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Italai paėmė Pasubio kalną

ru-

pozicijas.

ir

VOKIEČIAI ATSIĖMĖ 
SAVO APKASUS.

Paryžius. Somme fronte 
mūšiai kas kart eina didyn. 
Prancūzai'vis labiau ir Ja

ru oju laiku ėjo dideli mūšiai 
dėl Pasubio kalno, tvirtos 
pozicijos, italai tą kalną iš 
austru atėmė. ’ Narsi italą 
kariumenė be pertraukos 
atakavo austrus, norėdama 
užviešpatauti tą kalną. Au
strai gynėsi kiek galėdami, 
bet prieš italus negalėjo at
silaikyti. Austrą nuostoliai 
dideli.

sos
Štaupą,
Akroi> .Ohio.

Viskam sutvarkymui susi
rinkimas atsibus s

PRANCŪZAI EINA AR
TYN PERONNE.

kareivią ir 14 oficierą ne
laisvėn. Volynijos fronte, 
teipgi eina dideli mūšiai. 
Apielinkėje Svinušek, prie 
upės Stohodo, vokiečiai at
mušė rusą atakus su dide
liais nuostoliais.. •

Berlynas. Tarpe Eucourt 
Abbage ir Le Barąue vo
kiečiai atsiėmė iš anglą ap
kasus, kuriuos neseniai bu
vo užviešpatavę anglai. Tei
pgi mėginimas anglą kariu- 
menės paeiti pirmyn apie
linkėje Courcelette tapo su
laikytas. Somme fronte an
glai atakuose panaudojo sa
vo automobilius “tanks”, iš 
kurią tris vokiečiai sudau
žė.

RUSAI ATMUŠA AUS
TRŲ ATAKUS.

BULGARAI MACEDONI- 
JOJ SUMUŠTI.

Aukaukime dienos uždarbį.
“Lietuvių Diena” jau čia- 

pat. Liko tik 4 dienos. Dar
bas jau po šonu. Ateinan
čios seredos diena išauš ir 
pasauks mus prie tautiško 
darbo, kuris reikalauja mu
są spėką, musą energijos, 
musą pasišventimo. Pasiš
ventusią tam darbui tą die
ną pasirodys šimtai tūks
tančių musų viengiančią vi
soje šioje šalyje. Surinks 
jie auką, kuriomis bus šel-

GENEROLAS VON FAL- 
. KENHAYN SUŽEIS- . 

TAS.

RUSAI SUMUŠTI GALI
CIJOJ.

Rymas. Generolas von 
Falkenhayn, vadas austro- 
vokiečią kariumenės Tran- 
sylvanijoj, šiomis dienomis 
tapo pašautas Į koją teip 
pavojingai, kad tuojau tu
rėjo apleisti karės frontą. 
Generolas von Falkenhayn 
prieš karę buvo karės inst
ruktorius Chinijoj, paskui 
gubernatorium Kiao—Chau 
pavieto. 1914 metais buvo 
paskirtas šefu generališko- 
jo štabo į vietą Molthe’s. 
Vėliau, 1916 metais, Hin- 
denburgo tapo nuskirtas vy 
riausiuoju vadu Transylva- 
nijoj prieš rumunus. Turi 
53 metus.

piami Lietuvos baduoliai. 
Ar daug auką bus surinkta 
toje dienoje, pamatysime ne 
trukus, kuomet Centralinis 
Komitetas išduos atskai
tas. Daugumas surinktą 
auką paeis nuo daugelio ap
linkybių, bet daugiausia pa
eis nuo gabumo,' energijos 
ir pasišventimo pačią rinkė
ją. Jeigu rinkėjai nesnaus, 
bet- veiks energiškai, jeigu 
tą dieną oras bus patogus, 
galima tikėtis gerą pasek
mių, galima tikėtis daug 
aukų surenkant.

Bet to dar neužtenka. 
Mums reikia suprasti, kad 
jų butų surinkta ir dau
giausia, kad ir didžiausios 
sumos, tai visgi bus tik la
šas jūrėse, tik nežymi ir tai 
tik tuomlaikinė pašelpa 
Lietuvos baduoliams, kurie 
randasi didšiauskūtf^elgė-^ 
tystėje, didžiausioje nelai
mėje, kurioje jie šiądien 
randasi. Todėl turime sten
gtis, kad jiems pašelpą pa
didinti. Kad padidinus pa
šelpą savo broliams, ken
čiantiems badą ir neturin
tiems pastogės, turime ir 
patįs prisidėti su aukomis. 
Turime kiekvienas paau
kauti savo uždarbį vienos 
dienos. Geriaus sumažinki
me savo išlaidas, kurias pa
šaliais išleidžiame vienos ar 
dviejų savaičių bėgyje ir 
tuomi sučėdiję vienos die
nos uždarbį, paaukaukime 
jį sušelpimui savo brolių, 
nukentėjusių dėlei karės. 
Suretinkime savo lankymus 
krutančių paveikslų, rečiau 
lankykime šokių vakarus,

čiai su įnirtimu atakavo 
sus, bet pasisekimų netu
rėjo. Vokiečiai kiek galėda
mi stengiasi toje linijoje su
mušti rusus, kad negalėtų 
susijungti su rumunais, bet 
visi besistengimai yra vel
tui.

ANGLAI VEIKIA MACE- 
DONIJOJ.

Londonas. Anglą kariu
menė Macedonijos fronte 
pradėjo savo veikimą. Stru 
my apielinkėje prasidėjo di
deli mūšiai, kur anglų ka
riumenė paėjo pirmyn į 
šiaurryčius, prie miesto De 
mir-Hissar. Ties Burok 
anglų patrolė laimėjo mūšį. 
Anglų lakūnai iš oro ataka
vo tiltą Buk, kur kelią visi
škai suardė.

ANGLŲ FRONTE RAMU.
Londonas. Smarkus lie

tus trukdo visą veikimą 
anglų fronte. Po mažų susi
rėmimų vokiečiams pasise
kė atsiimti pirmiau praras
tas pozicijas. Sailly—Saille- 
les apielinkėje vokiečiai ap
sistojo savo pozicijose. Vi
soje Pirkardijoj be paliovos 
lyja. Apart mažų susirėmi
mų Buttede Warlencourt, 
visame anglų fronte, kol 
kas, ramu. Vėliausios Žinios.

Akrono lietuviai susivie
nijo. Mums p. K. štaupas 
atsiuntė žinią iš Akron, O. 
(korespondencija atėjo per- 
vėlai ir todėl ją sunaudoti 
negalėjome), kur lietuviai 
didžiumoje yra socialistai, 
susivienijo su katalikais ir 
“Lietuvių Dienoje” veiks vi
si išvien. Susivienijimo ir 
veikimo išlygos yra tokios 
jau kaip ir Bostono ir New 
Yorko lietuvių. Vietos lietu
viai, reikale “Lietuvių Die-

-----------------------?-----------— 

biau spaudžia vokiečius ir 
pamažu eina artyn svarbios 
pozicijos Peronne. Naudo
damiesi pirmiau užimtomis 
pozicijomis prie Biaches La 
Maisonetto, frahcuzai tan
kiai atakuoja vokiečius. Pa- 
skūtiniuosė’mušiuose fran
cuzai paėmė 350 vokiečių 
kareivių nelaisvėn ir 10 ofi
cierų. Nuo Peronne randasi 
tik 1 mylia.

Petrogradas. Į šiaurius 
nuo Haličo eina dideli mū
šiai, ypač apielinkėje Bal- 
šovec. Generolas Ščerbato- 
vas atmušęs didelius austro 
vokiečių atakus, visu smar
kumu gula ant priešo pozi
cijų, norėdama^ątkirsti vo
kiečių liniją nuo Lembergo. 
Narajuvka apielinkėje teip
gi eina smarkus mūšiai. Ru 
sų paskelbimuose sakoma, 
kad rusų kariumenė visoje 
Galicijoje vėl pradėjo imti 
viršų, kur suparalyžiavo 
austro-vokiečių ofensyvą.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 2,050 
RUSŲ.

Berlynas. Didžiausi mū
šiai dabar eina Narajovka 
apielinkėje, Galicijoj. Vo
kiečiai sako, kad visi rusą 
smarkus atakai buvo atmu
šti. Atmušdami atakus vo
kiečiai paėmė 2,050 rusą

RUSAI SUMUŠĖ TUR 
KUS.

Londonas. Užkaukazyje 
rusų su turkais veikimo lyg 
nebuvo girdėti, tuo labiau 
neatkreipiama buvo atydos 
į šį frontą, kuomet Did. ku
nigaikštis Nikalojus tapo’iš 
ten iškeltas ir paskirtas vy
riausiuoju vadu rytiniame 
fronte. Pastaruoju laiku 
žinios skelbia, kad į šiau
rius nuo Kalkut, 65 mylios 
nuo Trebizondo, rusų kariu
menė sumušė (turkus. Daug 
nelaisvių ir kariškos mede- 

i gos teko rusams.

TEUTONAI PAĖMĖ COS- 
TANZĄ.

Amsterdamas. Rusai su 
rumunais negalėdami atsi-j 
laikyti prieš teutonų spau
dimą, traukiasi atgal, o | 
tuom pasinaudodami teuto
nai, vedami fieldmaršalo | 
Mekenseno, paėmė svarbiau 
sį rumunų portą Costanzą, 
prie Juodųjų Jūrių, teipgi 
suardė geležinkelio tiltą ant 
upės Danube. Paėmimas po- 
rto Costanza, rusams yra 
dideliu smugiu, nes per šitą 
portą rusai gabendavo į 
Balkanus savo kariumenę 
ir amuniciją. Sugriovimas 
tilto ant upės Danube, su
teikia smūgį rumunams, nes 
šis geležinkelis buvo vadi
namas vartais į Rumunijos 
širdį. Dabargi teutonams 
perkirtus svarbiausią rumu 
nų komunikacijos kelią, ru
munai yra priversti jaustis 
bejiegiais ir tikėtis savo tė
vynės visuotino puolimo į' 
teutonų rankas.

ITALAI PAĖMĖ PASU
BIO KALNĄ.

Rymas. Casmagon ir Ro- 
tte apygardose, kur pasta-

RUSAI ATSILAIKO 
PRIEŠ TEUTONUS.

Petrogradas. Prie Vladi- 
myr—Volinsko eina smar
kiausi mūšiai rusų su teuto
nais. Visa vokiečių armijos 
jiega negali perlaužti rusų 
linijos. Visu frontu vokie-

Dirvos” Redakcija Bus 
UŽDARYTA.

TRANSYLVANIJOJ RU
MUNAI IMA VIR

ŠŲ.
Bukareštas. Transylvani- 

jos fronte rumunai paseka 
mingai veikia. Rumunai pa
kėlė ofensyvą Oitvz klonyj, 
kur bulgarų kariumenė ban 
dė įsiveržti į Rumuniją. Ten 
rumunai .sumušę teutonus, 
nustūmė juos atgal. Dobru- 
dzy apielinkėje, kur teuto
nams vadovauja generolas 
von Mackensen, dešiniame 
sparne rumunams buvo ne
pavykę atakai, bet kairiame 
sparne rumunai turėjo ge
rus laimėjimus.

| SEREDOJ, 1 DIENA LAPKRIČIO 

Lietuvių Diena

Rusai sumušė turkus 
Bulgarai sumušti Macedonijoj

Moterims algos S5 į die
ną. Pragarsėjęs savo auto
mobiliais fabrikas “Ford 
Motor Co.” Detroite, paskel 
bė, kad ten dirbančios mo
ters, kurios yra senesnės 
negu 21 metų, gaus algą po 
$5 į dieną, šiame fabrike 
moterių dirba 1,500.

Ekspliodavo bomba tune
lyje. New Yorko tunelyje, 
prie stoties 110 gatvės, eks
pliodavo nežinia keno padė
ta bomba. Laimė, kad eks- 
pliozija ne ištiko kuomet 
čia stovėjo trūkis pilnas pa- 
sažierų. Trūkis pasitraukė 
2 minutomis pirmiaus eks- 
pliozijos ištikimo.

Teutonai paėmė černavo- 
dą. Mackenseno vedama 
teutonų armija paėmė Čer- 
navodą, kur randasi svarbi 
geležinkelio stotis. Nuo šios 
stoties geležinkelis veda į 
Rumunijos sostapylę Buka
reštą. Bukareštui gręsia pa 
vojus iš teutonų pusės. Ru
sai su rumunais bėga j Tu- 
trukano tvirtovę.

Serbai netoli Monastyr io 
RUSAI SUMUŠTI GALICIJOJ

Teutonai paėmė Cos 
tauzą.

o ypač Clevelandol . kuriuos siuomi laiku męs 
lankome su pilnu drąsumu, 
kuomet musų tėvynė siel
vartuose paskendus, suma
žinkime kitokias išlaidas ir 
dienos uždarbį sučėdysime, 
kad galėtume jį paaukauti 
“Lietuvių Dienoje”.

Tie kurie esame jau au
kavę po kelis ar kelioliką 
centų sušelpimui nuo karės 
nuentėjusių, “Lietuvių Die
noje” aukaukime dvigubai. 
Tie kurie pašvęs savo dar
bą rinkdami aukas, privalo 
paaukauti ir dienos uždar
bį. Teip padarius, tokių au
kautojų auka bus šimterio
pa ir jiems priklausys gar
bė, kurios nuo jų niekas ne
atims. Todėlgi, visi, iki vie
nam, aukaukime savo die
nos uždarbį, aukaukime jį 
“Lietuvių Dienoje”.
Draugystės privalo aukauti

Visos draugystės, kurios 
yra vienatiniu musų pasigė
rėjimų šioje šalyje, kokį ti
kslą jos neturėtų ar kokios 
rūšies jos nebūtų, kiekvie
na draugystė, kuopa ar kliu 
bas, privalo duoti savo au-

Dirbkime ir aukau
kime “Lietuviu 

Dienoje.“
Gerb. kun. J. Žilinskas, 

laikydamas prakalbas Cle- 
velande, pasakė:- “Kaip pa
reis “Lietuvių Diena”, tai 
ar senas, ar jaunas, ar ma
žas, visi eikite ant ulyčios 
ir stokit aukų rinkti”.

Ta patį rodo ir paties lie
tuvio priderystė, kad kiek
vienas lietuvis turėtų stoti 
rinkėju, ant gatvės ir jei to 
nedarysime, tai pasirodysi
me, kad męs nemylim savo 
motinos, tėvo, brolių, vaikų 
ir Lietuvos šalies.

Senam amžiuj lietuvis už 
lietuvį ir už tėvynę išsiža
dėdavo savo gyvastiėš, kS.d 

nos” privalo kreiptis pas vi-1 tik išsigelbėjus iš pražūties.
tvarkos vedėją p. K.:Dabar-gi m§s aiškiai žino- 

480 Eucklid ave,!me> kad yra musų tėvynė 
teriojama ir musų broliai 

i yra žudomi ir badu mari- 
subatos namL tad ar reikėtų mums 

vakare, 28 d. Spalio, 6:30, N išsižadėti? Ne. Męs jų 
po No. 30 prie So. Howard Malime apginti su ginklu 
St. Talkon kviečiama Y. W.jir Jie nuo to nereika- 
C. A. skyrius ir augštųjų j Ma- Jiems Yra reikalinga 
mokyklų (High School) moiduona ir drabužis, kad gy- 
kinės. Manoma sumobili-1 vastis apginti nuo pražu- 
zuoti būrį rinkėjų apie iš ties- M?s kaiP° lietuviai, tu-

SERBAI NETOLI MO- 
NASTYRIO.

Londonas. Generališkas 
serbo-francuzų kariumenės 
ofensyvas linkui Monasty- 

. rio, Macedonijoj yra nesu
laikomas. Serbų kariumenė 
užėmė jau kaimą Brod, svar 
bią priešo poziciją, gulin
čią apie 40 mylių nuo Mo- 
nastyrio. Užėmę tą poziciją 
serbai, dešynį bulgarų ka
riumenės sparną nustūmė 
net prie Malek ir ežero Pre- 
sba. Dabar serbams bus at
viras kelias Monastyrio lin
kui, kur galės bulgarus pa
mažu stumti atgal.

TEUTONAI SUMUŠTI 
RUMUNIJOJ.

Londonas. Teutonų ka
riumenė, kuri neseniai buvo 
sumušus rumunus prie Gri- 
mes ir įsiveržė 10 mylių į 
Rumunijos teritoriją apie
linkėje Agas, tapo sumušta 
rumunų. Rumunai užėję iš 
šalies Lampris kalnų staiga 
teutonus užatakavo durtu
vais, kurie nespėjo susit
varkyti. 600 vokiečių pate
ko nelaisvėn ir 12 didžiųjų 
kanuolių teko rumunams. 
Teutonai tapo sumušti 
turėjo trauktis atgal

Berlynas. Galicijos fron
te, rusų kariumenė tapo su
mušta. Rusai keliais sykiais 
bandė dar užatakuoti vokie
čius, bet nepavyko, nes vo
kiečiai buvo gerai susitvar
kę. Tuose mūšiuose vokie
čiai užėmė rusų pozicijas 
ant dviejų mylių ilgumo. 
Teipgi vokiečiai paėmė ne
laisvėn 1,900 rusų ir 10 ka
nuolių. Į pietus nuo Dar- 
nawatra, vokiečių kariume
nė paėmė rusų 
Rusai traukiasi atgal.

Paryžius. Macedonijos 
fronte sujungtoji serbo- 
francuzų kariumenė nar
siai grumiasi su bulgarais. 
Strumy apielinkėje ir prie 
upės Wardar kanuolių 
griausmai nesiliauja. Ant 
kairiojo kranto upės černe, 
^serbai paėjo pirmyn į šiaurę 
nuo kaimo Brod, laimėdami 
eilę mūšių. Staigu atakų 
serbai užėmė bulgarų pozi
cijas ant Welyesedo augš- 
tumos. Nuostoliai bulgarų 
yra dideli.

RUSAI ATMUŠA ATA
KUS.

Petrogradas. Tame pačia
me fronte, kur vokiečiai 
skelbia rusų kariumenę su
mušę, rusai sako, kad jie vi
sus vokiečių atakus pasek
mingai atmuša. Apielinkėje 
Korituicy ir netoli Bolšo- 
vec, rusai atakuodami vo
kiečius paėmė 50 kareivių 
nelaisvėn ir vieną kulkas- 
vaidį. Karpatuose, prie Ru
munijos, Vengrijos ir Bu
kovinos rubežių, kur austro 
vokiečių jiegos nori sulau
žyti rusų linijas, rusai ata
kus atmuša.

FRANCUZAI PAĖMĖ VO
KIEČIŲ LINIJĄ.

Paryžius. Somme fronte, 
kur francuzų kariumenė 
paskutiniuoju laiku ima 
viršų ant vokiečių, tarpe 
La Maisonette ir Biachas 
visa pirmoji vokiečių linija 
teko francuzams. Dvejuose 
atakuose francuzai paėmė 
250 vokiečių kareivių, 10 
oficierų ir daug kanuolių. 
Mūšiuose prie Sailly—Sai- 
lisel francuzai nustūmė vo
kiečius nuo kalnuotų pozici
jų. Kitose vietose eina teip 
gi smarkus mūšiai.

ANGLŲ VEIKIMAS 
FRANCUZIJOJ.

Londonas. Į šiaurius nuo 
Guidecourt ir Butte de War 
lencourt apygardoje, anglų 
kariumenė pasekmingai vei
kia prieš vokiečius. Anglų 
aeroplanai buvo užatakavę 
vokiečių pozicijas iš oro, ku 
riems pavyko suardyti ne
kurtose vietose vokiečių ap
kasus. Teipgi aeroplano 
bombos pataikė į vokiečių 
vagonus su amunicija, ku
rie tuojau ekspliodavo. An
glą aeroplanai turėjo susi
rėmimus su vokiečių zeppe- 
linais. Abi pusės nukentėjo.

100 ypatų.
P. K. štaupas, pirminin

kas veikimo komisijos, at
vira širdžia kviečia visus 
iki vienam Akrono lietu
vius ne atsisakyti nuo dar
bo “Lietuvių Dienoje”, nes 
žmoniškumas reikalauja 
kiekvieną stoti darban. 

rime stot kaip vienas jų 
pagelbai.

Shenandoah, Pa. lietuviai 
biznieriai nutarė visi iki 
vienam aukaut “Lietuvių 
Dienoj” po $10 Lietuvos ba
duoliams. Tas reikėtų pase
kti ir kitų miestų biznie
riams, 
biznieriai, kad tuom pasi
žymėtų, kurie ikišiol nėra 
nieko pasižadėję, apart pp. 
Žitkevičiaus ir Palionio sve 
derio. Aukaukime, dirbki
me, kas kuom galime ir kas 
tik jaučiasi lietuviu, nes tas 
darbas priklauso lietuviams. 
Laikas gana trumpas, tik 
keletas dienų ir jau musų 
darbdienis. Ir kaip męs bu
sime darbštus savo darbe, 
tai pats darbas parodys.

Taigi į darbą, į darbą vi
si iki vienam.

K. Aksomaitis.



DIRVA

C. Sielickas, O. Gaveniutė. 
U. Juškienė, A. Užusienis, 
J. Mitkus, A. Gradinskienė, 1 

_____ J. Bosas, S. Janušaitis, A.
ėmę pinigus ir brangius || Paryžius, Francuzija. šūkis, A. Valiečius, K Vaš- 
siuntinius, susėdę į automo- Herman Prince, ameriko- kys, J. šeštokas, K. Rama- 

nas, kuris tarnavo Francu- nauskas, A. Mielynis, J. 
zijoj kaipo lakūnas, krisda-į Brazys, K. Mickevičiūtė, 
mas iš aeroplano nusilaužė M. Gaideliutė, V. Pajaunis, 
koją. Prince paeina iš Bos- T. Jakutis, K. Gielis, J. Sa- 
ton’o, Mass. baliauskas, M. Jočionis, J. %

Dubickas, A. Remeika, J. 
Genutis, U. Žilinskienė, J. 
Andziulaitienė, J. Dabku- 
nas, P. Smalinis, J. Lenkai
tis, A. Udvalis, A. Viknas,
O. Rakauskienė, A. Jana- 
čiutė, A. Beržinskas, P. 

. Stankevičius, P. Garžutis, 
| M. Bareikis, M. Kavaliūnas,
L. Stanislauskas, B. Kava- 
liunienė, A. Domilevičienė, 
'M. Kareiviutė, K. Žilis, A. 
Švedas, J. Bedrinskas, J. 

