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Vokietijos submarinai Amerikoje
Washington’e neramu

Rusai slenka
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Apielinkėje Ashani ir Ha- 
niss, sudegino 200 žmonių.

yra jau 
submari-
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Berlynas. Turkijos skel
biama, kad rusų kazokai la
bai žiauriai elgiasi su mu- 
zulmonais Turkijoj. Kaimai 
Pizenten ir Shimershileich 
buvo visai kazokų sunaikin
ti. Erzerumo provincijoj ka
zokai sulaikę trūkį ir apie 
2,000 pasažierų nukankino. 
Kazokai degina turkų šven- 
tynes ir kitokias įstaigas.
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KAZOKŲ ŽIAURUMAS 
TURKIJOJ.

RUSŲ NUOSTOLIAI VO- 
LYNIJOJ.

AUSTRAI UŽĖMĖ ITALŲ 
POZICIJAS.

pasidarė 
protestai

Porte klausinėjant 
“Bremeno”, sub> 
“U-53” kapitonas

RUSAI ŠAUDO Į SAVUO 
SIUS.

NIKALOJUS VADU DAB- 
RUDŽY FRONTE.
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Paryžius. Nežiūrint ant 
bjauraus oro, koks užstojo 
vakariniame fronte, francu-

austrų pozicijas tarpe Me- 
nari ir Tavo. Klonyje Asti- 
co eina dideli artilerijos sau 
dymai. Italai iš paskutinų 
pila ugnį ant austrų pozi
cijų. Narsioji kariumenė 
vadinama Alpų pulkais yra 
teip vikri, kad užsikabina 
ant augščiausių kalnų ir 
durtuvais ar rankinėmis 
granatomis šluoja pakalnėn 
austrus.

Londonas. Visu Galicijos 
frontu eina baisus mūšiai. 
Nuo Haličo iki Lešno neto
li Volynijos rubežiaus, die
ną ir naktį gaudžia kanuo- 
lės. Ypač apielinkėje Zlo- 
čova ir Oleska, kur rusai no 
ri atkirsti teutonų armiją ir 
užimti geležinkelį Krasne. 
Rusai stengiasi prieiti prie 
Chodarovą ir apsupti Lem- 
bergą iš pietų ir pietryčių. 
Teutonai deda paskutines 
jiegas, kad sulaikius rusus 
nuo teip smarkaus veržimo-

VOKIEčIAI SUMUŠĖ 
ANGLUS.

i tavo nueiti* 
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Washingtone 
trukšmas, ir kįla 
prieš Vokietiją už laužymą 
Suv. Valst., neutrališkumo 
tiesų. Prezidentas Wilsonas 
ramina protestuojančius 
valdininkus ir žada viską 
ištirti

New 
kaslink 
marino

PRANCŪZAI EINA 
PIRMYN.
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VOKlEfclAi ATSTŪMĖ 
RUSUS TIES ZLOTĄ 

LIPA.

Londonas. Macedonijoj, 
kur serbai grumiasi su bul
garais, bulgarai buvo pakė
lę ofensyvą ir norėjo atim
ti iš serbų kalną Kaimakea- 
lan, kurį neseniai serbai pa
ėmė. Tas kalnas yra svarbi 
pozicija, todėl bulgarai pra
leido eiles atakų, kad jį at- 
siėmus. Visus bulgarų ata- 
kus serbai pasekmingai at
mušė. Teip-gi serbai po 
smarkaus mūšio užėmė bul
garų pozicijas Kocubey ir 
pasislinko pirmyn vieną my 
lia nuo Kaimakealan.

BULGARAI NORI ATIM
TI KALNĄ KAIMA

KEALAN.

Berlynas. Iš Vokietijos 
ateina žinios, kad Lucko 
apielinkėje, rusai atakuoda
mi vokiečius ir negalėdami 
jų įveikti pradėjo trauktis 
atgal. Tuomet rusų artile
rija atsukta buvo į rusus ir 
paleista ugnis. Tokiu budu 
kareiviai atgal bėgti negalė
jo. Liko tik du keliai: 
eiti ant vokiečių ugnies ar
ba mirti nuo savo kulkų.

Londonas. Didkunigaik- 
štis Nikalojus, kurs ikišiol 
grūmėsi su turkais užkau- 
kazyje, caro tapo paskirtas 
vyriausiuoju vadu Dabrud- 
zy fronte, kur rusų kariu
menė įsiveržė į Bulgariją. 
Jis bus vyriškuoju vadu 
ir rumunų armijai Tran- 
sylvanijoj. Sulyg karės ži
novų nuomonės, caras didį 
kunigaikštį Nikalojų vy
riausiuoju vadu paskyrė 
Dabrudzy apielinkėje dėl
to, kad sumušus Bulgariją, 
iš kitos pusės apgulti Kon
stantinopolį.

DIDELI MŪŠIAI GALI 
CIJOJ.

Rymas. Paskutiniuose 
mūšiuose austrų kariumenė 
turėjo didelius laimėjimus, 
nes užėmė italų pozicijas 
Piccolo klonyje. Austrams 
labiausiai norėjosi paimti 
Colbricon, svarbią poziciją, 
kurią italai pirmiau buvo 
atėmę. Austrai gavę pastip
rinimų savo kariumenei, po 
smarkiam bombardavimui 
puolė atakan ir užmė tas 
pozicijas. Smarkus artileri
jos veikimas eina teip-gi ir 
apielinkėje Adygi, Farmi, ir 
kitose vietose.

iki pastarojo laiko rusai nu
stojo 1,250,000 kareivių. 
Ant kiek tos paduotos skai- 
tlynės yra teisingos, neži
nia.

Berlynas. Somme apielin
kėje vokiečiai laimėjo mū
šius. Anglų kariumenė pa
kėlusi ofensyvą bandė ata
kuoti vokiečių pozicijas prie 
Moreguet, bet negalėjo at
silaikyti smarkios vokiečių 
ugnies. Dalis vokiečių ka
riumenės paėjo pirmyn apie 
linkėję Eucourt L’Abbage, 

j kur anglai visai buvo sumu
oti. Kitose vietose teip-gi 
vokiečiai laimėjo mušius.

zai eina pamažu pirmyn, 
stumdami vokiečius. Į šiau
rius nuo Somme franeuzų 
pėkstininkai paėjo arčiau 
į Marval. Apielinkėje Fregi- 
court, franeuzai atmušė vi
sus vokiečių atakus ir užė
mė dalį jų pozicijų. Prie 
Woewre, netoli St. Benoit 
smarkioji franeuzų artileri
ja bombardavo vokiečių po
zicijas ir geležinkelio stotį. 
Stotis visa sudegė.
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Burnas / . .

Londonas. Sujungtoji ser 
bų, franeuzų ir rusų kariu
menė nesulaikomai eina pir
myn, Macedonijoj sumuš- 
dama bulgarus. Paskutinė 
tvirtovė Renali, ginanti Mo- 
nastyrį, yra bombarduoja
ma sunkiomis kanuolėmis. 
Trečia bulgarų atsigynimo 
linija yra sulaužyta ir bul
garai sumušti traukiasi lin
kui ežero Prosba ir Niže 
kalnų. Narsumas serbų 
neapsakomas džiaugsmas, 
kad jau turi užėmę 250 ki- 
liometrų savo tėvynės.

Berlynas. Generolas Li- 
singen, vadas austro- vokie
čiu kariumenės Volyųijoj, 
skelbia, kad rusai pakėlę 
ofensyvą aiąka^o^f'poziSf' 
jas net 17 sykių. Vienas ru
sų korpusas puolė atakan 12 
sykių, o kitas net 17. Visi 
rusų atakai buvo be pasek
mių. Kur rusai pajiegė įsi
veržti į priešo pozicijas, ten 
juos sutiko dideli nuostoliai. 
Tuose mūšiuose rusų pate
ko nelaisvėn 2,587 kareivių 
ir 12 oficierų.
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Berlynas. Vokiečiai sako, 
kad Lucko apielinkėje su
laikė rusų ėjimą. Paskuti
niuose mūšiuose paėmė ne
laisvėn 6 rusų oficierus ir 
622 kareivius, teipgi 8 ka- 
nuoles. Tarpe Brody ir Zbo- 
rovem rusai bandė atakuo
ti vokiečių pozicijas, bet 
jiems tas nepavyko, nes vo
kiečių stipresnės buvo jie- 
gos. Zlotą Lipa apielinkėje 
vokiečių ir austrų kariume
nė atstūmė rusus atgal ke- 
liatą kiliometrų.

ITALAI UŽĖMĖ NAUJAS 
AUSTRŲ POZICIJAS
Rymas. Italų kariumenė, 

užėmė naujas austrų pozi
cijas apielinkėje Eima de 
Castabella. Į šiaurius nuo 
Pelegrino-Avisio italų Alpų 
pulkai atakų užėmė kitas 
sustiprintas vietas. Italams 
teko daug kariškos mede- 
gos, kanuolių ir amunicijos. 
Apart to dar italai paėmė 
102 austrų kareivius. Ant 
Karšo kalvos eina smarkus 
artilerijos veikimas, kurio 
pasekmių dar nėra.

SUSIČIAUPK;
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VOKIEČIAI PRISIPAŽĮS
TA PRIE NUOSTOLIŲ.
Berlynas. Vokiečiai .prisi

pažįsta prie nuostolių, ko
kius jie panešė iš rusų ge
nerolo Brusilovo pusės. Di- 
džiausį smūgį vokiečiai tu
rėjo šiauriniame savo kariu 
menės sparne, Lembergo 
link, kur buvo rusų sumuš
ti. Kuomet austrai visą sa
vo kariumenę, kuri buvo pa 
statyta gynimui Lembergo, 
panaudojo prieš rumunus 
Transylvanijoj, generolas 
Brusilovas naudodams pro
gą laužo vokiečių linijas ne
sutikdamas didelių pasiprie
šinimų.

Londonas. Macedonijoj 
talkininkų veikimas yra pa
sekmingas ir visu frontu ei
na didelis ofensyvas, kurio 
tikslu yra atėmimas Monas- 
tyrio. Talkininkai pradėjo 
kėlimą savo kariumenės per 
upę Černe, apielinkėje Dab- 
roveni ir Brod. Dėlei šalčių, 
koki prasidėjo paskutinuo- 
|ju laiku, talkininkai lengvai 
gali pirmyn eiti, nes balos 
pamažu sausėja.
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Rose šiurkščiai atsakė: “Ne 
bėdavokite kaslink “Bre
meno”. Netrukus ateis “Bre 
men” ir čLug kitų submari-

TALKININKŲ VEIKI 
MAS MACEDONI- 

JOJ.
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ITALAI EINA PIRMYN
Rymas. Trentino apielin

kėje, į rytus nuo Monte Ci- 
mone, italai pamažu eina 
pirmyn. Po smarkių mū
šių, italai užėmė svarbias

RUMUNAI VĖL SUMUŠ
TI TRANSYLVANIJOJ
Londonas. Transylvanijoj 

ant 50 mylių fronto ilgumo 
rumunų armija vėl tapo teu' 
tonų baisiai sumušta. Gene
rolas Falkenhagen, kurs 
kelios dienos atgal sumušė 
rumunus ties Hermanštad- 
tu, dabar vėl uždavė jiems 
tokius smūgius, kad rumu
nai visu greitumu traukia
si nuo Fogaras ir upių Ho- 
morad ir Alut. Teutonų ar
mija vejasi rumunus užim
dama jų pozicijas. Apskait- 
liuota, kad per pastarąjį 
mėnesį rumunai neteko 100, 
000 savo kareivių.

VAKARINIAME FRONTE 
MŪŠIAI SUMAŽĖJO

Paryžius. Smarkus lietus, 
pavertęs visą vakarinį fron 
tą į didžiausias balas, sut
rukdė kariškąjį veikimą. 
Vienok, nežiūrėdama ant 
didelio sunkumo, franeuzų 
kariumenė pamažu eina pir 
myn. Franeuzai paėjo tru
putį į rytus nuo Boucha- 
vesnes. Abiejose Somme 
upės pusėse artilerija vei
kia. Pėkstininkų susirėmi
mai buvo maži. Vienas vo
kiečių aeroplanas liko nu
šautas. Abelnai, vakarinia
me fronte mažai kas vei
kiama.

metas nuo dienos užsirašymo. ne nuo Naujų Me
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RUMUNŲ LAIMĖJIMAI
Bukareštas. Vyriausias 

karės štabas paduoda žinias 
iš veikimo rumunų armijos. 
Transylvanijoj, Gugril ir 
Hargitta apielinkėse buvo 
smarkus mūšiai. Rumunai 
paėmė 300 kareivių ir 53 
oficierus nelaisvėn. Klonyje 
Ott, vokiečiai sumušti slen
ka atgal per Cenenl Kitose 
vietose eina smarkus mū
šiai. Didžiausi mūšiai tęsia
si apielinkėje Obaroca. Ten 
vokiečiai deda visas jiegas, 
kad sulaužyti rumunų lini
jas. Jie vartoja nuodingas 
dujas, prieš kurias negali
ma eiti pirmyn.
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RUSAI NUSTOJO 6,000,000 
KAREIVIŲ.

Berlynas. Overseas News 
Agentūra, skelbia apie di
delius rusų nuostolius. Sa
ko, kad Rusijos armija lai
ke pirmų dviejų metų nete
ko 6,000,000 kareivių už
muštais, sužeistais ir paim
tais Į nelaisvę. Ypač dideli 
rusų nuostoliai buvo šią va
sarą. Nuo Birželio 1 dienos

APSIGINKLAVĘ VOKIE
ČIŲ SUBMARINAI 

AMERIKOJE.
Visaip bekalbant ir viso

kiems paskalams Ameriko
je bevaikščiojant apie Vo
kietijos submariną “Bre- 
men”, netikėtai, pereitoj 
subatoj, 7 d. Spalio, arti 
New Port, R. I. iškilo vokie
čių submarinas “U-53” ir 
iškėlė Vokietijos vėliavą. 
Kuomet Suvienytų Valstijų 
valdininkai nuplaukė artyn 
"svečio”, atrado jį apsigin
klavusį astuoniomis torpe
domis ir lengvomis kanuo
lėmis. Jis buvo pasirengęs 
stoti į mūšį, jeigu prieplau
koje butų mėginta daryti 
jam kokius nemalonumus. 
Submarino kapitonas Hans 
Rose, pasakė, kad jis nieko 
nereikalauja daugiau, tik 
čia sustojo perduoti Vokie- 

H|os ambasadoriui Berns- 
torffui svarbų sekreto raš
tą, kurį tyčia atvežė nuo Vo 
kietijos valdžios. Atidavęs 
atvežtą ambasadoriui raš
tą, kapitonas Rose padarė 
vizitą nekuriems Suvienytų 
Valstijų laivyno valdinin
kams, sugrįžo ant savo sub
marino ir pasitraukęs tris 
mylias už rubežiaus neutra- 
liškojo vandens, po keturių 
valandų dingo. Raštas tuo- 
jaus tapo pasiųstas į Wa- 
shingtoną, ambasadoriui 
Bernstorffui ir jam telegra
mų apie tai pranešta. Kas 
aname rašte Vokietijos val
džios pasakyta, tai slaptybė. 
Spėjama, kad tai bus Vo
kietijos prašymas Suvieny
tų Valstijų, kad šios apsiim
tų vesti tarybas tarp Vokie
tijos ir Rusijos. Bet tai tik 
spėjimai.

Submarinas “U-53”, sako, 
kelionėje užtruko 17 dienų 
ir paskandinęs 9 transpor
tinius laivus svetimų šalių.

Iš Bostono plaukiantis 
laivas “Kansas”, pereitoj 
nedėlioj, 5:30 iš ryto, ties 
Nantucket buvo sulaikytas 
vokiško submarino ir po 
kamantinėjimų paleidus, 
“Kansas” bijojo eiti toliau 
ir todėl sugrįžo į Bostoną, 
kur pasakoja, kad buvo tai 
ne “U-53”, bet visai kitas 
vokiečių submarinas, kas 
leidžia protauti, kad Ame
rikos vandenyse 
daugiau vokiškų

In United States______
To Foreign Countries

ITALAI ATMUŠA AUST
RŲ ATAKUS.

Rymas. Stipriai laikosi 
italų kariumenė. Ledro ir 
Tridento apielinkėje austrai 
buvo pradėję smarkiai ata
kuoti italų pozicijas, bet 
greitai turėjo trauktis at
gal. Astico klonyje austrai 
buvo pradėję bombarduoti 
geležinkelį ir stotį prie Sie- 
ghe, bet bombardavimas bu 
vo be pasekmių. Apielinkėje 
Carso, sunkioji artilerija 
nepaliauja veikti. Teip-gi ir 
kitose vietose eina smarkus 
mūšiai. Italai laikosi stip
riai ir visus priešo užpuoli
mus atmuša.

RUSAI VIS VERŽIASI Į 
LEMBERGĄ.

Petrogradas. Rusų kariu
menė nesiliauja veržtis pir 
myn ant Lembergo. V* xyni- 
joj, apielinkėje Zločova, 40 
mylių nuo Lembergo, į pie
tus nuo Brody, Gokulevce 
ir Mlynovce eina smarkus 
mūšiai. Vokiečiai kontrata- 
kais stengiasi bent kiek su
laikyti rusus, bet nepajie- 
gia. Rusai skelbia, kad paė
mė nelaisvėn 15 oficierų, 2 
daktarus ir 522 kareivius. 
Brzežan apielinkėje po di
delių mūšių, rusai paėmė 
eiles priešo apkasų.

RUMUNAI SUMUŠTI
PRIE CULGARŲ.

Sofia. Didelius smūgius 
sutiko rumunų kariumenė, 
kuri perėjus Dunojų įsiver
žė į Bulgariją ir užėmė še
šis kaimus. 16 rumunų ba-| 
talijonų krito ten pat. Kad 
sulaikius rumunus nuo be- 
siveržimo į Bulgariją, buvo 
atsiųsta iš Ruščuko ir Tur- 
tukai bulgarų kariumenė, 
kuri uždavus didelius smū
gius privertė rumunus trau 
ktis atgal per sugadintus 
Dunojaus tiltus. Sumušti 
rumunai bėga atgal didžiau 
šioje- betvarkėje. Daug žu
vo ir Dunojaus vilnyse. Ru
munai prie to prisipažįsta.

SERBAI ATSIĖMĖ 250 KI 
LIOMETRŲ SAVO 

TĖVYNĖS.
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RUSAI VERŽIASI LINK i 
LEMBERGO.

Londonas. Po trijų dienų 
smarkaus mūšio, rusų ka
riumenė persilaužė per au- 
stro-vokiečių linijas ir perė
jo per upę Zlotą Lipa, kur 
atėmė svarbias pozicijas. 
Užėmę rusai tas pozicijas 
ir nuo augštumų pradėjo 
smarkiai bombarduoti vo
kiečių ir austrų abazus, ku
rie nespėjo pasitraukti. Teip 
gi- bombarduojama yra ir 
priemiestis Brzežany. Tas 
ofensyvas rusams pridavė 
daug svarbos, nes nors Lem 
bergas randasi už 50 mylių, 
bet rusai sulaužę priešų jie- 
gas galės paimti į savo ran
kas geležinkelį Brzezany— 
Lemberg, kurs rusams daug 
pagelbės.

mėjimai kaip Somme, teip 
ir visame vakariniame fron 
te yra laikini ir kad Hin- 
denburgas sykį juos sumuš 
ant visados.

78 metų amžiaus. Jis buvo 
ministeris užrubežinių rei
kalų. Pastaruoju laiku pa 
puolė po aštria kritika kas- 
link Japonijos ir Chinijos 
reikalų, buk netikusiai tuos 
reikalus vedė. Yra manoma, 
kad tas jį privertė prie re
zignacijos apreiškimo.

TURKU A KARIAUS IKlFrancuzi jos 
GALUI.

Vėliausios Žinios.
Italai veržiasi link Tries

to. Italai atnaujino ofensy- 
yą ir visu smarkumu ver- 

__ žiasi Triesto link,
fortai prie Adriatiko, italų 
pusėtinai sugadinti. Italai 
sulaužė austrų linijas į piet 
ryčius nuo Gorizia ir paė
mė nelaisvėn apie 6,000 au
strų. Teipgi paėmė miestą 
Noravilla su stipriomis po
zicijomis.

AMERIKOS FIRMOS 
TIES GELEŽINKELIUS 

CHINIJOJ.

Pekinas. Chinijos valdžia kunigaikštis ves
padarė sutartį su ameriko- .
niškomis firmomis Šiems— Japonijos kumgaikstaitę.
Carey Co. iš St. Paul, Minn. Tokio. Korėjos karaliaus 
ir American International vyriausias sūnūs Yi susižie- 
Corporation, kurios greitu dav0 su jap0nij0s generolo 
laiku pradės tiesti Chinijoj 
geležinkelius. Tie nauji ge
ležinkeliai Chinijai lešuos 
virš 100,000,000 dolerių. Ant 
kontrakto Chinų valdžia pa 
sirašė. Geležinkeliai bus tie
siami turtingose ir labiau 
apgyventose provincijose, 
kaip: Shensi, Kansu, Hu- 
nan, Kwangsi, Kwangtung 
ir Chemiang, kurios turtin
gos yra įvairių mineralų 

; kasyklomis.

klydę žinios, buk Turkija 
nori atskirai susitaikinti su 
kariaujančiomis šalimis. Da 
bar turkų vyriausybė pas
kelbė, kad tai netiesa ir kad 
ji su savo talkininkais ka
riaus iki galui.

princo Nashimoti. vyriau
siąja duktere. Korėjos kuni
gaikštis dabar mokinasi ka
rės akademijoj, Japonijoj, 
turi 20 metų amžiaus, o jo 
sužiedotinė tik 15. Sužie- 
dotinė teipgi mokinasi. 

•Vestuvės bus už keliatos 
, metų.

SUSIMUŠĖ DU GARLAI
VIAI.

į IŠ SUVIENYTŲ 

VALSTIJŲ

t ambasadorių 
prieš Carranzos pasielgimą 
su anglų \ir francuzų ban
kais, kurie randasi Mexikos 
sostinėje. Tuos bankus Ca- 
rranza apiplėšęs uždarė, iš 
ko daugelis anglų ir fran
cuzų akcionierių panešė mil 
žiniškus nuostolius. Protes
tai yra įteikti Suv. Valst., 
taikos komisijai, kuri per
statys Mexikos taikos 
misijai. Ką Carranza 

i to atsakys, nežinia.

augšto, lubos lūžo ir visi 
gaisrininkai numarmėjo į 
skiepą. Daug pavojingai su
sižeidė. Nuostoliai siekia 
apie 300.000 dol.

ko- 
ant

Vokiečiai įsiveržė į Ru
muniją. Vokiečių smarki 
kariumenė, susidedanti iš 
Bavarijos pulkų, stumdama 
rumunus atgal, jau įėjo į 
Rumuniją ir paėmė Roth- 
enthurmą. Ties Kronstadtu 
teutonai sulaikyti, bet var
giai jie-čia ilgai stovės; ru
munai juos neatlaikys.

Mušis ant Serbijos rube- 
žiaus. Francuzai pakėlė mu 
šį ant rubežiaus tarp Ser- 
bijos\ir Bulgarijos. Mūšį 
francyzai laimėjo. Atėmė iš 
bulgarų fcrtifikuotas pozi
cijas ir apvaldė Devedjili 
kalną.

Austrų]GREKIJOS KABINETAS! 
REZIGNAVO.

‘ Londonas. Visas Grekijos 
kabinetas, išskyrus Dimit- 
ricupulą, rezignavo. Kara
lius Konstantinas priėmė 
ministerių rezignaciją. Ži
nios iš Atėnų pareina, kad 
naują ministerių kabinetąI 
sudarysiąs Dimitricupulos 
į kurį bus pakviesti ir trįs 
Venizelos šalininkai, Dinu- 
tras Demantidisas, buvęs 
tiesų ministeris Venizelos 
kabinete, Konstantinas Za- 
vistsamos, buvęs preziden
tu pasiuntinių buto ir Ka- 
nafaris, buvęs seniau tiesų 
ministeris. Nuo naujo kabi
neto priklausys ir toliasnis 

I Grekijos likimas.

