dalis proto, 
antra, dalis morališkumo. 
Pirmoji lavina žmogaus pro 
tą, antroji-gi širdį ir valę. 
Jeigu tėvai, auginanti vai
kus, nepaiso ant jų proto ir 
morališkumo, tokie vaikai, 
kuomet jie suaugs į savo

NAUDINGU
PATARIMAI!

Vladas ir Marytė.
Marytė (įeidama): O tu ką 

klyksmą darai?
Vladas: Ogi nieko, tik, kad negaliu iš! 

juoko susilaikyti, nes — ha — ha —ha!...
Marytė: Iš ko tau čia teip juoktis?
Vladas: Nagi iš Antano, nes nesup

rantu, ko toks netikėlis lenda tarp mūsiš
kių, į kaimą, kad net nemoka nei spragilo 
paimiti į rankas. Teip su juom mataškavo, 
kaip ragana su šluota. Bet pusėtinai sau 
ir uždrožė, per pakaušį; maniau jau, kad: 
bus ir galas jam — ha— ha— ha!...

Marytė (sau): O, Viešpatie! kad nors 
nelabai butų susižeidęs! Vargšas, Anta
nėlis. Turiu eit pažiūrėti jo, gal reikalaus 
pagelbos (balsiai). O tu, Vladai, iš sveti
mos nelaimės juokiesi! (išeina).

Vladas (vienas): Iš tos Marytės tai 
gera mergaitė’. Tokią turi jautrią širdį, 
kaip avelės plaučiai. Jei Antanas .drožė 
sau per ausį, tai čia juk nėra jokios nelai
mės, tik'vien matytis, kad buvo nevikrus 
ir viskas (žiuri per langą). O j ta Marytė, 
kaip ji trasia apie tą netikėlį... deda kas- 
žinkokias žoles; ha —ha — ha! Bereikalo 
užsigavo, nes... (girdisi šauksmas). Vla
dai, Vladai? (Vladas išeina).

(Uždanga)

Tada dasižinos.
Ligonis slaugytojai:
— Ar negirdėjai, ką dak

tarai ten kalbėjosi apie ma
no ligą, už durių? i

— Girdėjau.
-Oką?
— Sakė: Kam mum gal

vas džiovinti, kokia liga jis 
serga. Kaip užvers kojas, 
tada jį išegzaminuosime tai 
ir apie ligą patirsime.

Scena III.
Įeina Antanas, sėdasi ant suolo ir po 

valandžiukės pradedą kalbėti.
Antanas: Ak, kokie jie yra geri tie 

žmonės, ir kaip jie apie manę rūpinasi ir 
mano nelaimėje mane prižiūri! Ištiesų, ne 
vienas iš musų luomo žmonių daug žemiau 
stovi po Ksavo įtekme, su geraširdingumu 
ir tikru atvirumu, negu jie. (Marytė įeina 
su gėlių bukietų rankoje ir eina tiesiok 
prie Antano).

Marytė: Gal jau laikas butų permai
nyti jums apraišas ant žaizdos; ar šiądien 
dar tebeskauda?

Antanas: Skauda, tik ne ranką!
Marytė: O ką jums "skauda? Ar gal-

ti dėlei tos priežasties. Čia, 
Amerikoje, sutinkame daug 
žmonių, kuriais negalima 

.atsigėrėti; jų išauklėjimas 
duoda geras' liudyjimus. čia 
aš kalbu apie morališką 
išauklėjimą.

Žmogų, kurs yra išauklė
tas ne pagal reikalavimo, 
visuomet pažįsime iš jo ap
siėjimų tarpė kitų žmonių. 
Tokie žmonės, apie kuriuos 

.čia kalbama, kaipo blogai 
: išauklėtus, jie tik pamėgd
žioja auklėjimo Vnokslą, ka
dangi jie elgiasi neteip, kaip 
pritinka protingam, tinka
mai išauklėtam žmogui. To
dėlgi, mergaitės, stengkitės 
įgyti kuogeriausius papro
čius, kuriu reikalauja mo
rališkumas, idant visur ir 
visuomet butumet geru pa
vyzdžiu toms, kurios yra ne 
tinkamai išauklėtomis. Tar
pe žmonių kur tas nebūtų, 
nekalbėkite labai daug, ne
juokaukite teip, kad kiek-

kame su žmonėmis, 
prastai sakant, turi gerai 
informuotas lupas. Labai 
tankiai galime užtėmyti jo
se kokias kliūtis. Tankiai 
yra, kadTupos išrodo bjau= 
riai dėlei stokos dantų ar 
jų kreivumo, bet tankiai 
matome ir tokias lupas, ku
rių viršutinė labiau išsipu- 
tus už apatinę. Tokių žmo
nių, nevien vaikų, bet ir su
augusių, labai daug mato
me, čia, Amerikoje, šitie at
sitikimai yra teip išsiplati
nę, kaip kad paplokščios 
nosįs tarpe negrų ir mongo
lų rasos.

Priežasčia pasiputimo vi
ršutinės lupos daugiau ne
gu reikia, nėra niekas kitas 
kaip tik iš mažens vaiko pa
pratimas žįsti pirštą. Žin
dimas piršto mažo vaiko, 
netik, kad yra bjauriu, bet 
ir jo burnos išveizdą sub
jaurina visam jo gyvenimui. 
Suaugęs į vyrą ar moterį 
toks piršto žįduolis, veidą 
turi dailų, bet lupos jo lyg 
sutinę. Tai yra pasekmės 
žindimo piršto kūdikystėje. 
Tokias pat pasekmes sutei
kia ir “nuramintojas”, arba 
falsifikuotas žindukas, ku
rį neišmintingos motinos 
duoda čiulbti kūdikiams, 
kad neverktų.

Jeigu kūdikis penimas iš 
bonkutės, tad yra drausti- 
nu duoti žinduką jam čiul
bti, kuomet bonkutė yra tu
ščia. Draustinu yra teipgi 
leisti vaikams ką-nors lai
kyti lupose su tikslu čiulpi
mo. Jeigu vaikas turi pap
rotį žįsti pirštą, reikalauti- 
nu yra, kad motina tuojaus 
jį nuo to atpratintų.

Antanas: Anoj pusėj Šešupės yra vie
nas turtingas ponaitis........

Marytė (pertraukdama): O ar gražus 
tas 'ponaitis?

Antanas: Įsivaizdink sau, Maryte, kad 
panašus į mane (Marytė šypsosi. Antanas 
kalba toliaus). Taigi, tas- ponaitis iš jau
nystės buVo auklėtas dideliame mieste ir 
visai nepažinojo apsiėjimo kaimo žmonių. 
Bet dabar, kur tai kokioj knygoj išskaitė, 
kad reikia juos mylėti ir guodoti, tuomet 
jis pradėjo trokšti iš arčiaus prisižiūrėti 
toms rankomis, iš kurių sunkaus darbo jis 
gyveno; panorėjo jis pagyventi tarp tu 
žmonių ir prisižiūrėti į jų veidus, ištyrinė- 

i ti jų būdą, kad paskui galėtų prisidėti prie 
pagerinimo jų būvio, nors tų šeimynų, ku
rios pasiliko po jo įtekme. Su tuom tai tik
slu atėjo jis tarp kaimo žmonių ir priėmė 
tarnystę pas vieną iš dorųjų ūkininkų, vie
nok blogai tenai jam sekasi. Prie to dar 
pamylėjo gražią dukterį to ūkininko ir da
bar jaučiasi dideliam keblume, nes nežino, 

; ar ta gražioji mergaitė prijaučia jam tame, 
ar ne. Ir dargi nežino kaip jai išsireikšti, 
kad jis ją myli, nes jis slėpdams jai savo 
meilę, privalo tuojaus išreikšti, kad jis nė
ra kaimiečiu, bet turtingu- ponaičiu. O vie- 
nok bijosi, kad tuomi nepažeminti savo ti
kslo, nes graži mergaitė netikėtų tur
tingam ponaičiui. Na, ir ką pasakysi ant 
to, Maryte?

Marytė: Aš? Visupirmu pasakysiu, 
kad jus, Antanai laikau už tokį žmogų, 
kurs nėra prastu,nes paprastas žmogus ne
pataikytų teip kaip jus dabar kalbėjot. O jiegas, turės daug nukentė 
kaslink jūsų apysakos, tai tuom esu labai 
žingeidi, kaip ten turės pasibaigti.

Antanas: Matai, Maryte, galas tos apy 
sakos priguli nuo tos gražios mergaitės.. 
Klausiu tavęs, Maryt, ką tu linki tai gra
žiai mergaitei?

Marytė: Ir ką aš turiu linkėti? Jeigy 
man toks ponaitis pasitaikytų, tai tiesiog, 
jam atsakyčiau, kad nieko iš to nesusikurs, 
nes jam yra tik tinkamos dvaro panaitės,, 
o ne kaimo mergaitės.

Antanas: Bet žinok, Maryte, kad ta 
gražioji mergaitė nežino, kad tai yra tur
tingas ponaitis. • ■

Marytė: Kur ten nežinotų... Juk ki
toks apsiėjimas pas tokį ponaitį. Ar ir jus, 
Antanai, manot, kad aš nepažinau kuomet 
jus atėjot pas mus, kad jus nesat iš sod
žiaus?

Antanas: O tai kuomi mane esant, 
manai?

Marytė: AŠ? Ar aš žinau už ką turiu 
jus? Tikstą aš žinau, kad jus ne iš sod
žiaus. Aš jau seniai sakiau matutei, kad 
duotų jum geresnį valgį. "

Antanas: Ir ką tavp matutė pasakė?
(Toliaus bus)

(Komedija šešiuose aktuose su dai
nomis ir šokiais)

Lietuvių kalbon verte .
. Z. BAGDŽIUNIUTČ.

(Tąsa)

vietose, 
niekas 

už

ko. Ei, tai biskį jau ir švenčiasi, bet kas 
man iš to dykinėjimo, ką čia aš labai pai
sau? Geriaus uždainuosiu,

Ten, kur mus Nemuns banguoja 
Plaukia, siubuoj pamažu, 
Mano tėvynė, brangioji 
Ten šalis miela, gražu. '

Vladas (įeina juokdamasis, net už šo
no laikosi): Ha —ha — ha! Tai surėdymas 
Dievo, ha-ha — ha! Kas atsitiko tai at-į 
sitiko. Ha — ha —ha! Bemaž ko nuo juo
ko nepaspringsiu. Ha — ha.— ha! Kaip 
gyvenu, dar nemačiau tokio gramozdo 
berno kaip Antanas. Mat, po pietų atsirio- 
glino tas gramozdas į kluoną, norėdamas 
man padėt kulti. . Kaip ėmė mataškuot 
spragilu, tai maniau, kad ir spragilas nu-; 
truks; bemaž ko nenumiriau iš juoko, o į 
jis matydamas mane juokiantės, dar labiau 
pradėjo mataškuoti; bet-gi, kad davė vie-: 
ną syk į kaktą, tai net mane šiurpuliai pe
rėjo nes tuojaus parvirto ant šiaudų ir net 
nei kojos nepajudino. Sako, pas mus dzūkai 
nezgrebni, o čia žemaitis ir nežino nei kaip 
spragilą į rankas paimiti. Ha —h 
(dainuoja):

Esu sau žmogelis, šarpus

Kaip reikia raugti ko
pūstus.