! Židonis, K. Gedvinas, J. Za- 
jankauskas, M.Aridziulaitie 
A. Malskiutė, V. Kiveris, J. 
Blizgis, M. Senkevičius, N. 
Vitkunas, A. Laučys, J. Ja- 
siulonis, B. šerkšnis, O. Gu- 
doniutė, J. Petkunas, O. 
Dulckienė, S. Baranauskas,
P. Kareckas, F. Baranaus
kas, P. Mulolis, A. Zdanavi
čius, J. Gudas, J. Kulkevi- 
čius, J. Aidukevičius, J. Ur- 
bšaitis, A. Ramanauskas, J. 
Juraitis, K. Samuolis, P. Se- 
revičius, J. Aliliauskas, A. 
Venskišaičiutė, A. Bagdo
nas, K. Kuraitis, K. Vasi
liauskas, J. Makarevičius, 
J. Žalegiris, J. Lisauskas, 
M. Žitkevičienė, A. Amšie- 
jus, J. Staniulis, J. Lense- 
vičius, A. Noraičiutė, K. Gu 
zauskas, R. Velykis, J. Pa- 
vorotonka, M. Rakauskaitė, 
A. Vaitkevičia, V. Amšie-

" jus, P. Miliauskas, J. Tocu- 
kėnas, I. Stočkus, V. Žyvas, 

, V. Saka
lauskas, P. Mockaitis, J. 
Kondrotas, J. Ramonas, M. 
Gecevičius, O. Grigaliūnai^ 

’’ tė, J. Lukonaitis, P. Mačiu- 
laitis, S. Paliulionis, P. Stu- 
čas, S. Tonila, J. Spausti- 
naitė, A. Visminas, J. Ka
valiauskas, A. Juškevičie
nė, P. Ruseckas, N. Astrau
skienė, K. Grincevičiutė, L. 
Kubilius, J. Kareiva, J. Va- 
lukonis, D. Kerutis, P. Am- 
brozevičia, T. Dagilačiutė,
O. Zinkeliutė, O. Simoliutė,
P. Palainiutė, A. Ivinskas,
J. Botyrius, V. Vaitinas, M. 
Blijus, A. Aučius, P. Rapon- 
ka, A. Sakalauskas, J. Bli
jus, T. Bladislavičius, R. 
Jonila, C. Judriškevičia, Z. 
Kraskauskiutė, A. Gudaus- 
kiutė, J. Montvila, K. Obeli
nis, P. Žolienė, M. Kiau-

■ gustaitienė, O. Skintienė,
K. Opuonas, A. Mikutaičiu- 
kė, A. Markauskas, J. 
nuška, J. Dumblauskas, 
Debesis, F. Raslauskas, 
Mymolas, J. Januška,

J. Trainauskas, I. K. Sakalau-

Fe, netoli nuo miesto Bliss 
tapo plėšikų sulaikytas. Su
laikę trūkį plėšikai sudina- 
mitavo geležinę šėpą ir pa-

vyriausybė pasirengusi ne- rę agitaciją, nes kitaip bus 
tolimoj ateityje aprubežiuo- 
ti rūkymą cigarų ir cigare- 
tų. Vaikams iki ife metų 
bus užginta tabakas, cigarai 
ir cigaretai pardavinėti. 
Suaugusieji teipgi negalės 
gauti daugiau į dieną kaip 

__  _____ v__. vieną cigaretą. Matyt, iš vi- 
Toki drabužiai sų pusių, kad Austrijai grę-

ros netinkamumo ir tam pa 
našiai. Todėl butų -prašomi j 
tokių krautuvėlių savinin
kai, kad jie tokius drabu
žius, kuriuos laiko be nau
dos ir negali juos parduoti, 
kad paaukautų juos lietu
viams, kenčiantiems šaltį 
Lietuvoj, dėlei neturėjimo 
drabužio. L
butų pasiųsti Lietuvon ir,šia badas, 
nevieną varguolį pridengtų. —

ką “Lietuvių Dienoje”. Mu
sų draugystės, kuopos, kliu- 
bai, susivienijimai ir tt., jau 
nesykį pasirodė su savo gau 
siomis aukomis, sušelpda- 
mos šiokį ar kitokį visuo
menišką veikimą. Jos tą 
darė iš savo liuoso noro, iš 
savo prakilnumo, nes norė
jo pasirodyti ■ ir pasirodė, 
kad supranta naudingumą 
to tikslo, kuriam pinigiška 
parama buvo reikalinga. 
Dabargi šitos draugijos pri
valo duoti aukas ne dėlei 
unaro, ne dėlei garbės, bet 
dėlei privalumo, nuo kurio 
nėra ir negali būti jokio iš
sikalbėjimo, kadangi čia da
lykas einasi ne apie šelpimą j 
įstaigos, ne apie šelpimą ko- j 
kios nors idėjos, bet apie’ 
šelpimą tėvynės, apie šelpi-: 
mą musų brangios šalies, 
kuriai męs kiekvienas esa
me skolingi, kiekvienas iš! 
mus esame jai kalti užuo
jautos ir meilės. Dėltogi 
šiądien yra privalumu kiek 
vienos draugystės, kliubo, 
kuopos ar susivienijimo, , į 

duoti auką, kokią kuri gali, i DEMONSTRACIJA KARA reikalams.
Yra draugyščių, kurios 

šitą savo privalumą mato 
iš anksto ir todėl iš anksto i 
savo duokles, savo aukas s 
jau yra paskyrusios. Skai- j 
tote šitame numeryje 
“Dirvos” korespondenciją 
iš New Britain, Conn., kur 
draugystės yra savo aukas 
jau užregistravusios iš ank
sto. Apart to, New Yorke 
ir Chicagoj tūlos draugys
tės pažadėjo aukauti šimti
nes. Bet yra dar daugybė 
draugyščių, kurios užmir- 
šusios save, užmiršusios sa
vo privalumus, nėra dar 
nieko aukavusios, nėra nie
ko žadėjusios. Todėl šie ke
li žodžiai, paskutiniu sykiu 
kalbami, tegul bus paragi
nimu visoms toms draugys- 

•*tėm^*’%urios nėra dar au
kas paskyrusios, kad pasis
kubintų tai padaryti. Ne
laukite metinių, pusmeti
nių ar bertaininių savo susi
rinkimų, kad paskirti auką 
“Lietuvių Dienoje”, bet da
rykite tą tuojaus. Vėliau 
duotos aukos nebus teip 
svarbios. Kiekvienas, kad ir 
mažiausias pinigėlis, bile 
jis duodamas greitai, turi 
daug didesnę svarbą, negu 
kad ir su nuošimčiais duo
damas vėlai, o kartais ir 
pervėlai. Todėlgi šiuomi 
kiekviena draugystė, kuopa 
ar kliubas, raginami pada- ' 
ryti tai, tuojaus.

Aukaukite drabužius.
Kurie lankėsi p. M. Yčo 

ir kun. Žilinsko prakalbose, 
tie girdėjo jų aiškinimus ir 
jau žino, kad Lietuvoje sto
ka drabužių, dėlko kaip se-Į 
neliai, teip ir maži vaikai 
kenčia šaltį. Drabužio teip 
stoka, kad dėlei visuotino; 
Lietuvos pramonijos sunai-į 
kinimo, drabužių nėra ir to
dėl nė už pinigus pirkti ne
galima, kadangi iš Rusijos 
ar Vokietijos įgabenti ne-į 
galima, nes rubęžiai užda-i 
ryti. Ištremtiniai Vokieti-; 
jon teipgi apart bado ir ki
tokio vargo, neturi ir dra-

uždaryti.

IŠ SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ

Į ĮVAIRIOS ŽINIOS

siuntimus, susede i aut* 
bilių, pabėgo. Kuomet spe- 
:ciališku trukiu ant apiplė
šimo vietos pribuvo polici
ja, viskas buvo ramu. Plė
šikai nesugauti. Vienas kle
rkas, kuris buvo plėšikams

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
LAIKE AUDROS.

Pereitoji pėtnyčia tapo pastojęs kelią, užmuštas, 
pavadinta “juodoji pėtny
čia”, nes ji paliko save at
mintyje ant ilgo laiko. Tą

Berlynas. Visoje Vokie- dieną siaučiant didelėms 
tijoje kaskart labiau atjau- audroms, ežeruose, Ontario,

ii Petrogradas, Rusija 
Povandeninė rusų valtis į 
“Tinden” netoli Bosforo | 
sugavo turkų karišką lai
vą “Roditsto”. Laivą nusi-Į 
varė į Sevastopolio uostą.

ii Washington, D. C. Iki i 
_______  _____ _ šiol Suv. Valstijų- užrubeži-; 

Admirolas aimanuoti, kad automobi- Vai, su kuriais žuvo 32 žmo- Alabama, ir Tennesee nuo niai pasportai buvo išduoda 
i. mi be fotografijų, kuriais 

pasinaudodavo įr ne tos 
ypatos, kurioms pasportas 
buvo išduodama. Dabar 
Suv. Valst. valdžia apreiš
kė, kad užrubežiniai pas
portai bus su fatografijo- 
mis.

AUTOMOBILIAI IR KA- 
RIETOS VOKIETIJO-

IšSvieturl JE maž£ja. AUDRA SU ŽEMĖS 
DREBĖJIMU.

_ Atlanta Ga. Smarkus že-
NAUJAS GREKIJAI UL-čiama karės sunkumą. Jau Erie, Michigan iFSuperior, mės drebėjimas buvo jau- 

I TIMATUMAS. ir patįs turtuoliai pradeda nuskendo 6 tavoriniai lai- čiamas valstijoje Georgia, 
Londonas. /J 1 J x ’__ : * ’ ____  ’ "

; Foumet, komanduotojas liai ir karietos mažėja. Gir- nės, kitų dar nesurandama, Lauisville iki Birmingam. 
; anglų ir franeuzų laivyno,; di, tuojau nebus galima nu- manoma, kad ir tie žuvo. Sykiu su žemės drebėjimu 
šiomis dienomis pasiuntė važiuoti ir į teatrą, kaip, Kiek žuvo mažesnių laivelių siautė ir didelė audra, kuri 

i Grekijai naują ultimatumą, štokuos 'automobilių su ka- tose audrose, nesuspėta dar išvartė telegrafų ir telefo- 
! Ko tame ultimatume reika- rietomis. Prieš karę viena- surinkti pilnų žinių, bet nų stulpus, nugriovė daug 
laujama, dar nežinia. Ka- me tik Berlyne tokių karie- spėjama, kad žuvo jų ne- dirbtuvių kaminų ir sugrio- 
ralius dėlei paskelbimo to tų (dorožkų) buvo 2,600, o mažai, kas, suprantama, ne vė daug namų. Geležinkeliai 
ultimatumo tuojau apleido dabar liko vos 800. Kariu- 
savo rezidenciją Tatoi ir iš- menei stokuojant vežimų, 
važiavo į Atėnus. jas panaudoja ir kariškiems

tose audrose, nesuspėta dar išvartė telegrafų ir telefo-

apsiėjo ir be žmonių gyvas- išardyti. Žmonės manė, kad 
čių. Nuskendusieji laivai tai pasaulio galas, 
vežė su savim tavorų už --------------
$500,000. Viskas žuvo.

LIAUS ŠALININKŲ.
Londonas. Šiomis dieno

mis Atėnuose įvyko demon
stracija. Apie 4,000 kara
liaus šalininkų nešdami Gre 
kijos ir Suvienytų Valstijų 
vėliavas vaikščiojo miesto ! 
gatvėmis. Minia prisiarti
nus prie Amerikos pasiunti
nio rūmų, prašė užprotes
tuoti prieš talkininkų šei- 
myninkavimą jų žemėje, ir 
apginti juos nuo neprašytų 
svečių.

SMARKUS LIETUS ŠKO
TIJOJ.

Londonas. Visą Škotiją 
aplankė didelis lietus, kokio 
nepamenama nuo 50 metų. 
Teip Glosgowe, _ Fort Wi- 
lliamo ir kitų miestų, va
karinėj Škotijoj vanduo iš
ardė geležinkelius, sugriovė 
telegrafų ir telefonų stul
pus, nuplovė tiltus ir daug 
pridirbo kitokių nuostolių. 
Nemažiau nukentėjo ir ja
vai. Per 12 valandų prilijo 
daugiau 5 colių vandens gi
lumo.

NUSKENDO DIDELIS 
GARLAIVIS

Londonas. Šiomis dieno
mis Anglijos kanale užėjo 
ant minos ir nuskendo dide
lis 11,000 tonų anglų gar
laivis “Allonia”. Visi kėliau 
ninkai liko išgelbėti. Kapi
tonas su jurininkais teipgi 
išsigelbėjo, vienok keliatą 
jurininkų nesurandama. 
Manoma, kad jie žuvo laike 
ekspliozijos. Skaičiuje išsi
gelbėjusių yra ir 21 ameri
konas.

GREKIJA ŠAUKIASI PA- 
GELBOS.

 GARLAIVIS UŽĖJO ANT 

W“bUOJASIETAS Seattle, Wash. ' Didelis 
DARBUOJASI. Japonijos garlaivis “Osaku 

Washington, D. C. Besi- Shosen Kaisha”, kuris plau- 
artinant Suv. Valstijų pre- kė iš Amerikos į Azijos uos- 
zidento rinkimams, kaip re- tus, pilnas produktų, netoli 
publikonų, teip ir demok- nuo West Point užėjo ant 
ratų partijos uoliai dar- seklumos ir sustojo. Oras 
buojasi. Prezidento Wilsono buvo miglotas, todėl nepa- 
kabinetas išvažinėjo su agi- temyta jokių ženklų nė sig- 
tacijinėmis prakalbomis, nalų. Tuojau šauktasi pa- 
Pasiliko tik Lansing, sekre- gelbos, ant kurios pribuvo 
torius ir Lane vidurinių rei- Amerikos sunkieji laivai, 
kalų sekretorius. Pastara- kad nutraukus jį nuo smė- 
sis tvarko Mexikos reika
lus.

lio.

Aukautojų vardai
Aukos nukentėjusiems nuo 
karės, surinktos laike pra
kalbų kun. J. Žilinsko ir 

p. M. Yčo, Clevelande, 
Ohio.

Aukavo:
Po $10,00: A. Sinkevičiū

tė.
Po $5,00: V. Štaupas, S. 

Binkis, B. Grobliauskas, M. 
Paliulionis, P. Žemaitis, A. 
Mielinienė, A. Kranauskas, 
J. Bindokas, ir S. Alekaitis.

Po $4,00: A. Urbšaitis, M. 
Palionis, K. Varakojis.

Po 5300: O. KapaUnskie- KSakSau's^ 
nė, J. Vaičius, K. Turaus
kas, J. Gradinskas.

Po $2,00: A. Žaleduonis,
J. Montvyla, A. Kalančiutė,
K. Sezaiče, K. Aksomaitis, 
V. Kareckiutė, K. F. Pet
raitis, J. Dagilaitis, R. Žit- 
kevičia, L. Vasiliauskiutė, 
P. Valečka, J. Vyšniauskas, 
J. Martišius, P. Akstinavi-' 
čia, V. Akstinavičia, V. Kve 
deravičius, P. Rasauckas,
L. Raila, J. Zaunis, A. Gri
galius, K. Janulionis, K. 
Jankevičia, J. Čeriauka, V. 
S. Jokubynas, Z. Bagdžiu- 
niutė, J. Žitkevičius, J. 
Smith.

Po $1,50: M. Totoraičiutė, 
J. Sadauskas.

Po $1,00: V. Cinskis, 
Rėkus, M. Puodžiūnas, 
Virbalius, A. Židonis, 
Švedaitis, P. Zaborskis, 
Zaborskis, S. Laučiunas, J. 

_ . J. Žilinskis, C. Jokubauskas, 
Ji įstengė parašyti , a. Kunigiškis, P. Baranaus

kas, J. Plerpa, A. Jonila, P. 
Janušienė, A. Gudonis,

VOKIEČIAI ŠAUDO Į 
BELGUS.

Londonas. Gheuto fabri
ke, kur dirbama vokiečių 
kariumenei amunicija, pra
nešama, kad ten dirbantie
ji belgai dėlei neužmoniško 
sunkumo, buvo atsisakę di
rbti. Visi, kurie tik atsisa
kė dirbti, buvo areštuoti ir 
išsiųsti Vokietijos gilumom tyrinėdama santikius šei- per 15 minutų. Iš abiejų pu- 
12belgų tokiam vokiečių pa mynos gyvenime, patyrė, šių buvo girdėti revolverių 
sielgimui pasipriešino, ku- fcad mergaitės tėvas buvo šaudymai ir akmenų su ply- 
riuos ten pat vokiečiai su- negeras ir žiauriai elgdavo- toms zvimbimas. šešios 

kas ją ir privertė tapti krautuvės ir trįs sandėliai 
kompanijos liko sunaikinti.

 Straike daug dalyvauja 
moterių.

KRUVINAS STRAIKAS
Bayonne, N. J. Kruvini

Clarksbufg, W. V. Lena susirėmimai tarpe straikuo- 
Bonafliglio, 13 metų am- jančių darbininkų The Stan 
žiaus, areštuota už užmu- dard Oil Co. ir straiklau- 
šimą savo tikro tėvo. Žmog- žiu. Viename susirėmime 
žudystę papildė nakčia, kuo vienas • straikieris užmuštas 
met tėvas ramiai sau miego- ir trįs sunkiai sužeisti. Dvi 
jo. Visa galva buvo sukapo- tūkstantinė minia straikie- 
ta mažu kirveliu. Policija rių su 250 policistų mušėsi

JAUNA ŽMOGŽUDĖ.

sielgimui pasipriešino.

Londonas. Grekijos pa
dangėje kas kart vis darosi 
neramiau. Talkininkai tvir
tai pasiryžę įtraukti Greki- 
ją šios karės sukurin. Gre- 
kija-gi karės nelabai nori. 
Iš Atėnų pranešama, kad 
Grekija atsišaukė į visas 
neutrališkas šalis, prašyda
ma protestuoti prieš tokį 
anglų ir franeuzų šeimyni- 
nkavimą jų žemėje. Iš kitų 
šalių žinios praneša, kad 
Grekija jau prisižadėjo ne
užilgo paskelbti karę Bul
garijai.

šaudė. Vokiečiai visur bei- gi, j 
gus varo dirbti dykai, ypač žmogžude, 
prie sunkiųjų darbų. 

NUMIRĖ PASIKĖSINTO- 
JAS ANT FERDINAN-. 

DO GYVASTIES.

UŽMOKĖS UŽ KONFIS
KUOTUS SIUNTI

NIUS.
Washington, D. C. Suvie- 

bužio, kadangi kaipo nelai- ny^U Valstijų valdžia jau 
sviai, vokiečių valdžios nė- , nesiųs daugiau protestų 
ra aprūpinami. Kurie ko- Aviliai „4 v.a 
kius drabužius ant savęs 
turėdami išgabenti, tokiuo
se ir iki šios dienos gyvuo
ja, jau treti metai. Girdėjo
te prašymą anų svečių, kad 
rinkti drabužius, kaip se
niems teip ir mažiems ir 
siųsti į Lietuvą. Todėl šilas tik paties siutimo vertę, o nežiurint 

r turėtų būti atmintinu* vi-,ne tiek, kiek jų savininkai 
siems lietuviams, kurie tu- reikalaus, 
ri krautuvėles drabužių. Jie 
turi daug tokių drabužių,

Berlynas. Nedjo Kerovič, 
pasikėsintojas ant Austri
jos sosto įpėdinio Franciš- 
kaus Ferdinando gyvybės, 
šiomis dienomis kalėjime 
mirė. Pasikėsinimas ant so
sto įpėdinio, kaip žinoma, 
buvo 1914 metais. Trįs įta
riamieji tuojau po pirmam 
teismui buvo nužudyti Va
sario mėnesyje 1915 metų, 
o Nedjo Kerovič ir Janow 
Zitovič buvo nuteisti kalė- 
jiman visam amžiui. Vė
liaus nuosprendis tapo at
mainytas ir nuteista 20 me
tų į karišką kalėjimą Sara- 
vjieve, Bosnijoj,

APIPLĖŠĖ BANKĄ. 
Centralia, Okla. Keturi _ _______

plėšikai automobiliumįvažia DOL. UŽ GREITĄ 
vę į miestą, užpuolė First RAŠYMĄ.
National Bank. Keturis ban
ko valdininkus privertė ra- ret B. Owen, laimėjo 1,000 
miai gulėti ant grindų, kuo- dolerių vertės taurę už grei 
met pinigus krovė į maišą, tą rašymą rašomaja maši- 
Paskui valdininkus ir ka- nėle. <” 
sierių įvarę į pinigų šėpą, 137 žodžius minutoje ir to- 
uždarė ir sėdę automobilin, kiu smarkumu galėjo rašyti 
pabėgo. 
Policija 
ko.

Anglijai už tai, kad konfis- GREKIJOJ REVOLIUCI- į 

kuoja neutrališkų šalių pa- JA
čto Siuntinius kurie yra LondonM. 26 oficierai ir 
siunčiami i Suv Valstijas. prisidėjo ’ prie
Anglija prisižadėjo užmo- revoliueijonierių ir išvažia- 
kčti uz visus siuntimus, ku- v0 j janina mie8.
ne buvo anglų valdžios konltag priaidėj0 prie re. 
fiskuoti. Žinoma, apmokčs v0iiucij0nierių. Atėnuose, 

~ * * *_______i ant talkininkų
šeimyninkavimo karaliaus 
šalininkai daro demonstra
cijas ir vaikščioja gatvėmis. 
Vyriausia franeuzų karės

RAŠYMĄ.
New York, N. Y. Marga-

S. 
J. 

Tt.
I.

IC

Ja-

B.
N.

Pasiėmė 6000 d°L visą vaJandą. Ji skaitosi iai- Vidugiraitė, J. Dedonis, «.
uohai plėšikų jiesr mėjus pasaulio čampiono Ažušėjus, J. Maurutis, P. skas, F. Sutkus, M. Žemai-

vardą rašyme. Pirmiau ji Krukas, V. Zagurskis, A. čiutė, B. Malinauskas, J.
-------------  gavo pirmą dovaną už grei- Ribinskas, J. Palukauskas, Kaska, B. Stepšys, V. Jan- 

tumą rašyme, kuomet para- g Banevičius, L. Dubickas, kauskas, A. Kripavičia, P.
šydavo 136 žodžius minu- j. j Žilinskas, J. Rudaitis, Kaskevičia, S. Bunskis, N.

M. Ardzijauskas, J. Alekna, Kamiliutė, P. Ribinskas, B,
J. Žilinskas, A. Šimkūnas, Setunas, P. Proka, K. 2i-
K. Navickas, J. Balevičius, linskas, J. Blaskevičia, J.

R. Kruopis, A. Samuolis,, Strunca, J. Skorinutis, B. 
M. Jankauskienė, V. Jurge-! Bilota, M. Bilotienė, V. An-

Krukas, V. Zagurskis, A. čiutė, B. Malinauskas, J.

BUS SUGAUTAS.VILLA
Atlantic ęity, N. J. Ca- 

rranzos taikos komisija, ku
ri laiko konferenciją su 
Suv. Valstijų taikos komisi
ja, gavo nuo Carranzos ži
nią, kad carranzistai deda 
visas pastangas, kad Vilią 
sugavus. Carranza sako, 
kad Vilios sugavimui bus 
išsiųsta iki paskutiniam ka- . . ,. _ . . . . . ' '
reiviui, ir kad neužilgo Ca- Dahar F. Karaliūnas,
rranza pamatys Vilią gyvą 
ar negyvą. Suv. Valst ru- 
bežiai yra labai saugojami j 
carranzistų, kad villistai ne į 
įsiveržtų į Suv. Valst tęri- 
toriją.

PIENO STRAIKIERIAI 
LAIMĖJO.

New York, N. Y. Po ilgų lis, J. Meškauskas, V. Raz- risaitis, E. Kamiene, J. Kei- 
tąsysimųsi, pieno išvežioji- bockis, A. Sumekeris, A. Žf- dis, A. Salička, S. Palionis, 
mo kompanijos galiaus nu- linskas, P. Stubris, S. Za- O. Škupaitė, P. Draugelis,

kurie išėję iš “mados” ir nė- AP?™n2 'štabas išleido
ra parduotai, arba kiti ne- KYMO AUSTRIJOJ. : laikraščiai, kurie laiko 
galima parduoti dėlei mie- Vienna. Austro-Vengrijos' karaliaus pusę, paliautų va-

sileido. Farmeriai straiką borskis, P. Jačionis, P. Bra- 
, M. 

bus mokama vienas centas Mačiokas, A. Pulskis, V. 
daugiau ant pieno kvortos. Grigasaitis, A.Juškauskas 
Sutartį padirbo ant šešių Liutvinas, J. Remeika, M. 
mėnesių. Pieno kompanijos 
žada pakelti pieno kainas, 
kad atsiekus tą, ką išmokės 

į viršaus farmeriams. Tokiu 
budu turės nukentėti pieno

APIPL£šft TRŪKĮ su vartoto jai. Nuostoliai dė-
BHss, Okla. Eskpresinis lei straikd farmeriams buvo 

trūkis, kuris bėgo linija At- apie 500,000 dol., o kompa- 
chison Tapeka ant Santa nijoms apie 1,000,000.

Astramskas, F. Janulionis,
A. Serafinas, J. Maroziutė 
J. Markūnas, S. Ambfoziu- 
nas, P. šūkis, A Vilimaitis,
B. Vilimaitis, A Varčiulo- 
naitis, M. Dareskevičius, J. 
Leišis, J. Yčas, B. Zolas, P. 
Zenkauskiutė, J. Gritė, P. 
Kaminskas, K. Bagdonas,

K. štaupas, M. Kazlauskas, 
F. Saukevičius, P. Glugo- 
das. - *

Viso $390,50.
Smulkių aukų $64,80.
Įžangos 100,05.
Išlaidos $36,00.
Nukentėjusiems nuo ka

rės liko $519,35.
Teisingumą vardų su pa

vardėmis, męs ne užtik?? 
name, nes nekurtos negali
ma buvo perskaiyti. Red.

