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Vokiečiai-Austrai stumia italus nuo Ta.
GERBIAMIEJI “DIRVOS” SKAITYTOJAI IR RĖMĖJAI!

ITALAMS GRĘSIA PAVOJUS Iš DVIEJŲ PUSI V.

ANGLAI SPAUDŽIA VOKIEČIUS FLANDRIJOJE.

KAS-

ITALŲ FRONTAS.

'Saletto-
esiut

Tartet

Feletto,

ve

gne

isą.

Mar&nc&f^r

'Būzo

VASAROJUS.

c c o'

kariumenę.
Kartu pranešta, kad vokiečiai 

rengiasi prie smarkaus veiki
mo Bothnijos pakraštyje.

True translation filed with the post 
master at CIeveiand. November 9, 
1917.

SUBMARINAS PASKANDINO PIRMĄ SUV. VALST. KA
RIŠKĄ LAIVĄ, — ŽUVO 21 JUR.

NEW YORKO MAJORU IŠRINKTAS (100,000 BALSŲ 
DIDŽIUMA) JOHN F. HYLAN (DEM.) KINGS PA V. TEISĖ
JAS, PRIEŠ KURĮ STOVĖJO DIDŽIUMA LAIKRAŠČIŲ 
(APART W. R. HEARST’O).

I® AUSTQ)ANS beoke througk
■ ■B I7AL-IAN FRONTIEP

True translation filed with the post 
master at CIeveiand. November 9, 
1917.

«.Veriegjit Cavazz 
$915

CLE VELAND.OHIO., PENKTADIENIS, LAPKRIČIO (NOV.) 9 D. 1917M.

Civi
Remsnz

True translation filed with the post 
master at CIeveiand. November 9, 
1917.

‘ True translation filed with the post 
master at CIeveiand. November 9', 
1917.

BERLINAS SKELBIA 
LAIMĖJIMUS.

Lietuvių
A. B. Bartai

Meti
Suvienyt
Kanadoj i
Kitose Viešpatystėse

Prenumerata apmokart —   ----------———
metas skaitosi nu., dienos užsirasyrno, ne nuo Nauju Me
tu. Apgarsinimu kainu klauskite laišku. Adresuokite:

“DIRVA”
Avė. CLEVELAND, OHIO

True translation filed with the post 
master at CIeveiand. November 9.* 
1917.

SUBMARINAI PASKANDI-
vokiečių kareivių bei oficierių. i 
šiose dienose ta maža valstija

SUV. VALST. PADARĖ SUTARTĮ SU JAPONIJA 
LINK CHIN1JOS — JAPONAMS BUS DURIS Į CHINIJĄ AT
DAROS.

True translation filed with the post 
master at CIeveiand. November 9, 
1917.

PozzuoIg

DIRVA” SAVAITINIS LAK DIRVA” UTHUMUUI WEEKLY
(THE FIELD)
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gliamento upės ir veržiasi 
Italijos gilumon.

VOKIECIAI RENGIASI IŠSO
DINTI KARIUMENĘ ESTON1- 

JOS PAKRAŠTYJE.
Petrogradas. Jureivijos min. 

gen. Verdevski, pranešė premje
rui Korenskiui, kad Estonijos 
pakraštyje randasi dideli vokie
čių transportai. Tas sulyg jo
reiškia, jog vokiečiai yra pasiry- šautuvų.

zai vis artinasi prie Laon.
Negana to, sulyg pranešimo 

iš belgų ' šaltinių vokiečiai sis- 
tematiškai “nurengia” ar suar
do dirbtuves bei įvairias įstai
gas po visą Belgiją, — kas paro
do, jog jie yra pasiryžę trauktis 
ir iš Belgijos.

Nuo spalio 23 d. franeuzai pa
ėmė 200 didelių kanuolių, 222 
tranšėjų kanuolės ir 720 maš.

čiaus ne kritiškas, — priešai su
laikyti. — Tagliamento pakra
ščiuose laukiamas baisus mušis 
kuris gal . nusvers - Italijos liki
mą, o kartu ir šios karės laimė
jimą. Spėjama, kad šis bus 
pražūtingiausiu.

! RUSAI “BROLAUJASI” SU
UŽDERĖJO ARGENTINOJE VOKIEČIAIS.

KIETUOS KARIŠKŲ
LAIVŲ.

liko ir Prūsijos premjeru.
ze

i,

CLEVELANDO MAJORU VĖL IŠRINKTAS HARRY L. 
DAVIS (15.000 BALSŲ DIDŽIUMA); SUFRAGIZMAS ATMES
TAS 100,000 BAL.

True translation filed with the post 
master At CIeveiand. Navember 9, 
1917.

GANDAS APIE^SINN JrEIN

HOLANDIJA PRIGLAUDĖ 
* 750,000 KARĖS PABĖ-

fave 
tne/no

True translation filed with the post 
master at CIeveiand. November 9, 
1917.

amonti\ r&tto k

’jno $

, True translation filed with the post 
Į master at CIeveiand. November 9, 
11917.

Žę išsodinti pakraštyje didelę Į True translation filed with the post 
, . ’ master a t CIeveiand. November 9,kariumenę. 1917.

500 VAGONŲ SU PAGADIN
TOMIS BULVĖMIS.

Chiėago. Vietos policija pra- 
! nešė, kad prekių kieme surasta

True translation filed with the post 
master at CIeveiand. November 9, 
1917.

VOKIEČIAI PAĖMĖ NELAIS
VĖN PIRMUTINIUS AMERI

KOS KAREIVIUS.

S.Odoric'c Pasian 2,

onchis \
riMuzzana

Taimasstį'ns *':
GcmarsPorpett 

i g na no r

U*. IClCiVCj oavaitv į oivev vi* *****#-*♦ ,

ubmarinai paskandi-J vėl sutiko rupinties 16.000 ser-j 
.. 1 inl/rnvo I rronpiii n neriu VivrAiviu

UŽDRAUDĖ IŠVEŽTI 
AUKSĄ.

Montevideo. Urugnay val
džia tam tikru paliepimu už
draudė išvežti auksą į Argenti
ną.

True translation filed with the post 
master at CIeveiand. November 9, 
1917.

NAUJAI IŠRINKTAS SIUO- 
MIŲ SEIMAS.

Heisingfors. Pirmsėdžiu nau
jai išrinkto Suomijos seimo tapo 
paskirtas J. Lundson, Jaunųjų 
Finų partijos narys; socialistai 
nuo balsavimo susilaikė.

True translation filed w:th the post I 
master at CIeveiand. November 9.1 
1917.
ITALAI SULAIKĖ AUSTRUS-j 

VOKIEČIUS UPĖS TAGLIA-i 
MENTO PAKRAŠTYJE. TAIP-! 
GI SULAIKYTI VOKIEČIAI i 
TRENTINO SRITYJE. SĄJUN j 
GIECIŲ VADAI UŽTIKRINA!

ITALIJAI PAGALBĄ. |
Anglija ir Francuzija ištie-i 

sų skubinasi suteikti Italijai ■ 
pagalbą šioje kritiškoje valando- • 
je. — Siunčiama Tagliamento j 
frontan ne tiktai kareiviai ir ka-‘ 
nuolės, bet ir karės dalykų žino- i 
vai, kurie.nori pasitarti su Ita
lijos vadais ir išdirbti tam tik‘ j 
rus planus delei atsilaikymo; 
prieš priešus.

Anglijos delegacijos priešaky1 i 
je stovi premjeras Lloyd Geor- j 
ge ir gen. W. R. Robertson (va- ’ 
das vyr. armijos štabo), o fran-j 
euzijos — premjeras Painleve.

Gen. Kadornos kariumenė su- Į 
laikė užpuolikus Tagliamento; 
pakraštyje. Taipgi pasekmin- į 
gai veikia prieš priešus kairia-; 
sis italų sparnas. — Austrai-į 
vokiečiai visu smarkumu sten-i 
giasi’ prasiveržti pirmyn. Tren- 
tino srityje, ypač arti ežero Gar
da. Pranešame, kad priešai trau

True translation filed with the post 
master at CIeveiand. November 9, 
1917.

NAUJAS LENKIJOS 
KABINETAS-

Berlinas. Poznaniaus “Es- 
sen Gen. Anz.” korespondentas 
praneša apie naujai suformuotą 
Lenkijos kabinetą, į kurį ineina^- 

Premjeras — grafas Tamow- 
ski v. Tarnovv, karės miri. — 
gen. Rozadowski, teisių min. — 
prof. Kraozewski, apšvietos 
min. — Carki, armijos min. — 
grafas Heinriech Postrowski ir 
žemdirbystės min. — Anton 

, . . ... j., . Wienacki.kia ton sntm dideles spėkas. .. . ,T . . v. 1 • Varsavos laikraščiai skelbia,
Jeigu austrams-vokieciams pa- , , .... . ..... .... ..... .A., . ■ kad valdžios tarybai oficiališkai
sisektu pereiti Ivguma ir pasiek- .. ...._ * . ... ‘ pranese vokiečiu valdžia apie
ti Brescia, tai visas rvtinis ita- U ... . _ . ‘ ....., . Lenkijos užėmimą ir kad jie ne
iti frontas atsidurtu dideliame. ... r rr* ,• ,, , . , : , . > sutiks su grafo Tarnovvskio kan-
pavojuje. delei ko italai turstu; ...x , didatura i premjero vieta,aikciai pasitraukti atgal. j

Anglai su pilna pasekme vei-r „ . , ... , ...t True translation fsleu with tne post 
kia Flandrijoje (Belgijoje)., master at CIeveiand. November 9, 
nors, tiesa, jokių permainų pas- 1917- _________
Rūtinėmis dienomis tame fron- ANGLAI SUNAIKINO 11 VO- 
te neatsitiko. Franeuzai gi Ai- 
’.ette lygumoje (palei upę Ais
ne) spaudžia į naujas pozicijas 
atsitraukusius vokiečius.

Mesopotamijoje anglų kariu- ■ 
menė su pilna pasekme veikia*

Londonas. Pereitą savaitę ka 
riški anglų laivai Danijos pak
raštyje. Kattegato siaurumoje, 
paskandino 11 (sulyg kitų pra- 

turkus į šiaur-vakarius nešimų 12 ) Vokietijos kariškų 
laivų, tarpe kurių vienas buvo 
pagelbinis skraiduolis (“Ma- 
rie” — 3,000 tonų inkr.), o kiti 
apsaugos laivukai. Skraiduolis 
buvo apginkluotas 6 colių kanuo- 
lėmis. žuvo daugelis vokiečių 
jūreivių, 64 jur. paimta nelais
vėn. — Ta žinia sukėlė visoj 
Anglijoje nemažą džiaugsmą; — 
tai lygir atsakymas ant Keren
skio klausimo: “Kur randasi 
didžiulis Anglijos laivynas?”

prieš
nuo Bagdado, — turkai priver
sti piasitraukti apie 20 mylių 
nuo Due linkui miesto Tekrit. 
Anglų linija Tigris pakraštyje 
tęsiasi atstu nuo Bagdado apie 
100 mylių.

True translation filed with the post 
master at CIeveiand. November 9, i 
1917.

VIENA REMIA K AND. 
HERTLINGĄ.

Berne. Paskyrimas grafo 
v. Hertlingo Vokietijos kancle
riu skaitoma savo rųšies revo
liucija politiškame Vokietijos 
gyvenime. Vienoje Hertling 
sutinkąs paramą, nors plačiai 
tenai svarstoma taikos klausi
mas.

Grafo Hertlingo paskyrimas 
skaitomas taipgi parlamentariz
mo pergale, vienok svarbu tas, 
kad parlamentarizmo klausime 
naudojasi nusveriančių balsu ne 
naujas kancleris, bet patsai kai
zeris, kuris pareikalavo, kad gr. 
v. Hertling surastų Reichstage 
didžiumos paramą. Tokią did
žiumą Hertling surado.

AI/LESzs

Severi

Iš CIeveiand Plain Dealer
Italų frontas upės Tagliamento pakraščiuose. Austrai-vo- 

kiečiai (armija, kuri paėmė Cividale ir Udine) perėjo upę prie 
Pinzano (kur kryžiukas; stori brūkšneliai — tai Italijos rube- 
žius), paimdami 6,000 italų nelaisvėn. Italijos kariumenė, vado 
vaujant gen. Kadornai, laikosi tvirtai, bet, sulyg pranešimo nuo 
lapkr. 6 d., ant 93 mylių linijos, tarpe kalnų ir jūrės, traukiasi 
atgal nuo upės Tagliamento linkui upės Piave (apie 25 myl); nuo 
Piave iki Venecijos miesto apie 20 mylių.

Kitas pavojus italams gręsia iš šiaurės — vokiečiai-aus-
trai. po vadovyste gen. Below’o, veržiasi iš Trentino (ežero Gar
da ir Karniškų Alpų srityje) ir, matomai, stengiasi užbėgti gen. 
Kadornos armijai iš užpakalio ir įsiveržti Venecijos lygumon 
tarpe upių Adige ir Piave. — Tuomet taptų atkirstas visas de- 
šiniąsis gen. Kadornos armijos sparnas. Reiškia. Italijos ka-, 
riumenei gręsia pavojus iš dviejų pusių.

Berlinas. Vokiečių žvalgų 
skyrius paėmė tūlą skaičių Ame
rikos kareivių palei Rheino-Mar- 
nos kanalą. — Tai pirmutiniai 
paimti nelaisvėn Suv. Valst. ka
reiviai. Amerikonai paimti pa
lei Parroy, apie 20 mylių į šiaur
ryčius nuo Luneville.

Washingtone manoma, kad ta 
žinia teisinga, — tai esą gen. 
Perstingo kareiviai.

Berlinas. Pranešama, kad vo- 
kiečiai-austrai bėgyje 7-9 dienų 
paėmė Į nelaisvę virš 200,000 
italų ir užgriebė 1,800 kanuolių 
ir daug kitos kariškos medžia
gos.

AUSTRIJOS IMPETORIUS- 
LENKIJOS VALDONAS.

Amsterdam. Muencheno “N. 
Nachr.” praneša, buk imp. Ka
rolis esąs pasiryžęs apšaukti 
save Lenkijos karaliume, o taip
gi valdonu pietinių slaviškų val
stijų, apimant Bosniją, Hercogo- 
viną ir austrų užimtą Serbiją. 
Pažymima, kad tos valstijos gau 
šią autonomiškas valdymosi tei
ses.

NAUJAS PALIEPIMAS SU
AREŠTUOTI LENINĄ.

Petrogradas. Tiesų ministe
rija išleido naują paliepimą su
areštuoti agitatorių už taiką 
Nik. Leniną. Petrograde “bol
ševikai” yra pasiryžę surengti 
didelę demonstraciją ir paimti 
valdžią į savo rankas. Sostainė- 
je kazokų apsauga padvigubinta

Labai man malonu ir linksma — nors per laikrašti 
“Dirvą” — susipažinti su Jumis. Paimdamas “Dirvos” re
dagavimą į savo rankas, noriu išreikšti Jums geriausius 
velijimus ir kartu paraginti visus prie bendro-sutartino 
veikimo, prie skaitymo, prie solidariškumo.

Iš savo pusės — dirbsiu kiek išgalėsiu ir kaip mokėsiu 
naudai visų Jūsų, naudai lietuvių tautos, naudai Lietuvos. 
Aš tikiu, kad Jus remsite “Dirvą”, o tuomi ir mane. Jei aš 
matysiu pilną paramą ir užuojautą iš Jūsų pusės, tai ga
lėsiu veikti su didesne energija ir pasišventimu. Galop, jei
gu aš patirsiu, jog mano vedama “Dirva” ištiesų atneša 
Jums naudą, tai aš jausiuos pilnai laimingu. — Aš tikiu į 
Jūsų prijautimą ir paramą....

Taigi veikime išvien, Gerbiamieji!
J. GEDMINAS.

Užsimindamas apie Amerikos j galę išrinkti kabinetą sulyg sa- 
paskelbimą Vokietijai karės, sul-j vo nužiūrėjimo.
tonas šitaip išsireiškė: Pranešama, kad Reichstago

“Pasiremiant ant musų są-į progresistų narys Friędrich v.
ryšio, mes buvome priversti per- j Payer skiriamas vice-kancleriu, 
traukti ryšius su Suv. Valsti- į tautiškų liberalų vadas Fried- 
joms”. Įberg.— vice-prezidentu Prpsijos

Apart to, kalboje pažymėta; ministerijos, radikalas Hein- 
apie sutvirtėjimą ryšių tarpe , rich Dove — prekybos ministe- 
centralių valstijų ir 
kas, girdi, užtikrina, 
kija laikysis iki galui.

NAIKINA VOKIEČIŲ KRAU
TUVES BRAZILIJOJE.

Rio žaneiro. Sąryšyje su iš- 
kilusiais vokiečių sumišimais 
pietinėse Brazilijos provincijose 
sostainėje tapo surengta trukš- 
mingos demonstracijos prieš vo
kiečius. — tapo apardyta daug 
krautuvių, padarant nemažus 
nuostolius.

‘6 jaqui8A0X •puepAaĮJ 
įSOd UJĮM pS[ĮJ UOĮ1^ĮSUBJ>

SUOMIJOS SENATAS RUO- į 
ŠIASI PASKELBTI RES

PUBLIKĄ.
Helsingfors. Sulyg priimto 

tam tikro biliaus suomių senė
tas priėmė sumanymą, kad ta 
įstaiga gali išrinkti Suomijos 
(Finliandijps) respublikos pre
zidentą.

Turkijos, į riu; taipgi kiti ministeriai busią 
kad Tur- ■’ paskirti iš įvairių srovių. — 

i Spėjama, kad buvęs vice-kancl. 
;Helfferich turėsiąs visai pasi

nei įtraukti. panašiai, kaip pasitrau- 
aoisjui. jęancjerjs pr Georg v. Mic- 

I haelis.
i Kaizeris apdovanojo Dr. G. v. 
: Michaelis pagarbos ordenu ir 
pasiuntė jam jojo ranka rašytą 

1 platų laišką kaslink jo pasitrau
kimo.

True translation filed with the post 
master at CIeveiand. November 9. 
1917.

ŽUVO NUO SUBMARINŲ 
75 AMERIKONAI.

Washington. Torpedavuš
Suv.—Valst.—transportus—“An-- 
tillės” ir Finland”, žuvo 75 ame
rikonai.

SUMIŠIMUS.
Londonas. Paplito gandas, 

kad irlandų organizacija Sinn 
Fein vėl atnaujino sumišimus, 
tečiaus iš Belfasto pranešta, jog 
tas gandas visai neturi pamato, 
ypač kalbant apie šiaurinę Ir- 
landi ją.

NO 18 ANGLŲ LAIVU.
Londonas. Pereitą savaitę- 

vokiečių si 
no 14 anglų laivų su inkrova! gančių anglų kareivių, 
virš 1,000 tonų ir keturis ma-j 
žesnius. Apart to paskandinta 
keli francuzų ir italų garlaiviai.

VOKIEČIAI VERŽIASI PER 
TAGLIAMENTO UPĘ 

ITALIJOJE.
Roma. Vokiečiai, po vadovy

ste feldmarš. v. Mackenseno, pa
siekė Taghamento upę. Italijos 
kariumenė, vadovaujant gen. 
Kadornai, perėjo šitą upę ir 
tvirtai sustojo vak. upės pakraš
tyje. čion italų kariumenei pri
buvo tvirta pagalba.

Keletą kartų austrai-vokie- 
čiai mėgino persikelti per upę, 
bet be pasekmės — italai vis at
stūmė juos atgal. Apart to, au- 
strai-vokiečiai, kaip matyt, yra 
pasiryžę apeit kairią j j italų ka- 
riumenės sparną.
Vokiečiai tvirtina, kad ryt. Tag
liamento pakraštyje jau nėra 

.. ..................................... - - italų tarpe Fella lygumos iki 
žodžiu, vokiečiai toli pasitraukė I Adriatiškos jūrės.
nuo Chemin dės Dames; f rančų-' Italu padėjimas dar opus, te-

VOKIECIAI PATĮS PATRAU
KĖ TARPE OISE IR AISNE 

KANALO, FRANCUZIJOJ.
Paryžius. Gale pareitos sa

vaitės vokiečiai pasitraukė fron
tu apie 15 mylių atgal Aisne 
srityje, tarpe Oise kanalo ir 
Carbeny, iki pietinio pakraščio 
Ailette upės. Tuomi franeuzai 
atsiėmė visą eilę kaimų bei mies 
telių. Pasitraukdami vokiečiai 
paplaišino visus tiltus. Tai la
bai svarbus francuzų laimėjimas 
be mūšio, nors tiesa, jis prireng
tas pirmesnių dienų veikimu.

GELIŲ. ___________________
■VVashington. šiandien Holan- Į "'ršYoo” vagonu su bulvėmis, 

dija yra lyg koks prieglaudos I kurių didesnė daiis pagadinta 
namas. Taip tenai surado! (supuvusios, peršalusios) ir ne- 
priegiaudą apie pusę milijono ^jnka sunaudojimui. —Kurtos 
belgų ir apie 250,000 anglų ir ? į>u]VgS norėta siųsti — nesusek-

True translation filed with the post 
master at CIeveiand. November 9, 
1917. ____________

RUSIJOS VALDŽIA STENGIA
SI NURAMINTI SUOMIJĄ 

IR UKRAINĄ.
Petrogradas. Liglaikinė Ru

sijos valdžia pradėjo spausti 
Suomiją ir Ukrainą už stengi- 
mąsi atsiskirti nuo Rusijos. — 
Ukraina tapo atkirsta nuo pini
ginės paramos iš centralės val
džios pusės.

Buenos Aires. Oficiališkai 
pranešta, kad kviečių šiemet gau 
ta apie 5,600,000 tonų, linų sėk
lų — 900,000 tonų ir avižų — 
1.200.000 tonų; — tai rekordas 
tų augmenų užderėjime. Kiti 
augmenjs nunoks tik viduryje 
lapkričio.

Petrogradas. Paskelbta, kad 
rusų kareiviai palei Višnevą, į 
pietryčius nuo Vilniaus, vėl pra
dėjo “brolauties” su vokiečiais.

šiaurinio fronto kamandierius 
gen. čeremisov, sugrįžęs sostai- 
nėn, pranešė, kad vokiečiai pla
nuoją greit pradėti smarkų vei
kimą Bothnijos užlajos pakraš
čiuose ir Rygos srityje.

True translation filed with the post 
master at CIeveiand. November 9, 
1917. ____________

TURKIJOS SULTONAS PASI
TIKI SAVO KARIUMENEI.
Konstantinopolis. Atidarant 

Turkijos parlamentą, did. vizi
ris Talat Paša perskaitė sulto- 
■o pranešimą. Tarp ko kito štai 
ką sultonas sako:

“Musų narsios armijos did
vyriškai atstume visą eilę ang
lų atakų, kurios buvo vedamos 
su didele spėka Turkijos terito
rijoje palei Gazą (Palestinoje).

“Aš tvirtai tikiu, kad tvirta 
mano kariumenė, su Dievo pa
galba, vėl atstums atgal per ru- 
bežių priešus, kurie, pasinaudo
dami proga, užėmė dalį mūšų 
žemės Mesopotanijoje ir Kauka-

REICHSTAGO PARTIJOS PA
REMIA KANCLERI GRAFĄ

V. HERTLINGĄ.
Kopenhagen. Taut. liberalų 

platforma, kurią priėmė parti
jos komitetas Rerchstage, mato
mai pažada sutartiną veikimą 
tautiškų liberalų su Reichstago 
didžiumos bloku, nežiūrint trini- 
masi.

Reikalaujama išrišimo klausi
mo kaslink rinkimo reformos 
Rusijoje, o taipgi numetimo po
litiškos cenzūros, arba pavedi
mo jos į rankas civilių ypatų. 
Platformoj išsireiškiamą už 
darbo įstatus sulyg socialistų 
reikalavimo.

Abelnai imant. Reichstago did 
žiuma pasiryžus remti naujai jai dastatyti maisto, o kartu de- 
paskirtą Vokietijos kanclerį Jei to kenčia šiaip gyventojai.
grafą v. Hertlingą, kuris taipgi < Rusijai vėl suteikta $31.700, 

000 paskolos; išviso paskolinta 
Imperatorius suteikė kancleriui $325,000,000.

True translation filed with the post 
master at CIeveiand. November 9, 
1917.

AMERIKA PASITIKI 
RUSIJAI.

VVashington. Rusijos premje
ro persergėjimas, kad rusų są- 
jungiečiai turi dabar paimti ka
rės sunkumą ant savo pečių, iki 
rusai šiek-tiek susitvarkys ir 
sutvirtės valstijos viduryje, dar 
daugiau sudrutino Suv. - Valst. 
valdžios pasitikėjimą.^ jog Rusi
ja visai nemano atsimesti nuo 
sąjungiečių.

Rusija, anot Kerenskio negali 
aktiviškai kariauti šią žiemą. 
Kadangi vokiečiai atitraukė ka
riumenę nuo Rusijos fronto, tai 
didžiuma rusų kariumenės gali 
būti paleista, kadangi negalima
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Iš Lietuviu Gyvenimo
Beje, ruošimąsi prie Bazaro, 

kuris prasidės lapkričio 24 d., ei
na pilnai nuosekliai — galima
tikėties gerų pasekmių.