Marsilija. Viduržemio jū
rėse, italų garlaivis “Enri- 
co Millo” susimušė su neži
nomu garlaiviu. Dalis įgu-;

elbėta. Garlaivis nlau

FRANCUZIJA SKOLINA
SI PINIGŲ.

New York, N. Y. Didelė 
vokiečių-amerikonų firma 
vardu Kuhn, Laeb & Co. 
užbaigė derybas sulyg ku
rių firma paskolina Fran- 
cuzijai 50,000,000 dol. ant 
penkių metų su šešiais nuo
šimčiais. Paskolintieji pini
gai eis naudai nukentėjusių 
nuo karės, kaip: įtaisymui 
ligonbučių, įsteigimui naš
laičiams prieglaudų, teiki
mui pagelbos našlėms, ku-

$6,000,000 ŽYDAMS NU- 
KENTĖJUSIEMS NUO 

KARĖS.

los išgelbėta. Garlaivis plau:™» ^rai yra žuvę kareje ir 
° i 4-4- Pirmiono tau Tirmo

Anglai paėmė du miestus., 
Macedonijoj anglų kariu- 
menė persikėlė per upę St
rumą ir paėmė du miestus 
Pavlovą ir Proseniką.

Reikalauja Grekijos gele
žinkelio. Vice-admirolas
Dartige Du Fornet, kaman- 
duotojas anglo-francuzų
laivyno, įteikė Grekijai ul
timatumą, reikalaujant, kad 
talkininkams butų pavestas 
Piraeus—Larrice geležin
kelis pervežimui kareivių
ir, kad Grekijos laivynas; 
prisidėtų prie talkininkų TORPeDUOTI TRIS NOR submarino. 
laivyno. VEGIJOS LAIVAI. : vežė 302 n?

rosų dirbtuvėse sustraikavo*  ̂
7,000 mergaičių. Reikalauja 
8 vai. darbo į dieną ir per 
pusę daugiaus užmokesčio 
už viršlaikį. Darbdaviai ne
sutinka. Mano dirbtuves per 
kelti į Richmond, Va.

ii Petrogradas, Rusija. • 
. Amerikonai dovanojo Ru
sijai 15 motorinių ambulan-

SUNKUS BAPTISTŲ PAS 
TORIŲ BŪVIS.

Menmphis, Tex. John
Welsey Dickens, pastorius: sų. Dovaną priėmė pati ca- 
baptistų bažnyčios bandė j rienė.
nusižudyti koplyčioje Y. M. : bus pasiųsti karės laukan.
C. A. šaudamas į save iš re
volverio. Namuose jo rasta

Ambulansai tuojau

_ II Santa Clara, Cuba. Lai 
laiški ta-

iriame apgailestauja pašto- ;------- ,—™ —J---------
rių likimą, kad maža alga i ^los, k)lo nausės tarp 
negali atsakančiai išsimai- 'bera,« ,ir konservatyvų.

riame apgailestauja pašto- mieste Santa Clara ant Gu

Vienas konservatyvas už
muštas ir 13 sužeistų. Libe
ralų tik du sužeisti.

II New York, N. Y. šia
me mieste duona pabrango 
ant 25 nuošimčio. Kepalė
liai, kurie pirmiaus buvo po 
6, 10, 12, ir 18 centų dabar 
bus 8,12,16 ir 24c.

II Oswego, N. Y. Šiomis 
dienomis viesulą sudaužė 
garlaivį “Roberval”, kurs 
plaukė iš Ottavos į Oswego, 
N. Y. Trįs žmonės išsigel-

i bėjo, kiti nuskendo.
Ii Way Cross, Pa. Bežai- 

| džiant bolėmis liko užmuš
tas 14 metų vaikinas Pal- 
mer Boswarth.

i !• Havre, Francuzija. Ba
ronas Beyers, užrubežinių 
reikalų ministeris sako, jog 
neužilgo bus laisva, nepri- 
gulminga ir naujai atstaty
ta Belgija.
į || Kansas City, Mo. John 

viską slėpė, mat su Edisonu; Milchel, negras 98 metų 
gerai bičiuliu o jasi. amžiaus išsiėmė pavelyjimą

 apsivesti septintą kartą.
Pirmos šešios pačios mirė.

s - «

ii/AiDino likime ■ 11 shenand°ah>lova- Tuią 
ĮvnlllIUu lIIiIUu Robertą Euglud teismas nu

< > -.... į teisė 25 .metams į kalėjimą
i: Sydnejj. Canada. Laike už apsivędimą sasoJaĮB 

tavorų iškrovimo nuo laivo 1™^^ 
“Wairuna”, prieplaukoje iš-' 
tiko benzinos ekspliozija.
Šeši darbininkai užmušta.

tinti su savo šeimyna. Laiš
ke teip-gi buvo pažymėta, 
kad jo saužudystė butų kai-

New York, N. Y. Centra- 
linis žydų komitetas sušel- 
pimui nukentėjusių nuo ka- po faktas, kad* toks skurdas 
rėš pagarsino, kad per pa-i ir neatjautimas jų gyveni- 
skutinius du metus sušelpi- Į mo, priveda prie tokios dės
niui žydų nukentėjusių nuo peracijos. 
karės, Amęrikoje surinko --------------

, 6,000,000 dolerių. Pinigai • NETIKę EDISONO IŠRA- 
buvo išsiųsti sekančiai: Į DIMAI
Rusiją $1,800,000, į Pozna-i 
niaus kunigaikštytę $1,454, Washington, D. C. Tarpe 
500, į Austro-Vengriją ir Daniels, Suv. Valst., laivyno 
Galiciją $1,065,000 ir į Pa
lestiną 400,000. Kokia tai 
graži pinigų suma. Kada-gi 
męs lietuviai paseksime žy-

' dų pavyzdį?.
kėiš~New Yorko ir perp-:“' ,pi™iaus toji firma at
lankęs Gibraltaro susmau-'^akydavo dalyvauta pasko 
gą sutiko nelaimę. Prigulė- ose' 
jo prie firmos Genevos sa
lų. Toje pačioje žinioje yra 
pažymėta, kad Atlantike 
nuskendo anglų garlaivis
“Maywood”. Įgula išgelbė- Toledo O. Vietinė polici- užmuštų ir 33 sužeisti tapo, 

lm Zn4- 4- r* X TAV»1TA 1 O L V*1 X Iz-1 O

AREŠTUOTA ĮTARIA
MAS ŽMOGŽUDYS.

ANTTRŪKIS UŽBĖGO 
GATVEKARIO.

Detroit, Mich. 13 žmonių

Nekartą

ANGLIJAI TRŪKSTA 
ŽMONIŲ.

Londonas. Pastaruoju lai
ku Anglijoj labai atjaučia-1 
ma stoką kareivių. Trūksta 
teipgi ir darbininkų amuni
cijos fabrikuose. Anglijos 
valdžia sumanė pradėti mo
bilizaciją Airijoje. Ikišiol 
airiams nereikėjo tarnauti 
anglų kariumenėje. Mano
ma sumobilizuoti 50,000 ai
rių. Beto Anglijoj bus pa
šaukti kariumenėn visi tie 
kareiviai, kuriuos valdžia 
pirmiau buvo paliuosavus. 
Amunicijos fabrikuose dau
giausia dirba moteris.

ja areštavo tūlą Giovanni 
Labello, kurį įtaria kaipo 

; užmušėja savo pačios. Me
tai atgal jis gyveno Chica- 
goje, kur ir papildė žmog
žudystę. Tikras vardas ir 
pravardė jo yra Aretoš Gi- 
ragas, 38 metų amžiaus, pa
einantis iš Armėnijos. Ant 

i įvairių klausimų, nieko ne
atsako, tiktai kiek galėda
mas ginasi, niekad Chi- 
cagoj negyveno. Pasodintas 
į kalėjimą, iki iš Chicagos 
atvažiuos policija su daro- 
dymais.

VOKIEČIŲ ŠEIMYNIN 
RAVIMAS BELGL

JOJ.
Amsterdamas.

į jau buvome rašę apie žiau
rų vokiečių šeimyninkavi- 
mą Belgijoj. Šiomis dieno
mis žinios praneša, kad Bru 
kselo gubernatorius gene
rolas von Bissing savo nus
prendimu pasmerkė 22 bel
gus mirtin. Prieš tokį nus
prendimą buvo užprotesta
vę ispanai ir ;

j gyvenanti Brukselyje, bet 
tas nieko negelbėjo. Sako,

i kad kalėjimai yra pilni ne- Anglijos pasažierinis gar- įdėtas “nikelis”, 
tik vyrų, bet ir moterių, iajvis “!
mergaičių ir vaikų, kurie Cunard, kurs plaukiojo tar- gal važiuodamas gatvekariu 
kenčia neapsakomą vargą, pe Bostono ir Liverpolio, neužsimokėjo kunduktoriui

tapo nuskandintas vokiečių 5 centų. Per septynis metus 
' . “Franconia”, jam sąžinė išmetinėjo ir ne-

i vežė 302 pasažierus, iš ku- davė ramumo, kad 5 centais ; 
rių 12 nuskendo. Garlaivis nuskriaudė kompaniją. Ga- 
buvo vienas iš gražiausių liaus nutarė atsilyginti, 
garlaivių Anglijoj. Nuo Lie

kuomet tavorinis trūkis bė
gdamas linija Grand Trunk 
užbėgo ant einančio pilno 
žmonių gatvekario tarpe 
skersgatvių Deąuindre ir 
Forest. Gatvekaris tik nu
mestas tolyn ir apverstas 
ant šono. Apart žmonių už
muštų ant vietos daug mi
rė bevežant į ligonbučius. 
Kas kaltas, ikišiol dar ne
patirta. Sako, kad bus kal
čiausiu geležinkelio sargas, 
kurs leido gatvekarį, maty
damas besiartinant trūkį. 
Tai jau trečias panašus at
sitikimas toje vietoje.

sekretoriaus ir nekuriu ofi- ] 
cierų iškilo nesusipratimai ' 
kaslink vartojimo Edisono:] 
išrastos mašinerijos naujai ■ 
statomiems Suv. Valst. sub-i, 
marinams. Oficierai tvirti
na, kad labai yra pavojinga 
vartoti Edisono mašineriją: 
submarinams ir kaipo fak
tą paduoda submariną E-2, 
kurs pradžioje šių metų ek- 
spliodavo jūrėse. Komisija 
tyrinėdama Edisono maši- į 
neriją, patyrė, kad jos yra 
gana pavojingos. Daniel tą

ĮVAIRIOS žinios

SĄŽININGAS PASA- 
ŽIERAS.

Reading, Pa. Gana įdo
mią ir iš dalies juokingą ži
nią pagarsino vietinė gat- 
vekarių kompanija Reading 
Transit Company. Tūlas pa- 
sažieras tai kompanijai at- 

Gražiausias siuntė laišką, kuriame buvo 
Laiške ra- 

Franconia”, linijos somą, kad septyni metai at-

amerikonai, NUSKANDINTA ANGLŲ 
GARLAIVIS.

Londonas.

Roanoke, Va. Norfolk 
& Western geležinkelio kom 
panijos paskyrė apie tris 
milijonus dolerių pagerini
mui kelių ir stočių.

!| Quebec, Canada. “The 
Beaumont” milžiniškas na
mas, vertės 50,000, kuriame 
buvo vaikų ir senų prieglau 
da tapo gaisro sunaikinta.

NUTEISTAS KALĖJIMAN 
VISAM AMŽIUI.

Grand Rapids, Mich. Tū
las Scott Mausell iš Mance- 
liona, Mich., teismo tapo 
pasmerktas visam amžiui į 
Jackson kalėjimą už nužu
dymą savo žmonos. Teisme
jis prisipažino, kad iš ank- Ačiū tik gaisrininkų narsu- 
sto buvo suplanavęs apsi- mui 200 ypatų išgelbėta, 
vesti, paskui savo žmoną 
nužudyti, pasiimant jos pi
nigus, ką ir padarė tuojaus 
po vestuvių.

| kad buk nieko nežinojęs 
apie tokią artymą giminys- 
tę.

’New York, N. Y. Teo- 
dor Roosevelt
nomis lankysis EI Pase su 
agitacijinėmis prakalbomis 
už C. Hughes, republikonų 
kandidatą ant Suv. Valst.

• Redding, Cal. Pradėjo 
veikti vulkanas Lasen, kurs 

i nuo daugel metų buvo ap
miręs. Iš kratero eina tiršti 
durnai ir pelenai, o lava te
ka nuo kalno pakalnėn.

Washington, D. C. Pač- 
• to departamentas planuoja

šiomis die-

|| New York, N. Y. Šio- f ’
mis dienomis J. P. Morgan užvesti naują tvarką pačto 
apleido Suv. Valstijas ir iš- pervežime per Panamos ka- 
važiavo į Londoną, kur bus nalą į pietinę Ameriką. Iki- 
sutartis kaslink naujos Ang Į šiol buvo menka tvarka.
Ii jai paskolos. Morganas, _.... __ . ,. ...
kaip žinoma yra, stambus 1 Blhn& Mo^ dle 
milijonierius. "omls cla didele au-

dra su sniegu. Tai pirmas 
Washington, D. C. Žy- sniego pasirodymas toje 

mi sufragistė Inez Millho- apielinkėje. Sniego nukrito 
land Boisevain, žada aplei- ant vieno colio storumo, 
sti Chicagą ir važinėti po' 
Suv. Valst. su prakalbomis, 
kuriose varys agitaciją už i 
Hughes, republikonų kandi
datą ant Suv. Valst. prezi
dento.

II Washington, D. C. Iš 
visų šalių, kurios veda pre
kybą su Naujaja Zelandija, 
Amerika stovi pirmoje eilė
je. Per pastaruosius šešis 
mėnesius Amerika su Nau
ja Zelandija turėjo apyvar
tos apie už 9,000,000 dole
rių.

II Paryžius, Francuzija. 
Mescede mieste, Vokietijo
je, francuzai nelaisviai įsis
teigė sau universitetą. Lek
cijas sau išguldo patįs ne
laisviai, kurie yra baigę 
augštesnius mokslus.

II New York, N. Y. Papi-
\

STRAIKĄ LAIMĖJO.
Nashville, Tenn. Buvo su-' 

sraikavę mašinistai, reika
laudami aštuonių valandų 
darbo ir pakėlimo algos.

New York, N. Y. Farme- Darbdaviai išpradžių neno- 
“Barn” ir “Falf Jarl”. Įgu- ųu “Franconia” plaukiojo rių unijos, kurios pristato r®j° išpildyti darbininkų rei 
la išgelbėta. Toks veikimas su pasažierais. New Yorkan pieną parei- kalavimus. Po kelių dieni}

kalavo iš kompanijų, kad pa į graiko darbdaviai sutiko iš 
keltų mokestį. Kompanijos I pildyti darbininkų reikalą- j 

i atsisakė išpildyti jų reika- vhnus- ,Dabar mašinistai 
„lavimus. Todėl unijos palio- dįrbs ąuštuonias valandas į 
vė vežusios tiek pieno, kiek d’en^ ir gaus 45c. į valan-

. . Vokiečių po- rejfcja visam miestui. Pir- d3-
vežama jūrėmis. Valdiškai vandeninės valtįs ą veikia j^iaus atveždavo vidutiniš- 
paskelbta,^kad vokiečių sub I kiek galėdamos. ~Nėra die- ;kai apie 2,500,000 kasdien, o 

i"~J dabar atveža vos tik 600,000 •
kvortų. Kompanijos nori su 
pirkti pieną iš Pensylvani- 
jos, Deleware, Illinois jr 
Kanados. Pastaruoju laiku 
jau pradėjo gabenti iš ten 
pieną.

Christinia. Vokiečių sub- 
į marinas nuplaukęs į vakariNuo Redakcijos.

Musų sandarbininkas p.jnj kraštą Atlantiko sutor- |os* mėnes?o* 1915J metų" Uio 
xTPra!2 u^.US Pėdav° tris Norvegijos gar- gariaivių buvo gabenama 

pastebėti, kad No. -38 Dir-[ lovius be jokio persergėji- kariumenė. Anglijos valdžia 
vos po eilėmis Gimtine mo. Torpeduoti yra ‘Sissen’, tvirtina, kad pastaruoju lai-1
šalis” apleista jo parašas,
kaipo tų eilių autoriaus.

Jo parašas kasžinkaip iš- vokiečių submarinų vakari-
simetė laužiant formas ir 
tas mepatėmyta prie korek- 
tų taisymo.

Iš S vietur

VOKIETIJAI GRĘSIA 
SUKILIMAS.

NEW YORKE PIENO 
STOKA.

niame Atlantike, pertraukė 
visą Norvegijos komunika
ciją, kadangi Norvegija gu
li pačiame pakraštyje At- 
lantiko, tai viskas buvo per-

VĖL NUSKANDINTA 
TRIS LAIVAI. 

Londonas.

Berlynas. Iš priežasties, 
kad vokiečiai visuose karės 
frontuose yra labai muša
mi, visoje Vokietijoje vieš
patauja didelis sujudinimas. 
Visi vokiečių laikraščiai 
kiek galėdami stengiasi 
skleisti žinias, ramindami 
žmones, nes kitaip galėtų 
prieiti prie sukilimų. Sako, 
kad f rancuzų ir anglų lai-

marinai Norvegijai padarė nos, kad telegramos nepra- ■ 
nustolių virš 9,000,000 dole- neštų apie nuskandinimą j 
rių. vieno, kito laivo, šiose die-

_________ nose telegramos praneša, 
kad vokiečių povandeninė 
valtis nuskandino vėl tris 
laivus būtent vieną anglų 
“Isle of Hastings”, grekų 
“Skmos” ir norvegų “Cede- 
ric”. Iš Paryžiaus praneša, 
kad vokiečių povandeninė 
valtis nuskandino laivą 
“Strathag”, ant kurio tarpe 
kitų pasažierų buvo ir ame
rikonų.

JAPONUOS KABINETAS 
REZIGNUOJA,

Tokio. Grafas Okumy, 
premjeras Japonijos kabi
neto, apreiškė, kad jis ir vi
sas kabinetas nori rezignuo 
ti. Okumy į savo vietą sta
to grafą Takaaki Kato, kai
po vieną iš gabiausių poli
tikoje veikėjų. Okumy yra

PROTESTUOJA PRIEŠ 
CARRANZOS PA

SIELGIMĄ.
Washington, D. C. Suv. 

Valst valdžia gavo aštrius 
protestus nuo Anglijos ir

DIDELIS GAISRAS.

St. Louis, Mo. šiomis die
nomis ištiko gaisras kolegi
joj vadinamoj Brolių Krik
ščionių. Ugnis teip staiga 
apėmė yisą namą, kad var
giai kas suspėta išnešti. Su
degė du vienuoliai, kurie 
laike gaisro buvo ant penk
to augšto. Trečias vienuolis 
pavojingai susižeidė, kuo
met šoko žemėn nuo ketvir
to augšto. Kada gaisras bu
vo užgesintas, apie 20 gais
rininkų esant ant ketvirto

ii Washington, D. C. Suv. 
Valst. sveikatos departa
mentas skelbia, kad yra pa
skyręs 41,059 dolerius, nu
pirkimui lazdų raišiems vai 
kams nuo paralyžiaus epi
demijos.

I; Washington, D. C. Šį
met Suv. Valst mokyklų 
užlaikymui paskirta 42,661, 
359 dolerių.

II Pawtucket, R- L Užsi
degė tvartas, kur buvo sep
tyni arkliai ir vežėjas. Ne
laimė atsitiko naktį, sudegė 
visi arkliai ir miegojęs ve
žėjas.

II Gardner, Me. Iš polici
jos nuovados kasžinkas pa
vogė 12 kvortų degtinės. 
Ta degtinė buvo konfiskuo
ta, kuomet buvo nelegaliai 
pardavinėjama.
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išvažiavusių į svetimas ša- kęnybių, o nuo karės nu- i 
lis ir esančių svetimųjų glo- kentėjusiems per savo pasi- 
boje. Bet, tegul užteks pasi- darbavimą suteiks gausias 
skundimų. Geriaus lauksi-; dovanas, t y. alkanus pa- 
me nuo tamistos greito at- penės ir nuogus pridengs, 
sakymo. Tik dar vieno ir | Antras kalbėjo Jurgis Ša
tai teip svarbaus dalykėlio baliauskas. Šis vyras dau- 
prašysime, kad atsiųstumet gelį moterių sugraudino iki 
mums nors po vieną egzem- ašarų. Mat jis pradėjo kal- 

arbabėti apie savo jaunas die
nas, kaip tėveliai jį užaugi
no, kaip jie linksmai džiau
gėsi su savo vaikeliais, o 
dabar, kada tėveliams, bro
liams ir seserims vargas, ir 
kada jie tapo išblaškyti po 
visą Rusiją ir Vokietiją, tai 
jų sūnus, dukters, broliai 
sesers ir kitoki gentįs, čia 
Amerikoj gyvenanti ir turė
dami ką valgyti ir gerti, vi
sai mažai atjaučia jų var
gams ir gėdisi arba ne nori 
ištiesti savo pagelbos ranką 
savo mylimiausiems gen
tims ir prieteliams.

Čia turiu pasakyti, kad 
nors J. Sabaliauskas nėra 
mokytas vyras, bet iš šir- 
;dies prijausdamas tėvynės 
•vargus šiose dienose, labai 
gražiai juos nupiešė savo 
kalboje. Garbė tau Jurguti, organizuoja rinkėjus ir vis- 

inuo vyrų Youngstowno lie- ką prirengia, kas reikalinga 
i tuvių. ■ “Lietuvių Dienai”. Veikian-

Trečias kalbėjo J. Mažei- čioji Komisija susideda iš 
ka, kurs aiškino apie 3 srio- pirmininko F. Denevičiaus - 
ves ir davė įnešimą, kad su- ir sekretoriaus Jono Čiup- 
rinkti pinigai butų dalyti į rinsko. Šita komisija rupi- 
3 dalis, t. y.: Viena dalis ka- naši ir kitais iš čia netoli-

Kuokštis, St. Druškauskas, 
St Konstantinavičia, T. Se- 
veika, M. Lukosevičia ir P. 
Šubonis. Jie kas nedėle lai
kys susirinkimus ir steng
sis prikalbint kuodaugiau-Iš Suvalkų gubernijos 

męs esame išbėgę pernai, 
Nežiūrint į tai,. Rugpjūčio mėnesyje, o iš 

namų, pernai pavasaryje. 
Daugeliui išbėgti nepasise
kė, nes staigas vokiečių už

LIETUVOJ.