MMMMMMMMMIiiMilMMiMMMH



DARBAS IR PRAMONE

Grudų pabrangimas. Gru- kuomet šiądieninė karė pa-

Iš Lietuvių Gyvenimo
* ’

liūs. Ant 18 Lapkričio ALT- 
S. 12 kp. rengia su koncertu

dų rinkoje, kaip skelbia ži
nios iš Chicagos, prasidėjo 
didelis grudų supirkimas, 
kokio niekas negirdėjo nuo 
pradžios europinės karės. 
Priežastis, kad grudų spėkų 
latoriai pradėjo greitai su- 
perkioti grudus, yra tame, 
kad šiuosmet javai neužde
rėjo ir todėl vėliaus turės 
grudai labai pabrangti. Spe- 
kulanta", kurie skubinasi 
supirkti grudus, ypač kvie
čius, susitiko su nemalonio
mis aplinkybėmis, nes toki- 
pat spekulantai, svetimša
liai, norėdami užbėgti kelią 
amerikonams, kviečių pre
kes pradėjo kelti augščiau, 
negu šie tikėjosi. Tuom pa
tim laiku pareina žinios iš 
Kanados, kad dėlei sausu
mų ir karščių, ką teipgi dė
lei tų pačių priežasčių atsi
radusių vabalų, Kanados u- 
kėse javų derliaus šiais me
tais beveik nebus jokio. Tą 
viską sudėjus, kviečių pre
kė nuokart pašoko 40c. ant 
bušelio. Vietomis jau moka
ma net po $1,48% už buše
lį kviečių grudų. Didžiausia 
priežastis pabrangimo kvie
čių tai neužderėjimas Kana
doje. Kitą vėl svarbi prie
žastis, kad daugybė kviečių 
reikalaujama užrubežiuose. 
Dėlto reikia tikėtis didelės 
brangenybės nevien kviečių, 
bet ir kitų grudų.

sibaigs.

Suvienytų Valstijų pra-1 
monės viltis Rusijoje. Ame-: 
rikos pramoninkų laikraš-1 
čiai pašvenčia daug savo 
skilčių, kuriose dedama vii-; 
tis ateityje, kaslink pramo-į 
nės Suvienytų Valstijų ir 
Rusijos, Europos karei pa
sibaigus. Tenai daug aiški
nama ir apkalbama apie 
Ruso-amerikonišką sutartį 
pramonėje, apie National 
Bank City of New York, 
apie R. Martin & Co., apie 
firmą Gaston Williams & 
Wigmore.

Vice-pirmininkas firmos 
R. Martins & Co., Jonas H. 
Torney, tikrina, kad ateity
je, įvairiais išdirbiniais mai 
nysis Suvienytos Valstijos 
su Rusija. Jis sako, kad ver
tė Rusijos tavorų, kaipo ne 
išdirbtos medegos, kurios 
praeityje Amerika labai 
daug sunaudodavo ir be jos 
apsieiti ne galėdavo, ateity 
je ta pati medega galės čia 
rasti užtektinai vietos už 
75 milijonus dolerių.

Klausimas pramonės tarp 
Rusijos ir Suvienytų Vals
tijų, kas turėtų būti labai 
svarbiu pasibaigus Europos 
karei, kaip tikrina užrube- 
žinės pramonės reprezen
tantas Tyrnei, kiekvienam 
iš skaitytojų turėtų būti 
mytinu.

tė-

Europa palaikys savo pra 
monę. Ar amerikonų norai j 
išsipildys, ar jiems pasiseks ( 
savo pramonės dirvą išplė- . 

. toti Pietų Amerikoje, Chini- 
jtrpir -Europoje, kaip jie . 
mano, tai yra dar tik klau- ! 
simas, į kurį drąsiai atsa
kyti niekas nadrįstų, nes 
tai dar overė šakoje. Euro
pos žiniose, nors ištolo, bet 
matoma aiškiai, kad Euro
pos viešpatystės stengiasi 
ir stengsis savo pramonės 
šakas palaikyti ten, kur jos 
buvo prieš karę. Tą parodo 
Vokietijos godumas ir užsi
spyrimas užviešpatauti sve
timas teritorijas, į kurias 
jie įsiveržę, nenori iš ten iš
sinešti, nors jiems parsiei
na nepskaitoma prekė. Kad 
Vokietija stengiasi palaiky
ti savo pramonę, parodo net 
ir tas, kaip aprašo “New 
York Evening Post”, kad 
Vokietija priverstinai prie 
fabrikų darbų pristatė mo
teris irnemečiusvaikus,dėlei 
stokos darbininkų vyriškos 
lyties, kurie paimti kariume 
nėn. Vokietija stengiasi, 
kad po karės kaip nors pra
dėjus vesti pramonę ir su 
tomis viešpatystėmis, su ku 
riomis šiądien kariauja, ne
atsižvelgiant kaip didelius 
muitus reiks mokėti. Kores
pondentas švedų laikraščio 
“Dagblat” tikrina, kad Vo
kietijos fabrikuose yra pa
dirbta įvairių išdirbinių, pa 
siekiančių vertę $1,250,000,- 
000. Visi tie išdirbiniai yra 
valdžios kontrolėje ir lau
kiama karės pasibaigiant, 
kad kuogreičiausia juos ex- 
portuoti į užrubežius. Tas 
gali būti kiek perdėtu, bet 
gali būti ir daug teisybės 
tame, kadangi skandinavai 
yra daug ištikimesni Vokie-, 
tijai negu anglai, tad gali 
būti, kad skandinavai ir in
formuojami yra geriau už 
anglus. Kas mato ir žino 
vokiečių gabumus, kuriais 
jie rengėsi prie šiądieninės 
karės, tas neabejos, kad vo
kiečiai ir šiądien, iš anksto 
rengiasi į pramonės karę,

ką 
iš-

RUSIJOJ
Kaluga. Dažnai tenka 

skaityti apie išblaškytus po 
plačią Rusiją lietuvius, o 
apie Kalugą, rodos visi už
miršo. Juk Kalugoje ir apy
linkėj yra apie 500 lietuvių. 
Kodėl gi jie tyli — ar jau 
jiems teip gera čionai.

Bet, deja! išrodo tik, kad 
jie tyli, o tuo tarpu ir labai 
vaitoja. Žmonės kaimiečiai, 
kur jiems skųsties. Eina į 
musų Komitetą, paverkia, 
paverkia ir vėl grįžta prie 
darbo.

Sunku suprasti, kas deda
si tame musų Komitete. Pe
reitą rudenį, kuomet jau 
padidėjo pabėgėlių skaičius, 
atvykęs kun. N. sutvarkė 

■ juos ir sutvėrė draugijėlę. 
Vedėjai — vietos klebonas 
ir 2 “bulmistru”. Žmonės 
džiaugėsi, kad turi savo Ko 
mitetą ir galės gauti pašel- 
pos. Bet netrukus dalykas 
paaiškėjo. Komitetas pra
dėjo rūpintis ne pabėgėlių, 
bet savęs ir savųjų šelpimu. 
Kilo dėl to ginčų, ir viens 
“bulmistru” turėjo net bėg
ti iš Kalugos.

Po to Kalugoje ■ pasidarė 
ramu, tik žmonės verkė. 
Teip buvo iki Kovo mėn. 
Galų-gale sušaukė visuotiną 
susirinkimą, ir vieton bu
vusių 2 išrinko 5 į valdybą 
ir 2 į revizijos komis. Nau
ji nariai uoliai ėmėsi darbo 
ir kas svarbu — buvo at
kreipta domos ir į gyvenan
čius už miesto. Imkime Liū
dina vą. Ten lietuvių yra 
apie 10 šeimynų. Daugelis 
dirba karės dirbtuvėje. Gy
venimas vargingas. Ypač 
apverktinas merginų padė
jimas. Joms teip-pat tenka 
dirbti karės dirbtuvėje. Da
rbas sunkus: nešioti geležį, 
plytas, anglius — tikras var 
gas. O kiek nepadorumų ten 
ka joms girdėti ir matyti 

. darbininkuose. Kai kurie 
, naujieji Komiteto nariai 

tuo buvo susirūpinę, ir no- 
i rėjo tas darbininkes kur ki- 
. tur išvežti, bet klebonas-
• pirmininkas griežtai užpro-
• testavo. Tai padarė vien 
, tik dėl savo išrokavimo. Pri 
. sidėjo dar kiti panšųs daly- 
4 kai, kurių aš neminėsiu, ir 
. musų Komitete vėl neramu.

Padėkim, ateina lietuvis 
su pabėgėlio bilietu iš Tat
janos Komiteto ar iš kur ki 
tur ir prašo priglausti jį, 
nes iš lietuvių jam patogiau

Lawrenėe, Mass. “Lietu
vių Dienai” nukentėjusiems_____ r___ o____________
nuo karės lietuviams aukas didį teatrą. Mėgėjai, artis- 
rinkti, jau galutinai artina
si. Vietos L. Š. K. nors prie 
to stropiai rengiasi, rinkė
jų tai dienai tečiaus dar tu
ri neperdaugiausiai, užsira
šė dar tik 50 ypatų. Tuo 
tarpu norima surinkti rin
kėjų bent 200 ypatų.

Y. W. C. A., kurios buvo i labai puikus Teatrališkas 
kviestos į pagelbą rinkti Vakaras. Teatras su kon- 
aukas, beveik atisakė, nes ■ certu atsibus Central Hali, 
jos užsiėmę savo “compai-Monmouth gatvės. Apie tai • 
gn” rinkti aukas pastaty- tečiaus savo laiku bus aiš- 
mui savo namo. Nuo Y. M. kiaus pranešta.
C. A. irgi rinkėjų nesitiki- Apie busimus Lawrenco 
ma gauti, nors šiaip padėti, lietuvių pažymėtus visuo-; 
prižada visame. Nežinia meniškus darbus, pranešiu. 

i kaip atsakys kitos pakvies- vėliaus, 
tos anglų draugystės. Pa
matysim tą vėliaus. Kaip’ 
matyt, tečiaus nuo svetim
taučių nėra vilties gauti di
delės pagelbos, tatai pa-, 

•tiems vietos lietuviams rei-i 
1 ktų bent prie “Lietuvių Die į 
nos” visomis keturioms pri-l 
sidėti. To vienok nėra. Ant.

vaikų būvio gerinimu. Bet 
netrukus paprašė nesikišti 
ir nelandžioti į prieglaudos 
kampus. Galų-gale ji turėjo 
apleisti Komitetą ir vaiku
čius. Gaila, bet ką padary
si. Pirmininkas gi tuo tar
pu pagarsino kuone visai 
Kalugai, kad į prieglaudą 
neturi nieks kištis, ir, ma-i 
tyti, kas tenai dedas.

Tarp sekretoriaus ir pir
mininko teippat perbėgo 
juoda katė, ir tas turėjo iš
sikraustyti, o jo vieton pa
kvietė lenką. Kaip matyti, 
musų pirmininkas vėl jau 
greit apsidirbs su nereika
lingais jiems lietuviais.

“Lietuvių Balso”, “Vado” 
nors ir kelioliką egzempl. 
pareina pas mus, bet, rodos 
jais pečių kūrina, nes nė 
mokykloj, nė prieglaudoj, llcxa, .cm.
nė siuvykloj dar nesu jų Susirinkimų rodos daug^ri- 
mat§s- k sada susirenka, bet darbui,

i rinkti aukas minėtą dieną, 
nelabai nori prisidėti, tie
siog žiuri atšalusiai. Mato- 

!ma, nubodo jiems tos jau

B. L. s-us.

.it ii..—M

tai yra kviečiami iš So. Bo
stono, Mass., po vadovyste 
M. Petrausko. Visi kaip 
vietos, teip apielinkių mie
stelių, Haverhill ir Lowell, 
Mass., Nashua, N. H. ir iš 
kitur, iš kalno yra užprašo
mi atsilankyti, nes atsibus

Z. J—kas.

A. Vismanas 50c. O. Žvin- 
giliutė, E. Šerniutė, F. Ba
ranauskas, M. Šimonis, S. 
Baranauskas, P. Kareckas,

S. Pašaveckas. J. Maroziu- 
tė, V.'Burkauskas, O.Mont- 
vyliutė, K Zabarskiutė, J. 
Vilimas, K Urbšaitis po 25 
c. Smulkesnių aukų 26 c. 
Pinigai perduoti Tautos 
Fondo skyriaus iždininkui 
kun. J. Halaburdai. Po pa
silinksminimui visi išsis
kirstė namo.

Šiuomi reikia išreikšti 
ačiū visiems aukautojams, 

Į surengėjams ir dalyvavu
siems šiame vakarėlyje.

Mažas Vyrukas.

* Ką Rusija perka ir 
parduoda. Svarbiausiais 
dirbiniais, kokius Rusija 
užrubežiuose perka už mi
lijonus rublių kas metai, 
yra tai įvairios rūšies ma
šinos. Apart to Rusija už
rubežiuose perka daugybę 
ūkiškų mašinų įrankių, au
tomobilių, namų statymui 
reikalingos medegos, plieno, 
skurinių išdirbinių, popie- 
ros ir popierinių išdirbinių, 
šilkinių ir pusšilkinių, vilno
nių ir pusvilnonių audimų, 
kambarių ir kanceliarijų 
baldų, autuvų, žvejonės 
įrankių, drabužių, nunoku
sių ir džiovintų vaisių, kvar 
bų, fotografiškų aparatų ir 
daugybes kitokių išdirbinių.

Tarpe daugybės produk
tų, kuriuos Rusija parduo
da į užrubežius, yra pažy
mėtinu: Kailiai, ne išdirb
tos odos, kanapės, divoninės 
vilnos, linai ir lininiai audi
mai, bovelniniai audimai, 
grudai, šviežia ir sūdyta 
mėsa, naminiai paukščiai, gauti pašelpos. Jį liepia pa- 
cukrinių burokų sėklos, šil- duoti prašymą. Paduoda, 
kas, spirutas, cukrus, medis Po kurio laiko atsako —ne- 
statymui triobų, geležinė duoti, nes tas žmogus gau- 
ruda, manganas, kupranu- nąs pašelpos iš kitur. Žmo- 
garių vilna, nafta, platinas, gus atėjęs vėl sako: “Aš ten 
tabakas, celiuloida, chemiš- neimsiu”, ir bilietą atiduo- 
kos druskos, elnių ragai, da. Vėl paduok prašymą ir 
žolės, iš kurios dirbamos tokiu budu yra padavusių 
šluotos ir daugybė kitokios 6—7 prašymus, už kurių 
ne išdirbtos ir išdirbtos me- parašymą dažnai tenka mo- 
degos.

Lašai
Geležinkelių darbininkų, 

straikas ne įvyko. Ir labai 
gerai. Laisvė už tai liepia 
dėkavoti “Stilsonui”, Prūsei 
kai, Šukiui ir Jukeliui, nes 
jie nutarė, kad straiko ne 
butų, tai ir ne buvo.

Šių metų lietuviški laikra
ščiai liks labai naudingi is
torijai, nes talpina daugy
bę “protokolų”. Kiekvieno 
ir kiekvienam numeryje 
randame jei ne vieną, tai 
du — tris protokolus. Aiš
ku, kad jie dirba “vienybės 
bendrą darbą”.

keti. Tai tau ir pašelpų ga
vimas! Tuo tarpu lenkai 
pas mus gerokai pašelpų 

I gauna.
' Ypatingai apverktinas pa 

dėjimas yra musų vaikų 
prieglaudos, kurioje vargs
ta daugiau 20 vaikų, kurių 
tarpe daugelis— našlaičiai. 
Vedėja ilgą laiką buvo lie
tuvė moteriškė, bet nemo
kėjusi vesti knygų (kurių 
ir nebuvo), todėl tą praša
lino, o jos vieton klebonas 
paskyrė savo giminaitę. Ta
da vaikams ir užtemė dan
gus! Kas ten darosi, visko 
neišpasakosiu, "pasakysiu 
tik tiek. Prieglaudos glo
bėja buvo viena valdybos 
narių, l Ačiū jai! Rūpinosi

New Britam, Conn. Mus 
vietinės draugystės subru
zdo, kad sušelpus nuo karės 
nukentėjusius mus brolius. 
Čia proga paminėti vardus 
tų draugysčių, kurios ištie
sė savo milaširdingas ran
kas (tik ne tuščias) prie sa
vo nelaimingų brolių, šau
kiančių pagelbos. Apšvietos 
draugystė { (pašelpinė) 15 
dol., Ukėsų Neprigulmingas 
Kliubas 25 dol. šv. Andrie
jaus draugystė (pašelpinė) 
25 dol. Šv. Jurgio draugys
tė (pašelpinė) 25 dol. Visos 
draugystės suaukavo $115'. 
Bet manau, kad ir kitos 
draugystės ne atsiliks nuo 
čia paminėtųjų, nes čia pas 
mus tokia mada, kad jeigu 
viena draugystė aukauja 
kokiam tikslui, tai visos ki- 

j tos ją seka, ne atsilieka. Vi
sos čia* paminėtos aukos, 
kiek patyriau, bus perduo- 

-tos “Lietuvių Dienos” ren
gimo komisijai. Garbė New 
Britaino lietuvių draugys
tėms.

Šitą dailų pavyzdį new- 
brįtąnįečių, turėtų sekti 
kitų kolionijų lietuvių di^t^ 
gystės, aukaujant iš savo 
iždo.

Lietuvos Sūnūs.

Chicago, III. Musų jauni
mas, Vyčiai, iš visų atžvil
gių veikia neprasčiausiai. 
Stengiasi jie praplatinti ap- 
švietą, steigdami vakarines 
mokyklas, kurios turi gerų 
pasisekimų. Jie teipgi dir
ba ir dailoje, lietuvių dai
noje; gyvuoja net keli cho
rai, iš kurių puikiausiai gy
vuoja “Apskričio choras”, 
kuriam, galima sakyti, dar 
tik pradžia, o dainininkų tu 
ri jau apie 60. Neužilgo 
rengiasi suruošti milžinišką 
koncertą. Čia reikia primin
ti, kad L. V. A. Chore da
lyvauja tik įžymesni dai- 
nininkai, kaip va: vargo- 
ninkai, J. Kudirka, Laurai
tis ir kįti, teipgi solistai, 
mokiniai Beethoveno kon
servatorijos; dailiosios ly
ties irgi daug solisčių kaip 
tai p. Pocienė, Račkienė, Fi- 
lipavičienė ir kitos. Choro 
mokytojum yra Beethoveno 
konservatorijos direktorius 
p. A. Pocius, pirmininku p. 
Kazanauskas. Veikimas, ne
vien Apskričio Chore, bet ir 
visame apskrityje, nepras
tai žiuri į ateitį.

Malonu yra veikti ten, 
kur randasi susipratusio 
jaunimo, pasišventusio dir
bti šventai idėjai. Ir ištikro 
džiaugsmas ima išvidus ju
dant tiek prakilnaus jauni
mo. Jų judėjimas ir pasiš
ventimas, skatina ir mane 
stoti jų eilėn ir kartu ženg
ti pirmyn.

S. Dainoriųs.

AMERIKOJ. ma, nubodo jiems tos jau 
Cleveland, Ohio. Nedėlioj, I rinkliavos, skaitymas karės

Spalio 15 d. Clevelando Lie- 
tuviškas-Tautiškas Benas 
buvo surengęs šeštą iš eilės 
didelį koncertą Vorwaerts 
Turn salėje. Programas su
sidėjo iš įvairių muzikališ- . .. . 
kų veikalėlių, tarpan kurių Spalio 2 d., vietos L. Š. 
įėjo solo kometos p. K. Bu- K-tas pasiuntė vardu Dr. 
cio ir baritonas p. Vilimai- Basanavičiaus, J. Vileišio, 
čio. Publikai labiausiai pa- J- Biržiškos, J. šaulio ir A. 
tiko šie šmoteliai: March, Smetonos $500,00; po $100,- 
Washington Grays, Caprice kiekvienam išdilinimui 
The Whistler and his dog, nuo karės nukentėjusiems 
Hunting scene, The dance lietuviams. Pinigai pasiųsta 
of The Gablins (Ghost’s) ir Per “The Jewish Private 
The Musicans Hold up (a Belief Transfer for War 
Lucky Strike), kuriuos grie Sufferers” komitetą, New 
žiant buvo girdėtis paukš
čių čiulbėjimas, vakaro var
pų balsai, šunų lojimas, sau 
dymas ir tt. už ką publika 
dėkavojo gausiu delnu plo
jimu. Koncertą pagrąžino • 
teipgi Beno dirigentas p.) 
Juozas Narovec (čekas),! 
kuris su savo dviem sunais 
ir trečiam akompanuojant, 
išpildė visą eilę solų. Pirmas 
Harry Narovec griežė solo 
ant smuiko, antras Eddy 
ant cello ir dirigentas 
Juozas Narovec ant korne
to, klarneto ir saxaphone. 
Paskui tie patįs akompo- 
nuojant, ant smuiko, kler- 
neto ir cello sugrajino Sele- 
ction, from Lithuanian Na
tional. Tas šmotelis yra su
taisytas paties p. JGNaro- 
vec, kurin įdėta daug lie
tuviškų dainų meliodijų. 
Klausant tų sutartinių, švel 
nių dainų, meliodijų muzi
kos tonuose, pavizdžiui: 
“Ant marių krašto Palan
gos miestelyj”, jautiesi su
žavėtu. Koncertas išėjo kuo 
puikiausiai. Gaila tik, kad 
musų žmonės ne muzikališ- 
ki, nes laike programo ant ______
balkono buvo kitas koncer- šią žiemą salės, i 
tas, kur pakampiais bure-prakalbų, prelekcijų, etc.: pij^’p7^“rė' ” ctevehndo 
lai vaikinų su merginomis Sumanymas gana puikus, jaunimą. _

kėlė lermą ir kumščiavos:. ■
Reikia pažymėti, kad net 
tas jaunimas laike progra
mo nemandagiai elgėsi, ku
ris priguli prie vietinių dai- 
los draugijų ir skaitosi vei
kėjais. Salėje tvarka buvo 
pusėtina, nes moterįs ir mer 
ginos buvo žvedžiotojomis. 
Publikos išpradžių buvo 
mažai, bet paskui prisirin
ko pilna salė. Po koncertui 
tęsėsi šokiai iki vėlai nak
čiai. Ant galo buvo išlaimė- 
jimas trambono, kurį benui 
padovanojo p. S. čeflauka. 
Laimėjo p. K. Bucis. Garbė 
C. L. T. Benui už tokį pui
kų koncertą.

žinių, kalbėtojų kalbos apie 
karės baisenybes, nes žiūri
ma į tai, kaipo į paprastą 
daiktą, su atbukusiais, ap
sireiškianti kasdienini da
lyką, jausmais.

York, N. Y. Neperseniai 
tas pats komitetas išsiuntė 
$500,00 į Petrogradą. Ko
miteto ižde dabar, pridėjus 
nuo p. Martaus prakalbų 
surinktus pinigus, randasi 
apie $180,00. Kaip tik gaus 
žinią apie pasiųstų pinigų 
gavimą, Vietos Komitetas 
mano pasiųst ir paskuti
nius.

Spalio 15 d. p. Cibo sve
tainėj atsibuvo TMD 7 kuo
pos parengtos prakalbos. 
Kalbėjo vietos Šaižiausios 
Širdies Viešpaties Jėzaus 
naujosios liet. parapijos 
kun. Mickevičius. Kalbėjo 
dviejais atvejais: pirmą 
kart apie TMD. naudingu
mą, antrą — apie “Lietu
vių Dieną”. Žmonių buvo 
prisikimšus pilna salė, apie 
600 ypatų. Prie kuopos pri
sirašė keli nauji nariai.

Toliaus Sandaros ir TMD 
kuopos rengia visą eilę pas
kaitų. Sumanymas teip pat 
yra sukviesti visų vietos 
draugijų parinktas ypatas 
ir sutverti tam tikrą “Lavi
nimosi ir Apšvietos” komi- 
tetų, kurs rūpinsis gavimu rlojĮ kT'įT&dorius 

rengimur ir ^„3 šv Jurgiopara.

Kansas City, Kan. Han
sas City, Mo. ir Kansas Ci
ty, Kan., beveik vienas mie
stas, nes tie du miestai yra 
susilieję.

Kansas City, Mo., lietuvių 
randasi visai mažas skai
čius. Bet Kansas City, Kan. 

j yra 80 šeimynų ir apie tiek 
pavienių, čia randasi teip

Cleveland, Ohio. 14 dieną Jau. įr lietuviška parapija, 
Spalio, šv. Jurgio parapijos ^uri°Je klebonauja kun. A.

