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TALKININKAI PAĖMĖ 
MONASTYR.

Londonas. Oficiališkos 
žinios skelbia, kad serbų ir 
francuzų kariumenė jau už 
ėmė Monastyr, vieną iš sti
priausių tvirtovių Macedo- 
nijoj, kuri ikišiol buvo bul
garų rankose. Didelis ir 
smarkus mušis ėjo už paė
mimą Monastyrio. Ant ga
lo bulgarai neišlaikė ir pra
dėjo trauktis atgal į vaka
rus linkui Grilep miesto. 
Užėmus Monastyr talkinin
kų kariumenė nepaliauja 
atakavus bulgarų. Francu
zų sunkioji artilerija daužo 
svarbiausias bulgarų pozici
jas prie ežero Dajran, kur 
yra centras visos karės li
nijos Macedonijoj. Yra ma
noma, kad puolus Monasty- 
riui neužilgo galės įvykti 
žymios permainos visame 
Macedonijos fronte.

BUKAREŠTUI GRĘSIA 
PAVOJUS.

Paryžius Atėmimas iš 
bulgarų Monastyrio suteikė 
džiaugsmą tik serbams ir 
francuzams. Kas kita yra 
Transylvanijoj. Ten ruso- 
rumunų kariumenė negali 
atsilaikyti prieš teutonų jie
gas. Teutonai laimėję mu
šius perėjo svarbias vietas 
ir gręsia pavojum pačiam 
Bukareštui. Vokiečių karės 
kritikai sako, kad teutonų 
seniai buvo nustatyti planai, 
kad per tą vietą geriausiai 
yra įsiveržus apgulti Buka
reštą. Skelbiama, kad tuose 

! mūšiuose rumunai 
19,000 kareivių.
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LĖTA PERGALĖ.

svarbių kalvų, kur pirmiau 
buvo bulgarų pozicijos. Vei
kimo pasekmės serbų kariu- 
menės yra žymios, nes tame 
fronte paėjo pirmyn 75 my
lių.

FALKENHAYN RAMUS.BIJO VOKIEČIŲ ŠEIMY- 
NINKAVIMO.

Vienna. Vokiečių genero
las Gramond nuskirta vy-i 
riausiuoju adjutantų Aust- Į 

j rijos ciesoriaus Franciško 
Juozapo. Dėlei tos nomina-

DIDELI ANGLŲ LAIMĖ- jcijos austrų kariumenės vir 
JIMAI TIES ANCRE. Išminkai labai nepasiganė- 
Londonas. Karšti mūšiai |din? _ir man0’ kad Vokietija 

Ancre apygardoj, dar nepa-; Prades ^au Austrijoj 
sibaigė. Anglų kariumenė ^mynpSkaūti. Iš kitos pu- 
penkių mylių fronte pasi
varė pirmyn ir užėmė vo
kiečiu 1
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VOKIEČIAI SULAIKĖ 
ANGLUS.

Berlynas. Pirmu syk iš 
Berlyno atėjo žinios, kad 
apielinkėje upės Ancre, kur 
anglų kariumenė ikišiol mu
šė vokiečius, tapo sulaikyta. 
Vokiečiai sako, kad anglų 
kariumenė turėjo neperdi- 
džiausius laimėjimus Sie- 
rres apielinkėje ir prie Gra- 
ndcourt truputį pasivarė 
pirmyn, kitose vietose turė
jo nuostolius. Tas pats yra 
ir francuzų fronte. Somme 
apielinkėje paskutiniai mū
šiai St. Pierre Wast girioj, 
francuzams buvo nelaimin
gi. Kituose frontuose vokie
čiai atsilaiko prieš anglus ir 
francuzus.

RUSAI PRIPAŽĮSTA NE
PASISEKIMUS.

Petrogradas. Rusų karės 
štabas, suteikdamas žinias 
iš veikimo Transylvanijos 
fronte sako, kad rumunai 
buvo pakėlę prieš teutonus 
ofensyvą ir užėmė keliatą 
svarbių pozicijų, bet Dziul 
apygardoje, rumunai nega
lėdami sulaikyti teutonų, pa 
sitraukė atgal. Rumunų ka
rės štabas irgi prisipažįsta 
prie tų nuostolių. Tame teu
tonų pirmynėjime daugiau
siai atsižymi bavarų pulkai, 
kurių rumunai niekaip ne
gali sulaikyti.

į sės, kaizerio šalininkai skel- 
|bia, kad generolas Gramond 

Z::/"'tranšėjų “daugiau Palaikys ciesoriaus sveika- 
kaip 'pusantros bylios. Sui- nes visados teiks ramias 
mtųjų vokiečių nelaisvėn žinias ii karės . raportus, 
priskaitoma daugiau kaip Austrijos ciesorius yra la-
5000 kareivių. Anglai nepa‘-lbai siIPnas ir ateinančios ži- 
liauja atakuoti vokiečių po- nlos aPie _ nepasisekimus 
zicijų. Vokiečiai savo rapor-; teutonų kariumenės gadina 
tuose prisipažįsta, kad šioje jam sveikatą.
apielinkėje neteko dviejų 
miestų. į

Berlynas. Nežiūrint, kad 
ruso-rumunų kariumenė 
Transylvanijoj nepaprastai 
veikia, generolas von Fal- 
kenhayn nieko iš to nedaro 
ir juokiasi iŠ talkininkų žy
gio. Raportai skelbia, kad 
teutonai užėmė naujas vie
tas Tirgu Jiu Lui, kurios 
randasi pakalnėje 20 mylių 
atstume nuo Džiul. Užėmi
mas tų vietų Falkenhayn 
sako, kad gręsia pavojus 
Bukareštui, o jeigu talki
ninkai norės ji apginti, tai 
jiems reikės sutraukti i tą 
apygardą didelės jiegos. Ru 
sai vis daugiau siunčia ka- 
riumenės per Černovicus ru 
munams pagelbon.

Vėliausios Žinios.
Numirė Austrijos cieso

rius. Numirė Austrijos- 
Vengrijos ciesorius Franas 
Juozapas, 86 metų senelis, 
kurs buvo vadinamas Veng
rijos apaštališkuoju kara
lium. Franas Juozapas bu
vo jau nuo seniai silpnos 
sveikatos, "igą laiką buvo 
kankinamas kataro uždegi
mu ir todėl jo mirties buvo 

, laukiama jau nuo seniai. 
Gabaus pereito utaminko 
vakare, 9 valandą, aprūpin
tas katalikų bažnyčios sak- 

i ramentais, užmerkė akis 
; amžinai. Jo vieton ant Aus
trijos ir Vengrijos cieso
riaus sosto, apšaukta Kar
las Frantzas, 29 metų vyru
kas.

ITALAI VĖL PRADĖJO 
VEIKIMĄ.

Rymas. Adygi apielinkėje 
italai vėl pradėjo smarkiau 
veikti prieš austrus. Aust
rų kariumenė bandė atakuo 
ti italų pozicijas prie Vai 
j Piccolo ir Vai Grande, bet 

susirėmus durtuvais aust
rai panešė nuostolius. Da
lis austrų kariumenės, kuri 
buvo įsiveržus ir užėmus ita 
lų pozicijas prie Chapot kai 
no, visai sunaikinta italų

• pėkstininkų. Italai paėmė 
daug austrų nelaisvėn ir a- 
municijos, kurios austrai 

L negalėjo pasiimti dėlei ne- 
fe patogaus kalnuose kelio.

VOKIEČIAI ATSIĖMĖ DA 
LĮ SAVŲ APKASŲ.

Berlynas. Somme fronte, 
kur francuzai buvo sumu
šę vokiečius ir paėmę jų ap
kasus, vėliau vokiečiai su
rinkę visas jiegas užataka- 
vo francuzus ir atsiėmė da
lį savų apkasų prie St. Pie- 
rre, Wost ir kaimo Pressoi- 
re. Vokiečiai atakavo fran
cuzus astuonių mylių ilgu
me, bet kitose vietose nieko 
nelaimėjo, nes francuzai at
silaikė. Tuose atakuose y- 
pač atsižymėjo vokiečių pė- 
kstininkai.

DIDELI MŪŠIAI TRAN- 
SYLVANIJOJ.

Londonas. Neapsakomai 
dideli mūšiai eina ruso-ru
munų su vokiečiais Transyl- į 
vanijoj prie Rumunijos ru- 
bežių. Kariumenė generolo 
Falkenhayn’o pradėjo smar
kiai veikti ir pamažu stum
ti ruso-rumunus atgal. Teu
tonai žymiai pasivarė pir
myn kloniuose upių Aluty 
ir Jiul, teipgi ir prie Drago- 
slavel. Dobrudzy fronte ru
munams einasi geriau. Lai
ke paskutinių mūšių rumu
nai atėmė savo miestą Bro- 
asic, kurį teutonai turėjo sa 
vo rankose.

RUSAI UŽĖMĖ NAUJAS 
VOKIEČIŲ POZICI

JAS.
Petrogradas. Rusų verži

masis apygardoje upės Na- 
rajuvka, Galicijoj, nesiliau
ja. Apielinkėje Dolna Lipni- 
ca buvo karštas mušis, ku
riame rusai laimėjo. Pasiva
rę truputį pirmyn užėmė 
naujas vokiečių pozicijas iš 
abiejų pusių kelio vedančio 
į Slavenciną. Tuose susirė
mimuose rusai paėmė daug 
vokiečių nelaisvėn, teipgi du 
kulkasvaidžius ir daug ka
riškos medegos. Vokiečiai

Velionis Franciškus Juozapas, valdęs sostą 68 metus.

Lietuva bus ”laisva” ka
ralystė. Francuzijos ir Švei
carijos žinios skelbia, kad 
Vokietija, “išliuosavus” Len 
kiją, eina “išliuosuoti” Lie
tuvą. Lietuva bus karalys
tė, panaši Bavarijos ar Sak
sonijos karalystei. Lietuvos 
karalium bus paskirtas kai
zerio antrasis sūnūs Eitel 
Fredrich. Lietuvos karalys
tė liksis provincija Vokie
tijos imperijos. Iš lietuvių 
kareivių, kurie šiądien tar
nauja Vokietijos kariume- 
nėje ir kurių priskaitoma 
iki 150,000, bus sudaryta 
Lietuvos kariumenė.

Tai turėsime Lietuvos ka
ralystę. Bet šiomis žinio
mis męs nesidžiaugiame ir 
joms netikime. Vienok džia
ugiamės, kad Lietuva yra 
skelbiama Europos ir Ame
rikos spaudoje. Tas daug 
prisidės prie išgavimo Lie
tuvai didesnės ar mažes
nės laisvės, karei pasibai
gus.

SERBAI EINA PIRMYN.
Londonas. Macedonijos 

fronte serbo-francuzų ka
riumenės veikimas gana pa
sekmingas. Arti upės Čeme, 
pietinėj Serbijoj, serbų ka
riumenė pradėjo spausti 
bulgarus, kurie turėjo per
kelti savo'liniją į kitas pri
rengtas pozicijas. Tokiu bu- jokiu budu neįstengia atmu- 
du serbams teko keliatas fcti rusų atakų

ITALAI UŽPULDINĖJA 
AUSTRUS.

Rymas. Italai savame 
fronte pasekmingai veikia. 
Klonyje Vai Arsa prie Con- 
santo ir Falgaria italų pul
kai buvo užpuolę einančią 
austrų kariumenę ir ją ge
rokai apšaudė. Austrų la
kūnai bombardavo San Da-

vd, bet nuostolių didelių ne
padarė, ap&rt užmušimo 
dviejų kareivių. Karšo apie
linkėje italai sustiprino sa
vas pozicijas ir rengiasi 
prie ofensyvo. Nekuriose 
vietose jau buvo susirėmi
mų, kur italai giriasi paė
mę keliatą didelių austrų 
kanuolių.

Iš politikos 
lauko.

Laukiama taikos. Šiądie- 
ninė Europos karė, kuri tę
siasi treti metai, pabodo vi
siems. Pabodo ji laikraš
čiams, pabodo laikraščių 
skaitytojams, pabodo ir po
litikams, o pabodo todėl,

kad per tą visą laiką, apart 
žmonių išteriojimo, provin
cijų apiplėšimo, miestų ir 
kaim-ų išnaikinimo, nieko 
nėra pelniusios, nė viena iš 
kariaujančių viešpatysčių. 
Jeigu kuri įsiveržė svetimon 
teritorijon, tai visgi nieko 
tikro sau turėti negali, nes 
užėmimas vienos ar kitos 
provincijos, galutinas lai
mėjimas nesiskaito. Ir teip 
karės nuotikiams nesima- 
tant, nesvyrant pergalei nė 
vienon nė kiton pusėn, pra
dedama laukti taikos, karės 
užsibaigimo. Net Vokieti
joj, kur pirmiaus buvo už
ginta ir kalbėti apie karės 
užsibaigimą, kol vokiečiai 
nenugalės talkininkus, ir 
ten šiądien jau plačiai kal
bama, pageidaujama karės 
pabaigos, laukiama taikos. 
Buvo žinios pasklidusios, 
kad Kaune buvo suvažiavi
mas Vokietijos ir Rusijos 
atstovų, kuriame dalyvavo 
Hindenburgas, Holvegas ir 
kaizeris. Manoma, kad tas 
suvažiavimas atsibuvo su 
taikos tikslu, vienok, kas 
buvo kalbėtasi tame susirin
kime, nėra žinoma, tik me
nama, kad Rusijos atstovai 
nesutiko su vokiečių stato
momis išlygomis, 
Kauno išvažiavo 
miau už

Kas verčia 
karės užbaigimą. Politikų 
ir karės reikalų žinovų yra 
sprendžiama, kad karė tu
rės pasibaigti pirmame pus
metyje 1917 metų. Greitas 
karės užbaigimas turės įvy
kti, nes prie to verčia dau
gelis aplinkybių, kurių sva
rbiausiomis yra stoka mais
to, žmonių ir pinigų. Žmo
nių stoka todėl, nes didelė 
daugybė tapo užmuštais ka
rės laukuose, daugybė su
žeistų, kurie netik netinka 
prie ginklo, bet ir prie dar
bo, prie to*dar didelės dau
gybės yra nelaisvėje. Atė
mus tiek žmonių, nesant 
kareivių, reikalingų mūšių 
laukuose, suimta likusieji 
jaunuoliai ir seni vyrai, ku
rie nėra ir negali būti grei
tu laiku išlavintais, kad bu
tų tinkamais kareiviais ir 
todėl juos išsiuntus į mūšio 
laukus, naudos iš jų nėra, 
nes trūkstant reikalingo iš
lavinimo, ten jie greitai su
nyksta nuo šūvių, nuo ne
priprasto klimato, arba 
greitai kliūva nelaisvėn. Y- 
pač tas yra patėmytinu Vo
kietijos kariumenėje. Apart 
to, toks išrankiojimas vyrų 
gimdo ir badą, kadangi ne
likus vyrų namie, apart 
laukų, kurie mūšiais terio- 
jami, ramesnėse vietose nė
ra kam laukus apdirbti. Ma 
gazynai jau baigia tuštėti 
ir todėl artinasi visų lygus 
priešas — badas. Vyrų sto
ka gimdo ir pinigų stoką, 
nes darbininkai, koki dar 
yra, dirba amuniciją, o pini
gams iškasti reikalingą me
talą nėra kam. Nuo stokos 
pinigų vaduotasi kiek ga
lint paskolomis užrubežiuo- 
se, ypač Suvienytose Valsti
jose, bet čia jau prasisko
linta iki tiek, kad daugiau 
paskolos negalima gauti. 
Tad kariaujančioms šalims 
priėjus prie tokio laipsnio 
ir negalima daugiau nieko

nes jie is 
daug pir-
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GAISRAS ANT GAR
LAIVIO.

Baltimore, Md. Italijos 
garlaivis “Albania” plauk
damas linija Petapeo užsi
degė. Kapitonas išsiuntinė
jo į visas puses telegramus, 
šaukdamas pagelbos. Pir
mas pagavo žinią garlaivis

tomobilių išdirbystė nepate
ktų į vieno Fordo rankas. 
Fordo fabrikuose pereitais 
metais buvo padirbta 500,- 
000 automobilių. Gryno pel- i 
no Fordas turėjo 60 milijo
nų dolerių.

pageidauti ir laukti, kaip’ 
tik karės užsibaigimo.

Kas išris karės pabaigą. 
Įsiveržus Vokietijai į Rusi
jos rūbežius ir užėmus Lie
tuvą ir Lenkiją, kuomet ru-' 
sų kariumenė pradėjo savo Į 
veikimą prieš Turkiją, poli
tikai spėjo, kad nežiūrint 
kaip ilgai karės tęsis, J0SĮ“DeĮUge”, kuris pasiskubi- | 
pabaigą turės išrišti Balka-, n0 pageifron Gaisras tapo | 

. Garlaivis degė 
12 valandų. Iš pasažierų ir 
jurininkų niekas nenuken- AUSTRIJA NETEKO 850,- 

000 KAREIVIŲ.
Geneva. Nuo Naujų Me

tų iki šiam laikui Austrija 
neteko 850,000 kareivių vi
suose frontuose. Iš to skait
liaus 450,000 austrų paėmė 
nelaisvėn rusai ir italai. 
Kuomet Rumunija paskel-!

nai. Atsimenant anuos spė- U2o-esjntas. 
jimus, reikia priminti, kad 
tie spėjimai gali liktis tei
singi ir Balkanuose karė ga t-“' 
Ii pasibaigti. Šiądien visų 1 ’ __
didesnių ir galingesnių ka-i 
riaujančių viešpatyščių jie- TYRINĖS SUKTI BES 
gos yra nusitolinusios prie Washington, D. C. Šiomis 
Balkanų ir ten aikvoja sa- dienomis tiesų departamen- 
vo paskutines jiegas. Pri- įas pradės tyrinėti republi- 
menant visų silpnybes, ku- ^onų partijos išlaidas, ku
riose šiądien yra visos ka- rįos pasidarė laike rinkimų 
niaujančios šalys, reikia ma 
nyti, kad kol Balkanuose 
visos susigrūdę, padarys ko
kią nors persvarą, jos savo 
jiegas galutinai bus išaikvo- 
jusios ir tada karė turės 
baigtis, sušaukiant taikos 
tarybą.

Kokių taikos išlygų tiki
masi. Kokios taikos pasek
mės bus karei pasibaigus, 
niekas nežino, kadangi tas buvo lygus balsų skaičius, 
paeis nuo gudrių derybų. Manoma, kad suras galybes 
Šiądien daroma spėjimai suktybių, 
vienok, kad iš šios karės 
pelno neliks nė vienai iš ka
riaujančių šalių. Manoma, UŽSAKĖ 4 NAUJUS 
kad Balkanų tautos gali Ii- RĖŠ LAIVUS.
ktis sujungtos po viena ve- Washi t D c Suvie_ 
hava ir liktis kaipo viena, y karės 3ekre. 
atak‘ra Wa: Belgl]a ga torius Danels padirbo suta- 
h liktis Vokietijos provinci- rtj su Bth Iron Works c 
ja, kaipo kunigaikštyste su kurios fabrikas turės 
autonomija Austrija gali Dadirbti 4 didelius t0 ėdi- 
hktis išrėdyta is ciesorys- nįus Suvi toms
tės mbų ir kaipo provinei-Va] ms Kiekvienas lai. 
ja gali būti priskirta pne yas lėšuQs do|erf
Vokietijos ciesorystes, su Taį irmas užtvirtintas 
Šiokiomis ar tokiomis savo Suvi t Valstij
ti^omisj Apie Lietuvą ir įon e30 padidinimui karės 

-BRSHtiJą-fespremtaama ne- )a.
daug. Kadangi Lietuva ir 
Lenkija yra riebus kąsnis, 
kaipo derlingos žemės skly
pas, tad manoma, kad už jį 
bus didelės derybos. Apie šį 
kraštą manoma, kad Rusija 
mušiu jį atsiimti iš vokie
čių nė nemano. Bet derybo- ‘ 
se gali būti pripažintos tie- ' 
sos, i
Rusija yra talkininkų pusė
je, o kad talkininkai turi 
didesnę įtekmę visame pa
saulyje, tad ir diplomatai 
visuomet rems Rusijos pu
sę, dargi remiantės ir tuo
mi, kad Vokietija buvo už-! 
puolike ir savo užpuolimu 
Lietuvą su Lenkija pasisa
vino, tad gali būti, kad Vo
kietija šio krašto turės atsi
žadėti. Bet, kad Lietuva ir 
Lenkija šiądien jieško savo 
tiesų, tad labai gali būti, 
kad iš Lietuvos ir Lenkijos 
gali būti sudaryta atskira 
provincija. Rodosi, kad ir 
Vokietija to paties tikisi, ką 
parodo neatidarymas rube- 
žiaus. Keno globoj ši pro
vincija gali liktis, apie tai 
niekas nieko nesako.

Suvienytų Valstijų preziden 
to. Yra patirta, kad repub- 
likonų partija agitacijai už 
Hughes yra išleidusi apie 
3,000,000 dolerių. Sudedant 
visą, sumą, kokią republiko- 
nai išaikvojo įvairiems tiks
lams siekia apie 7,000,000 
dolerių. Tyrinėjimai bus.da
romi tose valstijose, kur 
republikonų ir demokratų

KA

tė jo parašytuosius veika
lus.

SMARKI EKSPLIOZDA 
ANT LAIVO.