GARBŲS SKAITYTOJAI IR 
KORESPONDENTAI!

Svarbiausia kiekvieno laikraš
čio užduotis — tai suteikimas 
savo skaitytojams įvairios rų- 
šies žinių.—Mums,—lietuviams, 
pirmoje vietoje yra žinios iš lie
tuvių gyvenimo — ten, anapus 
vandenyno, ir čia Amerikoje. Ži
nias apie lietuvius tėvynėje ir 
Rusijoje imame iš laikraščių ir 
prisiučiamų laiškų. žinias gi 
apie Amerikos lietuvių gyveni
mą suteikia mums geros valios 
lietuviai-korespondentai, gyve
nantis įvairiose kolonijose, įvai
riuose Amerikos kampuose.

šiuomi aš nuoširdžiai meldžiu 
visų tų vyrų, merginų ir mote
rų, kas gali tik gerokai rašyti, 
pranešti “Dirvai” suglaustoje 
formoje apie viską, kas atsitin
ka ypatingo ir kas veikiama tar
pe tos vietos ar kolonijos lietu
vių. Prie paties fakto galima 
pridėti trumputę pastabą. To
kiu budu, žinią-korespondenci- 
ją galima sutalpinti net ant at
virutės.

Labai butų puiku ir. svarbu, 
kad kiekviename “D.” numeryje 
tilptų viena-kita kores
pondencija iš žymesniųjų lietu- 
tuvių kolonijų Amerikoje. Tuo
met visiems butų malonu ir in- 
domu skaityti, nes galėtume tin
kamai sekti lietuvių veikimą ir 
abelną gyvenimą kiekvienoje 
svarbesnėje vietoje. Korespon
dentai atliks labai svarbų ir 
naudingą darbą ir užsipelnys 
plačiosios visuomenės padėkos ir 
pagarbos.

Turiu dar pastebėti, kad fak
tai turi būti paduoti be iškrai
pymo ir bešališkai nupiešti, nes 
to reikalauja paprasčiausios 
žmoniškumo tiesos. Kitoniškai 
korespondentas suklaidina vi
suomenę ir tuomi papildo pas- 
merktiną ir nešvarų darbą. 
Geriausiai po korespondencija 
padėti savo pavardė, arba pir
mąsias vardo-pavardės raides, 
paskutiniame gi karte tinkamą 
slapivardę.

“Dirva”, kaip žinote, išeina 
pėtnyčioje; — korespondencijas 
reikia priduoti keliomis dieno
mis pirmiau, nevėliau subatos 

• vakaro (pereitos savaitės), ži
nios, gautos paskiau bus atide
damos sekančiam num.

Jau šitame “D.” num. telpa 
pusėtinai korespondenciją, ma
ne džiugina gera pradžia — ti- 
kio> jog sekenčiuose numeriuose 
bus jų kur-kas daugiau.

Taigi meldžiu, gerbiamieji, ra
šinėti! — Lauksiu...

Su pagarba — J. Gedminas.

rai, jautriai, gyvai, o tas jau, 
kaip pritirta, mus scenos veikė
jams labai retai pavyksta.

Taigi “varpiečiams” lošimas 
visais atžvilgiais pavyko gana 
-puikiai.__ Reikia ateityje laukti,
kad “varpiečiai” pastatys ir dau
giau panašių veikalų ir gerai 
juos atliks, kaip šį kartą atliko.

Publikos buvo prisirinkę apie 
800 žmonių, — užsilaikė gana 
gerai.

Pasikalbėjimas. Po lošimui 
buvo draugiškas “varpięčių” pa
sikalbėjimas. Tokių pasikalbė
jimų retai kur tenka matyti. 
Tai buvo jausmingas pasikalbė
jimas, pasidalinimas įspūdžiais. 
Daugiausiai kalbėtasi, kaip par
sikviesti artistą A. Vitkauską 
Waterburin, kaip toliau veikti, 
kokius lošimus statyti. Pasi
kalbėjime dalyvavo ir artistas 
A. Vitkauskas su P. Norkum, 
“V. Lietuv.” redaktorium. Iš- 
tiesų pas “varpiečius” daug 
energijos, ir jie gali daug nu
veikti.

P. N.

DETROID, MICH.
Miko Petrausko koncertas. 

Štai jau prisiartina nuo senai 
laukiamas komp. Miko Petraus
ko koncertas, kuris atsibus lap
kričio 10 d., subatos vakare. 
Tarpe vietos lietuvių pastebia- 
mas nepaprastas sujudimas — 
visi tik ir kalba apie patį Miką 
Petrauską ir apie kitus daininin
kus. Didelė didžiuma lietuvių 
išreiškia pilną užuojautą tam 
koncertui ir lemia puikią pasek
mę, tečiaus atsiranda ir tokių, 
kurie jieško įvairių priekabių ir 
abelnai stengiasi sumažinti to 
koncerto svarbą. Vienok ir jie 
atvirai neina prieš konertą bei 
komp. Miką Petrauską, nes gerai 
supranta, jog tuomi pasistatytų 
visuomenės akyse visai nekultu- 
riškais žmonėmis.

Galop sužinojome, kad kartu 
su kom. M.. Petrausku dainuos 
vienas iš jo geriausių mokinių, 
būtent — A. Sodeika (basas). 
Programo išpildyme dalyvaus 
dar keletas ypatų. Abelnai

mokytoju apie 4 mėnesius, pasi
traukė, palikdamas choro vado
vavimą “Dievo rankose* ’. Pas
kui “Dainą” apie metus laikot 
vadovavo J. Jurčiukonis. I

Galop, pribuvus į Richmon- 
do lietuvių parapiją vargoninin-. 
kui Jonui Baniui, “Dainos” va
dovavimas perėjo į jo rankas.

Prie komp. St. Šimkaus “Dai
na” surengė lošimą — “Amerika 
pirtyje” su koncertu ir daf vie- 
ną koncertą atskirai. Vadovau- 
jant “Dainą” p. Jurčiukoniui, į 
tapo surengtas vienas koncertas 
ir keletas vakarėlių su šokiais 
ir dainomis.

Paėmus “Dainos” vedimą p. J. 
Baniui, tapo surengta pora vaka
rų su lošimais, gan gražus kon
certas ir išvažiavimas su daino
mis. i

Jonas Banys — tai dailinin
kas dvasioje. Jis ant tiek augš- 
tai stato muziką ir dainą, kad 
jam skaudu yra žiūrėti į tuos, 

i kurie tiesiog nesupranta ir net

DETROIT, MICH.
Nesenai “Drauge” tilpo pasta

ba apie “Dirvą”, tik “Dr.” nega
lįs suprasti, kokio plauko esan
ti “Dirva” — bet tik jau nekata
likiška, nes kitaip butų netalpi- 
nusi p. A. Martaus straipsnį, ku- 
riame kunigai sulyginami su pap 
rastais “biznieriais”.

Taigi mums, Detroito lietu
viams katalikams, tas atrodo 
ypač keista, nes visai dar nese
nai “Draugas” savo korespon
dento lupomis pasimaguriauda- 
mas beveik per ištisą savaitę 
šmeižė ir niekino vietos lietu
vius katalikus, suteikdamas 
jiems įvairius pravardžiavimus. 
Katalikiškas draugijas išvadino 
“šiaudadušių gaujomis”, “šliu
po gūžtomis” ir tam panašiai.

Užtat mums darosi neaišku, • nenori suprasti muzikos ir dainų 
kokio “plauko” yra patsai “Drau į gražumo ir svarbos, — kurie, 
gas”, nes katalikiškas tai tikrai į galop, lyg niekina tą visą ir pa- 
jis nėra, nes jokis tyras katali- įverčia ant juoko, ant praleidimo 
kiškas laikraštis nedrįstų taip ' linksmai laiko. Jis negali susi- 
neteisingai šmeižti ir niekinti ka ■ taikinti su ta, taip sakant, ame- 
talikus. ; rikoniška dvasia, amerikonišku

Aš tikiu, kad gal ir patis; skoniu, kuriam nereikalinga ty- 
“Draugo” vedėjai gerai žino, į ra daina.
jog paskutiniais metais Detro- i Kadangi “Dainos” choro žymi 
ito lietuviai pasistatė puikią į dalis narių —čia augęs jauni- 
bažnyčią už $58,000, priegtam*mas  (ypač merginos), tai moky- 
visos katalikiškos draugijos re- Į tojui J. Baniui daug reikėjo ener 
mia bažnyčią ir tvirtai laikosi j gijos padėti, kad šiek-tiek pri- 
katalikiškos tikybos ir manyda-, pratinti chorą prie tinkamo el- 
mi, jog “Dr.” yra tikrai katali- gimosi ir veikimo.

lų su daug didesne energija ir 
pasišventimu, negu tai buvo da
roma pereitais metais. “Gabi- 

Ijiečiai” kalba apie pastatymą 
Į scenon visos eilės gan sunkių 
' veikalų, tarpe kurių randasi vie- 
nas-kitas grynai muzikalia vei
kalas. Abelna “gabijiečių” nuo
monė: “dirbkime-lavinkimės kol 
mus mokina garbus musų Mikas 
Petrauskas; — turime ant tiek 
prasilavinti dainavime ir muzi
koje, idant paskiau, jo netekus, 

įgalėtume t^ti pasekmingai—jo- 
pradėtą dailės bei muzikos dar
bą.”

Bet štai umu laiku užrupino 
“gabijiėčius” žinia, buk komp. 
Miką Petrauską rengiasi sulai
kyti tūlam laikui — vienam-ki- 

. tam mėnesiui.— Clevelando lie
tuviai, kurie, kaip pranešama, 
taipgi trokšta padėti Clevelande 
pamatus lietuvių dailos ir muzi
kos namui. Tiesa, pagirtinas 

i clevelandiečių noras ir pasiryži
mas, vienok mes tiesiog negali
me įsivaizdinti, kad M. Petraus
kas pasiliktų Amerikoje, bet at
sisveikintu su So. Bostono lietu-

■ viais.
Ne, komp. Mikas Petrauskas 

nepaliks “Gabijos”, kol jis visai 
neapleis šio krašto.

. Muzikantas.

apylinkių lietuvių tremtinių bei

Susirinkimas Ratomkoje šau
kiamas birželio 29 d. 4 vai po 
piet.

LONDONAS, ANGLIJA.
“Birutes” kumpanams nusto

jus duoną kepti, dabar toj pa
čioj keptuvėj užsidėjo kepti duo
ną P. Liudžius. ši keptuvė da
bar yra vieno žmogaus savasti
mi. Gal p. Liudžiui ir pasiseks

kiškas laikraštis, visados jį šel-; Vienok p. J. Banio pastangos šis biznis, nes jis tūlą laiką buvo 
pė savo centais. nenuėjo ant vėjo. Dainininkai

“Draugas” mėgsta pasmerk- ■ ir dainininkės pradeda suprasti, 
ti kitus, neva nekatalikiškus, kas tai yra tikra daila, muzika 
laikraščius, bet jam vertėtų pir-; ir dainos, — pradeda interesuo- 
miau apsikirpti savo nekatali- į ties tuomi, pradeda veikti toje 
kiškus plaukus, o vėliuas jau srityje, 
užsipuldinėti ant kitų. “

Radastėlė.
» Dabar yra sumanyta pastaty
si scenon laike Kalėdų “šventą
ją naktį”. Tvirtai manoma, 

i kad tas sumanymas bus įvykdįn-BINGHAMTON, N. Y.
Binghamtono lietuvių visų sro- ■ tas.

vių viešojo susirinkimo pra- | Taip, “Daina” pradeda veikti 
nešimas. energiškiau, ji atgijo. Idant

Lietuvių progresivių, tautiš- tas subruzdimas nepranyktų, 
kūjų ir katalikiškųjų draugi- turi pasidarbuoti “Dainos” val- 
jų sąryšių iniciativa tapo su- dyba, kurią sudaro dailai pasi
šauktas viešas susirinkimas lie- šventę ir darbštus vyrai.
tuvių svetainėje, spalio 21 d. š. Taigi, daugiau veiklumo ir pa
na. tikslu visiems susitarti ir! sišventimo! Valio, “Dainos” na-

i
nutarti reikalingumą greito su- > riai!.....
šaukimo Visuotinio Amerikos
Lietuvių Seimo. “imant, koncertas visais žvilgs-, Lietuvių Seimo. Ilgai ir gerai 

niais bus puikus ir beveik galima! išdiskusavus leista nubalsavi- > 
užtikrinti, kad turės geriausias 
pasekmes. Detroito lietuviai pa
sirodys, kad jie supranta tą, kas 
ištiesų dailu ir puiku, kas pada
ro žmogų švelnesniu, veiklesniu, 
tyresniu.

Taigi, pasistengkime pasiro
dyti, jog esame augštai kultūro
je pakilę lietuviai... Nepraleiski- 
me to gražaus koncerto I...

J.

Tėmytojas.

gaspadorium prie žuvusios duo
nos keptuvės “Birutė”.

Buvo pasklidęs gandas, kad 
nori atpirkti “Birutę” ir apsau
goti ją nuo bankruti J. Kuzmic
kas su V. Degėsių, tai niekas ne
išėjo. Kaip ten nebūtų, bet vis 
turim savo dvi lietuviškas duo
nos keptuves po senovei.

Girdėjom, kad nekurie lietu
viai jau gavę paraginimus stoti 
anglų armi jon — tai tie, kurie ne 
važiavo Rusijon, bet pasižadėjo 
stoti anglų kariumenėn. Te
čiaus lietuviai nenusiminė. '

Pradžioje spalio mėnesio oras 
kiek atvėso — dienomis daugiau
siai lijo, o naktimis buvo gražu. 
Kitos naujienos tarpe lietuvių 
paprastos — kaip žinoma, karės 
laike kaip kitiems teip ir lietu
viams pasitaiko panešti daug 
nesmagumų.

Kalnavertis.

Kaip jauku, malonu, rodi*,  
visų vienų nuomonių, jausmų 
teesama susirinkusiųjų, kalbant 
jiems tautos klausimu, ir kaip 
nemalonu, net kartais negražu 
darėsi, beklausant' tų pačių 
oratorių kalbų politiniu klausi
mu — atstovų rinkimai į mies
to durną. Čia tuoj, kaip stebuk
linga lazdele pamojus, visas su
sirinkimas suskilo į partijas, ku
rių nariai tapo, rodos, didžiau
siais priešininkais. Nieko ne
gelbsti nei ramesnių šaukimai 
gerbti savo priešininkų nuomo
nę ir kad tai kiekvienam leista 
liuosai išreikšti savo nuomonė. 
Gali ramiai klausyti oratorių. 
Kaip žirniais beria iš vietų į juos 
visokiais, kartais, skaudžiais, 
net asmenį užgaunančiais, epite- 

; tais.
Labai nervingai ir smarkiai 

į buvo svarstomas atstovų rinki- 
! mo klausimas.. Mat, jau kiekvie- 
‘ na partija yra išstačius! savo

WATERBURY, CONN.
“Varpas”. Veikalas “Iš Mei

lės”. Waterburio- dramatiška 
draugija “Varpas” spalio 28 d. 
statė scenon veikalą “Iš Meilės”. 
Išpildymo žvilgsniu veikalas ga
na sunkus ir reikalauja gero pri
sirengimo ir geros scenos. Kas- 
link scenos — tai buvo paimtas 
didelis teatras Polis, o kaslink 
išpildymo — tai irgi viskas bu
vo priruošta gana gerai.

Apleisdami veikalo turinį, pa
kalbėsime tik apie patį išpildy
mą. Užvis geriausiai lošė p-lė J. 
Kronkaičiutė, Sorės rolėje. Ji 
buvo perdėm graži. Jai labai 
gražiai pavyko scenos šeimynin- 
kės trečiame akte, kur ji tikrai 
artistiškai išreiškė jausmus 
perkrikštės žydės. Apskritai 
p-lė Kronkaičiutė gera artistė- 
mėgėja. Neblogesnė buvo ir 
p-lė M. Gedaminaitė, Daniutės 
rolėje. Jai taip naturališkai pa
sisekė vilioti Joną, kad vargiai 
kas geriau ir begalėtų vilioti. 
Neblogos buvo ir P. Gedaminai
tė, A. šeštokiutė ir kitos lošėjos.

Iš vyrų rolių suhkiausios buvo 
Leibos rolė, kurią pusėtinai ge
rai atliko p-s A. Lapienis, ir 
Jono rolė, kurią išpildė p-as 
A. Baniulis. Juodu abudu atliko 
tikrai artistiškai. Gražus buvo 
ir J. Ramanauskas, pasiturin
čio ūkininko rolėje. Silpniau 
kiek atliko pp. E. Andriunas ir 
A. Norkus, nusigėrusių- kaimie
čių rolėse.

Apskritai imant, lošimas pavy 
ko gana puikiai. Stebėtiniau- 
sia, kad ir scenos, kur jaunimas 
žaidžia, taipgi pavyko gana ge-

BROOKLYN, N. Y.

VANDERGRIFT, PA. 
mui, ir balsų didžiuma priimta: Spalio 27 d., subatos vakare, 
kad butų greit sušauktas visuo- į vietinės lietuvių bažnyčios cho- 
tinas Amerikos lietuvių seimas, i ras buvo surengęs balių su pa-

Matydarni šio momento svar-! marginimais. — Buvo atlikta ----------------- -— ----------——
bumą bei reikalus, mes nuo sa-' monologai, dialogai, įvairios rų- ir apielinkės lietuviai, susirinkę 
Vęs pažymime šiuos (kurių ne-: šies deklamacijos ir dainos, pasikalbėti apie Lietuvą ir savo 
besuspėjome ar nesugebėjome j Vakaras atnešė pelno arti $100. reikalus, nutarė įsteikti Vladi- 
išrišti) klausimus, kurie butų' 00. Visas tas pelnas paskirtas kaukaze Lietuvių Draugiją, 
vis. Am. liet, seime išrišti. 1. į vietinei katalikiškai bažnyčiai. Nors vėlai pradėta organizuo- 
Įsteigimas bendros visų srovių; Žmonių buvo prisirinkę pilna ties, bet nepaprastai energingai. 
Amerikos Lietuvių Tarybos; 2. i svetainė, nors oras buvo labai • Sustatyta kuriamai draugijai 
Lietuvos nepriklausomybės kiau, prastas, kadangi smarkiai lijo, platus įstatai, kurios obalsis: 
simas; 3. Taikos priartinimo; Nedėlioj, spalio 28 d., vietine Suvienyta ir laisva Lietuva! 
’• - - - . ... — I.— . . . _ Draugijos pirmininku išrink-

Vladikaukazas. Vladikaukazo

Tiflisas. Teatre “Fortūna” 
(lietuvis nuomoja) įvyko suvie
nytas Latvių-Lietuvių-Estonų 
susirinkimas. Susirinkimo die
notvarkė: 1. Latvių-Lietuvių- 
Estonų susivienijimo klausimas; 
2. Atstovų rinkimai į Tifliso mie 
stodumą, 3. Sumanymai;---------------

Susirinkimo atidarytojai pra 
neša, kad lietuvių iniciatyva pa
keliamas suvienijimo klausimas 
tarpe lietuvių, latvių ir estonų, 
gyvenančių Tiflise. Tuo tikslu 
tariamasi su visų draugijų at
stovais, kaip tą klausimą vykin
ti gyvenimam Iš pranešimo pa- į 
sirodo, kad estonai oficialiai —: 
vietinės draugijos vardu, negali; 
šiame susirinkime dalyvauti, ■ 
bet kaipo svečiai — mielu noru, •: 
Estonų vardu į tai atsako viens 
aficieris estonas, kad jie vėlai 
sužinoję apie suvienyto, susirin
kimo sušaukimą ir dėlto negalė
ję apsvarstyti ir oficialiai daly
vauti jame.

Susirinkimo pirmininku dau
guma balsų išrenkamas latvis, 
jo padėjėju — lietuvis ir sekre
toriumi pakviečiamas estonas. 
Tokiu budu sudaromas kooliciji- 
nis prezidij urnas.

Pirmininkui paklausus, kokioj 
eilėj norima susirinkimui svar
styti dienotvarkė, kai kurie siūlo 
pirma svarstyti antrą jos punk
tą, kiti — pirmą. Siūloma bal
suoti. Dauguma bulsų dienot
varkė paliekama tokia, kaip virš 
paminėtoji.

Svarstant pirmą punktą — lat 
vių-lietuvių-estonų susivieniji
mo klausimą, labai malonų susi
rinkimas įspūdį darė. Visi ora
toriai rimtai ir turiningai piešė 
reikalingumą ir naudą visų trijų 
kaimynų tautų susivienijimo. 
Kiti net nurodinėjo, kad apie tai 
nėra ko ir bekalbėti: senai tas , 
reikalingumas jų nujaustas ir 
pripažintas. Oratoriai sakė, kad i 2 susilaiko, 
tą susivienijimą diktuoją šių Į j)eiei bolševikų labai daug ki- 
tautelių politikos, visuomenės, Jo ^gra^ns trukšmo. Visi ora- 
ekonomijos ir tautos giminu- j.orjaj gntikdami su bolševikų 
mas ir stovis. Nurodinėjo pra- įjėja,’smerkė jų taktiką ir tik 
eityje prabočių vienybės nesu- į taktiką. Vienas tik sten-
pratimą ir to vienybės nesupra- juos gįnti. Jis labai ilgai
timo baisiausią nenaudą — veik kaft>ėjo. Kilo trukšmo, pasipylė 
visų tų tautų kuone galutinį iš- negražių jo adresu epitetų ir 
nykimą po priešininkų smugiu. meginama buvo trukšmu neduo- 
Ir karštai kvietė susivienyti ir t- jam baigti kalbą. Tada įne- 
neduoti atsikartoti nelemtai is- sumanymas apriboti kal- 
torijoj šių tautų klaidai. Buvo bėtojams laiką. Dauguma balsų 
jausmingų, karštų patrijotinių • duodama 3 minutės. Oratoriui, 
kalbų. Vienas estonų oratorius bolševikus,' neduoda-
taip didžiai buvo sujudintas, kad ma baigti kalbos, o leidžiama kai 
negalėjo ramiai sakyti savo kai- ^ti nuskirtos 3 minutės, 
bos: jam besakant ašaros per' 
veidus riedėjo.

kandidatų sąrašus į durnos at
stovus. Susirinkimas svarstė, 
prie kurios partijos prisidėti sa
vo balsu, ir ką paduoti, nes at
skiro savo sąrašo lietuviai-Iat- 
viai-estonai neturi. Daugumas 
jau a savo aštriuose susirinki
muose yra nutarę prisidėti — 
balsuoti už socialistų-demokratų 
darbininkų partijos sąrašą 
(menševikų) No. 1. I šį sąrasą 
yra intraukti kandidatai ir iš lie
tuvių ir latvių po vieną (rodos 
ir estonų). Taigi šis šąrasas 
daugiau ir siūlomas. Neatme
tant sąrašo No. 1, siūloma dar 
balsuoti už socialistus-revoliu- 
cijonierius ir socialistus-federa- 
listus. Bet po ilgų ginčų, o jų 
daug kilo delei tų nelaimingų 

į bolševikų, susirinkimas balsuoja 
| ir priima dauguma balsų tokią 

• rezoliucija:
i “Suvienytas latvių-lietuvių- 

! estonų susirinkimas, įvykęs šie- 
■ • met liepos 23 dieną, apsvarstęs 

atstovų rinkimus, kviečia visus 
i! Tiflise gyvenančius lietuvius, 
! latvius ir estus balsuoti už są

rašą No. 1. Prieš balsuoja 9 ir

Delei bolševikų labai daug ki-

Lietuvių atstovas įneša suroa-

Ne ant juoko subruzdo musų .klausimas; 4. šnipų veikimo Tie- * SLA. kuopa buvo surengusi pra- 
dailės, muzikos ir teatro mylė-, tuvių tarpe klausimas ir tt. kalbas, tečiaus kalbėtojas nepri- ta J. Paketuris, sekretorium ir 
tojai. Iš vienos pusės Brookly-i Taigi atsišaukiame ir į kitas buvo. Nors “Tėvynėje” buvo pa iždininku J. Amastauskas, vice- 
no jaunimą paskatino prie teat- {lietuvių kolonijas, kurios da lig- žymėta, kad toje dienoje mūšų pirmininku M. Staniulis, Valdy- 
ralės dailės artistas A. Vitkaus-, šiol neatsiliepė link visuotinojo < mieste atsibus prakalbos, vienok bos nariais — Žukauskas ir Ma- 
kas, kuriam vadovaujant vietos j Am. liet, seimo sušaukimo — tai viskas perniek. Iš to matosi,, činskas.
Dram. Deilės Draugija bėgyje; Amerikos lietuvių vi_______‘ ’ * ’ ” ’ ’
fS&n trumpo laiko tapo pastaty- šios valandos būtinas reikalas.
ta scenon keletas rimtų veikalų.: Binghamtono lietuvių visų 1 betoj u. Ir išėjo 
Brooklyniečiai pamatė, kaip iš srovių, viešojo susirinkimo vai-' viškai”.
tiesų reikia lošti.