- Tamoliunas.
Spalio 8 d. buvo lietuvių

Giedorių draugystė surengė 
vakarėli, atsisveikinimui su
savo mokintojum p. Kimu- susirinkimas. J. šemoliu- 
čiu. Vakarėlis atsibuvo Ma-inas’ . trumpai prakalbėjo į 
roto salėje prie E. 79 gat- pririnkusius ; __' • ; 2. 7^ - Pririnkusius apie karę ir 
vės. Susirinko apie 30 ypa- vargin££ padėjimą musų 
tų. Prie vakarienės links-'^engenčių-lietuvių, Lietu- 
mai besikalbant, pirminin- v?^e'. ^°. Prakalbai susitvė- 
kas p. F. Baranauskas sve- r^ ketinis komitetas, rupin 
čiams paaiškinęs vakarėlio aukų rinkimu “Lietuvių
tikslą, pratarė pasveikini
mo žodžius p. Kimučiui ir p. 
A. Vismanui, naujam var- 
goninkui. P. Vismanas pa
sakė trumpą prakalbėlę, ku-

. ... . . .. avcaki ouuimvjc K V-bet nežinia ar Įvykęs jis ga-;vena ir patarė ir ant toliau8 
!es UZS!laikyti, nes tamsus nepaiiauti darbuotis. Kimu- 
pohtikavimas pas mus ir tis keliais žodžiais savo kai
triausius užmanymus sug- atsisveikino giedorius 
nauja. Kataigi žmonės, su- ir ragin0 ^„0^ ateit

je. P. M. Šimonis sudėjo ge
rus linkėjimus naujam var- 
goninkui p. Vismanui, p. B. 
Skripkauskiutė sudėjo ge
rus linkėjimus p. Kimučiui 
ir jam padėkavojo už dar- 
bavimasi. P. O. Žvingiliutė 
priminė mus nelaimingą tė
vynę ir ragino paaukauti 
kiek mus nelaimingiems bro 
liams, nukentėjusiems nuo 
karės: F. Baranauskas fr J. 
Marozas aukavo po |1.00.

manytojai, butų užtektinai į( 
apsišvietę, arba bent jie no-1 
rėtų tikrai apsišviesti, kitas | 
butų reikalas, tečiaus kaip 
dabar dalykai musų tarpe 
dedasi, sunku tikėti, kad ir 
švenčiausi darbai pas mus 
taptų įvykdomi. Na, prisi- 
dėsim prie darbo, nežiūrint 
ant nieko, o rezultatą ma
tysime vėliaus.

Spalio 28 d. yra rengiama 
virš minėtos lietuvių naujos 
parapijos milžiniškas ba-

Dienoje”, iš šių ypatų: Kun 
A. Tamoliunas, pirminin
kas, B. Strumila, sekreto
rius ir A. Granauskas, ka- 
sierius. Komisija susineŠi- 
mui su svetimtaučiais, ang
lų spauda etc. Kun. A. Ta
moliunas, M.’Muller ir J. 
Šemoliunas.

Spalio 15 d. atsibuvo mi
nėto komiteto susirinkimas, 
kur tapo plačiau apkalbėta 
ir išdirbtas planas kaslink 
aukų rinkimo “Lietuvių 
Dienoje”.

Volungė.

Piniguočius Clew jau ap
skaitė, kad karei pasibai
gus, atstatymui Belgijos ir 
Francuzijos provincijų reika 
penkių bilijonų dolerių. O 
kasžin kiek reiks atstaty
mui Lietuvos, Lenkijos ir 
tam panašiai? Be abejonės, 
nė kiek ne mažiau. Tik klan 
simas — kur tie bilijonai?

MMi



jau

mis kitos srioves, nors nuo vardu.
Teip pasidarbavus tą dėl, kad yra silpnas. Bepig

męs busime nereikalauja nieko veikti,

kad

pageidaujamu dalyku. Jausavo darbą, kiekvieną žing-

praleis visą dieną ant oro,

kurie

pasirodytume 
užkietėjusiais, 
ir tinginiais,

Rodosi skaitytojai supras 
ir be aiškinimų, kad mokė-

ir ga- 
aukas 
ir ten 
finan-

liko
Tai-

skaudės ar per trumpa bus 
miego, kad ankščiau atsikė
lus, kelkime ir eikime rinkti 
aukų.

sitarnauti.
Tai paskutinis mus atsi

šaukimas Į Jus, broliai ir se 
sers.

negalima apkainuoti. Jų bus O vienok jis kartą suklydo, 
didelė ir brangy tos dienos nes pasitikėjęs savim, par
auks ant tėvynės aukuro. 1 davė savo ūkę, persikėlė j 
Bet turime atminti, kad to- miestą ir pasiėmė vesti drą

su 
mi-

darbo, kurio nuo mus rei
kalauja musų tėvynė. Ne
manykime sau, kad męs 
teip darbuodamiesi nusk- 
riausime save. Jeigu jau ir

Musų silpnybes.
Silpnybė tai yra žmogaus 

prigimtas daiktas, dėlei ku-

kaipo tautos 
tautos

vienas klausimas:

bent vakarines. Tūlose lie-j 
tuvių kolionijose lietuviai 
net patįs pradėjo steigti va- 

Žmogus gyveno ant karines amatų mokyklėles.

tai la

Paskutiniu kartu.
Mieli broliai ir sesers! 

Galbūt jau Jums nubodo

Bostono lietuviai. Kunigas to darbo, nes ateinantis 
Milukas, kurs kaip jau pir- “Dirvos” i-------1- — ’
miau rašėme, tvėrė atskirą po “Lietuvių Dienos”. . •. • •  • __• n -- «T TVIsvnnV
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gEinok visi susivienijo ir lau- aukų ir prie šukavimo “įte
ikiamoje dienoje dirbs visi tuvių Dienoje”. Ateinan

ti____ “ " ~ 't čioj savaitėje męs Jus ne-1
pačiomis išlygomis kaip ir raginsime, nekviesime prie
išvien. Jie susitaikė tomis

Uždaryta lietuviška ban
ką. Laikraščiai skelbia, kad 
valdiški inspketoriai per
žiurėjo Chicagoj vedamą J. 
M. Tananevičiaus banką ir 
surado, kad trūksta pinigų. 
“Draugas” rašo, kad banka 
uždaryta 60čiai dienų ir pa
vesta valstijos bankai vesti 
Tananevičiaus bankos rei
kalus. “Dzįennik Narodo- 
wy” skelbia, kad advokatas 
J. Hansen įnešė skundą tei
sman, reikalaudamas atly
ginimo 2000 dolerių, kurie 
jam toje bankoje priklauso 
kaipo komisas. Tame pačia
me teisme, Kazys Krenas 
(?) ir Uršulė Kūnas, turi 
irgi reikalus su taja banka 
nejudinamoje nuosavybė
je. “Katalikas” sako, kad 
Tananevičiaus bankoje vis
kas yra tvarkoje ir netru
kus bankos reikalai pagrįž 
į paprastas vėžes ir bankos 
reikalai bus vedami kaip ir 
buvo. “Dziennik Związko- 
wy” sako, kad jau nuo ke
lių savaičių vaikščiojo gan- 

’ • das, kad Tananevičiaus ban 
ka bankrutys. Tananevičius 

'stengėsi užkirsti kėlę tiems 
paskalams ir kad užpildyti 
bankos pinigų stoką, jieško- 
jo paskolos, bet buvo veltu 
ir Tananevičius nerasda
mas išėjirho, padavė bankru 
to prašymą teisėjui Landis, 
kurs prašymą priėmė ir Ta
nanevičiaus banka šiądien 
yra jau “receiverio” ranko
se. Tananevičiaus banka. 
turėjo apie 3000 depazito- 
rių, daugiausia lietuvių, ku
rie, pagal p. P.ingerio nuo
monę, negaus daugiau kaip 
50c. nuo dolerio. Depazitų 
llh-ejo^buti iki $500,000, o 
pati banka su visais įtaisy
mais ir namais išneša vos 
$120,000.

Lietuvos reikalams, yra ne 
išmintingu darbu, kaip ly-! 
giai ir ne išmintingai dary
ta spėjimai, kad surinkti 
pinigai sunaudota “Drau
gui”. Bet kur ta Viltis?

Tai biskį vestuvės. So. į 
Bostone atsibuvo vestuvės 
A. Ivaškevičiaus su O. Ja-, 
kimavičiute. Kad buvo ves
tuvės, tas nesvarbu, bet* 
svarbu, kad tose vestuvėse 
surinkta $209,85 Lietuvos 
Gelbėjimo ir Lietuvos Au
tonomijos fondams. Stam
besnes aukas davė patįs jau 
navedžiai 100 dol. Jurgeliu- 
nas, Matus, Kavaliauskas, 
Jakimavičius, po 10 dol. Ki
ti davė penkines ir mažiau. 
Žinoma, kiti aukavo mažai, 
kiti nieko, nes iš 350 svečių 
surinkta tik suvirš 200 do
lerių. Bet visgi tai nepapra
stos vestuvės, kuriose tiek 
aukų surinkta.

ar kito darbo, o turintis ko 
kį nors speciališką patyri
mą, toks darbininkas jau 
skaitosi amatninku. Amat- 
ninkas greičiau gauna dar
bą ir geresnį užmokestį už 
savo darbą, prie tam švare
snis ir lengvesnis darbas. 
Prie šiądieninių sąlygų, da
rbavietėse, darbininkas, jie- 
škantis darbo tik ir yra 
klausiamas, kokį amatą mo- . 
ka. Nemokančiam amato, 
speciališko patyrimo kokia
me bent darbe, vieta prie 
darbo nėra gaunama, o jei 
kur toks darbininkas gauna 
darbą, kur nereikalauja spe 
ciališkų patyrimų, ten sąly
gos sunkios, nes darbas sun • 
kus, nešvarus ir menkai ap
mokamas. Bet ir tokių dar
bų šiądien yra nedaugiausia 
ir dėlei žmonių daugybės, 

i tokių, be jokio patyrimo, ki 
■ taip sakant, paprastų dar

bininkų labai mažai yra rei
kalaujamą.

Tokioms aplinkybėms ap
sireiškus, persikeitus ir kas 
dien keičiantės išdirbystės 
sistemai, žmonės suprato, 
kad reikalingu yra lavintis 
amatų, kad butų lengviau 
galima gauti darbas, kurs 
šiądien yra beveik vienati
niu valdovu neturtingų žmo 
nių, kurie turi gyventi tik 
iš savo rankų darbo. O vie-

dėl silpnumo jis daro klai
das. Mums yra žinoma, kad 
ligonis kada nusilpsta dėlei 
karščio, jis klejoja, nustoja 
sąmonių, šneka niekus ir

i kitokių aplinkybių verčiami 
negalės eiti rinkti aukų. 
Kuomgi jie galės tą dieną 
pasitarnauti savo tėvynei? 

Tie, kurie tą dieną dirbs 
i fabrike, privalo gauti leidi- tiki į tą, ką jis šneka. Jeigu 
mą fabriko perdėtinių iri jį kas stengtųsi pertikrinti, 
tarpe darbininkų tame fab- jis nesileis, karščiuosis, 
rike parinkti aukų. Aiškinti pyks ir galiaus netekęs spė- 
dalyką perdėtiniams daug kos, išeis iš proto arba 
nereiks, o reikalui esant i mirs. Taigi ligonis visuomet 
galima jiems parodyti yra silpnas, bejiegis, klaitįin 
spaudintų lapeiių ar gas ir todėl ligonis visuo- 
_______ ~ ” i vi- met yra laikomas ligoniu ir 

ant mus brangios tėvynės sur yra išplatinta ir bus ai- niekas jam nedaro kliūčių, 
aukuro, laiko jau neliko. Li- i šku. Apart to, fabrikuose kad jo gyvasčiai nepaken- 
ko tik pasitiktitądieną,pir- dirbanti lietuviai, kurie neis 
mąją dieną Lapkričio, kaipo rinkti aukų, privalo tos die- 
svarbiausią dieną Amerikos nos savo uždarbį paaukauti 
lietuvių istorijoje. Todėl nukentėjusiems nuo karės, 
šiuomi, paskutiniu kartu Pramoninkai ir kanceliarijų 
kviečiame visus brolius ir darbininkai, kurie tą dieną 
seseris, nepamiršti tos die- negalės pasitraukti nuo sa- 
nos, nepamiršti jos prasmės vo darbo, tos dienos uždar

bį ir pelną privalo paaųkau 
ti nuo karės nukentėju
siems.

Tai viskas ką galima vei-.mas ir tai klaidas dirba to- 
kti.
vieną dieną, kuri yra ati- su silpnu žmogum, jeigu jis 
duota mums, męs busime nereikalauja nieko veikti, 
galėję jaustis atlikę dalį tad suprantama, jis ir klai

dų nepadaro, o jei padaro 
tai bent kiek mažiau. Bet 
bėda su tokiu, kuris silpnas 
būdamas, nesupranta, kad 
jis yra tokiu ir dėl to neži
nojimo, mėgina dirbti tokį 
darbą, kurį dėl savo silpny
bės negali atlikti. O lenda 'nok apsireiškus idėjai mo- 
visur ir viską mėgina vei- kūrimosi amatų, 
kti, tankiai net tikėdamas,; ' 
kad jis veikia gerai, kuo
met iš to jo veikimo tik blė- 
dis ir pragaištis. Bet jis to 
ne pajiegia permatyti, ne
pajiegia suprasti, nes yra 
bejiegis, silpnas ir dėl silp- ' silpnybės pasirodė, kad jie 

klysta. Ir nors kiek vėliaus 
dauguma iš anų priešgynų 
patįs pradėjo sekti tą idėją, 
mokintis amatų, vienok prie 
šinimosi idėja pas daugelį 
dar ir šiądien yra. užsUiku-^. 
si.

Neseniai vienoje lietuvių 
kolionijoje buvo prakalbos, 
kur kalbėti buvo pakviesta 
moteriškos lyties ypata 
(kad ne įžeisti ypatas, vietą 
ir kalbėtojos vardą neminė
siu), profesionalė ir inteli
gentė. Po prakalbų prasi
dėjo “užklausimų davimas • 
ir jų aiškinimas”. Čia duo
dama
“Ar verta remti amatų mo
kyklas ir ar verta mokintis 
amatų”. Nežinia, ar tas 
klausimas buvo duotas juo-

čioj savaitėje męs Jus ne-

7 
komitetą, irgi prisidėjo prie 
vienybės darbo.

Taigi galima pasidžiaug
ti, kad nors po tiek vargo, 
ginčų ir laiko aikvojimo, lie 
tuviai pradeda susiprasti ir 
pirmiaus ąkaldomas savo 
spėkas, glausti į krūvą.

Iki “Lietuvių Dienai” 
jau tik keturios dienos, 
gi, laikas, kurį neseniai skai 
tėme mėnesiais ir savaitė
mis, jau praėjo. Rengtis 
prie tos šventos dienos, ku
rioje turėsime sudėti auką kortų, kurių šiądien

Vienas, vienas ir vienas. 
Kaip jau žinoma, Amerikos 
lietuvių visuomenė yra pa
siskirsčius į tris srioves: 
Tautininkų, klerikalų-kata- 
likų ir socialistų. Kiekviena 
iš tų sriovių mano, kad ji _________
yra geresnė už kitas, tik i^titelbTAtaiinkitef kad ta 
kaip kada, ne tyčia savo (jjena yra paskirta mums,

kus; leidžiama jam klaid
žioti, kol apleis jį karštis, 
atvės jo smegenįs ir pagrįš 
į savo stovį.

Bet silpnybės ir klaidos 
yra nevien pas ligonius, ku
rie netekę jiegų, karščio var 
ginami, guli lovoje. Silpny
bių turi kiekvienas ir dėl tų 
silpnybių dirba klaidas, ar 
tai veikdamas, ar kalbėda-i gėrybes sulygina su gėrybė- svetimiems> 

mis kitos srioves, nors nuo žmonėms, 
tokio prasitarimo greitai svetįmos šalies valdžios, ku- 
atšoka. Teip dabar Darbi- rĮoje kviečiami svetimų tau 
ninkas nepasigailėjo pagy- žmonės, kad neštų pagel- 
rimo žodžių klero-katalikų musų tėvynei, musų tau- 
sriovei, kurios artį pastatė i musų' broliams ir sese- 
ir socialistų sriovę. Lais-įrjms^ neturintiems namų, 
vė „pritardama Darbiniu- neturintiems maisto, netu

rintiems drabužio nė pasto
gės, gyvais esantiems po 
nuogu dangum. Tad, jeigu jaustumėsi kiek skriaudos, 
svetimos šalies valdžia at
jautė mus brolių ir seserų 
likimą ir paskyrė vieną die
ną kiaurai visą šalį dėti au
kas jų sušelpimui, jeigu sve
timų tautų žmonės darys 
milaširdystės darbą, vieni 
duodami aukas Lietuvos su
šelpimui, kiti prisidėdami 
darbu, eidami prašyti aukų, 
tad parsieina mums patiems kad tą viena dienelę nepa- nybės jis daro jau tris klai- 
pastatyti sau klausimą: ką švęstume savo tėvynei, męs 
męs turime tą dieną veikti, pasirodytume išgamomis 
kaip jaustis toje dienoje? svetimtaučių akyse. Panie- 

Jaustis toje dienoje męs ka mums butų. Todėl pasi
turime, kad esame Lietuvos stengkime šitą vardą ne už- 
sunųs, turinti garbę, kad 
mus tautos vardas tą dieną 
yra žinomas kiaurai visą 
Suvienytų Valstijų republi- 
ką. Turime jaustis, kad ta 
diena yra mus, lietuvių, ir 
kaipo tokią dieną męs turi
me išnaudoti Lietuvos ir lie 
tuvių naudai.

Veikti tą dieną męs turi- rių žmonės dirba daug klai- 
me prakilnų ir šventą dar- dų, o kad kiekvienas žmo- 
bą, dėdami ant savo tėvynės gus turi savo silpnybes, tad 
aukuro visus savo pasisten- ir be klaidų žmogų niekur 
gimus, visus savo gabumus, nerasime. Rods, yra žmonių 
visą savo energiją. JCas gy- (ir tai daug) tokių, kurie 
vas, kas gali iš namų išeiti yra labai atsargiais ir toki 
ar iš darbo pasitraukti, vi
si eikime rinkti aukų ir tai 
eikime su taja minčia, kad 
einame dirbti savo tėvynei.
Atminkime, kad męs savo sakyti, 
visą gyvenimą dirbame sve- 

( timiems, dirbame patįs sau, 
o savo tėvynei, savo tautai 

‘Lietuvių *Die- ^išiol męs nesame dirbę, ir 
... ............. , _____ ’ nos”. Mums ir patiems jau to<^l turime šią dieną jai 
ir tikimasi, kad majoras ne- pabodo kas savaitė kalbėti padirbėti. Tą dieną, nė vie- 
kur dings, turės leisti. Da-1 apie tą patį dalyką, tankiai įna8 nePaisėkime, ar lis, ar 
lykai visgi keistai eina. Ka- apleidžiant net kitus reika- S^8S, pagada ar ūkana bus, 
da jau prie tos dienos ren-!lus. Bet męs tą darėme to- e^me rinkti aukų. Nepai- 
giamasi ir leidimo nėra. Rei: dėl, kad mus pareigos, kai- ^kime, jei kuriam galvą

Nauji paskalai apie dien
raštį. Pereitą vasarą buvo 
pasklidęs gandas apie stei
gimą Chicagoj naujo dien
raščio. Ir ištiesų ten buvo 
rengtasi prie naujo dienraš
čio, tik upui perėjus viskas 
nutilo. Vėliaus buvo paleis
ta paskalas, kad tuom dien
raščiu norėta “padžiauti” 
So. Bostone einančią “Atei
tį”, kuriai net “ultimatum” 
buvo pasiųsta. Pasirodžius, 
kad tai buvo tik prasima
nymai, vėl viskas nutilo. Ir 
vėl šiomis dienomis nauji 
paskalai, k.~a tas dienraštis 
rengiamas išleisti, tik jau 
ne. Chicagoj, kaip pirmiau 
buvo sakyta, ir ne Chmie- 
liausko su kompanija, bet 
Waterburije, Karužos 
Povylaika, tarpe kurių 
nimas ir Yčo vardas.

Paskalai paskalais pasi
liks. Tik stebėtina, kad tuos 
paskalus leidžianti laikraš
čiai pasiskubina pasigirti, 
jog jie apie tai gavę žinią 
“iš patikimų šaltinių”; O 
tie “patikimi šaltiniai”, jau 
ne kartą pasirodė tik muilo 
burbulais.

kui”, pripažįdama teisybę 
pažymi, kad socialistų ir 
klero-katalikų spauda turi 
didžiausią įtekmę miniose, 
o tautininkų .... ką čia ir 
kalbėti. Nieko. Taigi, tau
tininkų sriovė stovi vidury
je (nebereikalo ir vadinasi 
“vidurine” sriove) ir lyg ta 
uola, skalaujama dviejų, 
priešingų sau vilnių: iš vie
nos pusės “D”, o iš kitos — 
“L”.

tai visgi tas mums atlygins, 
nes pasirodysime, kad męs 
esame žmonėmis civilizaci
jos, sūnumis ir duktereri- 
mis civilizuotos tautos, kuri 
šiądien šaukiasi pagelbos. 
Atminkime, kad jeigu męs 
šioje dienoje 
be jausliais, 
apsileidusiais

radosi 
daug tokių, silpnų žmonių, 
kurie griežtai buvo priešin
gais tokiai idėjai. Žinoma, 
jie priešinosi, kad buvo sil
pni, nes nepajiegė suprasti 

i idėjos svarbumo ir dėlei tos

Skiria dovanas. Laikraš
čiai skelbia, kad p. M. Yčas 
ir kun. J. Žilinskas, nuvykę 
į Wilkes-Barrius, pažadėjo 
dovanų 100 dolerių tam, kas 
surinks daugiausia aukų 
“Lietuvių Dienoje”. Taigi 
čia proga laimėti prizą ap
sukriam aukų rinkikui. Tik 
visgi dalykas gana keistai 
atrodo,- kad prizais varyti 
agitaciją rinkikų tarpe, kuo 
met vietiniai komitetai ne
leidžia tam panašių dovanų 
dalinti atsižymėjusiems rin
kikams. Centralinis Komi
tetas išmintingai pasielgtų, 
kad atmestų tą gerbiamųjų 
svečių pasiūlymą, jeigu tai 
teisybė, nes kitaip elgian- 

' ties, bus daromi užmetimai, 
kad ta dovana imama iš tų 
pačių aukų ir tokiu budu 
apgauliojami aukadaviai; 
kurie savo aukas duoda ne- 
tokiems tikslams.

Daktarų yra, trūksta mo
kintojų. Pirmiaus rašėme, 
kad Lietuvoj stoka medeci- 
nos daktarų, ir kad p. Yčas 
su kun. Žilinsku atkeliavo 
Amerikon su tikslu, kad su 
radus daktarų, kurie sutik
tų keliauti į Lietuvą. Lan- 
kantės čia p. Yčui ir kun. 
Žilinskui, mums paaiškinta, 
kad užtektinai randasi dak
tarų, kurie sutinka keliauti 
į Lietuvą. Žinoma, tas turi 
būti atlikta su leidimu Vo
kietijos valdžios. Tūli Ame
rikos lietuviai veikėjai, ta
me darbuojasi, tariasi su 
Vokietijos valdžia. Pasigen
dama tik mokintojų, kurių 
geidžiama irgi tarpe ameri
kiečių surasti būrelį, 
pasiuntus į Lietuvą.

Apie miestų valdžios lei
dimus. Kiek matosi, tai vie
tiniai komitetai, rengianti 
“Lietuvių Dieną” lietuvių 
kolionijose, dar neturi mies 
tų vadžios leidimo rinkti 
aukas gatvėse. Paimkime, 
kad ir New Yorko kolioni- 
ją, kur dar kalbama apie musų raginimai ir agita- 
miesto majoro ne simpati- vimai prie “1 
žavimą “Lietuvių Dienai”

Kun. Maliausko surinktos 
aukos. Neteip labai seniai 
laikraščiuose buvo keliama 
trukšmas, kad iš Lietuvos 
atvažiavęs kun. Maliauskas, 
važinėdamas po Amerikos 
lietuvių kolionijas rinko au 
kas neva nukentėjusiems 
nuo karės lietuviams, neva 
laikraščiui “Viltis” 
liaus tas surinktas 
nusinešęs į Chicagą 
sukišęs į “Draugo”
sus. Dabar “Pažangoje” 
randame žinią, kad kun. 
Maliauskas “Vilčiai” surin
kęs $6,663,82. Išlaidų turė
jęs $498,86. 600 rublių pa
siųsta į Europą, o $604,96 
sudėti Chicagos bankose.