Pirmiausiai kopūstų gal
vas reikia apvalyti nuo ne
reikalingų lapų. Pjaustyti 
reikia, ar tai peiliu, ar tai 
oblium, ant čystos paklodės. 
Kuomet- laikas dėti stati-! 
nėn supjaustytus kopūstus,1 
statinė turi būti išmazgota' 
kuogeriausiai. , Dugną sta-! 
tinęs reikia apkloti kietais,' 
švariais kopūstų lapais, ge
rai apipiltais druska ir kmy 
nų sėklomis ir ant viršaus 
tų galima dėti supjaustytus 
kopūstus. Kuomet supjau
stytų kopūstų prisideda su- 
lyg rankos alkūne, tada vėl 
reikia užpilti eilę druskos 
su kmynais ir vėl dėti sup
jaustytus kopūstus ir teip 
net iki statinė bus pilna, vis 
nepamirštant įdėti druskos 
su kmynais. Kada statinė 
pridėta kopūstais iki pusei, 
tada reikia sugrusti su ko
kiu nors, sunkiu "daiktų,"Sa
kysime, su šlėga. Sugrusti 
reikia teip, kad paviršius 
butų kietokas ir lygus, be 
jokių įdubimų. Teip pada
rius, vėl dedasi kopūstai ! 
augščiau nurodytų budu, 
kol statinė pilna. Pridėjus 
pilną statinę, * viršų apdėti ’ 
kopūstų lapais ir ant tų už
dėti dugną teip, kad pri
dengi visą plotą statinės vi
duje. Dugne turi būti grą
žtu išgražintos skylutės, 
kad kopūstuose radęsis van
duo galėtų išsisunkti į vir
šų. Ant dugno reikia uždė
ti akmenį, kad sugrustus 
kopūstus neiškeltų į viršų. 
Teip padarius, po trijų sa
vaičių kopūstai jau bus ge
ri. Tada reikia nuimti ak
menį ir dugną, nusemti ten 
susirinkusį vandenį, numaz
goti pelėsius nuo statinės 
sienų, nuo dugno ir akmens 
ir kopūstus apilpilti tyra 
vandeniu, teip kad vandens 
butų ant kopūstų piršto gi
lumo. Imant kopūstus-iš sta
tinės, visada reikia juos iš
lyginti, kad nebūtų duobių, 
užpilti vandeniu, uždėti du
gną ir prislėgti akmeniu. 
Svarbiu dalyku yra, kad 
kopūstai turėtų gerą kvap
snį, butų gardus ir nesuvel- 
ti su pelėsiais, kas savaitė 
reikia apmazgoti statinės 
vidų, dugną ir akmenį ir 
daboti, kad pelėsių niekad 

; nebūtų.

! * Antanas: Marytė, ne galvą, bet širdį
man skauda.

Marytė: Tai turbut iš susikrimtimo, 
kad jums tokią nelaimė atsitiko.

Antanas: Prisėsk prie manęs ir kalbė
kis su manim, gal nustos man širdį skau- 

I dėti.
Marytė: Kad tik gelbėtų jums mano 

pasikalbėjimas, tai nors ir visą dieną kal- 
bėčia.

Antanas: Ištikrųjų, Maryte, pagelbės. 
Tiktai prisėsk, ot čia prie manęs, o aš tau 
papasakosiu vieną apysaką.

Marytė: Ir kodėl ne (sėdasi arti Anta-

“Saulės“ Kuisai.
Nuo seniai pasaulyje ži

noma ta teisybė, kad visuo
met yra lengviau išpeikti 
keno-nors darbas, Kaip pa
čiam kas-nors padaryti

Po šiai dienai Ąenutyla 
musų visuomenėje čia ir Eu 
ropoję ginčai apie įvairių 
draugijų darbus Lietuvoje 
prieš karę ir jų tarpe apie 
“Saulės” draugiją ir jos ku
rsus Kaune. ,

Kiti musų laikraščiai kaip 
tik ima rašyti apie tą drau
giją ir jos kursus, taf tuo
jau visa kiaurai išpeikia, iš- 
pravardžioja — išvadina 
klerikališka.

Prie jų galima pritaikyti 
augščiąu išreikštoji mintis, 
kad jie lengvai išpeikiar kitų 
darbą, patys hieko gero ne
padarę. Ir kaip dar jie*va
ro tą savp peikimb darbą — 

1 pasigavę kokį-nors vieną 
atsitikimą arba remdamiesi 
keno-nors pasakymu, įsikan 
da šmeižti ką-ųprs ir šmei- 

Įžia, neturėdami jokių kitų 
svarbesnių priekaištų, kaip 
tik tai, kad tas yra kitos 

Į sriovės žmonių daroma, pa- 
vyzdin tas yra klerikališka, 

, o įsigilinti ir ištirti dalyką 
i visai nesirūpina.
į Teip, mes visur girdime 
apie “Saulės” kursus, girdi- 

■ me juos vadinant klerikališ- 
kais ir tuom juos jau pas
merkiama, nepasirapinušriš 
tirti kiek ir kokio darbo jie 
musų visuomenei* yra atlį-

Ar jus vaikas.žinda pirštą? vienas turėtų į jus atkrei- 
Męs labai tankiai susitin- pti atydą ir parodyti jums 

kurie į nemalonumą (nes yra žmo
nių daug, kurie piktinasi iš 
tokių kalbų ar juokų), nero
dykite šposų, kurie mergai
tėms netinka,negi norėkite, 
kad kas kitas juos rodytų, 
kaip darbuose, teip 
žiuose.

Pasilinksminimų 
elgkitės teip, kad 
negalėtų jus papeikti 
jus pasielgimus. Atminkite, 
kad mergaitės, bent tūlos, 
turi tokias reputacijas, kad 
jos prasižengia prieš auklė
jimų morališkąjį reikalavi
mą, nevien žodžiais, \bet ir 
pasielgimais, kurie kaipo 
mergaitėms netinkanti, duo 
da papiktinimą kitiems, 
esantiems toje pačioje drau
gystėje.

Zulinimasis su jaunikiais 
apie kampus ar kad ir savo 
namų duris vėlyvame laike, 
ar su jais' praleisti ilgas va
landas toliaus nuo namų, 
niekad ir niekuomet nesis
kaito prie gero išauklėjimo, 
pagal morališkumo reikala
vimus. Siuntinėjimas jau
nikiams signalų ant dviejų 
dešinės pirštų ir juokavima- 
sis prie to, yra tai drąsus-1 
peržengimas rabežiaus išau ’ 
klėjimo. Neklausymas tėvų 
ar senesniųjų padraudimo, 
murmėjimas prieš juos kuo- * 
met prasergsti reiškia pik
tumo reputaciją, kuri* yra ' 
didžiausia rykšte mergai
tėms, kurios šitą reputaciją/ 
toleruoja, nes su tokiomis [ 
reputacijomis sunku ištekė- ; 
ti už vyro, reikia ilgai žy
dėti, o kitoms tenka ir nu
vysti, be atsiekime savo 
laukiamojo tikslo. O jeigu 
kartais ir susigriebia to
kios pikčiurnos kokį šiau- 
dadušį, tai jų gyvenimas nė
ra , šeimyniškas gyvenimas, 
bet tikrasis pragaras, nie
kad negęstantis.,

Todėl, kiekviena mergai
tė,būtinai turi saugoti sa
vo mergystės garbę, nes tik 
ją vieną turi, o jos netekus, 
niekas kitą jau nesuteiks. 
Visur,ir visuomet rodykite 
savo gerojo išauklėjimo ma-, 
nieras. Atminkite, kad vy
rai visur ir visuomet mėg
sta žaisti su tokiomis mer
gaitėmis, kurios ignoruoja 
tikrąjį išauklėjimo būdą, 
elgdamosios priešingai mer 
gystės pareigoms, bet jų 
niekad neveda sau už mo
teris ir jas laiko ant juoko, 
ant išjuokimo. O jeigu kar
tais “iš bėdos” ir susituo
kia, tai po trijų dienų atsi
duria kitam Amerikos kra
šte palikęs savo pačią “pu
pas raujant”. Vyrai turi 
tokius naravus, kad nors 
jie ir mėgsta žaisti su mer
gaitėms, kurios nesilaiko ge 
ro išauklėjimo rubežių, bet 
apsivedimui jieško tylios, 
ramios darbininkės ir to
kios, kuri daboja namus, o 
ne jaunikius ir įvairios rū
šies vakaruškas — tokią 
veda už? moterį.

Todėlgi, mergaitės! Lie
tuvoj mergaitės, visuomet 
turėjo gerą vardą ir saugo
jo mergystės garbę. Man 
hbai norėtųsi, kad ir čia 
Amerikoje, lietuvaitės lai
kytųsi išauklėjimo rubežių, 
kas jas apsaugos nuo skriau 
dos. Jeigu jus gėrėsitės šil
kinėmis šlebėms, baltais če- 
verykais, rinkėmis ant ran
kų, skrybėlėms su dideliais 
bryliais ir neturėsite man
dagumo, nuolaidumo ir pa
klusnumo prieš senesnius, 
jeigu dabosite, kad tik nuo

lės” kursuose nekurį laiką 
mokiniu, pačiam ištirti ant 
savęs ir pamatyti “Saulės” 
kursų veikimas nuo pra
džios jų atsiradimo ir to
liau šelpti jų gyvavimas 'ir 
jis turi pasakyti, kad “Sau
lės” kursai savo gyvavimu 
įrašė keletą puikių lapų 
musų tautinės kultūros is- * ‘ 
torijoje. Kad tai teisybė, 
galėsime įsitikinti iš žemiau 
sekančio aprašymo, kuris 
yra atlikta visai bešališkai, 
šiame aprašyme — tai nu
piešti teisingai visa teip, 
kaip buvo, vengiant ką-nors 
saviškai aiškinti, ar_pridčtt

, Kursų atsiradimas.
Saulės kursai atsirado 

tuojau po Didžiajam lietu
vių Seimui Vilniuje, 1905 
m., kuomet žmonės pradėjo 
varyti laukan iš Kauno gu
bernijos rusus mokytojus ir 
iškilo reikalas turėti lietu
vių mokytojų.. Išėjusių Vei
verį jų seminariją (Suvalkų 
gubernijoje) lietuvių moky
tojų toli gražu neužteko, 
kad užėmus visas mokytojų 
vietas Kauno ir Vilniaus 
gubernijose ir todėl 1906 
met. būrelio kunigų įr inte
ligentijos, susispietusios 
apie “Saulę”, Kaune pradė
ta svajoti įsteigti tokią mo- 

’ kyklą, kuri rengtų mokyto
jus. Ir tam tikslui, nepra
šius visai valdžios leidimo, 
kadangi tuomet dar Veikė 
pažadėtosios 17 d. Spalio 
manifesto draugijų ir kito
kios laisvės,būrelio mokyto- ' 
jų tais metais buvo padary- * 
ta tokių kursų pradžia. Jo
se buvo keliolika jaimikai- 
čių ir visai suaugusių vyrų 
iš visų Lietuvos dalių, suk
viestų privačiu budu, per 
pažįstamus. Mokinama bu
vo lietuvių ir rusų kalbos, 
aritmetikos, geometrijos, is-
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torijos, geografijos, braižy
mo ir kitų reikiamųjų mo
kytojams žinoti dalykų. Mo 
kytojais buvo: p. p. Tarnas 
Žilinskas, Lebeckas, Matu- 
levičia ir Vasiliauckas. Kur
sai gyvavo pasekmingai ke
letą mėnesių, bet valdžia 1 
greitai pradėjo kliudyti ; 
jiems; kad neturėjo leidimo : 
ir jie priversti buvo užsida
ryti. Kiti mokiniai iš jų bet- : 
gi išlaikė mokytojų kvoti- ; 
mus ir mokytojavo Lietuvo
je.