Pernai prieš Kalėdas art. A.
Vitkauskas lošė su “lakiojančia 
trupe”; paskiau A. Vitkauskas 
suorganizavo pastovią Brookly- 
no Dramatišką Draugiją. — 
Bėgyje šito sezono manoma su
lošti keletą svarbių h*  sunkių 
veikalų.

Nenusisekus komp. St. Šim
kui išvažiuot Europon, jis apsi
gyveno Brooklyne, manydamas 
užsiimti lekcijomis muzikos sri-’ 
tyje ir gaminimu naujų veikalų.! kus pradeda išlengvo atgyti ir net pamislyti, kad žmogus, su- kliubą. 
Apart to, dabar rengiamas milži'ineiti į normalio veikimo vėžes J laukęs tokios senatvės, taip ne-: rinkusieji sudėjo 112 rub. ir nu- 
niškas choras, kuris dalyvaus Į Beveik galima užtikrinti, kad! laimingai užbaigia savo gyveni- tarė mokėti nario mokestį nuo

• Bazaro koncerte. — Taigi1 greitu laiku “Daina” sutvirtės—! mo valandas. . uždarbio 2 nuoš. Susirinkimas
komp. St. Šimkaus sustojimas pradės kilti jos narių skaičius,! Lapkričio 3 d. Pittsburghe; pavedė Valdybai paduoti užma-

• Brooklyne ir veikimas vėl pri- j ir patįs nariai veiks su didesniu1 atsibus komp. Miko Petrausko! nymą Pildomajam Komitetui
• sidėjo prie paskatinimo brookly-< pasišventimu ir energija. Uencertas. Daugelis šitos kolo-į Sąjungos darbininkų Radaško-
• niečių energiškiau veikti dai- i “Daina” tapo suorganizuota' nijos lietuvių rengiasi važiuoti j vičių rajone steikti panašų kliu-
i lės srityje. [rudenyje 1915 -«»•_- ...
» • Galop, 1
» komp. Miko Petrausko koncer-
■ tas, lyg galutinai sudrutino pa- 
1 kilusį brooklyniečių ūpą. Dai-
■ lės mylėtojai, tėmydami veika-
• lūs visame savo tyrume, daly

vaujant profesijonalams daili-
’ ninkams, pasiryžo veikt ir kelt
■ dailės idėją tarpe plačiosios lie- 
1 tuvių visuomenės, o ypač tarpe
• jaunimo.

dyba bei sąryšių bendroji komi- į 
sija:
Pirmininkas Joseph Klekunas, 
Pirm, pagelb. K. Kučinskas, 
Raštininkas P. šaučiulis, 
Rašt. pagelb.O. šimoliuniutė, 
Komiteto nariai A. PaHlionis 

ir J. Leonaitis.

visuomenės kad prakalbų rengimo komisija Nutarta ir pavesta Valdybai 
nesusitarė kaip reikiant su kai- pasveikinti Lietuvių Tautos Ta- 

- — - 'tikrai lietu-! rybą Petrapilyje. Nutarta įstei-
____  kti skaitykla-knygynas surenkti 

Spalio 30 d. atsitiko baisi ne- Vladikaukaze lietuviškas vaka- 
laimė. Tūla senutė (68 metų jras-koncertas ir tt

' amžiaus, lenkė) vedė namon j Vladikaukazo lietuviai, buda- 
, karvę. Reikėjo pereiti gelžkelį. !.mi visai be dvasios peno —kny- 
i Ji virve buvo apsivyniojusi ran- gų, prašo tautiečių siųsti jiems 
: ką. Karvė urnai sustojo ant vi- atliekamas knygas (ir gaidas), 
1 dūrio gelžkelio; moteris gi, ban- už ką bus neapsakomai dėkingi, 
i dydama nuvesti ją, nepatėmijo --------------------
.atlekiančio trūkio. Kada, ga- Radaškovičiai. Sušauktam 
Jop, senutė pastebėjo trūkį, tai lietuvių tarnaujančių Sąjungoje 

**’, —! Radaškovičių apylinkėje susi-
PHILADELPHIA, PA. j, _ ,

“Daina” vėl atgijo. Vietos buvo pervėlu pasitraukti, 
lietuvių muzikališka draugija' taip kad traukinis užmušė senu- rinkime po ilgų ginčų nutarė 
“Daina”, perleidusi sunkius lai- j tę ir karvę ant vietos. Baisu steigti lietuvių demokratiškąjį 
" ‘ “ - - - . ... Kny. laikr. gugj_

, . nyma, surengti greitu laiku ben- 
Mazas nesutikimas tarpe kai- vakarą su vaidinimais ir dai 

nomis. Įnešama ir daugiaus su
manymų. Bet nurodoma tie vi
si sumanymai pasiimti komisi
jai domon, kuri ir sudarytų su- 

pamatą čienykš-

bėtojų buvo dėl taktikos. Vieni 
sakė, kad tas didis, idėjinis susi
vienijimas, kaip visų trijų taute
lių susivienijimas, reikia turėti 
omenyje ten — Baltijos, Nemu
no ir Dauguvos pakrantėse. Ki- > 
ti — neatmesdami, o pilnai su 
pirmųjų nuomone sutikdami, 
žvelgė praktingiau ir išrodinėjo 
produktingumą s
čia — Tiflise, kuris turėtų to- , 
kią realią formą, kaip bendras 
vakarų rengimas, susirinkimams 
salė, biblioteka ir t.t. O į aną 
tolimąją susivienijimo mintį ant 
rieji sakė, kad tai tokia maža 
grupė, kaipo Tifliso šių trijų tau 
telių piliečiai, neturi net teisės,. 
ir visai dabar esą neįvykdomas 
dalykas, žodžiu — visi vienu 
balsu už susivienijimą. Nors, 
tiesa, nieks nenurodė, kokioj for 
moj toks susivienijimas turėtų 
būti įvykinamas. Viens kalbė
tojų karštai savo kalboje kvietė 
susirinkusius, neatsižvelgiant į 
nieką, tarti galingą konkretų 
šiuo labai svarbiu klausimu su
sivienijimo žodį. Kad tą žodį

sivienijimo 
čiams latviams, lietuviams ir

estams.

susivienijimo VALDįIA SUAREŠTAVO BU-
VUSI “DARB. BALSO**

RED. J. LAUKI.
“Lietuvoje” (viet. žin.) pra

nešta, kad federalės valdžios 
agentai spalio 29 d. suėmė ir pa
sodino po kaucija $10,000 J. Lau 
kį, buvusį “Darb. Balso” re
daktorių. “D. B.” buvo lietuvių 
industriečių (I. W. W.) organu, 
kuris tapo uždarytas kartu su 
kitais tos rūšies laikraščiais. 
Visi industriečių vadovai bei re
daktoriai senai yra suimti, bet 
J. Laukis ikišiol buvo liuosas. 
Taigi jeigu neatsiras ypatos, ku
ri užstatytų tą kauciją, tai jam 
prisieis sėdėti iki teismui.

m. Muzikalio paklausyti to garsaus musų dai- bą, kad paskum galima butų ben 
nesenai atsibuvęs: Namo Draugija užkvietė vesti ir1 nininko ir veikėjo. drai darbuotis, t. y. nesant čia

■ ’------------- j------- ,---------------cx Franė. butų, o ypač buto kliubui, gali-
------- ma butų bendromis jiegomis įsi- 

SO. BOSTON, MASS. taisyti nors žemėj bustas taisy- 
Mikas Petrauskas su mumis! mui susirinkimų, skaitykloms

mokinti tą draugiją komp. St. f 
Šimkų, kuriam sutiko mokėti į 
50 dol. mėnesinės mokesties. i 
IŠpradžios prie “Dainos” choro! 
prisidėjo apie 140 asmenų. Visi i Vietos lietuviai, o ypač "gabi- ir pasikalbėjimams, 
dirbo energiškai, todėl viskas ir } jiečiai” labai patenkinti, kad Atsilankiusiems lietuviams pa 
sekėsi gerai. Priešakyje matėsi komp. Mikas Petrauskas nega- bėgėliams prašant susirinkimas 
šviesi ateitis.- Ii važiuoti Europon. Jie yra pa- pavedė valdybai šaukti susirin-

Tečiaus delei tūlų priežasčių [ siryžę šią žiemą lavinties daina- kimus Ratomkoje, Rakove ir 
St. Šimkus, išbuvęs “Dainos” Mine ir lošime teatrališkų veika- Zaslove organizavimui minėtųjų

visi visur išgirstų ir kad, išgir-' “ATEITIES ’ REDAKTOR - 
dę, taipgi galingai tartų jį. M. ŠALČIUS PAIMTAS K. -

Rezoliucijos šiuo klausimu su-į RIUMENĖN.
sirinkimas jokios neišnešė. Nes Paskutiniame “At.” num. 
kai kurie kalbėtojų nurodė, kad (nuo lapkr. 2 d.) p. M. šalčius 
tuo svarbiu klausimu neprisi- paduoda sekančio turinio prane- 
renkta. Tat nutarė susirinki-,Šimą:
mas sudaryti komisiją nuo visų “Nuo lapkričio 1 d. aš aplei- 
trijų tautų draugijų po tris at- džiu Bostoną dėl pašaukimo ka- 
stovus, kurie greituJaiku apsvar riumenėn ir siunčiu visiems 
stytų tą klausimą, išdirptų šio- draugams ir pažįstamiems sa
kias tokias taisykles ir sušauktų diev! Draugai, remkite “Atei- 
visuotinį susirinkimą. tį”. ir aš kur eisiu, vis busiu su

Toliau nurodoma, kad vieniji- “Ateitimi” ir su jumis, kurie 
masi reikia pradėti vietoje: čia kovojate už Lietuvos laisvę ir 
vienytis ekonominiai, politiniai, šviesą, ir rengiatės grįžti po ka- 
turint omenyje galutinį susivie- rei į Lietuvą! Tegyvuoja laisva 
nijimą ten — Tėvynėje. j Lietuva!
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| NUO REDAKCIJOS
“DIRVOS” SANDARBI- 

N INKAI.
Apart redaktoriaus svarbiau

sią’rolę prie kiekvieno laikraš- 
jčio lošia jo sandarbininkai, ko
respondentai bei paprasti žinių 
suteikėjai ir rėmėjai. Bendra
darbiai savo straipsniuose ir 
pastabose įneša laikraštin daug 
naujų, pamokinančių ir naudin
gų žinių ir nurodymų — jie da
ro laikraštį įvairesniu, gyvesniu, 
platesniu, naudingesnių ir in- 
"domesniu.---------------------------------

5——------------------ - ------- p

gijų gyvenimą ir veikimą. Tu-; 
riu persergėti gerbiamus korės- ', 
pondentus, kad paduodamos ži-.

ra, dora, šviesi ateitis, tobulu
mas. Tik prie tų palaimos šalti
nių einama įvairiais keliais ir 
kiekvienas atskiro krypsnio ke
leivis įsitikinęs, kad jojo kelias 

"tiesesnis, lygesnis.------- --------------
Vienok pasitaiko taip, kad tų 

srovių vadovai patįs suklysta, 
o kartu suklaidina ir savo pa
sekėjus. Tankiai tas atsitinka 
delei jų žemo išsilavinimo ir pa
sidavimo žemiems tikslams. Te- menės klausimus, negali suteik- 
čiaus tame kalti tik asmenįs, o ti skaitytojams viso to, kas 

programos ir jiems reikalinga delei ingijimo 
plačių pažiūrų, delei pasekmin-

SVARBIAUSIOS MUSŲ 
PRIEDERMĖS.

“Mylėk artimą savo kaip j raščiams, ir Visuotinas Seinu s 
nios-korespondencijos turi būti patsai save” — tai principialis ’ pilnai nusisektų.
rašomos trumpoje — suglausto- ’ Dievo prisakymas. Tuomi no-j Taigi reikėtų nesitęsiant apie 
je formoje — tiktai faktai, su : rimą pasakyti, jog ne tiktai reį- i tai pasitarti, pakelti-pagviidenri 
lakoniškomis (trumpomis, bet kia mylėti (paprastoj to žodžio' tą klausimą spaudoje. Svarba 
aiškiomis) pastabomis, — išva- prasmėje) artimą ir abelnai' ir malonu tas, kad patįs žmonės 
džiojimams, pamokinimams ir i kiekvieną žmogų, bet reikia jį j ir įvairios srovės pradeda tartis 
abelniems “pasikalbėjimams” ‘ gelbėti, kada jis vargą kenčia, .apie reikalingumą sušaukti se:- 
korespondecijų skyriuje nebus Lietuviai, musų broliai ir se- mą. Skyriuje “Iš Lietuviu 
vietos. Korespondencijų bei serįs, tėvynėje ir Rusijos už- gyvenimo” telpa Binghamtor-o 
trumpų žinučių iš lietuvių kolo- kampiuose kenčia didžiausią lietuvių visų srovių viešojo susi- 
mjų stengsunes talpinti kuo- viligą ir skurdą, badą—ir salti, linkimo—pranešimas.----Tas su-—
daugiausiai, todėl busime pri-. Todėl musų priedermė, musų sirinkimas balsų didžiuma nuta- 

yra paduo rė — “kad butų greit sušauktas ■ 
geistina, ti jiems pagelbą, aukaujant sa-: Visuotinas Am. Lietuvių • Sei-

L.l..- vo skatikus. O aukauti-galime"! mas.” Net pažymėti tūli klau- 
ypač kiekvienas. Reikia būti nusto- simai. kuriuos reikėtų tame sei- 

jusiam žmogaus jausmų, kad ne- me apsvarstyti ir išrišti. Pa- 
atkreipti domos ant besikanki- našus nutarimas išneštas Ro- 
nančių savo vientaučių anapus ; chesteryj, N. Y.
jūrių. Tai labai svarbus ir kartu ma-

Kiekviena tauta kovoja lonus apsireiškimas, šituos pa- 
už laisvę, už geresnę ateitį. Yra; vyzdžius privalo sekti ir kitų kė- 

ir iškalno tariu visiems nuošir- viltis, net -tvirtas *i<  
du ačiū už pagelbą ir prijauti- jog- Lietuva po šios k;

• ją nelaimėtų — taps liuosa, ■
tai yra ingys savivaldą ar net ’ 
neprigulmybę. To trokšta visi 1. „ , . ,
lietuviai, kokio krypsnio, kokių i redakcija visai*  atbulai į tai žiu- 
pažvalgų jie nebūtų. — Juk lai- į ri. — Jau patsai užvardijimas 
svoje Lietuvoje visiems bus ge- į straipsnelio (“Jiems norisi tik 
riau gyventi, visi galės liuesai j suvažiavimų”) aiškiai parodo, 

kurioje pusėje laikosi tas katali- 
Aiškumo deki 

kokios jis

Laikraštis be sandarbininkų ir 
korespondentų iš šalies jokiu bu- j versti apsirubežiuoti trumpais didžiausia priedermė, 
du negali turėti gerų pasekmių i pranešimais.
— negali tinkamai ir plačiai gvil 
denti įvairius mokslo ir visuo-

ne srovės ar jųjų
siekiai.

Bet pakaks tų abel nu pastabų. ■ veikimo apšvietos ir kultu- 
žemiau keliais žodžiais užsimin- į r°s lauke. Tokis laikraštis ne-
siu apie “Dirvos” stovi apie jos j S^li užinteresuoti plačios minios, 

. .... ’   .. _______ir _____ I.4.: —1„

Labai j 
idant visi “Dirvos” šandarbinin- 
kai po savais straipsniais 
korespondentai po savomis ži- 
niomis-korespor.dencijomis pa- 
niomis-korespondencijomis, pa
pilduos rašiniui didesnę svarbą 
ir užsitikėjimą.

Taigi kviečiu visus prie darbo

i Reikia tik sutartinai veikti tų 
į srovių ir partijų vadams ir laik-

ŽODIS Į SKAITYTOJUS. Į kytojais, bet apsirubežiuoja tuš- 
Šiuomi pradedu ‘arti-akėti’; čiažodžiavimu, sensacijomis, ko- 

jau antri metai kultivuojamąJ lionėmis, pataikavimu žemiems 
“Dirvą”. Tai labai sunkus ir i minios jausmams bei norams ir 
komplikuotas darbas, reikalau- į kitais žemais veiksniais, žino- 
jantis pilno pasišventimo, nuo-į ma, daugiausiai tame. - kalti tų 
Matinio sekimo pasaulinių ir lie-' laikraščių vadai, t. y. pp. redak- 
tuvių gyvenime atsibūvančių toriai ir leidėjai.
prietikių, pastovumo ir mokėji- Delei tos tai priežasties taip 
mo auklėti "skaitytojuose visas čia yra nupuolęs lietuviško re- 
prakilnias idėjas, vedančias kiek 
vieną asmenį, tautą ir visą žmo
niją prie šviesios ateities, prie 
tobulumo. Tečiaus, ant kiek re
daktoriaus darbas yra sunkus
žr pilnas atsakomybės, ant tiek kurie ne tik nekelia laikraščių 
jis yra svarbus ir naudingas. 
Kiekvienas laikraštis, o ypač 
lietuviškas, apart paprastų ži
nių, kurios1 turi lavinančią, reikš
mę, suteikia skaitytojams 
savo straipsniuose Įvairios rū
šies pamokinimų, pastabų, nuro- lionės, užsipuldinėjimai ir žemi- 
dymų, patarimų ir pranešimų, nimas ypatų, niekinimas kitaip 
S daugelio mokslo šakų. Lietu- manančių šiaip žmonių ar veikė- 
viški laikraščiai — tai savo rų- jų.
sies rankvedžiai. pašvęsti pla- Tą galima pasakyti, abelnai

daktoriaus vardas. Tūlas ramus 
N. Anglijos veikėjas pastebėjo 
man, kad, girdi, lietuviškų laik
raščių redaktoriai — tai mela
gysčių ir kolionių gamintojai,

skaitytojų augštyn susipratime, 
bet, priešingai, stumia juos že
myn ir tiesiog demoralizuoja. 
Redaktorių straipsniai ir per
žvalgų pastabos — tai, didžiu
moje. paprasčiausios rūšies ko-

eiajai musų visuomenei, trok- imant, apie visų srovių laikraš-

“poziciją” ateityje. — “Dirya” 
bus ‘vedama’ “bepar-tivišku ta
ku” tikroje to žodžio prasmėje. 
Aš vadovausiuos tik vienu troš
kimu, būtent — idant kiekvie
nas lietuvis, kokių jis nebūtų 
pažiūrų, gautų iš tos “dirvos” 
kuodaugiausiai naudingų vaisių, 
naudingo maisto, sustiprinimui, 
savo spėkų, savo sielos, proto, 
jausmų ir minčių.

“Dirvos” bepartiviškumas 
remsis ant tyro tautiškumo, lais
vės ir plačios pažangos pamatų. 
“Dirva” vienaip gerbs visų sro
vių ir krypsnių lietuvius, kurie 
tik atlieka prakilnų darbą, kurie 
stengiasi pakilti augštyn apšvie- 
toje, susipratime ir doroje.

Kadangi nei vienos srovės pa
sekėjai negali būti 
taip sakant, kokiais 
tautiniais žmonėmis, 
va’ žadins ir drutins 
me lietuvyje tėvynės meilę, pri
sirišimą prie savo tautos, prie 
savo kalbos, papročių ir kultū
ros, nes be tokio tyro tautiško 
susipratimo tos tautos nariai 
negali žengti prie šviesesnės atei 
ties, prie laimingesnio gyveni
mo. Juk tautiškumo ar tėvy
nės meilės jausmas — tai pačios 
gamtos inkvėptas jausmas. 
Kas bando tą jausmą susilpnin
ti ar net užslopinti, tas prasižen
gia prieš gamtos įstatus, tas 
trukdo ne tik tos tautos, bet ir 
visos žmonijos kilimą, nes juk 
žmonija susideda iš atskirų tau
tų, kurias jau sudaro atskiri as
menįs.

Vienok turiu pažymėti kad 
tautiškumas neprivalo būti su
teptas fanatizmo ar neapikan- 
tos purvais. Vienos tautos na
riai privalo gerbti kitos tautos 
narius ir atbulai.

dės rimčiau žiūrėti į savo ųžduo-

siančiai augščiau užkopti kul- čius ir redaktorius. Tai labai 
toros apšvietos ir.susipratimo skaudus ir kenksmingas lietuvių 
laiptais. tautai apsireiškimas. Tokis laik

Didelę reikšmę visuomenės raščių puolimas demoralizuoja 
gyvenime turi pamokinančios visų srovių -ir pažiūrų žmones, 
prakalbos. Tinkamiausiu atmo- Kol laikraščių redaktoriai nepra- 
kėjimu ir atidėkavojimu kalbė
tojui yra jo persitikrinimas, kad tis, kol jie pilnai nesupras tų už
jojo prakalba patenkinti kiaušy- duočių ir kol jie nepradės vado- 
tojai, kad ji padarė ant tų klau- vauties augštais ir prakilniais 
aytojų gilų įspūdį ir kad jis ta- tikslais, tol lietuvių visuomenė 
ja prakalba prisidėjo prie pas- irgi nesiliaus klaidžiojusi po 
tnmėjimo tų klausytojų pirmyn migla apsiaustas pelkes, 
šviesos ir prakilnumo . keliu. 
Paprastai imant, kalbėtojas skel 
bia savo mintis prieš kelis šim
tus, daugiausiai prieš vieną-kitą 
tūkstantį klausytojų.

Laikraščio gi vedėjas, redak
torius, turi dalyką su daugeliu 
tūkstančių ypatų, kurios atidžiai 
seka jojo mintis ir vadovaujasi į bininkų gyvenimo 

patarimais-nurodymais. vėžes, pastumiant darbininkų 
minias prie produktiyiškesnio 
veikimo, prie nuoseklesnės ko
vos už pagerinimą savo būvio. 
Galop, šita karė labai žymiai 
atsilieps ir ant tikybinio visų 
tautų gyvenimo, kas gali ap
sireikšti tūlose reformose ir per
tvarkyme.

Trumpai tariant, visų sluogs- 
nių, visų pakraipų ir srovių pa
sekėjai ir šalininkai, o ypač jų 
vadai, privalo ruošties prie suti
kimo naujo gyvenimo. — Juk 
karės užbaiga, sulyginamai, ar
ti, — taigi reikia stengties ap
sišarvuoti reikalingais ginklais 
atsakančiomis žiniomis ir įsiti
kinimais, idant naujos eros ry
tas neužkluptų mus dar tebe- 
miegančiais, bespėkiais ar tuš
čiai bekovojančiais.

Aš esu įsitikinęs, kad kiek
vienos srovės, kiekvienos parti
jos siekiniai, savo tyrume, yra 
prakilnus ir užsitarnauja parė
mimo ar užgyrimo. Kas gali pa 
smerkti katalikų, socialistų ar 
pažangiųjų tautininkų princi-

Ypač šiuom laikotarpiu reika
lingas panašus lietuviškų laik
raščių pakilimas. Juk ši visa- 
svietinė karė padrebins iš pama
tų visų tautų — kartu ir lietu
vių — gyvenimą, šita karė per
mainys taipgi socialio gyvenime 
pamatus, kartu permainys dar- 

ir judėjime

be tautos, 
nors tarp- 
tai “Dir- 

kiekviena-

negali pritraukti prie savęs pla
čiąją visuomenę.

Tą permatydamas, aš ir sten
giuosi pritraukti prie “Dirvos” 
kuodaugiausiai sandarbininkų 
bei žymesnių rašytojų ir veikė
jų lietuvių visuomenės dirvoje. 
Tarpe tų sandarbininkų randasi 
įvairių profesijų ir įvairių kryp
snių ypatų, todėl galima tikėti, 
jog įvairus klausimai bus nušvie 
čiami “Dirvoje” tinkamoje ir 
priderančioje formoje. Bet kąs

“Dirva” tvirtai stovės už dar
bininkų reikalus, —r stengsis nu-

J. Gedminas.

sitikinimas. lonijų lietuviai.
:arės — kas i ------

RUOŠKIMĖS PRIE PRODUK- 
TIVIO VEIKIMO LIETUVOJE.

Paprastai yra sakoma, kad 
Amerikoje randasi apie 500,000 
lietuvių; tūli gi tą skaitlinę žy
miai padidina. Beveik visi čia 
gyvenantis lietuviai uždarbiau- 
ja-pelnosi miestuose ar anglia- 

r---------------„------------ (kasyklose. Tečiaus savo tėvynė-
link to su laiku persitikrins pa-J je-Lietuvoje visi jie dirbo-gyve- 
tįs “Dirvos” skaitytojai. no žemdirbystės srityje.