Rinkimas aukų privatiš- 
kiems tikslams tokiame lai
ke, kada aukos renkamos

kia žinoti, kad miestai tu- po lietuvių, nuo mus to rei- 
ri savo tiesas, savo autono- lavo, mus užduotis tarnauti 
mijas ir jos nesiriša su pre-, savo tautos reikalams prie 
zidento proklamacija, tad to mus vertė. Tokiame mo
ta proklamacija miesto vai- mente, tokiame svarbiame 
džios negali priversti, kad reikale, kaip kad artinan- 
tą dieną leidimas butų iš- tės “Lietuvių Dienai”, jei

žmonės klaidų išvengia. To 
kius žmones męs vadiname 
laimingais, turinčiais giliu- 
kį ir tt. Bet reikia tiesą pa- 

kad tokie žmonės, 
kuriuos męs sprędžiame 
esant laimingais ir giliukin- 
gais, jie tokiais yra tik iš
imtinuose dalykuose, kuo
met kituose, atskiruose da
lykuose, kuriuose jie neturi 
praktikos, yra silpnais ir 
klaidingais. Palyginimui 
imkime, kad ir šitokį pavy
zdį. 1
ūkės ir jam viskas gerai se
kėsi, todėl, kad jis visame

tą dieną leidimas butų iš
duotas. Bet, kad ir kitaip 
butų, tai Visgi toks nesirū
pinimas leidimo gavimu 
gana prastai atrodo. Juk 
laiką vilkinant miesto val
džia gali kam kitam leidimą 
išduoti tai dienai, nu ir kur 
tada lietuviai dings?

New Yorko lietuviai susi- 
vienyjo. New Yorko lietu
viai turėjo daug darbo link 
“Lietuvių Dienos”. Turėjo 
daug susirinkimų — konfe
rencijų, kur pasitarimuose 
buvo fcarščiavimųsi, ginčų 
ir skaldymus!. Galiaus vie-

kas tyli, sunkiai nusideda 
prieš visuomenę.. Męs to
kiais nusidėjėliais būti ne
galėjome ir todėl negalėjo
me tylėti, negalėjome viską 
leisti pro ausis ir akis, ir 
negalėjome neraginti Jus 
prie to svarbaus darbo, ku
ris stovi prieš musų akis, 
prieš akis lietuvių visuome
nės. Todėl męs šaukėme 
prie darbo visus lygiai, ne 
atsižvelgdami į keno bent 
pažiūras ar įsitikinimus.

Tad ir žiuomi kartu, pas
kutiniu kartu Jus ragina
me prie darbo, prie rinkimo

das; viena, kad mėgina dir
bti darbą, kurį nepajiegia, 
antrą, kad tiki, jog jis gerai 
dirba ir trečią, kad jis ne
supranta, jog jis yra bejie- 
giu. Tokiu budu žmogus pa
daro tris klaidas vienu sy
kiu, kuomet jis yra silpnas.

Silpnų žmonių yra pas vi
sas tautas, yra jų ir pas 
mus, lietuvius, ir tai yra la
bai daug. Pas mus netrūks
ta silpnų žmonių, palaidų, 
jų yra net ir organizuoti 
būreliai. Žinoma, tie būre
liai nėra organizuoti su ti
kslu, kad butų kokia drau
gija, susidedanti vien tik 
iš silpnų narių; susiorgani- 
zavimo tikslas yra visai ki
tame kame ir apie tai čia 
nėra reikalo kalbėti. Aš j kais, ar iš tikrųjų. Vienok 
vien noriu paminėti čia vie- užteks, kad klausinėjimų 
ną mus žmonių, lietuvių aiškintoja pripažino amatų 
silpnybę, kuri nevieną pasta mokinimąsi nereikaligu ir 
to negeriausioje šviesoje ir ne naudigu. Ji paaiškino, 
yra mums kenksminga. kad, girdi, amatų mokyklos 

Nelabai seniai pas mus! tai yra pavergimo įrankiai, 
apsireiškė idėja, kad mokin- kuriose vaikai nuo kudyky- 
tis amatų. Daugelyje vietų, : stės yra rakinami prie dar- 
tarpe lietuvių kilo agitaci- i bo ir tuomi pratinami ver- 
ja lankyti amatų mokyklas, • gauti kapitalistams.

Čia skaitytojas, manau, 
aiškiai matys tokių žmonių 
silpnybes dėlei kurių jie da
ro klaidas, klysta ir nesu
pranta, kad klysta.

Jeigu anas žmogus, kurs 
tokį klausimą davė, pasiro
dė silpnu, tąi dar galima 
abejoti. Gal jis ištiesų ir ne
suprato amatų mokinimosi 
ir mokėjimo naudingumo, 
gal jam neviskas buvo aišku 
apie amatų mokinimąsi, gal 
jis žingeidavo kokių infor
macijų. Bet, kad klausimo 
aiškintoja pasirodė turinti 
tokią silpnybę, tai labai ap
gailėtinas dalykas ir tai ap
gailėtinas tuom labiau, kad 
tokia žmogysta, kuriai tu
rėtų dalykai būti supranta
mi plačiai, pasirodo silpnu
te ir dėlei savo silpnybės 
teip klystančia, kad nesid
rovi net pasirodyti, kad ji 
supranta tik tą mokyklos 
įstaigą, kurią lanko vaikai, 
nuo savo kudykystės, kur

elgėsi atsargiai, kiekvieną amato yra geistinu ir 
_ savo darbą, kiekvieną žing- pageidaujamu dalyku. Jau 

Tie kurie eis rinkti aukų, snį •apgalvodamas iš anksto. Pra^go tie laikai, kada 
.1^ Ir todėl jam viskas sekėsi, zipomų buvo mažiau ir žmo

gal ir bjauraus oro. Jų tos todėl, kad jis vengė silpny- J1®8 Plė šau gyvenimo rei- 
dienos darbas bus brangus, bių ir nepadarydavo klaidų. km®nis' dirbdami paprastus

kių darbininkų, 
tėvynės čTėlei dirb.s 
tą dieną, bus 
bai toli mažesnė dalis lietu
vių, gyvenančių Amerikoje, 
nes didesnė dalis musų vien 
taučių negalės tą dieną pa- 
sitbaukti iš savo kasdieni
nio darbo, kuriuomi pelno 
sau pragyvenimą, ar dirb
dami fabrike, ar vesdami 
savo pramonės skyrių, ar

bužių kratuvėlę, kurioje ne
turėjęs praktikos, nepažin
damas tokio amato reikala
vimų, prarado savo visą tur 
tą ir turėjo eiti jieškoti dar
bo fabrike. Padarius jam ši
tą klaidą, klaidūs jo karto
josi kasdien ir po kelis kar
tus. Mat, žmogus padaręs 
vieną klaidą ir pamatęs ne
pasisekimą, nusimena, nusi
minimas padaro jį silpnu ir

sunkius darbus. šiądien 
žmonių skaitlius yra milži
niškas, darbininkai jau ne
sutelpa prie paprastųjų dar 
bų, o čia ir išdirbinių siste
ma jau persimainė, šiądien 
jau neužtenka kasimo že
mės ar kirtimo medžių, šią
dien jau rolę lošia rankų iš
dirbiniai, kuriuos negalima 
dirbti žmogui nieko nenusi
manančiam apie tuos dar
bus, o dėlei žmonių daugy
bės, išdirbystės reikalauja 
darbininkų tik su šiokiu ar 
kitokiu patyrimu prie vieno



Mrs. Henry Wood.

Padainuosiu jums daine
lę apie socializmą vieną 
Tu socializme, tu nelaba

sis, iš kur tu atėjai, 
Tegul tave ten ir neša jū

sų juodi ponai.

randame

m.

Laimingos kloties.
T—s

nesi

stu.

1

ikišiol
atsa-

CIGONfiS ATSILANKY
MAS. Vaizdelis iš kaimo

lengvatikės moteries gyve
nimo, kuri trokšdama gauti 
sau jauną vyrą, atsilankiu
siai čigonei užmokėjo už, 
“laimės atspėjimą” iš delno i 
ir kazirų, prie tam dar čigo
nė ją prigavo ir apvogė, ne- i 
vien pinigais, bet ir drabu
žiais ir patalyne. Šis vaiz-j 
delis nors turi savyje dalį: 
teisybės, bet silpnai apdirb- 

! tas, mintis perdaug sutrom- j 
pinta. Statyt jį ant scenos j 
neverta.

Komedijėlės. Parašė Ur
šulė Gurkliutė, išleido “Da
rbininkas”, - So. Boston, 
Mass. 1916 m. Puslapių 34, 
prekė 10 centų.

Yrą tai knygelė turinti 
savyje keturis sceniškus 
veikalėlius:

vau.
Izabelė: Gerai (dainuoja): 
Tu stebėtina kaip rožė 
Tavyj slepias paslaptis, 
Mano meilė esi viena, 
Mano laimė, ateitis.

Tat turėkie' viltį miela, 
Buk tvirta, mylėk mane 
Tegul džiaugias’ tavo siela 
Juk karštai myliu tave.

(Jonas užsisvajojęs klauso. Barbora 
liūdna stovi tarpduryje. Baigiant dainuo
ti uždanga pamažu leidžiasi).

Uždanga.
• (Toliaus bus)

Tad nestebėti- 
kad šiądien pas mus 

susidaro iš tokių 
“knar-

kiekvienas rašytojas, kiek- ma. 
vienas vertėjas, savaip ra
šo, savaip verčia. Užtaigi 
korektoriai turėtų juos ge
riau prižiūrėti.

Jcaip ji sako, jie rakinami Į tokių, nėra visai kliudomi, 
prie darbo. nes nėra kur, nėra kam juos

Tokiems silpniems žmo- atvaidinti Mat, svarbesnius 
nėms, suprantama, reikia, ir naudingesnius veikalus 
atleisti, nes jie nežino ką 
daro, nežino ką kalba. Bet 
įsivaizdyk sau, skaitytojau, 
kaip daug blėdies daro žmo. 
nėms tie silpnučiai, kurie 
lyginasi aniems ligoniams, 
klejojantiems dėlei karščio.

Motiejus M.

Kad būtum...
(Motinai) >

Kad butum mane pagimdžius
Paukšteliu girelės,
Bučia linksmai bečiulbėjęs 
Ant beržo šakelės;

Aš lizdelį susisukęs 
Bučia viršūnėlėj
Ir prie manęs būt nereikę 
Tau vargt naktužėlėj.

Būt nereikę tau, matute,
Daug vargelio turėti, 
Negi gailiai verkt sesutei,•— 
Į negyvą žiūrėti!..........

Sugrįžk! — šaukčia motinėlę — 
Iš vargų šalelės! 
O jei gyvą ją matyčia, 
Glausčia prie širdelės. 

Mane mažą tu auginai, 
Supai ant rankelių 
Ir nevieną gal naktelę — 
Nesudėjai akelių! 

Ačiū, tariu tau matute, 
Tavęs neužmiršiu, 
Kiek galėdams tave šelpsiu, 
Jei tik nenumirsiu.

J. Svyrūnėlis

Rytų Pylis
Drama 5-se aktuose 14-je 

atidengimų. 
Lietuvių kalbon vertė.

B. Skripkauskiute.

atvaidinti, reikia daugelio 
gabių ir gerai išsilavinusių 
ypatų, prie to reikia ir ge
rai įrengtų salių, o tą vis
ką įsteigti gali tik tam tyčia 
susiorganizavusi teatrališ
ka trupa, dabojanti vien 
savo darbą ir turinti užtek
tinai laiko išsimokinimui 
atvaidinti ant scenos pasta
tyti rengiamo veikalo, ką 
padaryti jokiu budu negali 
žmonės, kurie fabrike dirb
dami tik vakarais turi apie 
porą valandų atliekamo lai
ko. Tokiose aplinkybėse ir 
negalima reikalauti pasta
tymo ant scenos geresnių 
veikalų ir atsakančio jų at- 
vaidinimo.
na,
“teatrai’
menkniekių kaip
kia paliepus”, “žydas staty- 
nėj” ir kitokių, kurie tinka 
mažų vaikų žaislams, o ne 
ant scenos. Nestebėtina tei- 

;pgi, kad pas mus kasdien 
: eina menkesniu supratiman
vaidinimų prasmė ir jų rei-

Teatrališka trupa
Laikraščiuose 

žinių, kad rytinėse valstijo
se pasidarbavus p. Vitkau
skui, žinovui scenos, suor
ganizuota teatrališka, ke
liaujanti trupa, kuri keliaus 
po lietuvių kolinijas duoda
ma perstatymus.

Kas pažįsta p. Vitkauską 
ir matė jį darbuojantės ant 
scenos, kaip Lietuvoj teip 
ir čia Amerikoj, pasakoja 
apie jo gabumus ir džiau
giasi jo veiklumu. Turint to 
kius liudijimus apie musų 
artistą p. Vitkauską, mums; 
lieka pasidžiaugti ir linkėti 
jam kuogeriausių pasekmių 
jo darbe. Jeigu jo suorgani
zuotai tropai gerai klosis ir 
lietuviai rems ją, reikia ti
kėtis, kad męs turėsime dar 
vieną dailos žvaigždutę ša
lę p. M. Petrausko, kaipo 
scenos darbininko.

Šalia dailos ir muzikos, 
kurią jau turime, mums la
bai yra reikalinga ir vaidi
nimas, kurio pas mus buvo 
ir yra pasigendama. Kaip 
jau yra žinoma, 
mums truko nevien 
kančių, išsilavinusių lošėjų, 
bet ir vaidinimo veikalėlių, 
kurių, galima sakyti, visai savo sunkenybes ir kėblu- 
neturime, bet ir tuos, ku- > mus, kurių netrūksta prie 
riuos turime, nėra kam pa-■ kiekvienos pradžios, 
naudoti. Rods, kiekvienoje 
lietuvių kolionijoje yra lo
šiama “teatrai”, daugiausia 
susidedanti iš vieno ar dvie Į 
jų atidengimų. Lošiama 
daugiausia netikusiose sa
lėse, kuriose nėra reikalin
gų, atsakančių scenų. Apart 
to reikia susidurti, prie to
kių lošimų ar vaidinimų, su 
daugybe, nemalonumų, 
šiądien jei kas statoma ant darosi ir gaila ir pikta. Ge- 
scenos, tai vis tik prie šo-Iriau paklausykime “Atmin- 
kių — gužynių, kuriuos va-{ties rugpjūčio ld. 1916m.” 
dinama*“baliais”. Į tokius 0t, štai: 
vaidinimus susirenka dau
giausiai tik šokikai, ku
riems vaidinimas nesupran 
tarnas ir todėl nereikalin
gas. Susirinkusi tokia pub-

Tu pridirbai visokių šiu
kšlių, biaurybių “Šalau”, 
“Keleivių”, “Laisvių” ir 

“Naujienų” daugybę.
Čia jau ir paprastas pie

menukas paraustų ir “poe
tui” drąsiai pasakytų: “Dė
de, tu sarmatos nepažįsti”.

Na, gana. Visų šašų šios

(Tąsa)
Izabelė (linksmai): Visados.
Severinas: Na, o dabar gal eisime pa

žiūrėti jūsų sodo? _

DVI KŪMUTĖS. Vaiz-j 
delis perstato dvi tamsuhes 
moteris, kurios išleidusios 

knygelės negalima susemti vyrus į darbą ir užmirsu- 
ir į didelį maišą, nes nėra- i sios savo vaikus ir namus, 
sime tos eilutės, kurioje bu
tų kas tinkamo eilėms. Nę- 
kalbant jau apie rimą, rit
mą, rašybą ir kalbą, apie 
kurių reikalavimus, “auto
rius” nėra nė girdėti negir
dėjęs, stebėtis reikia, kad 
tarpe šito naujo poeto “per
lų”, kaip ir nelaisvėje ken- originališkas, 
čia eilės tikrųjų poetų, kaip 
kad Baranausko, Kudirkos,

Izabelė (imdama Joną už rankos): Ei- 
jkim visi pasivaikščioti (išeina).

Scena VII.
Anelė ir Barbora (įeidamos).
Barbora: Tėvelis išėjo į miestą su rei-; 

,. . .... . . - , kalais, mamytė serga, tai aš viena čia atė-dieną praleidžia girksnoda- ■.
mos alų ir degtinę, galiaus i ^au* 
girtos eidamos išsisuka tai 
ranką, tai koją, arba girtos { 
guli ir kuomet vyrai iš dar-: 
bo parėję nori vakarienės, 
jos “serga”. Vaizdelis gana

nuplestas> ka, kaip ir kitoms panelėms. Mat, kiekvie- 
na pyksta ant Jono, kodėl jos nevedė.

Barbora: Tikri juokai. Aš jam linkė
jau laimės ir man dabar yra linksma ma
tyti, kad Jonas paėmė pačią savo vertės.

Anelė: Ji man teip-gi patinka. Iškarto i 
maniau, kad bus labai puiki, bet ne. Tik j 
labai keistai išrodo, kad ji laukia Jono iš 
miesto parvažiuojant teip, kaip katė pelės.

Barbora: To visados galima tikėtis.
Anelė: Viskas butų gerai, bet jau to 

meilinimosi tik nekenčiu. Net šlykštu. Kar
tais kaip pradeda ji dainuoti, tai Jonas 
klauso ir žiuri į ją, lyg butų auksas. Toks 
kvailumas man net galvą apsuka.

Barbora: Bet tame nieko blogo nėra.
Anelė: Kvailumas ir gana. Klausyk, 

papasakosiu ką vieną vakarą mačiau. Buvo 
teip: Jonui skaudėjo galvą ir visą vakarą 
jis gulėjo lovoje. Ji labai nerimavo ir nie
kur negalėjo rasti sau ramios vietos. Pas
kui palikus žiburį, nuėjo pas jį ir nunešė 
puoduką arbatos. Kaip negrįžta, teip neg
rįžta. Manau sau, pažiūrėsiu ką ji ten vei
kia. Nagi žiuriu, kad atsiklaupus prie jo 
lovos ir verkia.

Barbora: Negaliu sutikti su tamistos 
nuomone.

Anelė (lyg užgauta): Būdavo kaip pra
dėdavo Jonui galvą skaudėti, tai sakyda
vau, kad vuostytų kvepiančią druską ir 
gulėtų lovoje iki nenustos, o neverkdavau, 
kaip kvaila (išeina greitai).

Barbora (viena): Ak! Koks laimin
gas yra dabar Jonas su Izabele. Jis tik 
vienas buvo, kurį aš visa širdžia mylėjau 
labiau už viską. Kam jis mane paniekino 
ir vedė Izabelę (žiuri per langą) ? Štai jau 
jie grįžta, reikia pasislėpti, nes negaliu su 
juo susitikti (išeina).

Anelė: Labai gerai, kad atėjai. Na, 
kaip tau patinka Jono pati?

Barbora: Ji man patinka, o kita ver-į 
tus, kas man galvoj. Kokią norėjo, tokią 
ir vedė.

Anelė: Aš manau, kad ir tau nepatin-

DVI SESUTĖS. Vaizdelis 
Vaičaičio, Maironio, Gim- nupiešia dvi seseris, kurių 
žausko, Žilinsko ir kitų (ku viena nestygsta, kad nepa- 
rių mintis, turbut, nespėta vėluoti į bažnyčią, o kita 

kalavimai, • ‘dėlei kurių ne-: sudarkyti ir galbūt tik to- apie ėjimą bažnyčion nesi- 
ir patįs dėl likę cielos) ,net ir Lie- rūpina, tik burną “ 

tuvos himnas įbraklintas mio” prisikrovus, 
lyg Pilotas Į Credo.

supratimo net 
“lošėjai”, kad ir tokių žais
lų kaip “dvi kūmutės” ar 
tam panašių, patįs save ti
tuluoja “artistais” ir “mė
gėjais”.

Dabargi turint prieš sa
ve jaunutę teatrališką, tam 
tyčia organizuotą draugijė
lę, reikia tikėtis, kad lietu
viškoji scena pakils ir męs 
turėsime progą pasigėrėti 
savo vaidinimais, ko galima 
tikėtis iš anksto, jeigu tik 
ta trupa Įstengs pergalėti

į ciugu- 
prišikrovus, veidus 

“pauderiu” tinkavoja ir ant 
sesers rugoja už trukdy
mus. Galiaus dasižinojus, 
kad bus svetimas kunigas, 
greitai įgyja protą, paklau
so savo sesers, išmeta “čiu- 
gumį” iš burnos, nusibrau
kia “pauderį” (ir turbut ei
na į bažnyčią). Vaizdelis ga 
na skystas.

Gailutis.

Dienų užraša.
(Tąsa) 

religija, bet irgi naudingi ir daugel ko pa
mokinanti.

24 Spalio. Rytas ūkanotas, lynoja. Liū
dna dienos pradžia. Atsikėlęs atėjau į vir
tuvę, kur radau atėjusį V. Prašnekinau 
jj:

Raštų apžvalga.
(žiūrėk pereitam nu

meryje).

Kuris kaizerio šlovę ne
šioja.

Klausant tokių fantazijų,

Atmenam męs ta šaly Į 
Kur mes augom suvytam 

lizdely I 
gas'^Susirinkusi tokiTpub^ Cia išrodo’ kad tai ***•; 
lika, kuri nestygdama lau- Hų šeimynos giesmaitės pra: 
kia šokių prasidedant ir ra- džia, o pabaiga tai kokio 
miai nenusėdėdama, kelia ubagėlio vaitojimas, nes bai 
trokšmą, tarpe savęs arza, 
juokus krečia, lošėjams pa
mėgdžioja ir tuomi gadina 
nervus tiems, kurie ateina 
pasižiūrėti vaidinimo. Dėlei 
tokio publikos nemandagu
mo, tie, kurie ateina tokių 
vaidinimų pasižiūrėti, kas
kart labiau atšala ir trau
kiasi nuo lietuviškų vaidi
nimų. Jie greičiau eina pa
sižiūrėti krutančių paveik
slų ar į svetimtaučių teat
ros negu į lietuvišką “teat
rą”.

Apart to pas mus, dėlei 
čia paminėtų kliūčių, vai
dinimo veftę mažina ir per
statymas netikusių veikalė
lių, kurieapartsavotrompu- 
mo susidedadaugiausiaišvie 
nų niekų, kuriuose nėra nė 
dailos, nė skonio. Trumpi 
veikalėliai daugiausia pers
tatomi todėl, kad greičiau 
atvaidinti ir, kad lengviau 
butų galima juos išpildyti. 
Didesni ir svarbesni veika
lai, kurių visgi kelis turime, 
kaip tai: “Išgriovimas Kau
no pilies”, ‘Pilėnų Kunigaik
štis”, “Orleano Mergelė”, 
“Vilius Tell” ir kelintas ki-

Dieve susimylėki
Ir Lietuvos nekoroki 
Sugrąžink mums ramybę 
Ir Lietuvos šventą teisy- 

oę.
Užmiršta pridėti “Amen”

Žydų karalius. Drama ke
turiuose aktuose, penkiuo
se reginiuose. Vertė J. M. 
Širvintas, išleido “Darbinin
kas”, So. Boston, Mass. 1916

Puslapių 59, prekė 30
centų.

Yra tai knygelė pašvęsta 
musų neturtingai scenai. 
Mintis kaip ir siužetas pai
mtas iš Pashos. Vaizdelis 
perstato Christaus nukan
kinimo istoriją, nuo įjojimo 
Į Jaruzalių iki atsikėlimui 
iš numirusių. Gerai atlo- 
šiant šitą vaizdelį, lošimas 
gali padaryti gerą įspūdį 
ant žiūrėtojų, nes mintis ir 
judėjimai pusėtinai apibrė
žti.

Technika knygutės vidu
tinė. Viršeliai dailus, nors 
angalvis sustatytas netiku
siomis raidėmis. Popiera ge 
ra, bet spauda prižiūrėta 
negeriausiai, nes daug lak
štų yra sugniugždinti ir to
dėl vietomis raidės visai ne 
atsimušę. Prie silpnybių ne
galima paslėpti rankraščio 
korytos ne ištaisymas. Dau 
gybė klaidų ir vertėjo silp
nybės kalbos vartojime nai- 

iviškų sakinių ir žodžių kaip 
į va: Manę — mane, žeidžia 
— žaidžia. Jiega — jėga. 
Judviejų — juodviejų. Rėk
smas— riksmas. Apart to 
dar ir tie patįs žodžiai ne- ~___ ____  r____ y
vienodai tariami, nes vienur vieton nė, ar negi (nei kap- 
tariama sutemė, kitur —su
temo. Sumušė — sumušo ir 
tt. Pačiame tekste įdėta iš
našų žvaigždukės, bet išna
šų jokių nėra. Prietam dau-

GIRTUOKLĖ SU BLAI
VININKU. Čia nupiešiama, 
kaip iš darbo parėjęs Vin-i 
cas neranda savo pačios 
Barbės, kuri vėliaus parėjo 
girta ir vieton duoti vaka
rienę, susibarė su Vincu, 
savo vyru. Po ilgų argu
mentų Vincas pažada ją 
prirašyti prie Moterių są
jungos, ji sutinka ir eina 
gulti. Ir tuom viskas užsi
baigia.