Viešas “Saulės” Kursų 
įkūrimas.

Po to tas pat “Saulės” 
kunigų ir intėlingentų bū
relis ėmė rūpintis išgauti 
valdžios leidimą įkurti pri
rengiamuosius “Saulės” ku
rsus ,ir ačiū 'geram kunigo 
Olšausko mokėjimui apsiei
ti su valdininkais, tas leidi
mas gauta ir pagalios rude
nį 1^07 metais “Saulės” 
kursai buvo atidaryta vie
šai. Kursų užveizėtoju buvo 
pakviestas J. Vokietatis, 
darbštus, energingas moky
tojas, pabaigęs Veiverių 
Semiųariją, vėliaus išlaikęs 
matematikos naminio mo
kytojaus kvotimus ir moky
tojavęs 6-kliasoje mokyklo
je, Lenkuose. Mokytojais 
buvo pakviesti: p. Tarnas 
Žilinskas, Veiverių Semin., 
mokytojas — emeritas, mo
kyti lietuvių kalbos ir mate
matikos III kurse; p. Feli
ksas Damijonaitis, baigęs 
Veiverių sem. ir Pedagogi
nius Kursus Varšavoje, mo
kyti visų dalykų I kurse, 
prisiekusis advokatas Ole
ka, dirbęs Kauno Apygar
dos Teisme, mokyti lotinų 
kalbos; daktaras R. šliupas, 
ląokyti higijenos; mokyto
jas Škėma, baigęs Tifliso 

^Mokytojų Institutą, mokyti 
" rusų Kalbos; ponTšefleriene į 

mokyti vokiečių kalbos, ku- : 
nigas Januškevičius, Žemai- , 
čių Dvasiškosios Seminari- j 
jos profesorius mokyti ti- . 
kybos.

Buvo plačiai paskelbta po t 
visus laikraščius neskiriant 
ir pirmeivių, įstojimo sąly
gos ir paraginimas stoti į ; 
kursus.

Į tą paskelbimą atsiliepė 
jaunimas iš visų Lietuvos 
dalių ir pirmais metais į 
kursus įstojo 70—60 moki
nių įvairiausio amžiaus, pra 
dedant nuo 13 ir baigiant 
35 metais; su įvairiasiu iš
silavinimu pradedant nuo 
baigusiųjų pradžios moky
klą ir baigiant išėjusiais 

* gimnazijas; įvairiausių pa
žiūrų —*> vieni buvo veikę ir 
nukentėję 1905 metais ir 
buvo pirmeivių pažvalgų ar
ba net ir socialistų, kiti apie 
jokį veikimą nebuvo 'dar 

* mąstę.
Ir kas įdomiausia, kad į 

mokyklą buvo prileisti ly
giomis tiesomis vyrai ir 
moterys, — drauge įsėdėjo 
ir mokinosi vienose kleso- 
se. Tai nereikėtų užmiršti 
visiems tiems, kurie išsijuo
sę šaukė, kad “Saulės” drau 
gija buvo grynai atžagarei- 
viška.

Pirmaisiais mokslo me
tate III-iame kurse buvo vi
sų daugiausiai mokinių, 
kiek pamenu apie 30, kiek 
mažiau pirmame — apie 
25, ir apie 15 antrame.

Valdžia kursams buvo ne
prielanki. Užveizėtojui ir 
“Saulės” draugijai reikėjo 
nuolatos duoti mokyklų di
rekcijai ir gubernatoriui 
visokių paaiškinimų apie 
kursus. Kursų butas buvo 
Milerio name, Naujojoje 
gatvėje po Žaliuoju Kalnu 
ir aplink turėjo medžių ir 

(Toliau® bus)

■■ - ’ ... . kur yra rinkos (marketai),
SB ŪKININKŲ DIRVA tŽ|| rimui tavo ūkės produktų. 

=■-..= ■ , . •1; 1 1 " ~ — ■ - -*■----------- -M Pirk gerą žemę, kad ir bran
gesnę, kad turėtum iš jos 

deda savo pjuti,' pakirsda- į naudą ir nereikalautum ap
mos javų ir daržovių šak- j sidžiaugti vien savo sunkiu 
nis, arba jaunus diegus prie' darbu.
pat kelmelio. Savo pragaiš-; Kada išpildysi visus šiuos 
tingą darbą jas varo iki pa- i nurodymus ir patarimus, 
baigai Birželio mėnesio ir‘gali būti tikras, kad ūkė 
tada lenda į žemę, kaipo ler gausiai tau užsimokės ir 
vos. Pradžioje Liepos mė- busi laimingu. Geresnių vie- 
nesio jos vėl pasirodo ir de- tų ukėms patariama jieško- 
da daug kiaušinių, iš kurių ti Wisconsino ir Michigano 
vystosi jaunikliai gyvūnai, valstijose. Daug lietuvių 

Išnaikinimui šitų pavojin- ukiftikų šiądien gyvena ukė- 
gų kirmėlių, kas turi rupė- i se ir jomis džiaugiasi aplin- 
ti kiekvienma ūkininkui, rei1 kė$e Scottville, Mich. ir 
kia žemę išarti ir išakėti > Thorp, Wis.
rudenio laiku, vėlai, kuomet į 
prasideda gruodas. Tokiu; 
budu tos bjaurybės, išver-' 
stos ant žemės paviršiaus, 
sušals. Galima tą patį dary-i

Užgiedokit vyturėliai

— - 'j-/
Arimas rudenio metu. (
Artinasi ruduo, o su juo- j 

mi ir laikas arimo rugienų, 3 
ar kitokios dirvos, ant ku- , 
rios augo pasėti javai. Kiek- , 
vienam ūkininkui yra žino- ] 
ma, kad kaip tik nuo dirvos 
suimami pėdai, tUojaus rei
kia išeiti su plugu ir rugie
nas aparti. Yra tokių ūki
ninkų, kurie, dar pėdams 
stovint ant lauko, jau pra
deda arti, kad greičiau 
šiaudgalius pakavoti žemėn. 
Ankstyvas rugienų apari- 
mas beveik yra reikalingu, 
jeigu ant tos pačios žemės 
norima sėti žieminius ru
gius, kviečius, miežius, so
dinti ropes, gručkus, bar
ščius ar sėti pašarui žolę ar 
vikius.

Ūkininkams yra žinomu, 
kad gerai anksti aparti ru
gienas, nes tuomi neduoda
ma progos suaugti varpu
čiui ar kitokioms žolėms, 
kurios įgiję jiegą, stelbia 
augančius javus. Kas nori 
išnaikinti žoles savo" dirvo
je, privalo kuogreičiausiai 
žemę užarti, tik arti nerei
kia giliai; užtenka, bile tik 
žolių šaknįs pakertamos ir 
žemė liekasi pridengta. Kad 
tą padaryti, yra sunku nau
dojant paprastą plūgą. Ge
riausiai tam panaudoti akė- 

1 čias su sprenžinomis, val- 
kiojant jas skersai ir išlgai. 
Suprantama, akėčiomis ga- 

1 Įima pasinaudoti tik prie 
lengvos žemės, prie smėlio, 

’ bet kur žemė prie molio, 
į yra reikalingas plūgas.
’ Rudenyje arimas reika- 
’ lingas ir todėl, kad žolės 
' nespėtų peržydėti ir savo 
. sėklas išbarstyti, nes kaip 
sėklas išbarsto, tai pavasa- 

' rio sulaukus ir geriausia 
■ ūkininkas išnaikinti jas nes- 
’ tengia. O kada rudenyje 
‘ anksti, dirva užariama, tad 

žolės, kad ir kasžinkaip bu- 
1 tų sužėlę, apartos supuva ir 
'• bent didesnė dalis jų žūva.

Apart žolių išnaikinimo 
arimas rudens laiku ir teip 
reikalingas, nes žemė per 
žiemą turi progą atsilsėti ir 
pavasaryje būna lengvesnė, 
delko pasėti javai geriau 
auga.

Ūkininkų rykštė.
Kirmėlės angliškai vadi

namos “cut warms”, Ame
rikos ūkininkams yra tikrą
ją rykšte. Padaro jos did
žiausius nuostolius pievoms, 
kukurūzams, laukams užsė
tiems žole, bulvėms ir dar
žovėms. Jos pakerta pagal 
šaknis kiekvieną augalą ir 
tada augalas turi sunykti. 
Kartais atsitinka, kad ši
tos kirmėlės, paveizdan, ku
kurūzus teip išnaikina, kad 
ūkininkai turi po du, tris 
kartus juos išnaujo sodinti’ 
Tos kirmėlės išsivysto iš 
kiaušinių, kuriuos tamsiai 
ruda pataitė padeda vėlyvu 
vasaros ar ankstyvu rudens 
laiku. Jaunos kirmėlaitės 
gyvena arti augalų kelme
lių, dėl šavo mažumo nieke- 
no nepatėmyjamos. Rude
nio laiku jos nuostolių dar 
nedaro. Dienos laiku slėpėsi 
žemėje, ant vieno colio gi
liai, o ant nakties išlenda 
ant žemės paviršiaus, jieš- 
koti ma 
nant, j<
auga. Žiemos laiku jos*gy- 

; vena žemėje giliau, dau- 
i giaųsiai tokiose vietose, ku- 
> rios yra apaugę žolėmis, 
i angliškai vadinamomis

Daug lietuvių

Kaip padauginti agra
stų krumus.