Ikišiol jau pasižadėjo sandar-i Dabar, užsiminus apie visa- rėsime susinėsimų su plačiuoju 
bininkauti “Dirvoje”, rašant svietinės karės pabaigą, nuolat pasauliu su kitomis valstijomis 
įvairaus turinio straipsnius, vai- | išgirsti, kad po karei bent treč- jr jų atstovais. Reikalingos tam 
zdelius ir apisakaites is lietuvių. dalis Amerikos lietuvių grįš at- tikros įstaigos, tam tikros ypa- 
gyvenimo sekantis plačiai pa-: gaj j Lietuvą. Daugelis yra pa-, tOs, kurios rūpintųsi Lietuvos 

jsiryžę užsiimti ten įvairiais ama- reikalais, perstatant juos pasau- 
• tais, prekyste ir kitais darbais, i;uj arba garsiems įvairių val- 
’ surištais su miestu, tečiaus žy- 

red.), mį daiis sugrįžusių vėl atsidurs
! ukininkystės lauke.

Mums nėra ko bijoties, kad 
sugrįžus Lietuvon prisieis veikti 
žemdirbystės srityje. Priešin- 

i gai, mes turime džiaugties, kad 
vėl sugrįšime prie tikro savo 

'darbo, nes juk lietuviai — tai 
i žemdirbių tautą. Tik, žinoma, 
prisieis tą žemdirbystę vesti nau 
ju budu, imant pavyzdį nuo aug- 
štai žemdirbystėje pakilusių tau 
tų, panaudojant visą savo paty
rimą ir žinias. Jei mes pasisteng viltį tiktai manyje.
sime ir išmoksime tinkamai 3. Atmink apie dvasinį skurdą 
apdirbti žemę ir auginti gyvu- 2. Nejieškok Lietuvai pagul

garsėję rašytojai ir veikėjai :■ 
Komp. Mikas Petrauskas, 
Komp. St. Šimkus, 
V. K. Račkauskas (“Tėv.” 
P. Norkus (“V. L.” red), 
Pr. Bajoras, 
K. S. Karpavičius, 
J. šliburis, 
Jul. Baniulis, 
J. Kerdiejus.
D. Pratapas (agronomas), 
J. Sekevičius, 
Z. Jankauskas, 
Dr. J. Valukas, 
Mikas Vasiliauskas, ” 
Dr. E. G. Klimas, -8' ' 
J. Banys, 
J. žemantaitis.
J. Degutis,
A. I. GelLMann (Direktorius 
naujųjų kalbų mokyklos New 
Yorke, baigęs literatūros fa
kultetą Vienos universitete ir 
studijavęs tūlas mokslo šakas 
Černovicų — Bukovinoje — ir 
Heidelbergo

šviesti darbininkų gyvenimą 
įvairiose pasaulio šalyse, nuro
dant kelius linkui geresnės ir 
laimingesnės ateities. “Dirvo
je” bus gvildenami sociališki. 
politiškos ekonomijos ir agra- 
riški klausimai,
darbininkams aiškiau suprasti 
visuomenę ir viso pasaulio dar
bininkų gyvenimą.

Tikybiniuose klausimuose 
“Dirva”, abelnai imant, laiky
sis nuošaliai, pavedant tos rų
šies problemų rišimu užsiimti 
tikybos vadams, tečiaus ji ne
vengs užsiminti ir apie tikybi
nius dalykus, jeigu tik tas bus 
reikalinga nušvietimui kultūri
nių, istorinių ar socialių klausi
mų, bet viskas bus nušviesčiama 
taip, kaip tą perstata bešališki 
mokslo vyrai, istorikai ir tikybų 
šulai bei autoritetai.

Nesibijos “Dirva” užsiminti 
ir apie besiorganizuojantį kata- 
liikšką jaunimą, būtent “Vy
čius”; — jeigu tik “Vyčiai” at
lieka ką tokio sudrutinimui lie
tuviuose, ypač čia augusiame 
jaunime, tautiškumo dvasios ir 
pakėlimui apšvietos ir doros, tai 
“D.” ne tik užgirs tokį jų vei
kimą, bet ir parems jį. Vienok 
panašiai bus pasielgta ir linkui 
kiekvienos kitos srovės ar orga
nizacijos narių — taigi “Vy
čiams” visai nebus suteikiama 
pirmenybės.

Ypatinga doma “Dirvoje” bus 
atkreipta ant dailės ir muzikos, 
plačioj to žodžio prasmėj, ka
dangi dailė daugiausiai patrau
kia ir užinteresuoja jaunimą ir 
veda jį prie augštesnės kultūros, 
prie švelnumo, prie doros ir to
bulumo, sudrutinant jame tyro 

pina būti plačiosios minios mo- — susipratimas, augšta kultu- tautiškumo jausmus.

tojo
“Paleisto žodžio nesugausi, pa
rašyto ir kirviu neiškirsi”, — 
sako priežodis. Tas parodo, 
kaip atsargiai redaktorius turi 
“žaisti” žodžiais. Todėl, jeigu 

vedėjas-redaktorius
priderančiai ir sumaniai atlieka 
jam pavesti, darbą ir jeigu jis 
mato, kad tas darbas atneša pa
geidaujamus vaisius, tai jis jau
čiasi pilnai patenkintu, jojo dar
bas išrodo jam maloniu ir leng
vu, o priegtam — jis dirba vis 
su didesniu pasišventimu ir 
energija. Tokis redaktorius 
brangina ir gerbia jam pavestą 
darbą, jis gėrisi ir savo vardu. 
K kitos pusės, tokį redaktorių 
Kerbia ir skaitytojai ir abelnai 
plačioji visuomenė.

Panašią poziciją privalėtų už
imti kiekvienas lietuviško laik
raščio redaktorius. Tečiaus, ant 
b~-’aimės, beveik visai to nepas-

iame. — Lietuvių laikraš- 
i Amerikoje — bent jų did
ina — visai nesivadovauja

prakilniais siekiais, nesistengia
vesti savo skaitytojus tiesiais pus jųjų tyrume? — Juk pa- 
■r šviesiais takais, visai nešini- mate visų srovių-partijų idealas

laikraščio

•DRAUGAS” PRIEŠINGAS 
SEIMUI.

Vienok “Draugo” (sp. 31 d.)

skleisti savo idėjas, kuosai gali
lavinties, tobulinties. Taigi mes j kų laikraštis.
privalome visi sutartyje veiktiJ pažvelgkime, j.=>
naudai Lietuvos liuosybės, Lie-' prisilaiko argumentacijos.— 
tuvos neprigulmybės. Tečiaus į “Šitie liberalų laikraščiuose 
tas veikimas negali atnešti pagei j verkšlenimai (— tai ‘tipiškas" 
daujamų vaisių, jeigu mes netu-! “Draugo” išsireiškimas. —R.) 

" ’ "" prasidėjo nuo to laiko, kuomet
musų visuomenė nusisuko nuo 
jų. Gi nusisuko todėl, kad li
beralai savotišku budu norėjo 
pamėginti “gelbėti” ir “šelpti” 
Lietuvą. Tasai jų būdas buvo 
su išrokavimu. Ne tiek jiems 
rūpėjo Lietuvos likimas, kiek 
savo srovės sustiprinimas....”

Mat. ‘liberalams’ rūpėjo savi 
‘išrokavimai’, savo srovės su— 

įtiprinimas. o jiems — klerika-

stijų žmonėms ir valdžių atsto
vams. Tam viskam, supranta
ma. reikalingi pinigai, reikalin
gos aukos. Tam tikslui ir yra 
sutvertas Lietuvos Neprigulmy- 
bės Fondas. Aukauti į tą fon- Į lams, — girdi, tik tyra pašalpa 
dą yra antra didžiausia musų i rūpėjo. Bet pakanka prisiminti 
priedermė. i “Draugo” ir “Darbininko” šulų

štai Dešimts Lietuvos Nepri-į tiesiog “skambius” ir “indo- 
mius” išsireiškimus kaslink as- 
kų rinkimo nukentėjusiems lie
tuviams ir L. Centralio Kom.. o 
bus jau aišku, kokios rūšies tas 

“klerikalų “nekaltumas.” 
žvelgkime dar toliau.-— 
“Gi čia kaip tyčiomis, — ar 

gumentuoja” “Dr.” redaktorius.
— jie pasiuntė savo atstovą

gulmybės Fondo prisakymų, ku
riuos sutvarkė tūlas R. A.:

1. Aš (LNF.) esmi žvaigždė, 
kuri tave išves iš dvasinės vergi
jos i laisvą Lietuvą, ir tu turėk

liūs, tai mes .surasime, be abe- bos ten, kur jos negalima rasti.
jonės, Lietuvoje geresnę Ameri- 3. Atmink apie dvasinį skurdą i Rusijon platinti lietuvių tarpę
lęą, geresnę aukso šalį. savo brolių Lietuvoje. i jei ne laisvamanybę. tai beni

■ Prie progos pažvelgkime, kiek 4. Mylėk savo gimtinį kraštą, nepasitikėjimą 'katalikų velkt-
lietuvių tėvynėje gyvena kai- 5. Neleisk išnykti vaisiams ta-■ jais. Šito atstovo užlaikym u

" " ’ • 'liberalų “neprigulmylės fondas”
to panaudosime “Santaroje” til- 6. Remk savus ir savo Tėvy-: neturi pinigų.
pusias skaitlines. — Mes žino- nes reikalus. j “Todėl kilo susikrimtimas.

niuose ir kiek miestuose. Delei vo tėvynainių darbų.
Vokietijoje — 

j universitetuose).
Moterų, šeimynos bei vaikų 

auklėjimo klausimuose jau pasi
žadėjo sandarbininkauti “D." sė- ......, t ,. . tuose gvvena vos 14 nuošimčiukančios garbios ypatos: . .... "~ . įsviso gyventojų skaičiaus o v j nes labui.

na ,u e’ j Simuose — 83 nuoš. Tos skai- 9. Elgkis taip, kad nebūtų
Ona Alytiene.
Petr. Jurgeliutė,
Paul. Glemžaitė,
Fr. Kemežiutė, 

kurie pagelbės i B. Daunorienė, 
l k. A. Garmus.

me, kad Lietuvoje nėra didelių
miestų. Abelnai imant, mies- ką ji tau davė — širdį.

S. Prigelbėk dirbantiems Tė-

Atiduok savo Tėvynei tą. j Dabar jie ir sumano šaukti ka:

■ j tlines truputi mainosi sulyg gu- skriauda Tėvynei

Tečiaus aš tikiu, kad laikui 
bėgant tas “D.” sandarbininkų 
skaičius žymiai pasididins, šiuo 
mi aš atsikreipiu su prašymu į 
tuos garbius “D.” skaitytojus, 
kurie gali patarnauti lietuvių vi
suomenei savu raštu, gaminant 
įvairaus turinio straipsnius, ne- 
sitęsiant pradėti tą prakilnų ir 
naudingą darbą, pranešant apie 
pasiryžimą sandarbininkauti 
“Dirvos” redakcijai ir prisiun- 
čiant pagamintus straipsnius.

Taipgi kviečiu visų kolonijų 
lietuvius nuolat pranešti apie sa 
vo kolonijos lietuvių bei drau-

Galop turiu pažymėti, jog aš 
išlengvo, numeris po numeriui, 
stengsiuos “pagerinti” “Dirvą” 
turiniu, nušviečiant įvairios rū
šies klausimus, — juk geriau

koki visuotiną lietuvių šuvažia-
vimą....”

Kaslink pasiųsto Rusijon a -

bernijų; pav. Kauno g. kaimuo- 10. Delei labo savo Tėvynės 
se gyvena 89 nuoš., o miestuose aukauk dešimtinę, ar kiek tik 
tik 11 nuoš.

Sulyg statistiškų žinių prieš ti. o kuomet musų Tėvynė išgaus
išsigali, ragink kitus tai padary

stovo — tai mes žinome, kad j? 
siųstas vientik delei veikimo iš 
gavime Lietuvai liuosybės. ku>> 
mi jis tik ir užsiima. Jokio tik 
slo platinti tenai nepasitikėjim; 

i katalikų veikėjais nebuvo ir nė
karę iš 1000 gyventojų apie 700 liuosybę — garbė bus tau. tavo, ra; — tai aiškus pačių tų “kata- 
žmonių darbavosi prie žemdir- vaikams ir visai musų giminei j Hkų veikėjų išsisva joj imas ar 
bystės plačioje to žodžio prasmė- : per amžių amžius.
je. -Amatams ir pramonei nė 
100 žmonių iš 1000 gyv. nepa- 
švęsdavo savo jiegų. — pav.. 
Vilniaus gub. 88. Kauno g. — 98. 
Suvalkų — 70. Prekyba dar ma
žiau buvo užsiinteresavę lietu
viai. Kauno g. prekyba buvo 
užsiėmę 51 žm. iš 1000, o kitur 
dar mažiau.

Prekyba daugiausiai užsiim
davo žydai, kurie greit ir lengvai 
sukraudavo tūkstančius. Reikia 
tikėti, kad po karės laisvoje Lie
tuvoje patįs lietuviai užsiims

i net išmislas. Priešingai, tas at- 
' stovas tenai veikia sutartyje su

i REIKALAUJAMA SUŠAUKI- ’ tikrais katalikų veikėjais, karta 
MO VISUOTINO A. L. Južgirdamas “Saulės” mokyx- 

SEIMO. (las.
Jau keletą kartų buvo pakel- j štai, galop. kokius duoda 

tas ir gvildenamas klausimas Į “Draugas" patarimus.— 
kaslink sušaukimo Visuotinoj “Katalikų visuomenė pagti- 
Amerikos Lietuvių Seimo dėl ap- ■ dauja vienybės. šitą atsiekti 
svarstymo abelnų Lietuvos ir j yra galima ir be suvažiavimo, 
lietuvių reikalų ir įvairių klausi-!Tegu liberalai meta šalin savo at 
mų. Tečiaus prie tikro nutari-. kaklumą ir tegu su savo atsto- 
mo neprieita. O juk tokis su
tartinas veikimaę visų lietuvių, 
visų srovių, abelnuose Lietuvos 

tuom pelningu darbu, t. y. pre- lietuvių klausimuose labai rei- 
kyba. Lietuviai, o ypač sugrį- kalingas, ypač dabar, kada ka- 
žusieji iš Amerikos, dabar sup- rėš pabaiga, kaip rodo abelnas 
ras, kad prekyba lošia labai svar dalykų stovis, jau užmatoma.
bią rolę krašto gyvenime; todėl Jei Visuotinas

________  __ j savo atsto
vais prisideda prie Amerikos 
Lietuvių Tarybos---- ”

Ir vėl savo gieda. — “Tegu 
jie meta atkaklumą, tegu prisi
deda...”. o mes. girdi, nemesim 
atkaklumo, neprisidėsim, nesi- 
tarsim.... Ištiesų savotiški “ar

Lietuvių įgumentai." savotiška “logika"Sies Klausinius, — JUIV Olą v
yra kilti išlengvo augštyn. negu i patįs lietuviai turės stengties. Seimas pradžioje karės netarė- j Tai “Draugo" ir “Darb.
" nustebinančiai iškilti į paimti prekybą į savo rankas ir į jo pasekmės, tai iš to neišeina, gumentai” bei “logika."išsyk nustebinančiai iškilti į 
padanges, bet greit, netekus pastatyti ją ant tvirtų pamatų.} kad ir dabar, prieš karės pabai- 
pajiegų, vėl pradėti pulti žemyn. Apie tą turi rimtai pagalvoti vi-igą. taipgi liktų be pasekmės. —

Kartu išreiškiu pilną pasiti-
> RUSIJOS SOSTINĖ VIS LIE

KASI PETROGRADE.
Kiek laiko atgal buvo prane

šta. buk Rusijos valdžia perke
lia sostaine’ iš Petrogrado į 
Maskvą. Ta žinia dikčiai užru- 
pino sąjungiečius. Vienok spa-

si tie, kurie mano grįžti tėvynėn, Juk Amerikos lietuviai bėgyje 
kėjimą susilaukti plačios ir tvir- ir kurie šiek-tiek nusimano apie tų trijų metų tiek prisiginčijo, 

■’ ------” ' prekybą. ' tiek'prityre, tiek pergyveno įvai
Labai puikus ir pagirtinas yra rių prietikių, kad negalima net 

p. A. Martaus sumanymas — paabejoti, jog jie vis tie patįs 
tverti kuopas įvairios rųšies lietuviai, kurie moka tik ginčy- 
amatninkams ir profesijona- ties, niekinti viens kitą, ardyti lio 31 d. rusų valdžia aficiališkai 
lams, manantiems grįžti Lietu- pravedamus kitų sumanymus ir praneša, kad gręsęs 
von, nes sutartyje veikiant ga- tt. Ne. to negalima manyti. — Petrogradui jau praėjo.

tos paramos iš “Dirvos” skai
tytojų ir abelnai iš plačiosios 
lietuvių visuomenės, kadan
gi mano vieno darbas, kad ir 
intensiviškiausias, jokiu budu ne 
gali atnešti pageidaujamų gau
sių vaisių. Taigi, dirbkime iš
vien, švieskimės ir tobulinki- 
mės išvien, kadangi tik tokis 
veikimas atneša tikrai naudin
gus ir gausius vairius....

J. Gedminas.

pavojus 
>. todd

Įima butų tinkamai prisirengti ‘ Amerikos lietuviai, kaip tūli ap- ir sostaine po senovei pasiliks 
prie nuoseklesnio ir produktiviš- sireiškimai patvirtina, pradeda i šiame mieste ir nebus perkelia 
kesnio darbo tėvynėje. —Taigi1 subręsti, pradeda suprasti abel- į Maskvą.
•ruoškimės kelionėn, ruoškimės nūs reikalus, svarbius kiekvie-; Dalykų stovis Rusijoje •eim >• 
darban. .nai srovei, kiekvienai ypatai. geryn.
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TiinUCC PDilIVECiAI ?^°j° nutrauktas kojas, pri- 
ImUllLd unlUltolAh dėjo prie savo vietų, kurios ir 

priaugo lygiai taip, kaip pir
miau buvo. Ištiktųjų gi tas ka- 

■reivis buvo dideliame mūšyje, 
bet likosi visiškai nesužeistu, 
tiktai nuo nervų sujudimo jis 
pradėjo klejoti, taipgi jo abi ko
jos likosi suparaližiuotos.

^tai kitas ligonis. Jo gimtinė 
tai pietine Anglija; jis dar be
veik vaikas, gal turi apie 19 me- 

—tu amžiaus.—Jis guli lovoje vi- 
i sai nesijudindamas, — jis aklas 
'ir kurčias. Jisai dalyvavo mu- 
■ šiuose prie Somme upės. Keletas 
desetkų anglų kareivių nubėgo 
pirmiau ir įsiveržė į vokiškas 
tranšėjas, bet vėliau jie buvo 
priversti pasitraukti, nes prasi
dėjo labai smarki kontrataka. 
Tas jaunas kareivis, neturėda
mas kur dingti. įšoko į skylę, kur 
pirmiau gyveno vokiški karei
viai, ir kuri dabar buvo apgriau-;gveiU liuasi> laimingi
ta. Sugrįžo vokiečiai, bet jie i... SUpranta žmogaus pereigų 
neapžiurėjo tos skylės, tik is Į svar’oa geriau atsilaiko ir prieš 
sargumo. Kad tenai nebūtų Pa'Į nervu‘sujudiR1a. Inteligentiš- 
sislėpusių anglų, mete bomuą. j miesiionis> jei tik jie svei. 
Bomba p!> šo ir trupuouką suzei- R. atsilaįko prfe. u.
de tą vaiką. Nakčia anglai vėl1 ............................
užpuolė ant vokiečių ir užėmė tą! 
sugriautą tranšėją; bet jie taip-i 
gi neapžiurejo tos skylės, vienok ' 
jon kaipir vokiečiai metė bom- i 
bą, kuri plyšdama vėl jį sužeidė, i 
Rytmetyje vokiečiai vėl atsiėmė*  
tą iš tranšėjos pasidariusią duo- Į 
bę ir vėl Į tą vietą, kur tas vai
kas gulėjo, metė bombą, 
žeistas kareivis, pusiau

(Apie nustojusius sveikatos ka
reivius delei nerviško susi

judinimo.)
Jokioje kitoje karėje neveikė 

tokios didelės kanuolės ir niekad 
tokiomis milžiniškomis granato
mis kariumenės nesišaudė viena 
į kitą, kaip šioje karėje. Praei
ties karės nežinojo tokios milži
niškos sprogstančios medžiagos, 
kaip ši karė. Užtai ši karė ir 
yra baisiausia iš visų karių, kur 
žmonės tik nedalaikydami ner
viško sujudimo krinta negyvais, 
tampa aklais, nebyliais arba be
pročiais. ši karė parodė žmo
gaus prigimties daug tokių pu- P 
siu, apie kurias pirmiau nebuvo * 
nei manyta, kad jos yra. Angli
joje dabar yra daug ligonbučių, 
kuriuose gydomi parvežti iš mu
šiu laukų ligoniai, kurie delei 
nerviško susijudinimo pasilieka 
žmonėmis-griuvėsiais ant viso 
savo gyvenimo; kiti gi dar turi 
vilti pasveikti.

Ponas Dioneo. laikraščių re
porteris. atlankė vieną tokį li- 
gonbuti Anglijoje, kurį taip ap
rašo :

Mes ineiname i ligonbutį. Ant 
lovų guli ligoniai su indubusiais 
veidais, išbalę, su išskėstomis 
akimis. Kartais akyse nematy
ti jokio gyvumo — jose atspin
di baimė ir išgąstis. Kartais 
akis primena tyrą dangaus mė
lynę. Štai guli ligonis su užsi
mąsčiusiu veidu. Jis visas, ro
dos, apie ką tai giliai mąsto. 
Šie visi ligoniai tylus, nekalbus. 
Ta tyla nereiškia kokią tai ra
mybę, bet ką tai sloginančio. Iš 
ligonių akių galima atspėti, kad P 
ligoniai klejoja, kad pasaulis ' 
jiems išrodo tiktai vienais griu- ; 
vėsių likučiais. Senovės knygo- 1 
se skaitome apie tamsius, dide- ’ 
liūs namus, kuriuose dvasios ' 
ir šešėliai vaidinasi; kiekvienas ■ 
šių ligonių primena tokius na
rius. kuriuose gyvena šešėliai.

Tai vis pasekmės nuo baisiau- • 
siu granatų sprogimo. Šie- ligo- * 
niai fiziškai visiškai sveiki, dau- ' 
gelis jų ne tik kad visiškai nesu- ' 
žeisti, bet nei neindrėksti. — 
vienok, nežiūrint Į tai. išrodo tik- '■ 
rais griuvėsiais, vertais didžiau- 1 
šio pasigailėjimo. Ir kokios gi 
stebėtinos pasekmės nervų su
irimo! — Vieni nuo tų-baisių * 
įspūdžių apkurtę, kiti nustojo 
regėjimo, proto, kad net nežino, 1 
kuom jie vadinasi. (

jai pradeda daryti bandymus, vėsių nakties bangelių levuko viltįs pas visus Lietuvius žydėjo 
kaip ligonio protą atvesti į nor- žiedelį. Jai tuomet smagu, link- dar prieš šią baisią karę!
malį padėjimą, kaip jį surišti sma, ir jos jaunutę širdį perkei- Kaip linksma atminti tuos lai- 
su pasaulio supratimu. Mums Į čia į tyrą, prakilnų, ideališką kus, kada mes, Amerikos lietu- 
ligonbutyje paaiškino, kad buvo šaltinį. viai, visi išvieno, kaip tikriems
daryti bandymai gydyti hipno- ' Vasarai atėjus, visi noriai dir- Tėvynės sunams ir priguli, kaip 
tizmu, bet tas davė labai menkas 
pasekmes. Nekurie ligoniai jau j 
ant tiek pasveiko, kad gali vėl 
grįžti į mūšio laukus, kitus gi. 
liuosai paleidžia gyventi. Bet.
yra daug ir tokių ligonių, kurie 
-ant viso savo gyvenimo pasiliks 
žmonėmis-griuvėsiais. .

Iš tų visų žinių galima daryti. 
šiokius-tokius išvedimus. — 
Atsilaikymas prieš nervų suju
dimą (“shock”) visai nepriklau
so nuo to, ar tai butų miesto gy
ventojas ar paprastas sodietis. 
Geriaus prieš nervų sujudimą si saldus lakštutės akordai, ku- 
atsilaiko tie, kurie fiziškai svei-,rie, susiyieninję su kirtėjų daina 
ki kurie gerai jautėsi ir buvo pagauna širdį ir kartu neša, ke- 
kulturiškesni. Vienu žodžiu, — lia ten į augštybes, tarp debe

sių...
Graži buvo musų tėvynėlė- 

Lietuva. Linksma ten buvo gy
venti. Bet kasžin, kokia ji šian
dien pasiliko ir kas ten girdėti. 
Atsiminus šiandieninį jos skau- 

negu mažiau inieligentiškes- du ir liūdną likimą, — šiurpuliai 
kūną pakrato, širdį skaudus 
jausmai plėšo.

ba, prakaituoja. Klausyk vie- bitutės dėjome skatikus Tautos 
nur dalgi kala, kitur kvepiantį, namui Vilniuje, kaip linksmai ir 
šieną grėbia, krauna, veža. O 
ten iš-už kalnelio liejasi skardi 
pabaigtuvių dainelė.