Šie du pastariejie vaizde
liai, nors pradžioje turi gy
vumą ir humorą, bet kuo 
toliau, tuo skysčiau eina ir 
ant galo teip praskysta, kad 
nieko juose nelieka ir ga
baus turbut todėl, kad spra 
gą užpildyti, nė iš šen, nė 
iš ten, išsitraukiama Vyčiai 
Darbininkų sąjunga, Mote
rių sąjunga ir tuomi prive
dama prie atsiminimo len
kų priežodžių: “Kaip mokė
jo, teip nusibaigė”.

Apart kito ko, autorei 
patartina nevartot žodžio 
laibas vieton plonas, nei

Scena VIII.
Jonas ir Izabelė.

Jonas (įeidamas): Izabele, tu esi labai 
pailsus, ar ne?

Izabelė: Nelabai. Tu sakai, kad gerai 
pasipažįsti su Minkevičiais?

Jonas: Teip, gana gerai aš juos pažį-

— Labą rytą!
— Labą....... atsakė lyg nenorėdamas.
:— Kaip einasi?
— Nesmagu... miego noriu...
— O ką nakčia veikiai, kad neišsimie

gojai?
— Vaikio j ausi.... pas___ Sakiau

andai, kad jaučiu kokią permainą, tad ir 
susilaukiau; anądien peršalau ir dabar 
plautis kankina, tegul jį biesas 
užbaigėme neilgai trukus ir 
teip praėjo.

25 Spalio. Rytas
valandas nebuvau namie. Parėjęs sėdau 
parašyti į laikraščius žinių.

Man berašant, parėjo šeimyninkė ir 
sako:

— Ar girdėjai, J. Smalskis numirė.
— Kas jam pasidarė? — paklausiau.
— Valkatos sumušė, galvą jam sus

kaldė.
— Už ką?
— Nežinia! Sako, ėjo gatve, o tie jį 

pasivijo, kirto akmeniu į galvą ir pabaig
ta.

— Už ką jam kirto?
— Kas žino? Sakoma, kad airiai turė

jo piktumą už L W. W. uniją, tai mat, at
keršijo dabar. Užmušėjai, sako suimti ir 
palikti kalėjime, kol kas už juos ųžstatys 
kaucijos $5,000. Bet neturiu laiko, nes 
vaikas verkia.

Šeimyninkė išėjo.
Šiądien vėl mačiausi su V. Buvo atė

jęs pas mane. Jis amžinas nobradas; mė
gsta daug kalbėti apie mergas, o ypač apie 
tą, kurią merginasi. Aš pajuokdamas jį pa
sakiau, kad mačiau mieste kitą vyrą vadžio- 
janties jo mergą. Jis nusiminė ir prisispy
ręs klausinėjo, kaip to vyro vardas, kaip 
jis išrodo, šeimyninkė pradėjo juoktis. Jis 
suprato, kad ant juoko jį laikome.

Šiądien peržiurėjau visus savo rank
raščius, surašytus nuo 1902 iki 1912 m. 
Surašyti jie labai prastai, « minčių kelios 
yra geros, todėl rankraščius ir laikausi, 
atminčiai.

Nuėjau su reikalu į pačto stotį. Ten 
radau pažįstamą kaimynę, su kuria valan
dą kalbėjomėsi apie Lietuvą. Galiaus aš 
jos paklausiau:

— Ar nemanote grįžti į Lietuvą?
— Duok tu šventą pakajų su ta ja savo 

Lietuvą!
— Kodėl?
— Arba tu dar nežinai koks ten gyve

nimas, ypač kaimuose? Kiaulės, vištos — 
smirda. Visi valgo ir guli krovoj. Net 
bjauru pamislyti. Ot, kad mieste butų gali
ma nusipirkti stubą, tai gal butų galima 
gyventi, bet kaime..........

Mostelėjo ranka ir nenorėjo daugiau 
apie Lietuvą kalbėti. Bet aš ją vėl pradė
jau šnekinti:

— Aš visgi manau kuomet nors grįžti.
(Toliaus bus)

Izabelė Barbora yra graži mergaitė.
Jonas: Teip, ji yra labai graži.
Izabelė: Ar tu ją niekad nemylėjai?

Pasakyk man, Jonai.
Jonas: Ką tu sakai, Izabele?
Izabelė: Ar tu niekad nemylėjai Bar

borą Minkevičiutę.
Jonas (meilindamasis): Izabele! Kaip

sų tarmėje turi prasmę 
“lyg”). Pirmame vaizdelyje 
pasakyta, kad čigonė pini-1 
.gus “pagavo”. Pagauti ga
lima vištą arba kokį gyvą, 
lekiantį daiktą; pinigus ga
lima tik paglemžti ar pag-

ir “apieravoju ir paliecavo-| gybe klaidų vartojimuose
ju”... O jeigu jums rupi “At; akcentuotų raidžių. ___

Butų labai geistina, kad riebti, bet niekad pagauti. aa galėjau ją mylėti, kad mylėjau tik taveminimas tėvynės”, tai klau
sykite :

Dainų girdim nuo merge
lių

Nuo darželių ir rūtelių
Na, jau na! Mergelių dai

nos teko ir man girdėti, bet 
kad darželiai ir rūtelės dai
nuotų, visgi netikiu, nes 
negirdėjau, ir ne abejoju, 
kad ir pats autorius šitų 
"eilių”, negirdėjo.

Apart visų kitų nesąmo
nių, galima dar “paūžti” ir 
"Naujos eilės”, kurioms jų 
"autorius” pasisavino S. 
Norkaus eiles “Linksmas 
būdams” ir vieton žodžio 
"arielka”, pridėjo žodį “so
cializmas” ir sau traukia vi
sai nemirkčiodamas:

Linksmas būdams kaip

knygeles leidžiant, leidėjai; Pypkėje deginamas yra ta- 
visuomet pasistengtų kuo- bakas, o ne taboka; taboka 
geriausia pažiūrėti korek- yra smulkiai sumalta, ją 
tą. Pas mus šiądien spaudi-tik vuostoma, ar “žaživoja- 
niuose gyvas jovalas. Veik jma”, o ne pypkėje kurina-

— i-i “Rankšluosčio” vardas 
pas mus neva priimtas, bet 
kasžin kam jis tinka, ka
dangi viena, yra tik perk-, 
reiptas lenkų žodis “ręcz- 
nik”, o antra, neturi tikros 
prasmės, kadangi juomi 
šluostoma ne vien rankos, 
bet ir veidas, ir galva ir tam 
panašiai. Geriau vadinti 
“senoviškai”, abrusas.

Technika knygutės yra 
gana daili, spauda aiški ir 
korekta prižiūrėta, galima 
sakyti, gerai.

Vincas.

vieną.
Izabelė: (glausdamosi): Tikiu, mano 

mielas.
Jonas: Užtai turi man padainuoti.
Izabelė: Kokią dainą?
Jonas: Tu žinai kokią aš dainuoda
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Kas yra Osteopathija?
Lietuviškoji visuomenė : 

gerai pažįsta medecinos da- < 
ktarus. Bet yra ir tokių da
ktarų, kurie gydo žmonių 
fiziškas ligas, be vaistų. Iš
tiktųjų, tiktai tiek pasa
kius, butų galima gardžiai 
nusijuokti. Pažiūrėsime to
liaus.

Osteopathija tai yra gre- 
kiškas žodis: Osteon reiš
kia kaulas, o Pathos, skau
dėjimą. Reiškia, kaulų skau 
dėjimas. Taigi šis vienas 
žodis Osteopathija arba kau 
lų skaudėjimas nepaaiški
na dar viso šio gydymo bū
dą; pamatysime vėliaus.

Osteopatiškas gydymo bu 
das tapo išrastas per Dr. 
Andrew Taylor Štili 1874 
m. Dr. Štili buvo buvęs ka
rišku gydytojum laike Su
vienytų Valstijų naminės 
karės. Kaipo žmogus apdo
vanotas gamtos įvairiais 
gabumais, nesnaudė, bet ty
rinėjo ir pasidėkavojant jo 
gabumui, išrasta gydymo 
būdą. Žinoma praeityje, 
kad kiekviena teorija bei : 
filozofija būdavo panieki
nama; ir netik, kad panie
kinama, bet ir pati ypata 
būdavo persekiojama. Dr. 
Štili gyveno mokslo gady
nėje, todėl jam ir neprisiėjo 
pakęsti visų-tų nemalonu
mų, kokius musų senovės 
genijai nukentė, tiktai jo 
Osteopatiška teorija buvo 
ignoruojama.
- Aiškiai žinoma, kad kiek
viena teorija, filozofija ar 
šiaip koki mokšliški išradi
mai nėra toki, koki būva iš 
pradžios, bet .vis gerinasi, 
tobulinasi ir_tam tobųlini- 

••Mfflsigaio nėra. Teip buvo 
ir su Osteopathija. Metai 
po metų Osteopathija tobu
linosi ir dabar pastaraisiais 
laikais pradėjo medecinos 
daktarai ir šiaip mokslo vy 
rai atkreipti atydą kaslink 
šio mokslo.

Dabar Osteopathijos gy
dymo mokslas yra pripažin
tas kaipo legališkas gydymo 
būdas, beveik visose Suvie
nytose Valstijose Amerikos 
ir Europoje, kaipo lygiai 
stovintis su Allopathijos ir 
Homeopathijos (medecinos) 
mokslais. Reiškia, ypata no
rinti gydyti žmones šiais 
budais turi teip jau perlei
sti valstijos kvotimus (exa- 
mination). Šiądien jau yra 
apie 7000 Osteopatiškų gy
dytojų Suvienytose Valsti
jose ir apie tiek Europoje 
ir kitur.

Gydymo būdas. Osteopa
thijos gydymo būdas nėra 
toks kaip krikščionių gydy
mas (Christian Science) ar 
šiaip koks nors tikėjimiš- 
kai-fanatiškas gydymas. Os 
teopatai visas fiziškas ir 
chroniškas (užsisėnejusias) 
ligas gydo visai be vaistų. 
Nereikia suprasti, kad Os- 
teopatai gydo, jeigu žmogus 
pirštą nusipjauna ar koją 
nusilaužia; šis gydymas prie 
kito Surgijos (pjaustymo) 
skyriaus priklauso. Osteo
patai gydo žmones gamtiš
kai — naturališkai. Pir- 

L. miausia atkreipia didžiau
sią atydą į sergančio sąly
gas gyvenimo; pataria kaip 
užsilaikyti sanitariškai, ką 
valgyti, kaip kontroliuoti 
mintį etc. Vėliaus eina prie 
darbo, prie tikrojo gydymo.

Kadangi Osteopatai yra 
žinovai Atonomijos ir Phy- 
zologijos (mokslas apie žmo 
gaus kūną), tad jie aiškiai 

; supranta visą žmogaus ku-

_.....ai 
no sudėjimą. Žmogaus kū
nas, nelyginant kaip maši
na. Visos žmogaus kūno 
dalįs atlieka savo užduotis. 
Kadangi žmogaus kūnas su
sidėjęs iš daugybės įvairių 
celių, ir jos visos koopira- 
tyviškai atlieka savo užduo
tį. Kraujas išnešioja mais
tą po visas dalis kūno. Teip 
dalykams esant, žmogus bū
va normališkame padėjime. 
Bet, jeigu žmogus peržen
gia gamtos įstatymus, per
žengia morališkumo rybas 
ir daug kitų įvairių rube- 
žių, nuo kurių žmogus gali 
apsirgti, tad jau ir atsiran
da kėbleme padėjime. Tai
gi Osteopatai pirmiausia su 
randa ligos priežastį, po 
tam gydo mekaniškai, •pa
vartodami manipulaciją — 
su rankomis žmogaus kūną 
atitaiso f

į Dr. J. Bielskis yra tokios 
. rūšies gydytojas), ir kito

kius gamtiškus gydymo bu
dus panaudoja.

Osteopatiškos mokyklos. 
Osteopatiškų mokyklų jau 
yra keliatas. Bet svarbiau
sios yra šios: American Os- 
teopatic College, Kirksville, 
Mo., Central Osteopathic 
College, Kansas City, Mo. 
ir Massachusettss College 
of Osteopathy, Boston, 
Mass. Kasnoriįstotiįšiasmo 
kyklas, reikia turėti ketu
ris metus “High School” 
mokslą ir tris — keturis me 
tus išbūti kolegijoje Osteo- 
patijos. Tas priguli nuo 
skyrtingų valstijų reiklavi- 
mų.

Aš čia nurodžiau trum
pai, kas tai yra Osteopathi
ja, su tikslu, kad lietuvis 
pamtęs žodį “Osteopathija” 
žinotų ką tai reiškia ir iš 
kur tas žodis paeina.

J. šemoliunas.

kelionėje į Šventą Žemę, ku j 
rioje ir pats dalyvavo, rei
kėjo keliauti po 124 laipsnių į 
dienos karščio ir dėlei karš-Į 
čio, bejieškant vandens, su- 
rasta ana uola. Mieste Pi-! „ (,azas- 1
thon tas kunigas suradęs Be™k ™iems >’ra zu>°- < 
plytas, darytas pagal rei- muJkas J™ namu“SC i 
kalavimo karaliaus Farao- naudojamasi gazas. Yra tai 
no, kurios darytos iš molio,smalkes arte‘ deganti ang- 
su šiaudais, kaip kad šią- ^arugstis. šią en en- 
dien plytos daromos Euro-ik?^e rasime labai mažai o- 

• kių namų, kuriuose nebūtų
Apie visus šituos dalykus-naudojamas gazas kamba- 

kaip ir apie atradimą Bu- apšvietimui, o daugely- 
ddo lavono, kun. Cambem 3e ™t’< “ naudojamą 

‘pasakojo ir tvirtino kaipo Sazą ir valgio virimui, ne
tikriausią teisybę, kuriai ton anghų. Virinimui val- 
negali būti mažiausios abe- 810 naudojimas gazo parsi- 

! -n-s eina biskutį brangiau negu
_________ angliai ir malkos, bet užtai

gi šeimyninkėms ne apver- 
tinamas parankamas: nė 
malkos kapoti, nė angliai 
nešioti iš skiepo ar pašiū
rės, nė pelenai semti ir neš
ti laukan, nė suodžiai krap
štyti, tik kada reikia atsu
kai kranelį, uždegiai ir jau 
ūžia. Kada nereikia, kranelį 
užsukai ir darbas pabaig
tas. Žodžiu sakant, paran- 
kumo geresnio nė norėti, 
netik rasti, negalima. Ne
daug vienok rasime tokių 
šeimyninkių, kurios sau pri 
mintų, kad gazas namuose 
yra labai pavojingas ir to
dėl su juom elgtis reikia la
bai atsargiai. Kur-kas butų 
mažiau mirčių ir nelaimin
gų atsitikimą, kad žmonės, 
naudojanti gazą savo na
muose, atkreiptų daugiau 
atydos, butų atsargesni, ge
riau dabotų visus gazo išva
džiojimo dūdų sudurimus ir 
kranelius, kaip prie lempų, 
teip prie pečių.

Pareiga kiekvieno yra, 
kad pajutus gazo smarvę 
kambariuose, nedegti deg
tuką, bet pirmiausia atida
rinėti duris ir langus ir ta
da apžiūrėti kranelius prie 
pečiaus ir lempų, ar nėra 

pradėti leisti dienraštį dėl ntsnkti. Atradus kranelį ne 
aklų žmonių. užsuktą kiek reikiant, rei-
' kia jį užsukti, o jeigu kra

nelis ar dūda yra trukusi,
- t '■ - —ĮJ~=ri^G reikia plyšį užlipinti muilu, 

į T T T /Tfc T/* Ą 1 i ar kuom kitu ir greitai duo- 
X Lf vJ j? žinią kompanijos ofisan.

Prie tos vietos, kur gazas 
veržiasi, nereikia artintis su 
degančiu daiktu, nes gali be 
suveržiantis gazas užsidegti 
ir pagimdyti eksplioziją.

Nelaimingame atsitikime, 
jeigu kas užsinuodija gazu, 
reikia greitai atidarinėti 
triobos langus ir duris, o 
ligonį išnešti laukan, ant ty
ro oro ir greitai pašaukti 
daktarą. Tūlos gazo kom
panijos turi savo pulmoto- 
rus, tad reikia telefonu duo 
ti žinią ir gazo kompanijai, 

■ nes tankiai pulmotorai užsi- 
I nuodijusį gazu išgelbsti nuo 
j mirties, o jeigu pačiam pasi
taikytų gazu užsinuodyti, 

j tad greitai stengkis gautis 
prie durių ar lango, kad 
gautum tyro oro; pravėręs 

j duris ar langą, stengkis kvė 
i puoti kuogiliausiai, kad 
oras pasiektų plaučius ir to
kiu budu gazą iškvėpuotum 

1 laukan. Atmink, kad su ga- 
I zu nėra jokių baikų nė špo- 

' sų. Gazas nors yra žmo
nėms labai naudingas ir pa
rankus daiktas, bet dėl pa
čių žmonių ne atsargumo, 
tankiai būva priežasčia mir 
ties.
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Svarbus išradimas.
Dr. Max Herz, Viennoje, 

žymus gydytojas ir atsižy
mėjęs savo profesijoje, iš-i 
rado būdą su kurio pagelba 

. . . akli žmonės gali lengvai
(musų evy^ai^is: skaityti knygas ir laikraš- 

čius. Šis dr. Herz’o išradi- i 
mas yra geresnis už visus 
kitus. Ikišiol akli žmonės 
galėjo skaityti tam tikras 
knygas, kurios buvo padir-, 
btos apčiuopimui pirštais. ! 
Dabartinis Dr. Herz’o išra
dimas remiasi ant tam tik
ros mašinos ir telegrafo 
aparato. Svarbiausią rolę 
lošia Morso arba ir kitokie 
telegrafiški ženkleliai, ku
rie yra pritaisomi ir pride
dami prie ausies nematan
čio. Ant mašinos uždedama 
tam padirbti rekordai, ant 
kurių yra tais ženkleliais 
surašytas skaitomasis teks
tas. Kad tie rekordai išduo
tų balsą, naudojama tam 
tikri prietaisai, kuriuos 
skaitytojas turi turėti prisi
dėjęs prie savo ausies. Ma
šinos yra pigios.

Kaip praneša iš Viennos, 
tai yra norinčiųjų pasinau
doti išradimu Dr. Herz’o ir

Akyvi dalykai.
Ne seniai atsibuvo biblis- 

tų organizacijos konferenci- ; 
ja, Winona Lake, Ind. Čia 
kalbėjo protestonų kunigas 
Camden M. Cobern iš Alle- 
gheny kolegijos, kuri yra 
Meadville, Pa. Jis savo kai- . 
boję papasakojo teip akyvų 
dalykų, kad Dėdulė jokiu 
budu ne gali iškęsti ir jums 
ne papasakojęs. Jis pasako
jo, kad žmonės labai toly- 
moje praeityje žinojo vais
tus, su kurių pagelba būda
vo atauginami plaukai ant 
žmonių nuplikusių galvų, 
tik tų vaistų receptas kas- 
žinkur užsimetė ir dabar jį 
surasti ne galima.

Jis pasakojo, kad nese
niai atrasta rankraštis, ra
šytas 3200 metais prieš Ch- 
ristaus gimimą. Rankraštis! 
rašytas anos gadynės raša-i 
lu, kurio aiškumas teip iš
rodo, kad rankraštis butų 
parašytas šioje gadynėje. 
Kitoj pusėj rankraščio buvo 
išrašytas receptas vaistams 
nuo gydymo plikių, bet dė
lei rašybos ne aiškumo, ne 
galima iš jo pasinaudoti.

Prie kitų akyvumų reikia i 
paminėti tvirtinimus kuni
go Coberno, kad pereitais 
metais surasta lavonas Bu- 
ddo arba Goltamo, kurs įs
teigė budistų tikėjimą, kurį 
šiądien išpažįsta daug mili- 

į jonų Azijos žmonių. Toliaus 
pasakojo, kad pelgrimai, 
atlankydami šventą Žemę 
ir Egiptą, atrado uolą, iš 
kurios Maižis išgavo šalti
nio vandenį, ją užgaudamas 
savo lazdele, kaip skelbia 
biblija ir senasis testamen-

Geras užrašas.
Bronė: — Persistatyk ai. 

sau sesute. Tetulė visą savo 
turtą užrašė senmergėms.

Marytė: — Tai matai ko
kia ji gera. Nepamiršo nė 
tavęs.

Išaiškino.
Veronika:— Norėčia ži

noti, kodėl kūdikiai dau
giausiai gema nakties lai
ku.

Jurgis: — Nes yra tikri, 
kad tėvus ras namie.

Logiška bauda.
Oficieras: —Koks idiotas 

liepė pastatyti jums čia ši
tą bačkutę su atmatomis?

Kareivis: — Ponas kapi
tonas.

Oficieras: — Gana! Tas 
atmatas palik čia. O už pa
vadinimą idiotu kapitono 
14 dienų kalėjiman.

Pats ant savęs.
Restauracijoj vienas 

čias klausia kito šalę savęs 
sėdinčio svečio.:

— Ką tamista sakytum 
ant žmogaus, kurs užsėstų 
tamistos skrybėlę?

— Pasakyčiau: esi aklas, 
asilas ir kvailas.

— Na, tai tamista žinok, 
kad sėdi ant mano skrybė
lės. Bet aš jau nieko nesa
kysiu, nes tamista pats sau 
prisitaikiai gražių vardų.

sve-

Laikas kornų išskyrimo .
Jeigu kiekvienas ūkinin

kas Michigano, Minnesotos 
ir Wisconsino valstijose, pa 
siėmęs maišą ant pečių, iš- ' 
eitų į laukus, kur auga ku- : 
kuruzai, arba paprastai va
dinant juos, kornai ir ten 
išrinktų geriausias jų var
pas su prinokusiais grūdais 
ir jas atidėtų sėklai, tai juos 
pasodinus ateinančiuose me 
tuose, virš paminėtose val
stijose kornų derlius butų 
didesniu keliomis dešimti
mis milijonų bušelių. Tik 
vienoje Minnesotos valstijo
je derlius butų didesnis 15 
milijonų bušelių, vienais tik 
metais. Kam iš to butų nau
da, kiekvienam yra aišku. 
Niekam daugiau kaip tik 
ūkininkui ir valstijai. Pra
bėgusiais penkiais metais, 
Wisconsino valstijoj kuku
rūzų derlius buvo (viduti
niškai imant) 35.2 ant kiek- 

į vieno akro, vienais metais.
Minnesotoj-gi 33.2, o Iowoj 

; ;_ ;;______ _ ____ 0 e- toks jau-pat nuošimtis kaip
sant atlaikams, nesu valgy- ir Wisconsine. Surinkimas 
tos mėsos, galima tą sunau- kukuruzų derliaus 35 bu- 
doti, smulkiai sukapojus, sėlių nuo akro yra perma- 
gerai pasūdyti, pridėti smul 
kiai sumaltų pipirų, 
tyto cibulio smožyto 
te ir biskį įtarkuoti 
kvietinės duonos ir 
sumaišyti su kapota mėsa, 
įpilti šalto vandens, įmušti 
porą kiaušinių ir viską tą 
gerai sumaišyti. Dabar rei
kia paimti lapus gerai atau- 
šusio kopūsto ir juos sudėti 
į tam tikrą puodą, paskui 
įdėti šaukštą sviesto ir įpil
ti kelis šaukštus rašalo, ge
rai uždengti ir pastayti ant 
ugnies, tegul valandėlę ver
da, o kad neprisviltų, kas 
valandėlė reikia dapilti ra
šalo po biskį. Kada jau su
minkštės, 
roškinti 
paduoti.

Sosas 
pritaisyto kopūsto gali būti 
saldžiarugštis; išplakt biskį 
sviesto su miltais, pridėti 
šaukštą smulkaus cukraus, 
įpilti 2 šaukštu vyninio aęto 
ir tą viską užvirinti.

tą sviesto ir saują miltų, pri 
dėk biskį cibulio, druskos, 
įpilk biskį acto, biskį cuk
raus ir galiaus porą šaukštų 
rūgščios Smetonos. Galiaus 
viską teip sutaisius, sudėk 
į blekinę, geležinę skaura- 
dą, pastatyk ant lengvai 
degančios ugnies ir tegul 
teip šunta per pusę valan
dos. Valgio puikumas pra
lenks mėsos kepsnį.

Pritaisymas kopūsto.
Paimt kopūsto galvą, nu

imt viršutinius, pageltusius 
ar pajuodusius lapus, pas
kui atydžiai numazgojus 
perpjaut į keturias dalis, 
jas sudėti į puodą, užpilti 
vandeniu ir gerai užvirti, 
paskui išimt iš puodo su 
tam tikru, skylėtu šaukštu, 
cielus šmotelius, kad van
duo iš jų išbėgtų ir padėti, 
kad atauštų. Pritaisyti jį 
reikia šiokiu budu. Paimti 
šmotelį minkštos jautienos, 
kiaulienos ar avienos, c ~

pjaus-
svies-
senos, 
viską

reikia biskį pat- 
ir teip ant stalo

palaistymui teip

žas ir turėtų būti bent 40 
bušelių, jeigu butų galima 
pavadinti geru derlium.