Turint vieną diktą agra- 
ti ir pavasario ankstyvu lai- i stų krūmą, savo laiku gali- 
ku, panaudojant akėčias, ma iš jo turėti kelioliką 
vadinamas “disc”. Ant ma- krūmų. Lengviausis būdas 
žesnio žemės sklypo jas ga- šiame reikale yra toks: Ap- 
lima išnaikinti su pagelba link krūmą reikia iškasti ne 
nuodų. Nuodų sutaisymui; gilę grabutę, vėliaus kraš- 
reikia padaryti mišinį, kurs tutinęs šakelės jau esančio 
susidės iš y2 svaro “ paris ’ krūmo palenkti skersai gra- 
green”, 50 svarų kvietinių i butę ir apipilti palenktąsias 
pelų ir dviejų galonų van- i Šakeles, žemėmis taip, kad 
dens. “Paris green” reikia .viršūnės liktųsi lauke ir 
sausai sumaišyti su pelais. 
Vandenin įdėti kiek cyropo 
ir sumaišius, supilti į pir
mąjį mišinį. Sumaišyti vis
ką, kad butų visas mišinys 
tirštai miklus. Iš to mišinio 
reikia padaryti smulkius ku 
kūlelius ir tuos išbarstyti 
ant šviežiai suartos ir iša
kėtos dirvos, prieš pat sėji- Tada reikia jais atkasti ir 
mą ar so’dinimą javų ar pašodyti kur reikiant. Va- 
daržovių. Tokiu budu, kir-; saros laike, kada būna sau- 
mėlės, jieškodamos ir neras- sa> tokias naujai pasodytas 
damos kitokio maisto, grei- šakeles reikia tankiai palai- 
tai suės tuos kukulėlius ir styti ir apipilti smulkiais 
tuojaus išstips. Išbarstyti .'mėšlais. Pirmais metais ne
reikia po piet ar prieš vaka- ra ką paisėti ant vaisių, bet 
rą, nes tuom laiku kirmėlės į ateinančiais metais tos ša- 
labiausiai jieško maisto. kėlės turės vuogų gana 
Tokių nuodų, perdirbtų į į daug. Tai lengvas ir papra- 
kukulėlius, 25 — 40 svarų stas būdas.
užteks vienam akrui žemės..

Ūkininkai, kurie darė j 
bandymus su čia paminė-! 
tais nuodais, sako, kad pa-i 
sėkmės buvo kuogeriausios; : 
prie kiekvieno nuodų kuku-; 
lėlio rasta 4—5 kirmėlės ne-į 
gyvos. . ,

Apie blėdingumą tų “cut 
warms” gali kiekvienas su
prasti, kad ir isto, kad jos 
pakerta šaknis vuogų krū
mams, o kukuruzus, kar
tais, kaip žirklėmis nukerta 
pagal žemę, arba diegus pa
lieka be jokių šaknų. Jos 
gyvena ir veisiasi daugiau
siai tokiose vietose, kur au
ga įvairios žplės. Ir jeigu 
jos nebus energiškai naiki
namos, liks ūkininkams 
skaudžiausia rykšte.

viršūnės liktųsi lauke 
taip padarius, tais šakeles, 

| kurios žemėmis apipiltos, 
nupjauti nuo kelmelio, iš ku 

irio jos auga. Geriausia tą 
darbą atlikti rudenio laiku, 
arba ankstyvame pavasario 
laike. Už kokių dviejų sa
kaičių užpiltos žemėmis ša
kelės jau turės savo šaknis.

SVEIKATOS}
DARŽELIS }

Užgiedokit vyturėliai,
Dainą sutartinę, 
Sanjausmingi jus balseliai 
Lai kuten’ krutinę.

Lai paukštelių balsai skamba 
Tarp girios medelių, 
Tegul linksminas drugeliai 
Tarp margų gėlelių.

Tegul skamba švelnus tonai
Sodne tarp šakelių
Ir lai džiaugias tenai širdis, 
Lietuvos seselių!....

Vyturėlis aušrai tekant, 
Kelias kuoankščiausiai, 
Budina dieną iš miego, 
Skrysdamas kuotoliausiai.

Suskambus dausoj varpeliui, 
Nubunda paukšteliai,
Bunda žmonės, bunda sąulė, 
Bunda ir laukeliai...

Džiaugias, linksminas, ačiuoja, 
Kad ankstį prikėlė, 
Šypsos skaisti saulužėlė, 
Šypsos marga gėlė.

Ir sesutė atsikėlus,
Bėgą į darželį,
Kad prie lupų* prisispausti 
Rasotą žiedelį.

Bevaikščiojant, besvajojant 
Po rūtų darželį, 
Vyturėlis čiulba, gieda — 
Eit rengti kraitelį.

Staklužėlėms subildėjus,
Ji linksmai dainuoja,
Jai sodelyj gegužėlė, 
Pritariant kukuoja.....

Apie puikų ir jausmingą 
Pavasario rytą, 
Apie'gražųjį pasaulį;
Gamtos surėdytą.

Apie bangas Nemunėlio
Ir jojo krantus,
Kaip jaunimas ten praleidžia 
Laimingus laikus.

Kaip ten čiulba, lankštingalėlės 
Ir kukuoj gegutės;
Dabar gailiai rauda brolių 
Mylimos sesutės!....

J. Svyrunėlis.

X. W. K.—A.

Rusijos piktoji dvasia

■siuntinius su dovanomis pas popiežių, kac.d 
:. popiežius neišpildytų tavo reikalavimo.. 
Męs Jūsų Didybei paaiškinti norime, kad 
tokiuose dalykuose, ar tam panašiuose, po
piežius neturi jokios galės ir todėl negali 
išpildyti tokius ir tam panašius prašymus; 
popiežiaus valdžia yra tiktai ant dvasiški- 
jos; ant karalių ir kunigaikščių yra val
džia tik vieno Rymo ciesoriaus, kunuomi 
yra Vokietijos kaizeris. Jeigu jus didybė 
geidžia, tad aš noriu liktis Jus ištikimu 
tarnu ir tarpininkų pas ciesorių, kad Jus 
didybės pageidavimas išsipildytų. Aš tą 
noriu atlikti slaptybėje ir su pasitikėjimu 
Jus Didybei ir pasistengti, kad Jus Didy- 

ibės garbei niekas nepakenktų. Su karštu 
■meldimu, kad viskas liktųsi slaptybėje, Po- 
! ppelis užbaigė savo patarimų kalbą pas ca-

1

j

Kaip pažinti gerai penimą . 
kūdikį. ;

Budas, kad pažinus, ar 
kūdikis yra gerai penimu ; 
ir ar jam suteikiamas penas 
eina į naudą, lengviausiu 
yra spręsti ant kūdikio sun- ' 
kūmo. Vaikutį visuomet rei
kia pasverti bent kartą sa
vaitėje. Paprastai, bent dau 
guma kūdikių, pirmose 
savaitėse po užgimimo, žu
do svarumą. Vienok nenus- 

Į to ja savo svarumo toki kū
dikiai, kurie yra gerai pri
žiūrimi ir gauna užtektinai 

į vandens gerti. Kūdikiai, ku- 
Į ką reikia žiūrėti perkant' rie gauna atsakantį peną, 

ūkę. svarume kįla nuo 4 iki 7 un-
Kas rengiasi pirkti ūkę, j cijų kas savaitė. Jeigu sva- 

privalo tėmyti žemiaus pa- rūmas ant tiek nesididina, J_ ,____ __ x__.___ ._ IS.
tad greitai reikią pasitarti 
su gydytoju, ne atsižvel
giant, ar kūdikio skilvys 
veikia gerai, ar ne. Tokiame 
atsitikime, gali būti, kad 

Į motina neturi užtektinai 
■ peno, arba pienas neturi už- 
i tektinai maisto, o gali būti 
ir tas, kad piene įvyksta ko- 

įkia permaina. Tankiu atsi- 
I tikimu yra tas, kad motinos 
nenormališkumas, išsigan-

(Tąsa) 
pažeminimu carų luomo. Bet išleidimas 
dukters už našlio Maksimilijono, kurs yra 
įpėdiniu Vokietijos sosto, yra galimu. Ir 
šita propozicija atrado prielankumą, bet 
pasekmės iš to neišėjo.

Poppelis, kaip gudri lapė, matydamas 
ir suprasdamas, kad kur negalima peršokti, 
ten reikia palysti, pasiryžo už bilekokią 
prekę pritraukti carą arčiau savo kaizerio, 
pasišventė sunaudoti visas savo gydrybes 
ir intrigas, kad kaip nors pradėta motery
stė nenueitų niekais.

Vokietijos pasiuntinys spriaudžia sa
vo intrigas tarpan popiežiaus ir 

Lenkijos karaliaus.

Čia tai ir matosi gudrioji Poppelio po- 
įlitika, kurioje aiškiai matoma, kad “du 
; metai tam atgal”, kaip dasižinota, kad 
■ lenkai buvo priešingi karaliaus vainikui, 
i kurio geidė Rusijos caras.

Caras atmeta pasiūlymą kaizerio, kad 
priimtų karaliaus vainiką.

Kaipo ypatišką pasitamavimą Pop
pelio, caro priimta su malonumu, bet su 
kunigaikštišku honoru, atmesta pasiūlytas 
paaugštinimas užrubežinio pavaldinio. Ca
ras su pasididžiavimu pasakė: “Męs, iš 
Dievo malonės, gyvename savo viešpatys
tėje ir kaip iki šiol netroškome niekeno 
paaugštinimų, teip ir dabar netrokštame”.

Poppelis girdėdamas tokį atsakymą, 
[nedrįso daugiau savo propozicijos statyti 
(carui. • . .

Poppelis bijosi grįžti per Lenkiją.
Poppelis įskundęs lenkus carui, nedrį

so grįžti namo per Lenkiją, ir kaip rašo- 
ma, grįžo per Švediją, bet kelionėje susir- T; 
go Luebecke. Po trijų savaičių sirgimo, jis v 
prašė kaizerio leidimo, keliauti į Nuenber- J| 
gą, dėlei pagerinimo sveikatos. Nuenberge “ 
pagrįžęs prie sveikatos, iš ten iškeliavo 18 
d. Birželio, 1490 metuose ir savo tarną, Jo
ną Seider, išsiuntė į Maskvą, kuriam pa
liepta pakviesti caro pasiuntinius pas kai
zerį.

Poppelio užmegsti ryšiai laikosi 
iki visasvietinės karės.

Poppelis, sunaudojęs visus savo pro- 
gumus ir, jausdamasis, kad dalykai prade- - 
da krypti ne pagal jo pageidavimą, kad ca
ro širdį suminkštinti, savo pasiuntiniui 
įdavė nuvesti tris Lūšis, kaipo ■* dovanas 
carui. Caras pasiuntinį priėmė, bet įssižei- 
dė dovanomis id jų nepriėmė, savo pasiun
tinius pas kaizerį vienok nusiuntė ir nuo 
tada prasidėjo tarp Rusijos ir Vokietijos 
prietelystės ryšiai, kurie per 400 metų bu- 

Ivo geriausiuose prietikiuose, net iki šiądie- 
ninės, visasvietinės karės.

Vokiečiai giriasi, kad jie Rusijon 
įnešė kultūrą.

Poppelio Užmegsti ryšiai tarpe Rusijos 
ir Vokietijos buvo nevien politikos reika
luose, bet ir kultūros, kadangi, anot minė- 

Į to žurnalo, tas viskas būva kodidžiausia 
[nauda Rusijos viešpatystei, nes: Pirmiaus * 
‘ Rusija neturėjo jokių kasyklų, 
(turėjo rupinties šalies pramone.

Bajorija 
Bet nuo

i
ii

■

to. Iki žiemai užei- 
jau pusėtinai pri-

jos išlenda iš žemės ir pra-

duodamus patarimus ir ta
da išeis gerai.