Siockholm. Ant rusų ka
rės laivo “Baron Breceni” 

I ištiko smarki ekspliozija. 
i Laivas, kurs stovėjo Ar
changelsko uoste buvo pri
krautas daugybe parako, 
dinamito, šautuvų, šovinių 
ir daug kitokios kariškos 
medegos. Laike ekspliozijos 
žuvo 150 žmonių, o 650 ta- 

ipo sužeistais.
kuris stovėjo šalę, tapo visi- j reiviavimui/ Jų darbai bus 
škai sunaikintas. Apart toįpavesįj moterims. Vokietija 
išgriauta daug namų ir su-! vyrų darbus rengiasi paves- 
naikintas beveik visas uositj moterims, o nemato, kad 
tas. |jau šiądien Vokietijoj visus

-------------- vvrų darbus dirba moterįs.
MIRĖ HENRIKAS SIN- i O, kur-gi tie 5,000,000 vy- 

KEVIČIUS. ru!I

Vevey, Šveicarija. Trum- --------------
bė teutonams karę, Austri- pas telegramas pranešė ži- KONTROLIUOS ANGLIŲ 
ja turėjo kariumenės 36 di- :nią, kad ten mirė garsus vi- 
vizijas rusų fronte, 31 di- sam pasaulyj rašytojas Hen 
viziją italų fronte ir dvi di- rikas Sinkevičius, autorius 
vizijas Serbijoj ir Albani- :“QU0 Vadis”, “Tvanas”,

TX OO garsių

veikalų, kurie yra plačiai 
žinomi civilizuotoms tau
toms. Henrikas Sinkevičius 
mirė turėdamas 68 metus. 
Lenkai neteko vieno žymiau' 
šio savo didvyrio ir uolaus: 
veikėjo, kurs ypač dirbo ant 
jų literatūros dirvos. Bet 
apart lenkų, apgailestaus 
Sinkevičių ir tie, kurie skai

i <9 f

joj. Iš to skaitliaus 82 bata-! "Kryžiokai’ 
lijonus pastatė prieš rumu
nus. Vėliaus, kuomet ruso- 
rumunai pradėjo austrus 
spausti, Austrija į rytinį 
frontą sutraukė visas 
jiegas.

NAUJAS LONDONO 
JORAS.

savo

MA

L1O \CLL LUIYlVmiO 0G 
s. į Apie Lietuvą 
f—•—t

Londonas. Pastaromis die 
nomis Sir William Henry 
Dunn, lordo Įgaliotas Lon
dono majoro garbe ir pa
reigomis. Įgaliojimo cere
monijos buvo iškilmingos. 
Naujas majoras lydimas 
pirmtakunų, policijos vir
šininkų, aldermanų ir šiaip 
žymių Londono piliečių, at
lankė teismo rumus, o pas
kui vaikščiojo miesto gatvė
mis.

NELAIMĖ SU “DEUTS- 
CHLANDU”

New London, Conn. Ke-
- -.............. '................ •’ lios dienos atgal vokiečių
- . submarinas “Deutschland”

...........................apleidęs Ameriką, grįžo at- 
remiantės ‘‘tfefeTfei fe*1 Vokietij«; Pradžia ke- 

.... - hones buvo nelaiminga, nes 
nuplaukus netoli nuo kraš-

i to, submarinas netyčia susi
dūrė su gariniu laiveliu, ku
ris traukia uostuose dide
lius laivus. Laivelis ir kapi- 

, tonas sykiu su keliais juri
ninkais nuėjo į dugną. Sub
marinas teipgi nukentėjo. 
Dėlei tokio atsitikimo, sub
marinas sugrįžo į uostą, 

, kad ten jį pataisius.

NAMINĖ KARĖ GREKI- 
JOJ TĘSIASI.

Katerina. Naminė karė 
Grekijoj tęsiasi ir mūšiai 
tarpe Venizelos šalininkų ir 
karaliaus kariumenės nesi
liauja. Katerina apielinkėj 
buvo ištikęs smarkus mušis, 
kuriame daug užmušta ir 
sužeista iš abiejų pusių. Ve
nizelos šalininkai pasitrau
kė. Kitose vietose teipgi bu
vo susirėmimų. Gyventojai 
neturėdami ramybės aplei
džia namus ir bėga viską 
palikdami.

MOKĖS UŽ VAIKŲ GIM
DYMĄ.

Paryžius. Francuzijos at
stovų butan manoma įnešti 
naujas bilius, kad valstybė 
prigelbėtų kiekvienai moti
nai, kuri gimdys vaikus to
kiu budu: už pirmus du pa
gimdytus vaikus valstybė 
sulyg biliaus turėtų moti
nai užmokėti po 100 dole
rių, už trecią 200 dol., už 
ketvirtą 400 dolerių, o pas
kui už kiekvieną sekantį 
mokėtų po 250 dolerių.

GERAS DERLIUS SUV. 
VALSTIJOSE.

Washington, D. C. Žem
dirbystės departamentas 
praneša, kad šįmet Suvieny
tose Valstijose buvo geras 
derlius. Apskaitoma, kad vi
sose valstijose yra surinkta 
2y2 milijardų bušelių kuku
rūzų, arti 290 milijonų bu
šelių bulvių, 1 milijardas 
145 milijonai svarų tabako, 
68 milijonai bušelių obuolių 
ir daug kitokių produktų.

VOKIETIJA ŽADA SUMO! 
BILIZUOTI 5,000,000 

KAREIVIŲ.
Berlynas. Vokietija tikisi 

sumobilizuoti dar 5,000,000 
kareivių ir pasiųsti į karės 

; frontus. Tam tikslui mano
ma pašaukti eilėsną visus 

i vyrus tarnaujančius atsar- 
Kitas laivas, i gOjy kurie yra tinkami ka

SUNAUDOJIMĄ.
Londonas. Netolimoj atei

tyj Anglijos valdžia žada 
paimti kontrolėn anglių va
rtojimą į savo rankas. La
biausiai bus atkreipta atyda 
ant neutrališkų šalių laivų, 
kurie stovėdami uostuose 
vartoja Anglijos anglius. 
Beto dar bus prižiūrima va
rtojimas anglių ir namų šil- 
dymosi. Anglijoj visi gyve
namieji namai yra šildomi 
angliais. Mat bijomasi, kad 
nepritruktų Anglijai anglių.

A. B. Bartuševičius
Prezidentas “Dirvos“ bendroves, kurs davė didžiausią 

auką “Lietuvių Dienoje“.

National Airtbrello Co. 2,- 
00

M. Šamas 2,00 
R. Kolinski 2,00 
The O. R. Rust Co. 3,00 
The- J. Rice & Sons Co. 

2,00
The Stearns Co. 3,00'
The Lipman Suply Hause 

2,00
J. Barkevičia 1,00
J. Šūkis 1,00
J. Bendoraitis 1,00 
Ant. Pečiura 1,00 
J. Mikalajūnas 1,00 
J. Grajbos 1,00 
A. S. Gasaucki 1,00 
M. Stembos 1,00 
P. Sapornis 1,00
J. Vidžius 1,00 
M. Poška 1,00 
J Gaidys 1,00
A. Vitkiavičia 1,00
K. Cilickiutė 1,00 
M. Macejauskiutė 1,00 
Galvin Bros. Co. 1,00 
Auslin W. Heggins 1,00 
J. Kapalinskas 5,00 
P. Murka 5,00
B. Diktoras 1,00 
J. Genvidis 1,00 
S. Rutkauskas 2,00
M. Svarpa 5,00 •
J. Šūkis 2,00 
F. Kajackas 2,00
N. Wagner 1,00 
J. Martišius 1,00 
F. Martiszewski 2,00 
V. Kazlauskas 5,00 
M. Stepulionis 1,00 
J. Stepulionis 5,00 
Oscar Lowsson 1,00 
A. Levandowski 1,00 
P. Jelčnic 2,00 
R. Miller 5,00 
A. Frey 5,00
L. Burmister 1,00 
A. J. Frey7 1,00
J. P. Baun 1,00
C. Paid 2,00 
Kreiser 1,00
C. Edward 5,00 
Cleveland Home

25,00
M. Beker 5,00 
Benli W. H. 1,00 
The Weideman Co; 5,00 
Dr. Henry B. Stotler 2,00 į 
M. Andriukaitienė 1,00
E. Vidugiris 1,00
K. Stepšis 1,00

Steponaitis 1,00 
Martinkevičia 3,00 
Židonis 1,00 
Boltz 1,00 
Frank 2,00

J. Wite 1,00 
A. Senkus 10,00
K. Binkus 2,00 
A. Šūkis 5,00 
K. Garnius 1,00 
K. Želvis 1,00 
K. Erackas 1,00 
J. Garkis 1,00 
J. Beken 1,00
D. Matikaitis 1,00 
P Laučas 1,00 
A. Vilimas 1,00 
V. Baliunas 1,00 
J. Žiūkas 1,00 
V. Debesis 1,00 
J. Bindokas 5,00 
Šv. Tamošiaus Bažnvčia

1,00
O. Masevičienė 1,00
J. Palikevičia 2,00 
T. Magila 1,00
K. čiurgelis 1,00
P. Miliauskas 1,00 
P. Žvinius 1,00 
V. Surgautas 1,00
J. Uščia 1,00 
A. Liutkevičius 2,00
K. Petkevičius 1,00
F. Masavičius 1,00 
P. Uščia 1,00 
A. Gudelis 2,00
E. Uščia 1,00
P. Zvinis 1,00
P. Antonaitis 2,00
R. Mlotkunas 1,00 
M. Petkunas 2,00
F. Juškauskas 1,00 
P. Vaitiekūnas 1,00 
V. šlivitskas 1,00 
A. Puškauskas 1,00 
A. Spiro 1,00 
J. Valiukonis 3,00
S. Bulkevičia 2,00

B.

j. 
j. 

j. 
j. 

j.

Clevelando biznierių ir 
šiaip “Lietuvių Die

noje“ surinktos 
aukos.

F. Skleris $1,00
A. Kranauskas $20,00
P. Zabockis 2,00
Selz Schawb Co. 10,00 
Superior Savings & Trust 

Co. 5,00
A. Mulolis surinko Milu

čio ir Ambrozaičiutės ves-

KATĖS PRIEŽASTIMI 
PERSISKYRIMO.

Baltimore, Md. Tūla C. 
Conley patraukė į teismą 
savo vyrą už jos apleidimą. 
Kuomet jos vyras buvo pa
šauktas į teismą pasiaiškin
ti, tai jis apreiškė, kad su 
pačia negalėjęs gyventi dė
lei kačių. Teisme pasakė,
kad jo pati laiko septynias ANGLIJA BADU MARINS tuvėse 7,55 
kates, su kuriomis visą die- VOKIETIJĄ. A. Barzdaitis surinko kri-
j^m^jt^li netU „ Eina “a*"’

gamina. Teisėjas išklausęs buk Anglija su Holandija ų ’ 
nelaimingo žmogaus nusis- Padirbo s!aP^ sutai> kad J* Glzewskl 5’°° 
kundimą, paliuosavo nuo | iš Holandijos su-
bau<jOs pirks visus likusius maisto

_________ produktus. Anglija sutiko 
mokėti brangiau už produk
tus Holandijai, negu papra
stai, vien dėlto, kad nieko 
neliktų Vokietijai Yra ži
noma, kad Vokietija dabar 
tiniu laiku valgio produktus 
gauna iš Holandijos. Apart 
kitko daugiausia Anglija su 
pirko pieno, Smetonos, svie
sto, sūrio, mėsos, bulvių ir 
kitokių produktų, kurių 
Anglijai nestokuoja.

Co.

10,

10,

SKUNDŽIA FORDĄ.
Detroit, Midi. Tūli auto

mobilių fabrikantai patrau
kė teisman garsų automobi
lių išdirbėją Fordą, kurie 
reikalauja užgynimo jam 
didinti savus fabrikus, kas 
yra priešingu visai automo
bilių fabrikacijai. Konku
ruoti su Fordu niekas nega
li, todėl bijosi, kad visa au-

The Sprague & Monroe 
Coffee 2,00

Detroit Sliper Mfg. Co. 
1,00

Wm. Edwards Co. 10,00
Merchants Stamps Co. 10, 

00
The Eagle Treading 

Stamp 20,00
E. S. Hauson 5,00
The H. C. Cristy 5,00
Frank Ineman 5,00
F. A. Saget 3,00
Dr. F. E. Jasinski 5.00

Į A. H. Greeley 1,00 
Murabel Snow 1,00

;The Wanda Furnitures Co. 
125,00
! B. Filipiak 5,50

W. Lifskitz 2,00
Leon & Levis Manager 

; 10,00
M. Blius 2,00
A. Aleksandravičia 1,00
A. B. Bartoševičius 50,00
M. Zaldowski 5,00
V. S. Jokubynas 10,00
The Schuster Vine 

25,00
The Sigler Bros. Co. 

00
Žitkevičia & Palionis 

00
P. H. Bruner Co. 10,00 
Dangler Stove Co. 6,50 
J. Zeniavičia 5,00 
J. Lenkaitis 5,00 
Dr. Bubis 5,00
Klein Sichlenstader 

5,00
Beltstein Klopzer Co. 

00
, Motropotson Mfg. Co. 5,- 

00
Goldwotor Bros. Co. 5,00
The Clev. Neckwear Co. 

5,00
D. Augustaitis 5,00
M. Balkovski 5,00
A. Rankus 8,00
Lapinskas Ant 2,00
F. Orlikowski 2,00

Co.

5,-

P. Kaminskas 5,00
J. J. Zvalskis 1,00
S. Ceznauskas 1,00
M. Bronaitienė 2,00
A. Ramanauskas 5,50
P. Skunskis 5,00
The Garfield Savihgs 

Bank C o. 2,00
The First National Bank 

of Cleveland 10,00
The Clev. Window Glass

& Door Co. 15,00
M. Maminskas 3,00

; L Valiulis 2,00
į F. Ketvirtis 1,00

J. Lasickis 1,00
C. Ketvirtis 1,00

| J. Javanauskas 1,00
T. Debulis 2,00
R. Brazaitienė 1,00
K. Vladislovičienė 1,00
C. J. Lewis 1,00

i Moterių Draugystė Auš
ros Vartų 100,00

M. Sasevičius 5,00
J. Kupčinskas 1,00
J. Ivanauskas 1,00 
Flicker 5,00

j F. V. Faulhabre Co. 5,00 
j Karnauskas & Dūda 10,- 
00

F. M. Decker 10,00
Cleveland Sandusky Bre- 

wery Co. 30,00
Dr. Smigel 5,00
C. J. Benkowski 5,00
Dr. A. Peskinds 5,00 
Advok. S. Peskinds 25,00 
Dr. S. Peskinds 5,00 
J. Dedionis 5,00 
J. Lenkaitis 3,00

i W. S. Nowak 5,00
i The Joseph & Feiss Co.
i 25,00

L. S. Dewoyno 5,00
Joseph F. Nimberger 5,00 
Per K. Slezaitį priduota 

2,00
J. Jasiulonis 1,00
J. Kulikauskas 2,00
T. Majewski 1,00
A. Szepkowski 2,00
P. Žemaitis 1,00
D. Mosavičienė 1,00 ... . ...
J. Palikiavičia 1,00
T. Mogilo 1,00
P. Miliauskas 1,00
P. Žvynis 1,00
V. Svigaitis 1,00
J. Uščia 1,00
A. Litkevičia 1,00
K. Petkiavičius 1,00
F. Mosavičius 1,00
B. Huszoza 1,00
A. Gudelis 2,00
H. Huszoza 1,00
P Žvynis 1,00
A. Bartkus 2,00
M. Gaideliutė 1,00
S. Damukaitis 3,00
J. Jomowicz 3,00
J. Saukaitis 2,00
M. Šukienė 1,00
A. Uškiavičienė 1,00
J. Szufman 1,00
F. Suskevičia 1,00
S. Rachulis 1,00
S. Pranke 3,00
J. Ramanauskas 1,00
T. čirgelis 1,00
B. Muliavičia 1,00
J. Čerkesas 2,00
J. Skriskiewicz 1,00
R. Kruopis 2,00
A. Sadauskas 3,00
A. Voliunas 1,00
J. Zaleskis 1,00
St. Pronka 3,00
Ant Vaitiekūnas 1,00
J. Romanowski 1,00
B. Mulevičia 1,00

I T. Arkelis 1,00
S. Virbickas 1,00
M. Bagdonas 1,00
U. Andrušaitis 1,00
M. Raulušavičienė 1,00
J. Dubickas 5,00
T. Astrauskas 1,00
J. Valaitis 1,00
I. Stanavičius 1,00
G. Šimkevičienė 1,00
J. Kukauskas 1,00
T. Silevičius 1,00
J. Zinevičienė 1,00
J. Zinkevičius 1,00
J. Korsokas 2,00
J. Shmikowski 1,00
A. Markauskas 1,00
M. Endzuko 3,00

C.
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DARBAS IR PRAMONE
mrmtniiiiiin miliutui 1 itmittmtm

Iš Lietuvių Gyvenimo f
Rumunijos dideli užsaky- Europos karei, nė manyt ne 

mai. Rumunija suteikė ame- galima bus apie laikų pab- 
rikoniškai pramonijai dide- logėjimą. Gali būti, kad ka
lius užsakymus, kurie reika-i 
lingi Rumunijos kariume- 
nei. Užsakymas reikalauja 
250,000 porų čebatų ir 300,- 
000,000 šautuvų. Tas užsa
kymas Rumunijai kaštuoja 
$12,000,000 sidabru. Ameri
kos pirkliai net seilę ryja, 
gavę šį užsakymą ir tvirtai 
tiki, kad Rumunija liksis A- 
merikos visuotinu “kostu- 
meriu”. Išgabenimas į už- 
rubežius Amerikos tavorų 
kasdien didinasi. Pagal ra
porto pirklybos departamen 
to, vertė iš Amerikos išga
bentų ir pargabentų tavorų, 
nuo 1 d. Sausio iki 1 d. Bir
želio 1916 m. siekė $4,394,- 
040,948. Vertė tos exporta- 
cijos ir inportacijos viršija 
sumą to paties laiko 1915 
m. pusantro milijardo dole
rių. Vertė išgabentų užru
bežin iš Suvienytų Valstijų 
produktų, laike pirmųjų 7 
mėnesių 1916 m. siekia $2,- 
826,221,372, kuomet tuo pa
čiu laiku užrubežin išga
bentų produktų 1915 metais 

arba 
1 ma-

rei pasibaigus apsistos kiek; 
išvežimas užrubežin išdir- 
byščių, sumažės ar apsistos 
užsakymai Europos viešpa
tysčių, bet už tai vietinės 
visos sąkrovos, kurios buvo 
išdirbystėmis pripildytos, 
bus jau tuščios ir jas reiks 
vėl pripildyti. Bet kol kas, 
kol karė dar baigsis, dau
gybė kariaujančių šalių už
sakymų laukia išpildymo ir 
užbaigimo, kuriems ims dar 
daug laiko. Vienok ir be ka
rės išdirbinių, Europos vie- 
špatyščių įvairus užsakymai 
Amerikoj kasdien didinasi, 
nes nėra kitos tokios šalies 
pasaulyje, kur butų toki fa
brikai ir teip plati pramonė 
kaip Suvienytos Valstijos. 
Tad, turint prieš save to
kius pamatus, apie laikų per 
mainą Amerikos pramonėje 
negali būti kalbos per daug 
metų.

' LIETUVOJ.
Vilnius. Vilniuje produ

ktų brangumas pasiekė ne- . ; . - - ...
girdėto laipsnio. Pūdas bul- l™rl°s h8os’ . s“ ku™mis

šininko vietos.
Pereitame pavasaryj Vil

niuje ir jo aplinkėse siautė

1 ne visą laiką, net kol jaš iš-1 kų rinkėjų, kada ženkleliai 
varo iš ten. Nesakau, kad tą pačią dieną atėjo, jau 
visos tokios, bet tokių yra buvo pervėlu; dauguma me- 
ir tos daro sarmatą kitoms, rginų išėjo darban.
geroms moterims, svetim- Ant Kansas pusės dau- 
taučių akįse. Svetimtaučiai giausiai tapo surinkta, nes 
matydami, kad lietuvės kar Kansas City, Kan. daugiau

, ’ KAf-mnn nAoni cnt IMTias/viT—

siekė $1,970,277,207, ; 
vienu milijardų dolerių 
žiau.

Maisto prekės nesvietiš- ' 
kai pakilo. Vienas laikraštis . 
paduoda akyvas žinias, ku- ; 
riomis palygininama maisto 
brangumas šiais metais su 
brangumu, koks buvo prieš 
12 metų, t. y. 1904 metuose. 
Pagal tų žinių, matome štai 
ką:

Bačka obuolių anais me
tais kaštavo $1,25, šiądien 
$2,00. Šimtas svarų mėsos 
buvo $4,75, šiądien $7,00. 
Bušelis žirnių buvo $2,80, 
šiądien $6,25. Rūkytos mė
sos svaras buvo 7c., šiądien 
14.7c. Sviestas buvo 18V>, 
šiądien 43c. Sūrio svaras 
buvo 8c., šiądien 18c. Kavos 
svaras, ką buvo 7c., šiądien 
jau 191/-. Kiaušinių tuzinas 
buvo 18, .šiądien 60c. Miltų 
svaras buvo 5i^c., šiądien 
8V2C. Lašinių svaras buvo 
8c., šiądien jau 16 centų. A- 
viena buvo 71/1c. svaras, 
šiądien 16c. Maišelis cibu
lių buvo $1,25, šiądien $2,25. 
Sūdytų lašinių bačka buvo 
$13.00, šiądien $28,00.

Rudeninis sezonas apsi- 1 
reiškia geromis viltimis. Ru 
duo paprastai atsižymi di
džiausiais savo judėjimais I 
pramonėje. Derliaus produ
ktai sparčiai yra parduoda
mi, kas suteikia kiekvienam 
kišeniui geras pasekmes vi
sų metų vaisiaus. Rengima
sis prie žiemos sujudina pra 
monės vilnis. Visose pramo
nės šakose tada prasideda 
didžiausis judėjimas. Užsto
jus rudens sezonui, nesima
to jokios atmainos pramo
nės judėjime, kas labai tan
kiai pasitaiko kitais metų 
sezonais. Rods, šiųmetinis 
ruduo skiriasi nuo visų kitų 
rudeniu tuomi, kad viskas 
pabrango. Tas padaro dide
lį ženklą pramonėje, nes su 
pabrangimu visko, pramo
nės įeigos žymiai pasididi
na. Pervežimas tavorų gele
žinkeliais yra teip didelis, 
kari daug geležinkelių kom
panijų skundžiasi ant sto
kos vagonų. Tikimasi, kad 
netolymoje ateityje užstos 
toks judėjimas, kokio nebu
vo per pereitus kelis metus.
Tas visas apsireiškimas ver 
čia manyti, kad pasiliovus

vių kaštuoja 4 rubliai. Sva- 1 
ras kukuruzų miltų 50 ka- 1 
peikų. Svaras cukraus 80 
kapeikų. Prie to dar cuk 1 
raus teip stbkuoja, kad tan
kiai vieton jo naudojama 
medus ar saldainiai (cuke- J 
rkos). Mėsos ir naftos jau 1 
seniai nėra visame Vilniaus ; 
mieste. Žvakių svaras kaš- : 
tuoj a rublis ir 50 kap.