Žinomu yra kiekvienam 
ūkininkui Wisconsino vals
tijoj, kad tos valstijos kli
matas reikalauja ankstyves 
nio kukurzų sodinimo, kad 
galėtų gerai sunokti rude
nio sulaukus. Pietinių vals
tijų klimatas to nereikalau
ja, bet Wisconsino ir iš da
lies Michigane tas būtinai 
yra reikaligu, todėl čia ūki
ninkai kukuruzus sodina 
ankščiau negu kitose valsti
jose. Kad ankstyvas sodi
nimas gerai nusisektų, bū
tinai reikalaujama taikytis 
prie , klimato reikalavimų. 
Ūkininkams yra žinoma, 
kad kukurūzai čia reikalau
ja 100—120 dienų, kad ge
rai suaugus ir prinokus. To 
dėl yra reikalingu kiekvie
nam ūkininkui pačiam išsi
skirti augančius kukuru
zus, tinkamus sėklai. Tad 
kiekvienas ūkininkas, nok
stant jau kukurūzams, pri
valo su maišeliu eiti į kuku
rūzų lauką ir rinkti brand
žiausias, prinokusias var
pas su dideliais ir gražiais 
grūdais, kad juos butų ga
lima pavasario sulaukus, 
sodinti.

Tokiu budu ūkininkas, 
teip elgianties metai į me
tus, pats išsidirbs parinktos 
rūšies sėklą ir tada surinks 
grudų ne po 30, bet mažiau

Valgis padarytas iš barš
čių.

Numazgotus vandeniu 
barščius, sudėk į puodą, už
pilk vandeniu, užkaisk ant 
ugnies ir tegul jie sau ver
da. Kada jie išverda iki 
minkštumo, išimk, aplupk 
juos, sutarkuok arba smul
kiai sukapok, pridėk šaukš-

Kaip padaryti gerą 
“rostbyf”.

Paimti šmotą minkštos 
jautienos, gerai sumušt ko
čėlu, gerai ištrinti druska 
su pipirais, paskui apdėti 
lašiniais arba taukais iš 
jautienos mėsos (kuriuos 
galima siulu pririšti prie mė 
sos) ir teip pasmeigus ant 
kokio ilgo virbalo, kepti ant 
lengvai besiplėtojančios lie- šia po 40 bušelių nuo akro 
psnos, nuo trijų iki keurių žemės. Ūkininko darbštu- 
valandų, tankiai aplaistant mas, kurį reikia panešti 
karštais, tarpintais taukais prie rinkimo sėklos, jam 
ir riebiu rašalu. Toks kep- gausiai apsimokės. Tos ke- 
snys turi būti iškeptu teip, lios valandos, kurias ukinin 
kad iš viršaus turėtų ploną kas sugaiš dienos bėgyje, 
(ne sudegusią) plutą, o vį- atneš šimteriopą jam nau- 
duryje, kad butų minkštas 
ir palšai-rausvas, kad per
pjovus jį, išsisunktų raudo
na sriuba. Toks kepsnys da
rosi iš didelio mėsos šmoto 
ir bus geras, jeigu teip 
iškeptas kaip čia pasakyta.
Galima kepti trumpiau, ant 
smarkesnės liepsnos, tokiu 
budu greičiau iškepa. Teip 
iškeptą kepsnį, iškepus jį 
reikia supjaustyti mažais 
šmoteliais, aplaistant sriu
ba, kokia vartojosi prie ke
pimo ir teip su keptoms bul 
vėmis, šiltą paduoti į stalą. 
Toks kepsnys, gerai iškep
tas,- visuomet turi būti vi
duryje minkštas,* trapus ir 
turėti savyje sulčių.

Kodėl vištos tankiai ne
deda kiaušinių.

Labai tankiai pasitaiko, 
kad vištos staiga sustoja 
dėję kiaušinius. Niekad tas. 
ne atsitinka be priežasties. 
Kad tam užkirsti kelią, pir 
miausia reikia ištirti prie
žastis tokių atsitikimų. Vi
štos nustoja dėję todėl:

Kad laikoma perdaug vi
štų vienam vištininke ar jo 
pertvaroje. Kad vietose, 
kur laikomos vištos laike 
šaltų dienų, yra vėjo trau
kimas ir ne nusistojantis 
oras. Jeigu vištos ilgai lai
komos ant sniego, ant ledo 
ar šaltų, cymentinių grindų. 
Jeigu nė turi užtektinai vię- 
tos ir yra laikomos ankš
tuose užtvaruose ar višti
ninke ir jeigu vištininkai ar 
užtvarai, kuriuose jos yra 
laikomos, yra užlaikomi ne 
švariai.

Prie to paties dar prisis- 
kaito ir daugiau priežasčių, 
kaip tai: Stoka gero van
dens atsigėrimui, kadangi 
sutvėrimui kiaušinio, kaip 
kiekvienas paukštis teip ir 
višta reikalauja gerti tyro 
ir sveiko vandens. Toliaus, 
vištos nededa dėlei stokos 
atsakančio maisto, vieton, 
kurio duodamas joms mais
tas netikęs, ne sveikas. Žie
mos laiku reikia joms duoti 
gerti ne labai šaltą vandenį, 
įdedant į vandenį biskį le
do arba sniego. Vasaros 
laiku irgi vištoms nesveika, 
jeigu yra girdomos sušilu
siu vandeniu. Lesinant viš
tas nereikia jom duoti vien 
kornus, bet tuos sumaišius 
su kitokiais grūdais, kaip 
tai kviečių, avižų,, miežių _ . 
ar kitokių javų grūdais, pri 
maišant daržovių lapų. Prie 
pasekmių, kad' dėtų kiauši
nius, laikas nuo laiko viš
toms reikia duoti atlaikų ne 
virtos mėsos. Mėsos reikia 
būtinai vištoms duoti, net 
ir tokiuose atsitikimuose, 
kad mėsą reiktų ir už pini
gus pirkti, nes tas apsimo
ka. Dar vienas dalykas tu
ri būti patėmytu, kad viš-. 
tos turėdamos utėlių ar 
pleiskanų, niekad nedės 
kiaušinių. Todėl tie ūkinin
kai, kurie laiko vištas, kad 
iš jų turėti naudą, visuomet 
turi atminti, kad reikalinga 
vištas užlaikyti švariai, o 
antra, duoti joms atsakantį 
maistą.

Karpėtų išvalymas.
Kokius nebūk plėmus iš 

karpėtų lengvai galima iš
valyti, trinant su kempe 
(sponge) pavilginta miši
nyje, susidedančiame iš a- 
monijos ir vandenio.

A

'i

, į

dą už metų, kitų. Užvedus 
tokią sistemą, kukurūzai 
augins didelius kamblius, 
dideles varpas, brandžius 
grudus ir greičiau noks ir 
tada ūkininkas pamatys ką 
jam atgabeno jo darbas. 
Patariame kiekvienam lie
tuviui ūkininkui užsivesti 
šitą sistemą. Nasigailės sa
vo darbo. Gera dirva ir ge
ra sėkla visuomet neša di
delę naudą ir atmoka už 
darbą. Niekad nereikia lau
kti naudos iš nualintos dir
vos, nusususio gyvulio ir ja
vų sėklos, kurių grūdeliai 
greičiau panašus musių sna 
pui negu grudui ir tai tų 
pačių pusė pagedusi.

Kaip sunaudoti kiaušinių 
trynį.

Kada naudojasi kiaušinio 
baltymas, o trynys lieka ne
reikalingu, tad trynį reikia 
išplakti šaltame vandenyje 
ir išplakus pastatyti į šaltą 
ir sausą vietą. Teip 
gali stovėti ilgą laiką, 
jeigu vieta bus vėsi. Kada 
reikia sunaudoti jį prie sa
lotų, nereikia pilti į jį van
dens.

Kad Čeverykai negirgždėtų.
Kad nusikračius girgždė

jimo naujų čeverykų, rei
kia įpilti į plačią torielką 
linų sėmenų aliejaus ir į jį 
pastatyti girgždančius če- 
verykus, teip, kad padai bu
tų aliejuje. Laikyti juos teip 
visą naktį. Negirgždės jie 
daugiau.

1



DIRVA

B

san- 
darbininkui žinotina:

Kiekvienas iš “Dirvos” san

Dirvos“ knygyne galima gauti 
sekančios knygos:

© į*
© 
© 
© 
© 
© 
©

■■3

•'AUKSINES1g

1

l t
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NUOŠIMČIO?
Kaina

A H įima ir kitos pasakos Guy de Maupassant’o, vertė J. 
Laukis. Telpa šios pasakos: 1. Alluma, 2. Netikri 
brangieji amkmenys, 3. Baimė, 4. Du maži kareiviai, 
5. Dienynas padūkėlio, 6. Mėnesienoje, 7. Vaidulys, 
8. Užsalusioj padangėj, 9. Atsikirtimas, 10. Vienatvė, 
11. Tėvas ir sūnūs ir 12. Rožė. Chicago, III. 1908, 
pusi. 136..................................................................................

Gyvenimo Vaizdeliai, susidedanti iš devynių sekančių gra
žių pasakaičių: Atsisveikinimas, Vagis, Kas Kaltas, 
Gatvės Vaikai, Paparčio žiedas, Miško Sargas, Signa-

Iš Gyvenimo Lietuviškų Vėlių bei Velnių. Pasakos surink- 
las, Keleivis, Būvio Esybė. Chicago, UI. 1902,pusi 99 . ..15 
tos d-ro J. Basanavičiaus, šioj knygoj telpa keli šim
tai gražių pasakų, apie rojų (dangų), čyščių, peklą; 
apie giltinę, marą, cholerą; apie dvasias (dūšias), 
velnius, jų vaidinimasi ir tt. Pasakos užrašytos tokio
je tarmėje, kokioje buvo girdėtos. Panavėžyj — pa
gal tarmę panevėžiečių; Šiauliuose — pagal tarmę 
šiauliečių; Suvalkų gub., ir tt. Chicago, III. 1903, 
pusi. 470 ............................................................................... $1.50
Audimo apdaruose................................................................... 2.00

4~Karės Laukuose. (Kareivio atsijninimai). Parašė Vsevolod 
Garšin. Vertė A. L—lis. Užimanti pasaka iš laikų ka
rės maskolių su turkais. Chicago, III. 1906, pusi 81. .. .20

5 Laikrodininko Atminimai. Pagal Erkman-šatrijaną sutaisė
S. M. Paveikslas iš Napoleono I paskutiniųjų kariavi
mų. Chicago, III. 1907, pusi. 44............................................

6 Lietuviško^ Pasakos įvairios. Surinko Dr. J. Basanavičius.
Dalis I. Čia telpa 141 labai gražių, juokingų, išmin
tingų ir žingeidžių pasakų. Chicago, III. 1903, 
pusi. 280............................................................................................$1.00
Drūtai apdaryta ........................................................................ 1-25

7 Lietuviškos Pasakos įvairios. Surinko Dr. J. Basanavičius.
Dalis II. čia telpa 205 labai gražių ir juokingų pasa
kų, bovijančių kiekvieną skaitytoją ir klausytoją ir 
labai naudingos. Chicago, III. 1903, pusi. 335............... $1.25
Drūtai apdaryta ........................................................................ 1-50

Lietuviškos Pasakos įvairios. Surinko Dr. J. Basanavičius.
Dalis III. čia telpa 202 dar gražesnės ir juokingesnės 
pasakos. Chicago, III. 1904, pusi. 333..............................$1.25

Lietuviškos Pasakos įvairios. Surinko Dr J. Basanavičius.
Dalis IV. šioje dalyje teip, kaip ir pirmesnėse dalyse, 

telpa keli šimtai užimančių ir juokingų pasakų. Kiek
vienas, nusipirkęs iš paminėtų 4 knygų I, II, III ar 
IV dalį, turės per visą savo amžių neišsemiamą pasa
kų turtą. Chicago, III. 1905, pusi. 322 ..................... $1.25
Drūtuose apdaruose........................................................................1-50

Makaro Sapnas. Apysaka V. G. Koralenko. Autorizuotas 
vertimas. Chicago, III. 1912, pusi. 47 ........................

Maxim Gorkij. Pasakojimai. Iš rusų kalbos vertė A. 
L—lis. Turinys: Giesmė apie Sakalą, Nenaudėlis, Ma
karas čudra, Rudenyj, Dvidešimts šeši ir viena. Chi
cago, III. 19C6, pusi. 103...................................................

12 Namelis ant Volgos. Apysaka, parašė S. Stepniak, versta
iš rusų kalbos. Chicago, III. 1909, pusi. 72.........................

13 Nakvynė. Pasaka apie vieną mažesniųjų gyvenimo var
gų, paprastai vadinamų bėda. Parašė R. L. Stevenson. 
Iš anglų kalbos vertė L. Juras. Chicago, 111. 1911, 
pusi. 38 ...........................................................................................

14 Olitipa. Graži apysaka iš laikų savitarpinės karės šiaurės
Amerikos indijonų. Vertė A. Olševskis. Antra patai
syta laida. Chicago, III. 1906, pusi. 95..................................25

Pagal įstatymus. Apysaka M. Konopickos. Iš lenkiško _ 
vertė Pranas Siūlelis. Chicago, III. 1910, pusi. 158 .. .40 @ 

Pamokslai išminties ir teisybės, išguldinėti galvočių visų 
amžių Lietuvos vaikeliams. Parašė kun. Tatarė. Tre
čia laida, čia telpa 128 juokingų, bet išmintingų ir pa
mokinančių pasakaičių, mokinančių doros ir išmin
ties. Chicago, III. 1899, pusi. 182.....................................

Pasaka apie kantrią Aleną, dukterį turkų ciesoriaus 
Antonijaus, kuri per 22 metus vaikščiodama po svie
tą, daugybę bėdų ir vargų iškentėjo. Antra laida. Iš 
lenkiško vertė A. Olszevskis, Chicago, III. 1902. 
pusi. 66 ....................................................................................

17 Pasaka apie Adomą ir Jievą. Priedas prie sulyginamosios 
mytholiogijos. Parašė Paul Lafargue, pagal vokišką 
vertimą lietuviškai sutaisė P. Miškinis. Chicago, III. 
1908, pusi. 31....................................................................

Ponas ir Bernas. Apysakėlė L. Tolstojaus iš gyvenimo 
maskolių kaimiečių, žingeidi norintiems susipažinti 
su buviu ir sąlygomis maskolių kaimiečių gyvenimo; 
ji verčia skaitytoją drauge jausti su vargo prislėgtais 
žmonėmis. Chicago, III. 1904, pusi. 60...........................

Pragaro atgijimas, parašė L. Tolstoj, vertė Z. A. Kriti
škas piešinys dabartinės draugijos tvarkos alegoriš
kai parašytas. Chicago, III.-1908, pusi. 22..................

Raistas—TheJungle. Parašė Upton Sinclair. Lietuvių kal- 
bon versta iš angliškos. Apysaka paimta iš lietuvių 
gyvenimo mieste Chicago, dirbančių skerdyklose. 
Naudinga perskaityti kiekvienam. Antra laida. Chi
cago, III. 1912, pusi. 355. 
Ta pati audimo apdaruose

Revoliucijos žmonės. Parašė A. Niemojewski, vertė K. 
Puida. Telpa čia sekanti apsakymai: 1. šuntakiais, 
2 Viesulą, 3. Motiejus Balia, 4. Laisvės šventė, 5. Ju
ras, 6. Redaktorius, 7 Paukštis, 8. Ponas Jėzus Varša- 
voje. Knygelė įdomi kiekvienam. Chicago, III. 1908, 
pusi. 76................................................ .. .....................................

28 Robinzonas Kražius. Graži morališka pasaka. Antra per
taisyta laida. Chicago, UI. 1903, pusi. 83............

Rymas. Romanas. Parašė Emile Zola. Versta iš francuzų 
kalbos. Tai yra labai svarbus ir garsus veikalas, pa
rašytas vieno geriausių francuzų rašytojų Emile Zo
la. Ta knyga yra versta į visas kalbas, todėl, kad yra 
gražiai aprašyta apie Rymą. Lietuviškas vertimas 
yra lengvas ir gražus. Chicago, III. 1909, pusi 432 . .$1.25 
Drūtais audimo apdarais ................................................$1.50

23 Sapnai čia telpa vienuolika trumpų fantastiškų pasakai
čių. Parašė Olive Schreiner, vertė iŠ anglų kalbos J. 
Laukis, Chicago, III.. 1910, pusi. 79 .................

Sidabrinis Kryželis arba dailydė ii Nazareto. Apysaka 
ii laikų kankinimo Kristaus. Parašė Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukis. Chicago, UI. 1906, pusi. 169.........

25 Simukas ir Magdutė. Graži pasakėlė, antra laida. Chicago,
R!. 1918, pusi. 28........................................................................; .10

26 žmogus nepliuikis. Vertė ii švediško Nėris. Labai graži
apysakėlė, kaip turtingo prekijo sūnūs apsivedė su 
varginga mergina ir laimingiau gyvena už kitus, ap
sivedusius su turtingomis. Chicago, UI. 1899, pusi. 23.. .10
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SKAITYTOJAMS IN- SĄDARBININKAMS
STRUKCUOS. TAISYKLĖS.

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

2) Prenumerata turi būti darbininkų privalo žinoti
apmokėta iš kalno, už me- šias Redakcijos taisykles: 
tus ar pusę metų. Bertai-j 1) Rašant žinias, vadina- 
niams prenumeratos ne pri-; mas korespondencijomis pri 
imame. valo rašyti teisingai, per-

3) Pinigus už “Dirvą” statydamas tiktai faktus, 
reikia siųsti pačto Money Į kurie yra reikalingi prie ži- 
Orderiais, Expreso Money nių padavimo, neskverbiant 
Orderiais ar registruotuose savo nuomonės, ne kritikuo- 
laiškuose gyvais pinigais, jant atsitikimus žodžių tar- 
Žemiaus vieno dolerio gali-i puošė. Recenzijos arba savo 
ma siųsti pačto markėmis. į nuomonės išreiškimai yra 
Money Orderiai turi būti leistini tiktai užbaigoje ži- 
rašomi vardu' “Dirvos”, nios aprašymo. Rašyti rei- 
Tas pats ir su spaudos dar- kia teisybę, kaip buvo, o ne 
bais. Adresuoti galima “Dir 
vos” administracijai.

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

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

o; r o rastais, visuumet
6) Permainant adresus vi reikia pasirašyti tikras Var-

suomet reikia aiškiai para- ’ ,
syti vardą su pravarde ir 
pridėti seną ir naują adre
są.

7) Duodant spaudos dar
bus, norint dasižinoti apie 
prekę, reikia atsiųsti ir ran
kraštį. Kitaip prekę nusp
ręsti negalima.

8) Norint gauti atsaky
mą, visada reikia įdėti at- šant tikrą teisybę, kam yra 
sakymui markė 2 centus. Be reikalingu slėptis.
to, atsakymas nebus duo- daugiausiai laikraščiuose po 
tas.
Keliaujantiems Agentams

1) Keliaujanti agentai 
privalo prenumeratoriams 
išduoti kvitas ir “advaisus” 
•greitai siųsti “Dirvos” ad
ministracijai vardu, sykiu 
su pinigais.

2) Neprivalo imti didesnę tina, tik su tokia išlyga, kad
prenumeratą negu “Dirvo- prie pseudonimo butų pri- 
je” pažymėta. dėta tikroji pravardė ir ad-

3) Siuntime pinigų priva- resas.
lo laikytis tų pačių taisyk- 4) Be originališkų raštų, 
lių, kurios nurodytos skai- priimame ir vertimus, jei- 
tytojų instrukcijose § 3 ir 4. gu yra pažymėta pagal

4) Keliaudami į naujas kokio autoriaus versta.
apygardas, privalo “Dirvos” Rašant eiles ir sceniš- 
administracijai nurodyti tas kus veikalus, kuriems yra 
vietas ir kada ten lankysis, skolinama mintis svetimų 
kad “Dirvoje” butų galima autorių ar veikalų, būtinai 
apie tai paskelbti. reikalaujama pažymėti, pa-

5) Vardai ir lankomosios Xra
vietos “Dirvoje” yra skel
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
ke, kokia nurodyta “Dirvo
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. Clėve- 
land, Ohio.

Administracija.

perdėti dalykus neteisingai.
2) Rašyti reikia, ar tai 

butą žinios, ar eilės, ar vai
zdeliai, žodžiu sakant vis
kas, tik ant vienos pusės po
pieros lakšto, paliekant pla
tokus tarpus eilutėse, kad 
butų galima pataisyti rašy
bą ir tarmės žodžiai.

3) Po raštais, visuomet

das, pravardė ir adresas, a- 
part pseudonimo, kad reda
kcija žinotų, kas rašo. Ge
riausiai pseudonimu visai 
nepasirašinėti, tik savo tik
ru vardu ir pravarde. Jau 
tie laikai praėjo, kuomet 
raštininkai dėlei politiškų 
persekiojimų slėpėmi pseu
donimuose. Galiaus-gi ra-

Šiądien

2

3

8

9

.35

.15
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PLUNKSNOS
©

Laikančios savyje rašalą, 
yra dabar plačiausiai 
vartojamos ir tai vienas

©
©

__________ , „ ... ............._ ©Į 
iš parankiausiu rašamųjų © 
įrankių. Todėl visi jas 
ir perka. Bet jei nori tu
rėti tą parankųjį dalyką, 
niekad nebandyk pirkinė
ti pigių, kurios yra par
duodamos po 25c., 50c., 
$1.00 arba, kad ir $1.50, 
nes bus veltas pinigų iš
metimas ir tos plunksnos 
niekad gerai rašyti negal, 
nes jos padarytos tik dėl 
apgavystės. Ir todėl no
rėdamas turėti gerą plun- 
kną, nepirk pigesnės, kaip 
$2.00 ir tai tik šios kom
panijos, nes bėgyje 3 m. 
daug esome męs jų parda
vę ir visi mus viengenčiai 
kostumieriai yra paten
kinti ir užganėdinti.
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pseudonimais slepiasi tik to 
ki raštininkai, toki sandar- 
bininkai, kurie, arba mela
gingas žinias rašo, arba to
ki, kurie apie aprašomą da
lyką nieko nežino, tik nuo 
kitų yra prisiklausę. Bet, 
jei kas būtinai geidžia pseu 
donimu pasirašyti, yra leis-

reikalaujama pažymėti, pa-
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GAUNAMOS

“DIRVOS

Knygyne
2004 ST.CLAIR AV.

.40,

Ta y pala 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.
2006 St. Clair Avė. Cleveland, 0

į j
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Jonai, kur-gi tu taip skubiai begi?
•PT Nagi pas

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

“DIRVOS”
SPAUSTUVE

Atlieka Visokius

•^SPAUDOS!*

DARBUS
MUSŲ SPAUSTUVE SPAUSDINA 

knygas, konstitucijas, plakatus, cirku- 
liorius, visokias kvitas, laiškams ant- 
galvius, kopertus, tikietus, vizitines 
korteles, ir 1.1. Kadangi mūšy spaustu
vė įrengta sulig naujausios mados ma
šinomis ir raidėmis, todėl ir spaudos 
darbus atlieka medailiai, greitai ir pigiai

Slysdami užsakymus ir pinigus, visados 
adresuokite šiteip:

l VT A M

į

6) Sandarbininkai, kurių 
raštai yra nesunaudojami, 
gali juos gauti atgal, dvie
jų savaičių bėgyje nuo tos 
dienos, kurioje Redakcija 
duos atsakymą “Dirvoje”, 
atsiunčiant pačto markes 
rankraščio sugrąžinimui. 
Užtęsus ilgesnį laiką, rank
raščiai nėra grąžinami.

7) Visi rankraščiai, ku
rie skiriami patalpinti “Dir 
voje”, turi būti adresuoja
mi “Dirvos” Redakcijai.

8) Klausiant Redakcijos 
patarimų, visuomet reikia 
įdėti markę už 2 centus.

Redakcija pasilieka sau 
į tiesas, kiekvieno rankraš
čio taisyti rašybą, kalbą ir 

i tarmę, teipgi spręsti jo ver- 
.tę-

SPALVUOTAS

Suvalkijos Žemlapis.
2004 ST. CLAIR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

18

19

20

21

.20

.10

.15

.10

. .85
$1.15

Redakcija. .20

Sutaisė B. K. BALUTIS 
Kartografas-Geometras.