Valkas.
kad kaikurios Valko apskri
ties apielinkės iki šiol buvo 
turtingiausios visu kuo, gi 
dabar ir jose labai pristigo 
visa ko, o ypatingai mėsos 
ir pieno. Užgynus pjauti te- 
liukus, vietos verslininkai 

ėmę smulkiau ištirtąją Jo- Peni daugybę kiaulių, vie- 
niškio parapiją (Šiaulių tof gyventojai neįstengia 
ap.), kuri ekonomijos žvilg- ^ek brangiai mokėti ukmm

2 jų kams už mėsą, kiek moka- 
viso 9508 ma Rygoj- Ūkininkai labai 
bežemių Pamego dabar penėti kiau- 

4555, mažiau 4 deš. turinčių ^es» Perka 25 svarų par-
- - - — • • -išiuką mokėdami gyvo sva-

nepasiturin- rui P° 12&~150 kaP-
' ’ Ūkininkai dabar ėmėsi 

ypač žiemos metu, jie da- Penėti netiktai kiaules, bet 
bar mažai bereikalingi, bet *r av^s Valko apskri- 
ir toliau ūkininkai, stigda- čio gyventojai dabar priyer-

# e T 1 • • ■ ^4-1 vtrm olrn 0 Iro m o'C"mi duonos ir arklių, visur;
mažina darbininkų skaičių,!
nekalbant jau apie dvarus, mės°s valgymo.
kurių ūkis visiškai išardy- da.ug sviestinių, kurios te
tas, patys gi savininkai di- muša sviestą vien dėl kariu- 
džiumoje išbėgę; dėl to jų meiĮės. Esti čia kaikada ir 
pabėgimo daugelis kumečių tokių atsitikimų, kad vasa- 
negavo prideramos jiems ros P°dsiui atvažiavę ne tik 
algos ir ordinarijos, vokie- Ryg°s turtuoliai, bet ir ofi- 
čių gi tvarkomuose dvaruo- rierai kaikuomet negauna 
se jų atlyginimas dar nėra 1 -
visai nusistatęs ir 

momis kainomis (druska 10 
k. sv., cukraus 19 k.), bet 
tokių vietų kol kas labai ma 
žai yra ir į jas žmonės trau
kia iš tolimiausių kraštų, 
10—15 suviršum mylių to
lumo, pa v. druskos į Vilnių 
ateina nuo Švenčionių, Vyd- 
žių, Ašmenos, į Šiaulius — 
nuo Žagarės, Kupiškio, Pa
nevėžio ; dėlto ir atveža
mųjų prekių negali užtekti 

. ant tiek žmonių, ir jiems 
tenka po 7—8 dienas laukti, 
kad išgavus kokią 10 svarų 
druskos. Vilniuje-gi, kol įve
stos buvo (1 XII) “duonos 
kortelės”, žmonės stovėdavo 
prie kepyklų nuo 12 vai. na
kties iki 8 v. ryto, kad nusi
pirkus po vieną kitą svarą 
duonos. 

Maisto klausimas tokiu 
budu opiausias yra miesto 
žmonėms, ypač bėdniesiems 
jų sluogsniams, kaip antai, 
darbininkams, amatnin- 
kams, padieniams, toliau, j riomis išimtimis, nors 
tiems sodžiaums gyvento
jams, kurie neturi savo že
mės sklypo ir kitokiu budu 
duoną pelnyjasi, eidami ber
nais, kumečiais, padieniais 
ir šiaip prie visokių darbų 
ir pagaliaus — nukentėju- 
siems dėl karės ūkininkams 
padegėliams, kurių gyveni
mo vietoje stovėjo pozici
jos.

Sustojus pramonei ir pre
kybai, didžiuma jų veikėjų 
ir tarnautojų liko be darbo 
ir ištisi beveik metai, kaip 
neturi pastovaus, kiti gi ir 
jokio darbo. Tokių stambio
sios pramonės darbininkų 
Kauno gub. skaitoma 5764 
žm., Vilniaus — 10,410, Su
valkų — 1115. Dvigubai gi 
tiek, jei nedaugiau dar dir
bo jų smulkioje pramonėje, 
kuri, pav. Kauno gub., pri
skaito 2014 dirbtuvių su 45 
93 darbininkais ir dar apie 
30 tuks. įvairių amatnin-

(Tąsa) 
sios kainos dėl produktų sto 
kos ir negalėjimo jų prista
tyti Vilniaus mieste, kur 
ruginių miltų pudui mo a 
5—7 rub., kvietinių gi 15 r., 
duonos svaras 15—30 kap. 
(dabar 11 k.), mėsos 23—-_S 
k. sv., sviesto 1 r. 60 — 2 r. 
sv,. bulvių pūras 2i/2 rb.

Visur lygiai atjaučiama 
stoka ir kitų pirmosios reik- 
menės daiktų, kurių prista
tymas ligi šiol visai nėra ap
rūpintas. Taipgi, cukraus, 
druskos svarui moka 50—60 
kap., žvakės l1/^—2. rub. 
svaras, muilo sv. 1 rub. ži
balo 70 kap. kaliošams 10— 
12 rub., batams 25 rub., pus
bačiai pamušti — 6 rub., 
bet ir tų daiktų, ypač žiba
lo, odos, žvakių visai stin- 
gama. Tų dalykų kainos ga 
Įima sakyti, nusistačiusias 
visur vienodai, kadangi jų 
vienodai visur ir stingama. 
Skirtumas tik toks, kad kai 
kurių daiktų, kaip druskos, 
cukraus vietomis suteikia 
administracija gana prieina

sodžiaus bežemių ir maža
žemių (turinčių mažiau 3 
deš. žemės), kurių Lietuvo
je skaitoma apie 40 su vir
šum nuoš. Pavyzdžiui pa-

niškio parapiją

sniu užima vieną pirmųjų 
vietų, rasime iš 
žmonių skaičius

1253, kumiečių 617, tai-gi;šiuk? mokėdami gyvo sva- 
apie 60 nuoš. i , 
čių žmonių. Ūkio darbams, Ūkininkai dabar ėmėsi

!sti mokėti rygiškas kainas 
'arba atsisakyti visai nuo 

Čia yra

ros poilsiui atvažiavę ne tik

pliorį “Lietuvos1
“Draugo”.

Laukiame greito atsaky-

Dar didesnis skaičius bus 
žmonių, kurie užsiima pre* 
kybą, įvairių miesto tamau 
tojų, raštininkų, kontorų 
valdininkų, kurių ir-gi ma
žai kas turi savo paprasto
jo darbo. Jų visų padėjimas 
dar tuo yra pasunkėjęs, kad 
miesto buitis daugiau, kaip 
dvigubai pabrangusi

Tas pats nedarbas lygiai

- j. mėsos nei pieno lašelio. Jei- 
galima Su pasodos mėsininkui kuo- 

sakyti sporadiškas. met pavyksta kur nupirkti
Bėdinųjų tarpe dar išsis- kiaulę ar avį, tai vietos gy- 

kiria kritišku padėjimu ka- ventojai apsidalina po ga- 
reivių šeimynos, ypač su balėlį mėsos ir tt. Karvių 
vaikais ir be darbininkų vy- čia teip-pat labai mažai. Tai 
rų. Jų kiekvienoj’e parapijo- & su P^enu didelis var- 
je yra po kelis šimtus (pav. £as- 
Joniškyje jų skaitoma 600).. --------------
Pirmiau joms pašelpos buvo .
valdžios duodamos per vai- Vilnius. Vilniaus šelpia- 
ščius, dabar gi tų pinigų nė- masis komitetas praneša, 
sant, jos visai liko be orga- kad buvusių Vilniuje 30,- 
nizuotos pašelpos. pabėgėlių dąbar tenai

Pagaliaus, netrukus, už: likę tiktai 7000, daugiausiai 
mėnesio kito pradės stigti akademikai ir Pakepai. Is 
maisto ir tie ūkininkai, ku- slt« 7000 esą vos o60, kurie 
rie gyvena buvusiųjų karės 
frontų ruožų. Daugelis jų, 
kaip matėme, visai mažai 
gavo paimti javų. Buvo vie
tų (pav. Marijompolės-Kal- 
varijos frontu), kur nebu
vo net pasėtas vasarojus ir! 
pasodinta bulvės. Tas pats 
buvo ir su žiemkenčių javų 
apsėjimu. Sodiečiai juos 
šiaip teip apsėjo su kai-ku- 

ir 
blogiau, nes tekdavo nakti
mis sėti, neįdirbtoje žemė-, .... . _ „
je, ir be gero įtręšimo; dva-, Kaune. Vokiečiai aptaisė E- 
rai gi didžiumoje tik pusiau ^enčlės kalną (Petrakalnj), 
įsėjo, vietomis gi ir mažiau. kuri Paminė Wilhelms-ho- 
Neapsėtų valstiečių laukų he> Padarė ir Per M1C’ 
yra apie Skapiškį, Salas; ! k^ičiays klonį. Retai rasi 
perpus nesėta apie Maiša-iT 
galą, Paberžę, Ukmergę, 
Vievį, Trakus, Garlevą, Pa- ' 
žerius, Veiverius, Marijam
polę, viena trečdalis nesėta 
Keturvalakiuose ir tt.

Daug plačiau ir daugiau/ 
žinoma, stigs ateinantiems 
metams sėklos vasarojui ap 
sėti, lygiai kaip ir arklių,! 
galvijų, mėšlo, padargų ir 
tt., nes ir likusiųjų gyvulių1 
žmonės be pašaro negalės 
per žiemą išlaikyti.

Šių dienų maisto reika
lams sutvarkyti, kur yra ci
vilinė valdžia, Suvalkijoje 
ir už Dubysos ir Ventos, 
teip-pat ir miestuose įveda
ma “duonos kortelės” ir nu
statoma jos vartojimas (y2 
svaro žmogui). Tik rėkia 
pripažinti, kad ta duonos 
norma Lietuvos krašto žmo 
nėms nesutinka su jų mai
tinimosi sąlygomis ir neuž
tenkama jų alkiui pasotinti, 
nes jie nevartodami prie 
valgio konservų, daržovių, 
minta daugiausia. duona, 
suvartodami jos vidutiniš-

plūdimas į musų tėvynę, iš-1 mo, muSų mieli draugai, 
bėgimą sulaikė. Po vokiečių I 
turėjo pasilikti Putriškiai,! 
Panausupiai ir daug kitų 
kaimų į tą pusę, net ir iš 
mus kaimų, beje, iš Varnu-, 
pių, Gyviškių, Plynių, Da-i 
nieliškių ir Padovinio, ma
žai kas suspėjo išbėgti. Vie
ni bėgome dėl pavojaus, 
granatoms plyštant ties 
galvomis, kiti gi bėgome, 
kad būti neliko kur, nes vi
skas tapo sunaikinta, sude
ginta, o dar kiti bėgo todėl, 
kad kariumenės vyriausybė 
prie to privertė savo įsaky
mais, kad visi gyventojai 
tų aplinkių, kuriose buvo 
pozicijos, keliautų Rusijos 
gilumon. Tamistos-gi tėve
liai gal būt pasiliko namie 
kaip ir kiti. Kuomet męs 
keliavome užnemunėn ir ka 
da jau gyvenome šioj pusė
je Nemuno, visi susižinoda-
vome ir žinojome kurie pajiGra^ioSd. 1876“m?bu- 
sitraukė is savo tėvynės, >s y0 atkeltas ; Seinus Buv0

31 privalą šelpiam, komiteto 
pašelpos arba senatvės įstai 

• gy pagelbos, kiti patys iš
simaitina. Ūkininkai ir a- 
matninkai visi jau išsikirstė 
savo namuosna.

Sudiev!
V. švermickas,
M. Pajaujis (iš Padavi

mo),
V. Rutkauskas (iš Danie- 

liškių),
J. Senkus (iš Gyviškių),
V. Kreivėnas (iš Plynių)

Ligovas (Kursko gub.), 
Rugpjūčio 7 d. ilgai ir sun
kiai sirgęs mirė Seinų vys
kupijos pralotas kun. Juo
zapas Antanavičius — rašo 
“Liet. B.”.

Jis gimė 1853 m. Vasario 
25 d. Paplinių sodžiuje, Gri
škabūdžio parap., Naumie
sčio apskr., Suvalkų gub. 
Pabaigė Seinų Dvasinę Se
minariją ir 1876 m. Vasa
rio 27 buvo įšvęstas kuni
gu. Pabuvęs kelis mėnesius 
kamendoriumi Piontnicoje,

ke prakalbų užsirašė 20 mo
terių ir merginų, kurios pa
sižadėjo paskirtoje dienoje 
rinkti aukas. Youngstowno 
lietuviai mano pastatyti 
rinkikų nors 50—60 ypatų, 
o jeigu gausim daugiaus, 
tai bus dar geriaus.

Taigi vienykimės broliai 
ir seserįs, prisirašydami į 
šitą komiteto skyrių ir dir
bkime kaip įmanydami, kad 
tik daugiaus aukų surin
kus.

Vietinio Tautos Fondo 
skyriaus raštininkas

Kaz. Stupinkevičia.

Lorain. Ohio. čia bendrai 
rengiasi prie “Lietuvių Die
nos” SLA. 62 kuopa ir TMD 
21 kuopa. Yra susitvėrusi 
Veikiančioji Komisija, kuri

naši ir kitais iš čia netoli-
savo gyvenimo griuvėsių. -a semįnarįjos prokurato- talikiškai sriovei, antra tau mais miesteliais, ypač Elle-

Kaunas. Vienas smagiau
sių vietų pasivaikštinėjimui 
tai Mickevičiaus slėnis, kur 
musų didis poetas mėgdavo 
vaikštinėti, kada gyveno

užmiestyje tokį taką pasi
vaikštinėti. Takas eina me
džių pavėsiais per slėnio 
kvepiančias pievas palei 
čiurvenantį upelį.

Cent. Komiteto įgalioti
nis Stokholme.

Jonas Augštuolis.
(“Dab.”)

RUSIJOJ
Simferopol (Taur. gub. 

Laiškas rašomas p. J. P. 
Juraičiui į Cleveland, Ohio, 
8 d. Rugpjūčio, 1916.). Mie
las tautieti! Męs, simfero- 
piečiai, gavome tamistoslai 
šką iš Cleveland, Ohio, už 
kurį tariame širdingiausią 
ačiū.

Šiuom apsiskelbiame, kad 
męs patekome į šitą miestą 
pernai, Spalio mėnesyje. Gy 
venimą turime, ikišiol dar 
pusėtiną, bent tie, pas ku
riuos dar buvo kapeikų, bet 
dabar jas išbarščius ir vis
kam brangstant, ypač val
gomiems dalykams, męs, pa 
bėgėliai arba ištremtiniai, 
greitai žengiame prie sun
kais padėjimo.

Bet dabar jau esame pakri
kę po plačiąją Rusiją.

Gyvenimas mus, ištremti- 
nių Rusijoj, labai įvairus: 
Gauname iš Komitetų pašei 
pą po 20 kapeikų ant ypa- 
tos, iki 4 ypatų, o viršijant 
skaitlių keturių ypatų, ki-i 
tiems duodama po 10 kapei
kų. Kambarius nusisamdyti 
duoda po 5 rublius (mėne
siui) ant šeimynos, kad ta; 
susidėtų iš 10 ar daugiau ; 
narių. Iš to ja*u galima aiš
kiai suprasti dalyko stovį. 
Mėsos svaras kaštuoja 55 
kapeikos; kambariui mėne
siui (aš moku 12 rublių ant 
9 ypatų) pasisamdyti gau-1 
narna 5 rubliai; cukraus ga
lima gauti tik eilėse stovint 
(tankiai pritrunka ir todėl 
reikia būti be cukraus). Tik 
duona nėra perbrangi, pa
lyginant su kitais dalykais.

Dabar, pastaromis dieno
mis pradėjome girdėti nau
jienas iš telegramų ir laik
raščių, kad mus kariumenė 
pradėjo smarkiai stumti au 
strus ir vokiečius, atgal. 
Gal prisieis šį rudenį grįžti 
į mielą Lietuvą.

Malonėtume, mielas tau
tieti, kad plačiau mums pra 
neštum apie savo gyvenimą 
ir mąstymus apie musų mie
lą tėvynę; gal gaunate iš 
ten kokių žinių? Teipgi, gal 
jums ten yra žinomu Ohio 
valstijoje Motiejus Stany- 
nas? Meldžiu jam pranešti 
apie mano gyvenimą ir ma
ne. Teipgi mano brolis, Juo
zas švermickas yra Chica- 
goj ir dar iki šiol neatsišau
kė. Meldžiu jį paakvatinti, 
cad parašytų man laišką. 
Mikas Pajaujis nori, kad at
sišauktų Adolfas Pajaujis, 
tik nežino jo adreso. Vincas 
Rutkauskas, nori susižinoti 
su savo švogeriais, Kaziu 
Skystimu, Motiejum Jasis- 
kevičium ir Banioniu, kurie 
gyvena Shenandoah, Pa. 
Dar Juozas Senkus (kurs 
gyvena pas mane), prašo, 
kad pas jį atsišauktų jo bro 
lis Jokymas ir sesuo.

Malonus drauge! Neuž
tektų dešimties tokių skly
pų popieros, ant kokio ra
šau šį laišką, kad surašius 
ir viską apsakius apie sug
riautą Lietuvą, jos vargus 
ir vargus musų brolių, pasi
likusių po vokiečių arba ir

tininkų, o trečia socialistų. 
O tos sriovės galės pasielgt 
su aukomis teip kaip joms 
tinkamiausia išsiųsti į Lie- vių yra apie 80, iš jų randa- 
tuvą. čia J. Sabaliauskas si ir sulenkėjusių. Dirba 
perkirsdamas p asakė, kad......................   “ “
pinigai bus išsiųsti į Raudo 
nąjį Kryžių, kurs gyvuoja 
Su v. Valstijose. J. Mažeika 
sako, kad Raudonasis Kry
žius nereikalauja surinktų 
pinigų, tik prez. Wilsonas 
teip patarė, o lietuviai gali 

. pinigus siųsti kaip jiems tin 
ka ir dar pridūrė, kad Ame
rikos Raudonasis Kryžius 

_  nusiųs Rusijos Raudonam 
kuriuo išbuvo ligi pat Kryžiui, o tas per savo vi- 

.......1_. Apašt. gi Sostas sokius činovninkus pasiųs 
paskyrė jį apaštal. protono- Komitetui, teip, kad

rium, o nuo 1879 m. konsis
torijos regensu.

A. a. kun. Antanavičius, 7 j 
nėjęs augštųjų mokslų, bet 
buvo darbštus ir gabus. Del 
to jis greitai įgijo vyskupo 
Vieržbovskio pasitikėjimą, 
ir 1892 m. vyskupas pakėlė 
jį kanauninku. Mirus vys
kupui Baranauskiui, pralo
tas Antanavičius buvo Sei
nų vyskupijos valdytoju 
nuo 1902 m. Lapkričio 26 d. 
iki 1910 m. Birželio 29 d., 
iki neatėjus į Seinus vysk. 
Antanui Karosui. Vyskupas 
Karosas paskyrė jį oficija- 

' lu, ] 
mirties.

ria, kur yra nemažai tur
tuolių.

Lorain miestelyje lietu-

daugiausia “National Tube 
Co.” ir “American SMp 
Building Co.”, 
sunkus darbai.
apmoka nuo $2,50 iki $5,00 
už 10 valandų dienos darbo.

Svečias.

kur gana
Už darbą

iki per daugelį rankų tie 
mus pinigai pereis, tai liks 
maža suma. Geriausia lie
tuviams elgtis su tomis au
komis kaip jiems geriausia 

: patinka. Čia J. Mažeika 
i daug tiesos pasakė.
! Ketvirtas kalbėjo miesto 
teisėjas W. P. Barnum, ang 
liškai, kurs išpasakojo kaip 
jis būdamas teisėju kartais 
(apsirinka ir teismo dalykuo 

Youngstown, Ohio. 1 Spa-se’ dėlto’ kad nesuP-

tarijumi už jo Bažnyčios 
nuopelnus.

Karės audros ištremtas iš 
Lietuvos a. a. pral. Antana
vičius apsigyveno Mogilave. 
Tenai jis apsirgo plaučių 
džiova. Iš Mogiliavo persi-; 
kėlė į Ligovą ir ten mirė.

“D. B”.

AMERIKOJ.

lio 1916, Tautos Fondo ko- ranta ,visas kalbas> k?-
mitetas parengė prakalbas 
su tikslu, kad prisirengti J 
dėl “Lietuvių Dienos”, t y. 
ant 1 dienos Lapkričio, kas- ’ 
link rinkimo aukų nukentė- J 
jusiems nuo karės. Susirin- ; 
kimą atidarė J. Sabaliaus
kas, 5:00 vai, po pietų, kurs 1 
trumpoj, bet aiškioj kalboje 
pasakė dėlko lietuviai tapo 
sušaukti, perstatydamas pla 
tesniam paaiškinimui Kaz. 
Stupinkevičių, kurs išpasa
kojo visą pradžią, kaip Ame 
rikos lietuviai didesniuose 
miestuose darbuojasi dėl 
nuvargintos savo tėvynės, 
Lietuvos. Teipgi išpasakojo 
kaip katalikai su tautinin
kais susivieniję išsiuntė de
legatus į Washingtoną, pas 
prez. Wilsoną, kad jie iš
melstų Amerikos Valstijos 
nors vieną dieną dėl lietu
vių, nukentėjusių nuo ka
rės aukas rinkti visose val
stijose, kur tiktai lietuviai 
gyvena, ir tarp svetimtau
čių. Teipgi paaiškino, jog 
šis darbas yra nelengvas, 
vienok, jeigu visi lietuviai

> dėl meilės ir milaširdystės 
savo tėvynei stos į darbą, 
tai atliks jį be fiziškų sun-

rias čia gyvenanti žmonės 
vartoja ir turi teip teisti 
kaip advokatai ir perkalbė- 
tojai išaiškina. Teipgi aiš
kino kaip reiks čia visiems 
atėjūnams taikyties ir pri
prasti prie Suvienytų Val
stijų įstatymų. Labiausiai 
kvietė, kad daugiausia imtų 
pilietiškas popieras, sakyda 
mas: Surinkit keliatą vyrų 
ir užsikvieskite mane, aš 
jums patarnausiu visuose 
pamokinimuose apie gavi
mą popierų ir be jokios sun
kenybės ir kaštų iš mano 
pusės, popieras gausite. Ant 
galo aiškino kaip kiekvie
nam miela ir malonu yra sa 
vo tėvynė, taigi dabar kaip 
jūsų tėvynė šaukiasi pagel
bos, atėjus dienai kolektos, 
nenusigąsk pamatęs kolek
torių, bet kaip įkiši ranką į 
kišenių, tai neištrauk ją tu
ščia, bet stengkis, kad butų 
pilna sauja.

Jo kalba publikai labai pa 
tiko, už ką dėkavojo delnų 
plojimu.

Ant galo tapo išrinktas 
i komitetas iš 12 vyrų: J. Ja- 
, ras, J. šilingas, • J. Jurkšai- 
. tis, J. Mažeika, A. Markau-

Clinton, Ind. J. Skinderis 
i rašo į “V. L.”, kad ten susi
tvėrė nauja tautiška drau
gystė “Liuosybės Žvaigž
dė”, kurios tikslu bus pa- 
šelpa ligoje, užlaikyti kny- 

' gyną ir kiek galint darbuo
tis lietuvių visuomenės dir
voje. Apart to manoma prie 
minimos draugystės įsteig- 

jti skyrius Lietuvos Gelbėji- 
i mo ir Lietuvos Autonomijos 
Fondų, teipgi, kaip tankiai 

įgalint rengti prakalbas, 
prielankias lietuvystės dva
siai.

Su tokiais tikslais susit
verusią draugystę reikia pa 
sveikinti ir jai linkėti, kad 
ji savo prižadus ne vien ko
nstitucijoj pasižymėjus tu
rėtų, bet ir išpildytų juos.

‘Liuosybės Žvaigž-

San Francisco, CaL Išli
pus čia iš laivo Europos 
svečiam, p. Yčui ir kun. J. 
Žilinskui, vietinė 106 kuopa 
SLA. jų priėmimui surengė 
prakalbas. Žmonių susirin
ko nedaug, kaip sako “L.” 
korespondentas, vos apie 
puskapis. Svečiai kalbėjo 
apie šiądieninį Lietuvos sto
vį ir jos vargus. Prie to ba
rė amerikiečius-lietuvius, 
kad šie mažai atjaučia savo 
tėvynės vargus ir ją mažai 
šelpia. Jie pasakė: Męs at
važiavome pas jus prašyti, 
kad jus mestumet savo ne
lemtus dorbus, liautumėtės 
vaidinęsi ir dairęsi kas ir 
kur yra socialistas, katali
kas ar anarchistas, nes šią
dien visiems rėkia būti lie
tuviais ir nešti pagelbą savo 
tėvynei.