Į miestą produktų atve
žama labai mažai, nes atve
žimą įvairiais budais sunki
na vokiečių valdžios, polici
jos įsakymai, sulyg kurių 
nieko negalima nė atvežti į 
miestą, nė iš miesto išvežti, 
be policijos leidimo.

Vokiečių valdžia įsteigė 
i kelias krautuves, bet jose 
produktai ir kitoki dalykai 
pardavinėjami tik karei- 

įviams ir kariškiems valdi
ninkams.

Gyvenimo kambariai Vil
niuje yra labai pigus. Pigu
mo priežastis tame, kad sto- 
kuojant pinigų, vartojama 
tam tyčia valdžios išleistos 
kvitos. Tad namų savinin
kai persamdo namus, kad ir 
pigiausia, bile tik randa 
mokama pinigais, o ne val- 

. diškomis kvitomis, kurios 

. neturi pinigiškos vertės.
Rekvizicijos žmones pri- 

. vargino ne apsakomai, nes 
tos rekvizicijos siautė ilgai ir 

; labai plačiai. Buvo valdžios 
įsteigti net tam tikri kon
torai, kurių valdininkų pa
reiga buvo išjieškoti iš gy
ventojų valdžiai reikalingus 
daiktus. Atimta nuo gyven
tojų varis, aluminas ir gu
mas. Prieš tris mėnesius pa 
skelbta ir platinos rekvizi
cija.

Vokiečių valdžia stropiai 
perka aukso ir sidabro ru
siškus pinigus. Už rusišką 
auksinę penkrublinę valdžia 
moka 5 rub. 30 ir net 5 rub- , 
liūs ir 50 kapeikų, popiero- 
mis. Už rusišką sidabrinį 
rublį moka 1 rub ir 20 ka
peikų. Turbut rusiškų pini
gų kursas pakilo, nes pir
miau vokiška markė buvo 
vertėjo 60 kapeikų, vėliaus 
nupuolė iki 57, o dabar sto
vi vertėjo 50 kapeikų.

Žmonių gyvenimas yra su 
varžytas daugybe įvairių 
valdiškų įsakymų. Paveiz- 
dan galima paimti kad ir 
šiokį prisakymą: Paskelbta, 
kad kas pasirodys gatvėje 
po 10 valandai vakare, tas 
bus paskaitytas špiegu ir 
jeigu neturės tam tikrų pa
siteisinimų, bus pakartas.

Vilniuje yra daugybė ka
riškų valdininkų. Yra čia 
štabas 10 armijos, kurs įsi-

— Columbus, Ohio. Fab- kur?s Srafo Tiškevičiaus 
rikas G. Geigh & Son gavo rūmuose prie Antakalnio 
užsakymą iškasti tuneli po J atvažiuoja 
geležinkeliu. Sutartis pada
ryta ant 22,000 dol.

— Waterbury, Conn. Mie 
stų- valdžia planuoja pas
tatyti tiltą pietinėj 
ties S. Main gatve, 
lėšuos 10,000 dol.

— Tacoma, Wash. 
ninkai ir skerdyklų 
ninkai suorganizavo 
Reikalaus sutrumpinimo -----— -7 ”--—.-.™”*.’ 
darbo valandų ir pakėlimo Proktamaci^ kuno^ “2i- 
algų.

— Pittsburgh, Pa. Firma 
R. H. Cunningham Sons Co. 
gavo užsakymą išbrukuoti 
gatvę nuo Willmerding iki 
Monroeville. Išbrukavimas 
lėšuos 17,780 doL

Dideli reikalavimai meta
lo. Kariaujančių viešpatys
čių 'dideli reikalavimai va
rio, pakėlė vario prekę ir 
pajudino sustingusį darbą 
vario kasyklose. Sidabro rei 
kalavimai irgi yra labai di
deli. Šitų metalų reikalau
jama daugybė Europos vieš
patystėse, kur eina karė, pi
nigų dirbimui, nes dėlei ka
rės, ten stoka darbininkų, 
kurie juos iškastų, o apart 
to, pinigų reikia kelias de
šimtis kartų daugiau negu 
ramumo laiku, kadangi už 
karės reikmenis reikia mo
kėti dideles sumas metalo 
pinigais, nes bankų vekse
liai (popieriniai pinigai) 
turi jokios vertės, ypač 
rubežinėje pramonėje, 
prie to daug prisideda 
veiklumas Mexikos sidabro 
kasyklų, kuriose darbai vi
sai pasiliovė dėlei naminės 
betvarkės toje šalyje. Todėl 
Suvienytose Valstijose, to
kiose kasyklose darbai ūžia 
su didžiausiu judėjimu. Ge
ležies ir plieno rinkose ju
dėjimas toks, kokio niekad 
nebuvo. Iš priežasties dide- 

. lių persiuntimų plieno ir ge
ležies, geležinkelių kompa- 

1 nijos turi duoti tankius už
sakymus padirbti daugybes 
naujų vagonų. Iš priežasties 
reikalavimo įvairių išdirbi
nių, reikalingų laivų staty
mui, vien laivų statymo me- 
degos išdirbimui ims kelio- 
liką metų.

ne
už-

O
ne-

DARBŲ DIRVA

nuėjo, nedavę aukų, nes ma
tė, kad ženkleliai nėra duo
dami. Gatvėse daugumas 
klausinėjo: “Kas jus esate, 
kam jus aukas renkate?” 
Męs kaip mokėjome, teip 

________j__________,_____________  ______ __ _ o 1 aiškinome kiekvienam klau- 
čiamoj prie baro stovi, mis- lietuvių, negu ant Missou- siančiam.
liną, kad lietuvės visos to- res pusės. Vien tiktai šv. Į Apsidžiaugti reikia darb- 
kios. Kitokių jų darbų ne- Kazimiero draugystė paau- štumu musų moterių, vyrų, 
minėsiu, nes sarmata.

Alma Mater.

vokiečiai kovojo labai ener
giškai. Tifu mirė Vilniaus 
gubernatorius majoras We- 
gner.

Buvusi stačiatikių kated
ra (soboras) prie Didėsės tuvių Dienos” pasekmės pas

kavo $25,00. Gerb. kun. A. | mažų mergaičių ir vaikučių, 
Tamoliunas daugiausiai pa- kurie nuo 6 vai. ryto iki 9 

tos die- vai. vakaro dirbo savo tė
vynei, o vakare, nors nuva- 

atsibuvo rgę ir pailsę, ėjo namo link- 
gatvės, tapo paverstas eva- mus buvo tokios: Pasidar- lietuvių vakaras. Pirmiau-ismi, atlikę šventą privalu- 
ngelikų bažnyčion. Parke bavus vietiniam komitetui, šia pirm. kun. A. Tamoliu- 
įtaisyta vokiečių kapai. Ka- rinkėjų sumobilizuota bu- nas paaiškino šio vakarėlio 
Įėjimo gatvėje sudegė dide- relis iš 280 ypatų, kurios tikslą ir perstatė bažnytinį 
lė medžio sąkrova, kuri pri- komiteto ant vietos apru- chorą padainuoti Lietuvos 
klausė Pinesui. Sudegė ir pintos buvo visais reikalin- himną; pusėtinai sudainavo. 
15 artimų namų.

“Gazeta Polska”.

-------------- sidarbavo kaslink
New Britain, Conn. “Lie- nos.

Lapkričio 5 d.
■

mo darbą. Ant rytojaus vi
si žingeidavo kiek kas aukų 
surinko, bet negalima buvo 
susekti, nes Trust Banka 
atidarinėjo dėžutes ir rin
kėjus atskirai nepažymėjo, 
pažymėjo tik daugiausia su 
rinkusį, kuriuom pasirodė 
R. Stanislavičia, surinkęs 
$40,43.

Iš rinkėjų atsirado dar ir 
tokių, kurie iš komiteto iš
reikalavo $1,00, kurį pra- 

;valgė ant pietų tą dieną; 
girdi, namie man butų pi
giau parsiėję. Rodosi $1,00 
nekoks pinigas, bet jeigu 
visi rinkėjai butų toki bu
vę, tai vieni pietus butų ka
štavę 180 dolerių, kuriuos 

man, Apšvietos Draugystė, Aukų tapo surinkta $58.40. butų reikėję atimti iš aukų, 
L. U. N. Kliubas, šv. And- Pabaigoje kalbėjo J. Šerno- surinktų tėvynei ir varg- 
riejaus draugystė, šv. Jur- liūnas, apie “Lietuvių Die- šams musų broliams, 
gio draugystė, šv. Onos mo- į ną” ir vėliaus temoje “Žmo- ‘ 
terių draugystė. Po 15 do- nijos progresas”, 
lerių: F. P. Gaffney, šv. baigos choras 
Juozapo draugystė, šv. Ka
zimiero draugystė. Po 10 mi vakaras užsibaigė, 
dolerių: Mrs. J. J. Sander, 
C. Hofman, V. Zimitravi- 
čia, C. N. Stanley, J. O. Binghamton, N. Y. “Lie- Iš lietuvių pramoninkų 
Brain, City Drug Co. (per tuvių Dienoje” mus mieste- blogiausia atsižymėjo vie- 
Malinauską), SLA. 34 kp., lio lietuviai dirbo visi išvien, nas groserninkas Malaše- 
Ražančiaus I ir II skyrius, išlygomis Bostono lietuvių.

Cri- Aukų rinkėjų, rodosi, buvo 
180. Tik turėjome daug keb
lumo dėlei Centralinio Ko
miteto kaltės, kurs žadėjo 
atsiųsti ženklelius ir “tags”, 
bet ne atsiuntė. Tad sup
rantama bus kiekvienam,

gaiš daiktais, tik “tags” Paskui kalbėjo M. Muller, 
laukta buvo iš Centralinio apie lietuvių vargingą pa- 
komiteto, iki paskutiniai dėjimą Lietuvoje. Vėliaus 
dienai ir nesulaukta. Tad buvo visa eilė anglų — po- 
galiaus ant vietos anglų litikierių kandidatų, kalbė- ! 
spaustuvėj ir tų padirbta tojų, kurie kalbėjo apie Lie- 
40,000. Raikščiai, dėžutės ir tuvą ir politiką tarpe kurių 
viskas kas reikiant irgi bu- buvo ir miesto majoras 
vo ant vietos padaryta. Green. Matyt šie amerikie- 

Aukas renkant, pavienės čiai gerai yra susipažinę su 
didelis, gal 3—400, apsigy- ypatos davė stambesnes au- Lietuva. Pirm. kun. A. Ta- 
venę pirm 20 metų. Turi kas po 25 dolerius: G. M. moliunas vėl trumpai pra- 
dauguma nuosavus namus. Sander (kumpanas), J. Tut- kalbėjo, paaiškindamas, kad 
Dirba anglių kasyklose. Lie- lis, kun. E. V. Grikis, J. bus aukų rinkimas dėl karės 
tuvių biznierių neturim, iš- Skritulskas, M. E. Wight- nukentėjusiems Lietuvoje, 
skiriant vieną karčiamnin- 
ką. Visas biznis yra italų 
rankose.

Gyvuoja čia lietuviška šv. 
Jono Krikštytojo draugys
tė ir SLA. 196 kp. Šv. Jono 
draugystė ikišiol miegojo 
lyg kokiu sunkiu miegu, 
nieko neveikė, tik šiais ka
rės metais daug prakilnaus 
susiprato ir visada, kada 
renkamos aukos, pristoja ir 
savo narius ragina aukau
ti, nors pati draugystė ne
gali aukauti, nes silpnai fi- žirgvaikio draugystė, 
nansiškai stovi.

Prieš “Lietuvių Dieną“ ši
ta draugystė dauginus dar
bavosi neguJ5LA. 196 kuo
pa, iš kurios narių radosi 
dar tokių, kurie ardė pra
dėtą darbą, atkalbinėdami 
kitus nuo aukavimo, saky
dami, kad tų pinigų Lietu
voj vargšai negaus. Bet ne
paisant visokių kliūčių, su
sitarus šv. Jono draugystė 
su SLA. 196 kuopa, sutvėrė 
komitetą, į kurį įėjo šios 
ypatos: šv. Jono draugystės 
pirmininkas J. Katauskis, 
tos pačios draugystės iždi- surinkta $2,236,65. Išmokė- 93. Viso tad surinkta $954,- gomis Mockus, ir tą apspi- 
ninkas A. Bonzinas, ir 196 ta už dėžutes, raikščius, 42. Valio binghamtoniečiai, to. Jau nekalbu apie tuos, 

’ kp. SLA. organizatorius A. “tags”, spaudą ir tt. 71,05. pašventusieji savo darbą tai kurie iš tiesaus takelio iš- 
’ J. Malinavičia. Rinkėjais iš- Raudonam Kryžiui pasiųs- dienai. Linkėtina jums ir to- klypę, bet ir teip vadinami 
’ rinkta šios ypatos: Jonas ta $2,165,60, prie kurių pris- liau visiems darbuotis iš- katalikai ir tautininkai ir 
Stankus, R. Kuizinas, J. Si- kaitoma $60,05 surinktų Te- vien, labui mus vargstan- tie tą padaužą vadžiojasi, 

J rtautas, A. Benzinas, F. Ko- rriville, Co. (Čia apleidžia- čios tėvynės. Žinoma, tarp fundija, klauso jo blevyzgų.
relis, A. Balsis, J. Stupurai- me aukautojų vardus ir jų gerų vietos lietuvių, yra ir: Čia reikia smarkaus veikė
te, M. Katauskienė, Ludvika aukų surašą, dėlei jų smul- blogų. Apie tuos parašysiu jo, kurs mokėtų mus pakly-
Seimonienė, Karolina Ged- kūmo, beto juk ir laikraš- vėliau.
vilienė, tyje perdaug vietos užima

Rinkikai rinko poromis, Red.). M*"”
po krautuves ir namus. Rin giausia aukų surinko Jieva 
kime aukų atsižymėjo: J. Kazlauskiutė ($30,18) ir Ne 
Stupuraitė ir M. Katauskie- vuliutė $28,00). Iš aukauto- 
nė $17,50. Ludvika Seimo- jų buvo duosniausiais žydai, 
nienė ir Karolina Gedvilie- lenkai ir airiai. Į aukų rin- 
nė $20,70. Jos rinko nuo kimą žiauriausiais atsinešė 
aušros iki vėlyvai nakčiai ( vokiečiai. Iš komiteto dau- 
ir dėjo visą energiją, kad giausia pasidarbavo komite- 
daugiau aukų surinkus.

Vietos komitetas buvo nu 
siminęs toj dienoj ir misli- 
jo, kad nieko nebus galima 
surinkti, nes svetimtaučiai 
šaltai priėmė lietuvius, la- šitas mano pranešimas 
biausia italai; prie to dar yra paimtas iš “Lietuvių

AMERIKOJ.
Riverton, UI. Musų ko- 

lionija mažai kada matoma 
laikraščiuose, rodosi, kad ir 
būti jos nėra. Taigi šiuomi 
aš noriu kiek apie ją para
šyti. Lietuvių skaitlius ne-

daugybė valdininkų ir iš po 
zicijų, iš mūšio laukų.

Nuo seniau miesto milici
jos komanduotojum buvo 
Feliksas Zavadzkis, kurs vė 
liaus tapo prašalintu nuodalyj

Tiltas vietos. Prašalinimo prieža
stis buvo tokia: Vokiečių 

Mesi- valdžia pasiryžo padaryti 
darbi- suraš$ miesto gyventojų ir 
uniia ^uos užražyti kaipo lietuvius. 
- • Tuomet Zavadzkis išleido

nok kuom esi” buvo skati
nama lenkus, reikalauti, kad 
jie butų užrašomi lenkais. 
Už šitos proklamacijos iš
leidimą, kaipo kurstymą gy 
ventojų, vokiečių valdžia už 
dėjo baudos 600 rublių ir 
prašalino nuo milicijos vir

j

Buvo matyti ir tokius rin 
Ant pa- kėjus, kurie suėję į karčia- 

sudainavo mas, pasidėję dėžutes, bili- 
amerikonišką himną ir šiuo- jardus grajino. Tiek žmo

nės supranta badaujančių 
J. šemoliunas. reikalus, tiek jiems rupi jų 
---------  likimas.

vičius, pas kurį nuėjus 
rinkikei ir paprašius aukos, 
jis viską iškeikė, išbjaurojo 
ir aukos nedavė. Teip nepa
sielgė nė vienas svetimtau
tis. Tokio išgamos dlėtuvizr^i 
privalo lenktis ištolo. Te
gul jis sau sveikas bizniau
ja iš tų, kurių vardais išva
dino Lietuvos baduolius ir 
mus, kurie anų likimu ru- 
pinamėsi.

Galiaus turiu priminti, 
kad musų kolionijos lietu
viai labai nepastovus. Kas 
tik čia-atklysta, tas juos 
sau vedasi. Neseniai čia at-

mo bravoras. Po 5 dolerius: 
C. Giedraitis, F. S. Cham- 
berlain, J. M. Custin, A. F. 
Corbin, A. Morris, A. E. 
Sheehan, P. Bordeck, M. 
Le Witt, J. L. Loomis, SL-
RKA. 109 kp., Sūnų ir Dūk- koki parankumai buvo au- 
terų draugystė, Lietuvos kas renkant. Vienok, nepai- 
Vyčių 42 kp., T. Zdanciukas sant visų tų keblumų, bing- 
$4,00, M. Kavaliauskas 3,00, hamtoniečiai varė savo da- 
A. H. Andrius ir O. Zdan- rbą be sustojimo ir ačiū jų 
ciukienė po $1,00. Už prok- energijai, surinkta žymi 
lamacijas per A. Mikalaus- krūvelė aukų. Surinkta Bin- 
ką $16,50. Stambių aukų su- ghamtone $814,89. Leide ir 
rinkta $490,50. Rinkėjai su- Elmire buvo nusiųsti 6 rin- 
rinko $1,746,15. Viso aukų kėjai, kurie parvežė $139,- sibaldė garsus savo blevyz-

dusius brolius atvesti prie
1 Binghamtoniečiai yra la- gero kelio.

New Britaine dau- bai dėkingi ponui Račkaus
kui, kurs telegramų tikri-, 
no, kad visi “Lietuvių Die- Cleveland, Ohio. 23 Spa- 
nai” reikalingi dalykai bus lįo atsibuvo vestuvės J. Ra- 
pristatyti į laiką ir kurių nė 
šame gavę dar ir šiądien. 
Tik ačiū mus pačių susip
ratimui, kad į laiką susip
ratome ir iš vakaro pasidi-

Bitė.

dzevičiaus su A. Ažusienai- 
te. Susirinkusiems svečiams 
praleidus dienos laiką, va
karo metu, susėdus visiems 
prie vakarienės, prisiminta 

rbome 12,000 “tags”, * kurie Į jr tėvynė Lietuva, kur mus 
naudota ant vietos ir duo
ta kitiems miesteliams, kaip 
tai Elmaria ir tam panašiai. 
Ant rytojaus, 7:15 ryto su
žinojome, kad į musų mies- 

----- ———9 *** *** j 1 c* Įjaniiuao 10 telį atvažiuoja prezidentas 
lietuviai ardė ir tyčiojosi. Dienos” sekretoriaus A. Mi- Wilsonas ir čia sustos ant 
Vienok .surinkta $45,93. Vie kalausko. 10 minutų. Minios žmonių
tos komitetas taria širdingą V. Gilevičius. eina pasitikti prezidentą,
ačiū rinkikėms: J. Stupu-------------- 'čia buvo proga musų ga-
raitei, M. Katauskienei, L. Kansas City, Kan. Per biausiam aukų rinkikui per 
Seimonienei ir Karolinai “Lietuvių Dieną” aukų ta- žmonių minias prasispriau- 
Gedvilienei. po surinkta apie $275,00. dus prieiti prie prezidento

Musų lietuviai butų duig Priežastis mažo surinkimo 
mandagesni, kad jie nešta- aukų, tai mažas skaičius 
tytų pirmoj vietoj alkoholį, čia gyvenančių lietuvių. Bu- 
Buna visokių atsitikimų, vo sunku surasti aukų rin- 
Prastas papratimas karčia- kėjus. Svarbiausia priežas- 
mas lankyti vyrams, bet su tis negavimas ženklelių 
vyrais lyg dailiau. Bet daug (tags) iš Centralinio komi- 
bjauriau išrodo, kaip neku- teto; vietinis komitetas ne- 
rios moterįs prastovi saliu- galėję pastatyti daugiau au

to pirmininkas kun. E. V. 
Grikis. Jonas Skritulskas 
paskyrė 10 dolerių, kaipo 
dovaną, tam kurs iš rinkė
jų surinks daugiausia aukų.