‘Tykus, tykus vakarėliai,

P. Norkus.

LIŪDESIO ATBALSIS

|| Daila ir Muzika |
energingai mes amerikiečiai rė- 
mėme savo sunkiai uždirbtais 
skatikais “Saulės” mokyklos 
inkunijimą. Juk mes visi, dėda
mi toms įstaigoms savo skati
kus, su džiaugsmu juos dėjome, 
nes manėme ir buvome persitik
rinę, kad tai yra dideli musų tau
tos žingsniai prie visiškos nepri
gulmybės.

Taip, tai buvo brangus ir link
smi laikai musų tautos istorijo- c 
je! . L

Bet atėjo 1914 metai ir atne- b 
šė visam pasauliui didžiausią 
nelaimę.

Nuožmi viso pasaulio karė už
dėjo savo šaltą leteną, su viso
mis jos baisenybėmis, ir ant mu
sų visų numylėtos Tėvynės.

Musų linksmutėje, gražioje 
šalelėje pasigirdo liūdnas musų 
brolių dejavimas. Pasipylė aša
ros kiekvieno Lietuvio, gyvenan
čio savo krašte. Ten, toj musų 
numylėtoj šalyje, dar ir dabar 
yra sopulių ir merdėjimo lai
kai.

Tuom tarpu mes amerikie
čiai — ką mes padarėm ir ką nu- 
veikėm, kad kiek palengvinus 
musų brolių vargą? Kiek mes 
padarėme politikoje? Kiek pri
sidėjome idant Lietuva po šios 
karės taptų laisva-neprigulmin- 
ga.

Apsidairius iš visų pusių, ve • 
kas matosi.—Pusė milijono lietu 
vių, gyvenančių, beveik per 4 
metus šios karės, turtingiausia- 

: me krašte ant viso žemės ka^ 
muolio. dar-nesudėjome de! pa
gelbėjimo karės nukentėjusiems 
nei po vieną doiari! Visi lietu
vių fondai gal surinko dėl karės 
nukentėjusių šelpimui apie 
100.000 dolarių. Antrą-trečią 
šimtą tūkstančių sudėjo svetim
taučiai per Lietuvių Dieną. Tai 
visa Amerikos Lietuvių auka dėl 
trijų milijonų lietuvių merdėjan
čių badu.

Kaip augščiau sakiau, gyvena
me turtingiausiame pasaulio kra 
šte, kur auksas išviso pasaulio 
upeliais tekėjo per trejus šios 
karės metus, kur darbai niekuo
met taip gerai nėjo, kaip šiais 

kur pamestą žmogaus karės laikais, kur darbininko al- 
kaukolę, arba išvysi juodvarnį- gos pakilo kaip-kus net dvigubai, 
kur besergstintį padrėbtus jau- ir mes savo kenčiantiems tė- 
nuolio kaulus.....Baisu!.... Liud- vams. motinoms, broliams ir se
na!... Liūdna!... Ak. mus širdis serims nesudėjome dar nei tiek, 
geležinės. — kodelgi neiššokat iš kad kiekvienam Amerikos lietu- 
krutinės!? Kodelgi rieišspau- viui išeitų nors po vieną dolarį!

DAILĖS KILIMAS LIETU
VOJE.

Su pradžia Miko Petrausko 
veikimo deilės, muzikos ir teat-

jo apsireikšti ir kita dailiojo 
meno šaka, būtent — tapymas, 
skaptorystė ir architektūra. 
Šiame skyriuje pirmuoju pio-

Šviesus, rausvi debesėliai, 
Padangėmis plauko.

Jau nutilo paukštužėliai, 
Ką linksmai giedojo, 
Musų broliai-bernužėliai 
Dalgių nevaliojo.”

O čia iš tamsaus miško girdi-

Žmuidzinavičius ir visa virtinė 
su juoini kitų dailininkų, kaip 
tai: M. Čiurlionis, Ad. Varnas, 
Petras Rimša, Kalpokas ir kitL 
Architekturps skyrius mažiau 
turtingas, bet ir čia randasi vie
nas labai rimtas architektas, bū
tent — Grinevičius ir keli kiti.

Pažymėtina, jog lietuviškoji 
dailė prasidėjo, atsiradus lietu
viškiems poetams — Vienažin
džiams, Vaičaičiams. Kudir
koms, Maironiams, Jakštams ir 
kitiems.

Po poezijai tuoj 'apsireiškė 
muzikai, ir liaudies dainas pra
dėjo harmonizuoti Pranaitis, 
Naujalis ir Sosnatlskas. Mikas 
Petrauskas tūlų dainų harmo
nizavimui davė įvairius kryps
nius, bet jis žengė ir žengia to- 

i iiau, tverdamas ' dailųjį mena, o 
drauge ir lavinamąjį meną, t. y. 
veikalus teatrui, kurių pas lie
tuvius visai dar nėra buvę.

Taigi, žvelgiant Į lietuviu dai
lę giliau, pasirodo, kad musų 
visuomenė turi ne tik kultūros 

i užmazgą, bet jau ir pačią kultu- 
! rą, išsireiškusią literatūroje, 
gryname moksle ir dailėje.

Jau dabar tos plaukiančios 
bangos jokia pajiega sustabdyti 
negalės, nes lietuvių kultūra visu 

Į savu krypsniu ir veikimu susi- 
rišo su liaudimi ir pradeda gy- 

! vuoti visu musų visuomenės ku
inu: — ji jau netarnauja kokiai 
i nors mažai tos visuomenės dale
lei.
Į Lietuviškiems dailininkams, 
■visiems abelnai, prisieina vesti 
' aštrią kovą su labai tankiai su
gadintu žmonių skoniu. Vi
siems žinoma, kad augštąją mu
ziką, kaip tai — simfonijas ir 
operas, yra. taip sakant, užval- 

! džiusi pasaulinė aristokratija, 
kuri tik dailės atmatas numeta 
liaudžiai, lyg pasityčiodama iš 
jos, kaip tai: Amerikoje — po- 
puliariškas dainas ir populiari- 
šką muziką, Rusijoje ir Lenki
joje — po vardu čigoniškų dai-. 
nu; kitose šalyse daroma irgi 
maž-daug panašiai.

Tepliorystė ir skulptūra irgi 
tokiu-pat keliu vedama, ir Rusi
joje yra žinoma kaipo “luboč- 
noje iskusstvo”.

Su literatūra pasielgiama lyg 
domujMi -Juodka ir su .t-»“ k°kia P* “*™*;
aidėjimu toie srityje veikia ar.,suteikiama totaoio formoje, kad 
ba ia remia, ypač ta galima pa-, Pataikauti neissniysciusiam ir 

i l- i „i- i _- igvvuliskam žmonių instinktui;sakyti kashnk pažangesnio ir: 
kulturiškesnto jaunimo. Pas
kiau atsirado daugiau muzikų- 
kompozitorių. kaip tai: M. Čiur
lionis. St. Šimkus ir Tallat- 
Kelpšas. Pirmasis mirė pačia
me įsisiūbavime nepaprastų sa
vo gabumų, palikęs atminčiai 
gilios reikšmės nustebinančius 
veikalus. Paskutinieji gi yra 
rimti muzikai, iš kurių galima 
labai daug tikėties. nes abu ei
na tinkamais lietuvystės takais 
ir drauge tveria lietuvių muzi
ką.

Kuomet prasidėjo aiškus vei
kimas muzikos srityje Petrapi
lyje ir Vilniuje, kur veikė Mi
kas Petrauskas dar studentau
damas, tas veikimas vulkaniškai 
kunkuliavo tuose centruose ir 
darė.gilią intekmę į visą dailę.

Tame tarpoiaikyje jau pradė-

suomenes atsirado nemažai ypa
tų su nepaprastais gabumais. 
Kiekvienam žinoma, kad nepa
judintas talentas nyksta arba 
veikimo dailės, muzikos ir teat- 
ir talentinga lietuviu tauta vi
same kame, o kartu ir dailiaja
me mene, tečiaus. būdama sun
kiose ir vargingose sąlygose, ne
galėjo ikišiol vaizdžiai parodyti 
augštųjų savo gabumu bei ta
lentų. Jeigu kokis talentas kur- 
nors ir apsireiškė, tai ji tankiau
siai panaudojo ne liet, visuome
ne, bet kitų tautų visuomenės, 
taip kad toksai talentas kartais 
nepaliko lietuviams nei pėdsako 
savo gabumų.

Taip mes žinome lietuvius mu- 
zikus-kompozitorius — Kazlau
ską, Kurpinską ir Moniušką. į 
Tai vis gan seni kompozitoriai, j 
kurie dirbo lenkams, o išdalies ir 
rusams.

Poezijos srityje galima pami
nėti iš lietuvių tautos kilusius 
poetus — Kondratavičių. (Kun
drotą), A. Mickevičių ir kitus — 
visi jie dirbo svetimtaučiams, i 

Į tverdami svetimoms tautoms kul' 
turą.

Iš grynų dailininkų irgi buvo 
visa plejada, kaip — Velioniškis. 
Vivulskis h- kiti, kurie ištisai 
veikė dėl svetimtaučių.

Vienok lietuviška dvasia neuž
geso, bet pradėjo kilti lyg tas 
mitiškas siaubas. — Atsirado 
visa eilė prakilnių tėvynainių, 
kurie pradėjo veikti ištisai savos 
tautos naudai, —jie suteikė nau 
ją lietuviškame gyvenime kryp
snį su demokratizmo varsa. Jie 
pradėjo vest dailųjį meną liau- 
din ir laužė tą užtvaros sieną, ku 
ri buvo tą dailųjį meną atitve
rusi nuo liaudies naudai visoke
riopos aristokratijos.

Muzikos demokralizatoriumi 
pirmutinėje eilėje stovi Mikas 
Petrauskas. Jis pradėjo gamin
ti įrairius muzikalius .scenos 
veikalus — operetes, operas ir 
tt. — ir vieną po kitam leido 
tuos visus dalykus liaudin, nors 
kartais pati liaudis dar purtėsi.

Negirdėt jau ten krūmuose 
lakštutės čiulbesio, nei kirtėjų 
linksmos dainelės. Vientik ka- 
nuolės ten kur už miško, vieto
je dainelės, trenksmingai su- 
baubia-sušneka. Pradingo jau 
ten tie ramus vakarėliai ant lau
ko, ir šviesus debesėliai padan
gėmis daugiaus neplauko. Pra
gariška: tamsus kamuoliai durnų

Buvo pavasaris. Visa gamta 
buvo panaši nemalonaus ir ne

plaukiamo rudenėlio išvaizdai. 
• Dangus tamsiai-murzinai apsį- 
' niaukęs murksojo. Saulelės ne
simatė .nei spindulėlio, tik šaltas šiandien ten raitosi-plauko. Vi- 

kartais visai skas ijkos išgriauta, sunaikinta;
o kartais milžiniškai už- įy gražiausių idealų ir minčių 

įsukdamas. nešė, sukuriavo saly- mezginiai išardyti ir gėlės su
minta. žalios lankelės, kur 

su pa- gardus atolas augdavo, likosi 
..................kraujais aptaškytas. Kur šimt

metines ąžuolas išsikerojęs sto
vėjo ir dengė dvi milinčias šir
dis nuo mėnulio baltos šviesos 
savo tamsiu šešėliu, — ten šian
dien riogso likęs tik skeveldruo- 
tas kelmas, granatos aštriais 
dantimis nukramtytas.

Tik čia. rodos, dar vakar gė pįs gražųs-krumuoti 
sužydėjo ir gamtą apkaišė uogos

;avo žaliais lapeliais, o šian- JiKosi vien^duobių ir rėvų rausy- 
. I dien.... Viskas lyg svajotojų sap- nėmisir girde ūmo. - i ., , . , ... ,Rau,B', nas įsnvko. viskas nudžiūvę, nu-' Arba štai dar viena nervu su-' ‘ . . . , .

■ vytę. nubirę.’,ę. — nekvepia, 
nežaliuoja. Vientik lupos kiek
vieno kartoja: — “Liūdnas ru
denėlis atėjo.”. Taip. — vasa
rėlė prajo ir jau nebesugrįš ji 
daugiaus; amžinastis ją pagrie-

Su-1. 
apmi- p 

tęs, išgulėjo per visą dieną. į 
Paskui anglų kariumenė vėl už
puolė ant vokiečių, išvijo iš to? 
tranšėios ir vėl i duobę iš atsar-,. .. ..., , • . . lir šiurkštus veja?gurno, kad nebūtų pasislėpusių f 
priešų. metė bombą. Kelios iš į 
tu bombų vaika-kareivi dikčiai į . . , 7 .•. ... _‘ . „ . Igatviais nukritusius nuosuzeide. Tik kuomet apsistojo i ,.. , _ . . ., . . ožiu lapus. Praeiviai.Kamienų baubimas vaikas ątsi-į 
peikčjo ir pradėjo šaukti pagal- i 

jį tenai rado ir į
Pirmiausiai i 

vyrukas buvo kaipir karšt- Į 
je. — visiems kalbėjo, kad : 
-kylėję išgulėjo sužeistas tris ■ 

dienas, kaip jam buvo baisu, kuo . 
met į jo duobę buvo metamos j 
bombos. Paskui . jau tik ligon-į 
būtyje būdamas tas nelaimingas , 
kareivis staiga nustojo regėjimo

tuomet
? Anglijo n.

mė

li:

džių lapus.
šiurpusiais veidais ir intrauktais 
spaudais, skubiai žingsniavo to
lyn. Aš sėdžiu kambarėly j vie
nas ir mąstau, svajoju. Prisimi
nė man prabėgusiojo pavasarė
lio giedrios, saulėtos dienos ir 
pirmieji gegužės žiedai. Ir kaip 
greit ta vasarėlė praūžė, prabė
go!

šešu- 
krantai. 

ir avietės nokdavo.

judimo auka. Tai iš išvaizdos 
drūtas škotas. Dabar jis guli
visai nesijudindamas, verkia ir 
tartum su kuom kalbasi. Gailes-

Ilvl llvzAliįvz, .

- ' • Gailestinga tinSa seselė pasakoja, kad kar-
žiūrinti’tuos ligonius, tais Padeda balsiai verkti ir ko

Nešnabzda jau ten šiandien 
karklynai nuo lengvo vėjelio, 
nei uogos nerausta. Viskas nu
svilę. nudžiūvę, išdegę. Vientik 
užeisi

seselė. prižiūrinti tuos ligonius, ‘ "j ' , „ .ibė ir nusinešė ten toli, toli į ne-
mums aiškina, kad tas aklumas -al maldauti, kad jam uz ką ta Įž.nonjas er(jves 
ir kurtumas visiškai kitokis. ne- atleistu šiame ateiti irne, Įdienel- Jau negaIi pas mumis 
gu kad paprastas, kuomet žmo- «-&mai, sujudimas^^me ^4-ĮSUgrįžti.

Sėdžiu prie lango vienas ir džiant gailiųjų ašarų bėgius ir . Tiek tai mes Amerikos lietu- 
nesuteikiate mums tos galingos- viai ikišiol paisėm musų-varguo- 
stebuklingos jiegos, su kuria se žūstančių vientaučių.
butume galėję jau seną musų Kągi mes per tą visą laiką pa- 
tėvynės priešą sunaikinti?! darėme dėl išliuosavimo musų 

l’aikas bėga. Priešas musų tėvynės išpo didžiųjų tautų jun- 
tėvynę-Lietuvą ardė, griovė, su
mynė. Mes rankas sudėję sėdė
jome ir laukėme. Mums belau
kiant liko vien griuvėsiai ir liūd
nas reginys... šaltas reginys...

i Ant jo pažvelgus, reik sušukti;
!— Tai jūsų auka, tironai! au- tuvai po šiai karei priklauso iš 
kuras ašarų, kraujo ir pagie- didelės dalies nuo musų ameri- 

Kelkis, Keistuti, kelkis kiečių lietuvių. — tai mes šioj

iškur nei viena

r.ės apkursta ar apianka, štai Minėje kokį tai užmirštą daiktą|
jaunas kareivis; jis gali matyti.:ir Padarė 3 dkleliu- j . .

štai vėl auka baisaus atsitiki- Į užsimąstęs svajoju. Mano mm- 
mo. Milžiniškas vokiečių šovi-į tįs. susivieniję suūžiančia ten 

; veju, skrieja-Iekia į 
aną pusę jurių-marelių — į Lie-

bet jis nekaip negali suprasti tą, 
ką mato, štai kitas, — jis gir-
di paskirtos žodžius, bet visos nys nukrito į anglų tranšėją irpz sienos 
fražės nesupranta; arba štai tre- tenai plyšo. Keletas kareivių Ii- < •
čias, — jis rašo ant popierėlės, (kosi ant vietos suplėšyti, kiti gi j tuvos-tevyneles salelę, ten. kur 
kad jis viską girdi, bet jis negali sužeisti, dalis gi žemėmis apipil-; užgimiau ir augau.... Rentos, ten 
žodžio ištarti J ti. tartum inkasti. — Atkasė daug ramesnis rudenėlis būdavo.ti.žodžio ištarti.

Gydytojams tokie apsireiški- žemes ir po jomis rado tūlą Rog- negu kad čionais. Nors ir juo
maijau buvo žinomi ir'pirm ka- Helį, kuris pirm karės buvo au- tižiausios gyvenimo dieneles —— Z............—
rėš. Buvo žinoma, kad nekurio- dejų. Tas kareivis visiškai ne- 
se Smegenų dalyse renkasi įspu- • sužeistas. Net stebėtina, kaip 
džiai, kuriuos žmogus sulyg rei- tai galėjo atsitikti, kad kuomet 
kalo naudoja; kitos gi dalįs jo daugelis draugų žuvo. - 
užrekorduoja viską, ką gyveni- likosi fiziškai sveiku. P ..

Šimo spėka buvo tokia didelė, išvysti savo brangią niatušėlę, 
kad tas audėjas visiškai nusto- kuri mane mažutį glaudė pne 
jo proto. Jis užmiršo, kaip su-j savo karštos krutinės, liūliavo, 
jungti paskirus žodžius į sakinį,Įaugino, doros mokino ir įsėjo

ten skaisčios, ir kiečiausias var
gelis — ten saldus. Ten gra
žiausių idealų ir prakilniausių

go? Kiek mes amerikiečiai su- 
aukavome pinigų dėl išgavimo 
Lietuvai neprigulmybės?

Nors musų Tėvynė guli ant 
miltino politiško patalo ir nors 
neprigulmybės iškovojimas Lie-

— jis minčių mezginiai pasiliko. Ar 
Bet ply- teks kuomet man ten sugrįžti ir zos...

nes tūlų dalykų nesuprato, — 
bet į tai nebuvo kreipiama do- 
mos.

Šiandien gi lietuvių visuome
nė šiais dailės tvariniais labai in

jis užmiršo net savo vardą. Gy
dytojai jam parodė popierėlę 
su užrašytu ant jos jojo vardu, 
bet jis nieko nesuprato. Jis visą 
laiką nesijudindamas gulėjo lo
voje. Taip tęsėsi tolei, kolei ne
atvažiavo atlankyti jojo motina. 
.Jis motiną pažino ir nuo to laiko 
pradėjo sveikti.

štai dar vienas ligonis. — 
Tai I»ndono urvų gyventojas. 
Jis nedidelis, miklus kaip bež
džionė ir išdžiuvęs. Jis vadinasi
Džimu. Džimas irgi auka ner
viško susijudinimo. Jis viską 
užmiršo; jis atsimena tiktai tą 
momentą, kuomet plyšo didžiau
sias priešo šovinys ties jo gaiva. 
Jis su didele baime vis kalba; 
"Kojos ir rankos! Kojos ir rari-

me žmogus neveiktų ir ką žmo
gus paprastai neatsimena. Tas 
viskas nuo nerviško susijudini
mo pasikeičia, susimaišo, pasi- 
liuosuoja, o pirmiau tas atmin
tyje neturėjo jokios reikšmės. 
Tankiausiai nuo didžiausių gra
natų plyšimo laikinai žmogus 
nustoja regėjimo ir girdėjimo, 
bet bųva ir kitaip.

Gailestingoji seselė mums aiš
kina, kad tokie nerviški sujudi
mai atsitinka su tais kareiviais, 
kurie fiziškai silpni, kurie pir
miau vedė nelaimingą gyveni
mą. Inteligentiškumas čia ne
turi jokios reikšmės; taipgi be 
skirtumo lygiai serga ir miestų 
gyventojai, kaip ir ūkių darbi
ninkai.

Mus priveda prie vieno ligo
nio. — Tai rusas kanadietis, ku
ris liuosnoriu užsirašė į Anglijos 
armiją. Tokių liuosnoriu Ang
lijos armijoje yra keletas šimtų, kos !” Tas šovinys plyšdamas
Ligonis su išskėstomis akimis suplėšė į mažas daleles dešimtį 
tuojaus mums pradeda pasako- Džimo draugų. ‘ 
ti, kaip jis gavo stebėtinai dide- Gailestingoji sesutė mums aiš 
les žaizdas, ir kaip stebuklingu kiną, kad ligonius, sergančius 
budu gydytojai jam tas žaizdas; nervų sujudimu, gydo absoliu- 
užgydė. Jis pasakoja, kad nuo tišku ramumu. Sujudintoms 
kanuolinio, šovinio sprogimo jo smegenims reikalingas ilgas ir 
dešinę koją išilgai perskėlė pu- absoliutiškai ramus pasilsys. 
riau. o kairiąją koją augščiau Paskui ligoniams reikia dikčiai 
kelio visai nutraukė. Na ir dak-j miegoti. Kuomet ligoniai prade 
tarai, sulyg jo pasakos. sujieš- ,da normališkai miegoti, gydyto-

mano širdyj tėvynės meilę?! Ar 
teks, ar teks ?! Oi, kaip ten 
širdį traukia, vilioja! O ypa
tingai atsiminus pavasario die
nas, — kokios ten jos būdavo 
gražios ir malonios! Saulutė 
pakįla, sniegą nuleidžia; pirmas 
veversėlis augštai iškilęs čiure
na, gieda, šaukdamas artoją į 
atšilusią dirvą. Gandras, su
grįžęs ant pernykštės gūžtos, 
barškina-kalena; pempė šaukia 
— "gyvi! gyvi!” — piemenėliai 
su įvairios rūšies gyvulių ban
domis pasileidžia į plačius lau
kus. — Visi apsiginklavę: kas 
grėgliu, kas špatu — ir traukia 
į galą buko. — Vėjelio dvelki
mas kasdien vis šiltesnis. Ruge
liai pakįla, sodnai sužydi, suža
liuoja; — žiedų kvepėjims kruti
nę glosto-bučiuoja. Bitelių mili
jonai zvimbia, maudosi tarp ža
lių lapelių, sumaningai medutį 
rinkdamos iš prasišiepusių žie
delių.

Anksti ryte, aušreliai be
brėkštant, išbudus iš saldaus
miego jauna mergelė bėga j dar
želį aplankyti savo gėlelių ir pri
silenkus bučiuoja-spaudžia prie

< lupų rasotą, susigaubusį nuo

Vytaute! — prirengkim garsųjį taip svarbioje valandoje mažai 
ragą, kad užmigdytus brolius ką tenuveikę esame, 
prikelti ir caru-kaizerių ty- Jeigu norime, kad musų Tėvy- 
ronystei padėkavoti. nė taptų po šiai karei neprigul-

Siųskim aukas tėvynėn! Siųs minga, tai turime daugiau suk- 
kim, draugai! Musų aukos — rusti ir daugiau aukauti pinigų 
tai bus garsusis ragas... Lietuvos neprigulmybės reika-

Siųskim šiendien, ne rytoj!.... lams.
• J. D-tis. Mes negalime tikėtis daug 

nuveikti dėl neprigulmybės, tu
rėdami kelis šimtelius dolarių 
Neprigulmybės Fonde. Mes visi 

AtlfrOinkHfl dums VICI nuo dabar turime sau užsidėti
AlnJvi|jnllu llulllų "luli mėnesines mokestis Neprigul- 

---- mybės Fondui ir kiekvieną mė- 
Tiems musų broliams, kuriems nesi mokėti tol. kol Lietuva taps 
rupi Lietuvos neprigulmybė. laisva.
Kada stipresnieji kaimynai už Aš Neprigulmybės Fondą ma- 

dėjo ant Lietuvos jungą, tuomet tau kaipo vienintelę įstaigą, ku- 
užstojo ant musų Tėvynės tam- ri struopiai darbuojasi išgavi- 
siausi Lietuvos istorijoje laikai.‘mui Lietuvai neprigulmybės. to- 
Bet nuo tų laikų, kuomet gimė dėl mes visi tą įstaigą turime 
Simanas Daukantas, Motiejus visomis savo spėkomis remti. 
Valančius. Dr. J, Basanavičius, Kur musų visos organizacijos, 
Dr. V. Kudirka, P. Vaičaitis^Pr. turinčios savo konstitucijoje gra 
Jonas Šliupas ir daug kitų pana- žiai skambančius paragrafus: 
šių stiprios dvasios karštų Tėvy- 
nės mylėtojų,— Lietuvai pradė- mą” ar panašiai? Kur musų 
jo aušti skaisti neprigulmybės biznieriai, kurie iš lietuvių sau - ~
dienelė. Čia minėtų didvyrių turtus kraują? Kur musų pro- Ralint. daugiau j Neprigulmybės 
pasekėjų skaitlius vis auga, vis fesijoualai — daktarai, advoka- Fondą.
didėja Lietuvio širdyje ta bran- tai. inžinieriai, kunigai ir kiti? į lietuviai, kuriems čia mi
gi viltis, kad musų Tėvynė jau Kur musu amatninkai. kurie: nčt> dalykai rupi ir kurie juos 
nepoilgam taps neprigulminga. šiais laikais ir už profesijonalus ; remia, nuo šio laiko lai platina 

, Kokios gražios svajonės pra- daugiau uždirba? Kur musų di- j sekančią propagandą: 
dėjo įsikūnyti! Kokios didelės1 dėlės minios darbininkų, kurie j (Tąsa ant 7 pusi.)