PATARKITE SKAITYTI 
“DIRV4" IR SAVO 

DRAUGAMS.
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Nepražydėjo ir nudžiūvo. 
Pereitame numeryje “Dir
vos” paminėjome, kad Chi- 
cagoje įvyko vienybė tarpe 
visų trijų sriovių reikale 
“Lietuvių Dienos”, nes prie 
susivienyjusių tautininkų 
su katalikais, prisidėjo ir 
socialistai. Vienok neilgai 
buvo lemta džiaugtis taja 
vienybe, nes ji nudžiūvo dar 
nepražydėjus, kadangi po 
kelių dienų jau žinios pasi
rodė, kad ta vienybė iširo. 
Kaip “Lietuva” skelbia, prie 
žasčia to iširimo buvo 
“Naujienų” įtrigos, kurių 
vyriausis vadas iš savo pa
pročių kevalo nemokėjo iš
siristi ir nors pats dalyvavo 
susirinkime, kuriame socia
listai 
vien, 
varęs 
savo
nesiliovė pravardžiavęs ko
miteto narius ir dalykus 
vartęs kojomis augštyn. 
Kuomet sekančiame susirin 
kime tas patėmyta, socialis
tų atstovas Jurgelionis at
sisakė aną nelemtą “Nau
jienų” darbą sušvelnyti. Ir 
tada susivienijusieji tauti
ninkai su katalikais davė 
socialistams “saktį”, reiš
kia pavarė juos nuo bend
rojo darbo.

Na, kad jau iki to prisiė
jo, apie toliasnę vienybę ne
gali būti kalbos. Be abejo
nės, tas gerų vaisių ne at
neš.

galimu butų sakyti nieko, 
jeigu tame butų ir galas. 
Vienok iki galui gana toli 
gražu, nes kiekvienoje lie
tuvių kolionijoje rasime 
draugysčių su tais pačiais 
tikslais, jei ne dvi-tris, tai 
nemažiau. Juozapinių, Vy- 
tautinių ir tam panašiai. 
Kuopų tokių draugjių kaip 
SLA. ar TMD. irgi dauge- 

Su^rasimedaugiau; K. suvažiavimo.
Žiūrint į daugumą drau- 1. — Posėdyje dalyvvo šie 

gusčių vienoje vietoje, kįlaį Komiteto nariai: kun. P. 
klausimas, ar gerai daroma: Augustaitis, kun. V. Bar- 

p rečiu, kad jeigu kur nebu- tveriant ant vietos daug tuška, R. Karuža, F. Živat- 
„ . - vo galima apsieiti be mote- 

r T^k d~Se'' r*šk°s lyties, tai ten buvo 
liK deJe, skiriamos mergaitės. Bobų, 

girdi, nereikia. Rengianties 
prie “Lietuvių Dienos”, kiek 
užtėmyta, elgiamasi irgi 
maž-daug panašiai, nes au
koms rinkti tik ir jieškoma 
mergaičių. Gal vietomis tas 
dalykas geriau supranta
mas ir gal būti, kad kvie
čiamos ir tekėjusios moters.: 
Bet yra daug tokių vietų, 
kur kalbama tik apie “mer- gręsia, ypač iš finansinės 
ginas” ir bėdavojama, kad 
tų “merginų” stoka, o kitos 
ir atsisako. Čia turėtų būti 
domon paimta, kad čia dar
bas visus lygiai apeina, be 
skirtumo, ar kas vedęs, te
kėjus, ar ne. Visų lygi tė
vynė šaukiasi pagelbos ir 
visi lygiai turi jai pagelbos 
jieškoti.

* šventa priedermė eiti rinkti 
aukų, nes kaip augščiau mi
nėjome, kad atskaitos “Lie
tuvių Dienos” bus paskel
btos laikraščiuose. Skaitysi
me męs, skaitys ir musų

M
dukciją pardavinėti “Lietu
vių Dienoje”, tai vargiai at-! broliai Lietuvoje. Matys jie 
sirastų toki kupčiai, kurie' kurių amerikiečių buvo at
mokėtų penkis dolerius už viros širdįs, kurie labiau at- 
ją. jautė jų vargus ir kurie la-

* biau pasišventė tam darbui.
. T _* . * . Delto-gi, kad neraudonuotiALTS. seimas. Ateinan- je- sav0 broli badu 

ket.verge’T P”' mirštančius, eikime visi rin 
sides ALTS. seimas. Lmkė- au^
tina jam nuveikti daug ko Pas ikišiol buv0 
naudingo, nevien pačios or-l 
ganizacijos, bet ir musų vi-Į 
suomeniškuose 
Gal ir nuveiks.
kad niekas apie besiarti
nantį seimą nieko nekalba, 
nieko nesigirdi prie jo ren- 
gianties. Rodosi Sądara tu
ri pusėtinai kuopų ir narių, 
bet tyka, ramu.

prižadėjo veikti iš- 
tai vienok nesiliovė 
savo nelemtą darbą, 

vedame laikraštyje,

Tik dabar paskelbta. Kuo 
met Wilkes-Barių suvažia
vimu socialistams paskirta 

'2 sakaitės laiko pasimislij- 
imuij ar jie galės prisidėti 
prje fiendro darbcu. /‘Lietu
vių Dienoje”, ar ne, tai vie
ton dviejų savaičių, tik da
bar, t. y. po pusantro mė
nesio ALCK. skelbia, kad 
LSS. neprisidės. Greta to 
paskelbimo parodoma ir so
cialistų išlygos, kurias jie 
statė. Jų reikalavimu buvo: 
1) 'Kad LSS. ir LŠF. butų 
trečdalis vietų komitete, 2) 
kad trečdalis surinktų aukų 
“Lietuvių Dienoje” butų 
siunčiama pagal nurodymo 
LSS. ir LŠF. Centralinis 
Komitetas tų reikalavimų 
nepriėmė, vien patėmijo, 
kad galima duoti paliepi
mus Lietuvių Draugijai, 
kuriai surinktos aukos bus 
pasiųstos, kad ji duotų da- 

- lį tų aukų ir socialistų nu
rodomoms draugijoms, tar
pininkaujant penkiems so
cialistams, kurie bendrai 
veikia su Lietuvių Draugi
ja, ar LCK.

Tokiu budu ir šitą luku- 
riuotą “blioką” vėjas nupū
tė.

“LIETUVU DIENA“' 
ARTINASI.

“Lietuvių Diena” čia jau 
arti. Artinas ji begalo grei
tai. Męs laukiame jos it ko
kios didelės šventės, bet ar 
męs jau esame prisirengę, 
kad ją sutikus? Ar stovime 
gatavi ant savo namų ’slank- 
ščio, kad brėkštant “Lietu
vių Dienai” pasipiltume ant 
gatvių su dėžutėmis? Tuos 
augščiau pažymėtus klausi
mus privalėtų kiekviena lie
tuvių kolionija daboti. Čia 
labiausiai norime atsiliepti 
Į aukų rinkėjus. Visose lie
tuvių kolionijose jaučiama 
sunkus organizavimas au
kų rinkėjų. Komitetai dirba 
kiek galėdami. Ant kiekvie
no žingsnio jieško, renka, 
aukų rinkėjus. Ne vienas 
lietuvys gal pasistato sau 
klausimą, kiek bus surinkta 
aukų “Lietuvių Dienoje”... 
Tas viskas prigulės nuo skai 
tliaus aukų rinkėjų. Jeigu 
męs toje dienoje sėdėsime 
namie, jeigu męs gėdysi- 
mės pasirodyti ant gatvės, 
aukų nesurinksime. Tos au 
kos, kurios butų tekę musų 
brolių sušelpimui, pasiliks o tokių prisitvėrę tankiau- 
aukautojų kišeniuose. Taigi šiai, net desėtkai. Imant tų 
visas pasisekimas toje die- draugijėlių abelną skaitlių 
noje prigulės nuo mus visų, narių, veik pusė priklauso į 
Jeigu “Lietuvių Dienoje” visas tas draugijėles. Vieni 
mažai surinksime aukų, ne- iš jų rašosi Į tas draugijėles 
bus kaltas nė Centralinis dėl garbės, kad pasirodžius, 
Komitetas, nė vietiniai ko-i kad jis priklauso daugelyje 
mitetai, bet kalti busime Į draugijų, kiti-gi rašosi Į ke- 
męs visi, lietuviai. Praeis Has, kad parsiėjus reikalui, 
“Lietuvių Diena”, Centrali- gauti didesnę pašelpą. O 
nis Komitetas išduos atskai kad priklausyti draugijon 
tą iš surinktų aukų, pažy- dėl idėjos, dėl vienybės pa
mes kiek ir kokioje kolioni- laikymo ir kad savo prik- 
joje surinkta. Gėda bus tai lausymu draugijon sustip- 
kolionijai, kuri mažiausiai ™ti organizuotą būrelį, 
surinks. Jeigu pasirodys, kad parsiėjus ką veikti, tu- 
kad mažesnės lietuvių ko-, rėti didesnę spėką, tokių vi- 
lionijos surinko daugiaus sai nerasime, arba rasime 
už didesnes, gėda bus vi-dabai, labai mažai, 
siems tos kolionijos lietu
viams, kad toje dienoje ne- 
sidarbavo. 1

Vargiai atsiras toki kup
čiai. “Lietuva” yra girdė
jus, kad yra sumanymas, 
kurio projektuojama pada
ryti “biznį” iš Suv. Valsti
jų prezidento Wilsono prok
lamacijos, kuria buvo aps
kelbta “Lietuvių Diena”. 
Girdi, ta prezidento prokla
macija, tai yra istoriškas 
dokumentas, tad, sakoma, 
butų gerai tą proklamaciją 
nufotografavus, padaryti 
reprodukciją ir “Lietuvių 
Dienoje” ją pardavinėti po 

.. penkis dolerius.
Kad prezidento Wilsono 

į į proklamacija yra svarbiu 
| E ir istorišku dokumentu, tas 
į f teisybė. Tą proklamaciją 
| vertėtų padėti į archyvą; 
ii ateityje ji turės savo didelę 
1 vertę. Bet, kad jos repro-

privalėtų net-lietu viai
verti daugiau naujų drau
gijų, o kur jų yra daug, pa
sistengti sumažinti jų skait
lių ir mėgstančius tverti 
draugijas, suvaldyti juos, 
jiems nepritariant.

Protokolas A. L. C

draugijų su tais pačiais tik- kauskas, K. Krušinskas. V. 
slais. Be abejonės, kas įsi- Lukoševičius, Dr. J. šliupas 
gilins į šitą klausimą ir apie ir V. K. Račkauskas.
jį pagalvos gerai, atsakys, Nutarimai:
kad negerai. Persitikrini- 1. — Užgirta dabar įves- 
mų, kame priežastis tų ne- toji Centro Raštinės tvarka 
gerumų, toli jieškoti ne- ir tarnautojų sąlygos, ku- 
reiks, jas galima bus rasti rios, pagal II-jo Sekreto- 
labai arti. Pirmiausia, kad 
daug draugysčių su tais pa
čiais tikslais, yra neturtin
gos nariais ir pinigais ir to
dėl joms pavojus vsuomet

riaus p. M. Šalčiaus prane
šimą raštu, yra sekanti: 
raštinės vedėjui p. M. Šal
čiui į savaitę — $25.00; nuo 
latinei stenografei už visą 
laką darbo nuo 18 d Rug
sėjo iki 1 d. Lapkričio — 
$50,00; dviem (ekstra) ste- 
nografėm, kuriedvi dirbs 
gal visą Spalio mėnesį, po 
$7.00 Į savaitę. Jei butų rei
kalas, pirmininkas su rašti
nės vedėju gali pasamdyti 
ir daugiau darbininkų.

2. — Dėžutės turi būti vi-

mitetus turi pasirūpinti tie 
patįs komitetai.

11. — Presos komisijos 
nario V. K. Račkausko pra
nešta, jog jis jau informuo
ja sulyg Lietuvių Dienos 
rusų ir žydų laikraščius. 
Sulyg kitų Presos Komisi
jos narių pastebėta, jog jie 
nieko neveikia, neturėdami 
medegos. P-nas R. Karuža 
prižadėjo tuojaus pristatyti 
Presos Komisijos nariams 
reikalingos medegos.

12 — Įgalioti Centralinio 
Komiteto Didž. New Yorke 
šaką įsteigti New Yorke 
ofisą ir iš čia per laiškus 
ir kitokiais budais kreipties 
į N. Y. turtingus ameriko
nus, prašant jų aukų nu- 
kentėjusiems nuo karės lie
tuviams. Tokiam ofisui už
laikyti lėšas turėtų suteikti 
vietos komitetas, gavęs rei
kalingų pinigų iš vietos 
draugijų, prisidėjusių prie 
komiteto. x

V. K. Račkauskas,
A. L. C. K. III-sis Sekr.

siliepkit ir kiti, dalyvauki
me visi, iki vienam, šiame 
didžiausiame darbe!

J. S. Lopatto
C. A. L. K. Prezidentas 

M. šalčius
Raštininkas

PAKVIETIMAS LAIKRAŠTI
NINKŲ SEIMAN.

Gerbiamieji Tamistos:—
Gal niekados nebuvo teip 

reikalinga musų laikraščių 
redaktoriams ir artimiems 
bendradarbiams pasitarti 
apie bendrus Lietuvos ir A- 
merikos lietuvių reikalus, 
kaip dabar. Todėl žemiaus 
pasirašiusios laikraščių re
dakcijos ir Amerikos Lietu
vių Spaudos Draugija kvie
čia visų Amerikos Lietuvių 
laikraščių redakcijas ir iš
leistuves dalyvauti Ameri
kos Lietuvių Laikraštinin
kų suvažiavime, kurs įvyks 
18 ir 19 dd. Spalio mėnesio, 
1916 metų, Brooklyn’e, N. 
Y., McCaddin Hali, Berry

pusės, nes tankiausiai, no
rint padidinti skaitlių savo 
narių, imama be milaširdy- 
stės maži mokeščiai ir pri
imama nariais ypatos, be 
jokio atsižvelgimo Į jų dorą, 
i jų pastovumą ir sveikatos 
stovį, kuomet tokius priė
mus, vos sukakus 6 mėne
siams, tuojaus reikia mokė- sos vienodos ir visoms ko- 
ti pašelpą ir tai tankiai ga- lionijoms duos jas Centras, 
na ilgai. Antra nenauda 3. — Dėžučių užsakymo;

Musų draugystes, draugystėms iš tokių, kurie komisija Įgalioti užsakyti 
Amerikos lietuvių kolio- priimami, kad “bile butų dėžutes pagal p. R. Karū

nuos, arba kaip sakoma, A- daugiau”, kad be patyrimo žos ištirtas sąlygas, tiktai 
merikos Lietuva yra labai priimami žmones nežinomi, tokios skardinės dėžutes 
turtinga visokios rūšies 1 . _ - r
draugijoms. Tai pagirtinas dininkų, doroje nupuolusių, 
daiktas, organizuotis i bu- kerštininkų, užsispyrėlių ne 
relius. Vietomis tų organi- nuoramų, kūne neviensavo 
zuotų būrelių, draugijų, net ne aptašytu budu ardo ra- 
perdaug. Yra tokių kolioni- mum^ Pačios draugijos su- 
jų, ypač tokių, kurios nese- slinkimuose, bet dar be jo- 
niai Įsikūrusios^ kurlietu- ikioj, gėdos, bę jokio žmoniš- 
viafdar neseniai yra apsi- 1 ——
gyvenę. Ten tveriama drau
gijos. Tokiose draugijose, 
tankiausiai galima rasti 20- 
30 narių, kitoms ir desėtko 
užtenka. Tai neturtingos, 
ne skaitlingos draugijėlės,

; dėžutes 
iš kurių daug randasi vai- yra priimtos ir praktiškos.

Tags’us ir raikščiukus už 
sakys Komiteto narys p. V. 
K. Račkauskas, firmoje An- 
derson and Co., su kuria su
sižinojo p. R. Karuža. Tag- 
s’ų turi būti 1.000,000 ir rai
kščių — 25,000. Ant raikš
čio turi būti parašas: The 
Lithuanian Relief day, Cent 
ral Relief Committee.

6. — Kadangi bankas ne- 
apsiima pats čekių paga
minti, tai Įgalioti V. K. Ra
čkauską, atsikreipti Į ban
ką dar kartą; jei galutinai 
atsisakys, prisidėti prie lė
šų apdengimo, tai V. K. 
Račkauskas pasirūpins kuo 
veikiausiai atspausdinti to
kių čekių bent 50,000 ir pa
siųs juos Centran.

7. — Lėšų klausime ge-

GENTRALIO AMERIKOS I 
LIETUVIU KOMITETO Ii 

PRANEŠIMAS.
Šiuomi primename, kad:
1) Kur dar nėra susitve

ręs “Lietuvių Dienos” Ko
mitetas, tegul kuogreičiau- 
sia tveriasi, nes pranešimai 
apie juos bus priimami tik 
iki 25 d. Spalio mėnesio.

2) Tveriant vietos Komi
tetus, reikia kviesti visas 
draugijas, neatsižvelgiant į 
srioves, kad vėliaus tvėrė
jams nebūtų daromi užmė- 
tinėjimai, kaip iki šiol, kad 
buvo.

3) Pranešant Cent. Komi 
tetui apie susitvėrimą Vie
tos Komiteto, būtinai reikia 
pažymėti vardus ir pravar
des ypatų, išrinktų į Komi
tetą ir vardus visų tų drau- j 
gysčių, kurios prisidėjo prie 
Vietos Komiteto išrinkimo.

4) Reikalaujant dėžučių, 
ženklelių ir “tags”, reikia 
nurodyti skaitlių lietuvių 
gyvenančių toje kolionijoje, 
kurioje susitveręs Vietos 
Komitetas.

5) Visi Vietos Komitetai, 
gavę musų Įgaliojimus, te
gul neužmiršta būtinai: a) 
gauti leidimą miesto vald
žios, 1 d. Lapkričio, rinkti

kumo, savotiškos rūšies 
spaudoje, pačią savo drau
giją, pačius savo brolius, 
draugijos narius, dergia, 
melagingas žinias skelbda
mas ir jų garbę, be jokio 
sąžiniškumo plėšdamas, iš 
ko draugystei vieton nau
dos — blėdis. Trečia tai iš
laidos mokant randas už sa
les susirinkimams ir kito
kios rūšies surengimams, 
kuriems jau net dienų ne
užtenka, kuomet galėtų vie
nos ar dviejų užtekti. Ren
gimai vakarų, su tikslu, kad riausia butų gavus paskolą__
pelnyti kiek niekad nepasi-; iš fondų. Kadangi formalu- j aukas gatvėse, b) prašyti 

1 liauja ir tais rengimais pel-: mai susinešime su fondais paliudyjimo nuo Chamber 
noma po kelis dolerius, ar- ims laiko, tad gauti priva- of Commerce, kolektavimui 
ba po tiek lendamą į skolą, čių ypatų security ir pa- krautuvėse, c) kreiptis į a- 
nes susiskaldžius spėkoms ir siskolinti iš bankų C. Komi- merikonų ir kitų tautų drau 
skyrium pelno bejieškant,; teto iždininkas p. V. Luko- gyStes ir kliubus, prašant 
neužtenka paremėjų, kuo- ševičius prižadėjo duoti to- jų padėti rinkti aukas “Lie- 
met vieton kelių ar kelioli- kią security ant $3,000. įyyju Dienoje”, ypatingai 
kos tokių vakarų, vienas ar Apie tai jo bus pranešta C. rejkia kreiptis’į lenkus, ku- 
du turėtų geras pasekmes. Komiteto pirmininkui. rfų Centras yra New Yor

ke, su Poderewskiu prieša- 
Žiurint į tankias musų sieiti negalima, tas aišku, nereikalauti atlyginimo už kyje; jis žadėjo pranešti sa- 

draugijas ir draugijėles, kį- Žmonės nesutinka pažiuro- jų imamus daiktus Lietuvių skyriams, kad jie padėtų

Su viena draugyste ap- 8. — Nuo vietų komitetų

Pradžia — 9 vai ryte. Pa
geidaujama, kad suvažiavi
me dalyvautų ir laikraščių 
bendradarbiai.

Tame suvažiavime daly
vaus ir dabar atvykę svečiai 
iš Lietuvos gg. M. Yčas ir 
kun. J. Žilinskas, kuriedu 
privačiai painformuos mus 
apie svarbius politikos klau 
simus ir šiaip apie visų da
lykų stovį Lietuvoje.

Atsižvelgiant į dabartinių 
laikų svarbą, vargu galima 
butų net manyti, jog toks 
laikraštininkų suvažiavi-. 
mas ir pasitarimas butų ne
reikalingas. Tad ir tikimės, 
jog visi musų laikraščiai, 
be pakraipų skirtumo, teik
sis jame dalyvauti. *

Laikraščiai, ketinantieji 
dalyvauti suvažiavime, teifc^ 
sis kuovėikiausiai pranešti 
apie tai A. L. Spaudos 
Draugijos Sekretoriui, V. 

i K. Račkauskui.
“Darbininko”, “Tėvynės”, 

“Vienyb. Lietuvninkų”, “Pa 
žangos” ir “Ateities” Re
dakcijos ir, Amerikos Lie
tuvių Spaudos Draugijos

vardu Sekretorius
V. K. Račkauskas.

Kaip girdėti la klausimas, kam reikalin- se ir todėl vieniems gera Dienai, nes nebūtų galima 
Chicagoje žadama pastatyti’ ga mums turėti teip daug Juozapinė, kitiems reikalin- į vienodai sulyg visų pasielg- darni, d) kreiptis į katalikų 
e -• tz- i. a ffa. Vvtautinė ar Daukanti- ti. Jei kuriu vietų komitetai ir kitatikiu kimioms kad

lietuviams, nieko sau neim-

6,000 aukų rinkėjų. Kiek draugijų? Argi nebūtų ge- 
pastatys kitos lietuvių ko- riau, kad turėti draugiją su 
lionijos? Raginti jau užten- keliais ar keliolika šimtų 
ka. Visi męs lietuviai, visi narių, su keliais ar keliolika 
męs mylime savo tėvynę, vi- tūkstančių dolerių pinigų

Lietuvių atydai. .
Černiaus talpiname angli

škame tekste du atsišauki
mus C. K.: vienas iš jų ra
šomas katalikų vyskupams 
ir kunigams, antras biznie
riams. Talpiname juos to
dėl, kad kolionijose ,kur lie
tuvių gyvena labai mažai ir 
negalima surengti komite
tus aukų rinkimui “Lietu
vių Dienoje”, o randanties 
ten šienam ar kitam kiltos 
dvasios lietuviui, jis galėtų 
kreiptis į vietinį katalikų 
kunigą (svetimtautį) ar vy
skupą, teipgi į vietinius biz
nierius (irgi svetimtaučius) 
parodant jam “Dirvoje” at
spausdintą atsišaukimą, pa
prašyti jų, kad pasidarbuo
tų, paaukaujant kiek ar pa
darant bažnyčioje rinklevą 
sušelpimui lietuvių ir Lie
tuvos, Visų šventų dienoje.

Redakcija.
(Į vyskupus ir kunigus)

TO THE BISHOPS AND 
PASTORS OF THE RO

MAN CATHOLIC 
CHURCH.

Rev. and dear Fathers:
As late the thirteenth cen- 

tury a very widely known, 
būt at present an almost ob- 
literated nation, Lithuania, 
generally mistaken for Po- 
land, deserves no less atten- 
tion of the universe than_ 
the other subjugated na-

ga Vytautinė ar Daukanti- ti. Jei kurių vietų komitetai ir kitatikių kunigus, kad 
nė. Kodėl, kiekvienam aiš- mokės, tai pinigus priimti, į jie paragintų savo bažny- 
ku. Bet tų galėtų juk už- kaipo auką Lietuvių Dienai. į čios narius, aukauti, e) pa
tekti turint po vieną ir prie 9. — Kadangi negalima galiaus kreiptis į visas “pub 
jų reiktų spiestis visiems prieiti prie amerikonų pre- lic school”, prašant moky

tojų, kad prikalbintų vai
kus sunešti bent po 1 centą 
nukentėjusiems Lietuvos 
vaikams. >

6) Iždininkais Vietų Ko
mitetai geriausiai turi užsi- 
kviesti Chamber of Comme- 
rce arba kitokias viešas vie
tas, kuriose bus suskaityti 
pinigai iš dėžučių.