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

Gaunamas

“Dirvos“ Redakcijoj,
004 ST. CLAIR AV. CLEVELAND, OHK)

ŠTAI KUR GERA PROGA
Įdėti Savo Turtą Ant Gero Nuošimčio.

Pardavimai.
Pigiai parsiduoda šildo 

mas, pečius, Base Burne, ant 
kietu anglių. Galima sušil
dyti 6 kambarius.

6721 Edna Avė.

Parsiduoda fauna 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 Proapect Avė.

A. RŪKAS,
Keliaujantis “Dirvos” a- 

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.

22

Scranton, Pa ir apielin- 
kėse yra “Dirvos” įgaliotas 
agentas J. Petrikys. Todėl 
pas jį galima užsisakyti 
“Dirvą” ir užsimokėti pini
gus. x

“Dirvos” Administracija.

24

20 Užsiprenumerookit Dabar 
“Dirvą” kol prenmerata yra 
tik $1.80, nes bepaliovos kį- 
lant popieros kainai, busime 
priversti pabrangintie pre-j 
numeratąir męs, kaip kad 
nekurie laikraščiai jau dabar 
pabrangino. Juk prenumera- • 
tos laikas skaitosi ne nuo 
Naujų Metų, bet nuo dienos 
užsisakimo. Užsisakydami 
adresuokite šiteip.

•‘DIRVA”
2004 St. Clair Ali, ClmiaM, OMt

.20

.45

Du geri namai dėl 5 šeimynų. Randos atneša į mė
nesį §59,00. Ant E. 27 gatvės, prekė $6,200,00.

Vienas namas ant E. 66 gatvės, dėl dviejų šeimy
nų su 14 kambarių ir maudynėmis. Teipgi tvartas 
(Garage) dėl 4 automobilių. Prekė $6.500,00. Randų 
atneša į mėnesį $66,00.

Du namai ant E. 33čios gatvės, dėl 4 šeimynų su 
maudynėmis. Prekė $5.300,00. Randų $54,00.

Vienas namas dėl 2 šeimynų, 11 kambarių, 1597 E. 
30 gatvės. Prekė 3,500,00 Su mažų įmokėjimų. Liku
sieji ant lengvų išmokėjimų.

Du puikus namai dėl 3 šeimynų su 18 kambarių 
maudynė ir šildomais pečiais. Teipgi puikus skiepas su 
skalbinėms. Prekė $6,300,00. Randų atneša į mėnesį 
$62,00. 3249 Perkins avė., N. E.

Tris geri namai ant vieno loto dėl trijų šeimynų, 
17 kambarių ir maudynės. Puikus skiepai su skalbynė- 
mis. Randos atneša į mėnesį $46,00. Parsiduoda su ma
žų įmokėjimų. Likusieji ant lengvų išmokėjimų. 1608 
E. 36 gatvės. •

Vienas namas dėl 2 šeimynų. Gražus namas ir gra 
ži apielinkė. Dėl lietuvių parsiduos su mažu įmokėji- 
mu. Prekė 3,100,00, 7510 Cornėlia avė., netoli E. 74tos 
gatvės.

Du puikus namai dėl 3 šeimynų. Puikioj vietoj, 
kampynis lotas. Randos atneša $36,00 į mėnesį. Prekė 
$3,500,00. Pasiduos su mažu įmokėjimų. Likusieji rau
domis išsimokės. 6102 Wikefeed avė. i r W. 61 gatvės, 
prie Madison karo.

Du geri namai dėl 3 šeimynų 16 kambarių. Randos 
gaunama $44,00 į mėnesį. Prekė $4,700,00. Ant E. 88 
gatvės, tarpe Superior ir Payne avė.

Kreipkitės šiuo antrašu

A. B. Bartuševičius,
2006 ST. CLAIR AVĖ. N. E. *

Central 6488 Proapect 953



F. DECKER

U 1 K V A

Į VIETINES ŽINIOS~į THE ST. CLAIR AVĖ

S.

■ Išvežioja užsakymus j visas da- 
įlis miesto. Draugyjų vakaru ren- 
i gėjai ! Paveskite mums ap- 
; rupinimą jus rengiamus vakarus 
i valgomais dalykais, męs turėdami 
j mašiną išvežiojimui greičiausiai ir 
į tinkamai išpildisime.

| 6712 SUPER1OR AVĖ.
i Rm«alt1S5-M Prineštos 1OT1-I

STIKLO, ELEKTROS IR 
MEDŽIO.

1329 ST. CLAIR AV.
Room 16.

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

Ant Pakilčio Aptiekos.
OFISO VALANDOS: 

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

TELEFONAI:
Clj. Cutr. 4238, Bali Prosp. S78.

Gyvenimo Telefonas:
PrtK. 1558-8

i Vyrams $4.oo Merginoms $2.oo už

' 10 LEKCIJŲ.
Lekcijos atsibuna kas Panedėlio ir Pėtnyčios vakarais

* nuo 8:00 iki 11:00 valandų.

Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai išsilavinti 
kokius šokti, tad atsilankykite į viršnurodytą vietą, o męsOVIiW, VC*KX —-- —------J -- C ---------X, - --- x~

©gvarantuojame. jog išmokinsime visokius šokius ir į trum- _
(@)pą laiką beskirturfio, ar jauną, ar seną. Tel. Cuy. Central 7622-R @ 
į)©@©©©©©©©©©©©©©©©©©©©<®)©©©©

! ©©©©©©©©©©©©©.
J PETRAS BARIS © 
© -ofuiko - © 
@ PUIKŲ PULRUMĮ @ 
S Taipgi visokip minkStę gėrimy @ 

saldainiu, Cigary,Cigaretę, Ta- 
! zgs bako ir L L Tad užkvieciu ger- 

biamus savo viengenčius lietu- 
' vius atlankyti ir manę, o busite 
© užgenėdinti. ©
© ©

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

©©©©©©©©©©©©©

Dr. FRANCIS KENNADY, 
OENTI«TA«
OFiso Valmoos:

Nuo ryto iki 12:00 dionoo ir nuo 1:00 
Iki 5:30 vakaro.

Panodėliv. Utarninku Ir Sorvdv vakarai® 
nuo IM iki 7:30.

M Rtttait 2J77-W C«y. Cwt. 887M 
S402 *up«rior Avanu*

Cw. C. BSMi Ctr. CLKVCLANO, O.

Draugystes, kurios turi 
“Dirvą“ už Organą.

Valdyba Br. B.LK. lytaata (hariijea, pa prit- 
(Itba h. Paira. Claraiaad, Ohia.
Pir. J. VERSIACKAS,

Naujos Knygos.
Parankiausias būdas vokiečių kal

bai pramokti. Prekė 35c.
Elementorius ir vaikų skaitimėliai.

Prekė 25c.
Mokykimės rašyti. Parankiausia kny

gutė pramokti gražiai rašyti. 25c.
Daktaras kišamoje. Su daugybe 

daktariškų receptų. 75c.
Kišeninis žodynlis, labai paranki 

knygelė mokintis angliškos kalbos 50c.
Klausimai ir atsekimai, kaip išsi

imti ukėsistės popieros. 15c.
Gyvenimai Šventųjų. Skaitymai dėl

Pavogtų daiktų apdarais, auksynės literos $5.00.
-J--------—x . Teipgi didžiausia sankrova visokio

■'"Irtzvrt tr i • i m x- turinio knygų: pasakų, istorijų, Bibli-
SUd- 000’ Kokiu laiku vagystė angliškos kalbos rankvedžių ir ronk-

JSnoSto papildyta ir kokiu budu va- vedaių, žodynų, puikiausių maldakny- 
loIItzSla .... .. •« ariu Vvnrifolm Iritalriti ftblifiri&lrn

Savaitįnis Kalendorius 
Spalis.

ugiausia, bet ant šokių 
susirinko gana daug, iško 
galima spėti, draugystė tu
rėjo pusėtiną pelną.

29
30
31

S. — Tadaušo
N. — Norcizo 20 po 
P. — Germano 
U. — Simfronijaus

Lapkritis
1 S. — Visų Šventų
2 K. — Uždusinę
3 P. — Teofiliaus

1 ’d. Lapkričio, Seredoj,

CLEVELAND’O LIETUVIŠKA
Namų ir Paskolos

BANKA

THE ST. CLAIR AVĖ. * l

SAVINGS & LOAN CO.
įKORPORUOTA PER OHIO VALSTIJOS VALDŽIĄ.

Už padėtus pinigus mokame penktą nuošimtį nuo die-Rems “Lietuvių Dieną”. 
Pereitame panedėlyje “Dir
vos” Redakcijos narys p. 
Sakalauskas atlankė vieti
nių lenkiškų laikraščių re
dakcijas, prašydamas paa-Į 
gituoti vietinius lenkus, pa- 

! gelbėti lietuviams rinkime 
aukų “Lietuvių Dienoje”, 

i ar tai aukomis, ar rinkė- 
i jais.
mielu noru sutiko agituoti 
ir viską padaryti kas tiki______

I bus reikalingu. “Bolonijos” Valdyba Lietuvos Suny Kareivi; šv. Kazimiero 
i redakcija padarė kelis už-! 
/metimus, kad lietuviai nuo’ 

lenkų šalinasi ir į lenkus
i kreivai žiuri. Vienok sutiko Į 
i “Lietuvių Dieną” paremti 
, kiek bus galima.

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

Na t. raš. S. BINKIS, 
615 E. 97th Str. N. E.

Iždo raš. A. REMEIKA 
8024 Sovinski Avė.

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

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

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

' | Oficieriua J.MAČIULAITIS. 2003 Hamilton av.
Visos redakcijos su Oficieriua J. T. NEURA. 2202 Hamilton av.

Feltfeb. M.ABUKAUSKAS, 2052 Hamilton av.
Signaliatas

M. GRUODIS, 2011 Hamilton Avė.

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.

Atsakančiausis įstaiga Cleveland’e

poruota per valdžią valstijos Ohio ant

C2T $250,000.00

□P\1934 St. Clair Avenue

j Krajava Pirtisiii

BUČERNE IR GROSERNE

M

t

i

->

©

©Kliubas ir mokykla. Good-

pusl. 52

J. ZAUNES,

SI(JN

iii

IBI

Parsiduoda Rakandai
biru Mm, 1374 E. ŽS-ta l»Mt.

■ juo t*ro*poc feHSISCity.

❖
❖

laisvę (dalis II) . 
dabar — pusi. 48

Kuomet reikalausite, kokių nors 
knygV. malonėkite kreiptis! šiuo antro
jo.

Priimame sutaupinimui pinigus ir už 
padėtus pinigus mokame 5$

DR. J. ZW1CK,
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS.

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

Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai iSsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk į musę

6502 Fleet Avė., Cor. E. 65th (Tod)
Čia dirba lietuvys registruotas aptieko- 

rius— A. Zakaras.

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

rius— J. Smailis.

4052 E. 71sl Cor. Harward
3878 E. 71st, Cor. Lansing

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga
lima gaut teisingus patarimus.

===== PIRTĮ .........._=
Atdara kožną dieną nuo 12100 dienos iki 
12:00 nakties. Su batonas per ištisą naktį. 

Seredos dėl moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

rusiškai. Taip-gi statome bankas,
A. S0G0L0WITZ,

2547 E. 38 GATVĖ. Arti VVoodland.
Central 2595- W

Gerieusios Gyduolės\^\

DEWOYNO’S

g

“LIETUVIŲ DIENA”
■ Jau tik 4 dienos 

liko iki “Lietuvių Dienai”, 
kurioje bus renkama pašel- 
pa Lietuvai. Rengiatės visi 
prie tos dienos. Ruoškitės 
prie darbo. Pasistengkite, 
kad ta diena atneštų naudą 
badaujantiems mus bro
liams ir seserims.

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

Gvardijos Cleveland, Ohio.
Pirmin. J. MAKSIMAVYČIUS, 

1542E.36thStr.
Vice-pirm. F. BARANAUSKAS, i 

3816 Kelley av.
Nutar. rašt. J. POVILONIS, 

1074 E. 66th Street.
Fin. rašt. CIP. SELICKAS, 

6202 Heitley Avė. S. E.
Iždin. J., MIŠKINIS,

1532 E. 33th Str.
KARIŠKA VYRIAUSYBE:

Kapiton. J. RAKAUSKAS. 7028 Superior Avė. ' 
Oficieriai:

P. ŠARKAUSKAS, 1301 E.55thStr.
J. MAKSIMAVYČIUS. 1542 E. 36th Str.
J. ŠUTRIS. 1088 E. 79th Str.
J. URBŠAITIS. 1448 E. 33rdStr.
J. GAIDELIS. 1402 Oregon Avė.

Signalistas.
J. ŠALČIUS. 1399 E. 41stStr.

Valdyba Draugystės st. Kazimiero Karalaičio 
Norvooif, Mass.

Pirmin. JURGIS VERSIACKAS, 
1184 Wash Str.

Vice-pirm. KLEM. SPIRIDAVlClUS 
1025 Washington Str.

Prot. sekr. AD0L. KAVOLIAI) SKĄS, 
1167 Washingrton Str.

Fin. sekr. JON KAVOLIAI!SKAS, 
13 Luis Avė.

Iždin. JUOZAS AKUNEVIČIA, 
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILEIŠIS, 
1162 Washington Str.

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

“LIETUVIŲ DIENOS” 
KOMISIJOS PRANEŠI

MAS.

Gabus plėšikai. Pereitos; 
nedėlios naktį atsibuvo ma
nevrai gabių plėšikų, kurių 
trįs važinėdami automobi- 
lium, kur nuošaliai patėmi-j 
jo einantį žmogų, pasiėmė! 
jį su savim, išsivežė į kraš
tą miesto, atėmę ką tik pas 
jį rado, apdaužę paleido ir 
Įvažiavo į miestą ant med
žioklės. Tokių apiplėšimų,1 
pagal pasiskundimus polici
jai, buvo 41. Plėšikai pasi
tiko prie Detroit gatvės du 

'vyrus, vos iš trūkio išlipu
sius, atvažiavus iš Scran- 
ton, kurie jų paklausė kur 

: yra viešbutis. Plėšikai apsiė 
mė juos pavėžinti iki vieš- 
buėi°. Tiem sutikus, jie nu- susidaužė tavorinis laivas 

siveze j Lakewood parką, R Butter„ kurs
ten atėmė nuo jų 36 dol. ir 
laikrodėlius.

Jau nėra laiko galvoti ar Į 
tartis, nes reikia jau stoti Į 
prie darbo ir dirbti,' teipgi 
raginti kitus prie darbo, ve i 
kaip:

1) Pramoninkai tegul pa
prašo ką nors paaukauti tas: 
kompanijas, iš kurių jie per. 
ka savo krautuvėms tavo- 
rus.

2) Kiekvienas, kurs dirba 
fabrike,^ turi gauti leidimą 
savo bo ir parinkti aukų

ininkų, dirbančių 
tame fabrike. Ženkleliai ir 
paliudijimai tam reikalui 
gaunami “Dirvos” Redakci
joje.

3) Gaukite “Dirvos” Re
dakcijoj tam tyčia atspaus
tas anglų kalboj kortas ir .
jas visur platinkite tarp Ohio valstijos cenzoriaus darę vasarinius resortus,
svetimtaučių, labiausia fab- atspaudą. Prisakymas poli- žiemos sezonui atidengė
rikuose ir krautuvėse, agi- rijos viršininko išduota tuo kliubą su vakrine mokyklė-
tuojant prie aukavimo. jaus areštuoti vedėjus visų le, kur moteris ir mergaitės

4) Visi rinkėjai, beje, mer tokių teatrukų. Vardai ve- mokinama virimo, siuvimo
gaitės nuo 12 metų amžiaus, ^ėjų ir teatrukų laikomi sla ir gimnastikos. Vyrams ir 
jaunos moters ir vyrai, “Lie ptybėje. vaikams teipgi yra mankš-
tuvių Dienoj” anksti 6 va- tinimosi ir gimnastikos sky-
landą ryto, visi turi būti su- NeDristato ansrliu Užėius riuS’ Apart t0’ yra įtaiSy' 
sirinkę į čia parodytas sa- - £ePnstato anfh? Uzejus tos maudynės ir čiužynės. 
, •• • saitam orui, kiekvienas pa-,rles (trijose vietose): Povi- ... ., . --i Moters ir mergaites kvie-, . snuto reikalaujęs šilumos, __ _lausko salen, kampas 25 ir j . r . . .. ’ ciamos, norinčios pristoti

'St. Clair galvių, Popovičo i š* kliub* ir k° nOrS pasi‘
salėn 2537 St. Clair avė. ir A g anglių. Dauguma mie mokinti> išpildyti ir priduo- 
Koenig’o salėn 3704 Supę- ? °, g5'ven..°J? .S undzias1’ ti aplikacijas poniai Libby, 
rios avė. Įsitėmykite ir L-|kad ant gavimų nepns- 0 ir vaikai aplikacijas 
sirinkite pažymėton vieton sku°^džia^n kad jau dV™ tUri paduoti p’ Telzrow- Ofi 
ir pažymėtu laiku No' 142°’ E' 31

Moters, kurios tun darbo —„ gatve,
su šeimynomis, gali susi
rinkti kokia valanda vėliau.
10 valandą salės jau bus už- į 
darytos.

Dirbkime visi išvien, su 
noru ir kantrybe. Prašyki-j 
me aukų kol jas gausime.; 
Nepaisėkime jei į mus kas, 
šnairuos. Dirbkime teip, 
kad laimėtume.

Komisija.

M
i

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

2041 HAMILTON AVĖ. + Cuy. Central 1781-L

Subatoj, 28 d. Spalio šių metŲ, atidaro

Naują Lietuvišką Aptieką
KAMPAS SOWINSKI IR E. 82-roe GATVĖS
Musų vienŲtėlis obalsis, tai saugumas išpildyme dakta

riškų receptų bei užganadinimas kiekvieno į musų aptiekas 
su bilekokiais reikalais atsilankiusio kostumerio.

Nepomirškite ateinančios subatos, dienos atidarimo mu
sų naujos aptiekos, nes bus kainos numažintos.

tuojaus nuskendo. Iš įgulos
6 žmonės nuskendo sulai-© a ®
vu, o trįs įsigelbėjo. Kata- © ŠOKIU IVlOKYKLA g 

Policija ir de-strofa atsitiko Erie ežere, 
trijų mylių tolume nuo Cle- 
velando dakų. Audrotoj na
ktyje ežere mažai laivų bu
vo, tad ir pagelba nesuteik
ta.

Areštuos.
tektivai susekė keliose vie- 

i tose, parloruose krutančių
paveikslų, kur buvo rodomi 
paveikslai arba visai necen- 
zuruoti, arba cenzorių ne- 
perleisti. Dviejose vietose 
paveikslai rodyta su cenzo
riaus išplėštomis filmomis, rjch Sočiai Settlement mus 
kur neteisingai panaudota prašo paskelbti, kad jie už-

j PROF. KLIMĄVYČIAUS
®3704 SUfERIOR AVENUE. TARPE E. 36 IR 38 GATVES 2
©- 
© 
© 
©

ALEHNAirBEKAESKASĮ
pirmos kliasos ;

Mesinyčia ir Daržovių |
KRAUTUVE

APTIEKOS E 
1653St.CiairAv. PrieL 17 g.

Gelažies Krautuve,
H ARDVVARE

Rioberinės ir smalinė stogų 
dengymui popieros. Įvairiau
sių rųšių maliavos, aliejaus, 
tarpetino, maliavoj imui šepe- 
tų ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečių, visokių «udy- 
nų, plačiausia rinkinis jvairių-jvai- 
riausių dailydėms įrankių irt.t. irt.t.

2155 St. Clair Avė.
Central J785-W

© 
©

LIETUVYS

Iškabų—Šildų

D. L. K. Vytauto Gvardi
jos vakaras Pereitame ne- 
dėldienyje, D. L. K. Vytau
to Gvardija, “Voerwerts” 
salėje turėjo savo vakarą. 
Vakaro programas susidė
jo iš atlosimo veikalėlio 
“Kontribucija”, L. Vyčių 
25 kp. choro dainų, dekle- 
macijų, dueto ant piano, mu 
zikos L. T. beno ir gitarų 
su balalaikomis. Pabaigus 
viską, buvo šokiai Progra- 
mo laiku žmonių buvo ne-

. tatoma anglių. Nekurie 
skundžiasi, kad jau dvi sa
kaitės kaip padavę užsaky
mus, bet anglių nesulaukia. 
Anglių pardavėjai skundžia 
si, kad negali gauti darbi- Didelė vagystė. Šiomis 
ninku anglių išvažiojimui. dienomis Clevelando prie- 

miestyje Cleveland Heights
Plėšikai. Atsirado plėši- papildyta didelė vagystė na 

kų, kurie nevien gatvėse muose C. L. Bradley, po No. 
žmones ąpiplėšia, bet ir ge- P^e Coventry Road. 
ležinėms šėpoms ramumo Išvogta daug brangių daik- 
neduoda. Pereitoj savaitėje.^’ buv°v.bran‘ ^yvemmiOvenwJŲ. OK.iiym«

buvo padaryta operacija žiedų, špilkų ir kitOKių kožnoa dieno* au paveikslais. Skaros 

trims geležinėms šėpoms, graznų. P
Geležų krautuvėje po No.'vertė paduodama ant $25,_- 
9811 prie Cedar avė., sud- F7'
Taškyta Šėpa ir išnešią.*,^ j' nvnaiA nialraa Srtv. kryželiu ir kitokiy relifciikp reik- 
$250,00. Oak restauracijo, giliai Pne JU pnej°, niekas menę ir Lt Taipgi įvairiausiu raiy- 

po No 720 prie Vincent ne^ali suprasti ir pasakyti, mm dalyk? ir viaoki? popier?.

Road gatvės sudaužyta ij. i Būriai detektivų ėmėsi prie ------- ------ -■
pa ir paglemžta $6,00. Au- darbo> kad va«1Ilu8 sumed-

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
KNINGYNE GAUNAMOS KN1NGOS:-

Aisopo Pasakos — pusi. 364 ..............
Andersono Pasakos — pusi. 82 .... 
Apie Sveikata — pusi. 16 ...................
Audra Rosijoje — pusi. 65 ............... .
Diedai ir Gražina — pusi. 61 ..........
Japonę Konstitucija — pusi. 61 ... 
Kaip Bulgarai ingijo laisvę (dalis I) 
Kaip Bulgarai ingijo 
Kaip Japonai gyvena 
Kas iš ko pareina? 
Kelionė į Europą — 
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 ...............................................
N uo degtinės — pusi......................................................................... .. ................
Padėjimas Lietuvių tautos rusų viešpatijoje — pusi. 120 .... $1.00 
Pasninkai Lietuvoje — pusi. 16 .................................................................. 5c.
Perspėjimai apie šventą tikėjimą ............................................................. lOc.
Rodos motinoms — pusi. 18 .........................................  5c.
Sulaukė — pusi. 132 .......................................................................................... 25c.
SLA. Istorija (1886—1915) $1,50; audimo apdar............................ $2.00
švintant — pusi. 126 .................  ?..........................................   25c.
Tamošius Besotis — pusi. 24 ............................................................................ 5c.
Trachoma — prie šviesos — pusi. 100 .................................................... 20c.
Vaikų Draugas — pusi. 64 ..............................................  J5c.

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.

$1.25 
20c. 
10c. 
20c. 
25c.
20c. 
20c. 
20c. 
10c. 
20c. 
10c. 

. 15c. 

. 15c. 

. 10c.
15c. 
15c. 
20c. 

. 20c.
40c. 

. 35c.
25c. 
15c. 
10c. 
10c. 
10c.

A. URBŠAITIS 
seniausia 

LIETUVIŠKA 
BARBERNE

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

2271 St. Clair Avė. N.E.

tomobilių taisymo fabrikė
lyje po No. 2076 prie E. 22 
gatvės, atlupta geležinė šė
pa ir pasisavinta $17,00. i

Susidaužė laivas, 
tos pėtnyčios naktį 
didelė audra, dėlei

Perei- 
siautė 
kurios

DIRVA”
Cleteliid, 0W«Geriausi vaistai nuo vi- 2004 St. Clilf in. 

šokių ligų galima gauti tik 
Usevičiaus Aptiekoje, 1172
E. 79th St, Cleveland, O. (furnish). Kam butų rei- 

,Cuy Princeton 1539-R Į kalinga, tegul kreipiasi:
Bell Rosedale 2717 Agota Valentienė

1600 E. 26th St.

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, 98 John st 
New Britain, Conn. ir pre
numeratą galima jam už
mokėti.

“Dirvos” Administracija.

DILI. E. JASINSKI
607 ROSE BLOG.

L. Bednarski
Namus ir Fatmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kroipkites laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI,