Cleveland, O. 10-4-17.

‘remti Lietuviu tautišką kili-

šiuosmet uždirba, kaip niekad 
ikišiol neuždirbdavo? Yra dalis 
visų čia minėtų žmonių, kurie 
struopiai. kiek galėdami, remia 
Lietuvos ncprigiilmybę. aukau
dami, bet tai maža, labai maža 
dalelė, o kiti sau turtus kraują iš 
savo brolių nelaimės.

Dabar nei vienam lietuviui ne
turėtų rūpėti krovimas sau tur
to, — visiems mums turi tik vie
nas rūpėti — šelpti varguose 
skęstančius lietuvius ir dėti vi
sas pastangas — aukauti, kiek

čia vientik lošiama neišsivys
čiusio žmogaus jausmais ir ne 
tik nesirūpinama kelti ją į pra
kilnumo dausą. bet, priešingai, 
lyg stengiamasi nužeminti patį 
asmenį tuomi. kad jam mbruka- 
mi niekingiausi ir tuščiausi da
lykai. kurie pataikauja žemiems 
jo norams.

Lietuvių visuomenė, išleidusi 
pasaulin savus pionierius iš liau
dies. susilaukė tikrai jai atsida
vusių vadovų. Visų musų sro
vių. pakraipų, amatų ir visoke
riopų profesijų vadovai visados 
stovi už plačiosios liaudies rei
kalus ir stengiasi suteikti jai tą 
kas vadinasi tikra kultūra; jie 
stengiasi pridengi ne blizgan
čiais sriegais (žvinais) nuo Le- 
vatano, bet žvaigždėmis^ir skais
čia sviesa iš-po žmonijos sielos 
gilmių.

Dabar dailiojo meno okeanas 
jau išjudintas. — Jis ūžia ir 
siūbuoja visomis jo galimybė
mis. Suprantama, kuomet jan 
išsijudina tokia gamtos galybė, 
pasidarydama ne kaipo gyveni
mo fikcija, bet grynai gamtos 
išsitobulinusi išraiška, tat ji pi
nasi ir gyvuoja kartu su visa 
prigimtimi, ir tik žuvus pačiai 
gamtai, gali pražūti ir ta pajie-

Besivystanti lietuvių kultūra 
užtikrina musų tautos ištvermę 
ir jos šviesią ateitį. Lietuva bew 
lietuvių tauta pradeda nauj» 
gyvenimo, naujo klestėjimo erą, 
kuri priešakyje turi plačią, skai
sčią ir teisingą ateitį vedimui 
žmonijos prie labo, laimės, bro
lybės. meilės ir tobulumo.

J. Gedminas.
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w a‘> TIKTI UI ▲ menė turi pasistatyti pirJ J / j Į /V Į reiktų veltui laiko leisti.

KOL JAUNOS MUSŲ KRUTINĖS™
Kol jaunos musų krutinės, 
Kol dega šventoji ugnis,— 
Mes dirbkime labui tėvynės 
Ir raukim tamsybės šaknis!

menė turi pasistatyti pirmoj vietoj, kad ne- 
------- gjyj to viso iš- ;

į vengus, tai, pradėjus kokį nors darbą, rei— • 
*i kia atsistoti ant tvirto tautiško pamato ir.

•dirbti darbą tokį, iš kurio gali ir turi būti ■■ 
i ateityje nauda dėl plačios visuomenės ir pa- i 
Į ties veikėjo.

Taigi, prie darbo, jaunime, bet prie; 
tokio darbo, kuris butų naudingas visiems, * 

_ kartujrjnums atskirai.

■■■■■■■■■į “DIRVOS” AGENTAS.
1- Kas iš New Britain, Conn. ii 
lapielinkės nori užsirašyti “Dirvų

I Įgauti pavieniais numeriais, gali

SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

Nors mokslo mes nesam plataus, 
Lai mintįs musų neišdįla 
Vargingo būvio kartaus....

Aukaukime save tėvynei!
Lai mumyse žybso viltis!
Ir tau, kurs jau mus pamynei, 
Lai rupi Lietuvos ateitis!

Dabar mums yra geriausia proga, kuo-; 
met “Dirvoje” pradėjo eiti įvedamas jau
nimo skyrius. Ten kiekvienas iš musų gali 
savo nuomonę išreikšti apie jaunimą—jo. 
veikimą, reikalus ir užduotis. Stenkimės 
todėl savo raštais pripildyti tą labai mums 
brangų skyrių.

S H O RE
BANKOJ

Mikas Vasiliauskas.

ir subjektas sulyg reguleci- 
jos išmokama iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.

4%

Iptis prie musu agento Vaclovo Gile- 
i vičio. 98 John st. New Britain, Conn.

Edvardas B, Smialek, 
TAIKOS SUDŽIA 

(Justke of Ule Peace)

“Dirvos” Adm.

KAM MOKĖTI $10.00 AR $12.00 UŽ GEVERYKUS KAD 
GALIMA tlDOS GAUTI UŽ $4.50 AR $8.50.

PIRK PAS MANE, O TOKIU BUDU SUTAU- 
PINSI NUO 2 IKI 5 DOL. ANT POROS.

Netikėsit mano žodžiams, bet 
patįs persitikrinkit ir štai kokiu 
budu: Ateikit į A. Kranausko 
čeverykų krautuvę po numeriu, 
2003 St. Clair Avė. ir prisimeruo- 
kit porą pasirinkdami iš 
naujo stailo moteriškų spalvuotų 
čeverykų, dailiausių ką gali dirb
tuvėj padirbti ir po keturių ar 
penkių dienų čeverykas bus na

mie ir tik toks yra vienintelis 
būdas pirkti čeverykus. Teip 
pirkdami nieko extro nemokėsit 
ką čeverykas guli ant lentinos 

ar išeina iš stailo. Sakau 
kad mažiause suseivisit 
nuo 2 iki 5 dol. ant poros. 
Mes turime visokių čeve
rykų moterių, vyrų ir vai
kų, teipgi roberių.

; kas bylas ir išriša kitokius teismo 
f reikalus, kūne rišasi su šituom*  
; urėdu. Teipgi veda
SREJENTAUKšĄ KANCELIARI

JĄ (Notary Public).
> Parūpina kontraktų ir pardavimo 
; ar pirkimo aktus, apdirba “dee- 
{dus”, inargičius, abstraktus, tes- 
1 tamentus ir teip toliau.
Į KANCELIARIJA:
1 303 SUPERIOR BUILDING

Cleveland, Ohio,
‘ TeL Bell Main 1963.
5 Cuyahoga Central 8290—R.
Į Valandos: nuo 9 ryto iki 4 poli
; pietų. '«

REZIDENCIJA:
Į St. 16 Berea Rd., Brook Park O.
! Tel. Mario 110—R. “

Įjprie jo, o busite užganėdintais jo?

rĮj
St. Clair ir East 55-ta gatvė, 

Prospect ir Huron, 
Superior ir-Addison,.
St. Clair ir East 125-ta gatvė 

12000 Superior Avė.

PRIE MOKSLO IR DARBO.
Prie mokslo, sesute, 
Prie mokslo, brolau,— 
Skaisčioji saulutė 
Užtekės ir tau!..

Prie mokslo, kol jaunas, 
Brolau ir sesuo, 
Kol širdis dar plaka; 
Krūtinė alsuoj’!...

Iš miego tamsybės 
Kelk kaip greit gali, 
Kelk ir savo brolius, 
Jei mokslą myli.

Į darbą, jaunime, 
Į darbą tautos 
Vardan Lietuvos, 
Amžiais skriaudžiamos!

Į darbą — juk šaukia 
Tėvynė senai:
Darbuotis mums reikia, 
Jai vienatinei...

Suužkite girios, 
Vėjai sukilkit, 
Į ligotą širdį 
Tautos prabilkit!..

Kalnai ir pakalnės, 
Negyvos uolos... 
Išklausykit balso 
Šaukiančių paguodos...

Audros subildėjo, 
Kelkit galiūnus!— 
Iš musų Tėvynės 
Vykit siaubūnus....

PRIE DARBO, JAUNIME.
Jau pasibaigė ilgos, šiltos ir jaunimui 

draug sunkios vasaros dienos. Ateina žie
ma su savo ilgais, šaltais vakarais. Jauni
mui atsranda nauji rūpesčiai ir nauji dar
bai. Šiame laike jaunimui reikia pagalvoti, 
kaip geriau ir naudingiau tos persikeitusios 
aplinkybės išnaudoti ir kaip naudingiau bu
tų tie ilgieji vakarai praleisti.

Pirmiausiai jaunimas turėtų užsibrėžti 
žiemos laikinį darbą, kad tas jo ilgu vakarų 
darbas nebūtų be apmąstymo, be tinkamo 
plano. Jaunimas turėtų viską išanksto su- 
sistematizuoti, kad pradėjus kokį nors dar
bą viskas eitų pasekmingai. Pavyzdingas 
jaunimas visuomet išanksto apmąsto, ką 
turės dirbti žiemos metu, kuomet ateis šalti 
ir ilgi vakarai. Tokio jaunimo niekuomet 
nevargina keli kartu subėgusieji darbai. 
Nors ant valandžiukės Įsivaizdinkime tokį 
jaunimą, kuris nežino, kur jis eina ir prie 
kokios partijos ar krypsnio priklauso. To- 
kis jaunimas yra tikrai nelaimingas, kuo
met jį kankina kartu net keli darbai, bet jis 
nežino, kurį darbą pradėti ir kokią idėją 
remti. Iš tokio jaunimo nėra niekam nau- i 
dos, ir jo jaunose dienose gyvenimas nėra > 
niekas kitas, kaip tik kančių ir vargo mez
ginys.

Kaip kiekvienas darbas be apmąstymo 
neturi vertės, taippat ir jaunimo gyvenimas 
be tikslo yra plikas ir apgailėtinas. Ant že
mės gyvena daug mažų g\wunų. 
gyvūnai neturi jokio gyvenimo tikslo, nes 
suprantama ir turėt negali. Kuomet jie 
sunkiai dirba ir kuomet prisiartina mirtis, 
išnyksta iš pasaulio be jokio pėdsako. To- 
kis jųjų gyvenimas yra nesąmoningas ir be 
vertės. Jie gal ir labai norėtų būti išmin
tingais ir džiaugties gyvenimo įvairumais, 
bet kuomet jie stovi ant žemo išsivystimo 
laipsnio, tai tas juos sulaiko nuo to.

Bet ar jaunimui verta gyventi pana
šiai žemiausiam gyvūnui, be tikslo ? — Jau- 
nuolio protas, tobulumas, sąmonė verčia jį 
mąstyti: kam jis gyvena ant šio žemės ka- 

" muolio, kuom jo gyvenimas skiriasi nuo gy
vūnų gyvenimo, kokis pėdsakas, geras ar 
blogas, pasiliks tarp gyvenančių, kuomet 
jis atsiskirs su paviršium žemės kamuolio? 
Jam atsiskyrus su šiuo žemės kamuoliu, ko
kie atminimai pasiliks čionai?

Kiekvieno sąmoningo jaunuolio gyve
nimas turi pasilikti pavyzdžiu busiančiai 
jaunimo gentkartei. Pavyzdingas jauni
mo gyvenimas yra tai kelias, kuriuom eina 
nesuskaitoma jaunimo minia. Toliau, ant 
Jaunimo proto padaro gilų ir patraukiantį 
veikimą tyroji dailė, kuria jis gėrisi, būtent 
muzaka, daina, poezija, literatūra, pieši
mas ir tt. Tai jaunimo turtas, kuris nelei
džia tūlų jaunuolių idėjai klampoti po dum
blynes panašiai tiems gyvūnams.

Jei visas jaunimas gyventų be tikslo, 
tai ar nors kiek vertas butų šis gyvenimas? 
Tada ateities gentkartė neturėtų musų pa
likimo jokios istorijos, tuomet visa ateitis 
butų tamsi. Bet štai tikslas jaunimo gyve
nimo, jų brangios idėjos sudaro įstabius is
torijos lapus, iš kurių ateities jaunimo 
gentkartė galės pasimokinti musų pavyz
dingu darbu.

Ne visas jaunimas supranta savo gyve
nimo tikslą, ne visas jaunimas gyvena savo 
protu. — Tūli mano, kad reikia gyventi, 
nes kitokios išeigos būti negali Tokie jau
nuoliai yra betiksliai, automatai, svetimų taj. Mielaširdystė, Rudens Melodija, Spragilu 
minčių ir nuomonių vergai. Daug gyvena Dainelė, Kukuliai ir t. p. 
besilaikydami tokios nuomonės ir idėjos, 
Kuri jiems žada ir rodo, kad laimę suras! n# solo. Iš vietinių solistų bus Bemard Krost, 
ateityje, kad kurtai bus gerai, bet patįs Smuikininkas, - pagriež iš opr.“Thais" Masse- 
to buvimo nežino Tekis tikėjimas y« "rt '
kenksmingas ir bledmgas v įsai jaunuome- taipgi dalyvaus ir D. M. D. Choras, veda- ; 
nei. . . ...

Tie visi

TIKĖK....
(Sekimas.)

■ - . . . — i*
• ?u visokiai reikalais kreipkitės!*  

prie jo, o busite užganėdintais jo į
a patarnavimu. ' jPrinceton 1319-W. Rosedale 950-J.

GEO. LORENTZ 
PLIUMBERIS

Sudedam trubas, įtaisom apšildi- 
mui vandens šilumą.

IF

6203 Superior Avė., 
CEVELAND, OHIO.

Dr. E. 1 Marlswski 
= dantistas =

Ofiso Valandos:
Nuo 9*0 12*0. nuo 1:00 iki 4*0 popiete ir 

nuo 6*0 iki 8*0 vakare.
Seredoms nuo 9*0 ryto iki 12*0 vidurdie.

1159 E. 7Sth St. Cleveland, Ohio

L. A. Kujawski
ADVOKATAS.

Teisingai ir praktiškai atlieka 
visokių tiesų reikalus visuose 
valstybiniuose ir federališkub- 
se atsitikimuose. Kreipkitės 
prie jo:
418 Soeiety for Savings Bldg.

Tel. Main 257—Central 1502 R

J. Svyrūnėlis. j. BEMOUvj^

SPECUU.ISUS

Į^Į uo))nq jo osei
A. KRANAUŠKAS, 

Į^j Tel. Central 3470-L

Cuy Central 1775-L. *

LIETUVIAI! Jeigu norite pirkt gerus eevery- 
kus už vidutinišką kainą, tai ateikite pas ma- \
nę, o jums bus patarnauta mandagiai ir tei- i
singai.

OSCAR a. LAWSOX, įįįž?
Pardavinėtojas Aukšto Laipsnio Čeverykų. < 

2527-29 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio

2003 St. Clair Avė., 
Cleveland, bhio. H

i H 
I 
ISR i g §

DR. ADOfflS SZCZYTKOWSKII 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS » 

982 E. 79 St., Cleveland, Ohio. g 

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- H 
ton 431 g

Valandos: Nuo 2 iki 4 po piet g 
ir nuo 7 iki 9 vakare. g
Nedėlioj: Nuo 2 iki 4 po piet. g

| Tegul Aš Busiu Tavo AptiekoriusĮ
|| II. R. GERJLACII, I
| 1653 St. Clair Avė., N. E. Cleveland, Ohio. H

KH Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems

pu Lietuvoj bei Amerikoj ’ in

©@©©@©@©©@@©© s VIENYBE LIETUVNINKU M 
B Etna tau 3C-tus metus. įn 

Nlz Bell Main 3514 Gyvenimo ru Prenumerata $2.00 metams: $1.00 ui 
(g) Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 © g pusei Kanadoje $2.50 metams: S 
t r i .25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir

(©) Vro ĮjCIIKOSKI @ , K kitur $3.60 metams; $1.50 pusei m. 
® A TA A T A C © • E Pamatimu! vieną num. siunčiam dovanai

'g' g Knygą katalogą siunčiame ant pareika- 
420 Soeiety For Savings Bldg..^ E lavimo dovanai.

g CLEVELAND, O. | G J. J. Pauksztis & Co.
X Męs savo ofise turime kas per- 'g' “J 120-124 Grand Str., 

kalba lietuviškai. (g) g

(§) Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 289 (5)

i | Telep.

i John Tidd I
Cuy. Central 7597-K’j)

t^KOSTUMERSKAS^ ?
Lietuvys Kriaueitis «

iBrooklyn, N. X. 3

Kurie mylite dėvėti gražius 
siutus ir kitus drabužius, tai užsi-jČ 
sakykite pas atsakantį kriaučių. 
Aš gyvenu pačiame miesto centre 
ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso-*  
kius drabužius atsakančiai pasin-.;- 
vu. dailiai pritaikau ir gero tavoro. į

Kreipkitės Antrašu:

1377 E. 9-losgat. Cleveland, Ohio j.

Nutilk, neverk, brangį Tėvyne! 
Nors ir priešai tave pamynė!.. 
Tikėk, kad bus šviesesnis rytas,- 
Ne toks, kaip šiandien a^draikjias!

Tikėk, kad giedra prasidės, 
Darželiuos gėlės pražydės!

Tikėk, kad vėl žaliuos girelės, 
Jose skambės paukščių dainelės; 
Lankose žvengs bėri žirgeliai; 
Laukuos bujos tankus rugeliai!

Vėjalis miglas išsklaidys.
Saulutė gamtą aprėdys L.

Tikėk, kad dings vėtros šiaurinės 
Ir liūdnos dienos rudeninės.
Minios sutrins priešų galybę,— 
Tų, ką ardo tautų cielybę...

Laisvė brangioji ranką išties,
Skaisti saulutė tave apšvies!— 

Mėnuo ir žvaigždės — dangaus sargai, 
Tamsios naktelės pirmi draugai,- 
Per naktis tave jie glamonės, 
Perlų rasele žemę penės...

Griąustinis orą apvalys— 
Dings juodas vargas nebilys: 
Galingos spėkos ims bujot,
Nedrįs prieš tave nieks kovot!.

J. Svyrūnėlis.

AKIŲ GYDYTOJAS^
1172 E. 79-th SU Cleveland, Ohio. 
Ofiso valandos: Nuo 9 iki 12 die

nos. nuo 2 iki 8 vai. vakare.
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 dienos.

Dr. P. S. SMEGEL
Ofiso valandos: Nuo 8 iki 9

7 iki 8 po piet.
TeL Broadvray 1248-J 
Tel. Cuy. Union 89-W 

7211 Broadmay N. E.
CLEVELAND. OHIO.

FRANKEL LIGHT COMPANY
£ 5016 Woodland Avė.

Męs pirkėjams sučėdijame daug pinigų Jirkant pas mus reikmenis. Pir
miau negu pirksite, ateikite pas mus pasiteirauti.

MĘS UŽLAIKOME APARTAMENTĄ SU DIDŽIAUSIU PASIRIN
KIMU VISAME MIESTE

ELEKTROS ŽIBURIŲ APTAISYMŲ, ĮRENGIMŲ LEMPŲ 

IR ĮVAIRIŲ PRIETAISŲ.

Cleveland, Ohio

■U
XXXXXXZXXXXXXZXXXXXXXECEC 
m Central 1690 Maine 2063. ,

■ JOHN L, MIHELICH
J ADVOKATASJ Praktikuoju visuose teismuose, 
m lietuviškai kalbame,

902-4 Engineers Bldg. J Į
Branch ofisas — 5514 St. Clair m ' 

t □ Avė. Adaras vakarais. * '
J Tel. Central 5821-W. *

, m CLEVELAND. OHIO. M !
O3XXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXa j

H

Kada Jums Prireiks

M. Petrausko Koncertas
Detroit’e, Niek.

Dalįs programo Miko Petrausko koncerto—i 
10 lapkr. Mikas Petrauskas sudainuos: Ariją’ 
iš opr. “Dubrovsky” — Nopravnik’o, Ariją iš 
opr. “Don Giovanni” — Mozart’o/ kavutiną iš 
opr. “Der Freischuetzi*  — VVebe^o, Vai, verčia 
—laužo žalią girelę, Dainių (Iš “Kanklių") ir 
kitus dalykus M, Petrausko.

Yra specialiai M. Petrausko užkviesta 
i Sodeika sudainavimui keletos naujų duetų, kaip

S.Robert T. fiebhart, N.D.
Akių specialistas

. Per 30 dieną
Suteiks patarnavimą 

pritaikyme akinių ir davime pate*
rimų D Y K A L

AA gvarantuoju už savo darbą, 
akinių pritaikyme.

7035 Wade Park Avė.
Valandos: Nuo 1 iki 8 kas 

dien. Galvos skaudėjimasSyy 
išgydoma su akiniais.

A.

Dr. T. A. Hanlen 
'$SŽ DANTISTAS jZt

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

' 1395 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

Prospect 202.

Del vietos stokos čia paminėsime tik nekuriu kainas. 21 ak
mens Illinois vodureis, su gyarantuotais ant 25 metų viršeliais, 
verti 38.00, musų kaina 25.00. 17 akmenų Elgin vidureis, su 14 k. 
cysto aukso viršeliais, vertės 45.00, musų kaina 35.00. 17 akme
nų Illinois vidurei, su auksuotais viršeliais ant 20 metų, visur par
siduoda po 25.00, musų kaina 20.00. Cysto aukso žiedai su Įvairių 
akmenų akutėms parsiduoda nuo 2.00 ir auksčiaus. Puikus pas
tatomi laikrodžiai užtraukiami ant 8 dienų, skambina kas pusva
landį ir kas valandą verti 6.50, musų kaina 4.00. Turime labai 
puikių ir įvairaus didumo deimantinių žiedų, kurie teipgi parsi
duoda už prieinama kainą. Teipgi turime puikių moterims ir vy
rams lietsargių nuo 1.25 iki 5.00. Jeigu negali ryte pabusti ant 
laiko, nusipirk gerą budinama laikrodį Columbia, jis kartą užsuk
tas eina 8 dienas ir budina gerai. Jis kitur parsiduoda po 3.25, 
musų kaina 2.75. Teipogi jau turime ir daug pigesnių.

A. Sodeika taipgi sudainuos dvejetą nume-
Musų spccialiskumu yra taisimas laikrodžių, laikrodėlių ir vi

DANTISTAS !::j

Ofino vslandm: Nuo 9 ryto iki 
8 valandai vakaro.

sokių gražnų.

mas ponios Kovalskienės. sudair uos M. Petrau- » 
Jaunuomenė turi gerai įsitėmyti, jog sko “Arą” ir kitus dalykus.

Geriausi patarnavimai už sąži
ningą užmokestį. 

1935 St. Clair Avė. 
Viršuj Pekelčio aptiekos.

“DIRVOS” KRAUTUVE

Laikrodžio ar laikrodėlio, žiedų su gražiomis akutėmis ar šliu- 
binių, lenciugelių auksinių ar gerai paauksuotų, branzalietu su 
laikrodėliais ar be laikrodėlių, įvairių špilkučių, brangaus stiklo ar 
porpurinių indų ir tam panašių daiktų. Tai malonėkit ateiti į 
“Dirvos” krautuvę, o čia atrasite vieną iš didžiausių jubilerijos 
krautuvę, kuri randasi ant St. Clair gatvės, čia galėsi atrasti lygiai 
kaip dėl savęs, teip ir dėl savo mylimos ypatos įvairių įvairiausių 
daiktelių ir už pigesnę kaina negu kur kitur. Nors dabar kainos ir 
labai pakilę ant visko, bet musų atsargus ir už didelę sumą pinįgų 
ant kart pirkimas, pavėlina mumi viską parduoti pigiau.

2004St,Clair Avė, Cleveland,Ohic
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Tadas Neura
Savininkas

Saldainių 
Krautuves
Užlaikau skaniy saldainiu, 
šaltos košės ir minkštu gė- 

nmy. Už stiklu tik "c.

2047 Hamilton Avė., 
CLEVELAND, OHIO.'

TADAS NEURA
Užlaiko

Bučernę ir Grosernę
TAIPGI

Žvaigždes Svetainę
Del susirinkimų, repeticijų 

vestuvių ir 1.1.

2041 Hamilton, Avė, 
CLEVELAND, OHIO.

savo skaitytojams duoda labai daug naudingą raštų 
apie žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysakų, juokų, 
eilių, paveikslu. Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje, taipgi Lietuvoje, Rusijoj, Vokietijoj, Fran- 

ctjoj, Anglijoj ir kt. “Ateities’’ kaina, metams $2.00. pusei metų $1.00. Už
sieniuose metams $2.50. Pasižiūrėti viena numeri siunčiame dovanai.