Wilsono ir jam pasiūlyti 
paskutinį ženklelį. Prezi
dentas Wilsonas paaukavo 
du pusdolerius ir paėmė 
paskutinį ženklelį, o kitiems 
jau ženklelių nebuvo, tad 
už aukas reikėjo dėkavoti 
tik rankos paspaudimu. 
Daug turtuolių pasižiūrėję

broliai, sesutės ir tėveliai 
kenčia neapsakomus var
gus. čia pasikalbėjus, p. A 
Radzevičius trumpai prata
rė kelis žodžius ir susirin
kusius svečius paprašė pa
aukauti kiek kas išsigali, 
sušelpimui pavargusiųjų 
mus brolių Lietuvoj. Susi
rinkusieji tam noriai prita
rė .ir paaukavo: $2,00: S. A- 
žusienis. Po $1,00: J. J. Ra
dzevičius, -A. Radzevičius, 
G. Šūkis, T. Magila, A A- 
žusienis, J. Ažusienis, M. 
Senkauskiutė, J. Vaičiuniu- 
tė. Po 50 c.: A šikšna, R. 
AdomaiČiutė, M. Adomai
Čiutė, J. Adomonienė, F. 
Daugirdaitė. Viso $12,50. 
Pinigai perduoti kun. J. 
Halaburdau

X



1 peržvalga!
I

Dėlei C. K. apsileidimo. 
Pereitame numeryje “Dir
vos” męs priminėme apsilei- j 
dimą Centralinio Komiteto, 
kurs buvo prisižadėjęs vie
tinius komitetus aprūpinti 
viskuom, kas tik reikalingu 
buvo “Lietuvių Dienai”, bet 
ženklelių nė jokių ne atsiu
ntė ir tuoipi vietinius komi
tetus suviliojo. Apart mus, 
korespondencijose rugojo ir 
šiądien dar rugoja komite
tai iš kitų ir tai gana toly- 
mų kolionijų, su kuriais C. 
K. irgi apsidirbo teip pat 
lygiai. Dabar “Tėvynėje” p. 
Račkauskas paaiškina, ka
me priežastis ženklelių ne 
išsiuntimo. Sulyg paaiškini
mo, firmos, kurios tuos 
ženklelius dirbo, turėjo juos 
ir išsiuntinėti, o kaip da
bar pasirodo, tos firmos 
ženklelių ne išsiuntinėjo. To 
dėl p. Račkauskas paskel
bia, kad toms firmoms su
laikyta užmokestis už tų 
ženklelių padirbimą ir pra
šoma visų tų komitetų, ku
rie tų ženklelių negavo, kad 
priduotų greitai žinias, i- 
dant tomis pasiremiant bu
tą galima su anomis firmo
mis apsidirbti.

Męs tikime p. Račkausko 
paaiškinimui ir tas gali bū
ti, kad firmos, kurios tuos 
ženklelius buvo apsiėmu- 
sios padaryti ir išsiutinėti, 
yra tame kaltos. Tik nesu
prantame, kaip C. K. pasi
teisins iš savo apsileidimo, 
kurs visą darbą pavedęs a- 
noms firmoms, nė nemanė 
jas prižiūrėti, ar jos veikia 
joms pa1 
o sėdėjo
telegramomis jiems ramu-

Ii. Tik tas komitetas turėtų: 
būti pastatytas kitokioj fo-Į 
rmoj, negu kad “L. D.” ko
mitetas buvo. Komitetan tu-, 
retų įeiti atstovai lygiomis 
dalimis nuo visų trijų srio- 
vių ir tada butų galima ma
nyti apie bendrą veikimą 
kokio bent darbo. Susivie
nijus visoms sriovėms, nė 
viena, nė kita sriovė netu
rėtų būti skriaudžiama. Kuo 
met sriovių atstovai susi
taikytų, tada ir visuomenė
je audros ir audrelės nutil
tų. Kol sriovių susitaikymo 
nebus, vargiai ką butų ga
lima atsiekti.

nesinių, labai abejotina; 
ankščiau ar vėliau jie turės 
užmigti, kaip greit nusibos 

į jų steigėjams pašelpas duo
ti, tad ir SLA. moterių lai- 

• kraštukas nuo tokių pat są
lygų išsisukti negalėtų. Tad 
ir gali būti gerai, kad jis iš
leisti ir nesiskubinama.

Dar vienas “gražus” su
manymas. Pasirodė suma
nymas, kad surinkti visas 
iškarpas iš svetimtaučių 
laikraščių, kuriuose buvo1 
rašyta apie “Lietuvių Die
ną” ir iš tų iškarpų pada
ryti .... knygą. Tūluose lai
kraščiuose šis sumanymas 
vadinama “gražiu sumany
mu”. Sumanymas visgi lik
sis sumanymu, o męs ir be 
to jau žinome, kad tų su
manymų pas mus niekad ne 
trūksta, męs savo sumany
mais esame net perdaug tu
rtingais. Neseniai irgi iš
dygo “gražus” sumanymas, 
kad padirbus reprodukcijas 
prezidento Wilsono prokla
macijos ir jas pardavinėjus 
po penkis dolerius. Kaip tik 
sumanymas pasirodė “gra
žiu”, tuojaus be jokio' ap
galvojimo tų reprodukcijų 
ir pridirbta. Jų padirbimas, 
suprantama, kaštavo daug 
daugiau negu už juos pen
kinėmis surinkta, nes dau-

stą darbą, ar ne, 
tu ramiai net kol

Geležiniai pinigai Lietu
voje. Vokiečių valdžia Kau- 
ną^išleido popierinių ir ge
ležinių pinigų, kurie skiria
mi vartojimui Suvalkų, Kau 
no, Vilniaus, Gardino ir Ku
ršės gubernijose. Popieri
niai pinigai yra po 1, 3, 5, 
10, 25, ir 100 rublių. Gele
žte vartojama vieton vario, 
tad geležiniai pinigai yra: 
1, 2, 3, 5 kapeikos.

Šitie pinigai už rubežių 
čia paminėtų keturių guber
nijų, neturi jokios vertės.

Darbo daugybė. Nė vie
nais metais Amerikos lietu
vių tarpe nebuvo tiek judė
jimo, tiek darbavimosi, kiek 
šiais metais. Į kurią pusę 
tik pažiurėjus, visur matosi 
krutant, judant. Ilgai reng
tasi prie “Lietuvių Dienos”. 
Sunkus tai buvo darbas, bet 
pasekmės buvo užtaigi ge
ros. Tą darbą užbaigus, sto
ja vėl eilė naujų darbų. Iš 
visų kitų, yra svarbiausiu, 
kad įkurus ir palaikius to- 
liasniam laikui vienybę, ku
ri užmegsta prie “Lietuvių giausia, kas davė penkinę į 
Dienos” ir taja vienybe va- tas reprodukcijas nė nežiu- 
duojantės, bendrai veikti vi- rėjo, nors buvo siūlyta. Na 
suomenišką darbą, kuriuo- ir tų reprodukcijų krūvos 
mi šiądien yra rūpinimasis guli. Galima apsidžiaugti 
Lietuvos ateičia. Šitam vi- “gražiu” sumanymu. Pas 
sam lemti ką nors, šiomis mus mat paprasta, kad pi- 
dienomis dar negalima, nes nigų sugriebus, nežinia ką 
kiek matyti iš laikraščiuose su jais veikti, 
skrajojančių minčių, įsitem
pimai ir nervavimaisi dar 
nėra galutinai nurimę. Ir 
nors vienybei is dalies pn- rarij ■ numirė s len. 
tariama ir jos pageidauja- k rašytojas Henrikas Sin- 
ma, tai visgi vienur ar ki- kevičius. Tokiu budu lenk 
tur matosi norai užkariauti tauta nust -0 brangaus 
ir viešpatauti ant kitų, vi- atsižym6jusio savo ga-

“L“ 1la“J2Ma^Ta bios Plunksnos darbais, ku- 
rie žinomi visam civilizuo
tam pasauliui. Iš daugelio

Numirė Sinkevičius. Pa
reina žinios, kad Vievy, Švei

nuo seniaus priimtasis “aš”. 
Buvo suvažiavimų, buvo su- 

vc&ui uaoamiLu. 10 uautiuiiv 

smnkimų ir pasikalbėjimų, veljonio Sinkevičiaus veika.
apie tolesnės vienybės rei- j art kit Ifetuvj 
kalmgumą, bet tas viskas kalbon išversta ..Qu0 Vadig.

ir “Tvanas”. Henrikas Sin- 
kevičius buvo gimęs iš ba
jorų, sulenkėjusių lietuvių 
šeimynos.

Teiraujasi apie vienybės 
palaikymą. “Lietuvių Die
nos” reikalai amerikiečius, 
ilgą laiką besivaidijusius, 
suvedė prie šiokios-tokios 
vienybės ir tos vienybės pri
silaikant, bendrai dirbant, 
pasekmės pasirodė gana ge
ros, nes aukų nukentėju
siems nuo karės surinkta 
suvirs šimtas tūkstančių do
lerių. Kiek ištikro tų aukų 
surinkta, negreit sužinosi
me. Bet kiek ikišiol jau pa
tirta, visgi reikia pasidžiau
gti, kad tas bendras veiki
mas davė geras pasekmes. 
Tomis pasekmėmis pasid
žiaugus, apsireiškia mintis, 
kad butų geru daiktu tokią 
vienybę palaikius ir ant to
liau, kad bendrai veikus vi
suomeniškus darbus, kurių 
prieš save turime daugybę. 
Ir tuomi remiantės, C. K., 
tam tikrais laiškais teirau
jasi, ar reikalinga ant to
liaus, kad vienybę palaikius, 
palaikant tokį komitetą, ko
kis buvo įsteigtas “Lietuvių 
Dienai”.

Musų manymu, toks ko
mitetas yra būtinai reika
lingas ir apie jo reikalin
gumą abejojimų būti nega

65,00 
1530 
72,50 
94,40

tautos politikai. Matydami, 
kad katalikų ir socialistų 
fondai daugiau aukų surin
ko, musų pačių žmonės iš-

Hooversville, Pa. 
Deny, N. H. 
Williamstown, Pa. 
San Francisco, Cal. 
Providence, R. L 
New Baden, BĮ. 
Milwaukee, Wis.
S. Manchester, Conn. 307,30 bereikalo įkūrė savo atski- 
Oregon City, Ore. 
Manchester, N. H. 
Westfield, BĮ. 
Trenton, N. J. 
Ashton, Neb. 
Dorresville, III.

1 Donorą, Pa. 
Amsterdam, N. Y. 
Camden, N. J. 
Albany, N. Y. 
Lowell, Mass. 
Stapletown, N. Y. 
Rockdale, III. 
Mc.Adoo, Pa. 
Zensville, Ohio. 
Divermon, III. 
Sheboygan, Wis. 
E. St. Louis, III. 
Brighton, Mass 
Racine, Wis. 
Detroit, Mich. 
Millinocket, Me. 
Springfield, BĮ. 
Gileitzin, Pa. 
Haverhill, Mass. 
Hartford, Conn. 
Beloit, Wis.
New Britain, Conn. 2236,65 
Kenosha, Wis. 
Tauton, Mass. 
Thornhurst, Pa. 
Nanticoke, Pa. 
Miners Mills, Pa. 
Akron, Ohio. 
Naugatuck, Conn. 
Cranby, Conn. 
Silver Creek, Pa. 
Brockton, Mass. 
Duąuesne, Pa. 
Barre, Mass.
New Haven, Conn. 
Gilbertville, Mass. 
Bristol, Conn. 
Minersville, Pa. 
Washington, D. C. 
Chester, Pa. 
Younkers, N. Y. 
Dambury, Conn.

Viso 
Pereitame 

ta

1500,00 pradžių lyg kaipir neteko
100,00; užsitikėjimo patįs į save.
34,20 i Daugelis ir mislijo, kad gal

144,00' lietuvių vidurinė sriovė ir

50,00
424,50
702,50
348,40

82,60
246,00

1151,65
3200,40
123,00

1062,95
1090,00
210,00
357,30
146,40
121,76
35,00 manydami lošė įpartyviškas

680,00
201,30
700,00
958,86

2066,25
117,00
848,00
133,17

1509,80
2189,00

465,60

rą fondą; kiti net ir atvirai 1 
sakė, kad lietuvių vienybės 1 
besilaikant reikėjo prisidėti 
arba prie katalikų, arba 
prie socialistų fondų, ir to
kiu budu tikrai lietuviško 
fondo visai neturėti. Tuo 
vadovaudamies, daugelis lie 
tuviškų kolionijų, nors ne
būdami partiviškais, vienok 
nesiuntė aukų į musų fon
dą, o siuntinėdavo kiekvie
na paskirai tai į Rusiją, tai 
į Vilnių. Šiteip darydami tie 
lietuviai tautiečiai nenusi-

gailėtinas, kad musų srio- 
vės politiškas atbudimas 
rodo net kaip ir šventvagy- 
verksmingoje gadynėje. Kai 
bant apie Lietuvos šelpimui 
aukų rinkimą ir sykiu mi
nėti politiką daugeliui pasi
rodo net kaipir šventvagy
stė. Daugeliui teip ir atro- 

1 do, kaip šiteip męs kalbėda- 
1 mi nieko daugiau omenyje 
ir neturėsime, kaip tik savo

šaukti visuotiną suvažiavi
mą ir įsteigti vieną fondą 
ant visos Amerikos. Kuo
met katalikai pasiskubino 
atskirai susiorganizuoti, 
męs bandėme nors su socia
listais tokį fondą sutverti. 
Pasilikę abiejų tų partijų 
apvilti, męs ir įsteigėme 
grynai lietuvių fondą. Ir 

į tuomet musų vienybės norai 
sriovės politiką, šitokį van
denį ir pylė ant savo malū
nų save perstatydami “be- 
partiviškais”, o mus — par- 
tizantais. Bet šitas jų “be- 
partyviškumo” mythas ilgai

C.

num

dar nieko mums nežada. O 
taip butų geistina ir malo
nu, kad įvyktų veikėjų su
sitaikymas ir vienybė, be 
kurios nieko naudingo tikė
tis negalima. Ar musų pa-;
geidavimai išsipildys, neto- “LIETUVIŲ DIENOJ” SU 
------------ -- RINKTOS AUKOS.

137,50 
134,00 
200,00 

30,00 
358,60 

60,40 
30,00

800,00

yma ateitis turėtų parody
ti, nes laiką gaišinti ir paša- • 
lines politikėles varinėti, nė- P°rtaSe> ^a- 
ra laiko ir nėra reikalo. Hudson, N. Y. 

N. Adams, Mass.
* * * 1 Hainesport, N. J.

Ilgai nepasirodo. Pastara-1 Luzeme, Pa. 
me SLA. seime buvo nutar- Easthampton, Mass. 
ta leisti mėnesinį laikraštu- Lopez, Pa. 
ką, skiriamą išimtinai mo- So. Chicago, III. 
terims ir vaikams. Jau šeši Northampton, Mass. 350,001 

535,00 
325,00 
550,00 
234,00 
160,00 
77,00 
46,00 

416,00
17,75 

140,00 
26,00 

184,00 
131,46 
400,00 
133,00 
798,00 
80,80 
95,00 

1067,00 
60,00 

109,00 
205,00 

79,34 
70,00 

225,50 
14830
80,00 
65,25

mėnesiai prabėgo nuo to nu Spring Valley, III. 
tarimo, bet apie minėtąjį1 Export, Pa. 
laikraštuką dar nieko nesi- Du Bois, Pa. 
girdi; net nė SLA. valdybos, Gilberton, Pa. 
suvažiavimų nutarimuose Bedford, Ohio. 
apie tai nieko nesakoma. Belle Valley, Ohio.

Toks vilkinimas ir nuta- W. Newton, Pa. 
rimų neišpildymas, iš vie- Clifside, N. J. 
nos pusės išrodo lyg keis- Union Town, Pa. 
tu. Bet iš kitos pusės žiū
rint, rodosi, kad tokį laik
raštuką leisti ir neverta, nes 
jis pats savęs užsilaikyti ne
stengs, o pinigus jam skirti 
iš SLA. iždo irgi negalima.
Pasekmes tokiam laikraštu
kui galima nulemti iš anks
to. šiądien dauguma savai
tinių laikraščių įsivedę mo
terių skyrius, tad maža 
daug * moters Savaitiniais 
laikraščiais ir naudojasi. A- 
part to, dar du laikraštu
kai atskirai yra leidžiami 
moterims, tad palaikymui 
trečiojo spėkų nelieka. Ži
noma, apie “ilgą gyvenimą” 
tų laikraštukų, leidžiamų

Milford, Mass.
Ambridge, Pa.
Stenbenville, Ohio.
Minneapolis, Minn.
Dayton, Ohio.
Gallitzen, Pa.
Kewannee, III.
Frackville, Pa.
Erie, Pa.
Waukegan, III.
Burlington, N. J.
Shamokin, Pa. • 
St Clair, Pa. 
Thorp, Wis.
Sunderland, Mass.
Bridgewater, Mass.
Pausbera, N. J.
Bremerton, Wash.
Abflena, Tex.

998,90 
267,50 

68,00 
385,70 
211,00 
100,00 
812,00 

15,30 
615.00 
350,00 
546,00

30,20 
3000,00

68,00 
172,60 
753,20 
200,00 
450,00 
481,62 
325,00

$42,314,11 
registruo- 

$107,684,34

Sykiu 
K. atsiųsta

$149,998,45
726,20

Viso $150,724,65

L G. ir L. A. apyskaita 
už 2 metus.

kaziras katalikų ir socialis- 1 
tų partijų. Tuomi katalikai < 
ir socialistai labai džiaugė
si, nes jie manė: “jeigu jau/ 
nepatenka tos aukos mums, i 
tai lai nepatenka nė tautie
čiams”. Jų džiaugsmas la
bai suprantamas: jie bijojo, 
ir dabar bijo, lietuvių tau
tiečių sriovės sustiprėjimo. 
Kuomet jie šaukė apie savo 

I “bepartiviškumą”, kuomet 
jie sau nepagaunamas au
kas ragino siųsti tiesiai j 
Lietuvą, kad nepatektų jos 
į musų fondą, tuom tarpu 
patįs labai akilai dabojo; i- 
dant nė vienas centas iš jų 
žmonių nenueitų niekur dau 
giau kaip į jų fondus. Jie 
darė, kaip grynai susipratę 
partizantai; tik ant nelai
mės lietuviai tautiečiai ne
daugelis tą suprato. Nesu
prato musų žmonės šitos 
politikos, nė tuomet, kuo
met katalikai ir socialistai 
viešai pradėjo girtis ir did
žiuotis savo fondų didumu; 
ir abeji kaip tyčia, nors tarp 
savęs neapsikęsdami, labai 
gražiai vienan balsan suta
rė lietuvių vidurinei sriovei 
į akįs badyti, kad męs, esą 
“aštriausi partizantai”; kad 
męs esą lietuvių gyvenime 
bereikalingi, ir kad minios 
jiems pritaria.

Kaip šį faktą išaiškinti?
Mums rodosi, kad šitas 

išaiškinimas yra nesunkus. 
Jis prašyte prašosi pasakyt, 
— ką jau daugelis yra ir 
pirmiaus iš lietuvių rašę ir 
kalbėję. Katalikai ir sociali
stai yra seniai suorganizuo
tos partijos, ir nors jie sa
vo principuose netoliausiai 
yra pažengę, vienok vienas 
dalykas paą juos jau išsi
dirbęs, — tai partyviška di
sciplina: ką jų vadovai pa
sako, tą paskui juos sekan
tieji su atsidavimu pildo. 
Pas mus, tautiečius-demok- 
ratus, nors yra žmonių mi
nios daug didesnės negu pas 
anuos, vienok pas mus nėra 
gerai išdisciplinuoto politiš
ko gyvenimo. Męs per dė

neužsibaigė. Męs visą laiką 
bandėme nors pavėluotą ko
aliciją ar bent bloką sutver
ti. Nepasisekus tam, męs 
visgi vilties nenustojome. 
Štai prisiartinus “Lietuvių 

negalėjo patverti. Musų vi-Į Dienai” męs vėl įeiname į 
suomenė, nors politikoje ne-! sutartį su katalikais ir so- 
toliausiai nubėgusi, bet ii-, cialistais, ir duok Dieve, kad 
gainiui vis daugiau pfadeda šita sutartis ir musų Cent- 
permatyti, kad kraštutiniautralinis Komitetas patrivotų 
si partizantai šitame laike kuoilgiausiai, — nors iki už 

sibaigimui karės, ar ant 
visados! Jeigu tatai pairtų, 
tai męs nenorėtume, kad tai 
butų iš musų priežasties.

Vienok, nežiūrint į tai, 
kad dabar yra pas mus Cen 
tralinis Komitetas, męs ne
norėtume, kad Lietuvos Gel 
bėjimo Fondas paliautų gy
vavęs. Męs perdaug turėjo
me gerų norų ir labai daug 
sykių musų partijomis ap- 
sivylėme. Todėl išmintingos 
taktikos ir karčių patyrimų 
vedami, męs dabar turime 
būti atsargus. Jeigu kokias 
nors savo organizacijas lik-

1914 m. Spalio 4 d. per 
Brooklyno Antrąjį Lietuvių 
Politiškąjį Seimą tapo įkur
tas vidurinės sriovės Lietu
vos Gelbėjimo ir Autonomi
jos Fondas, kurio finansų 
sekretorium man, žemiau 
pasirašiusiam, prisiėjo iš
būti iki šių (1916 m. Spalio 
20—23 dd.) metų. Perduo
damas dabar savo vietą 
naujai išrinktam sekreto
riui p. J. Sekevičiui, skai
tau reikalingu išduoti trum 
pą apyskaitą iš musų fondų šimtis metų organizavome 
veikimo. Pirm negu paduo- ir parapijas ir socialistų 
siu į musų fondus suėjusias kuopas, ir darbininkų uni- 
nuo brolių amerikiečių au- jas, o apie lietuvių politiš
kas ir kaip jos tapo suvar- ką jį gyvenimą visai užmir- 
totos, pabrėšiu keliatą žod- šom. Ir kada vos prieš dve- 
žių apskritai. jus metus męs pradėjome

Suviršum dvejus metus ant grynai lietuviško pama-
išgyvenęs musų fondas, ge
riau sakant du fondai, pa
rodė porą akyvų faktų, ku
rie musų politiškame gyve
nime turėtų giliai įsibrežti 
į lietuvių tautiečių omenę, 
o tie yra: lietuvių politiško 
gyvenimo silpnumas, ir per 
porą perėjusių metų jo sus
tiprėjimas.