7) Centras yra jau užsa
kęs visus daiktus, reikalin
gus tai dienai 
visiems Vietos 
išsiuntinės su 
instrukcijomis.

Broliai lietuviai! 150 mu
sų kolinijų jau atsiliepė; at-

si ir privalome eiti jos gel- ižde, vieton poros ar keliato tiems, kurie kuriai pritaria, sos ir visuomenės be teip 
bėti. Toje vietoje gali labai desėtkų narių, su šimteliu, Dabargi steigime įvairiais vadinamųjų “publicity ma- 
pritikti žodžiai gerbiamo kitu ižde, kurs labai greitai I vardais, su tais pačiais tik- n’ų”, tad kuovėikiausiai pa- 
kun. J. Žilinsko, kurs Cle- KaU ištuštėti, parsiėjus ko- draugysčių, nėra šen- samdyti tokį New York’e; 
velande savo prakalboje pa- kiam reikalui, reikalaujam;so- . tuo klausimu pasirūpins V.
sakė: “Visi be skirtumo tu- čiam draugijos pinigų? j Draugysčių padauginimo K- Račkauskas ir p. K. Kru- 
rime eiti aukų rinkti. Seni,i Iš didelio skaitliaus musų ■ amatą varo žmonės keršti- 
ar jauni, vyrai ir moteris, I draugijų, žinoma, daug jų ninkai, kuriems bent kam 

nepatikus draugystėje, ją 
pameta ir tveria kitą, žmo
nės, kurie mėgsta pelnyti 
sau “veikėjo” vardą ir tą 
pelną mato, tik sutvėrime 
draugijėlės ir žmonės, mėg 
stanti būti draugystės vir
šininkais, ypač pirminin
kais, kurių pareigų tankiau 
šiai nesupranta.

ar jauni, vyrai ir moterįs, i draugi jų, žinoma, daug jų 
privalo būtinai eiti gelbėti yra su skirtais tikslais. Per- 
badu mirštančią tėvynę ir statykime sau: Pašelpines, 
jos sūnūs”. Nėra abejonės, giedorių, teatrališkas, prie 
kad šių dviejų svečių, p. M. I to reikia priskaityti kuopos 
Yčo ir kun. J. Žilinsko, lan- sąjungų, susivienijimų, ar- 
kymasis po lietuvių kolioni- ba ir tokios draugijos kaip 
jas paskatins lietuvius prie TMD. Tai vis yra draugijos 
didesnio darbavimosi aukų ir draugijėlės su skirtais 
rinkime. sau tikslais ir prieš jas rei-

Taigi lietuviai, visų musų kia tylėti. Ir pusę žodžio ne
sau tikslais ir prieš jas rei-

šinskas. čia pat priduota 
United Press centro reko
menduoto tokio žmogaus 
adresas, būtent: Mr. Crom- 
well Chilcle, 108 Fulton st, 
New York, N .Y. Tokiam 
“puHidty man’ui” ofisą ga
lima įsteigti prie SLA. cen
tro raštinės, 307 W. 30th st 
New York, N. Y.

10. — Pakvietimu įžymes
nių amerikonų i vietų ko-

ir neužilgo 
Komitetams 
galutinomis



Scena III.

bildesį

(Uždanga)

Scena IV.

tatai

(Tąsa)
Izabelė (lenkdamosi): Sveikas, tamis-

ko tu
Ar tu

Drama 5-se aktuose 14-je 
atidengimų. 

Lietuvių kalbon vertė.

B. Skripkauskiutė.

the National Liberty Bank 
of New York City, which 
are the official depositaries 
for these monies, or The 
Central Committee for the 
Relief of the Lithuanian 
War Sufferers, 47 Bennett 
Building, Wilkes-Barre, Pa.

Trusting that you may 
give ear to our reąuest, and 

raid us, we, in the name of 
j all Lithuanians, render you 
in advance, our most since- 
re thanks.

aun-
pro

(Gatvė. Petras pamažu eina per sce
ną, kaimiečio rūbuose, su botagu rankoje).

Petras (bailiai dairydamasis): Po dvie 
jų metų persiskyrimo su savo mylima mo
tina, tėveliu ir sesute, nors sykį atvykau 
pažiūrėti. O, kad Dievas duotų man dar 
pamatyti motiną, nors ant valandėlės (žiu
ri j vieną pusę scenos ir pamato Barborą). 
Ką aš matau! Tai Barbora, mano mylima 
sesutė, darželyje, šauksiu, gal išgirs (šau
kia): Barbora! Barbora! (Barbora įeina 
ir žiuri). Ar manęs nepažįsti? Tai aš tavo 
brolis, Petras.

Barbora (puldama): O, Petrai, mano 
brangus broleli, kaip tu čia atvykai.' Ar 
nebijai policijos?

Petras: Bijau, bet ką padarysi. Nega
liu ilgiau teip gyventi, kaip iki šiol gyve
nau. Dirbu mieste — valau arklius.

Barbora (nustebus): Petrai! Tu valai 
arklius?!

Anelė: Ar jus norėtumėt persirengti?
Izabelė: Aš norėčiau eiti į savo kam

barį. Su vakariene meldžiu nesirūpinti per
daug, nes mudu su Jonu esam pavalgę.

Jonas: Izabele, turiu valandėlę pasi
kalbėti su ponu Daneliu, meldžiu man at
leisti ant valandėlės.

Izabelė: Galite eiti. Aš čia pasiliksiu 
ir pakalbėsiu su tavo sesute.

Jonas: Meldžiu, aš neužilgo sugrįž- 
šiu (išeina su Daneliu).

rously aided from local šou- ! 
rces, būt Lithuanians have 
had no aid thus far.

American Catholics in ge- 
neral, hearing of this pligth 
and need of aid, will no 
doubt extend a helping hand 

į to this war-stricken nation. 
i We have organized a Cen
tral Committe for the Re
lief of the Lithuanian War 

i Sufferers, in the United 
States, headąuarters at Wil 
kes-Barre, Pa. November 1, 
1916, is “Lithuanian Day” 
as proclaimed by the Pre- 
sident of the United States.

We, the Central Commi
ttee, humbly beg of your Re 
verence to aid us by encou- 
raging the American Ca
tholics entrusted to your 
care to help raiše funds on 
“Lithuanian Day”.

All cheks are to be made 
paiyable, The Central Co
mmittee for the Relief of 
the Lithuanian War Suffe
rers and forwarded to the 
American Red Cross Socie-

Izabelė (įeidama): Agota, kas tai yra, 
kad aš lyg girdėjau judvi su Magde kal
bant apie Barborą Minkevičiutę ir apie 

nuodus. Tu pasakyk Magdei, kad ji trupu
tį prilaikytų savo liežiuvį.

Agota (paskui eidama): Tai tik juokai 
buvo.

Izabelė: Tai gerai, gali sau eiti ir pri 
žiūrėti svečius (Agota išeina). Kas ta per- 
viena butų Barbora Minkevičiutė, kurios 
vardą jau daug sykių girdėjau ir visada 
apie ją kalba su mano vyru. Aha, atmenu. 
Kartą prie bažnyčios man Jonas parodė ir 
sakė, kad tai graži mergaitė. Gal Jonas ją 
mylėjo, o gal ir dabar hiyli? Bet ne. Tas 
negali būti. Jonas niekad to nepadarytų 
(įeina Anelė).

Anelė: Ponia Izabele, mėsininkas lau
kia, kad pasakytumėt kiek mėsos pietums 
atvežti (į šalį ironiškai). Ji laukia gal, kad 

į aš pasakyčia. Tegul ji pati pasako.
Izabelė: Anele, pasakykit, kad atvežtų 

ką nors virimui ir kepimui.
Anelė (lyg pamėgdžiojant): Ką nors 

virimui ir kepimui (rimtai). Ar jus žinot, 
kad mėsininkas juoktųsi, jeigu aš teip pa
sakyčiau. Iškur-gi jis žinotų kiek atvežti 
mėsos, ar truputį, ar cielą karvę?

Izabelė (pašokus): Visą karvę?! O, 
Anele, juk męs visos karvės per savaitę 

; nesuvalgytume (į šalį) Klauščia jos, bet 
tokia susiraukus, kad net baisu, bet bandy
siu sykį klausti (atsigrįžus). Anele, pasa
kykit man kiek reik mėsos, nes aš visai ne
žinau., Tu geriau žinai, kiek reiks man, Jo
nui ir jum.

Anelė (piktai): Jeigu teip, tai aš pati 
pasakysiu.

Izabelė: Meldžiu, nes aš visai nesu
prantu pietų pagaminimo.

Anelė (ironiškai): Ir aš teip manau 
(į šalį). Vargšas Jonas, bet ir gerai jam, 
kam apsivedė prieš mano norą (išeina),

Izabelė (viena): Ah, kad nors greičiau 
pareitų Jonas. Teip man ilgu be jo (įeina 
Severinas).

(Toliau* bus)

Petras: Mano brangi sesute! Ar tu 
manai, kad aš kaip ponas gyvenu. Gaunu 
vos tik penkis dolerius ant mėnesio, už va-I 
lymą arklių.

Barbora (gailestingai): Petrai, mano 
nelaimingas broli! Gaila mums visiems ta
vęs, bet kam-gi papildei tokią baisią žmo
gžudystę?

Petras (verkdamas): Sesute! Aš visai 
nekaltas, nes ne aš papildžiau tą žmogžu
dystę. Ją papildė kokis tai Tauraitis, Onos 
draugas* Jeigu aš, kuomet pamačiau tą

Izabelė: Aš norėčiau truputį arbatos. 
Esu pailsus. :

Anelė: Arbatos? Teip vėlai! Paskui ; 
jus negalėsit užmigti per visą naktį.

Izabelė: Meldžiu visai apie mane nesi
rūpinti. Geriau pakalbėsime apie ką-nors ; 
Man daug sykių Jonas kalbėdavo apie jus. .

Anelė: Aš manau, kad jums bus link
sma gyventi musų rūmuose, Rytų Pylyje.

Izabelė: Linksma ir labai bus linksma. 
Ta pylis yra mano gimtini namai, nes aš 
būdama dar kūdikiu čia su tėveliu gyve
nau. Mano tėvelis čia numirė. Kada Jonas 
nupirko tą pylį, visuomet man buvo labai 
geras. Aš jį myliu.

Anelė: Jonas yra labai geros širdies.;
Izabelė: Teisybė. Jis turi labai gerą 

širdį. Žinai, Anele, aš norėčiau, kad Jonas; 
mane visada leistų su savim į miestą. Ka- i 

. žin ar jis mane leis, Anele ?
Anelė (supykus): Jis butų kvalas!
Izabelė: Ir tada butume męs visi link 

1 smi. Aš tave, Anele, mylėčia (apkabina ir 
bučiuoja, Anelė ją nustumia nuo savęs). 

į Anelė (sau): Ištikro, lyg ne žmogus 
apsieina( greitai išeina).

Izabelė ‘(likus viena): Kodėl ji teip su 
manim apsieina? O, Dieve! Aš jai nieko 
pikto nepadariau. Kasžin kur mano Jonas. 
Kodėl teip ilgai ne ateina (įeina Jonas).! 
Jonai, aš teip linksma, kad tu sugrįžai! 
Aš visai nežinau, kaip turiu elgtis 
su tavo sesute. Vos tik ją apkabinus pa
bučiavau, tai teip persigando, kad net pa- 

. bėgo nuo manęs. Turbut jos niekas pir- 
; miaus nepabučiavo. ,
į Jonas: Mano sesuo nemoka mandagiai 
. elgtis su žmonėmis. Kaip pabusi ilgiau, pri- 
. prasi. Izabele, jeigu nori, tai eikim mudu 
. į sodą pavaikščioti.

Izabelė: Kodėl ne, eikim (abudu išei-

Scena V.
(Kambaris kaip I scenoj).

Izabelė, Agota ir Anelė

• (Į biznierius)
1

TO THE AMERICAN 
BUSINESSMAN.

Dear Sir:—
It will take būt a few mo- ' 

ments of your time to do a : 
godd deed.

You are familiar with the 
history of the European 
conflict. You are probably 
unaware of the fact that 
Lithuania has been subjec- 
ted to the severest trials of 
any Continental nation in 

■this great strife. Battle af- 
ter battle has been fought 
upon her soil. Desolation 
is rampant and sorrovv 
dwells there in abundance. 
No group of individuals in 
America has extended aid 
of any kind to these distre- 
ssed people.

Recognizing this fact, 
President Wilson has sėt 
aside November 1, 1916, as 
“Lithuanian Day” for the 
solicitation of contributions 
for the Lithuanian war su
fferers. You have undoub- 
tedly helped others, won’t 
you do your mite to help 
them? Please give us what- 
ever you can and do it now.

Make cheks payable The 
Central Committee for the 

, Relief of the Lithuanian 
• War Sufferers, and for- 
i ward šame to.

The National Red Cross 
; Society, Washington, D. C.

The National Liberty 
Bank of New York City, N. 
Y., Depositaries for the 
funds collected,

The Central Committee 
for the Relief of the Lithua 
nian War Sufferers, 47 Be
nnett Building, Wilkes- Ba- 
rre, Pa.

Help the cause of your 
less fortunate brother ac- 
ross the sea. .

Extend to him American 
sympathy, American coura- 
ge and American apprecia- 
tion of his diatrea*.

Yuors gratefully,
Jotui S. Lopatto, 

President,
Rev. P. Augustaiti*,

Secretary.

tions. The Lithuanians in- 
habit the shores of the Bal- 
tic and the basins of the 
Duna (Dauguva) and Nie- 
men (Nemunas). In the fif- 
teenth century, sheextended 
her boundaries as far east 
as Vyazma on the banks of į 
the Moskva, and southeast 
to the shores or the Black; 
Sea. The language having 
nothing in common and di-l 
ffering so much from that 
of her neighbors, the Slavs 
and the Germans, attracted 
the intellectual world.

In 1252 Pope Innocent IV 
presented Mindaug with a 
-crown upon his promise to 
accept Christianity. Thus 
Christianity was introduced 
into Lithuania. The official 
introduction dates from 
1386 in the time of Jagailo’s 
reign, when by marriage 
vvith Hedwige, Queen of 
Poland, he accepted Chris
tianity and ruled the com- 
bined kingdom of Lithua
nia andToland.

The treaty of 1569 in Lu-I ty, of Washington, D. C., or 
blin confirmed this union ■ 1 
and since then Lithuania' < 
has been under Polish in-;; 
fluence.

In 1795, when Poland was ' 
being divided, Lithuania 
fell under Russian control 
a srall portion of it under 
a Jsia and the province 
known as Suvalki was inc- 
luded in the newly formed, 
Idngdom of Warsaw —1815.

Russia effaced even the 
name of Lithuania, forbade 
Lithuanian print in any 
form, began to Russianize 
the new country and to pro- 
pagate the Orthodox reli- 
gion. The Germans Germa- 
nized their portion of Li
thuania while Poland, by 
virtue of the Lublin Treaty, 
ondeavored to štili greatly 
influence the Lithuanians, ■ 
altho’ they, themselves, we-; 
re enslaved. Lithuania with 
stood all efforts of the tran 
sgressors and retained the 
Catholic religion and its 
language and there are štili • 
3,000,000 Lithuanians-spea- 
king people in Russian boun 
daries. They, being neutraL 
in this disastrous war, hope 
and crave for their free- 
dom.

From a religious stad- 
point, Lithuania is divided 
into three dioceses: Samo- 
gitian, Vilna and Seina and 
from the above stated facts 

i the Lithuanian immigrants ‘ 
Į here numbering 700,000, < 
I štili retain their religion. ; 

They have organized over ;
' one hundred pūrely Lithua

nian parishes, with one 
hundred and twenty priests 
looking after their religious 
welfare.

The Lithuanian nation in 
habiting Suvalki, Kovno, 
Vilna and parts of Grodno 
and Minsk provinces has 
suffered more than any 
other nation in this present 
war. The Russian and Ger- 
man forces have crossed 
and recrossed her fertile 
fields and destitution rei- 
gns. Two hundred thousand 
Lithuanians are exiled into 

J inner Russia, the entire 
) manhood has enlisted and

/ is with the figthing forces: 
crbps and animals have 
been. reųuisitioned, homes 
burned and chidren disab- 
led. Utter starvation stare* 
them in the face.

They have received very 
little aid and His Holiness, 
Pope Benedict IV, promises 
aid in the future to the best 
of His ability.

. Belgians, Servians, Poles, 
įfe.. rmenian* and Jews have 
Kį and are being gene-

Anelė ir Izabelė.
Anelė: Ką jus norėtumėt gerti, Izabe-

žmogus tokiam... Tu ne i 
pusryčiais rūpinkis, ale žiu-; 
rėk ką tu darai! Tu turbut 
nori, kad rudenio sulaukus/ 
nebūtų ką nė pjauti, nė rau- į 
ti. Juk tokiu laiku ir vėju į 
sėjus, javai gali nė per kru- 1 
mplius neišaūgti, o rasi gal; 
dar ir visai nė nedigtų, šu
kavo boba. 1

— Jau tu tik liaukis su h 
tuom savo atsargumu., .žiu 
rėk kas tau reikia.

— Ana, dar jis tyčiosis! 
Dieve, Dieve, suės jis dabar: 
tą sėklą!.. Teip kaip į ba-į 
lą išpils... Rudenyj iš tokio 
darbo rasi nebus ką nė į j 
puodą dėti— ėjo į viduras- 
lį visaip vaitodama.

Susirinkus prie pusryčių, 
šeimyninkas pasakė:

— Po pusryčių, visi, kas 
gyvas, į dirvą.

Šeimyninkė ant suolelio 
. atsisėdusi ir maišydama 
. puodelyje viralą, rokavo: 
. —Kiek aš nevargstu, kiek
• nesistoroju, o kaip žiuriu, 
. viskas eina niekais... Nie

kas manęs neklauso, niekas 
nieko nedirba kaip žmonės 
— vaitojo šeimyninkė.

— Na ir vėl... Lyg tas 
ubagas kruopas pabėręs.....
Kas-gi tavęs neklauso? Tik, 
kad tu kišiesi ten, kur neiš
manai, kur tau nereikia, 
ot kas.

— Je, je! Teip. Pirmas 
man tavo žodis, “aš nieko 
ne išmanau, aš kišuosi kur 
man nereikia”. Tai visa ma
no patieka nuo tavęs. Nors 
į balą jis verstų naudą, aš 
neturiu žodžiui vietos. Die-j 
vas jau turbut perleido ma- ; 
ne tokiu žmpjgumį... Visą, 
amželį ės jis tau širdį kaip 
riemuo...

— Na ir kas čia šįryt pa
sidarė..? Jei sėju, sėju, juk 
ne į vėją, ar mėnesį, sėju 
į dirvą, o vėjas su mėnuo 
tame nieko neturi — kal
bėjo šeimyninkas.

— Pažiūrėsim, turi ar ne, 
o kad tokiu vėju ir laiku 
sėjus niekas neužaugs, ar 
tu tada, kada reikės pjauti 
ištrauksi ką iš tos dirvos?!

‘ — Tik jau tu liaukis. Ta-
. me Dievo valia. Aš sėdamas 

niekados nežiūrėjau mėne- 
į šio ar vėjų, o dėlto, ačiū 

Dievui, duonos niekados ne
trūksta.

Užsimovęs kepurę, šeimy
ninkas tiesiai išėjo dirvon, 
kur laukė jo sėkla.

Nuėjęs sėtuvę prisikasė 
sėklos, ir peržengnojęs lau
ką žėrė abiem saujom stam
bius, geltonus miežių grū
dus išpurenton dirvon.

Gerai išdirbta ir apdoruo 
ta dirva visados labiaus pa
kenčia ir giedrą ir lytų, ta
tai ir Dirgilo vasarojus su
žėlė net miela žiūrėti. Lai
škai į viršų mušėsi dvilin- 
ki, juodai mėlyni, o pradė
jus plaukti, javai kaip sie
na murksojo, įbridus,- iki 
pažastų. Visa tatai liudijo, 
kad šie laukai priguli darb
ščioms rankoms. Ištikro, 
Dirgila buvo akyvas ukinin 
kas. Visoj aplinkėj, visame 
buvo pirmutinis. Jo kišeniu- 
je ir klėtyje, vėjai nešvil
pavo.

Dirgilienė irgi apie dalį 
sau pavesto ūkio, sukosi ne 
pėkščia. Kur jau sykį ką 
nutvėrė, antru kartu nerei- 

- kėjo čiupnoti. Visoje ukėje, 
kaip iš lauko, teip ir iš vi
daus, matėsi darbščios ran
kos rūpestingumas ir viež- 
lyvumas* Kiekvienas daik
telis, švarus, čysta*, viskas 

(Toliau* bu*)

Gražus Sėjos rytas aušo. : 
Cirulis išbudęs pirm aušros, ] 
seniai jau čirškė plasnoda
mas padangėje. Su aušra iš 
medžių viršūnės sėjelis ža
dino, šaukė artoją “siet— 
siet—siet. Siet—siet—siet”. 
O su saule nubudęs straz
das kėlė tingines “Brigit, 
Brigit. Kelk-kelk, varyk 
karves, gint — pamilšk— 
pamilšk”.

Pas Antroptę Dirgėlą se
niai jau visi krebždėjo, tar
si avilyje. Pats šeimyninkas 
su pora bernų baldėse po 
klėtį, saikuodami ir pilsty
dami sėklas. Mergaitės vie
nos apie pusryčius, kitos 
vėl ką kitą nutverusios tru- 
sėsi. Visi sukosi greitai.

Iš ganyklų grįžo pusber
nis vedinas arkliais, ir šokę 
iš klėties bernai, kinkėsi į 
vežimą ir krovė sėklų mai
šus. Kada aplakščiusi pus
ryčius, apibumbėjusi mer
gaites, kad šios nusišalinus 
jai, užmiršusios Dievą ir 
grieką, vis nesiskubina, vis 

; tingi ir išpuolusi kieman, 
j su nusmukusia ant pečių 

/skepeta, žvalgėsi bardamosi 
L šeimyninkė:

— Kasžin kokis šįryt vė- 
į jas pučia, jei bent ne šiauri- 

1 nis....... tokia graži, gera
butų sieti.

Žiūrėdama į rūkstančius 
iš kamino durnus, kalbėjo 
toliau:

—Kad jį kur... pats jau 
pikčiausis ir beputąs; be 
je, šiądien juk ir mėnuo pa- 
pabaiga. Gana jau gana, 
nieko negalima sėti, nors iš 
paviršiaus ir graži esti.

Išgirdusi klėtyje 
ėmė šaukti.

— Tėvai, a tėvai! 
ten dabar baidaisi!? 
nematai, kad šįryt negeras 
vėjas pučia, o laikas dar 
— pati mėnesio pabaiga! 
Tu turbut iš proto išėjai, 
kad tokiu laiku ir vėju ren
giesi sėti; ir prisivertė dar 
tiek daug... Gana jau gana, 
neapžiurėk žmogus tai toks, 
kaip bematant, juk prapul
dytų dar ir sėklą. Ar girdi, 
tu — davė paliepimus— su
neškite sėklas į klėtį, o pats 
su vaikais imkitės kito dar
bo. Mergaitės galės eiti į 
stakles... Rytoj, Dievas ma 
žu duos geresnį vėją, o juk 
ir mėnuo jau pasimainys. 
Dieve susimilk, juk tokiu 
laiku ir vėju sėjus dar ir 
sėkla prapultų — tratėjo į 
visas puses sukinėdamosi 
šeimyninkė.