Rengianties pirkti ūkę, 
reikia atminti, kad ūkė tai 
reiškia tą patį ką išdirbi- 
mas plytų ar vedimas ko
kios pramonėlės. Reikia at
minti pirmiausiai, busian
ti tavo kaimynai, yra žmo
nės, su kuriais reiks gyventi 
teip kaip su prieteliais, Jei
gu apsigyvensi tarpe žmo
nių, kurie bus netaikus, ne
galėsi atsakančiai vesti ūkę. 
Pasirink tokią vietą, kuridj Mimas, nerviškumas ar ki- 
reikalui esant, galėtum gau 
ti sau darbą. Persitikrink, 
apielinkėje, kur rengiesi pi
rkti ūkę, ar sveikas klimatas 
ir ar yra geras vanduo. Iš
tirk sąlygas komunikacijos 
geležinkelių ir kaip brangus 
persipntimas daiktų (frei- 
taa). Sužinok, kaip arti ir

tokia kliūtis atsiliepia ant 
kūdikio sveikatos. Todėl vi* 
suomet, užtėmijus kųdikį 
neturinti reikalingo svaru
mo, reikia greitai kreiptis 
prie gydytojo, klausiant jo 
patarimų, nes tik gydytojas 
tame yra tarpininku.

Patarlės esama: “Užmiršo jautis, kad amžjy, kaip Karamsin pasakoja (VI.177), 
jis yra veršiu buvęs”. Teip išeina ir su šiaurįnėje dalyje Rusijos viešpatystės slė- 
šiuom dalyku. Vokietijos pasiuntinys kaip i pesj žemėje dideli turtai. Po ištyrimui tų 
kada užmiršta, kad viduriniuose amžiuose krašXų, Ivanas III pasigedo prityrusių kal- 
Vokietijos viešpatystę suartino su Rymo nakasių. Gavo juos iš Vokietijos. Jau an- 
viešpatyste niekas kitas kaip popiežius, Įj-nose metuose po pasiuntinystės Poppelio, 
Leonas III, 25 Gruodžio, 800 m. Poppelis, 1491 metuose, iškeliavo du vokiečiai, Jo- 
kaipo pasiuntinys nuo krikščioniško vai- hann jr Viktor sykiu su Andrium ir Vasi- 
dono, kurio “ciesoriaus” titulą perstatyda-. lium Boltlin iš Maskvos, jieškoti sidabro 
mas popiežiui, nesigėdėjo, apart stačiati- sluogsnių. Po septinių mėnesių, minėti vy- 
kiško rusų caro, pažeminti sykiu ir popie- raj SUgrįžo, parnešdami naujieną, kad su- 
žių, bile tik tas viskas išeitų naudai jo kai-1 ra(j0 turtingus vario sluogsnius, besitesian- 
zerio, kad tik jį išaugštinti ir perstatyti £jus p^r jp verstų tolumo. Buvo tai didelė 
kaipo vienatinį karaliaus titulų dalintoją naujiena didžiam kunigaikščiui, carui, ku- 
visoj Europoje. Vedamas nteisingų gudry- rj0 paliepimu tuojaus pradėta mušti pini- 
bių ir politikavimų, Poppelis, kad tik atsie- gus iš locno vario ir sidabro (Karamsi VI 
kti savo tikslą, kad kaip nors privedus ca
rą prie nusižeminimo prieš kaizerį, naudo-■ 
ja įvairias priemones, o kad tos aikštėn 
neišeitų, jis pasiūlo carui kaipo didžiausį 
sekretą, kas* aiškiai matoma iš toliasnio 
aprašymo minėtame žurnale, kur rašoma:

Trečioj audencijoj ir paskutinėje, Po
ppelis su didžiausiu pasitikėjimu didžiam 
kunigaikščiui (Ivanui III), prie liudyjimo 
keturių akių, pastatė įdomią propoziciją. 
Po karštam meldimui, kad tas liktųsi slap
tybėje, nes kitaip butų pavojus jo gyvybei, 
jis toliauš kalbėjo carui šiteip: — Girdėjo
me, kad Tu, didis valdone, prieš kiek me
tų esi išsiuntęs pasiuntinius pas popiežių, 
su prašymu, kad tau būtų suteikta vaini
kas karaliaus tavo viešpatystėje. Girdėjo
me teipgf, kad Lenkijos karalius tam buvo 
labai priešingas ir todėl išsiuntė savo pa- 

4

177).
Vokiečiams tas kultūros žingsnis tuo

met nebuvo teip svarbiu, bet jiems buvo 
svarbiu tas, kad jie susipažino su nauja 
šalia.

Vienok, kaip pasirodo to paties žurna
lo aprašyme, leidinyje Spalio mėnesio 1915 
m., vokiečiai nelabai praturtėjo ir.tuomi 
pasiganėdinimu, kad atrado Rusiją, nes:

Ant žemlapio, vadinamo žemės obuo
liu (Erdopfel), Martyno Behaimo, iš 1492 
m., Rusijos valdono skamba: Maskvos Ku
nigaikštis ( Herzog von Moscka) ir neturi 
jokio papuošimo ant žemlapio, kaip kad 
kaimyniškų viešpatysčių tuom laiku buvo 
pažymėti valdonai.

Praslinkus 15 metų, vokiečiams Rusi
ja dar nebuvo gana aiški, nes, kaip toliau 

(Toliaua bus)
*
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Dėdulė
Kodėl lytaus lašai yra ap

valus ir kiti dalykai.

skimai. Kad tos jiegos ne
būtų, kiekvienas kūnas, paė
mus rankon, perlužtų, sut
rupėtų, . nes nėsąpt jiegos,

kulką, nors manoma, kad 
kometos susideda iš mažų 
kūnų, panašių į meteorus.

Tas visas greitas suki
masis visų kūnų, į visas pu
ses gali ramiai sau judėti, 
o kad pasidirba iš savęs kul
kos pavidalą, tai tą būdą 
matome pas bites, kuomet 
jos spiečiasi. Bičių spiečius 
kuomet lekia, labai panėši 
į kulk^.

stojo, bet tyrinėjo toliau. ©4 
Kuomet toliasni tyrinėjimai | © 
parodė kitą paslaptį, tai bu-1 x 
vo jau antra knyga mokslo @ 
srytyje. Dabar jau karoli- (g) 
nio ir didžiojo žirnio mai- @ 
šyta generacija virto vėl į © 
karolinio veislę. Viena vir- >< 
kščia didžiųjų žirnių ture- @ 
jo savo locnus lapus ir ank- į @ 
štiš ir grudus, o antroji, ka- j @ 

| rolinių ’ rūšies virkščia vėl: © 
turėjo savo locnus lapus ir ® 
grudus, kaip, kad pirmiau g 
Reiškia, žirniai sugrįžo iš @ 
maišytos veislės į savają. @ 
Tas viskas Mendeliui įdavei© 
augalų slaptybių raktą į © 
rankas, kurs jį privedė prie i J 
šiokio persitikrinimo:

^AUKSINES^ Į “Draugas” 1
(§) Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų VJM
t DIENRAŠTIS \

Lytaus lašai yra apvaliais, neįurįn^ į ka atsiremti tu- 
iš tos pačios priežasties, iš j rgįų nupulti ant žemės. Mo- 
kurios žemė apvali, o ypa- hekuisškoji jiega yra toli 
tingai, kad žemes kamuolys djdesnė negu sunkumo jie- i 
priklauso lygsvarai pritrau- vejkja įįk anį trum- i
kimo jiegos. Jeigu einasi p0S y^^dėlės. Kiekvienu 
mums apie didelį kūną, pa- karįu įšpuolanti tokia jiega, I 
veizdan kaip musų žemė, vįsuomeį yra atkreipta į Vi
tai jos veikiančioji jiega duj-į, teip, kad lyg ten ją 
yra jiega gravitacijos, arba kas traukte trauktų. Bet, 
sunkumo. Vienok, kad čia kaj kjekvjenas kūnas neturi 
turime reikalą su mažomis Įg^yyjg valdymosi galės, tad 
jiegomis, tad. turime žino- kjekvjena jjega arba kom- 
ti, kad ten pritraukimo jie- binacija jiegos reikalaujanti 
gos irgi yra mažomis. _ kiekvienu kartu, savo ju- 

Dabar palikime savo tė- dėjimu tokią jiegą pasidir- 
mą ant valandėlės ir išeiki- Į ba. Kuom didesnė jiega, 
me į kitą kambarį, prie tupm ilgiau vidurinė jiega 
chemijos. Patarlė sako, kad reikalaus, kad visos dalelės 

■“akyvumas tai pirmas žing- augščiau susiglaustų prie 
snis į peklą”, bet išrodys vidurio.
teisingiau, kad pasakysime, Tokiu budu senovėje buvo 
jųg akyvumas bus pirmu dirbami šruotai. Sutarpin- 
-žin^sniu prie žinių. Nekar- ^as gVjnas bUVo liejamas že- 
tą mažas vaikas -sugadina |myn jabai augštai. Pir- 
-dailiausį bovylą akyvumo mjausįa tas švinas turėjo 
■traukiamas, kad sužinojus ejtj per tam tikrus sietus, i 
kaip jis yra subudavotas. ^d pasiskirstytų j smulkias | 
Panatšaus akyvumo moksli- dalis, kurių reikalavo šmo

to didumas. Per sietą pasi
skirstę dalelės tokio švino, 
puldamos žemyn, pasidary-' 
davo apvalios aeiu ™aPu-'vadin0 s¥arbiausiu atiden. 
Simam mo ekulų spaudimui. imu la a moks]o ]o_ 

Yieįiok, kad i šitą losi jei- te Ir nu0 t0 laįko Men^]io 
na dideli kūnai nepaskirs. ;varda3 Hkosi . 
tyti j mažas deleles tad jie- raoksIininko. . 
ga sunkumo šiame losią di- 
dėlę rolę, nes veikia didelia- , Kas yra ‘as Mendelio ati- 
me tolume ir ant didelio plo dengimas, arba kaip kur 

jiems savo geidimus išpil- to> kuomet pritraukimo jie- vadinamas mendelizmu ? 
dyti, nepasisekė viską į au- ga turi kur_kas siauresnius iMendehs lstyre zirnių ypa’ 
ksą paversti, vienok išrado mhpžins rpiškia vpikia ant kurios lyginasi ypa-
budą sutvėrimui chemijos. daug maŽ€Snio ploto. Jei- tybėms žmoni^ Pradėj° sa’ 

----- 1—— S...I vo tyrinėjimą giliau. Jis 
tatysimr'i'enta’ “kryzėvojo dviejų rūšių 