Apie musų fondus buvo 
Įvairus kamatinėjimai, kaip 
musų pačių tarpe, teip ir 
tarpe žmonių, kurie yra at
sidavę kitoniškiems intere
sams, o nevien tik lietuvių

to atsistoti, tai sutikome 
ant lietuviško kelio netiktai 
stipriai organizuotus prie
šus, bet ir daugeli musų pa
čių sriovės nenusistovėjusių 
ir kaip nendrės svyruojan
čių žmonių, kurie neįžvelg
dami j gilią politikos pras
mę, patįs savo sriovei ak
menis ant kelio raitė. Musų 
sriovės organizacija dar jau 
savo brendimo periodą, kas 
povaliai jau ir einasi, ar 
męs norėtume, ar nenorėtu
me.

Vienas dalykas yra ap-

si partizantai šitame laike 
yra ne tautiečiai-demokra- 
tai. Tą parodė prabėgusių 
dviejų metų jų spauda ir jų 
veikėjai. Tą parodė visa jų 
politika. Verksminga Lietu
vos gadynė! Bet ji bus dar 
verksmingesnė, jeigu męs 
Lietuvos ateitį paduosime į 
rankas partijų, kurios ne 
lietuvių tautos gyvybės iš
laikymu rūpinasi- o kitais 
nuošaliniais principais va
dovaujasi.

Antras faktas, kurį musų 
fondo organizacija iškėlė, 
tai nauja tautiška cementa- 
cija lietuvių vienybės.

“Vienybės” žodis pas lie- viduotume, tai tik tada, ka- 
tuvius, nors seniai buvo va- da matysime, kad bendrai 
rtojamas, bet praktiškai bu-; su mumis susidedančios pa- 
vo pastaraisiais metais nu-irtijos lygiai ir jie patįs sa- 
puolęs. Buvo šiokia-tokia 
vienybė tarpe lietuvių kata
likų, teip jau buvo šešėlis 
vienybės ir tarpe socialistų. 
Bet pas juos vienybė buvo 
tiktai jų partijose. Pavyzd
žių čionai neminėkime, nes 
juos visi amerikiečiai lietu- 

j viai jau net perdaug žino, ir 
tas ne naujas dalykas. Kas 
norėjo lietuvių, kaipo lietu
vių, vienybę sustiprinti, tas 
turėjo kreiptis į musų mi
nėtas partijas. O atsikrei
pus į partijas, lietuviai bu
vo varžomi anų partijų pro- 
gramais, kurie nėra lietuvi
ški. Socialistai tebesvajoja 
apie internacionalizmą, nors 
per karę pats internaciona
las visai pakriko. Katalikai, 
praktikoje, ant pirmesnės 
vietos stato katalikystės, o 
ne Lietuvos politiško atgiji
mo klausimą. Ir štai, su 
įsteigimu L. G. ir A. Fondo 
užsibrėžė grynai lietuvių or 
ganizacija. Lietuvos Gelbė
jimo Fondas nebuvo politi
škas, nė partyviškas, — jis 
bepartyviškai siuntė aukas 
į visas organizacijas po ly
gią dalį, kurios tiktai tarpe 
nukentėjusių darbuojasi. 
Bet sykiu su šituo fondu iš
kilo kitas nemažos įstaigos, 
grynai politiškas, kaip ve: 
Lietuvos Autonomijos Fon
das ir Amerikos Lietuvių 
T-nė Sandara, šitos dvi or
ganizacijos sutraukė pra
kilnesnius lietuvius į cent
rą, ir nuošiol prasideda dar- 

' bas atbudavojimo laisvos de
mokratinės Lietuvos. Poli
tiškas programas teip pla
tus ir teip praktiškas, kad 
jis atidaro lauką pusei mi
lijono lietuvių Amerikoje 
ant politikos lauko darbuo
tis, neskiriant žmonių į pa
žiūras, į religiją, į luomus.

Pabrėždami šitą faktą ir 
sustatydami jį greta su Lie
tuvos Gelbėjimo Fondu, męs 
ir vėl atkartojame, kad męs 
anaiptol nenorime jungti 
Lietuvos šelpimo su politi
ka. Musų visi žingsniai pa
rodo, kad męs buvome ir e- 
same karščiausi rėmėjai lie 
tuvių vienybės aukų rinki
me ir Lietuvos šelpime. Męs 
pirmiausiai iškėlėme klausi-

vo panašias organizacijas 
likviduoja. Plačiau čia nėra ' 
ką šnekėti. Lietuvos Gel
bėjimo Fondas tegul pasi
lieka tokiu, kaip buvęs, ir 
lietuviai amerikiečiai tegul 
po senovės apie jį grupuo
jasi Lietuvos šelpime, — jei 
gu, atkartojame, neįvyks 
permainų į geresnį, apie ką 
laikas parodys. Bepartyviš- 
kas ir teisingas Lietuvos 
šelpimas tegul pasilieka ir 
principe ir praktikoje. At
minkime, kad męs esame 
vienintelė sriovė, kuri turės 
prieš visą Lietuvą išduoti 
atskaitą, ir ją išduodama ne 
turės dėlto raudonuoti.

Apie Lietuvos Autonomi
jos Fondą męs čionai nieko 
nesakome, šitas fondas, kai 
po grynai Lietuvos politiš
kas fondas, turi pasilikti 
nežiūrint kokios permainos 
įvyktų santikiuose tarpe 
musų partijų.

Dabar grįžtame prie pa
čios musų fondų apyskaitos.

Žemiau paduosime smul
kesnę apyskaitą, kiek ir kur 
buvo aukų išsiųsta, čionai 
paduodame apskritas sut
raukas. Ir teip:

Lietuvos Gelbėjimo Fon
das per savo dviejų metų 
gyvavimą, priėmė į savo iž
dą viso labo $11,971,32c. Iš
siųsta per vienuoliką sykių 
Lietuvon ir Rusijon nuo ka
rės nukentėjusiems šelpti 
$9,008,94. Paskolinta Cent- 
raliniam Komitetui prie ren 
gimo “ Lietuvių Dienos” — 
$1,500,00 (tie pinigai po 
“Lietuvių Dienos” bus į Fo
ndą sugrąžinti). Siuntimui 
pasiuntinio Europon $500. 
Gelbėjimo markučių išleidi
mas — $109,76 (kurių mar
kučių daug išparduota ir 
aukas įtraukta, o daug dar ' 
yra pas kasierių ir pas susi- 
nešimų sekretorių, kurie sa
vu laiku išduos atskaitą). 
Toliaus eina ant įvairių ki
tų smulkių iškasčių, — tik 
aktuališkų iškasčių. »

Tokiu budu į Lietuvos 
Gelbėjimo Fondą įplaukė 
$11,971,32. Išleista $11,284,- 
70. Lieka ižde $686,62. Sug
rįš iš Centralinio Komiteto 
'Lietuvių Dienai” paskola



do ižde — $2486,62.

tu
ri

Dar tautiškos sa- Jie žųsta, gel

Jau iš dabar suplau-

ir Clevelan- 
geriau, kad 
susidarytų 

valstijoj,

kad kiekvieną
bei

bus viso likę Fon- 
......... 1,879,48 

Pastaba: — Viso j abu

j ................. 14,127,66
J. O. Sirvydas,
L. G. ir A. F. fin. sekr.

vaites reikale.
Iš įvairių Lietuvos kolio-

mo vilnyse nesusipratimas.
Aną dieną teko būt man vienam namie

Dienų užrašai.
(Tąsa)

Tai vis įspūdžiai p. Rimšos, Mažosios

r— $1,500,00. Tat bus viso K-
Dr. J. šliupui, kelionės su 

lietuvių politiškais reika
lais ......................... 125,00

Paskola išleidimui kny
gos “Lithuania in Prospect 
and Retrospect”.........100,00

Pirkta 2,500 markiuotų 
po 2 centų kopertų .. 52,75

Dr. J. Šliupui kelionė į 
Washingtoną su lietuvių po- 

į litikos reikalais. .... 45,00
Spauda ir popiera už 2,- 

;500 laiškams popierų. 10,00
Kasieriaus bondsas 12,50 

, R. Karužai kelionė į Wa- 
;shingtoną politikos reika
lais ................................. 9,00

500 atviručių-pakvitavi- 
mų kasieriui............. 5,00

Spauda kopertų ir atvi- 
! račių...............................4.00

dos ir tos savaitės pragyve
nimo lėšos.

Praneškite tuojau, kur 
reikės kalbėtojų.

Nuo 1914 m, pabaigos iki 
1916 m. Spalio 20—23 dd. 
inplaukė į Lietuvos Gelbėji
mo Fondą..........$11,971,32
Išleidimai:—

Išsiųsta Vilniun per Lie
tuvių Mokslo Draugiją nuo 
karės nuk. šelpimui, 1914, 
Gruodžio 31, 2,000 rub
lių .........................  $862,20

Išsiųsta Vilniun per Dr.
J. Basanavičių, per dvi drau 
gijas padalinti, 1915, Ba
landžio 3, .............. 2,607,00

Išsiųsta Lietuvon per St.
Šimkų, jo surinktos ir per
L. G. F. perduotos aukos,
1915 m., Rugsėjo 5, 1,015,13,

Išsiųsta Rusijon pabėgę-i Spauda visokių popierų' 
lių šelpimui per adv. P. Le- | Paukščio firmai.........  11,00:
oną, Maskvoje. 1916 m, Ko-; Dvi knygos apyskaitoms 
vo 4 d......................... 3,235,00 j (kasieriui ir sekreto-

Išsiųsta F. Bortkevičienei ■ riui) ............................... 1,40
Petrogradan, bostoniečių Siuntinėjimai komiteto 
auka, tiesiai paskirta Ma- nariams popierų ir koper- 
žosios Lietuvos belaisvių su tų...................................... 76
šelpimui, 1916 m. Liepos. Knyga Tautiškosios Par- 
3 d.................................. 71851 tijos protokolams........... 45

Viso išleista .......... 376,86
Inplaukė .............. 2,156,34
Išleista .................. 376,86
Lieka .................. 1,779,48
Sugrįžus paskolai nuopa-

TAUTIŠKOS SAVAITĖS 
KALBĖTOJAI

Ikišiol išreiškė savo suti
kimą būti tautiškos savai
tės kalbėtojais šios ypatos:

I. Visą savaitę važinėti 
pagal maršruto:

Mok. M. šalčius, iš Wil- 
kes Barre, Pa.

S. E. Vitaitis, iš Boston, 
Mass.

J. V. Liutkauskas iš Broo 
klyn, N. Y.
Po kelis vakarus sutinka 

pašvęsti:
R. Adžgauskas, ALTS. vi- 

■ ce-pirm. 7 Summer str, Brid 
• geport, Conn.

Liepos i
v .................................... 7185 tijos protokolams
" Išsiųsta Rusijon pabėgė
lių šelpimui Union City, 
Gonn., draugijų auką, per 
Adv. P. Leoną, Maskvoje, j 

. 1916, Liepos 12 d. .. 309,86! 
Išsiųsta per Dr. J. Basa

navičių, Vilniun, 1916 m., 
Rūgs........................ 180,20 pect’

Išsiųsta per M. Biržišką, de^
Vilniun, 1916, Rug. 2 180,20

Išsiųsta per A. Smetoną, Fondu per dvejus metus in- 
Vilniun, 1916, Rūgs. 2 180,20 Į plaukė

Išsiųsta per J. šaulį, Vil
niun, 1916, Rūgs. 2, 180,20 

Išsiųsta per J. Vileišį, Vii 
niun, 1916, Rūgs. 2, 180,20 

Pasiuntinio kelionė Euro
pon, 1916, Bal. 8, .. 500,00

Paskola ‘Lietuvių Dienai’: 
per Dr. J. Šliupą, 1916 m. j 
Spalio 3 d.................. 200,001

Paskola “Lietuvių Die- nijų ir nuo veikėjų pradėjo 
nai” per adv. J. Lopattą, plaukti atsakymai ir patari- 

- -1916, Spalio 19 d. . .500,00 mai Tautiškos savaitės rei- 
Paskola “Lietuvių Die- kale.

nai” per V. Lukoševičių, kusių žinių matyti štai kas: 
1916, Spalio 19 d. ..$800,00

Eureka Printing Stamps S sumanymą visur 
už atspaudinimą Gelbėjimo s 
markučių ir keturios frei- i 
ghto bilos išsiuntinėjimui į 
Komiteto vietas .... 111,58 1 

Paukščio firmai už ats- : 
paudinimą aukų rinkimui 
knygelių, laiškų, koper
tų ...............  33,50

American Surety Bonds 
Co. Kasieriaus bondsas už 
1915 m.................. .’.... 25,00

K. Joneliunui, Kasieriaus 
bondsas už 1916 m. .. 12,50 

A. B. Strimaičiui už ats
paudinimą 5 knygų kvita- 
riušų “diplomų”..........10,00

A. Martus, aukas renkant 
kelionės iškaščiai .... 27,54 

Įvarių siuntinėjimų ir ap
draustų laiškų ............ 2,49

Pačto ženkleliai kasie
riui ................................ 1,00

Trįs apyskaitų vedimui 
knygos (viena kasieriui, dvi 
sekretoriui) ....................2,85

Finansų sekretoriaus dvie 
jų metų išlaidos: važinėji
mai organizuojant, siunti
nėjimai knygų, markių ir 
popierų; telefonai, telegra
fai, kanceliarijos išlaidos ir 
kiti su tuo surišti reika
lai ............................. 50,00

Viso išėjo..........11,284,70
Inplaukė .......... 11,971,32
Išleista ........ 11,284,70

Lieka.......... 686,62
Sugrįš nuo “Liet Die

nos” .................  1,500,00
Lieka Liet. Gelbėjimo Fo

nde ................    2486^2

LIETUVOS AUTONO
MIJOS FONDO.

Dviejų metų apyskaita.
Nuo Spalio 4 d. 1914 m. 

iki 1916 m., Spalio 20—23 
dd. į Lietuvos Autonomijos 
Fondą viso įplaukė 2,156,34

R. Karuža, 2810 Rich- 
mond str., Philadelphia, Pa.

F. Živatkauskas, 110 W.
Market str., Scranton, Pa.

Z. Jankauskas, 101 Oak 
str., Lawrence, Mass.

J. Dailyda , 129, Bartlett 
str., Plymouth, N. H.

J. Pėža, 1088 Washington
Iš Bostono bus kalbėtojų 

keliatas:
St. Mockus, ALTS. sek

retorius, J. Kerdiejus, J.uugiįLUd imu yd“ , x v a * vj v.
1 rdavinėjimo knygos “Lithua i Baniulis, J. Strimaitis ir kt. 
nia in Prospect and Retros-; Jie galės po kelis vakarus 

pašvęsti Naujajai Anglijai.
Rengiantieji maršrutus ir 

norintįs gauti kalbėtojų 
kreiptis šiuo adresu:

A. Rimka,
366 Broadway,

So. Boston, Mass.

1. Kad Tautiškos Savaitės 
žmonės

sutiko su dideliu entuziaz
mu.

2. Kad agitatorių, kalbė
tojų ir prelegentų bus užte
ktinai, jeigu tik savaičių 
rengėjai bus gerai susiorga 
nizavę ir galės apmokėti 
kalbėtojams kelionės išlai
das ir pragyvenimą.

Kad geriau viskas sektų
si, Tautiškosios Savaitės 
rengimas reikia decentra
lizuoti. Naujosios Anglijos 
ALT. Sandaros Apskričio 
Komitetas jau organizuoja 
Tautiškąją savaitę Naujo
joj Anglijoj. Tą pat turėtų 
tuojau padaryti, jei dar ne
padarė, New Yorko,irNew 
Jersey apskritys, teipgi Illi
nois (Chicaga). Centras tu
rėtų susidaryti 
de. Dar butų 
vienas centras 
Pennsylvanijos 
mainose. Jei ne, tai Cleve
lando ir New Yorko centrai 
turėtų savo sparnus išplės
ti ir ant Pennsylvanijos.

Gerbiamieji, rengkitės
■ greičiau ir kuogreičiausia
■ praneškite, kur surengta 
• kalbėtojams maršrutas, ir 
i kur reikės keliaujančių kal- 
I bėtojų, nes apsiėmusieji su

maršrutu kalbėtojai reika
lauja, kad aš jiems iš ank
sto praneščia, kur turės va
žiuoti. Maršrutus reikėtų 
surengti mažiausia pen
kiems keliaujantiems kal
bėtojams: apie Chicagą, 
apie Clevelandą; Pennsyl- 
vanijoj, apie New Yorką — 
Baltimorę, Naujoj Anglijoj. 
Maršrutų rengėjai turi akai 
tytis su tuo, kad keliaujan
tiems kalbėtojams reikės at 
lyginti bent kelionės išlai-

bekime juos.
(Atsišaukimas)

Prapultis žiuri lietuviams 
į akis! Musų priauganti ka
rta, čia Amerikoj, žūsta ant 
gatvių kampų, stovėdama 
pasilieka valkatomis!

Kiekviena draugija turi 
savo rėdmėje užsibrėžus sau 
užduočia,
naudingą lietuviams 
žmonijai darbą, prigelbėti 
atlikti kuogeriaus. Bet ar 
daroma teip? Ne, visai ne. 
Čia Amerikoj priauganti lie 
tuvių karta, neturėdama 
kur pasidėti eina ant gat
vių kampų ir ten praleidžia 
laiką, išpranta valkiotis ir 
žūsta iš lietuvių tarpo. Ar 
nebūtų naudingas darbas

nei žiedus, kurie turėtų iš
augti naudingais? Ar ras
tųsi naudingesnis darbas už 
šitą?

Kiekviena draugija, ir 
kiekvienas lietuvys, turintis ; 
prie širdies lietuvybę bei; 
žmoniškumą, turi skaityti 
savo prideryste, skaityti sa
vo pareiga gelbėti priau- i 
gančią kartą, kad ji nežūtų, 
bet augtų. Męs galime štai 
ką padaryti: Sutverti tokią 
draugiją, panašią Y. M. C. 

!A., Y. W. C. A. ArYoung 
1 men Hebrew Association. 
5 Tik tokia draugija gali pri- 
| augančią kartą išgelbėti 
i nuo žuvimo.

Čia Clevelande randasi1 
būrelis apie iš 23 ypatų, čia 
augusių lietuvių, kurie tro
kšta, kad tik greičiaus to
kia draugija susitvertų. Yra 
manoma sutverti draugija 
po vardu Young Men Li- 
thuanian Association (Y. 
M. L. A.), kuri lengvai ga
lėtų užlaikyti namą, kuria
me jie dorai galėtų praleis
ti laiką, lavindamiesi nau
dingais pasiliksmininmais i 
bei žaidimais.

Taigi, draugijos išpildyki- 
te savo užduotį, priderystę, 
nes jus turite užsibrėžę, kad 
jus atliksite naudingus dar 
bus Lietuvai. Nėra ir negali 
būti naudingesnio darbo, 

. kaip gelbėjimas priaugan- 
i čios kartos nuo žuvimo, nes 
kaip priauganti karta žus, 
žus jus ir visi kiti, nors ir 
naudingiausi darbai, nes ne 
bus kam jais naudotis, nes 
priauganti karta jau bus 
žuvusi. Draugijos ir pavie
nės ypatos, kurios turi prie i 
širdies lietyvystę ir žmoni-1 
škumą, malonės apsvarstyti’ 
gerai šį dalyką. Ypač drau
gijos malonės apsvarstytii 
savo susirinkimuose ir iš-; Gailutis, 
rinkti po du atstovus, įteik
ti jiems įgaliojimą ant raš
to ir atsiųsti juos Lapkričio į 
28 dieną 7:30 vakare į Ka
rolio Bačionio krautuvėlės
saliukę, 2209 St. Clair avė. Lietuvos vaišėmis ir mus tamsių brolių,

Prašoma ir šiaip geros i tautiškai apakusių, skęstančių germaniz- 
valios ypatos pribūti į šį 
susirinkimą, idant butų ga
lima geriaus išdirbti planai 
dėl šio prakilnaus darbo, 
išgelbėjimui musų brolių.

Jie žūsta, gelbėikme juos!
J. J. Žilis,

Narys Liet, sargų.

Lietuvai.
Lietuva brangi, šalis numylėta! 
šiądien baisaus priešo tu esi prislėgta. 
Širdis man iš skausmo kraujuose patvinus, 
Regint tas nelaimes mus brangios tėvynės.

Nors ir šiaurus vėjas drasko tau kratinę, 
Baisus priešas siaubia ir Ugne naikina, 
Bet man esi brangi, mieloji matute, 
Tu mums skaiščiai švieti vienkart su saulute.

Anksti rytą keliant, stojant prie darbelio, 
Širdis nepamiršta malonaus kraštelio.
Pirma mintis skrenda prie tavęs, Lietuva, 
Kur žali gojaliai, kur plati Dauguva....

Ten kur piemenėliai trimitomis groja, 
Vyturėlis čiulba, budindams artoją, 
Kur gyven tėvelis ir sena matutė, 
Jaunieji broleliai ir miela sesutė.

Šiądien jie paskendę nelaimėj, varguose, 
Skaudžiai jie suspausti yr’ priešo naguose.
O gal šalčio, bado, jie ne iškentėjo.
Dėl didžiausio vargo, į kapus nuėjo?

O gal ašarėlėms gailioms jie ten minta 
Ir alkio prispausti šiądien gal jie miršta?! 
O mums čionai linksma — šokiai ir žaisleliai, 
Širdyj męs nejaučiam, kad miršt mus tėveliai!

Taigi, mieli broliai ir mielos sesutės, 
Atjauskim nelaimę Lietuvos matutės! 
Šelpkime seseris, brolius ir senus tėvelius, 
Likusius varguose mažučius vaikelius.

Lai musų širdelės skrend’ į tą šalelę, 
Lai tenai suskamba Šie musų žodeliai: 
Lietuva brangi, šalis numylėta!
Lai tau būna laisvė greitai pažymėta!....

Vyturais.

Šiądien skaitau knygą “Europos isto
rija”. Iš jos sužinojau iš kur atsirado tau
tos, kalbos ir kokios tautos pirmiausia at
sirado Europoje.