Kada bernai į vežimą įdė
jo paskutinį maišą, iš klė- 

; ties išlindo nešinas sėtuvę 
1 rankoje ir pats šeimynin

kas ir rakindamas duris 
prašneko:

— Na, meldžiamoji, kas 
tau šįryt pasidarė, kad teip 
įėjusį į strioką; žiūrėk tik 
pusryčių, nes bernai tuoj 
sugrįš. Po pusryčių mergai
tės kartu turės eiti dirvon. 
Prašneko ir bernams, dėda
mas į vežimą sėtuvę.

— Pirma važiuosite į Pa- 
kapį ir ten paliksite mie
žius. Avižas iškrausite šoni
nėje dirvoje, o sėmenis nu- 
vešite į Paveržį. Maišus pas 
kirstykite po du į abu galus 
dirvų.

Tai pasakius šeimyninkui, 
berniokas užsirioglino ant 
vežimo ir sutempęs pava- 
des, sutauškino botagu ir 
vežimas girgždėdamas 
kiai išsirito iš kiemo, 
vartus*

— persakyk

kėjo tau miegoti (abu išeina) 
(Uždanga).

žmogų negyvą, bučiau nebėgęs, tai gal bu
tų buvę gerai, bet dabar visi mano, kad aš 
žmogžudys. Barbora! ar mano tėvelis vis 
pyksta ant manęs?

Barbora (atsargiai): Tykiai kalbėki
me. Tėvelis niekad nemini tavo vardo.

Petras: Tėvelis niekad manęs nemylė
jo, visuomet laikė kaip svetimą. Sesute, ar 
aš galiu pamatyti motiną?

Barbora: Ar negalėtum ateiti čia kitą 
vakarą, nes tėvelis tuojau pagrįž iš miesto, 
ir galės mudu čia užeiti.

Petras: O, ar motina negalėtų ateiti 
čia?

Barbora: Motina negali, nes labai ser
ga. Tavo persiskyrimas vos tik graban ją 

j nenuvarė.
Petras (verkdamas): Kaip-gi aš galiu 

i grįžti nematęs savo mylimos motinos, po 
'tokiam ilgam nesimatymui! Norėčiau aš 
jos prašyti, kad ji man duotų šimtą dole
rių. Ar manai galimu tas butų, Barbora?

Barbora: Rytoj vakare ateik čia. Aš 
manau, kad pinigus gausia Petrai, ar-gi iš
tikiu jų tu sakai, kad esi visai nekaltas? 
Kodėl ne patvirtini tą teisybę?

Petras: Patvirtinti, bet kas man tikės? 
i Juk visi aplinkiniai žmonės meta kaltę ant 

• manęs, o Tauraičio niekas nepažįsta, tai 
kaip-gi man tikės.

Barbora: Petrai, pasakyk tu visą tą 
savo atsitikimą Jonui Daumantui. Jis tau 
pagelbės, jis tave apgins, nes žinai, koks 
jis yra teisingas. ,

Petras: Gal ir teisybę tu sakai. Kažin 
ar jis ištikrujų man pagelbėtų, jeigu aš 
jam pasakyčiau visą atsitikimą.

Barbora: Ateik rytoj čia, aš tau pini
gus atnešiu (girdisi už scenos šauksmas 
Barbora! Barbora!): Klausyk, jau pagrį
žo tėvelis iš miesto, negalime ilgiau čia 
stovėti. Eik jau, Petrai. Sudiev!

Petras (susijudinęs): Barbora, tu ne
tiki, kad aš esu nekaltas. Mudu tik stovi
me čia nakties tylumoj ir Dievas danguje 

; girdi musų žodžius. Aš tau sakau teisybę, 
i kad aš esu nekaltas. Aš prisiekiu ten (rodo 
■augštin). Sudiev sesele (greit išeina)!

Minkevičius (įeidamas): Barbora! Ba
rbora! Labą vakarą, mano dukrele! O ką 
itu veiki čia tokiame vėlame laike?

Barbora: Ėjau pasitikti tavęs, tėveli. 
; Stovėjau prie kiemo vartų, paskui atėjau 
čia, tokiu budu męs apsilenkėme.

Minkevičius:-EikTiaifte^Jau seniai rey
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Sveikatos darželis.Motinos balsas
Sudiev sūneli mano brangus, 
Tau paskutinį kart tariu, 
Man širdis alpsta ir vaitoja, 
Gal teks ilsėtis ant kapų...

Jau karė tėviškę prarijo!
Neliks brangiausios Lietuvos.
Ir aš aukausiu širdį savo, 
Pražūsiu jau ant visados! 

linksmai, širdužės stygos plakė, 
Kada tu laišką man rašiai 
Ir nors didžiausioj nelaimėj, 
Vis mane šelpti ketinai.

Bet viltis šiądien mano nyksta, 
Ką teip bujojo prakilniai;

Siela ir kūnas mano vįsta, 
Baigia atšalt sielos jausmai. 

Pasimatymo viltis žuvo, 
Ko troško teip mano širdis, 
Kulkų staugim’s, žiaurumas prūsų... 
Jau spėkos baigias’ man suvis.

Mus žudo slavai ir teutonai, 
Badu vaišina mus visus — 
Ir tvirčiausius tautos mus sūnūs 
Dar gyvus kasa į kapus! • .

Paskutinį sudiev tau tariu 
Ir mirsiu aš bado laukuos! 
Gal nelankysi mano kapą, 
Bet jį atminsi (vis tikiuos)!

Aš atminsiu tave, matute, 
Ir tuos meilius tavo žodžius, 
Kuriuos auginant man kalbėjai 
Ir kiltus įkvėpiai jausmus!....

J. Svyrūnėlis.

kyrėrne, nuėjome namo.
Parėjęs pasiėmiau skaityti knygelę 

“E. Steponaičio raštai”. Skaitydamas jau
čiausi kaip Lietuvoj esąs. Labai man pati
ko Steponaičio raštai, kuriuos patarčiau 
kiekvienam lietuviui juos perskaityti.'

Vakar užbaigiau skaityti knygelę “Vi
ktutė”, parašytą Šatrijos Raganos. Tai 
puiki knygelė. Skaitant ją, rodosi matai 
gyvus paveikslus, teip aiškiai ir supranta-
“ 22*8^ Rytas išrodo visai kitoks,! pasiskundimų, kai-
nsgu kitados. Naktis buvo ne rami. Daug P0 atsakymų ! mano laišką, 
kartų išbudau ir ilgai ne galėjau užmigti, .kurs P‘™‘aus„ ?ra .“‘P*8 
nes galvon lindo įvairios mislys, statyda-: s!ama skyriuje moterių pa
nos man klausimus, kur butų geriau gy- siskaitymų . Ji savo laiške 
venti, Lietuvoj, ar čia, Amerikoje. Mintys skundžiai ant savo blogo 
siūbavo lyg valtelė ant vandens. Rodosi, V-T0’ -t - i , ,
lyg jaučiu kokį naują apsireiškimą, tik ne a mo ens e sa o, . 
aku, blogą, ar gerą. Pasiėmiau skaityti fa dau« moten«- kunos 
laikraštį, nesiseki Imu knygą, nesinori i J? var« su sav°by™8- 
skaityti. Imu kitą, ta puola iš rankų. Ga-!1,! ™nl ^.P1“! kalP 
liaus pasiėmiau rašyti. Ir rašyti nesiseka, slrsmal> kltl a‘ra?- «lrtu°- 
ranka dreba, o čia, kad biesas pagrėbtų, U1,al- taklus
visokį bildesiai: Tai gatvekariai kas valan- ras0 Ąt 1° 2U a u nega i

MOTERIMS PASISKAITYMAI |
Moteriškės pasiskudimas
Prieš kelias dienas gavau 

laišką nuo vienos moteriš
kės, skaitytojos moterių 
skyriaus, kuriame ji sudeda

dėle bėga dundėdami, kad net langai bar
ška, tai automobiliai triubija, tai vežimai 
slankioja barškėdami, tai žydelis dainuo
ja “r—ė—gs, ba—teis”. Iš kailio gali išsi
nerti papuolęs į tokį koncertą. Už viską

ma vaikus išauklėti gerais. 
Su tuom visuomet reikia su 
tikti, nes tuose namuose, ku 
riuose šeimyninkas, mote
ries vyras, vaikų tėvas, sau

labiausiai mine erzina gatvekarių brozdė-Jlesk“ t* stlklel«c 
imas: gyvenu ant ketvirtų grindų, o čia lr ,laik«. praleidzia^karera- 
sienos ir grindjs, net kruta nuo tų brozdė- ">??' ap“ gerų vaikų rsau- 

e klejimą kalba ne gali būti.
Perstojau rašyti ir misliju kur pasidė- Ęet. vertus, reikia 
Po valandėlės sugalvojau, kad geriau- atsiminti kad ne visi vyrai 

x- x -x -T i x- • • • .. yra laidokai, ne visi latrai.i gyventi turint užtektinai pinigų. Ture- \ „ .-x ix- - - - - • „„x Namuose-gi, kur nėra sei-moc n rztalrTiTYOi Triniem 2Y1T ° 7

teisingi. Tėvas privalo rū
pintis ne vien uždirbimu pi
nigo, kad butų iš ko misti ir 
apsirengti, bet turi rūpintis 
ir morališkuoju auklėjimu 
savo vaikų. Todėl moters 
privalo savo vyrams išaiš
kinti, kad ir jie privalo rū
pintis savo vaikais, ne vien 
valkiotis po karčiamas ir 
laiką praleisti be jokios nau 
dos, dargi su sava skriauda. 
Bet aiškinti jiems reikia 
švelniai, meiliai, mandagiai, 
kaip moteriai pritinka ir 
reikalinga, o ne piktžodžia
vimais, nuolatiniais zurzė- 
jimais, barniais ar keršta
vimais. Švelnumas, meilu
mas ir mandagumas, tai 
yra vienatinis moteriškės 
ginklas, prieš kurį ir žmog
žudys tirpsta, pirštu ją ne 
užgavęs, anot dainiaus kun. 
Al. Burbos.

Juzė.

atsakančio maisto nusilpnė- 
ję, negali tikėtis sveiko kū
dikio. Kiekviena motina, 
laukianti kūdikio gimimo,, 
privalo miegoti dienos lai
ku (geriausia po pietų) po 
dvi—tris valandas, arba, 
kiek galima. Prieš tokį mie
gojimą, kambario langai tu 
ri būti atidarinėti, kad kam- 
baris gerai išsivėdintų. Rei
kia saugotis tankaus vaik
ščiojimo laiptais ir siuvimo 
ant mašinos.

Pasivaikščiojimas tyrame- 
ore, yra labai pageidauja
mu. Saugojimasis susijudi
nimų ir namų darbas prie 
atidarytų langų yra geres
niu už aptiekos vaistus.

Kasdieninė maudynė yra 
reikalinga, kad ir sveikiau
siai moteriai, ypač busian
čiai motinai. Drabužis turi 
būti pritaikomas sveikatos- 
reikalavimams, teip motinos 
kaip ir kūdikio.

Šlebė turi kaboti ant pe
čių, o juosta ir krūtinė turi 
būti liuosa. Vystės ir diržų 
reikia saugotis kaipo di
džiausio pavojaus.
Apie sveikatą riebių vai-, 

kų.
Riebus kūdikis ne visuo

met yra sveiku. Kūdikio 
riebumas gali tankiai būti 

’ blogu dalyku, ypač šiltose 
vasaros dienose. Kūdikio

• kūnas turi būti kietas, o ne 
\ minkštas, ar sudribęs. Ku- 
, dikio judėjimai turi būti gy

vi ir linksmi, kas ženklina 
gerą sveikatą. Jeigu kūdi
kis šiltose dienose ne links
mas, verkia, tai yra ženklas, 
kad jis serga. Jeigu tokia
me atsitikime motina pati 
peni kūdikį, tai gali būti, 
kad motina yra ne sveika

Kaip gydyti nusišutinus. ;
Atsitikus nelaimei, kad ; 

kūnas tampa nušutintas ga- < 
ru ar karštu vandeniu, dak- 1 
tarai pataria ne prileisti ] 
oro prie nušutintos vietos. 
Jeigu didelis plotas nušutin < 
ta, geriausiai visą žmogų 
įdėti į kokį kubilą pripildy- : 
tą vandeniu. Mažas žaiz
das, paeinančias nuo nusi- 
šutinimo, reikia gydyti van
deniu. Ne kartą tenka gir
dėti žmones sakant: “Įmer
kiau skaudamą ranką į van
denį, bet išėmus, skaudėjo 

į kaip ir pirmiau”. Tai yra 
ženklas, kad ne reikia iš
imti, bet .laikyti vandenyje. 
Jeigu nušutinta vieta bus 
laikoma vandenyje kol da
ktaras ateis, daktaras bus 
labai užganėdintas tuomi, 
nes tas palengvins jam su
teikti pagelbą Dėti ant žai
zdos miltus ar tepti kokiais 
vaistais, pirmiau negu dak
taras žaizdą apžiūrės, nėra 
patartinu, nes tas gali už
kenkti. Vanduo visuomet 
yra po ranka ir todėl yra 
parankiausiu sumažinimui 
skausmo ir ne prileidimui 
oro, kol daktaras pribus su 
pagelba.
Keli žodžiai apie difteriją.

Difterija yra aštri liga, 
kuri prasideda nosyje ir 
gerklėje ir yra pavojinga 
žmogaus gyvasčiai, ypač 
mažų vaikų. Gyvasties ap
saugojimui nuo difterijos 
yra vienatinis vaistas vadi
namas serum, kurį dakta
rai įčirškia po odą ir jeigu 
tas padaroma ne pervėlai. 
Pradedant skaudėti gerklę 
niekad ne reikia rizikuoti, 
bet tuojaus kreiptis prie 
daktaro, nes kas gali žinoti, 
ar skaudėjimas paeina-teip 
nuo ko, o gal tai yra difte
rijos apsireiškimai; tą tik 
daktaras gali patirti. Jeigu 
kartais vaikas skundžiasi 
gerklės skaudėjimu ir pra
deda užkimti, tuojaus rei
kia jam įčirkšti serum. Vai
ką ne reikia išleisti iš lovos 
net kol daktaras lieps. To- 
gi ne prisilaikant, vaiką lei
džiant iš lovos, kad liga.bu
tų jau ir sumažėjus, vienok 
dėlei atsišalddymo, jis gali 
gauti širdies ligą. Vaikas 
gali lipti iš lovos, eiti lau
kan ir žaisti su kitais vai
kais tik tada, kada dakta
ras pasakys, kad difterijos 
apsireiškimas jau apgalėtas 
ir gerklei ar nosei pavojaus

’ jau nėra.
Kaip sumažinti riebumą.
Riebus žmonės, kurie įie

ško budo kaip sukudėjus, 
tegul kiekvienu sykiu, kada 
eina maudytis, į maudynę 
deda vieną svarą druskos 
epsom vadinamos. Šita dru
ska nevien mažina riebumą, 
bet gelbsti ir nuo reumatiz* 
mo.
Pirmiaus negu kūdikis už- 

gema.
čia paduodame nekurtuos 

patarimus, su kurtais pri
valo apsipažinti kiekviena 
moteris, kuri turi liktis mo
tina ir kuri turi suteikti gy
vybę naujai žmogystai.

Prieš gimdymą ne reikia 
turėti jokią baimę. Gimdy
mas, kaipo suteikimas kū
dikiui gyvybės, yra tai na- 
turališkas ir normališkas 
-dalykas. Kaip tik prisiarti
na gimdymo laikas, reikia 
pašaukti geriausią daktarą 
ir atsiduoti jo globai. Jeigu 
iki to negalima sau daleis- 
ti, reikia pasiduoti į ligon- 
butį, kur yra atsakanti dak
tarai ir slaugytojos, ten bu
si jų atsakančioje globoje.

Moters, kurios yra ner
viškos, persidirbę ar dėl ne

Keli žodžiai apie madas.
Ateina jau ruduo. Nors 

dienos dar pakenčiamos, 
gražios, bet jau vakarai il
gi, naktys vėsios, 
apsireiškia mums, 
duo jau artinasi, 
kės jau rengia 
skrybėles. Iš žurnalų mato
si, kad šį rudenį skrybėlės 
bus plačios, apkaišytos įvai
riomis plunksnomis ir su 
viena didele kvietka. Apart 
plačiųjų skrybėlių bus dar 
ir kitos, mažos, galvą ap- 
maujamos, vadinamos “tur- 
ban”. Fasoninės biskį pail
gos, teip, kad bryliai biskį 
išsikiša į priešakį ir užpa
kalį daugiau negu į šonus. 
Skrybėlės gana dailios ir ru 
goti ant jų ne bus už ką. 
Teisybė, fasoninės, kaipo 
aksominės gal būti bus per- 
sunkios, bet “turbaninės” 
bus labai parankiomis ir ga
lima tikėtis, kad jos bus 
plačiau moterių naudoja
mos.

Nagi dabar apie sijonus. 
Labai madon įeina ir gali
ma sakyti tai praktiškiausi 
sijonai iš šilkinio audimo, 
vadinamo “taffeta”. Jie tin
ka prie lengvų, spalvuotų 
jakučių, šilkinių. Tokie si
jonai su tinkamomis prie jų 
jakutėmis galima dėvėti vi
sur ir visuomet, kaipo tin
kamiausi. šlebės šiam rude
niui skiriamos gana plačios, 
su stambiais raukiniais ar 
smulkesniais kvoldeliais, pa 
puoštais kitokių spalvų gu- 
zikėliais. Yra teipgi kiti si
jonai, juodi, šilkinio audi
mo, su plačiom, baltom li- 
mavonėmis, bet, rodosi, ši
tie ne bus plačiai naudoja
mi.

ti. 
šiai 
damas užtektinai pinigų, aš spjaučia ant?'1““““^ —J““' j"”' 1 
visko ir važiuočia į mokyklą. Ką aš ten ”ynlskos. Urmonuos, kur , 

., v. .. , , . • • . • „„„„ tėvas nesirūpina savo vaikų iveikcia, nežinau, bet pirmiausia tunu norą 1 ,.. v • i • - likimu, ten yra dar motina, <išmokti lietuviu rašybos ir paskui rašyti . J.. T. , ....... kuri, kaip pirmiau esu sa- .apie Lietuvos meilę, eilėmis ir proza. Tu- ’ r r. _ ..
riu norą išmokti muzikos, kurios mieliau- klus’ _{ra ™natme vaikų : 
siu man įrankiu yra smuiką. Niekas tiek auklėtoja, nes vaikų ge- ;

. * ...... .. . s. ras išauklėjimas visuometmalonumo ne suteikia, kaip smuiką. As . J ,. r. 
mėgstu rašyti ir laiškus. Ar tikėsite, kad!^e^na me° in?s*. 1

- .. , X, v . • •’ dirba vaiko sielą ir jam ik-parasyti laišką mylimai ypatai, man imda- . j-.r . i j i -i x- • • - i vepia gerus pavyzdžius,vo apie porą valandų laiko; temijau ženk- , , & • ji i -i • x x • i x- i — kuomet vyras yra prie darius, kur reikia statyti, rinkau tinkamus zo- , u I - •. .. .j bo ar bent nėra namie.džius ir taikiau parašyti dailės raides. s .. . ...................T._. n Nors ir didžiausi seimy-Įseięs is namų ir perėjęs kelias gatves, . , . , , ,J.* > noje nepatogumai butų, tai
visgi motinos privalumu yra 

į , rūpintis vaikų likimu ir jų
Eabą dieną. Eikš,- sėskis, pašikalbė-1 motina tuomi rūpinasi. Pa

prastai, gerą motiną, gerą 
namų šeimyninkę, gerą mo
terį, vadinama vaidelyte, 
kuriančia doros ir morališ
kumo ugnelę savo namuose, 
savo vaikų auklėjime, vadi
nama ją tautos motina, nes 
tautos išsitobulinimas paei
na nuo gerai išauklėtų vai
kų, o vaikus gerai išauklėti 
gali tik gera motina. Ir kiek 
viena moteris privalo tokia 
būti.

Jeigu tavo vyras ne pai
so apie savo vaikų likimą, 

i apie jų'išauklėjimą, tad jų 
auklėjimą privalai paimti į 
savo rankas. Žinau, yra 
daug tokių moterių, kurios 
vien tik ir geidžia, kad jų 
privalumus pildytų vyrai, o 
tiems nesiskubinant, kįla 
barniai ir šeimyniški nesu
tikimai, kerštavimai. Sup
rantama, kilus šeimynoj 
audrai, vaikų likimu ne lie
ka kam rūpintis ir vaikai 
auga vėjų globiami; tokiuo
se atvejuose tankiai vyrai 
tik ir kaltinami. Supranta
ma, yra vyrų, kurie never
ti vadintis šeimynų nariais, 
bet tankiai visi ne malonu
mai paeina nuo moterių, ku
rios piktumu ir užsispyri
mais nori vyrus priversti 
pasiduoti jų kontrolevimui. 
Prie tokių aplinkybių, na
mai liekasi neramiais, o apie 
vaikų išauklėjimą negali bu 
ti ir kalbos. Moteriai, šei- 
myninkei, motinai, gali būti 
viena ir tai svarbiausia ro
dyklė — nepaisėt nieko, ne
sidairyt į pašalius, kad kliū
tis kokias suradus, bet rū
pintis vaikų išauklėjimu, 
kad jie išaugtų gerais žmo
nėmis, gerais lietuviais.

Moters skundžiasi, kad jų 
vyrai nesirūpina vaikų au
klėjimu ir visas sunkenybes 
suverčia ant savo moters pe

Gailutis.

Dienų užrašai.
(Tąsa)

—- Su ja aš vaikščiojau miesto pakraš
čiuose, per visą dieną.

— Sakai, su ja praleidai visą dieną?
■— Ir ne tik per dieną, bet ir naktį 

praleidome, besikalbėdami. Dabar tik pora 
valandų, kaip nuo jos pasitraukiau ir da
bar einu namon. T « T--

— Po šimts pypkių! Ir kokias kalbasužėjau pas savo gerą pažįstamą J. S. Įėjęs 
judu ten galėjote turėti per teip ilgą laiką? ar^siai ®akau^.__ t
Juk 'turi žinoti, kad pas ją landžioja Jonas.

1 'Turklio YnlėsCėti^Fpas^ją 'tankiai atvažiuoja 
Jurgis. Argi tu manai ją nuo anų dviejųs*— 
paveržti?

Jis mosterėjo ranka, nusišypsojo ir 
pasakojo toliau:

— Kaip pirmu kartu su ja kalbėjau,!----
-kalbinau už manęs tekėti, tai.......

— Ką ji sakė?
— Sakė, kad negali tekėti už manęs, 

nes ne žino mano budo.
— O dabar?
— Dabar žada tekėti, kad ir šiądien.
— Na, tai ar vesi ją?

" — Bijausi! Žinai, aš lėtas, o ji......

Sime.
Atsisėdome. Aš dar tylių, d jis prade

da kalbą:
— Girdėjau, kad rašai “Dienų užra-

Į šus”?
— Teip, rašau.
— Gal nori paskaityti knygelę, kad pa

simokinus rašyti?
— Labai norėčia, jei tik tamista tokią 

knygelę turi.
— Šia, imk.
Padavė man “Draugijos” No. 61—1912 

na. ir kompletą “Ateities”, kurią duoda
mas atvertė 403 puslapį ir parodė skirsnį 6. į

Paėmęs skaitau. Ten parašyta: “šią
dien atėjo Jačukas, ėjom pasivaikščioti, i

— Ji kaip rusiškas kazokas. Gerai tai 
gerai,’ o ne, tai lik sveikas.......

-Sakai, kad negalėtum susitaikyti! Sutikome Grybiutę tai vaikščiojome sy-
— Tai kame ir blogumas! O kaip ta- 

mista manai?
— Nu ką pirma laiko gali žinoti? Bet,; 

jei manai vesti, tai ir vesk, netruk, visgi; 
mergaitė pažangesnė už.......