žirnių augalus ir juos tyri
nėjo. Teip sukryžėvojo vir
kščią didžiųjų žirnių su vir
kščia mažosios rūšies, vadi- ževoįo virkščią geltonų žir-:@ 
narnos karolinių žirnių. Pir- nįų su ^virkščia mėlynųjų. @ 
mutiniuose tyrinėjimuose Geltonųjų žirnių veislės cha © 
šitų dviejų rūšių žirnių pa-1 rakteris buvo tvirčiausiu, © 
tėmyta didelės atmainos. Iš- kada mėlynųjų charakteris ® 
rodė, kad jie butų, lyg gy- buvo % silpnesnis. Teip už- 
vunai, dviejų lyčių, iš kurių auginti žirniai išsivystė į at 
jaunesnė veislė platinosi skirą veislę, nes geltonųjų |i A. URBŠAITIS 
ramiai, be jokių kliūčių, teip veislės grudai buvo geltom
kad su laiku iš tų dviejų ru- su silpnai įžiūrimu mėlynu- m seniausia 
šių pasidarė tik viena, at-įmu, o žaliųjų grudai buvo .g LIETUVIŠKA
skira rūšis, nes virkščios ir geltonai melsvi, ir tai mėly- 
lapai buvo didžiojo žirnio, numo spalva buvo daug ma- 
o ankštįs ir grudai — karo- žesnė negu geltonumo.
linio. Dalykas aiškus, bet nevi-

Galima sau perstatyti suomet aiškiai supranta- 
džiaugsmą ano Mendelio, mas. Kas čia yra pasakyta, 
kurs patėmijo savo tyrinę- tai yra tik maža delelė ir 
jimo vaisius. Gali būti, kad tai tik paviršutinė, Mende- 
jis manė sau, kad pati gam
ta jam /atidengė tokias au
galų paslaptis, nes jis jas 

j pamatė visai netikėtai, ka- 
j dangi darydamas savo ban- 
11 dymus, tyrinėjimus, visai 

neturėjo mintyje to ką jis 
patyrė. Bet jis tuomi nepa- 
siganėdino ir ant to neapsi-

iš tos pačios priežasties, iš j rg^ų nupulti ant žemės. Mo-

ninkai yra vedami. Praei
tyj^ jie žingeidavo ir duo
damo sau klausimus iš ko 
pasaulis subudavotas. Pra- 

11 Črejb tyrinėti, pradėjo per-
[įf sitikrinti ir galiaus susekė,

"kad viskas dalinasi ant 
T smulkių dalelių. Vėliaus

žmonėse radosi geidimai, 
kad visokią medegą pakei
tus auksu. Nepasisekė

šis-tas iš augalų gyvenimo.
Vienas iš svarbiausių ati

dengimų augalų gyvenime, 
kurs vadinasi ‘mendelizmu’, 
turėtų būti žinomu kiekvie
nam inteligentiškam žmo
gui.

Aprašymas, kurį “mende
lizmu” vadiname paeina 
nuo Grigoriaus Mendelio, 
paeinančio iš tėvo kaimie
čio, Austrijoj, — miniko ir 
opato iš Brunn klioštoriaus. 
Šitas minikas buvo darži
ninku ir nuo savo jauny
stės, visas savo liuosas va
landas buvo pašventęs au-

© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

Jeigu dviejų rūšių suar-; 
tinti vieną su kita, abidvi 
su atskirais charakteriais, 
tai vięna rūšis savo charak
teriu visuomet perviršįs ki
tą. Reiškia, kad kokiu nors _ 
slaptu budu, savo charakte- Į @ 
riu pergali kitą ir to visko © 
pasekmėmis būva, kad silp-© 
nesnis charakteris turi žūti ® 

, ir todėl vėlesnė veislė lieka,
galams, kuriais pirmiaus r-v—’S? 
tik gėrėdavosi, o vėliaus pra 
dėjo žingeidauti jų gyveni
mu ir jį tyrinėti. Jis numirė 

' 1882 metais ir tik 17-tuose 
’ metuose po jo mirimui, mo

kyti vyrai atkreipė atydą 
į jo paliktus raštus iš jo da
rytų tyrinėjimų augalų gy- 

’ venimo, kuriuose atrastus 
užrašuose pažymėjimus, pa-

© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

O pasekmes tyrinėjimo tų ĮgU kokį sunkų daiktą pa
mokslininkų davė žmonėms remsime> ____ ;
didelę pagelbą įvairiose pra į daleiskime, tik viduriu len- 
mones šakose. Mokslininkai įos, Įaj ienta tuojau suluš, 
išrado, daugiaus negu 70 nes sunkumo jiega bus daug 
teip vadinamų pirmybių, iš tvirtesnė, negu ta jiega, ku- 
kurių susideda viskas, kas kurj iaįko lentos tas daleles 
randasi ant musų žemės. kurįQg yra lįuosos nuo sun- 
Tomis pirmenybėmis męs kumo jiegos 
galime paminėti auksą, si- Kiekviena'delelė prie sa- 
dabrą, snesą, gelezj gazą pritraukia daugybę a. 
ir tp. Smulkiausias daleles nos protarpinės jicgos arba 
tokių pirmenybių męs,vadi- moleku] tie vėl 3utraukia 
name atomais. Is tų pirme- art kam i
nybių viskas parėjo, ką šią- dži kokiame
dien turime pasaulyje. Ge- L sau istaWi la^
nausia mums pazjstamas vand 3uIyginu8 jį su 
vanduo nėra pirmenybe, nes ritraukimo - tokiu 
vandeni atidžius į smulkias laš irod pritrau. 
daleles, tose dalelese jau ne- kim0 - labaj ne8
rasime vandens. Vanduo h. ]ygaus didum0 lašo 
dalinasi i du atomus gazo vand d jį pailgu 

pavidale kulkos. Teip lygiai, 
jeigu pasėmę šaukštą van
dens iš bokšto jį lietume že
myn, vanduo, pasiskirstęs į 
daug dalių, ant žemės nu
pultų pavidale vandeninių 
kulkų, teip-pat, jeigu męs 
galėtume iškelti oran visą 
oceaną, tas tuojaus pasida- 

I rytų į vieną galą smailesnis,

pusėje tvirtesnio charakte- (g) 
rio. O vienok, nors pavir-.© 
šutiniai negalima įžiūrėti, Į © 
bet, kad ir silpnesnis cha- © 
rakteris, kaip rodosi, žūva, 
visgi teip nėra, reiškia, jis @ 
visai nežūva, tik pasiduoda ~ 
tvirtesnaim ir todėl silpnės-; © 
niojo įtekmė yra sunkiai pa © 
tėmijama; prileisti galime,:^ 
kad jeigu tvirtesnio yra 3j@ 
dalįs, tai silpnesnio tik 
dalis, ir todėl, jeigu dėl ai- © 
škumo, kad su % kokios © 
stiprios rūgšties sumaišysi-;® 
me 14 kitos, silpnos rug- g 
šties, tad patėmysime tik @ 
pirmosios ir kvapą ir veiki- @ 
mą, nors čia bus du charak-1 © 
teriai, tik vienas labai nežy- © 

r :© mus. 1
> Dar vienas pavyzdis ge- @ 
riau išaiškinantis, dalyką. @ 
Viename iš savo tyrinėjimų, @ 
Mendelis, panaudojo šiokią © 
metodą, prie suvienijimo žir © 
nių virkščių, kur jis sukry-

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, 
jiiekad nebandyk pirkinė
ti pigių, kurios yra par
duodamos po 25c., 50c., 
$1.00 arba, kad ir $1.50, 
nes bus veltas pinigų iš- 'g' i 
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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GAUNAMOS

“DIRVOS“

Knygyne © 
'©.

2004 ST.CLAIR AV. ©

| BARBERNE
Pas mus ilgai nelauksi, nes 
greičiausiai ir gei?ausiai at
liekama darbas tai pas mus. .

2271 St Clair Ave.N.E.

“DRAUGAS” duoda daug žinių iškaręs 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 tekaštupja tiktai $3.00, pusei 
metų $1.75. Čikagoje, siunčiant pačta, metams $4.50. 
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant atskirąja nume- • 
riais po 1c.

Užrubežyje “Draugas” dienraštis metams $6. 
“SAVAITINIS DRAUGAS”, Metams kaštuoja tik $l;50.

Atskiras numeris po 3c.

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

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

Tinkamiausia lietuviams laikraštis yra

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

batomis.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau-' 

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

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

visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

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

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

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

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

$3.00; pusmečiui 4^Hy^eną‘kartą savaitėje, užsisakant 
metams $1.50, pusmečiui

, ff X_ X VIA ’ą.

tik subatinius 8 pusi, numerius,
75c.

Adresas:

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

“DIRVOS”

SPAUSTUVE
vadinamo hydrogenu ir vie-1 
ną atomą exigeno. Tokią K 
smulkę dalelę vadiname mo 
lekulu, tad molekulas yra? 
smulkiausia dalelė į kokias 
galime padalinti kokį-nors 
kūną arba ir gazą. Neseniai 
rašė laikraščiuose Rudolfas 
Hunter iš Philadelphios, 
apie išradimą budo dirbi- 
mui aukso su atomų pagel-1 
ba. Jeigu tas butų teisybe, dim0 jiegai, 0 ne prit- 
tai pasirodytų, kad pirmes- raukim0 
nių mokslininkų tvirtinimai _T . / , , , , , .
nesutinka su teisybe kas Neužtenka dar to, kad vi-
link pirmiau minėtų daly- Pla“tos bu.’) PailKov3-l: 
kų paskirstymo. Yra toki, smailos lyg kukį
kurie tikrina, pasiremdami 
observatiškais faktais, kad

&

REIKALAVIMAI.
REIKALAUJU ADRESŲ

Visi lietuviai evangelikai- | 
iFo "moksliškų patyrimų, liuteronai, gyvenanti Cle- I 
tam patartina skaityti kny- i veland, Ohio. yra širdingai 
gas ir laikraščius, kuriose prašomi prisiųsti man savo 
lyra panaudota dalys aprą- teisingus adresus. Kas pri- 
šymų apie augalus ir jų vei- s^s man sav0 *r savo drau" 
slių persimainymus. SU adresus, tam busiu labai■ 

dėkingas.
Kun. J. J. D. Razokas,' 

713 W. 17tb Place, 
Chicago, UI.

Atlieka Visokius
lio tyrinėjimų arba mende
lizmo. Kas žingeidautų to
lesniais aprašymais Mende- 
lio i

DARBUS
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©($
(®)

♦ *

© 
kos. Jos tą pavidalą pri--© 
ėmė tik todėl, kad kitokio, © 

yra ‘’t“k °^na“i^ėnybe,|PrVn]“ ae«alėj°- >“*? 1 
kuri vadinama pra-permeny “«ah,‘okl° Pav'dal° P™' © 
be, iš kurios kitoftik vė- mtl atauo panstas patai-| 

• nen, kurs tun ristis aplmk © liaus issidirbo. ©save žemyn, teisybe, pia-
Dabar-gi, kuomet jau ma- netos nėra pavida_ 

žumu žinome kas yra mole- h0 nes ant jų veikia išlau
kusi, galime grįžti į pir- kinė jiega> kuri> žiek-tiek 
mesnį kambarį. Tarpe smul permainė jų išveizdą. Žemė, 
kiaušių .dalelių bent kokio kuri sukasi aplink savo ašį, 
kūno, randasi jiega, kuri tas gamina išlaukinę jiegą. Ki- 
daleles pritraukia, jiega va- tos atmainos pasidaro iš 
dinasi molekuriška arba pūsės saulės pritraukimo ir 
tarpdalinė. Tą mums ižai- kitų planetų teipgi. Kome* 
Skina kasdieniniai apeirei- tų vienas galas panašus į

NAUJA

Mėsos ir Daržovių

KRAUTUVE

Išvežiojam užsakymus j visas dalis miesto.