Susiėjau su mergaite J. Aš ją nuo se
niai pažįstu. Ji man pasigyrė, kad šią sa
vaitę bus jos vestuvės. Aš atsakiau: -

— Nu tai malonu girdėt
— Bet aš nenoriu tekėti už jo....
— Tai kodėl?
— Aš jo nemyliu, bet kiti prikalbėjo, 

lyg sveikam ligą,, o dabar jau viskas supir
kta, suruošta.

— Nesirūpink! Daug gyvena porose, 
i neprapulsite ir jus.

5 d. Lapkričio. Šiądien gavau laiškelį 
nuo A. Z. T. Rašo, kad jau ištekėjo. Nema
loni naujiena. Ją pažinojau ilgą laiką. Nuo 
jos daugel ko patyriau, o dabar ji jau ište
kėjo. Na, ką padarysi: Pasiunčiau jai ge
riausius linkėjimus, o atminčiai jos, para
šiau eiles. Skaitant man jos išrodė nekas. 
Bet, ką čia .... Genys juk margas, o svie
tas dar margesnis.

Vakar laukėme visi svarbios žinios, 
žingeidavome, kas liksis išrinktu Suvieny
tų Valstijų prezidentu. Vieni sakė, tas, ki
ti sakė tas, o treti šitas. Rodosi, kad dėl to- 
žmonių judėjimo tą dieną ir oras buvo pui
kus. Turbut prieš gerą ateitį.

6 d. Lapkričio. Šiądien buvau Bostone 
su p. O. Daugel ko naujo ten patyriau. Va
žiuojame gatvekariu, gatvekaris sustojo. Į 
gatvekarį įlipa mažų mergaičių, gal 8—12 
metų. Jos ant kaklų turi užsikabinusios 
korteles su paišiukais. Su jomis įlipo gal 
45 metų amžiaus žmogus. Jis suvarė mer
gaites į vieną pusę ir liepė žiūrėti joms per 
langą. Gatvekaris bėga greitai, o mergai
tės, užtėmijusios ką per langą, ima ir už
rašo ant kortelių. Mergaičių buvo 8. Aš 
jas labai tėmijau. Buvo iš jų tokios, kurios 
prirašė ant kortelių labai daug, bet buvo 

• ir tokių, kurios užsirašė labai mažai.
Bostono miestas man iabai nepatiko, 

o ypač jo siauros gatvės. Užsikimšę, per 
žmones negalima pereiti. Namai irgi ne
dailus, nes labai seni ir seno stiliaus. Mie
stas, rods, pramoniškas.

7 d. Lapkričio. Po vakarykščiai kelio- 
: nei į Bostoną ir ątgal, jaučiuosi gana gera- 
įme upe. Šiądien rašinėjau savo pažįsta
miems laiškus. Mat su keliais pažįstamais 
susirašome, tai kartą savaitėje turiu^įems^, 

■ ant laiškų atsakyti.
Vakare žadėjau eiti pasivaikščioti, bet 

pradėjo lyti, tai reikia kambaryje sėdėti 
Būdamas namie irgi turiu darbo; rašau, 
skaitau, skaitau ir vėl rašau ir teip laikas 
prabėga ir kartais net smagiaus jaučiuosi, 
negu, kad kur valkiočiasi. Kas iš to val- 
kiojimosi. «

Skubinu baigti rašyti, nes turiu kelis 
pas A. Ne” atmenu kaip man atėjo mintis laikraščius, reiks juos perskaityti, ^gal ką 
dainuoti “Lietuva tėvyne musų”. Trijų me- naujo sužinosiu.^, 
tų mergaitė, išgirdus mane dainuojant, ir 
ji pradėjo dainuoti, neaiškiai tardama žo- 1 
džius. Pasišaukiau aš ją arčiau ir jai kelis ■' 
kartus atkartojau pirmąjį punktą Lietu-, 
vos himno, net kol ji išmoko iš atminties. : 

Pažįstama mergaitė važiavo į kitą 
miestą. Aš buvau prisižadėjęs ją palydėti į 
stotį, bet pavėlavau. Ūpas likosi nesmagus.

“Vienybės Lietuvninkų” 44 numeryje 
skaitau žinutę, kad Rusijos žandarai įieš
ko p. M. Petrausko. Man linksma pasidarė, 
kad p. Petrauskas gyvena Lietuvoj, ten, 
kur skaisčiau ir šviesiau saulutė šviečia. 
O, Lietuva! Kada męs kvėpuosime tavo ty
ru oru!? Manau sau, kad be abejonės da
bar ir p. Petrauskas paliks Lietuvą.

— Katros pusės oras tau mielesnis?— 
paklausė manęs Ona.

— Rytų ir pietų, nes manau, kad ten 
aš gyvensiu. O tau?

— Man šiaurių — atsakė ir rodydama 
' pirštu į šiaurės pusę, pridėjo:

— Man rodosi, kad man teks ten gy- 
! venti.

3 d. Lapkričio. Šiądien turėjome ketu
ris susirinkimus draugysčių ir kuopų. Su
sirinkimus užbaigus, su draugais nuėjome 

!į svetimtaučių koncertą. Koncertas man 
visai nepatiko; teip sakė ir kiti tik Bal. gy
rė.

Išėję iš koncerto pajutome šaltą orą, 
kokio šįmet dar nebuvo buvę. Eidami su 
B. kalbėjomės. Jis man pasakojo apie savo 
gerus laikus, kuriuos jis praleido būdamas 
N. Y. valstijoje. Buvo jau 11 valanda nak
ties kaip męs persiskyrėme. Parėjęs namo, 
savo draugą radau jau miegant Atsigu
lęs ilgai negalėjau užmigti, nes mislįs lin
do į galvą, primindamos atsibuvusius susi
rinkimus, kaip SLA. kuopos susirinkime 
vienas kitą ragino darbuotis SLA labui. 
Kitų draugysčių susirinkimuose irgi buvo

Girios jau nuliūdo, 
Liūdnai bėga dienos; 
Šakos apdraskytos, 
Be lapelių — vienos....

Sodai jau nupliko, 
Šakelės juoduoja, 
Šiaurės vėjas taršo, 
Medžių lapus šluoja.

Ir gėlės darželiuos,
Vysta, geltonuoja, 
Blaškomos vis šiaurio 
Vos tiktai linguoja.

Viesulos ir audros 
Liūdnumą gamina 
Ir atbalsius neša, 
Kančių begalinių.

Nekukuoj gegutės, 
Nečiulba paukšteliai, 
Ir staiga nuliūdo 
Gamta ir žvėreliai.

J. Svyrūnėlis.

Giria galingoji.
Ak tu, giria galingoji, 
Kiek dainelių išdainuoji? 
Kiek slepi gilių minčių, 
Kiek balselių skambančių?

Kodėl balsas toks jausmingas, 
Linksmas, liūdnas, paslaptingas 
Sielą liečia teip smagiai, 
Nors ir spaudžia ją skausmai?

Aš ilgiuos’ ir nerimauju, 
Vasaros apgailestauju, 
Dusauju, kaip giružėlė, 
Kad ateina žiemužėlė.

Bet tas žiemos šiaurės vėjas — 
Lyg kad turtų pavaldėjas, 
Plėšia, drasko rūbą žalią, 
Radęs savo liuosą valią.

Tik neilgai bus tas laikas, 
Šiauris eis šalin sau sveikas, 
Truks žiemos lediniai pančiai, 
Nes visados yra galas kančiai.

Ir giružė galingoji,
Meilius aidus vėl gimdys, 
Ir vargingą žmonių dvasią 
Saldžiam miege užmigdys.

J. Svyrūnėlis.

8 d. Lapkričio. Nežinau kodėl man iš 
mislies neišeina A. O dar kartais ir mano 
draugas man primeta:

— Rašinėji tu jai, rašinėji, ot, geriaus 
apsivestum su ja tai bent butų pabaigta.

Buvo pas mane atėjęs D. Mokino jis 
mane kaip reikia rašyti. Taigi nuo šios die
nos permainau savo rankos rašto išveizdą. 
Raides kreipiu į kairę pusę ir manau, kad 
teip rašant raštas bus aiškesnis. Bet, kad 
persitikrinti apie gerumą, parašiau laišką 
savo draugui, trimis “haraktoriais” ir klau 
siau jo, katras butų geresnis. Matysiu ką 
jis man atsakys ir kaip patars.

Diena šiądien labai gaži, po lietui, 
atrodo lyg pavasaris butų. Galima pasi
džiaugti šiųmetiniu rudeniu ir • jo gražu
mu.

Šiądien susiėjau su 2. Jis man labai 
patinka, nes mėgsta daug kalbėti apie len
gvesnį gyvenimą. Jis man patarė važinėti 
po lietuvių kolionijas ir užrašinėti laikraš
čius. Mat jis yra su panašiu užsiėmimu va
žinėjęs po kitus miestelius, tad turi paty
rimą, kad teip galima geriau gyventi negu 
dirbant fabrike.

9 d. Lapkričio, šį rytą jaučiuosi bega
lo smagiu. Atsikėlęs 7 vai. ryto, palydėjau 
į stotį svečią A. Jis važiavo į Bostoną. Grį
ždamas iš stoties, užėjau į pačtą, kur ra
dau kelis laikraščius ir keliatą laiškų. Kiti 
laiškai buvo man pažįstami iš sugrįžimo 
antrašų, bet vienas buvo visai naujas. Tuo- 
jaus jį atsiplėšiau, žingeidaudamas juonr. 
Laiškas buvo parašytas ve kaip:

“G uodo jam as Tamista! Siunčiame
Tamistai keliatą egzempliorių “Lietu
vos” su Tamistos straipsneliu, tilpusiu 
tame numeryje, gal Tamistd norėsite 
apie tai duoti pasiskaityti savo prite- 
liams ir pažįstamiems, kurie “Lietu- 

(Toliaus bus)
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ant keturių. Paveizdan, no
rint persitikrinti kuom ski
riasi laipsnis Reumuro nuo 
Celciaus, 8 padaugink per 5,

Dėdulė.
Termometras.

Skaitytojams žinoma kas 
tai yra termometras. Be 
abejonės daugumui yra ži- Į kas padarys 40; 40 padalyk 
noma, bet yra tokių žmo- ant'4, bus 10, arba 8 laips
nių, ypač lietuvių, kurie ne-niai Reumuro lyginsis 10 
žino. Termometras yra tai laipsnių Celciaus. 
aparatas, kurs registruoja Iš Reumuro ant Fahren- 
karščio ir šalčio laipsnius, heito: — Padaugink ant 9 
Daug yra lietuvių, kurie ir padalyk ant 4, paskui pri- 
termometrą vadina “gradu- dėk 32. Pavyzdis: Persiti- 
sninku” ir tie tai nežino kas krinti, 
yra termometras. Bet ter- laipsnių lyginasi 8 laips- 
mometrų turime net tris, niams Reumuro, 8 padau- 
kurie savo veikmėmis vie- ginkim ant 9, iš ko gausim 
nas nuo kito skiriasi. Todėl, 72; 72 padalinkim ant 4, 
be abejonės daugumui skai- gausim 18, o kad prie 18 pri 
tytojų bus žingeidu, kad Dė dėsime 32, gausime 50. Ir 
dūlė jums paaiškintų apie tada busime tikri, kad Reu- 
jų skirtumus. muro 8 laipsniai lyginasi 50

• Termometrai yra trįs ir j laipsnių Celciaus. šitame pa 
kiekvienas iš jų turi savo 
atskirą vardą. Yra Reaumu 
ro termometras, Celciaus 
termometras ir Fahrenhei
to termometras. Dabar apie 
juos pakalbėsime plačiau.

Reaumuro termometras.
Šitas termometras rodo te-1 (—18), o prie jos pridėjus 
mperaturą, prie kurios van- pliusą 32, tada bus ne 50, 
duo pradeda užšalti, kuomet bet pliusas 14, tada 14 laips- 
ženklas apsistoja ant 0, ku- niu augščiau 0 pagal Fah- 
rią vadiname zero. Užviri- renheito termometrą.
nimo, reiškia, šito termome- Iš Celciaus ant Reumuro: 
tro temperatūra reikalau- — Padaugint ant 5 ir pada- 
ja karščio, kad vanduo pra- lint po 5. Pavyzdis: Norint 
dėtų virti, kuomet ženklas j pamainyti . 15 laipsnių Cel- 
apsistos ant skaitlynės 80. ciaus ant laipsnio Reumu- 
Tarpas tarp 0 ir 80 yra pa- ro, dauginame 15 per 4 ir 
dalintas į 80 dalių, kurių gauname 60; 60 padaliname 
kiekviena dalis vadinasi lai-| 
psniu. Šitas termometras
l (Reaumuro) yra vartoja
mas Rusijoje ir Vokietijoje. 
Vienas laipsnis Reumuro 
termometro lyginasi U/į lai
psnio Celciaus termometro 
ir 2|4 laipsnių Fahrenheito 

—tenfiometro.
Celciaus termometras.

Skirtumas tarpe Celciaus ir I imsime 30 laipsnių žemiau 
Reumuro termometrų yra 0 Celciaus, municipulacija 
tame, kad kuomet Reumuro bus šitokia: 30 padauginus 
termometras 0 ir 80 yra pa- 9 lyginsis 270; 270 padali- 
dalintas į 80 dalių, tai Cel- nūs ant 5, lyginsis minusui 
ciaus termometre vieton 80, 54; prie to pridėjus pliusą 
dalinasi ant 100 dalių. Ir to- 32 (atimsime 32), 
kiu budu vienas laipsnis ly- minusą 22 (—22) 
ginasi aštuonių dešimtam laipsnius žemiau 
Reumuro ir 1—4 Celciaus Fahrenheitą. 
laipsnio, 5 Fahrenheito. Cel Iš Fahrenheito 
ciaus termometras yra var- ciaus:— Atėmus 32, padau- 
tojamas visoje vakarinėje gint 4 ir padalint po 9. Pa- 
Europoje, o mokslo srytyje vyzdis: Kiek laipsnių Reu- 
jis vartojamas visame pa- muro lyginasi 50 laipsnių 
šaulyje. - Fahrenheito? Iš 50 atėmus

Fahrenheito termometras. 32, lyginsis 18; 18 padaugi- 
Pagal šito termometro rei- nūs 4 lyginsis 72; 72 padali- 
kalavimo imame užšalimo nūs 9, lyginsis 8. Jeigu im- 
punktą, ne vandenio užšali- sime 50 laipsnių žemiau 0 
mą, bet mišinio, kurs susi- Fahrenheito, tai skaitlynė 
deda iš salmiko su sniegu, | skirsis ant tiek, kad ta 50 

laipsnių bus minusas 50, o 
kad nuo to atimsime minu
są 32, gausime 82; 82 padau
ginus 4, lyginsis 328, o tą 
[padalinus 9, lyginsis 36, 44 
arba beveik 36’/2 žemiau 0 
pagal Reumuro.

Iš Fahrenheito ant Cel
ciaus:— Atimt 32, padau- 

termometras gint 5 ir padalint 9. Muni-

kiek Fahrenheito

vyzdyje paėmėme 8 laips
nius augščiau 0; o jeigu im
sime 8 laipsnius Reumuro 
(— 8) žemiau 0, tad visa 
munipulacija skirsis nuo 
pirmesnės ant tiek, kad skai 

i tlynė 18 turės minusą

po 5 ir gauname 12.
Iš Celciaus ant Fahren

heito: — Padaugint ant 9 
ir padalint 5, paskui pridėt 
32. Imkime 30 laipsnių aug
ščiau 0 Celciaus: padaugi
nus 9 lyginsis 270; 270 pa
dalinus ant 5 lyginsis 54, o 
pridėjus 32, gausime 86 lai
psnius Fahrenheito. Jeigu

gausime 
arba 22 

0 pagal

ant Cel-

nanti paukščiai, paveizdan 
vištos, nerimauja ir maudo
si smiltyse.
vandenyje, laikas nuo lai-i 
ko surikdamos persigandi-' 
mo balsu. Karveliai trau
kiasi prie triobų ir ne pap
rastu laiku lenda į savo liz
dus. Kregždės liaujasi skrai 
dę padangėse ir laksto pa
žemiais, gaudydamos vuo- 
dus, kurių daugybės, teipgi 
jausdami audrą, jieško pasi
slėpimo ant žemės.

Katės kur kampe, nagais 
kasosi ir liežiuviu lygina sa 
vo skrandutę, lyg apsisau- 
Igojant, kad kas ne užkliūtų 
už sutaršytų plaukų.

Musės būva labai įkirto
mis. Dideliais būriais laksto 
apie žmones ir gyvulius, ir 
lyg nervų suerzintos, skau
džiai kanda. Vorai, kurie 
dirba niekad ne pabaigia
mus savo darbus prie mez
gimo savo tinklų, dabar per
traukia savo darbą ir lyg 
ibejausliai, savo siūlais leid
žiasi žemyn, lyg bėgdami 
nuo besiartinančio 
jaus. Net kirmėlės, 
nerimauja, ringuoja 

j triobų, jieškodamos 
laudos tarp žmonių 

! vulių.
Rupūžės teipgi atjaučia mokyklos ir eitų į fabriką 

atmosferos permainą. Jos uždirbti bent $1,50 į savai- 
lenda iš savo olų, lyg bijo- toks vaikinukas eina 
damos, kad tos ne užgriūtų, i fabriką ir ten dirba. Bet 
Varlių chorai, įkiriais bal- kaip? Ar išmoks ten kokio 
sais kelia lermą, lyg jaučian amato? Paprastai, jis mai- 
čios pavojų, gieda atsisvei- no darbą kas mėnesis. Jam 
kinimo giesmes. dar nesuprantama, kas yra

Žuvys irgi nerimauja, at- reikalas išmokti kokį ama- 
jausdamos atmosferos per
mainą. Lynai narsto van
denyje liūdnai, tai kįla į vi
ršų, tai vėl leidžiasi į dug
ną ir ten slepiasi dumbluo
se. Žaliosios varlaitės tai 
tikriausi barometrai. Jos be 
apsirikimo, audrai besiarti
nant kabinasi į medžius ir 
ten rėkia kiek gali, lyg šau
kdamos sau pagelbą. Jeigu 
jos yra laikomos namuose, 
įlipa iš įdų ir rėkia.

Ir nevien čia paminėti 
krutanti sutvėrimai atjau
čia oro permainas. Atjaučia 
tą ir augalai. Dobilai, kurie 
ramumo laike išrodo garbi
niuoti, prieš audrą, lapeliai 
pasidaro lygiais. Kmynai, 

■ prieš šiltą orą, prieš giedrą, 
būva sulinkę; prieš darga- ra* darote siųsdami į 
ną liekasi stati, tiesus. Nar- fabrikus savo jaunus vaikus 
cizos prieš audrą gula ant *r pasiganėdinate jų uždir- 
žemės. Laukinės salotos, btais keliais doleriais per 
prieš audrą, linksta į šalis, mėnesį, kuomet jų užlaiky- 

 mas parsieina daugiau ne
gu keli doleriai per savaitę.

Pažįstu vieną žmogų, ku
ris pasikalbėjime išsireiškė 
nepasiganėdinimą savo tė
vų taktika, kurios dėlei jie 
jį vieton leisti mokyklon, 
nuo keturiolikos metų jo 
amžiaus, siuntė į fabriką. 
Jis pasakojo, kad iš jo ir jo 
brolių darbo, jauname am
žiuje, tėvai surinko kelis 
šimtus dolerių. Savo nuosa
vybę tėvai paliko vaikams, 
bet kas iš to — sako jis.— 
Linkėčia kur kas geriau bū
ti kokiu amatninku ar pro
fesionalu, negu paprastu 
darbininku, dirbančiu už 
$2,50 per dieną. Kokia atei
tis manęs laukia? Tėvai pa
liko man apie tūkstantį do
lerių, bet tas tūkstantis ne
nupirks man ateitį, kurią 
sunaikino mano tėvai, dėlei 
savo neišmintingumo, šimtą 
kartų butų buvę geriau, kad 
tėvai man nebūtų palikę nė 
vieną centą, bet butų davę ko 
kį speciališkumą. šiądien aš 
esu paprastu darbininku, o 
galėjau būti daktaru ar ad
vokatu.

Teip tas žmogus rugojo 
ant savo tėvų, ir turėjo tie
są rugoti.

Ir kokia lekcija iš to gali 
būti vėliasniems tėvams? 
Tokia, kad vaiką ar mergai

Antys nardo! MOTERIMS PASminFĮ- Sveikatos darželis.
Kūdikio ateitis.

Kiekviena gera motina ir 
geras tėvas rūpinasi atei- 
čia savo kūdikio. Kūdikiui 
dar mažu esant, tėvas su 
motina tankiai kalbasi: 
“Kuom bus mus sūnelis, už
augęs? Ar bus paprastu da
rbininku, sunkiai dirbančiu 
ant šmotelio kasdieninės 
duonos? Kokia ateitis jį 
laukia? Gal bus mokintojas 
ar advokatas, daktaras, ar 
inžinierius? O gal bus ko
kiu mokslininku?”

Bet tokių tėvų, kurie žin- 
geidauja ateičia savo kūdi
kio, rasime labai mažai. Rei 

. škia, didesnė dalis tėvų vi
sai apie tai nieko nemislija. 
Kuomet vaikai dar maži, 
siunčia juos į mokyklas, nes 
tiesos prie to verčia. Bet 
kuomet sūnūs pasiekia 14 
metų amžiaus, pabaigia mo
kyklos metus, juos siunčia į

Niksterėjimas.
Labai tankiai pasitaiko 

niksterti koją arba ranką. 
Niksterėjimas nėra kuomi 
kitu, kaip tik iškreipimas iš 
savo vietos kaulų susidūri
mų suveržimo. Niksterėji
mas pagimdo didelį skaus
mą rankoje ar kojoje, nors 
kaulas yra cielas, ne nulau- 

i žtas. Tankiai, niksterėjus 
koją ar ranką, skaudama

■ vieta labai sutinsta (supun- 
i ta). Kokiu budu reikia gy
dyti niksterėjimą? Skauda- 

t7rim7ir’7iokslo"'7tuom: ,Y‘et«’ kuri?]e
jiems suteiksite šviesesnę [ 
ateitį, kuri nėra nuperka
ma, ] 
pinigus.