— Už ką?
— Už kitas... i
Toliaus, nusibodus mums kalbėtis, jis 

pasakė sudiev ir nuėjo sau.
Parėjęs namo, pasiėmiau plunksną ir 

užrašiau šios dienos savo įspūdžius. Vos 
pabaigiau rašyti, laikrodis išmušė 11 va
landą. Padėjęs viską į šalį, einu į A R. 
krautuvę parsinešti laikraščių. Nuėjęs ra
dau “Tėvynę”, kurią pasiėmęs tuojaus pra
dėjau skaityti, čia prieina prie manęs ne 
pažįstamas vyriškis ir duodamas man ran
ką, prašneka:

— Sveikas, Jonai, seniai matytas.
Aš žiūrėdamas jam į akis, duodamas 

ranką, atsakiau, kad jo nepažįstu.
— Aš esu E. iš D., o tamista J., iš G.. i
Suėjom į pažintį.

kiu. Labai simpatiška mergaitė. O jos juo
kai ir pasakos, labai įdomios. Bent įdome
snis jos keiksmas. Ji keikdama sako — A, 
kad tave mi—Ii—jo—nas! Toks keiksmas 
'man išrodo biskį keistas”.

Pasiėmiau knygas ir misliju sau, šį 
vakarą turėsiu naujo skaitymo.

23 Spalio. Rytas ūkanotas, bet oras šil
tesnis negu vakar buvo. Nakčia, matyt ly
ta, nes žemė šlapia. Norėčia ką parašyti, 
bet galva ne smagi, turbut permažai mie
gojau, nes pereitą naktį, iki pirmos valan
dos skaičiau “Ateitį”. Atsigulęs ilgai ne 
galėjau užmigti, nes mano kaimynas, su 
kuriuom gyvenau, be perstojimo braškino 
popieras; vertė Mickevičiaus eiles, sakė, 
siųsęs į “Tarką”. Aš-gi netekęs kantrybės, 
net pradėjau rugoti ant jo, kad ilgai neina 
gulti. Jis paklausė ir atsigulė. Klausau, jau 
knarkia, miega. O aš ne galiu užmigti ir 
gana. Verčiuosi nuo vieno šono ant kito, 
o užmigti negaliu. Atsikėliau, nuėjau į pa
sėdėjimo kambarį, atsisėdau ir žiuriu į lan-

— Gal eisim pasivaikščioti? paklau- kuri Pro debesius išlysdamas
giau jo. mėnulis, kurs, lyg žiūrėdamas per langą,

— Galim.
Išėjus į gatvę, paklausiau jo:
— Ar tamista ne manai kada grįžti į 

Lietuvą?

stebėjosi, kodėl aš ne miegu. Laikrodis iš
rausė 2 valandą vidurnakčio.

Nenorint, žiūrėdamas į mėnulio apš
viestą langą, prisiminiau, kaip to paties

— Teip. Pavasario sulaukęs, žadu grį- \ mėnulio šviesa man tarnavo, kuomet aš 
žti, nes, žinai, Lietuvoj gyventi yra kur- būdamas mažas, Lietuvoj ganiau arklius, 
kas smagiau, negu čia, Amerikoje. Žinai, naktimis, 
atvažiavęs Amerikon, per du metus ver
kiau ir sakiau, kibą mane velnias čia ne-

Užėjome pasižiūrėti krutančių povei
kių. Čia biskį nusiblafvėme. Išėję persis-

Laikrodis bamtelėjo jau ir trečią va
landą. Na, manau sau, reikia eiti gulti, gal 
kiek pramigsiu, nes 6 valandą reikia keltis.

Po pietų vaikščiojau su p. A., ir nuėjo- 
(Toliaus bus)

Visa tai 
kad ru- 

Madinin- 
fasonines

Kaip numazgoti baltai da
žytus rakandus.

Norint gerai numazgoti 
rakandus ar šiaip ką pada
rytą iš medžio, reikia maz
goti karštu vandeniu, pri
maišius į tokio vandens vie- 
drą, pilną šaukštą tarputy- 
no ir biskj borakso (borax). 
Sumaišyt viską gerai ir ta
da mazgotę pavilgius j tą 
mišinį, gerai nuspaudus, 
reikia mazgoti tuomi, gerai 
iki sausam nutrinant Visi 
nešvarumai nusmuks kaip 
nušutinti.

Antonija atnaujina spalvas.
Antonija, ištarpinta karš

tame vandenyje, atnaujina 
spalvas bent kokio rūbo. Pri 
duoda aiškesnį reginį. Pra
šalina teipgi plėmus iš kar- 
petų ir divonų.

dikio sveikatos. Kartais mo
tina pati nestengia pažinti, 
ar jos kūdikis yra sveikas, 
ar serga. Tad reikia tėmy- 
ti: Lygi ir šviesi oda, links
mos akįs, tankus šypsojimą 
sis, reguleriškas išėjimas, 
geras epetitas, ne vėmimas 
po valgio, augimas svaru
me, ramus miegas, kietu
mas raumenų, ėjimas pro- 
tingyn. Jeigu kūdikis yra 
tokiame stovyje, tai motina 
gali būti tikra, kad jos kū
dikis yra sveikas kaip ridi
kas. Esant priešingai, rei
kia kreiptis prie daktaro, 
ne vilkinant.

Saugokitės dulkių. /
Kvėpavimas oru, suterš- į

tu dulkėmis, yra labai pavo- j
jinga sveikatai. Dulkės ghn i
do uždegimą kvapo kelių, 
užakina plaučiuose skylė
tas, kurios reikalingos oro 
perleidimui, iš kur gema 
kvėpavimas. Dulkėse visuo
met yra mikrobai, gimdanti 
katarą, uždegimą plaučių ir 
net džiovą.

Jeigu dulkėse esanti džio
vos mikrobai gaunasi į kvė
pavimo organizmą, tada jau 
sveikatai grūmoja pavojus, 
nes gaunasi į plaučius, ten 
užkrečia kvėpavimo perta- 
kose savo veislę, kurie auga 
ir kvėpavimą galutinai sun
kina Dulkės kambariuose, 
kuriuose žmonės gyvena, 
yra pavojingesnės negu dul
kės gatvėse. Todėl reikia 
atkreipti į tai atydą ir ven
gti kambariuose dulkių šukė 
limo; valant rakandus, pa
veikslus ar kitką, ne reikia 
vartoti plunksninių šluotų 
ar sausų mazgočių, kurios 
dulkes sukelia ir jomis su
teršia kambaryje orą. Va
lant divonus, ne reikia juos 
sausus šluoti, bet pirmiau
siai vandenin sumerkti smul 
kiai suplėšytų popierų šmo- jį 
telius, jais išbarstyti divo-jgi 
ną ir tada šluoti. ji
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Dėdulė <
Oras mainosi per amžių . 

eiles.
Vienu tik oru gyventi ne- ' 

galima, bet ir be jo gyventi • 
teipgi ne galima. Žinome vi
si, kad kada oro pritrūksta, 
męs trokštame, ir kad ne
gautume oro per valandėlę, 
užtrokštume, gyventi nus
totume. Oras tai yra mums 
lyg maistas, gazo pavidale. 
Gal būti, kad daugumui ži
noma ir tai turi būti žino
ma, kad oras susideda iš tle
no ir azoto rūgšties. Kaip 
alkoholis, ar kitoks geria
mas skystimas yra per ašt
rus gerti ir turi būti atskie
stas su vandeniu, teip lygiai 
ir tlenas yra per aštrus mu
sų kvėpavimui ir todėl turi 
būti atskiestas kitu gazu, 
vadinamu azotas, maž-daug 
ant trijų dalių azoto galima 
naudoti vieną dalį tleno. A- 
part to dar yra maža dalis 
anglio rūgšties ir kitokių 
silpnesnių gazų, susimaišiu
sių vienų su kitais. Visi tie 
gazai yra susimaišę teip 
kaip įvairių spalvų grūde
liai, tik chemiškai jie nėra 
susilieję, kaip kad vande
nyje tlenas su druska.

Daugiausiai yra azoto. 
• Kas yra azotas? Yra tai 

chemiškos dulkės teip smul
kios, kad padaryti jas smul
kesnėmis nėra galima. Žmo 
.gui jis yra tuom reikalin
gas, kad jis atskiedžia tle- 
ną, kurs be atskiedimo butų 
perdaug tirštas žmogaus ar 
kito gyvūno kvėpavimui. 
Augalams jis teipgi reika
lingas. Kad kur augalams 
trūksta azoto, ten reikia jį 
pavaduoti žemėmis, nes ki
taip augalai turėtų sunykti. 
Tie, kurie turi patyrimus 
ukininkystėje, žino, kad dir J 
vai naudojama trąšos, sa- f 
kysim, salietra. Salietroje 1 
yra azotas ir iš salietros au
galai ima sau azotą, reika- ■ 
laujamą tleno atskiedimui. 1 
Jeigu azotas butų ore, tad 
augalai semtų jį sau visai 
be ūkininko patarnavimų ir 
ūkininkas ne reikalautų mo
kėti storus pinigus už salie
trą. Bet dėl ūkininko kiše- 
iiiaus teip nėra. Nekurie 
augalai, ypač varpuoti, gali 
jį traukti iš oro. Galima 
azotą jiems suteikti apa
riant žemę ir teip yra.

I Bet grįžkime iš dirvos 
prie savo temos. Nesinori įki 
rėti redaktoriui “Ūkininkų 

* dirvos”, kurs Dėdulei ne
nori leisti net į jo ofisą ko
ją įkelti (tegul jis ten svei
kas rašo apie pūdymų ari
mą). Atmosferoj, arba ore, 
kur yra skystas tlenas, žmo
gus gali gyventi ir savo gy
venimui jį naudoja. Tlenas 
irgi yra bespalvis gazas. Di
deliame spaudime, prie 360 
laipsnių žemiau zero jį ga
lima atskiesti ir tada jis ap
sireikš šviesmėlėj spalvoje. 
Prie 400 laipsnių jis sušąlą 
į ledą. Vaistuose jis varto
jamas kaipo kūnas, varto
jamas prie plaučių uždegi
mo ir panašių ligų, bet turi 
būti dikčiai atskiestu. Vei
kia labai smarkiai sumaišy
tas su azotu, kaip kad pa
prastas oras, kada kam 
nors “skauda plaukus” po 
bičiuliavimuisi su alum, me
dum arba kitu kokiu “šla
piu daiktu”.

Tleno pasaulyje yra labai 
daug. Daug jo yra ore, bet 
daug daugiau vandenyje, 
čia jis yra chemiškai susi
liejęs su kitu gazu, vadina
mu vodoras, kas sykiu pa-

Kokia nauda iš lapotų
STRUKCUOS.

1) Norintiems pamatyti 
“Dirvą”, vieną egzempliorį 
siunčiama dykai.

2) Prenumerata turi būti 
apmokėta iš kalno, už me- _ 
tus ar pusę metų. Bertai-i©

Kiekvienas namų savinin
kas mieste ar ant ūkės pri
valo turėti pasisodinęs ir 
auginti ties savo namais la
potų medžių. Jeigu męs ži
notume naudą lapotų med
žių, neteip pačių medžių, 
kaip jų lapų, tai visi steng- 
tumėsi, kadpriešgyvenamąjį • 3) Pinigus už

daro tyrą vandenį. Daugu
mas jo vandenyje yra tūk
stantį kartų didesnis negu 
ore. O dabar žemėje. Jo ten 
yra visur. Jis yra dalis ten 
esančių uolų, rudos ir tt. 
Kiekvienam juk gerai pažį
stamos rūdys. Tai geležis, 
susivienijus su tlenu. Žemė
je tleno yra 10—12 kartų 
daugiau negu vandenyje. 
Tlenas, kurs randasi ore, 
nėra nė 50 dalis viso daugu
mo, kurs randasi žemėje.

Žinant kas yra tlenas, da
bar eikime prie oro, kurs 
lošia teipgi svarbią rolę. 
Yra tai anglio rūgštis. Jo 
yra ne daug. Gamtos daly
kai teip surėdyti, kad auga
lai reikalauja to, kas žmo
gui kenkia. Žmogus iškvė 
puoja anglinę rūgštį, kur 
jo yra perdaug, oras yra 
sugedęs, o ore, vienu anglio ■ 
gazu, arba rūgščia, žmogus 
gyventi ne gali. Augalai-gi 
yra lyg koki koštuvai, va
lantį orą. Anglio rūgštis su-j 
sideda iš anglio ir tleno. Au 
galai sunaudoja anglį, su 
pagelba chlorofilų, apie ku
riuos kiek pirmiaus jau kal
bėjau. Tokiu budu, kur au
galų yra daug, ten oras vi
suomet' yra sveikesnis.

Žiloje senovėje augalai 
augo labai dideli ir tai ne 
vien šiltose šalyse. Kitados 
kalbėjau apie anglį. Tais 
laikais ore buvo labai daug girioj geresnis ir tyresnis 
anglio rūgšties, o tleno ma- oras negu kur kitur, todėl, 
žai. Tada augalai augo di- kad ten nėra suteršto oro.

i deli, nes turėjo sau maisto žmonės, kurie serga džio- 
užtektinai. Pavyzdžiu to vi- Va, vežami į tam tikrus na- 
sko galime sau persistatyti, mus, kurie randasi tarpe 
kaip dideli plotai anglio tuo medžių, nes medžių lapai

’ met buvo. Saulė tada blaš- valo orą. Daugiau sveikatos ' 
• kydama ir degindama ang-. įr ramiau gyventi ten, kur 

linį gazą, rūgšty, teikė to-, apie namus šlama medžiai.
i kią jiegą, kokią šiądien ga- --------------

mina mašinos. Reiškia, ta- 
da saulės karštis sunaudojo
tik anglį, o tleną išmetė. Ir; TI TZVIZ1 Ą Į g 
todėl jo teip daug liko ore. a iJ Vz Vz £
Ir gyvūno, žmogaus, žvėries - 7
ir gyvulio gyvybė pasaulyje pPr<rrpif
tik tada apsireiškė, kada 8
ore buvo tleno užtektinai jo i Ponia (vesdama derybas 
gyvybės palaikymui, kada su tarnaite, jieškančia vie- 
ji turėjo kuom kvėpuoti, tos):
Juk visi tie, kurie lankėte — Ar moki gerai šukuo- 
mokyklą, žinote, kad pašau- ti?
lyje augalai buvo pirmesni; — Teip. Bjauriausias ku- 
už gyvūnus. dlas sutaisau į pusvalandį.

Tas viskas buvo seniai, _ pergreįt
praeityje. Bet mokslininkas 
Swante Arhienius mums 
sako, kad musų klimatas 
nuolat mainosi, 
tai kaskart vis 
jų reikalavimai 
jimai kaskart J ] 
Tokie dideli anglių reikala
vimai, anglių sluogsnius že-į 
mėje sparčiai mažina, prie M 
to teipgi prisideda ir vul-,, 
kanų išsiveržimai. Prie to: 
prisideda ir girių naikini-;' 
mas. Didesnis sunkumas 
anglio rūgšties, slenkančios; 
žemėn, lyg kaldra spaudžia 
žemėn ir augštin neduoda' 
pasikelti šilumai, garuojan-į 
čiai iš žemės. Vaduo j anties 
žodžiais ano mokslininko, 
viso to pasekmėmis gali bū
ti, kad susilauksime, kad 
klimatas bus daugiau* vie
nodesnis, o ypač šaltose ša
lyse pasidarys šiltesnis, o 
dėlto galima tikėtis ir ge
resnių derlių, bent tose ša
lyse, kuriose šiądien dėl kli
mato šaltumo, niekas ne au
ga. Bet tas viskaą galės įvy
kti tik tolymoje ateityje, 
kurios nė Dėdulė, nė vienas 
iš skaitytojų jo raštų, gali 
būti, ne susilauks; parsieis 
dar ne vieną žiemą pakeikti 
dėlei anglių brangumo.

. ^<AUKSINES»-

Iplunksnosi
©

5 “Dirvą” © 
reikia siųsti pačto Money© 
Orderiais, Expreso Money © 
Orderiais ar registruotuose 
laiškuose gyvais pinigais. 
Žemiaus vieno dolerio gali- @ 
ma siųsti pačto markėmis- (®) 
Money Orderiai turi būti © 
rašomi vardu “Dirvos”. © 
Tas pats ir su spaudos dar- • 
bais. Adresuoti galima “Dir @ 
vos” administracijai. @

4) Už žuvusius siuntinius,! © 
kaip pinigų teip ir laikraš- ■ 
čio, męs ne atsakome.

5) Prenumeratos laikas j 
skaitosi nuo tos dienos, ku-> 
rioj prenumerata yra ,pri-j 
imama.

6) Permainant adresus vi 
suomet reikia aiškiai para
šyti vardą su pravarde ir 
pridėti seną ir naują adre- 

!są.
7) Duodant spaudos dar

bus, norint dasižinoti apie © 
Į prekę, reikia atsiųsti ir ran
kraštį. Kitaip prekę nusp
ręsti negalima.

Anglių plo- 
mažėja, nesi 
ir sunaudo- 
eina didyn.

KAS REIKALAUJA

NUOŠIMČIO?
Ta ypata pirmutinė reikalau

ja nuošimčio, kuri sunkiai dirbo 
ir taupė savo pinigus.

Dabar jis leidžia savo pinigus 
dirbti, o jis ilsisi.

Tamista ir gali padaryti teip.
Męs mokame 5 nuošimčius 

už sutaupytus pinigus.

THE ST. CLAIR AVĖ.

Savings&LoanCo
t 2006 St. Clair Avė. Cleveland, 0. _

*$**$**%**$* *♦**$**£* *$**♦* *$**Ž**$**$* *1* '** '♦* *1* *1* *Ž**Ž* *Ž* *** *3*~

Laikančios savyje rašalą, 
yra dabar plačiausiai 
vartojamos ir tai vienas 
iš parankiausiu rašamųjų 
įrankiu. Todėl visi jas 
ir perka. Bet jei nori tu
rėti tą parankųjį dalyką, 
niekad nebandyk pirkinė
ti pigiu, kurios yra par
duodamos po 25c., 50c., 
$1.00 arba, kad ir $1.50, 
nes bus veltas pinigu iš- 

1 metimas ir tos plunksnos 
' niekad gerai rašyti negal, 
1 nes jos padarytos tik dėl 
1 apgavystės. Ir todėl no- 
1 rėdamas turėti gerą plun- 

kną, nepirk pigesnės, kaip 
$2.00 ir tai tik šios kom
panijos, nes bėgyje 3 m. 
daug esome męs j u parda
vę ir visi mus viengenčiai 
kostumieriai yra paten
kinti ir užganėdinti.

PREKE
Nuo $1 iki $10.oo.

© 
© 
© 
© 
©

namą žaliuotų keliatas gra
žių, lapotų medžių. Žmogus 
visada nori kvėpuoti tyru 
oru. Įtraukęs į save tyro 
oro jį išnaudoja ir kada at
gal iš savęs išleidžia, jau 
tas oras žmogaus yra už
nuodytas, nes išleidžia vien 
anglių rūgštį. Jeigu žmo
gaus išlestuoju kvapu turė
tų kitas žmogus kvėpuoti, 
tai turėtų tuojaus numirti, 

i Medžių lapai turi tokias 
i ypatybes, kad sutraukia į 
įsave visą tą negerą arba 
■ anglinį kvapą kurį žmonės 
: ir gyvuliai iškvėpuoja iš sa
vęs. Yra apskaitliuota, kad 

; vienas vidutinio ūgio lapo- 
i tas medis suima anglinį nuo 
dingą kvapą dvylikos žmo- 

: nių. Vienas žmogus per dvi- 
; dešimts keturias valandas 
išleidžia iš savęs anglinio 

.gazo šimtą galionų. Vienas 
jardas nuklotų medžių la
pais, gali patalpinti savyje 
vieną galioną to anglinio 
gazo per dieną. Taigi šim
tas kvadratinių jardų med- i 8) Norint gauti atsaky
čio lapų, gali paimti iš oro: mą> visada reikia įdėti at- 
visą tą anglinį gazą, kurį sakymui markė 2 centus. Be 
žmogus išleidžia per vieną to, atsakymas nebus duo- 
dieną. Visi męs žinome, kad tas.

Keliaujantiems Agentams

1) Keliaujanti agentai
privalo prenumeratoriams Sc 
išduoti kvitas ir “advaisus” @ 
greitai siųsti “Dirvos” ad- (§) 
ministracijai vardu, sykiu © 

į su pinigais. ©
2) Neprivalo imti didesnę 

; prenumeratą ne^u'“Dirvo-^
je” pažymėta. (®)

, 3) Siuntime pinigų priva- ©
Įilo laikytis tų pačių taisyk- 
rlių, kurios nurodytos skai- @ 
Į tytojų instrukcijose § 3 ir 4. @

4) Keliaudami į naujas © 
i apygardas, privalo “Dirvos” ® 

į administracijai nurodyti tas
vietas ir kada ten lankysis, 
kad “Dirvoje” butų galima 

.'apie tai paskelbti.
5) Vardai ir lankomosios 

vietos “Dirvoje” yra skel-i 
biamos dykai.

6) Mėnesio bėgyje, negau 
' nant 25 skaitytojų, agentū
ros tiesas “Dirvos” admi
nistracija turi tiesą kon
fiskuoti, panaikinant tokio 
agento tiesas.

Vietiniams agentams
1) Prenumeratos priėmi

mo ir administracijon pri- 
davimo taisyklės sektinos 
kaip ir keliaujančių agentų, 
pagal parag. 1, 2 ir 3.

2) Pavienius numerius 
parduoti gali tik tokia pre-;br<;i;o"y'šv"nnicį"y"buvu:Į

Nemiga.
Namų savininkas 

i lekojui:
— Ar ponas miega geriau 

negu pirmiau?
— O, labai...
— Teip? Kas tai gali bū

ti? Na, aš duosiu jam vais
tų, kad geriau miegotų, vai
stai labai geri.

— Tamista savo vaistus 
geriau sušerk savo blakėms.

pono

Su mielu noru.
Pati (silpnu balsu) savo 

vyrui:
— Mano vyre, prižadėk 

man, kad man numirus, pa
laidosi mane greta pirmojo 
mano vyro.

— Su mielu noru.

Akis kaltos.
Skolininkas:— A, sveikas, 

kaip jautiesi? w
Kreditorius:— O, viskas 

gerai, tik kasžinkas mano 
akims kenkia....

— O kasgi?
— Jau trečias mėnesis 

kaip nematau jokį centą 
ateinant nuo tamistos.
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Jonai, kur-gi tu taip skubiai begi?
Nagi pas

1OS4 KEMLWORTH AVE. H.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 nerūkau. Tai labai geri cigarai.
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Knygyne |
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Pardavimai.
Puikus namas prie Superior 

Avė., po No. 6507, Biznio dist- 
rikte. Kas pirks, tas nesigrau- 

! dins. Labai lengvos išlygos, 
i Dasižinokite ten pat.

; Pigiai parsiduoda šildo
mas, pečius, Base Burne, ant 
kietu anglių. Galima sušil
dyti 6 kambarius.

6721 Edna Avė.
Parsiduoda farma su visais reika

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

Kreipkitės laišku arba ypatiškai.
L. Bednarski,

2110 Prospect Avė.

ke, kokia nurodyta “Dirvo-i 
je”, ant pirmo puslapio.

3) Už parduotus pavie
nius numerius, turi su ad
ministracija atsiteisti sulyg 
1 diena kiekvieno mėnesio, 
sugrąžinant neparduotus 
egzempliorius (pinigai turi 
būti siųsti sulyg skaitytojų 
instrukcijų par. 3 ir 4 ir ke
liaujančių agentų par. 3). 
To neprisilaikant, turi už
mokėti bilas ir kolektavimo 
kaštus.

4) Kas du mėnesiai pri
valo duoti nurodymus, kiek 
egzempliorių reikalaujama 
pardavimui.

Laiškai .turi būti adresuo
ti “Dirvos” administracijai. 
2004 St Clair Avė. Cleve
land, Ohio.