Ateitis”, 366 Broadway, So. Boston, Mass.

Užs Amerikos Lietuvi 
si geriausių Raštų. Žinių, Juokų ir Eilių
Taipgi dabar ką tik prasideda Franeuzų Kalbos Lekcijos, labai nau
dinga nors kiek Lietuviams su ta kalba susipažinti. Ypatingai jau
niems, kuriems gal atseis Francijoj būti, visiems kareiviams nau
dinga užsirašyti "Amerikos Lietuvi’’ $2 00 metams.

“AMERIKOS LIETUVIS?
15 Millbury Street, ]Aorcester, Mass.

Darbininkų Klausimas
DARBININKAI IR KARĖ.
Ypač paskutiniu karės metu 

pradėjo su ypatingu intempimu 
veikti socialistai bei darbininkai 
kaip pas sąjungiečius, taip ir 
Vokietijoje. Rusijoje socialistai 
paėmė į savo rankas net vado
vaujančią rolę. Taipogi labai su 
bruzdo darbininkai ir socialistai 
Anglijoje. Del geresnio supra
timo tokio darbininkų sujudimo 
indomu atidžiai pažvelgti į atsi
buvusią Londone darbo konfe
renciją (sulyg aprašymo, tilpu- 
sio “C. H.”).

Anglijos Darbo Partijos konfe 
rencija, atsibuvusi rugpjūčio 21 
d. 1917 m., nutarė vos 3,000 bal

Deklaracijoje pažymėta, kad 
europinį konfliktą pradėjo kapi
talistiškosios srovės antagoniz
mas, imperialistiška politika ir 
apgalvotas Vokietijos pasikėsi
nimas ant savo kaimynų, šitas 
pasikėsinimas taipgi grūmoja 
pačiam tautų likimui ir pasiti-

niniams. ■ Daugiau negu kada 
nors, tęsia deklaracija , socialis 
tai, po trijų metų karės, tiki, 
jog laimėjimas vokiško imperia
lizmo reikštų pergalėjimą ir net 
panaikinimą demokratizmo ir 
laisvės visame pasaulyje. Rusi
jos revoliucija liko be pageidau
jamos pasekmės, kadangi pla-

Rugsėjų 5 d. 1917 m. tapo ati
dengta nepilna tarptautiškų so
cialistų konferencija Stockhol- 
me. Nuo Vokietijos dalyvavo 
sekantįs atstovai: Georg Le- 
debour — socialdemokratų va
das, Hugo Haase — Reichstago 
socialistų mažumos vadas ir Ar- 
thur Stadthagen — Reichsta
go socialdem. narys. Taipgi bu
vo atstovai nuo Rusijos, Rumu
nijos, Suomijos ir Skandinavi-

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ
PEČIŲ, KĖDŽIŲ , PATIESALŲ 
(KARPETŲ), STALU. LCVŲ, MAT- 
RASŲ IR DAUGYBĘ TAM PANA
ŠIU DALYKŲ REIKALAUJAMŲ 
PRIE GASPADINYSTĖS IR KAM
BARIŲ PAPUOŠYMAMS.

Ąpar to čia didelis pasirinkimas visokių ge- 
lažinių dalykų, visokių dailydėms įrankių, sudynų

ta, jog socialistų konferencija Į 
atidedama ant dviejų mėnesių, ‘ 
bet kartu buvo pripažinta, kad • 
visas veikimas pasibaigė nepa- 
sekme. Tas pasitvirtino rugsė- ; 
jo 13 d., kuomet buvo pranešta, 
jog delei iškilusių nesmagumų 
Švedijoje sąryšyje su prietikiu 
Buenos Aires konferencija, jei-

petų, smalinės ir robrinės stogų dengimui popieros

2155-57 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio

t-

atsibūti Švedijoj. J. G.

6502 SUPERIOR AVĖ.

i Vi. JLa7.lt m. J llUtaiU vvc , —------------~--------------- --------------------- - »’ ” ’ .

: sų didžiuma pasiųsti delegatus! čiosios minios pastangos nebuvo gu ji ir butų šaukiama, negali- 
Už tinkamoj formoj nukreiptos 

prieš centralin ir valstijų militą- 
rizmą. Galop didelė Amerikos 
demokratija prisidėjo prie kon
flikto, idant priversti pripažini-i PARŪPINAME 
mą teisybės augščiau perstatyto 
brutališko centralių valstijų vie-

aXXSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXD
R Tel. Bell Rosedale 1084 J.

| Elena Kovačic
* Rir7AlfIKITiYrA AKTTiE'PS' ■EKZAMINUOTA AKUŠERĖ.

Patarnauju gerb. moterims kiek
viename reikale. Savo patarnavimą 
ir ligones priežiurėjimą gvarantuo
ju. Pašaukt per telefoną galima bile 
kada. Daug patarnavimų turėjau 
lietuviškoms moterims.

1068 Addison Rd.
(EAST 65-th STREET)

netoli St. Clair Avė 
CLEVELAND. OHIO.:xxYxxxxxxxxmxnxxxxxxxxxxxxxx

H
H 
H

(Nusipirk GramafonaĮ
I o Tamistos namai iš nepakenčiamu, pavirs j rojais ramybės vietą Įįt

į Stockholmo konferenciją, 
siuntimą balsavo 1,234,000 darb. 
o prieš 1,231,000 d. Pirmiau gi 
balsuota 1,846,000 už pasiunti
mą delegatų ir 550,000 prieš. 
Tas privedė prie sutrukime Ang
lijos kabinetą ir privertė pasi- ...
traukti Arthur Hendersoną.: špatavimo.
Balsavimas rugpjūčio 21 d., ne- i Reikia nukreipti visas pajie- 
žiurint ant karštų atsišaukimų Į gas pergalėjimui to baisaus im- 
iš A. Hendersono pusės kaslink į perializmo intekmės, — tęsia 
tvirto veikimo, buvo suprastas 
lygir opozicijos pergale, ir nuo 
to laiko Stockholme konferenci
jai buvo nulemta nepasekmė. 
Ištiesų, už tūlo laiko konferen
cija tapo nukelta neapribotam 
laikui, ir patsai A. Henderson 
atsisakė ją palaikyti. Darbi
ninkų nubalsavimas jos naudai 
greit tapo atmestas, pažymint, 
jog tokis pasielgimas buvo prie
šingas atstovavimo taisyklėms.

Gale rugpjūčio buvo pradėta 
stengties atgaivinti Internacijo- 
nalą Anglijoje su pagelba socia
listų konferencijos nuo sąjun
giečių ir jų pusėje stovinčių val
stijų.

Suvienytos Valstijos konfe
rencijoje nebuvo perstatytos, ir 
tik vienas atstovas iš pietinės 
Afrikos perstatė Anglijos že
mes už jurtų. Didžiumą konfe
rencijoje sudarė atstovai nuo 
taikos palaikytojų. Angliją, 
Belgiją, Rusiją, Francuziją, Por- 

, tugaliją, Graikiją, piet. Afriką 
| ir Italiją atstovavo 70 delegatų. 
! Didžiuma jų buvo anglai, kurie 
! atstovavo įvairias šakas socia- 
• listų ir Darbo Partijos. Amatų 
l Unijos Kongresas, perstatantis 
lygir branduolį Anglijos darbi
ninkų, turėjo tik 8 atstovus, o 
Darbo Partija — 12.

Konferencija svarstė praneši
mus dviejų komisijų — vienos,

toliau deklaracija, — delei ko 
sąjungiečių tautos privalo visa 
energija tęsti savo militariškus 
pasiryžimus ir aiškiai parodyti, 
delei ko jie kariauja ir kokiomis 
išlygomis gali būti užverta tai
ka, — kadangi pastovi taika 
privalo remties ant teisybės pa
matų. . Geriausią užtikrinimą 
tos rūšies taikos socialistai su
randa principuose, kuriuos pas
kelbė Rusijos revoliucijonie-. _ _ „
riai, su tūlais išėmimais būtent, greitų vaikų prie patarnavi- i 
— kad taika be kontribucijų ne- mo.
turi aplenkti teisingo , atlygini- Tjjg CLEVELAND CATE-

RERS ASSOCIATION CO.
113 SUPERIOR ARCADE •

Vyrams ir moterims. Su
randame darbus prie virtu- \ 
vių darbų, daržuose, prie 
kambarių valymo, bliudų; 

’ mazgojimo ir viešbučių. Dar 
; bai laukiniuose kliubuose, su 
: pragyvenimu. Reikalauja
me greitų mergaičių prie sta 
lų ir špižernės darbo, teipgi

mo už paneštus nuostolius, pana 
šiai kaip taika be užgrobimų ne
turi atsisakyti nuo atsiėmimo at 
gal tų teritorijų, kurios buvo 
spėka užimtos pirmiau.

Belgija turi gauti atlyginimą.
Reikia pastebėti, kad teisę 

valdyties savarankiškai gali su
teikti atskiroms tautoms tiktai 
tautų sąjunga, kurios pamate 
yra tarptautiškas Įstatas ir kuri 
ant tiek yra tvirta, jog gali at- tavorai ir porceliniai indų 

stiklai parsiduoda pas 
mus. Skalinuojam 
šmirkštuojam.

mniinunuiiiuimi]llllllllllllllllllffli!jutui

kuriai buvo pavesta ištirti visą

silaikyti prieš visas valdžias, ku
rios kėsintųsi sulaužyti tą įsta
tą. Sutartinai su tuom išvedi
mu socialistai pageidauja, idant 
Belgija taptų vėl atstatyta su 
atlyginimu nuostolių delei su- 
traukymo jos neutraliteto. Kar
tu jie pageidauja atnaujinimo 
Belgijos ir Rumunijos neprigul
mybės ir ekonominio gyvenimo. 
Lenkijos gi klausimas turi būti 
išrištas sulyg pačių lenkų visuo-

Jei tave gyvenimo nepasisekimai kankina, jis tau pa
gelbės juos pernešti. O ' tavo gyvenimo linksmybės va
landose jis pritardamas, padės juos dar linksmiau praleisti.

Kodėl visos svetimtaučių ir šviesesnės lietuvių šeimynos jau 
apsirūpino tąja muzika? Todėl kad jie greičiau suprato 

jos vertę ir svarbumą.

Jie suprato, kad nuolatinė muzi
ka stiprina ir tobulina žmogaus 
dvasią, švelnina jausmus ir tuomi 
didina žmoniškumą.

Jie suprato, kad jų vaikai nuo 
pat dienų kudykystės, augdami to
kiose aplinkybėse, kur yra kasdie
na girdima garsiausių pasaulio 
kompozitorių muzikališki tvary- 
niai, išaugs, jei ne muzikais, tai 
bent kitais dvasios milžinais, silp
nesnių, kurie guodos tautą ir klos 
kelią žmonijai prie šviesesnės atei- 

Prekė 875.00 t,es’

J. HUETER, Sr.
Ištikimas Auksorius ir Laik

rodininkas.
Mes turim geriausia rankrova 

laikrodžių, žiedų ir kitokių auk
so dalykų, teipgi mes garantuo- 
jam kiekvieną dalyką kur par
duodam.

Mus kainos yra vidutiniškos.
Corola dainuojamų lakštinga-^ 

lų. Manografų ir visokių jame 
rekordų. KAINA §10.00.

Ateik, pamatyk ir išgirsk pats
Cleveland, Ohio

jį MUSŲ KOSTUMERIAMS.
Primenam musų kostumeriams, kad dabar artinantės ru

denio sezonui iš anksto reikia.-gj^jp ouozas oį jį ipndnjisde 
nomis, užsisakant pas mus siutus ir overkotus. Mūsų kostume- 
riai visada būna pilnai užganėdinti musų darbu, todėl ir Tamis
tos jeigu norite turėti gerai padarytą padarytą siutą ar over 
kotą, tai kreipkitės pas mus.

J. V. ir V. BRAZIAI, 
6710 Superior Avė. Cleveland, Ohio.

^ = = = = =-’= ■= = = =.? =
Princeton 1257-K

Prospet 2420 Central 1766

THE F. W. ZIMMERMAN CO.
Generališki perkraustytojai,vinduotojai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojant, išlei 

džiam ir sukraujam.
3400 St. Clair Avenue

Rosedale 490-W. Princeton 1337-K į

LOUIS EISENBERG Bucksteins Aptieka. kur per pereitus dešimts metų tarnavo Jums išti- . 
! kimai, 2407 St. Clair Avė. persikėlė tiesiok skersai gatvę ant kampo St. 
i Clair Avė. ir E. 24 St. Būt labai malonu man matyt visus mano pažįsta- 
: mus naujoj vietoj.

Musų soda ir gerymo kambarys yra pavyzdingas.
RUCKSTEIN’S DRUG STORE

St. Clair Avė, kampas E. 24 St. CLEVELAND, OHIO.

Geležiniai tavorai. pečiai 
ir gazo įrankiai. Granito

Cuy. Princenton 1241-LRosedale 965 J.

Cinuojam, gazo įtaisymas, pečių taisymas, fornišus statom. Ska- 
linius ir žviruotus stogus taisoin. Parduodam visokius pečius.

6510 Superior Avė.
Arti Narwood.

BiTTERS

1169 E. 79 st. ? 
Cleveland, Ohio.

—PRAŠYK—

GERE8RU0T0

THE RDPPEL HARDWARE COMPANY

Cleveland, Ohio.

LASH’Stdalyką kaslink generalio- klau 
simo apie tarptautinę socialistų 
konferenciją Stockholme; kitos, 
kurios užduotimi buvo perkra
tyti ir sutvarkyti taikos išlygas, 
perstatytas įvairių socialistiškų 

(partijų. Komisija kaslink Stock 
i holmo konferencijos didžiuma 
I nutarė pasiūlyti, idant įvairių 
į krypsnių socialistų ir darbininkų 
i organizacijos butų reprezentuo
tos tame svarbiame susirinki
me ; kartu buvo išreikštas pro- i 

į testas prieš pasiryžimą anglų ■ 
! valdžios neišduoti delegatams 

■ pasportų.
j Belgai išreiškė sutartiną pro- 
• testą prieš dalyvavimą Stockhol 
mo konferencijoje. Jie, kartu 
su jų palaikytojais iš kitų kraš
tų, nutarė, kad Emile Vander- 
vėldę, Belgijos amunicijos mini- 
steris, turi pakelti, o Camille 
Huysman, tarptautinio sociali
stų kongreso sekretorius, priva
lo paremti pertaisymą komite
to raporto, idant tuomi permai
nyti nutarimą, kad socialistai 
nuo sąjungiečių valstijų neturi 
dalyvauti Stockholme. Tečiaus 
tas pataisymas tapo atmestas.

Tapo nutarta, kad konferen- _ _ _________
cija pirm kiekvieno veikimo pri- ka(j jje yra įsitikinę, jog Vokie- 

1!- x- -i tijos ir Austrijos žmonės negali-

tino nubalsavimo suteikiant,
BITERIOtečiaus, Lenkijai neprigulmybę 

tikroje to žodžio prasmėje. Abel 
nai imant, socialistai pageidau
ja pritaikinti tuos pačius princi
pus linkui visos Europos,; nuo 
Elzas-Lotaringijos iki Balkanų, 
neaplenkiant taipgi Triesto ir 
Trentino, — taip kad kiekvie
na vienutė liktų vėl suvienyta 
tautišku žvilgsniu su tuom kraš- 

i tu, prie kurio pageidauja prik- 
i lausyti jojo gvventojai. Gyvenimo abu du telefonai.

Socialistai 'pastebi, kad jie Ofiso Telefonas: Cuy. Central 1017-W

Dr. Wm. Rasing

PARSIDUODA 
VISUOSE 

ŠINKUOSE

PUSĖ STIKLO 
PATAISO SKIL
VI IR INKSTUS

PRIE ŽENKLO BALTO KRYŽIAUS GERIAUSI VAISTAI.
Muilas, perfumos ir daugybė iš Europos pargabentų vaistinių žoljnų.

Pamėgink mus.“ Gela>žinio Vyno”.

MARKET PHARMACY-APTIEKA
L. S. KREJCI. Savininkas

S 2601 LORAIN AVĖ CLEVELAND, OHIO
©

f ENPORTIŠKAS RECEPTŲ IŠPILDYMAS YRA NE ATSPŽJIMĖ, 
BET ŽINOJIME.

Atsargas, mitrus ir sąžiningas aptiekorius yra tas, kurs dir
ba ne spč-jūnu, bet supratimu.

Gi mes Kalime prisipažinti, kad pas mus yra išpildomi recep
tai su didžiausiu atsargumu, nes mes pažįstame gyduolių kokybę, 
sąstatą ir cempleciją. Viskas atliekama greitai ir teisingai.

Kuomet mes išpildysime Tamistos receptą, buk ramus, nes jis 
turės savo kokybę. Musų tabelis gvarantuoja. Kainos teisingiausios.

’ THE GEGENHEIMER DRUG. CO.,

skaito svarbiausia savo prieder
me priešinties kiekvienam pa
siūlymui, kuris permainytų tei- GYDYT OJAS IR CHIRURGAS 
sybės ir apsigynimo karę į už- i _
kariavimo karę, kas vėliau gale- Nlo 1 iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 va1 
«... Vnnflik- kare, šventadienias nrx> 11 iki 12 die-itų privesti pne naujų konflik- nos Seredoms ir Petnyčių va. 
tų. — Jie pageidauja tiK to- > karais nėra ofiso valandų.

i kios taikos, kuri ištiesų butų j Ofisas 1395 E 9 St
. • ■____ • anlv<r iii Vienas plokac nuo North Superior iteisinga ir ilga, — bet sulyg jų cleveland, OHIO. Į 
įsitikinimo tokia taika galima 
tik tuomet, kada visos tautos in- į 
kunys pas save demokratiškas 
įstaigas, kurios užtikrins joms 
apsaugą nuo dinastiškų pasikėsi- 
nimų, o taipgi nuo politiškos ir. 
ekonomiškos viršenybės.

Patįs socialistai išsireiškia,

— Ofiso Valandos —

Prekė 815.00

Prekė 835.00

Pagaliau?, jie suprato, kad tu- 
rint tokią muziką savo stuboje, "reke 825.00 
motinoms su dukrelėmis nereikės 
teip tankiai vaikščioti miestan ant 
teatrų ar operą, kur kiekvienas va
karas lėšuoja apie porą dolerių, o 
tėvų sumažės bereikalingi žygiai 
karčiamos na.

Ir galiaus jie suprato ir tą. kad 
jauni ją sūnūs, esant stuboje tokei 
muzikai, neturės laiko tsovėti ant 
kampo ir studijuoti tą amerikonų 
pradinę kriminalę mokyklą.

TOD&LEI PIRKO JIE, VIEN TIK DEL TO 
Prekė 8100.00 ««« TAMISTA.

Geriausia yra tokia muzika

Jas galima pirkti su mažu jmokėjimu ir ant lengviausių išmokėjimų
“DIRVOS" KNYGYNAS,

j 2004 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio.

7043 Superior Avė.
Kampas Addison Road N. E. Cleveland, Ohio

valo vienbalsiai jį užgirti; tą gi tijos ir Austrijos žmonės negali 
belgų protestą, taipgi ir kitus, sulaukti pageidiaujamos taikos, i 
pavesti apsvarstymui prieš Lon- • • " —”---------- —
dono konferenciją.

Delegatų dekleracija.
Socialistų organas Humanite 

paskelbė rugsėjo 2 d. deklaraci- 
ją, po kuria pasirašė Belgijos, 
Anglijos, Francuzijos, Graikijos 
ir Italijos atstovai, dalyvavę Lon 
dono konferencijoje, kur, sulyg 
jų pranešimo, sąjungiečių val
stijų socialistai išnaujo patvir
tino savo užsitikėjimą tiems 
principams, kurie buvo apskelb
ti prie pirmo atnaujinto susi
jungimo. ■'

pakol jie nepasiliuosuos nuo Į 
dabartinės sauvališkos valdžios 
ir neinkunys demokratišką tvar
ką, kuri sunaikins militarizmą.

Deklaracija baigiasi išvada, 
kad ši karė turi būti paskutine iš 
visų karių, tečiaus kartu pa
žymi, jog tą galima atsiekti tik 
tada, jeigu socialistai visų kryp
snių veiks-sutartinai linkui su
darymo taikos federacijos Su
vienytų Valstijų Europos ir Pa
saulio. Kadangi tik tuomi bus 
užtikrinta žmonių laisvė ir tautų 
vienybė, neprigulmybė ir savi- 

>tflda. -

Jeigu tu esi sergantis, be skirtumo, koki tavo kentėjimai nebūtų, ar
ba kaip tu nebūtum įpuolęs į nuliūdimą. Nenustok vilties, ateik pas mane. 
Su 81000 mano naujausios pagerintos pagelbos. Aš esu jiersitikrinęs, kad 
su X-Ray Mašina tikrai pastatysiu tave ant kelio pagelbos. Mano X-Ray 
mašina mato viduje teip gerai, kaip Tamista gali matyti iš oro. Ji man 
pasako teisingai priežastis ir praŠalina*visus  spėjimus. Jeigu mano iš- 
egzaminavimas parodys Tamistos kentėjimus neišgydomus, aš tau pasa
kosiu teip ir be jokio atlyginimo. Mano ofisas yra aprūpintas su naujau
siom mokslo prietaisoms gydymui vyrų ir moterių. Per šešiolika metų 
aš esu išgydęs tūkstančius žmonių. Ateik pas mane so pasitikėjimu. Ką 
'aš esu padaręs , dėl tūkstančių kitų žmonių, aš tą padarysiu ir tau.

Pavojinguose atsitikimuose užsitrucijimo kraujo pas vyrus ir motais, 
mes naudojam garsią preparaciją Prof. Ehrlich 606 (Salvarsan) *14  
(Neosalvarsan).

Aš kalba lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

5511 Euclid Are. Tarti 55 gatvės), antros lubos kambarį*  222. 
Ofiso valandos; 9:30 r. m. iki 8:00 v. m. Nedėliok 10:00 r. m. fld 1:VO ▼. m.

CLEVELAND, OHIO,

JLa7.lt
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Moteris ir šeimyna
BELGIJOS MOTERIS IR 

VAIKAI.
žemiau, telpantis staipsnis pa- , 

rašytas pasiremiant barono Mon 
cheur — Belgijos komisijos va
do — prenešimu, kurį jis suteikė 
pradžioje rugsėjo “The N. Y. Ti
mes” atstovui.

Dar tiktai vakar Belgija skai- ’ 
tesi viena iš svarbiausių centrų, 
kur ypač vaizdžiai apsireiškė 
žmogaus aktiviškumas. šian
dien gi mirties tyla apsiaustos 
to krašto kasyklos ir dirbtuvės. 
Del savo gyventojų Belgija tapo 
paprastu kalėjimu, aptvertu vo
kiečių durtuvais. Priešas atė
mė nuo musų viską — pinigus, 
vajgius, žalią medžiagą, maši
nas. Tapo sunaikinta visa pre
kyba, o kartu nustojo veikusios 
ir musų dirbtuvės. Supranta
ma, kad delei tų priežasčių musų 
darbininkai liko pastumti į be
darbės nasrus. Del aiškesnio 
atvaizdinimo aš nurodau prie
žastis, sustabdžiusias visą vei
kimą, kas ir buvo pasekme var
go ir nelaimių tų musų apgailė
tinų ir badaujančių žmonių.

čia Amerikoje dabar kiekvie
nas daug girdi apie nepapras
tai sunkų padėjimą kareivių mu
šiu lauke — tranšėjose. Tai 

'teisybe, dabartinis karės vedimo 
būdas yra daug baisesnis, negu 
žmogaus mintis galėjo persista- 
tyti pirmiau. Tečiaus kareivis 
leidžia laiką šitoje karėje daug 
linksmiau, negu nelaimingi na
mų savininkai, kurie pasiliko 
namie, žmogus mūšio lauke 
naudojasi protiško paskatinimo 
jiega kaipo savo rūšies nusira
minimu, ir jis yra atitolintas 
nuo atsakomybės vietos. Jis žino 
kad jo tėvynė rūpinasi ingi j imu 
pinigų, idant šiek-tiek tinkamai 
jį užlaikyti, pavalgydinti. Jis 
nejaučia kankinančio bado po 
savo marškiniais, ir kada jis jau 
priprato prie tokio gyvenimo, tai 
jam rodėsi, jog sveikiau miego
ti atvirame ore. Nėra abejonės, 
jog tai yra baisi mintis, kuri per 
sekioja dieną ir naktį, kad jis 
nežino to momento, kuris gali 
būti paskutiniu. Jo likimas taip 
gi nelengvas.