Siųskite į augštesnes mo
kyklas savo sūnūs ir dukte
ris, tegul lavinasi apšvieto- 
je. Tegul jie šviečiasi ir au
ga su tikslu likti naudin- i 
gaiš sau ir žmonijai. Ame- • 
rikoje leidimas vaikų į aug
štesnes mokyklas parsieina 
nebrangiai. Mokslas parsiei- : 
na beveik dykai, tik knygos 
kaštuoja. Vakacijos laiku' 
sūnūs ar duktė gali užsidir- j 
bti ant knygų, o pragyveni
mą jiems juk galite duoti 
per tą laiką.

Ačiū tamsumui ir stokai 
apšvietos, minios lietuvių, 
fabrikuose ir kasyklose uži
ma bjauriausias vietas, kur 
darbai labai sunkus ir ma
žai apmokami. Argi jiųs no
rite, kad jus sūnūs rastų tik 
tokią “laimę”, kokią jus ra
dote? Tikėti reikia, kad ne. 
Tad, sunui paaugus, pabai
gus jam pradinę mokyklą, 
leiskite jį į augštesnę moky
klą, tegul iš jo bus šviesus i 
žmogus, o tuom surengsite 
jam laimingą ateiti ir patįs 
jausitės linksmais ir laimin
gais, nes jausitės atlikę tė
vų pareigas ir priedermes" 
nes turėsite vilti, kad jus 
vaikas 
nijai, 
tautai.

tę, vos tik užbaigus publiš- 
ką ar parapijinę mokyklą, 1 
nereikia tuojaus siųsti į fa
briką darbo jieškoti, bet lei
sti juos toliaus Į mokslą, : 
kad kiek prasilavintų. Vai-, 
ką reikia pasiųsti į amatų 
ar kitokio skyriaus augs-: 
tesnę mokyklą. Turime jau 
•perdaug tamsių žmonių iri 
paprastų darbininkų. Šią-į 
dien pasigendama žmoniųį 
su bent kokiais patyrimais. 
Duokite savo vaikams pa-1 1™’U

■ l pakišk po tekančiu šaltu 
• - ’ ' j vandeniu. Jeigu po ranka

kaFYr už didžiausius nėra šalt0 vandens jo vie-

pavo- 
ir tos

prie fabriką, kad pratintųsi prie 
prieg- sunkaus darbo. Tokiem tė- 
ir gy- vam kad jų vaikas grei 

čiau butų paliuosuotas nuo

tą ir teip stumdosi nuo vie
no fabriko prie kito, jieško 
vis geresnio darbo ir teip 
besistumdydamas pasiekia 
20 metų amžiaus ir nieko ne 
moka. Ir tokiu budu jauni
kaičiai savo jaunystę pralei
džia niekais, nieko neišmo
ksta.

Tie keli doleriai, kuriuos 
jaunas vaikas uždirba, nu
eina nežymiems namų rei
kalams; tėvai turtų nesuk- 
rauja, o vaikas nieko ne iš
moksta. Tas pats yra ir su 

t dukterimis. Siunčia jas tė- 
> vai j fabrikus, kur jos su

naikina savo jaunystę ir 
į sveikatą, ir nieko neišmok

sta. Pamislykite gerai apie 
tai, tėvai ir motinos, ar ge-

į JUOKAI J

Neturi laiko.
Našlė: — Tamistos atsi

lankymas ir meilės išreiški
mas labai mane užinteresa- 
vo, vienok galutinam atsa
kymui prašau palaukti ke- 
liatą dienų.

Našlys:—Kada galiu atei 
ti ir išgirsti nuo tamistos 
galutiną atsakymą.

Našlė:— Palauk tamista, 
tuojau pasakysiu. Rytoj 
skalbsiu drabužius, poryt 
reikės džiovinti firankos, 
panedėlyj marinavosiu sil
kes. Na, gali ateiti utarnin- 
ke.

kurio užšalimas prasideda 
prie temperatūros prie 14 
laipsnių žemiau 0 Reumuro 
ir nuo čia iki užvirinimo ta
rpas dalinasi į 212 dalių, ku 
rias vadiname laipsniais. 
Kuomet užšalimo laipsnį 
skaito 0 pirmesniuose dvie
juose termometruose, tai 
Fahrenheito t--------------
reikalauja 32 laipsnių augš-lpuliacija bus ta pati kaip ir 
čiau 0. Fahrenheito termo- iš Fahrenheito į Reumurą. 
metras visur vartojamas --------------
Suvienytose Valstijose. Jo 
vienas laipsnis lyginasi 9.4 Augalai ir gyvūnai prieš 
Reumuro ir 9.5 Celciaus ter audrą.
mometrų Nuo seniai žinoma, kad

žinduoliai gyvūnai, paukš-
Užšalimo ir užvirinimo ėiai, reptilijos ir slankunai, 

laipsnis. yra jautrus ir atjaučia oro
Palyginimas —užšal.— užv. atmainas, geriau net už ba- 
Reumuro.........0........... 80 rometrą. —
Celciaus..........0.... 100 Daug mokslo vyrų tuomi!mirė
Fahrenheito .. 32........212 interesuojasi. Laikraštyje pinigų. Ir kokiu budu tas

Norint pamainyti laipsnį “Nature” mokslininkas Da- Kaiėj0 atsitikti? 
1 o įnori iii I___ i ________________ ••_____ . • *

Dusyk trotijo.
Sakai tas pirklys 
ir nepaliko nė cento

nu

vieno termometro, laipsniu 
kito terinometro, reikia pa
sielgti šiteip:

Iš Reumuro ant Celciaus:
— Padaugihk penkiais ir 
gautą skaitlynę padalink

nei Cliauds paskelbia žiups
ni žinių iš savo patėmyji- 
mų:

Prisiartinant audrai, oro 
paukščiai jieško vietos pasi
slėpimui. Ant žemės gyve-

— Labai paprastu budu. 
Patrotijo sveikatą bedidin
damas turtą, o paskui pat
rotijo turtą bejieškodamas 
sveikatos.

ton galima naudoti kaip tik 
pakenčiamai karštą vande
nį, reiškia: vanduo turi bū
ti arba labai šaltas, arba 
pakenčiamai karštas. Kuo
met skaudama vieta užtek
tinai vandenyje išmirkyta 
ir kada jau skausmas kiek 
nurimsta, reikia skaudamą 

i vietą storai apdėti vata ir 
gerai paveržiant aprišti. To 

•kį aprišalą reikia mainyti 
į šviežiu, kasdien, pobiskį pa
braukant ar patampant ska 
udamą vietą. Jeigu mažas 
vaikas niksterėja koją, tad 
po išmirkinimui reikia apau 
ti čeveryku, gerai suveržti 
ir liepti jam vaikščioti, kad 
neduoti progos rastis pū
liams vietoje iššokusio kau
lo.

tų ar raudonų dažų, kurią 
gerai nepažįstate. Veik visi 
dažai yra kenksmingi ir pa
vojingi odai ir jos minkštu
mui. Pas žmones, kurie var
toja tokius dažus burnos 
papuošimui, visuomet mato
me išpuvusius dantis, pas 
moteris-gi, vos 30 metų am
žiaus sulaukusias, raukšlė
tą ir surembėjusią odą, ant 
veido ir kaklo.

Tokie dažai, kiekvienai 
moteriai jei bent iš vardą 
turėtų tik būti žinomais, bet 
niekados iš jų vartojimo.

Vargšai aktoriai, turi to
kius dažus mozoti ant savo 
veidų, tankiai net tokius,, 
kuriuose randasi švino dul
kės ir kitoki nuodai, ken
kianti odai ir nervams. Jie 
tankiausiai, iš tos priežas
ties kenčia galvos skaudėji
mą, reumatizmą, paralyžių, 
mėšlungį ir kitokias ligas. 
Už visus dažus yra kenks
mingiausiu dažu yra raudo
nas, nes jame yra didelė 
doza cinobero. Apart to, vi
suose dažuose yra daugybė 
įvairių nuodų, ar tai sal-. 
daus, ar tai kartaus skonio. 
Saugokitės dažų, kaip lim
pančios ligos.

bus naudingas žmo- 
naudingas lietuvių

Kosulys.
Kiekvienam yra žinoma |

kas tai yra kosulys. Kada ’
žmogus kosti, jis iš savęs iš- 
prunkščia oran ligos užsik- 

I rėtimo mažas daleles, kurios 
yra pavojingomis tiems, ku
rie tuomet yra arti kosin
čio žmogaus. Kad išvengus 
pavojaus, čia paduodame ke 
liatą patarimų:

Kostinčiam būtinai reikia 
kiek galint pasistengti,, kad 

; iš burnos ar nosies jo kva- 
ipas ir prunkštimas toli ne
nueitų. Todėl reikia nosinę 

Į skepetaitę uždėti ant nosies 
i ir burnos teip, kad plotis 1 
uždengtos vietos užimtų 

•, bent penkis keturkampius
■ colius. Burną uždengti ske- 

■ petaite reikia drūčiai pris-

Sveikas ir gaivinantis mie
gas.

Yra labai daug žmonių,1 
kurie negali gerai išsimie
goti, gerai atsilsėti. Labai 
daug žmonių kenčia tokias 
ne išsimiegojimo ligas, ypač 
tą kenčia susikrimtę ir nėr- ■ 
viški žmonės. Daug prie
žasčių pasitaiko, kad nega
lima išsimiegoti dėlei neti
kusių lovos risorų, ar kietu
mo šieniko. Prie netikusių 
risorų, gulinčio visuomet 
galva randasi lyg ant ne
perlipamo kalno, o kita kū
no dalis skęsta šieniko gilu-. paudžiant, kad kosulį negir 
moję, kojos-gi vėl ant kai- dėtų žmonės, kurie yra de- 
no, lyg nekenčiamos. Ir nie- šimties žingsnių tolume nuo

Kad palengvi

Juzė.
plauti šilkines pan- 

čiakas.
Nežinia prieš kokius me

tus, Amerikoj parėjo pap- ko stebėtino, kad tokioj lo- kostinčiojo. Kad palengvi- 
rotis dėvėti šilkines pančia- voje gulint negalima išsi- i nūs kosulį, kostinčiam rei- 
kas. Tokias plauti reikia ne miegoti, negalima atsilsėti, kia saugotis, kad kostint ne- 

Miegant kūnas turi gulėti gauti oro į burną ar nosį, 
lygiai, be jokių susilanksty- kas erzina plaučių kilnoji
mų. šienikas privalo būti mąsį ir šaldo kremzlines du 
geras, minkštas, nesusive- dėlės, kuriomis eina kvapas, 
liantis į kaltūną; risorai tei
pgi privalo būti užtektinai 
tamprus, kad dėl mažiausio 
sunkumo nesigaubtų. Užk- 
lodas turi būti lengvas, šva
rus ir pagal temperatūros 
reikalavimo šiltas. Miegoji
mo kambaryje, laike miego, 
turi būti tamsu ir ramu.
Vienok kambarys neprivalo 
būti tamsiu ir rastis tokioje 
užkampėje, kad jį negalėtų 
rasti saulės spinduliai. Sva
rbiu yra žinoti, kad miego
jimo kambaryje oras turi

Kaip

labai karštame vandenyje, 
pridėjus muilėnų balto mui
lo. Po nugręžimui lieka jas 
tik išdžiovinti, bet ne pro- 
savoti, nes prosavojimas 
pančiakų nepriduoda jokio 
gražumo, tik greičiau jas 
sunaikina.

Kaip išvalyti minkštus 
rakandus.

Minkštus rakandus, kaip 
tai sofkas, išmuštas pliušu 
kėdės ir teip toliaus, kad iš
valius iš jų dulkes, galima 
apsidirbti labai lengvai, ne
reikalaujant išnešti juos 
laukan. Reikia atsakančio 
didumo sklypą audimo su
vilgyti į vandenį, nugręšti, , _ ....
užtiesti ant tos vietos, kuri dlPčiam’ teiP lygiai ir tiems’

kurie artj rancjasi.

Neprileidimui oro j plaučius 
per burną ar nosį, vienati
nė apsauga tai atsakantis 
skepetaite uždengimas no
sies ir burnos. Tokiu budu 
kosulys yra lengvesniu kos- 
tinčiam ir mikrobai nėra iš- 
prunkščiami ant arti esan
čių žmonių.

Tas pats ir su čiaudėji
mu. čiaudint irgi, jei burna 
ir nosis nėra uždengta kaip 

i reikia, čiaudulys yra pavo
jingesnių kaip pačiam čiau-

ant tos vietos, Kuri . , m . •
yra pliušu išmušta ir teip,!r fra lova. Teipgi svarbu, , 
mušti su rykšte. Teip da- kad Prieš eisiant gulti, gal-: 
rant, visos dulkės kils į vir- i ™ turJ ?ut'lluosa.nu0 v‘s°- 
šų ir prilips prie šlapioje k'ų misl.ų, rupesoų; reikia 
audimo, kurį paskui reikia stenfls nuraminti nervus 
nuimti. Tik reikia daboti, i "l uznurst'- Kas non 
kad perdaug ir perilgai ry-'

Naminis vaistas nuo 
drugio ir materijos

Vaistą nuo drugio ir ma
terijos galima patiems pasi-

atsigulęs tuojau ramiai už- 
kšte nemušus, nes teip da- ^as Pavalo visas mis- . . .
rant, dulkės bus atgal su- ^s» visus rūpesčius, susik- dirbti namie. Paimti vieną 
muštos į pliušą. rimtimus, besinervavimus ir cUrdn4 ir supjaustyti su

tam panašiai, padėti į šalį, žieve. Sudėti šmotelius į ka- 
kad galva nebūtų niekuom tdaitį, užpilti puse pantės‘ Kaip mazgoti langus.

Norint gerai numazgoti. užimta. Tokiu tik budu bus tyro vandenio ir teip virti,
langą, reikia imti biskį amo- 
nijos, suvilgyti j ją kempinę 
ir teip ištrinti lango stik
lus, ne aplenkiant mažiau
sio kampelio. Paskui reikia 
numazgoti šiltu vandeniu. 
Stiklai bus kaip naujai su
dėti.

galima lengvai užmigti ir kol pusė verdamo vandens 
iki sočiai išsimiegoti. išgaruos. Tada supilti viską

į stiklinį įdą, drūčiai užda-
c » i j • ir tegul stovi. Po vieną Saugokitės įvairių dažų. įšaukštą to skystimo imti j 
Niekad ne naudokite bal-' prieš kiekvieną valgį.
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Vaclovas Gile vicia, 
John st., New Haven, Conn. 
ir apielinkėse “Dirvos” ge- 
nerališkas agentas, Padėka- 
vonės Dienoje (Thanksgi- 
ving Day) lankysis užrašy- 
nėdamas “Dirvą” New Ha- 
vene, Conn. Todėl šiuomi 
liudijame, kad galima užsi
prenumeruoti “Dirvą” ir 
užsimokėti prenumeratą, 
teip, kaip mųsų ofise.

“Dirvos” Adm.

A. Rūkas “Dirvos” ke
liaujantis agentas šiomis 
dienomis lankosi po Brook- 
Jyną, New Yorką ir apie
linkėse New Jersey valsti
jos. ’

Pas jį galima užsirašyti 
“Dirvą” ant metų ar pusės 
metų.

“Dirvos” Administ.

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

-gus.
“Dirvos” Administracija.
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ATSIŠAUKIMAS ALTS. 18 
KUOPOS Į APLINKINES 
LIETUVIŲ KOLIONIJAS, 

OHIO, MICHIGAN IR 
PENNSYLVANJIOS 

VALSTIJOSE.
- šiuomi atsišaukiame į vi- 
čiant visus, kaip greit ga- 
sų augščiau paminėtų vals
tijų lietuvių kolionijas, kvie 
lint surengti maršrutą p. A. 
M. Martui, kurs netrukus 
atvyks į Clevelandą ir nuo 
čia keliaus per mažesnes ko 
lionijas su prakalbomis. Kur 
tik randasi draugystės, ma
lonės greitai susitarti ren
gime prakalbų ir mums duo 
ti žinią, kad galėtume su
taisyti maršruto programą. 
Vardan ALTS. 18 kp.

A. Zdanavičius.
3816 Kelley Avė., N. E. 

Cleveland, Ohio.

Kiekvienam “Dirvos” san- 
darbininkui žinotina:

Kiekvienas iš “Dirvos” san 
darbininkų privalo žinoti 
šias Redakcijos taisykles: {

1) Rašant žinias, vadina-i 
mas korespondencijomis pri 
valo rašyti teisingai, per-j, 
statydamas tiktai faktus, 
kurie yra reikalingi prie ži
nių padavimo, neskverbiant ; 
savo nuomonės, ne kritikuo
jant atsitikimus žodžių tar
puose. Recenzijos arba savo 
nuomonės išreiškimai yra į 
leistini tiktai užbaigoje ži
nios aprašymo. Rašyti rei-į 
kia teisybę, kaip buvo, o ne i 
perdėti dalykus neteisingai, i

2) Rašyti reikia, ar tai! 
butų 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 
reikia pasirašyti tikras var-; 
das, pravardė ir adresas, a-j 
part pseudonimo, kad reda-Į 
kcija žinotų, kas rašo. Ge
riausiai pseudonimu visai 
nepasirašinėti, tik savo tik-Į 
ru vardu ir pravarde. Jau 
tie laikai praėjo, kuomet ' 
raštininkai dėlei politiškų 
persekiojimų slėpėmi pseu-< 
donimuose. Galiaus-gi ra- i 
šant tikrą teisybę, kam yra 
reikalingu slėptis. Šiądien 
daugiausiai laikraščiuose po 
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
tina, tik su tokia išlyga, kad 
prie pseudonimo butų pri
dėta tikroji pravardė ir ad
resas.

4) Be originališkų raštų, 
priimame ir vertimus, jei
gu yra pažymėta pagal 
kokio autoriaus versta.

5) Rašant eiles ir sceniš
kus veikalus, kuriems yra 
skolinama mintis svetimų 
autorių ar veikalų, būtinai 
reikalaujama pažymėti, pa
gal keno mintį yra rašoma.

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. 
Užręsus 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 
tiesas, kiekvieno. rankraš-

Dirvos“ knygyne galima gauti 
sekančios knygos:
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KAS REIKALAUJANo. . . K
1 Alluma 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 ..........................................................................................

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

Gyvenimo Lietuvišku Vėlių bei Velnių. Pasakos surink
tas, Keleivis, Būvio Esybė. Chicago, Iii. 1902, pusi 99 . 
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 panevėžieč’ų; Šiauliuose — pagal tarmę 
šiauliečių; Suvalkų gub., ir tt. Chicago, III. 1903, 
pusi. 470 ................................................................................. $1.50
Audimo apdaruose ..../.......................................................... 2.00

4"Karės Laukuose. (Kareivio atsiminimai). 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................................................15

Lietuviškos Pasakos įvairios. Surinko Dr. J. Basanavičius.
Dalis I. čia telpa 141 labai gražių, juokingų, išmin
tingų ir žingeidžių pasakų. Chicago, III. 1903, 
pusi. 280..............
Drūtai apdaryta

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

8 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 ............................15

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. 1906, pusi. 103..................................................

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

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

14 Olitipa. Graži apysaka iš taikų 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...............................15

Pragaro atgijimas. Parašė L. Tolstoj, vertė Z. A. Kriti
škas piešinys dabartinės draugijos tvarkos alegoriš
kai parašytas. Chicago, III. 1908, pusi. 22..................... 10

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........................................................85
Ta pati audimo apdaruose ...................................,............$1.15

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, III. 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. 78 .... ............

Sidabrinis Kryželis arba dailydė iš Nazareto. Apysaka 
iš laikų kankinimo Kristaus. Parašė Eugenijus Sue. 
Vertė J. Laukis. Chicago, III. 1906, pusi. 169............. 45

25 Simukas ir Magdutė. Graži pasakėlė, antra laida. Chicago,
VI. 1913, pusi. 28............................................................................ 1

26 žmogus nepliuškis. Vertė iš švediško Nėris. Labai graži
apysakėlė, kaip turtingo prekėjo tunus apsivedė su 
varginga mergina ir laimingiau gyvena už kitus, ap
sivedusius su turtingomis. Chicago, III. 1899, pusi. 23... 10
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15

27

16

Naujos Knygos.
Parankiausias būdas vokiečią kai 

bai pramokti. Preke 35c.
Elementorius ir vaiką skaitimėliai. 

Prekė 25c.

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

Daktaras kišaniuje. Su daugybe 
daktarišką receptą. 75c.

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

Klausimai ir atsakimai, kaip išsi
imti ukėsistes popieras. 15c.

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

Teipgi didžiausia sankrova visokio 
turinio knygą: pasaką, istoriją, Bibli
ją, angliško* kalbos rankvedžią ir rank- , 
vedėlią, žodyną, puikiausią maldakny- Č1O taisyti rašybą, kalbą ir 
gią, kryžeiią ir kitokią religišką reik- tarmę, teipgi spręsti jo ver-. 
meną ir 1.1. Taipgi įvairiausią rašy- 
mui dalyką ir visokią popierą. tę.

Kuomet reikalausite, kokią nors 
knygą, malonėkite kreiptis! šiuo antra- 
iU “

DIRVA mm «. šit LT Vcw.a, w. Į Užsipre n u mero o kit Dabar22 
n f n i* “Dirvą” kol prenmerata yra
Dovanos! Dovanos!! tik*l.BO, nes bepalidvos kį- 

lant popieros kainai, busime 
priversti pabrangintie pre
numeratą ir 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” 
Am, ClmtaM, Okto

Kas užsirašys “Dirvą” 
per manę ant metų prisiųs- 
dami $1,50 gaus vertės 40c. 
knygų ir “Dirvą” per me
tus.

Malonėkite paminėti ko
kių knygų norite. Pinigus 
siųskite “Money Order” 
arba markėmis.