6712 SUPERIOR AVENUE N. E.
»»» » M »♦♦♦ H H !>»♦»»»» H »»H »♦»

Reikalingas Zeceris, ku
ris, yra gerai apsipažinęs 
su zeceryste ir kitais spau- 

© stuvės darbais.
. .Atsišaukite i “Dirvos” ad 
mįnistraciją.

@ 2004 Si. Clair Avė.
CLEVELAND,. OHIO.

I
@ Pm kariuos galima visados užsiskyti

“DIRVĄ” iruSsimok^ti prenumeratą.
© BENTLEYVILLE, PA.
© B. A. Matukonis, P. O. Boz M8.

HOMESTEAD, PA. '
M, Vaiktnoras, 411 Ann St., 

SHENANDOAH. PA.
jK T. P. Kritanauskaa A Co. 103 Rast

| Centre st..

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

Siųsdami užsakymus adresuo- 
' kitę šitaip:

“DIRVA”
2004 St. ClairAve. Cleveland, 0



DIRVA

R

b

I

[ VIETINES ŽINIOS~Į

Savaitinis Kalendorius
■ t ^Rugsėjis

9 S. — Sergijaus
10 N. — 13 Ned. po Sek.
11 P. — Jackaus
12 U. — Gvidono
13 S. — Eugenijos
14 K. — Kryžiaus paaugš.
15 P. — Sop. širdies šv. M.

DR. J. ZW1CK,
LIETUVIŠKAS 6YBYTOJHS.

1935 St Clair Avė. NJEL 
(AM kampo St. Ctalr ir Eut 20 r«tvė») 

Ant Palhiao Aptiekos.

OFISO VALANDOS: 
Ryte: nuo 9:30 iki 1030. 
Vakare: nuo 5 iki 7:30.

TELEFONAI:
C«J. Gntr. 423S, B«U Pr»3p. t7S.

Gyvenimo Telefonas:
Prlic. 1SM-8

“Ak! skausmai meilės” Už 
puikų padainavimą buvo 
įteiktas gėlių bukietas. Pa
skui C. L. T. choras padai- 

: navo “Baublys” ir II Berneli
i šiokis”, Br. Skripkauskaitė 
! deklemavo “Tėvynė”, Vyčių 
kvartetas sudainavo “Jau 
sugrįžtų”, S. Greičienė ir A. 

i Bagdonas sudainavo due
tą “Teklytė ir Pranulis”. 
Programe dalyvavo ir du 
vietiniai kalbėtojai: M. Ru- 
siackas ir J. Brazaitis. Iš 
Rusiacko kalbos patėmyti 

’ reikia žodį “jubilejų”, kurį 
vartojo vietoje sukaktuvių. 
Jubilejus yra tuomet, kuo
met sukanka 25 ar 50 metų.

Ant galo vėl scenoje pa
sirodė p. M. Šalčius. Pasku
tinėje savo prakalboje teip 
jausmingai papasakojo sa
vo matymus nuteriotoj Lie
tuvoj, kad publika verkė.

Į Ragino, kad šiame vakare 
'įkas kiek galėdamas paau-__________

kautų nukentėjusiems nuoį untinantas j. šukys. 6is e. srth str. ne. 

karės. Aukų surinkta 134 i 
dol. 14c., kurios paskirta:: 
pusę L. Gelb. Fondui ir ki
tą pusę Tautos Fondui. Vie-

Draugystes, kurios turi 
“Dirvą“ už Organą.

j Valdyba Dr. D.L.K. Vytauto Gvardijos, po prie
globa st. Petro. CIeveland, Ohio.

Pir. J. VERSIACKAS, 
8123 Korman Avė.

Vice-pirm. F. SAUKEVlClUS,
1115 E. J68th Str.

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

Iždo raš. A. REMEIKA
8024 Sovinski Avė.

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

K. SAIMONAS. 848 E.143rd Str.
• Kapitonas J. KILIKAUCKAS 3816 Kelly av.

Kapiton. J. SABALIAUSKAS. 615 E.97th Str.NE.'

Buvo paroda ir vakaras 
su programų. Po vasaros 
karščių ir ilgo poilsio, Cle- 
velande prasideda vakarų 
rengimai. Pirmutinis vaka-1 
ras, kurį surengė draugys
tė • L. S. K. Šv. Kaz. Gvar
dija, apvaikščiodama suka
ktuves 10 metų savo gyva
vimo. Asibuvo 3 d-. šio mė
nesio. Apvaikščiojimo iš
kilmė prasidėjo ryte 8 vai., 
jauo Popovičiaus svetainės 
ilga juasta kareivių ir civy- 
liškų draugysčių, lydint 
dviem lietuviškiem benam, 
maršavo į Šv. Jurgio baž
nyčią ant pamaldų. Po pa
maldų, išėjus iš bažnyčios, 
dalyvavusių draugyščių pir
mininkai trumpomis, prakal 
boinis sveikino. L. S. K. Šv. 
K. Gvardiją. Motęrių dr-tė 

. Š. P. M. Aušros Vartų, pa
aukavo gražų gyvų gėlių 
vaininką. Apart aukščiau 
minėtų draugysčių, apvai- 
kščiojime dalyvavo ir D. L. 
K. Vitauto Gvardijos ka
reiviai, raiteliai ir pėstinin
kai.

. Po pietų, Germania Vor- 
waerts svetainėje prasidė
jo programas. Čia reikia pa
žymėti vieną įsigyvenusią 
clevelandiečių tarpe ydą — 
pasivėlinimą. Iš anksto bu
vo garsinta, kad programas 
prasidės 3 vai.,, o susirinkus 

jpublika turėjo laukti iki vakarus, o su tais ir prakal-
P^ęil5~Tai jau ne pirmas sy-, bas,WBBFias kviečiama sve- ; tainėje. 6004 St. Clair Avenoe N. E. 

kis. Vertėtų draugystėms, Itimi kalbėtojai. Buvus čia 
kurios rengia vakarus, pa- p. M. Šalčiui, girdisi, kad stocke. svetainė,. st. ciar Avė. 

sistengti laiku pradėti pro
gramą, nes publikai sunku 
yra laukti. Programą ve
dė p. J. Maksimavičius, ku
ris visų pirmiausiai persta
tė pratarti kelis žodžius 
vietinį kleboną, kun. J. Ha- 
laburdą, kuris trumpa kal- 
ka nupiešė L. S. K. šv. Kaz. vanijos universiteto,

Oficierius J.MAČIULAITIS, 2003 Hamilton av. 
Oficierius J-. T. NEURA, 2202 Hamilton av. 
Feltfeb. M.ABUKAUSKAS, 2052 Hamilton av.

Signalistas 
M. GRUODIS. 2011 Hamilton Avė.

_ _ _ Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kiekvieną
nas doleris buvo aukautas m«nesi. ketvirtą nedėldien:. 2 vai. po Pietų Knau.

sveaitnėje. 6131 St. Clair avė.
Autonomijos Fondui. Pasi- KiekvienamSne8i.tsivuna2 ^k« praktnd. 
lOaiSTlS Prokalbei i C L Tau iPi^taUtarnmkąantJairesHales, 6004 St. Clair • 

o F ... į -r fcjgjcyjgH* pirmą Ketvergą ant Knaus Ha- •
tiškas Benas, visiems sus- eisi st. cuir ir 62 gatv^. 

tojus, atgrajino tautišką 
himną.

Aplamai ėmus programas 
buvo išpildytas puikiai, tik 
reikia chorui patėmyti, kad1 
pradedant programą neat-. 
gieda Lietuvos himno. Sve
tainėje tvarka buvo nepa- 
vizdinga, nes rankų ploji
mui ir trypimui nebuvo ga-; 
lo. šiaip viskas gerai pavy
ko.

Visa virtinė svečių. Už
stojus vėsesniam orui, vie
tos lietuviai sujudo rengti

Valdyba Lietuves Šuns Kareivių $». Kazimiero 
Gvardijos CIeveland, Chio.

Pirmin. J. MAKSIMAVYČIUS,
1542 E. 36th Str.

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

Nutar. rašt. J. POVILONIS,
5915 Dibble Avė. N.E.

Fin. rast. CIf. SELICKAS,
6202 Heisley Avė, S. E.-

Iždin.J., MIŠKINIS,
1532 E. 33th Str.

KARIŠKA VYRIAUSYBE:
Kapiton. J. RAKAUSKAS. "028 Superior Avė.

Oficieriai:
P. ŠARKAUSKAS. 1301 E. 55th Str.
J. MAKSIMAVYČIUS. 1542 E. 36th Str.
J. ŠUTRIS. 1088 E. 79th Str.
J. URBŠAITIS. 1448 E. 33rdStr.
J. GAIDELIS. 1402 Orejron Avė.

Signalistas,
J. ŠALČIUS. 1399 E. 41stStr.
Muštro praktikos atsibuna kiekvieno mėnesio

k
THE ST. CLAIR AVĖ

SAVINGS&LOANCO.
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.

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

išlygų.
BANK0S VALANDOS:

Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

THE ST. CLAIR AVĖ. SAVINOS HOAN CO.
2006 St. Clair Avė. CIeveland, Ohio.

Prospect 953 Central 6488

V. DEBESIS
Taiso Namas irPopieruoja Kambarius

Teip-gi užlaiko ant pardavimo 
kambariu popieravimui popierę, 
maliavos, aliejaus, šepety ir 1.1, 
iodraudžia nuo ugnčs namui k rakandus

Prieš pačias Kalėdas atidarysiu 
krautuvę knygų, rašomų dalyky, 
aiskrimo ir saldumynų.

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

rnFmr— i e:

o

BUČERNE IR GROSERNE
Daugumas musų lietuvių 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 
inusų važiuotoją arba atsilankę į musų krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muų kostomerius. Prekes darysime kuože- 
mianaiaa, tavorą duosim kuogeriausį. Brangus broliai ir seseris nepa
mirškite musų krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2202 HAMILTON AVĖ. Cuy. Central 1781-L

I

((f Gerieusios Gyduoles

DEW0YN0’S F. DECKER

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

APTIEKOS E 
1653St.Cla!rAv.Pri6L17 g. 
6502 Fleet Avė., Cor. E. 65tb (Tod)

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

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

rius— J. Smailis.

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

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga- 
^lima gaut teisingus patarimus.

Gelažies Krautuvė.
H ARDVVARE

Rioberinės ir smaline stogų 
dengymui popieros. Įvairiau
sių rųšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavoj imui šepe
ty ir t. t. ir 1.1. '
Didelis rinkinis Pečių, visokiu »udy- 
nų, plačiausia rinkinis įvairių-įvai- 
riausių dailydems įrankių ir t, t. ir 1.1.

2155 St. Clair Avė.
Central J785-W

====== PIRTĮ S../-. =' ~=
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki 
12:00 nakties, Subatoms per ištisą naktį.