Ištremtimi) Pajieškojimai

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

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

batomis.
‘‘DARBINlNkAS’ ’ paduoda daug žinių iš darbo lau

ko, apie unijas, apie darbininkių judėjimą.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsniii, naudingų 

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

visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

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

“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui svarbu, naudinga, indomu 
suprantama.

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

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

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

ii

vir-

Adresas:

“DARBININKAS”
So. Boston, Mass.

“DIRVOS”

SPAUSTUVE
Atlieka Visokius

V. švermickas j ieško savo

šio Chicagoje, ir Motiejaus', 
Stanyno, gyvenančio kas- 
žinkur Ohio valstijoje.

Mikas Pajaujis jieško bro 
lio Adolfo Pajaujo, gyve 
nančio nežinia kur Ameri
koje.

Vincas Rutkauskas jieško 
švogerių: Kazio Skystimo, 
Motiejaus Jasiukevičiaus ir 
Banionio, gyvenančių She- 
nandoah, Pa.

Juozas Senkus jieško Ju
ro Jokymo, dėlei jo brolio ir 
sesers.

Jų visų adresas: Russia— 
Tavričeskaja gubernia,

Simferopol, Novij gorod. 
M. O. Vasilkovskomu, Dla 
peredači Vikentiju Rutkov- 
skomu (arba kitam kuriam 
iš augščiau paminėtų.

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

Siųsdami užsakymus adresuo
kite šitaip:

“DIRVA”
2004 St. Clair Avė. Cleveland, 0



VIETINES ŽINIOS
Savaitinis Kalendorius

B ANKA

^1934 St. Clair Avenue N.E.

BUCERNE IR GROSERNEmus

Cny, Central 1781-L

Perei-

Gelažies Krautuve.
HARDWARE

GAUNAMOS LIETUVIŠKOJ APTIEKOJ PAS:

1937 St Clair Avė.

Šokiu Mokykla
PROF. KLIMĄVYČIAUS

J. ZAUNES,

LIETUVYS

10c.

seniausia

LIETUVIŠKA

puikiai išsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk į musę

$2.00
25c.

10c.
$1.00

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 
musų važiuotoją arba atsilankę į musę krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muų kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausį. Brangus broliai ir seseris nepa
mirškite musę krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2202 HAMILTON AVĖ.

VaHyta Ir. I.LK. Vytauto Goriuos, |. pris- 
globa ir. Patro. Cltroiaod, Ohio.
Pir. J. VERSIACKAS, - -

ryje). Įžangos surinkta 
$100,05. išlaidų buvo $36. 
Liko Lietuvos sušelpimui 
$519,35. >

Ateinantį nedėldienį, Spa
lio 15 d., 1916 m. 1:30 v. po 
pietų Žvaigždės svet., A. L. 
T. S. 18 kuopos atsibus su
sirinkimas. Visi nariai ma
lonėsite atsilankyti

“The
14 nu-

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

*3704 SU PERIOR AVENUE. 1 ARPE E. 36 IR 38 GATVES

Priimame sutaupinimui pinigus ir už 
padėtus pinigus mokame 5%

badaujantiems mus 
liams ir seserims.

Lietuva šaukiasi pas 
pageltos. Išgirskime 
šauksmą ir atminkime, kad 
tai yra šauksmas mus moti
nos, mus tėvynės. Jieškoki- 
me jai pašelpos. Neškime 
jei pagelbą!

Rioberinės jr smalinė stogų 
dengymui popieros. Įvairiau
sių rusiu maliavos, aliejaus, 
tarpe tino, maliavojimui šepe
ty ir t. t. ir Lt.
Didelis rinkinis Pečių, visokių uudy- 
nų, plačiausia rinkinis įvairių-įvai- 
riausių dailydėms įrankių ir t-t. ir 1.1.

2155 St. Clair Avė.

Lietuviai ir kitatuiai gkogrargaaa 
Lietuviai ir kitataučiai, kurie dirba 

viduje Tellings Belle Vernon kompa
nijos dirbtuvėj, turės susirinkimą 
Subatos vakare. Spalio 14 d. Prasi
dės 8 vai vakare. Šis susirinkimas 
turi didelę svarbą, nes viduje dir
bantieji darbininkai, kurie jau ke
lintas mėnuo priguli prie unijos ir 
negauna dar nieko naudos iš to, tu
rės prieiti kokį nors galą, arba nuo
sprendį. Lietuviai, minėtoj dirbtuvėj 
dirbanti privalo ateiti visi, nes bus 
ir lietuviškai apkalbama dalykai.

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

NuL raš. S. BINKIS, 
SIS E. 97th Str. N. E.

Iždo raš. A. REMEIKA
8024 Sovinaki Avė.

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

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

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

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

Sisnalistas
M. GRUODIS. 2011 Hamilton Avė.

šis straipsnis, be abejo-■ 
nės bus gera agitacija tarp 
Clevelando svetimtaučių.

“Cleveland Plain Dealer” 
patalpino pusėtiną straips
nelį iš pasikalbėjimo savo 
reporterio su p. Yču ir kun. 
Žilinsku, kur išdėstoma Lie
tuvos praeitis ir dabartis, 
Lietuvos šiądieninis stovis 
ir lietuvių apverktinas gy
venimas, kurį atjaučia sve
timos šalįs Ir kam rengiama 
“Lietuvių Dieną”.

Gerieusios Gyduoles

DEWOYNO’S
Svečių prakaltos.

tame nedėldienyje, Flynn 
salėje atsibuvo prakalbos, 
kur kalbėjo gerbiami sve
čiai p. M. Yčas ir kun. Ži-i 
linskas. Žmonių prisirinko 
pilnutė salė, apie 700 žmo
nių, o apie 400 turėjo grįžti 
nuo salės durių, nes nega
lėjo sutilpti. Veržimasis sa-į 
lėn pasiliovė tik tada, kada 
policija privertė išsiskirs
tyti visus tuos, kurie radosi 
už salės durių, išimant tuos, 
kurie buvo vakaro darbi
ninkais. Didelis nepatogu-; 
mas buvo, kad dėlei laiko 
trumpumo, rengėjai negalė
jo gauti ’ didesnės salės, nes 
dabar, rudenio laiku, salės 
pasamdomos iš anksto. A- 
part prakalbų, kurios tęsė
si apie tris valandas, Teat
rališkojo Choro giedorių 
būrelis (visas choras daly
vauti negalėjo dėlei estra
dos mažumo), vadovaujant 
ir akompanuojant p. Kramp, 
choro vadui, sudainavo “Sve 
čių giesmę”, “Lietuvos Bau
blį”. Akompanuojant p. 
Kramp, Ignatavičiutė su
dainavo solo “Atsisveikini
mas su Alpais” ir “Užsimą- 
sčius mergelė”. Daudžiutė 
sudainavo solo “Tykiai, ty-: 
Iriai Nemunėlis” ir “Klau
sykis mergužėle”. Maroziu-. 
tė sudainavo solo “Meilės 
skausmai” ir “Paukšteliai 
mieli”. Akompanuojant p. 
Greičiui, p. Greičienė suda- 
navo solo “Vieną rytelį” ir 
“Našlaitę”. Vyčių 25 kp. 
choro kvartetas sudainavo 
dvi daineles. Dainos labai 
patiko, kaip publikai, teip 
ir gerbiamiems svečiams.
Kvarteto dainos išėjo labai 
silpnai, ypač “Eikim vyčiai” 
Publika kvatote kvatojo iš 
jų dainavimo, nes harmoni
ja buvo panaši į vaikų rė
kavimą. Stebėtina, kad toks 
dailus ir didelis choras gali 
tik tokį kvartetą pastatyti 
prieš publiką ir tai jau ne- 
pirmu kartu; * p. šalčiaus 
prakalbose tas kvartetas pa 
sirodė irgi nedaug geres
niu.

Aukų nukentėjusiems nuo 
karės surinkta: M. Šimonis 
su M. Žitkevičiene $93,50, 

» K. Petraitis su J. Skripkau- 
skiute $91,35, K. Aksomai- 
tis su B. Skriukauskiute 
-93,20, V. ir P. Glugodai -79, 
50, A, Zdanavičius su A. 
Malskrate $45,65, ir J. če- 
riauka su E. Mikalavičiute 
$52,10. Viso aukų surinkta 
$455,30. (aukautojų vardai 
bus paskelbta kitame nume-

DR. I. E. JASINSKI
607 ROSE BLDO.

Pakelčio Kraujo Valytojas. (Blood Purifier) Geras vaistas kraujo 
valymui, nuo reumatizmo ir kitokių užsisenėjusių ligų Preke $l.oo.

Pakelčio Plaučių Balsamas. Geras vaistas nuo kasulio, šalčio, bran- 
kytios ir visų gerkles ir plaučių ligų. Preke 25.

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

1935 St. Clair Avė. N.E. 
(Ant kampo SL Clair ir Rast 20 gatve*) 

Ant Pakilčio Aptiekos.
OFISO VALANDOS:

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

TELEFONAI:
Ciy.Cutr.423C, Wl Frup. 979.

Gyvenimo Telefonas: 
PrlM. 1668-8 i

Dr. FRANCIS KENNADY, 
DKNTISTAS

Pas kuriuos galima visados užriskyti 
'DIRVĄ** ir užsimokėti prenumeratą. 

PHILADELPHIA, PA.
A. Rūkas, 2544 E. York str. 
NEW BRITAIN, CONN.

Vacį. Gilevičia, » John Street.
SRENANDOAH, PA

T. P. Križanauakaa A Co. 103
Centre sL,

CLEVKLAND, 0.
Jurgis Brusaitia, 7709 Aberdoen avė.

Didelį balių su teatru rengia D. L. 
K. Vytauto Gvardija, nedėlioj 22 d 
Spalio, Warwaerts Turn svetainėje, 
1610 E. 55 st. Programą išpildys 
Lietuvos Vyčių 25 kp. Muzika bus 
C. L. T. beno. Vakaras bus margas 
ir puikus. Todėl užkviečiame visus 
Clevelando ir apielinkės lietuvius at
silankyti. Jaunikaičiai, kurie nori 
prisirašyti prie musų Gvardijos, ga
lės tame vakare prisirašyti.

Komitetas.

Valdyba Draugystes šv. Kazimiero Karalaičio 
Nonrood, Mass.

Pirmin. JURGIS VERSIACKAS,
1184 Wash Str.

Vice-pirm. KLEM. SPIRIDAVIČIUS
1025 Washington Str.

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

Fin. sekr. JON KAVOLIAUSKAS,
13 Luis Avė.

Iždin. JUOZAS AKUNEVIČIA,
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILEIŠIS,
1162 Wa»hingrton Str.

Lankėsi svečiai. Pereita
me nedėldienyje “Dirvos” 
redakciją atlankė gerbia
mas svečias p. M. Yčas, na
rys Rusijos Dūmos. Pas
veikinti gerbiamą svečią su 
sirinko keliatas vietinių lie
tuvių, beje: pp. K. Akso- 
maitis, V. Jankauskas, P. 
Šūkis, J. Gritė, K. Žilinskas i 
ir kiti. P. Yčas yra labai 1 

| simpatiškas ir mandagus sa 
Ivo švelnioje kalboje visiems 
patinkantis Lietuvos vyras. 
Jis savo pasikalbėjime su i 
susirinkusiais papasakojo 
daug dalykų apie Lietuvą, 
Lietuvos veikėjus ir veikian 
čiasias draugijas. Po trijų 
valandų pasikalbėjimo, sve
čią palydėjo į Statler vieš
butį J. Gritė ir V. S. Joku- 
bynas.

Tą pačią dieną, p. Yčo 
kelionės draugas, kun. J. 
Žilinskas, vietinėj lietuvių 
šv. Jurgio bažnyčioj laikė 
sumą, sakė pamokslą ir ra
gino visus skaitlingai susi
rinkti į prakalbas.

Panedėlyje kun. Žilinskas 
atlankė savo seną draugą 
kun. M. Pėžą, kurs serga 
šv. Aleksijaus ligonbutyje 
ir 12 valandą išvažiavo su 
p. Yču į Pittsburgą, kur 
vakare turėjo prakalbas. Iš 
Pittsburgo svečiai važiuos 
į Washington, D. C., kur 

i atlankys kongreso posėd
žius, vėliaus atlankys Wil- 
kes-Barius, Philadelphia, 
Scrantoną, paskui grįž į 

: Brooklyną, kur dalyvaus 
.laikraštininkų seime ir iš 
ten važiuos į Bostoną. Pas
kui p. Yčas keliaus į Euro-: 
pą,- o kun. Žilinskas pasi-i 
liks tūlam laikui Amerikoj į 
ir atlankys kitas lietuvių; 
kolionijas -(žadėjo dar kartą 
atlankyti Clevelandą ir Chi 
cagą). Jie labai apgaulauja, 
kad negalėjo atlankyti vi
sas Chicagos apielinkes, į 
kurias buvo kviesti, ypač

■ į Rockfordą, iš kur kun. 
' .Taškunas buvo į Chicagą 
! atvažiavęs net du kartus 
’ juos kviesti.

Anglų spauda apie Lietu
vą ir lietuvius. Clevelando 
decizijos laikraštis 
Catholic Universe” 
meryje patalpino straipsnį 
“A Plea for the Lithua- 
nians”, kur po trumpo at
kreipimo atydos skaityto
jams, žemiaus telpa straips
nis po antgalviu “Sopulių 
žemė”. Čia trumpai nupieš
ta Lietuvos praeitis, jos 
vargai ir baigiama jautriais 
žodžiais, nurodant Lietuvos 
ir lietuvių sielvartai šiose 
dienose, dėlei Europos ka
rės. Galiaus užbaigiama 
prašymu ištiesti pageltos 
ranką ir sušelpti aukomis 
Lietuvą, “Lietuvių Dieno
je”. Po straipsniu pasirašo 
p. Pierre Steponas Villmon- 
tas. čia pat pridėta ir prok
lamacija prezidento Wilso-

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

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

Prospect 953 Central 6488

Keliaujantis “Dirvos” a- 
į gentas, šiomis dienomis lan
kysis New Jersey valstijoj, 
Trentone, Burlingtone, Roe- 
blinge ir kitur. Pas jį galite 
užsirašyti “Dirvą” ir jam 
užmokėti prenumeratą, kai
po musų įgaliotam agentui.

Administracija.

DR. J. ZW1CK
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS.

Nedėlioj, 15 d. Spalio Cle
velando Lietuviškas Tautiš
kas Benas rengia puikų me
tinį koncertą Warwaerts 
Turn svetainėje, 1610 E. 55 
St Prasidės 4:30 po piet 
Visi clevelandiečiai yra kvie 
čiami atsilankyti. Bus ko 
paklausyti.

Užsirašyk m ar savo pažįstamiem 
Lietuvoj boi Amerikoj

VIENYBE LIETUVNINKU
Etai Jau 30-tes motus.

Prenumerata $2.00 metama; $1.00 
pusei metą. Kanadoje $2.50 metams; 
$1.25 pusei metą. Aagbjoj, Lietuvoj Ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygą katalogą siunčiamo ant pareika

lavimo dovanai.
J. J. Pauksztis & Co.
120-124 Grand Str.,

Brooklyn, N. X.

TMD. 20 kuopa turės su
sirinkimą 13 diena Spalio, 
Petnyčioj, Žvaigždės svetai
nėj, 2041 Hamilton avė, 
7:30 vakare. Visi nariai 
malonėsit atsilankyti dėl 
svarbių dalykų. Bus dali
namos knygos tik ką išėju
sios iš spaudos.

APTIEKOS E 
16538t.ClairAv. PrieL 17 g.

Draugijų Reikalai.
Lietuvos Sūnų Kareivių švento Ka 

zimiero Gvardija laikys čvertinį susi
rinkimą ateinantį Nedėldienį, 15 d. 
Spalio, ant žvaigždės svetainės, 2041 
Hamilton gat. Visi nariai neatbūti
nai turi susirinkti ant 2 vai. po pie
tų. Turėsime daug naujų nutarimų, 
kaslink naujos konstitucijos.

OFieo Valmdoo:
Nuo 9:00 ryto iki IfcOO dienos Ir nuo 1:00 

iki 5:30 vakaro.
PanadMe, Utamink, ir Ssnd, vakarai, 

nuo C40 iki 7 J».
M lenai! 2377-9 Cq.Cnt.N7M

5402 Suparlor Avenuu
Cer. B. Mth «tr. CLKVILAND, O.

Spalis.
14 S. — Kaliksto
15 N. — Teresės —18 po S.
16 P. — Jadvygos
17 U. — Viktoro
18 S. — Lukošiaus
19 K. — Jono Kant.
20 P. — Alakntoro

limaiao visokias nsji 
savastis. Kreipkite, l 

baypa tičkai.

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

Seredoe dej moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

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

2S47 E. 38 GATVE. Arti VVoodland.
. Central 2595-W

Valdyba Lietuvos Sun^ Kareivi; šv. Kazisiero 
Gvardijos Clevelaed, Ohio.

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

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

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

Fin. rašt. CIP. SELICKAS,
6202 Hei.ley Avė. S. E.

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

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

Oficieriai:
P. ŠARKAUSKAS. 1301 E. 55th Str.
J. MAKSIMAVYČIUS, 1542 E. 36th Str.

. J. ŠUTRIS. 1088 E. 79th Str.
J. URBŠA1TIS. 1448 E. 33rdStr.
J. GAIDELIS. 1402 Oregon Avė.

Signalistaa.
J. ŠALČIUS. 1399 E. 41etStr. _____

Šeimyniški vaistai, kuriuos kiekvienas 

privalo turėti savo namuose.

New Britain ir apylin
kės Lietuviams.

Kas iš New Britain, Conn 
ir jo apielinkės nori užsira
šyti “Dirvą” ar gauti pa
vieniais numerais, gali krei
ptis prie musų agento Vac
lovo Gilevičio, 89 John st 
New Britain, Conn. ir pre
numeratą galima jam už
mokėti.

“Dirvos” Administracija.

Atsakančiausis įstaiga Cleveland’e 
pinigų sutaupinimui, Prižiūrima ir jkor- 
poruota per valdžią valstijos Ohio ant

$250,000.00 “^3

D. L. K. Vytauto Gvardija po glo
ba sv. Petrei" turės bettaihinj "susi
rinkimą 18 d. Spalio, ant žvaigždės 
svetainės po No. 2041 Hamilton avė. 
Malonėkite visi susirinkti ant šio su
sirinkimo, nes labai yra svarbių rei- 

; kalų. Atsiveskite prisirašyti naujų 
narių.

C. PAKELTIS,
Cleveland, Ohio

THE ST. CLAIR AVĖ

SAVINGS & LOAN CO.
ĮKORPORUOTA PER OHIO VALSTIJOS VALDŽIĄ.

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

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

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

išlygų.

6502Fle»tAie., Cor. E. 65th (Tod)
Čia dirba lietuvys registruotas aptieko- 

rius— A. Žacaras. .

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

rius— J. Smailis.

4052 E. 71st Cor. Harvanl
3878 E. 71st, Cor. Lansiag

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga- 
lima gaut teisingus patarimus.

Vyrams $4.oo Merginoms $2.oo už (§)
© 10 LEKCIJŲ. ®

Lekcijos atsibuna kas PanedSIio ir Pžtnyčios vakarais 1
nuo 800 iki 11:00 valandų. A

Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai išsilavinti 
^šokius šokti, tad atsilankykite į viršnurodytą vietą, o męs įĮj 
©gvarantuojame, jog išmokinsime visokius šokius ir į trurn- 
©pą laiką beskirtumo, ar jauną, ar seną. Tel. Cuy. Central 7622-R © 
5)©©©©©©©©©@©@©©©©®©©©©@<5)®©©

Išvežioja užsakymus į visas da- 
: f lis miesto. Draugyjų .vakarų ren- 
H gėjai ! Paveskite mums ap- 
■: rtipinimą jus rengiamus vakarus 

: valgomais dalykais, męs turėdami 
mašiną išvežiojimui greičiausiai ir 

:: tinkamai išpildisime.

i 6712 SUPERIOR AVĖ.
: ItMUK 1(6-9 10H4
i:»iiiiii»»»iiiiiitiii»»n«i»»H««nn ;

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
____ KNINGYNEGAUN AMOSKNINGOS^------- -
Aisopo Pasakos — pusi. 364 ..................................................................... $1.25
Andersono Pasakos — pusi. 82 ................................................................ 20c.
Apie Sveikata — pusi. 16 ..........................................  .10c.
Audra Rosijoje — pusi. 65 .......................................................................... 20c.
Diedai ir Gražina — pusi. 61 ......................................................... ..
Japonų Konstitucija — pusi. 61 ...........................................................
Kaip Bulgarai ingijo laisvę (dalis I) ..................................................
Kaip Bulgarai ingijo laisvę (dalis II) .............................................
Kaip Japonai gyvena dabar — pusi. 48 ...................................... .
Kas iš ko pareina? ....................................................................................
Kelionė į Europą — pusi. 52 ........................................... .....................
Kelionė į Šidlavą — pusi. 48 .......................................... ...................
Konradas Valenrodas — pusi. 24 .........................................................
Ko mus mokina žvaigždės? -— pusi. 32 ...........................................
Kražių skerdynė ir jos pasekmės ..................................................< .
Kuomi žmonės gyvena — pusi. 56 ..................................................
Kun. A. Burba — pusi. 20 .....................................................................
Kaip gyvena Latviai — Suomiai —Anglai, — pusi. 65..........
Lietuviška Chrestomatija .— pusi. 180 ........................................
Lietuvių tautos klausimas Europos karės metų — pusi. 102 
Lietuvos Gaspadinė — pusi. 80 .......................................................
Mainieris ir Leberis — pusi. 60 ....................................•...................
Našlaitė — pusi. 22 ..................................................................................
Naujas būdas išmokt rašyti — pusi. 24 ......................................
Nuo degtinės — pusi.................................................................................. .
Padėjimas Lietuvių tautos rusų viešpatijoje — pusi. 120 .. 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 .......................................................
Perspėjimai apie šventą tikėjimą .............................................
Rodos motinoms — pusi. 18 ................................................................
Sulaukė — pusi. 132 ................................................................................
SLA. Istorija (1886—1915) $1,50; audimo apdar. ...................
Švintant — pusi. 126 ...............................................................................
Tamošius Besotis — pusi. 24 ................................................................
Trachoma — prie šviesos — pusi. 100 .................................................. 20c.
Vaikų Draugas — pusi. 64 .......................................................................... 15^

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

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

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

“LIETUVIŲ DIENA”
Jau tik 18 dienų 

liko iki “Lietuvių Dienai”, 
kuriąje bus renkama pašel- 
pa Lietuvai. Rengkitės visi 
prie tos dienos. Ruoškitės 
prie darbo. Pasistengkite, 
kad ta diena atneštų naudą 

bro-

©©©©©©©©<§)©<§)©©. 

f PETRAS BARIS | 
© - uilaiko - ©

@ PUIKŲ PULRUMI © 
© Taipgi visokių minki tų gėrimų © 
© saldainių, Cigarų. Cigaretę, Ta- © 

bako ir t. t. Tad užkvieciu ger- 
biamus savo viengenčius lietu-

Sį' vius atlankyti ir manę, o busite Sc' 
© užgenėdinti.
© -------- — ©

1648 St. Clair Avenue N. E. © 
© Arti E. 17 gatvės. © 

©©©©@©@©@@©©©

Iškabų--Šildų 
ty DIRBĖJAS -33

STIKLO, ELEKTROS IR 
MEDŽIO.

1329 ST. CLAIR AV.
Room 16.

BARBERNE
Pas mus ilgai nelauksi, nes 
greičiausiai ir geriausiai at
liekama darbas tai pas mus.

2271 St Clair Avė. N.E.

ALEKNAirBUKAUSKAS
pirmos kliasos

Mėsinyčia ir Daržovių
KRAUTUVE

20c. 
20c. 
10c. 
20c. 
10c. 
15c. 
15c.
10c. 
15c. 
15c. 
20c. 
20c.
40c. 
35c. 
25c. 
15c. 
10c.