J. J. ŽILIS, 
1647 Oregon avė-, Clev. O.
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Redakcija.

24

$1.00
1.25
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NUOŠIMČIO?
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Ta ypata pirmutinė reikalau
ja nuošimčio, kuri sunkiai dirbo 
ir taupė savo pinigus.

Dabar jis leidžia savo pinigus 
dirbti, o jis ilsisi.

Tamista ir gali padaryti teip.
Męs mokame 5 nuošimčius 

už sutaupytus pinigus.

THE ST. CLAIR AVĖ.

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

Laikančios savyje rašalą, 
yra dabar plačiausiai 
vartojamos ir tai vienas 
iš parankiausiu rašamųjų 
įrankiu. Todėl visi jas 
ir perka. Bet jei nori tu
rėti tą parankųjį dalyką, 
niekad nebandyk pirkinė
ti pigiu, kurios yra par
duodamos po 25c., 50c., 
$1.00 arba, kad ir $1.50, 
nes‘bus veltas pinigu iš
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. 
daugesome męs j u parda
vę ir visi mus viengenčiai 
kostumieriai yra paten
kinti ir užganėdinti.

©

©

1
I

© 
© 
© 
© 
© 
© 
©

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

W. AVISZMEVVSKI
ff fltr 1084 KENILWORTH AVĖ. 8. W.

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

■3

CLEVELAND, OHIO2004 ST. CLAIR AVĖ.

ŠTAI KUR GERA PROGAst.

Įdėti Savo Turtą Ant Gero Nuošimčio.

102 E. Centre st.

st.

st.

st.
st.

st.
st.

“Dirvos” Agentai
Kur galima gauti nusipirkti “Dir

vą” už 5c. kas savaitę.

Youngstown, Ohio.
J. Sabel, ' 28 Murdock

N'ew Britain, Conn.
V. Gilevičia 98 John str.

Waterbury, Conn.
K. C. Kazemekas 97 Bank st.

Homestead. Pa.
M. Vaikšnoras 529 Dickson st.

Bentleyville, Pa.
A. Malukonis P. O. Box 268.

Shenandoah, Pa.
T. P. Križanauskas,

Brooklyn,
M. A. Milukas,
A. Struminski,

Montello,
B. P. Miškinis,

Gardner,
P. S. Remeikis,

Lawrence.
A. Ramanauskas,
A. Sweetra,

416 Hooper
184 Grand

Mass.
35 Arthur

Mass.
267 Pleasant

Mass.
101 Oak

51 Hoverhill
Scranton. Pa.

J. Petrikys, 1514 Ross avė.
So. Manchester. Conn.

A. R. Zokaitis 98 Bissell st.

Pas kuriuos galima visados užsi
sakyti “Dirvą” ir užsimokėti prenu
meratą.

Philadephia. Pa.
A. Rūkas, 2544 E. Yorks st.

Detroit, Mich.
Gudina* F. 83 Kendall avė.

CleveMM, Ohio.
Vaižmužy* J. 2030 Hamilton avė. 
Montvil J. 3718 Burwell avė.
J. Brazaitis, 7709 Aberdeen avė

© 
© 
© 
© 
© 
©

© 2004 ST. CLAIR AV. © 
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©©©©©©©©©©©©©

©
©
© PREKE

Nuo $1 iki $10.oo
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GAUNAMOS

“DIRVOS“

Knygyne

.20

.20

.20

.10

Pardavimai.
Parsiduoda Grosemė 

Bučemė. Teipgi saldainių 
minkštų gėrimų krautuvė.
Parsiduoda už prieinamą 
kainą. Puiki vietą dėl lie
tuvio.

1417 E. 21st Str.

ir 
ir

DIRVOS

SPAUSTUVE
Atlieka Visokius

IŠRAUDOSI*

DARBUS
MUSŲ SPAUSTUVE SPAUSDINA 

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

Siųsdami užsakymus ir pinigus, visados 
adresuokite šiteip:

Du geri namai dėl 5 šeimynų. Bandos 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 kambariu, 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 įmokėsi
mu. Prekė 3,100,00, 7510 Comelia 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. 1

Du geri namai dėl 3 šeimynų 16 kambarių. Randos 
gaunama $44,00 į mėnesį. Prekė $4,700,00. Ant E. 38 
gatvės, tarpe Superior ir Payne avė.

Kreipkitės šiuo antrašu

A. B. Bartusevičius,
2006 ST. CLAIR A K. N. R.

Central 6488 Prospect 953
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Bell Prosp. 979.

Princeton 1558-R
Princeton 2113-R

DR. J. ZW1CK,
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS.

Priimame sutaupinimui pinigus ir už 
padėtus pinigus mokame 5$

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

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

6502 FleitAve., Cor. E. 65th (Tad)
Čia dirba lietu vys registruotas aptieko- 

rius— A. Zakaras.

5608 FlietAn., Cer. E. 57th.
Čia dirba lietuvys registruotas aptieko- 

rius— J. Smailis.

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

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga- 
Jima gaut teisingus patarimus.

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

Ant Pakilčio Aptiekos.

OFISO VALANDOS: 
Ryte: nuo 9:00 iki 10:30. 
Vakare: nuo 6:00 iki 8:00.

TELEFONAI: 
Ciy. Csatr. 4236,

Gyvenimo telefonas: 
Nakties laiku:

------PIRTĮ ------ £
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienoe iki ii; 
12:00 nakties, Subatoms per ištisą naktį. :

Seredos dėl moterų. “ g
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir Iii 

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

2547 E. 38 GATVE. Arti Woo41and.
_______ Central 2595-W__________

| Šokių Mokykla
B PROF. KLIMAVYČIAUS

B

10c.

amaa

$1.25
20c.
10c.
20c.

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

$1.00

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

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

$2.00
. 25c.

20c.
15c.

PIEVA

B

. 25 S. — Katarinos
26 N. — Konrado 24 p. S.
27 P. — Virgilijaus
28 U. — Rufo
29 S. — Andriejaus
30 K. — Sauturino

Gruodis
1 P. — Niceto

Ketverge Padčkavonės 
diena.

sigyveno Statlero viešbuty
je. Pabuvus čia kelias die
nas, pradėjo ilgėtis namų 
ir susiprato, kad neturėda
ma pinigų, negali nė namo 

’ sugrįžti, nė iš viešbučio pra- | 
Isišalinti, neužsimokėjus už 
' kambarį ir valgį. Ji pasiru- 
j pino virvių, iš viešbučio mu 
zėjaus prisivogė revolverių, Į 
ličynų ir kitokių plėšikų 
įrankių, kuriuos kambaryje 
'sudėjo po lova. Tarnams tą 
į viską patėmijus, detektivas 
| Heleną turėjo jau savo ran- 
ikose. Ji prieš policijos ka- 
1 pitoną papasakojo visą savo 
istoriją. Pagal jos pasakoji- 

■ mo, ji pabėgo iš mokyklos, 
nes nenorėjo mokintis al
gebros. Clevelande neturė
dama nieko pažįstamo, ap
sigyveno viešbutyje, bet ka
da pasirodė reikalingi pini
gai pragyvenimui, tada ji

Bus tai vakarėlis tik pačių 
Choro narių, su keliais pa
šaliniais svečiais.

Padčkavonės diena. Atei
nančiame ketverge bus šven 
ta, • kaipo Padčkavonės die
na, kuri yra švenčiama veik 
visose valstijose, išimant 
Louisiana^Maryland ir Wy- 
oming valstijas. Tą dieną, 
neva dėkavojama Dievui už 
visas gėrybes, suteiktas va
saros meto derlium ir todėl; y •1U
Padėkavojimo diena vadi-'^cl% Pagamino plėšikų 
narna rudens šventė, šitoje įrankių kad gre.eiau pate- 

. šventėje priimta papročiu ,kus ! Poluos rankas. Pri
rengti gardžius pietus, pa-^viską isldausius de- 
gamintus iš žemės vaisių Portavo ją atgal j Dunkir- 
(daržovių, vuogų ir tt.) ir. . .

- paukštienos. šiais metais!. Tok!« tai esama kvall>'blų 
paukštiena kaip ir visokiai11* gerumų.
mėsa, yra labai brangi. Ka- 
lakuto mėsos svaro tikima
si sulaukti iki Padčkavonės 
dienai apie 50c. svarą. Tad 
šiais __
prisilaikyti tik toki žmonės, į 
kurie nesigaili pinigų.

Prezidentas Wilsonas, pa-1 
skelbdamas Padčkavonės 
dieną, savo proklamacijoje: 
kviečia visus šios šalies gy
ventojus, kad kiekvienas, 
Padčkavonės dienoje atmin
tų nukentėjusius dėlei ka
rės Europoje. Raginama da
ryti atminimus kaip galint, 
ar tai - duodant aukas, ar 
meldžiahtės bažnyčiose ar 
kitokiais budais. Preziden- 
tas sako^ “Tegul kiekvieno

Renka aukas per telefo
ną. Susidarė būrelis rinkė
jų aukų miesto pavargė
liams, kurios nusisamdę te
lefonų rūmuose kelis “švi-Į 

i čius”, per telefoną prašo au! 
kų pas Clevelande gyvenan
čius philantropus ir turtuo
lius, kad kiek paaukautų; 
pavargėliams, ant Padėka- 

ivonės dienos. Toks aukų’ 
rinkimas prasidėjo pereita-' 
me panedėlyje ir dienos bė
gyje surinkta 1,713 dolerių., 
Daugiausia surinkta vienos 
mergaitės, nes 555 doleriai. į 
Rinkėjos sako, kad diena 
buvo kaipo “blue monday”, į 
gana nepasekminga.

Geriausi vaistai nuo viso- j 
kių ligų galima gauti su ge
riausiais patarymais tik 
Usevičiaus Aptiekoje, 1172 ; 
E. 79th St., Cleveland, O. ■ 
Bell Rosedale 2417

Cuy Princeton 1539-R

NUO ADMINISTRACIJOS
Pabrangs duona. Nors! šiuomi primename “Dir- 

duona dar neseniai pabran- vos” skaitytojams, kurių 
,is metais papročių galės 8° vlenu centu lr. kePalaį- prenumerata pasibaigė, kad 

^aa: sumažinta ta> vienok jntik._'
dar ne galas tame, nes uz.

? poros savaičių galima tikė- tiems metams. Laikai dabar 
tis brangesnės duonos dar geri, pinigų kiekvienas turi, 

! vienu centu. Pastarame tad Wekvienam yra ga|ima
duonkepių susirinkime ap-Į !
tarta, kad apie pusę Gruod- Prenumeratą atnaujinti be 
žio mėnesio duonos prekę jokių sunkenybių.

: reiks pakelti iki 7 centų už Administracija,
kepalaitį, nes iki tam laikui _ ______ _______ ________
miltų bačka pakils iki 12 do »i i •

, lerių pagal “wholesale” pre- Draugijų reikalai.
, kę. Priežastis duonos pab-. 

rangimo yra tame, kad ne
gaunama miltų. Dabar, kaip 
žinoma, negavime užtekti-

[ nai valgio produktų kaip ir 
kitko, visa bėda verčiama 
ant geležinkelių vagonų sto 
kos. Pirmiaus dar produk
tų kiek daugiau atveždavo 
laivai, bet laivų plaukioji
mui sumažėjus, produktų 
mieste kaskart darosi ma
žiau.

dą, o vieton šypsos, tegul 
tą veidą pridengia liudėsis 
nors ant trumpos valandė- ' 
lės, atmenant anuos nelai
minguosius Europoje, kurie 
yra vertais apgailėjimo kie
kvieno civilizuoto žmo
gaus”.

lietuviai Padčkavonės 
dienoje, paprastai, rengia 
“balius” ir pasilinksminimų 
vakarus. Prieš tuos pasilin
ksminimus, nors jiems nep
ritariame šiuomi laiku, kuo 
met mus tėvynė kenčia did
žiausius -išnailęnimo laikus, 
tai vienok dar tuomi nes
kelbiame kryžiaus karę, ži
nodami, kad įsisenėjusiems 
papročiams išnaikinti rei
kia daug laiko ir darbo, jų 
vieton surandant naujus ir 
naudingesnius. Vienok šiuo
mi kartu męs patariame lie 
tuviams, kurie Padčkavonės 
dienoje ttirės “balius” ar ki
tokius “pasilinksminimus”, 
kad jie atmintų proklamaci
ją šios šalies prezidento, pa 
sektų jo žodžius, ir ant va
landėlės pertraukę savo 
“linksmybes”, padarytų 
nors trumpą atminimą sa
vo viengenčių, brolių ir se
serų, tų, kurie kenčia did
žiausią priespaudą, šaltį, 
badą- ir kitokius vargus, 7 Krk'nauSk^un?X 
kaip tėvynėje, teip ir sveti
mos^ šalyse, teipgi ir tuos, 
kurie yra jau kritę, ar tai 
karės lauko, ar kitų aplin
kybių aukomis. Tegul būna 
ant valandėlės pertraukia
mos visos linksmybės, tegul 
būna pasakyta nors trumpa 
prakalbėlė ir parenkama 
kiek aukų sušelpimui baduo 
lių, tas aukas priduodant 
“L. Dienos” komitetui. ,

THE ST. CLAIR AVĖ.

SAVINGS & LOAN C0
įKORPORUOTA PER OHIO VALSTIJOS VALDŽIĄ.

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

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

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

išlygų.
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

CLEVELAND’O UETUVIŠIA
Namų ir Paskolos

B ANKA
Atsakančiausis įstaiga Cleveland’e 

pinigą sutaupinimui, Prižiūrima ir įkor- 
Tllnl poruota per valdžią valstijos Ohio ant 

$250,000.00 “^3

/ž][SĮfc\1934 St.Clair Avenue N.E./ž]Į^5]fc\

Krajava Pirtis s BUCERNE IR GROSERNE
Daugumas musų lietuviu ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti dėl 

tolimo atėjimo. Bet dabar męs, norėdami kuogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti į namus. Galite įduoti orderius per 
musų važiuotoją arba atsilankę į musų krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muų kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausį. Brangis broliai ir seseris nepa
mirškite musę krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2041 HAMILTON AVĖ. Cuy. Central 1781-L

F. DECKER
Subatoj, 28 d. Spalio šių metu, atidaro

Naują Lietuvišką Aptieką Į
KAMPAS SOWINSKI IR E. 82-ros GATVĖS - *

Musų vienutėlis obalsis, tai saugumas išpildyme dakta
rišku receptų bei užganadinimas kiekvieno į musu aptiekas 
su bilekokiais reikalais atsilankiusio kostumerio.

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

ARTI E KOŠE: 
l653St.ClairAv. PrieL 17 g.

Gelažies Krautuve.
HARDVVARE

t t 
t!

Rioberinės ir smaline stogu 
dengymui popieros. Įvairiau
siu rusiu maliavos, aliejaus, 
tarpe tino, maliavoj imui šepe
ty ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečių, visokių «udy- 
nų, plačiausia rinkinis įvairių-įvai- 
riausių dailydėms įrankių ir 1.1, ir 1.1.

2155 St. Clair Avė.
Central J785-W

Seredoj, 29 d. Lapkričio, 
1916 m., Clevelando Liet.

St™ 1.3704 SUPEBIORiraUE.- ’ UREE E. 36 10 38 GATVES?, 

cker svetainėje, 7:30 vaka- © 
re. Visi draugijų įgaliotiniai 
malonėkite atsilankyti.

Rašt. J. čeriauka.

Namų savininkams ir bi
znieriams tėmytina. Namų 
savininkai, biznieriai ir 
šiaip gyventojai, turi įsitė-' 
myti, kad ties jų namais bu 
tų šalitakiai nuvalomi, y- 
pač žiemos laiku, kad ant 
šalitakių nebūtų sniego nė 
ledų. Miesto taryba užgyrė 
rezoliuciją, sulyg kurios už 
nenuvalymą šalitakių, kiek
vienas bus baudžiamas pi
nigine bauda nuo 1 iki 5 do
lerių.

© 
©

Draugystes, kurios turi 
“Dirvą“ už Organą.

Susirinkimas dėlei tarp- 
tautiško “bazaro”. Pereita
me panedėlyje atsibuvo su
sirinkimas ateivių atstovų, 
kad aptarus reikalus su
rengimo tarptautiško “ba
zaro” nukentėjusiems nuo 
karės. Susirinkime dalyva
vo atstovai nuo 1 i e- 
tuvių, anglų, rusų, ser
bų, lenkų, slavokų ir bulga
rų. Nuo lietuvių atstovais

Valdyba Dr. D.L.I. Vytauto Gvardijas, po prie
globa h. Petre. Cleielend, Ohio.
Pir. J. VERSIACKAS, 

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

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

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

8024 S<ivin»ki Avė.
Iždin. M. SAUKEVIČIUS, 

3815 Kelly Avė.
Vadas ir Komandierius 

K. SAIMONAS. 848 E.143rd Str.

Kapitonas J. K1LIKAUCKAS 3816 Kelly av.
Kapiton. J. SABALIAUSKAS. 615 E.97th Str.NE. 
Liutinanta. J. ŠUKYS. 616 E. 97th Str. NE.

Oficierin. J.MAClULAITIS. 2003 Hamilton av. 
Oficierio. J. T. NEURA. 2202 Hamilton av. 
Feltfeb. M.ABUKAUSKAS. 2062 Hamilton av.

Signaliatas
, M. GRUODIS. 2011 Hamilton Avė.

Halaburda ir J. J. Žilins
kas. Susirinkime nutarta 
pasiųsti pasiuntinius į Det
roitą, kad ten pasiteiravus 
apie pasekmes tokio pat 
“bazaro”, kad žinojus, ar 
verta užsiimti rengimu, ar 
ne. Už poros savaičių atsi
bus kitas susirinkimas.

Kvailybė ir gudrumas 
Prieš kelias dienas atvyko 
iš Dunkirk, N. Y. 15 metų 
mergaitė L. Helen, kuri ap-

© 
©

Vyrams $4.oo Merginoms $2.oo už
© 10 LEKCIJŲ.
W Lekcijos atsibuna kas Panedėlib ir Pėtnyčios vakarais

. nuo 8:00 iki 11:00 valandų.
© Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai išsilavinti 

©šokius šokti, tad atsilankykite į viršnurodytą vietą, o męs 
©gvarantuojame, jog išmokinsime visokius^šokius ir į trum- 
(®)pą laiką beskirtumo, ar jauną, ar seną. Tel. Cuy. Central 

5)©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©©©^

© 
© 

7622-R ©

Dr. FRANCIS KENNEDY,
DENTiSTAS
OFISO Valndos:

Nuo 9:00 ryto iki 12^X) dieno* ir nuo 1:00 
iki 5:30 vakaro.

Panedėhų, Utaminkų ir Seredų vakarais 
nuo 6:00 iki 7:30.

KU KMKH 2377-V Ky. CMt. 6674-8
5402 Superior Avenue

Cor. E. 55th Str. CLEVELAND. O.

ALEKNAirBUKACSKAS
pirmos kliasos

Mėsinyčia ir Daržoviy
KRAUTUVE

PARDAVIMAI.
Parsiduoda farma su visais reika

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

Kreipkitės laišku arba ypatiškai.
L. Bednarski, 

2110 Prospect Avė.

Valdyba Lietuvos Soa; larom, h. Kazimiero 
Gnrdijss Clmland, Ohio.

Pirmin. J. MAKSIMAVYČIUS,
I&42 E. 36th Str.

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

Nutar. ralt. J. POVILONIS,
1074 E. 66th Street.

Fin. rašt. CIP. SELICKAS.
6202 Heisley Avė. S. E.

Iždin.J., MIŠKINIS,
1532 E. 33th Str.

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

Oficierlai:
p. SarkAUSKAS. uoi e. wth str.
J. MAKSIMAVYČIUS. 1642 E. Mth Str.
F. PIECAITIS. 1802 E. »th Str.
J. URBŠAITIS. 1448 E. BrdStr.
J. GAIDELIS. 1402 Ojeaon Ava.

Signaliataa,
Į J. ŠALČIUS. 1M0 E. 41at8tr.

Rengia savitarpinį vaka
rėlį. Clevelando Lietuvių 
Teatrališkas Choras, po va
saros sunkių darbų, rengia 
savitarpinį vakarėlį, kurs 
įvyks ateinančios * subatos 
vakare, Povilausko salėje.

hldjbi UroatjelM ii. Ktziaiore hrtlaiiio 
lomod, lan.

Pirmin. JURGIS VERSIACKAS, 
1184 Waah Str.

Vice-pirm. KLEM. SPIR1DAVIČIUS

Prot, sekr. ADOL. KAVOLĮAU8KĄ8,

Ftn. sekr. JON KAV0LIAUSKA8.

Itdin. JUOZAS AKUNEVICIA,

Martalka JONAS VILKIS18,

Išvežioja užsakymus į visas da- 
; |lis miesto. Draugyjų .vakarų ren- 
: gėjai ! Paveskite mums ap- 
: rupinimą jus rengiamus vakarus 
: valgomais dalykais, męs turėdami 

mašiną išvežiojimui greičiausiai ir 
tinkamai išpildisime.

6712 SUPERIOR AVĖ.
;; Rsstfata 146-M PriicttM 1041-4

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

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

balomis.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau

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

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

visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

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

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

“DARBININKAS” nuolatai išleidinčja knygelių, 
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu 
Sija visas išleistuves.

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

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

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
KNINGYNE GAUNAMOS KNINGOS:-

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

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

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

A. B. Strimaitis,
307 W. 30th ST. - NEW YORK, N. Y

ku- 
vir-

A. URBŠAITIS 
seniausia 

LIETUVIŠKA 
BARBERNE

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

2271 St, Clair Avė. NX.

Adresu:

“DARBININKAS”
242 W. Br»adw«y, So. Boston, Mass.

Jai

DILI. E. JASINSKI
607 ROSE BLOG.

VALAMDOC

iširu Mus, 1374 E. ŽMu IsMs.

L. Bednarski
Namus ir karmas
Išmaino visokias nejudi 
savastis. JLroipkitee laii 

ba ypatiikai.
L. BEDNARSKI,