Seredos dėl moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

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

2547 E. 38 GATVE.
. Central 2595- W

Arti WoodIan<L "

3KE 3E3EH HE n

Didžiausias Žmogaus Turtas,

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

W. WISZNIEWSKI
1024 KEMLWORTH 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- kitokių nė nesukau. Tai labai geri cigarai.,

1 Ar Nori Pirkt fe
I NAMĄ! ||

ateinančiame nedėldienyje h|djba Draugystės šr. Kazimiero Karalaičio 
lankysis profesorius K. Šliu lomood, Mass.
pas. Jam, rodosi, prakalbas Pirmin. jurgis versiackas, 
rengia 14 kp. SLA. Ant tos^ Vice;pinn KLem. spiridavidus 
pačios dienos, girdėtis,: ta- 1025 Washinįrton Str.

riamasi parsikviesti už kai- Prot-sekr- adolkavoliauskąs, 
bėfoją p. A. Stnkulj, mede-; Fin J0N kavoliauskas, 
cinos studentą iš Pennsyl- nLm.Ave.

kurs |Iždin- JUOZAS AKUNEVIČIA, _

Gv. paadarbavimą. Po pra- dabar yra Chicagoje. Apie ¥arša)kajonasvilkišis.
kalbai pasirodė scenoje L. 16 d.*-šio mėnesio bus pra- 
Vyčių 25 kp. choras, kuris kalbos Mirtos giedorių drau

Waah!n«ton Str.

T vuvioo, xvux 10 KdlDvb ITLll LVb ^Icuvil^ UldU _ ** —« e

deriguojant p. V. Greičiui gijos, kuri kalbėti pasikvie- Draugijų Reikalai 
sudainavo dvi darni; ‘Tąsi- čia Dr. Baltrušaitienę, iš ' ~

C. L. Teatrališko Choro draugystė 
Į laikys savo mėnesinį susirinkimą pa- 
: nedėlyj, Rugp. 11d. 1916 m., l:3įį va- 
kare, žvaigždės svetainėje, 2041 Ha- 

j milton Avė. Norėdami įstoti į šią 
v. . - ’ draugiją, malonėkite atsilankyti į su-

“Svecių gies- Labor day. dienoje atsibuvo I sirinkimą nes nauji nariai priimami

sėjau žalią nitą” ir “Karė”. Pittsburgo.
J. Skripkauskaitė padėkle---------------
mavo eiles “Aš mylių”. Po 
deklemacijai C. L. T. choras SLA. 8 apskričio vakaras, 
sudainavo: 
mę”. V. Ignatavičiutė, akom SLA. 8 apskričio vakaras. tik ant j°’ 
ponuojant p. Kramp, su- Kalbėjo 14 kp. SLA. organi- i 
dainavo solo “Serenada”. Po zatorius J. J. Žilinskas ir į 
tam buvo perstatytas kai- mokytojas šalčius. P 
bėti plačiai žinomas veikė- lošta “Amerika pirtyje’ 
jas, mokytojas' p. M. Šal
čius, Jis savo prakalba nu
piešė dabartinį Lietuvos pa
dėjimą. Sakė, kad lietuviai 
jau yra pribrendę ir kad 
savo kalba, apsiėjimais ir prakalbų, prie durių ir pa- 
tiesomis gali stovėti lygiai sieniais lermas nesiliovė. * PARDAVIMUL 
su kitomis kultūringomis Kalbant J. J., Žilinskui, ne- Į Pardavimui .namas, labai puikus 8 

tautomis. T ‘
išvien dirbti, mesti salm žodžiavo ir kalbantį visaip išmainoma ant kitokios savasties, 

netikusią politiką, kolioji- trukdė, bet ir saviškiai, va- 
mus ir partijas, o bendro- karo darbininkai, išėję savo 
mis jiegomis veikti Lietu- “uniformose”, kalbėtojui 
vos atbudavojimui. Ypač pamėgdžiojo, švilpė ir.kėlė! 
užgavo publikos jausmus triukšmą. Gėda ir minėti, j 
gerbiamo kalbėtojo žodžiai: žmonių buvo daug. Pelnė 
“Ką jaustų lietuvys, kad pa- galės likti pusėtinai. Pelnas 
matytų savus kareivius ma- skiriama naudai SLA Prie- 
rsuojant po Gedemino kai- glaudos Namo, 
nu”. Padaręs pertrauką ža-  
dėjo dar pakalbėti. Po pra
kalbai vėl tęsėsi programas. Praregėjo po 12 metų. N. 
V. Ignatavičiutė padainavo Millar, gyvenantis po No. 
solo “Atsisveikinimas”, M. 1391 prie Ifussel Road, kurs

PRAKALBOS!
Nedėlioj, Rugsėjo 10 d. 1916 m.

ŠTAI KUR GERA PROGA PIR
KTI GERI NAMAI

2 šeimynom .namas po 8 kam
barius maudykles, šviesos ir visi 

8 kiti parankamai. Lotas 44X154. 
B Arti Supėrior ir E. 70 gatvės.

8 kambarių namas, maudyk- 
k lės, šviesos ir t. t. Ant Ėst 65-tos 
1 gatvės. Parduosime us mažu įmo- 
J kėjimu, o likusious ant lengvų iš- 
! mokėjimų,

Taipgi męs turime du namu 
S pardavimui su mažais įmokėji-

■n iNeaenoj, rvugseju iv m. .....
£>UV0,kp g l a., rengia prakalbas, Po- 
i” ir»l povičiaus svetainėje, 2539 St. Clair j

----------- i .ve, rmsidė. nuo 6:00 U.n- ■« majS; Ę 27-tOS gatVČS. Lotai
I 45X132 pėdas.

damos Teatrališko Choro. --------
Damos pavyko puikiai. Lo- Kalbės K. Šliupas ir Albertas Stn- 

šimas išėjo silpnai. Tvarka ku,is- Todėl užkvieč’am* v’’aus be- 
... . . .. , . {tuvius ir lietuvaites atsilankyti, nes

saleje . visą laiką buvo Že-’Į,US puiki proga ko nors geresnio ir 
miau zero: laike lošimo ir naudingesnio išgirsti.

Komitetas.

| THE ST. CLAIR AVĖ.
Ragino yūiems tik susirinkusi publika>ik-j & LOflll C0

I 2006 ST.CLAIR AVĖ.

i M Central 6488

Ant Eatna Rd rr Broadway, 
L. Bednarski.

2110 Prospect Avė.

Pigiai parsiduoda 4 kambarių 
kandai. Labai puikus.

Ir kambariai ant rančos. 
Dasižinokite: 

1372 E. 21 gatvė.
(Virtoje).

..Jieikau rainų) tinkamo dėl vienos 
ypatos gyvenimo. Jei kas |urėtuptet, 
praneškite.

St. Da
1258 Oregon sve^

Mačiutuke deklemavo “Oda, prieš 12 iųetų buvo netekęs Ypač jis i 
j jaunimą”, S. Greičienė aki^ šviesos, pereitos suba- drabužiai:
akomponuojant p. V. Grei- tos dieną, sėdėdamas ant 
čiui padainavo solo “Mylė- gonkelių, praregėjo. Jis ste-: 
kie, o sviete bus mus” , ir biai daugeliui dalykų, kurių

prieš dvyliką metij, kuomet 
jis galėjo matyti, nebuvo.

" jis stebisi moteriškais 
;iais. Sako, kad šią

dien galima pasiūti trįs gle
bės iš to paties audimo, kur 
rio prieš 12 metų reikėjo 
vienai.

Prospect 953

Aš per 6 menesius sirgau ir man jokie daktarai nieko 
negalėjo pagelbėti. Viena ranka mano buvo pritraukia 
ir ant kojy visai negalėjau atsistoti.

Tad mano draugas parnešė vaisty 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, jis jus atitaisys.

I. Pogvizda, 14918 Sylvia avė. CIeveland, Ohio. •-

]E 3EJEH SHE ][

JSI-------- IE

L. Bednarski
_ parduoda

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

2110 Prospect Avenue.

1E11——JBE=

Jei Trokšti Apšvietos
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk 
dvisavaitini eliustruotą jaunimo laikrašti

“VYTIS” yra vienaitinis ir pitmutmis jau
nimo laikraštis Amerikoje.

“VYTYJE” telpa nėriausi rastai musų jau
nų rašytojų, literatų ir studentų.

“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei 
Lietuvos jaunuomenės j^rvenimo.

“VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiš- 
koje dvasioje.

“V YTT leidžia Lietuvos Vyčių organizacija. 
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pus
mečiui 75c. L. V y čių orjjanizaci jos na
riams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.
Prisiur.sk savo antrašą ir už 2c. kra- 
sos ženklelį, o vieną numerį pažiūrė
jimui prisipusime veltui. Visais rei
kalais kreipkitės šiuo antrašu:

“VYTIS”
731 W. 18th Str. Cbicago, III. 
=Įf ------- IBr—^iHr-------—ir=

f.

t 
t 
t

DR. L E. JASINSKI
607 ROSE BLDG.

valandos: /
Nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio, ir nuo 2 iki 3 

. vai. po pietų. Nedčliomis ant pareikalavimų.
Antra: Ofisas, 13T4 E. 25-tos Gatvės.

VALANDOS:
Nuo 8:00 iki 9:30 vai. ryto, nuo 12 iki 1:30 po 
pietų ir nuo 5 iki 7 vai. vakaro.
Nedėliomis: nuo Sjiki 9 ryto ir nuo 6 iki 7
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LIETUVYS

Iškabų=«Š11dų
C3g~ DIRBĖJAS

STIKLO, ELEKTROS IR 
MEDŽIO.

1329 ST.,CLAIR AV.
Room 16.

Šeimyniški vaistai, kuriuos kiekvienas 

privalo turėti savo namuose.privalo turėti savo namuose.
Pakelčio Kraujo Valytojas. (Blood Purifier) Geras vaistas kraujo 

valymui, nuo reumatizmo ir kitokių užsisenėjusių ligų Prekė $l.oo.

Pakelčio Plaučių Baisumas. Geras vaistas nuo kasulio, šalčio, bran- 
kytios ir visų gerklės ir plaučių ligų. Prekė 25.

Pakelčio Vaistas nuo Nuospaudų (Com Cure) Greitai nugydo ko
jų nuospaudas Prekė 25c.

GAUNAMOS LIETUVIŠKOJ APTIEKOJ PAS:

C. PAKELTIS,
1937 St. Clair Avė. \ - CIeveland, Ohio Į
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KAS REIKALAUJA

NUOŠIMČIO? i

I

j Ta ypata.pirmutinė reikalau-
£ ja nuošimčio, kuri sunkiai dirbo
£ ir taupė savo pinigus.
j Dabar jis leidžia savo pinigus
$ dirbti, o jis ilsisi.
t ’ Tamista ir gali padaryti teip.
į , Męs mokame 5 nuošimčius 

už sutaupytus pinigus.
THE ST. CLAIR AVĖ.

!! Savings&LoanCo.
2006 St. Clair Avė. CIeveland, 0

Prisiur.sk