Bet prasišalinkime nuo tran
šėjų; ineikime į paprastų žmo
nių namus, nei į namus ikišiol 
sulyginamai turtingų žmonių, 
tai pamatysime tikrą šių dienų 
Europos skurdą ir nelaimę. Ro
dosi, kad visas karės liudėsis sut 
rauktas vjenon vieton ir visame 
savo baisume kabo ant nelaimin
gos mažos Belgijos. Tiktai įsi
vaizdinkite tautą, kuri gauna 
vos pusę maitnasties. Jeigu 
vienas asmuo gauna pakaktinai 
valgio, tai kitas asmuo turi ba
dauti Jus, pilnai gerai pavalgę 
amerikonai, vargiai galite sau 
peraistatyti vaizdą tos pusiau- 
nedavalgiusios tautos. Tuomi 
aš suprantu tokį asmenį, kuris 

• gauna pusę saiko valgio, teore
tiškai reikalingo delei palaikymo 
gyvasties nedirbančiam žmogui.

Tie iš musų vyrų, kurie gali 
surasti darbą, galutinai pasibai
gia delei nepakaktino maisto. 
Kūniškas atsilaikymas prieš ligą 
žymiai sumažėjo iš priežasties 
dalinio badavimo; priegtam, 
stebėtinai augštai pakilo mirtin
gumas. Aš mačiau statistiškas' 
žinias, kurios parodo, kad mir
tingumas begyje pirmų trijų 
mėnesių 1917 m. tarpe darbi
ninkų buvo pasididinęs pusket
virto karto, sulyginant su mir
tingumu tuom pačiu laiku pir- 
mesniais metais. Kasdien duo
nos maldaujančių linija darosi 
vis didesnė ir didesnė. Vienas 
iš Pašalpos Komisijos agentų 
praneša, kad tūluose Belgijos 
distriktuose skaičius, prašančių 
kasdieninės sriubos, pakilo nuo 
60,000 iki 400,000 bėgyje dvie
jų mėnesių.

Kiek laiko atgal tūlas Pašal
pos Komisijos narys atlankė mie 
stą su 1,000 gyventojų ir be pa
rinkimo perstatė, visą eilę na
mų, kuriuose gyvena paprasti 
darbininkai. Tas tyrinėjimas 

^^tai ką parodė:
1. Beveik be išėmimo žmonės 

i maitinasi Pašalpos Komisijos 
I suteikiamu valgiu, kuriame ran- 
| dasi mažai arba visai nesiran

da tokio maistingumo, kuris pri
tiktų prigimtiems valgio pro
duktams.

siduoda po 15 centu svaras, “DIRVOS” AGENTAI. PAS KU- ’ DTI’ftC Ctltut Z1AITI VKtnnc 
morkvos — 
čiaus neapsimoka ir kalbėti apie 
valgio produktų kainas, kadangi __ ________
sunaudotojai visai neturi pinigų, B. L T, K.t 851-853 Hollins st., 
idant nusipirkti reikalingu daik- Batamore, M<L»
. , ' A. Pilipavičius, 437 So. Paca st,

‘ Baltimore, Md,
Pagalios Komisija praneša, A- shn^j

kad laike paskutinių mėnesių a. F. Swetra, 2 Miil sl, 
valgio įvežama taip mažai, jog1 . D Law^nce\J?^i.

- . . . A. Ramanauskas, 101 Oak sL,
apie 3,000,000 gyventojų turi i Lawrence, Mass. 
maitinties savo krašto produk- T- p- Knžanauskas,102E. Centre sL,

• oDcnaudoon, jtr.-
tais; 2,000,000 žmonių turi gauti K. C. Kazemekas, 797 Bank st, 

'valgį iš šalies—^yrjiems-turi M x 33

“Ateitis”, 366 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

V. Gelevičia, 98 John sL. 
New Britam, Conn.

B. P. Miškinis, 35 Arthur st, 
Montello, Mass.

A. Strumski, 184 Grand st,' 
Brooklyn. N. Y.

J. A. Ignotas,.46 So. 22-nd st, 
Pittsburgh, Pa.

J. A. Katkus, 2204 Forbes st, 
Pittsburgh, Pa.

J. Naujokaitis, 47 Planet sL, 
Commercial Rd. E.

A. Pilipavičius, 437 So. Paca st, 
London, England.

B. L. T. K. 851-853 Hollins st, 
London, England.

P. M. Yurkenas, 119 Bank st, 
1 Elizabeth, N. J.
Geo. Bubnis, 851 Hollins st, 

Baltimore, Md.
J. P. Chupas. 491 Main st, 

Ansonia, Conn.
F. Maselskis, 79 Buckingham st, 

Hartford, Conn.
Mart. Valinčius, 36 Walnut st, 

New Haven, Conn.
A. R. Zokaitis, 98 Bissell st, 

So. Manchester, Conn.
M. S. Alyta, 23 Congress Avė, 

Waterbury, Conn.
K. Balčius, 5 Harriett avė, 

Waterbury, Conn.
Pet. Budrick, 858 W. 33-rd st, 

... - . , Chicago III.
kams, kuriuos jie mato aplin-ijj- kovojimo už Lietuvos nepri-; C. Ruplen, 1618 So. Main avė..

kui savęs. gulmvbę; 2) Remkime tik tuos j Vnion »ve„
Pasitaikė pastebėti nemažai biznierius kurie lietuvių reika- } į"drrectlonviUe

darbininku, kurie eina paskir- ^us lemia, 3) Remkime tik tuos; Sioux City. Ia.
ton vieton atlikti savo užduotis profesijonalus, kurie lietuvių rei P. S. ^“į^^Pįeasant st, 
su beveik tuščiais pietų ryšu- kalus remia; 4) Ne laikykime Aleksoms, 191 Oak st, 
Ka,-S. __ išdalies o kain-kada už gerus tėvynainius tu visų, ku- Lawrence, Mass.naib, — įsaanes, o Kaip-Kaua . 6 . •= - . j. p. Gasiunas, 123 Danforth avė,
ir ištisai, pietų valgis susideda ne lietuvių .reikalų neremia. pittsfield, Mass.
tik iš smulkiai supjaustytų bat- Remkime tik tas bažnyčias, ku- J- Gudina^t^e£ ave” 
vynių, kuriais maitindavo ra- i’i°s ne kad lenkams lietuvių — 
guočius. šitie darbininkai pas- aukas atiduoda ir krauja svetim 
tebėtinai nupuolė svarume bė- tauciams vyskupams milijonus, 
gy-je trijų mėnesių šių meių/į-v Amsterdam, N. Y.
abelnai imant, — nuo 10 iki 40 tankias kolektas ir iietu\ iu rei- p giaučiulis, 266 Clinton st. 
svarų. Balandžio mėn. darbi- kalams. t v v
nmkai paskelbė generalį streiką, Dabar yra toks Lietuvos isto- _______ ,
nurodydami, kad jie pristigo jau rijos laikas, kad galima lengvai lPet- Mu<x“gaįĮ3pan^f. y^’’ 
spėkų delei darbo tęsimo. Ne- pamatyti, kurie iš musų yra tik- ‘ a. Arlauskas. 575 Jos’eph st, 
buvo‘statoma skirtumo taipe ri tėvynainiai ir rėmėjai musų j. ClSfond avė,

darbdavių ir darbininkų, nebu- visos tautos aspiracijų, o kurie Rochester, N. Y.
vo reikalaujama išrišimo jo- yra šiaudadušiai ir gaudagra- A- Budrischen^:t#Sy”nNt Y. 
kių nesutikimų, bet tiktai nuro- šiai. Lietuvos istorija turi da- j. Jonušas, Bos 327, 
doma neįstengimas atlikti dar- bar registruoti visus Tėvyflesįj Matau^a°rd’ J' 
bą delei dalinio badavimo. ištikimus sūnūs ir atskirti visus ’ * Springfield, O.

Pas Pašalpos Komisiją atėjo!tuos iš lietuvių šeimynos, kuriejJ- Braza!^vĮ^d^Qerdeen ave‘‘ 
apie 20 moterų, pačių augščiau‘iš lietuvių vargų juokiasi. " ----- •- ’-= —
perstatytų darbininkų, su prašy

_ 19. „o -r/ SIUOS GALIMA GAUTI VISADOS - po 13c. svaras. Te- MSI PIRKTI “DIRVĄ” KAS SAVAI 
simnka ir kalbėti apie T£ Už 5c. ARBA UŽSIRAŠYTI

ANT METU-

2. Daugelis šeimynų tankiai •
pirmiau suvalgo Pašalpos Komi- i 
sijos suteiktą valgio saiką, taip . 
kad pusei savaitės skiriamos į 
duonos toli gražu nepakanka• 
iki gavimo naujos. Tokiu budu 
tūkstančiai yra priversti būti ' 
daugiau negu po dieną savaitė- 
_je_visai be valgio namuose. ___

3. Vadovaujančia taisykle yra 
taupymas valgio, valgant du 
kartu per dieną; kad užslopinti 
bado jausmą, šeimynos eina 
gulti be vakarienės.

4. Ypatingai kenčia, moterįs; 
ir vyresnieji vaikai, kurių ne
prileidžia prie sriubos gavimo, i 
kadangi reikalinga suteikti dalį( 
gaunamos duonos tėvui, kuris' 
be to visai negalėtų atlikti kas
dienio savo darbo.

5. Darbininkai randasi nepap
rastai nusilpusiame stovyje, 
kadangi jų spėkų ir energijos 
išaikvojama daugiau, negu jos 
gali pagaminti suteikiamas val
gis.

Tas patsai Pašalpos Komisijos 
agentas pažymėjo, kad žmonės 
gyvena ant tiek blo^se išlygose, 
kad net vokiečių kareiviai tan- (Tąsa nuo 4 pusi)
kiai iš pasigailėjimo atiduoda< i) Neremkime tų organizaci- 
dali savo aprubežiuoto valgio jų, kurios neremia augščiau mi- 
badaujantiems mažiems vai- nėtų dalykų — šelpimo lietuvių

suteikti valgį Pašalpos Komi
sija (arba pusę tiek, kiek reika
linga gyvasties palaikymui).

Nežiūrint ant visų pastangų 
iš vokiečių pusės, idant atkreip
ti tuos badaujančius belgus 
prieš Angliją ir jos sąjungie- 
čius, o kartu sunaikinti pasitikė
jimą amerikonų labdarystei, 
man yra malonu pranešti, kad 
mano vientaučiai nesiduoda suk
laidinti. Jie žino, kur randasi 
jųjų draugai, ir jie jaučia giliau
sią padėką linkui Suvienytų 
Valstijų žmonių už jų tvirtą 
draugiškumą ir malonumą.

J. G.

ATKREIPKITE DOMĄ VISL

t F. Shnipis, 45 Roosevelt avė;, 
Detroit, Mich.

J. Šulcą, 175 Cardoni avė., 
______  Detroit, Mich., 
šių metu bet nesidrovi bažnyčioje daryti P- J- Labas, 10 Swan sL, 

•____________ . ......................... . ... . Amsterdam. N. Y.

Binghamton, N. Y.
J. J. šlikas, 31 Hudson avė., 

Brooklyn, N. Y.

DRAUGYSTĖS, KURIOS 
TORI “DIRVĄ**  UŽ 

ORGANĄ.
DETROIT, MICH.

LIET. LITERATŪROS IR MOKSLO 
DRAUGUOS VIRŠININKAI.

Pirminiu. M. Vošvila, 169 Greeley avė., 
Pirmininko pagelbi. A. Bagdonas, 
Užrašų sekretorius J. Dikčis, 

86 Finley avė.,
Finansų sekretorius F. Praškevičius, 
Iždininkas A Mitrikas,
Iždo globėjai: Jonas Balčiūnas ir J. 
Latonas.
Tvarkdaris J. Vaitekūnas.

R.

pirmas nedėldienis kiekvieno men., 
3-čią vai. po pietų Lietuvių šv. Jur
gio parapijinei svetainėj, ant West- 
minster ir kampas Cardoni avė.

Liet. Liter. ir Mokslo Dr-jos nariai 
maino knygas kas pirmas nedėldienis 
taikia susirinkimo, nes knygynas ran
dasi susirinkimo svetainėje.

Knygiai. J. Bandža ir J. Skeperis 
knygyno ižd. J. Mitrikas.

Literatiškas Komitetas A. Abyshell 
ir F. Proškevičius.

LIETUVIU PILIETINIO KLIUBO 
VALDYBA DETROIT,. MICH.

Pirmininkas K. Nausėda, 
Vice-pirmininkas P. Lapeikis, 
Nutarimų rast. M. Asevičia, 

240 Cardoni Avė,
Finansų rast. St. Nausėda, 

83 Milvell Avė, 
Užrašytojo organo ‘‘Dirvos” LP. 
Kliubo nariams J. Naujokas,

217 Cardoni Avė, 
Korespondentai taisiklių: J. Šulcą ir 
J. Šnipas.

P. S. Kliubo susirinkimai būna lai
komi antrą nedėlę kožno mėnesio ant 
2:30 po piet Schulte Svetainėje, 
Gratiot ‘
Iždininkas V. Milkevičia, 

2163 Russell SL,

VALDYBA L. S. K. ŠV. KAZIMIE
RO GVARDIJOS.

Pirmininkas F. Peczaitis,
1399 Giddinge Rod N. E. 

Vice-pirmininkas A. Deresevičia, 
1942 Oregon Avė, 

Nutarimų rast. J. Keidis,
8022 Bellvue Avė. N. E. 

Finansų rašt. R. Czuta,
5609 Bonna Avė, 

Iždininkas A. Siličkas,
8022 Bellvue Avė. N. E. 

Kasos globėjai: A. Višniauskas,
1532 E. 33 st,

J. Skodis.
2110 Lakeside Avė, 

KAIRŠKA VYRIAUSYBĖ: 
Kap. J. Rakauskas,

10006 Parkwiew Avė.
OFICIERL4I:

P. Šarkauskas, 1301 E. 55th Street
J. Maksimavičius, 1279 E. 60th Street 
F. Pieeaitis, 1399 Giddings Rd, 
J. Urbšaitis, 1087 East 68th Street.
J. Gaidelis, 1402 Oregon Avė.
Signalistas J.Šalčius, 1399 E. 41st Str.

L. S. Šv. Kazimiero Gvardijos su
sirinkimas atsibus kožno mėnesio 
antrą Utarninką vakare, nuo 7:30, 
Povilausko svetainėje, 2452 St. Clair

Atminti, kad kuomet vaistai yra reikalingi, tai nėra ne vienos 
aptiekus bile kur, kuri gali duoti geresnes vaistų rūšis su sudėjimu di
desnių rupestingimų kaip Tamista visuomet gausi čionai

Atminti, kad kuomet Tamista nori gerą patarnavimų, Tamis
ta esi priverstas suprasti laipsnį prie kurio mes einam, kad dažinot 
kad Tamista esi užganėdintas.

Atminti, kad kuomet yra klausymas sutaupinimo pinigų, mes 
išpyldom savo pusę per užlaikyma rūšį ir nužeminimą prekės.

Atminti pirkti čionais visuomet, jeigu Tamista nenori turėti pir
kimo apgailiayima.

Jeigu Tamistai kuomet reikės gydytojaus, ateik pas mus, mes 
turim du gydytojus dėl jūsų patarnavimo.

Mes kalbame visas svetimas .kalbas.
SUPERIOR DRUG CO.

Superior Avė. corner E. 34-th St., 
Cleveland, Ohio.

Pirmos rūšies ir žemiausios prekes. :

Aš galiu padėt tau būt sveikam. Mano Chiropatiškas sutai- 
symas padarys tavę SVEIKU ir LINKSMU. Aš išgelbėjau 

daug Lietuvių. Kodėl neleidi man išgelbėti tave.
Aš padarisiu-atsargų ir rūpestingą < J B— B 
išdestimą-analizą, tavo atsitikimo ir wI 
pasakysiu kas kenkia tau..

273

,Phone Eddy 1356 Valandos: Nuo 2 iki 5

CEO. M. THOMPSON, , su.s
Chiropatas,. Į namus irgi lankaus

SUITE 22, SAVOY BLDG.
E. 103 ir St. Clair Avenue, Cleveland. Ohio

ir Princeton 1958-K.

Cleveland, Ohio.

IS

t

Tel. Princeton 1834-K

THE WILtlAM S1TTER CO.
Slovenski auksoriai ir laikrodinin

kai, Inkorpuruoti per teises Ohio val
stijos. Didžiausia sankrova geriauso 
aupso, laikrodžių, deimantų ir t.t. už 
vidutiniškas kainas.

Gramafonų ir rekordų lietuviškoj 
kalboj. Męs esam laikrodininkai iš 
Europos ir sutaisom bile kokį laikro
dį, amerikanska ar europinį ir garan- 
tuojam ant vieno meto.

Ateik pamatyt mus, ir busi užtik
rintas. t

THE MILLIAM SITTER CO. 
6120 SL Clair Avė-

£ 
g H

Dovanos! Dovanos!
Duodu dovanu 50c. ver

tės, kuris užsirašys Dirvą 
ant metų. Tik vienišiams

I
Ar Tamista esi savininku vienos | 

iš musv Grafonoliu?

R. Kruopis, 7916 Pulaski avė., . t • i ? Cleveland, O.
Tad Visi tie, kuriems Lietuvos J Kaupas, “Dirvos” apg. agt, 

mu apsaugoti darbininkų šeimy- likimas rupi, spieskimės į vieną Cleveland, O.
nas šitame apskrityje. Jų prie- krūvelę prie Neprigulmybės Fon Tadas aV€’’
šakyje ėjo moteris, iš kurios vei- de, aukaudami į tą fondą kiek- C. Selickas, 6202 Heisley avė, 
do matėsi jos inteligentiškumas vieną mėnsį kiek mes išgalime, j šukisU^^Oregon avė, 

ir kad ji netolimoje praeityje bu- iTaip darvdami, statome tiltą per Cleveland, O.
vo pripratusi prie lengvo gyve- ‘ Lietuvos’vargų juras; tuo tiltu St' ^’cfevlknd,8^“6^ 

nimo. Ta moteris stengėsi, Lietuva galės pereiti į neprigul-. F. Gaižauskas. P. O. 
perstatyti vargus ir kančias > rayiės kraštą. 
300,000 žmonių, gyvenančių to-1 
je srityje; — jie net perpuolė iš ■ _ ___________
susigriaudinimo,—pasirodė, kad

Redakcijos Atsakymai

A. Rūkas, 2544 E. York st, 
Dr. A. Zimontas. Philadelphia. Pa.

Ant. Yaskauskas, lu66 Wood st,
i Philadelphia, Pa.į J F. Valkauskas, 1336 Rosedale sL, 

Pittsburgh, Pa. 
I,K. Vidžys, 48 16 si, 
H . Pittsburgh, Pa. 

K. Žukus, 3348 Ojos sL, 
Pittsburgh, Pa.

Mažai šnekantis (Wilson,Pa). M' Kupe?&^St^
Ačiū už raštelį; rašinėkite tan- į T. F. Ruseckas, 1406 Sos Main st, 
kiau. stengdamies suglaustoje c ^orth Main st,
£_____ • .:__ n 1__ : ___ _____________________ -n.

ji buvo bado šmėklos nasruose. į 
Visiems tokiems žmonėms ir de- * 
legaeijoms Pašalpos Komisija Įv 
gali pasakyti tiktai tą, kad jie į 
padalys kas galima ir pasis-i 
tengs pagerinti jų ateitį. Die-| 
ninis maisto saikas susideda ’š,f^rTnoje nušviesti vietos bei apie Pittšton, Pa.

300 gramu duonos. 16 gramų ry-, • gyvenimų h- ju-:J- p*.  A">rilrht *ve'
žu. pupų ar z,rn>ų, 13 ■ b. vmfckSS&rfM-
lašiniu ar tauku, kiek silkes, .. ,*  .. ,, , . i _ { Wilkes Bazre, Pa.
kavos ir kitu daiktu vieno litro' ^a,navertls (Londonas). La- VL Barauslcas, U9 Middie avė., 
ka\OS ir kitų da U, ^aj gvarbu. jųS nuolat pa- j Wilmesding, Pa.
paprastos sriubos, 20 gramų cuk,^^ žinutes .. tolimos Ketu ĮT. Vegela 1029%avė., 
raus ir 3 gramų sviesto. Tas vi j kftloniins A^u. — Nu-! Ch. Yutis, 1317’Centre avė., 

Sheboygan Wis6.
P. Mikais, 613 7-th avė., 

Mihvaukee, Wiss.
PeL Vaitekūnas, General Delinery 

Detroit. Mich.

' vių kolonijos. Ačiū.
svieskite kiekvienos liet, draugi
jos veikimą.

P. Aukštikalnis (Nevv York).
, „ : Butu puiku, kad Tamista kas sa-

Bereikalmga kalbėti apieį vai- Į vaįtę vieną.
gio produktų kainas Belgijoje.. R^ykite trum-
Pirmiansiai reikia pažymėtii tą.Į tik faktus.
kati tulu daiktų visai negalima

• . . .. ■ . ~ : Stasys Klimaitis (Roche-gauti. Pnes išvažiuojant as su- > ; .
; • • , j i ster, N. Y.) Jusu rezohuci-žinoiau, kad praktiškai mėsos . „

. ' I t Ja tipls sekančiame D. num.visai nėra. Londone, Paryžių- • ..... , . . , . ..- o Malonėkite nuolat atsilankyti suJe ir Romoje p^kelbtos tam
vadmemos .*«<* ’>• J"“““' p. |,s (Beltimore. Md.) 
Belgijoje gi kiekviena diena yra korespondencija-
be mėsos. Man pranešė, kad že- Ac,UOJar"e korespondenciją, 
miausra rus.s pusiau parodu- KMlausI(a (Pittšton. Pa). 
s,os versmnoe, kun dar ūon „Dirvde„ a„traiū
dastatoma. parsiduoda po 7 į kowski klausdama io 
frankus už kilo, kas reiškia 70 Į> Boczko^sk; ktousdama jo

, 4i.-i.~-u -laiške Tamista atsikreipi j p. W.centų svaras, saitai užlaikomi 
kiaušiniai parsiduoda po 50 san
timų kiekvienas, arba apie 
$1.20 tuzinas. Pieno sunku 
gauti litrą už 70 santimų, žem
dirbystės srityse, abelnai imant,. 
beveik visos karvės išskerstos. 
Daugelis P»elgijos vaikų išmirė; 
išimtinai delei pieno stokos, ka- į 
dangi pienas dastatomas iš kai-: 
my-ni.škos valstijos. Sviesto kai- • 
na pasiekė augščiausio laipsnio 
— $1.75 už svarą; jį gali gauti 
tik turtingesnieji. Bulvės par-

viskas sudaro 1,130 kalorijų 
maisto į dieną, t. y. pusė reika
lingo maisto dėl palaikymo gy
vasties nedirbančiam žmogui.

gyventojams.
JUOZAS SAUNORAS. 

829 CHfford Avė.
ROCHESTER N. Y.

Prekė $25.*,
Pirk vieną už “cash” arta ant lengvų

Prekė $35.00 
išntokėjnmų. Išgirsk savo dainas teip kaip girdėjai Lietu

Nėra jokios priežas- 
- ties, kad Tamista ne- 

1 turi vieną musų gra
žių grafanalų.

Ant randės du puikus sto
rai ir tinkami visokiam bizniui 
ir labai puikioj apilinkėj.

vieni atgal. Taigi snlig naujau
sių reikalavimų ir visais paran
kamais. 6712 Superior Avė. ir 
1306 E. 68th Str. Kreipkitės: 
6710 Superior Av. Cleveland, O.

+ Phone, Residencija, Eddy 890-J J

I Ik. J. F. EVANS l
7. ❖
❖ Gydytojas ir Chirurgas *
j- Ofisas St. Clair ir E. 103 SL T

8 vakare. +
Residencija, 10604 Gooding X

Savoy Tbeatre Bldg.

Valandas: Nuo 8 iki 9 rymetį, 
nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki

Cuy. Central 8473-R

]QE

$2.991 dieną $2.«0 { valandą

Baigusi šitų mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

2007 SL Clair Avė, 
CLEVELAND, OHIO.

JUMS «£RIAUS PATIKTŲ
Geri w Lietuva" laikraščio agentai 

lengvai padaro |K» $2.00 j valanda iiuo- 
sū nno ctarbn latfa.

Turite padaryti.
Jr - ncrrikataujate savo 4 a r b o 
Klanskitc pbtrvnitj informacijų, rašyda*

L. Bednarski
OIO parduoda

Namus ir Formas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI.

Fleet av.

voj.
20 dieną kiekvieno mėnesio mes gaunam naujas Lietu-

viskas rekordas.
Ateik ir pasiklausyk jų.

Augšto laipsnio laikrodžiai. Deimantai,
Aukso ir sidabro tavorai.

MUSŲ SPECIALTŠKUMU YRA TAISOMI LAIK 
RODŽIAI IR KALRODĖLIAI.

FRANK ČERNE
AAJKLSORIUS

6033 S. Clair Avė. Cuy Princeton 2993-L. f

Daktaras Cowdriek, didelis specialistas, į Clevelandą pargabe-
no ypatingas mašinas tyrinėjimui ligų moterių ir vaikų. Čia jis 
duos didelias pasekmes, kokias duoda didžiausios ir garsiausios Eu
ropos klinikos. Primint reikia ir tai. kad atlyginimas yra veik 
nieko, sulyginant su gydymo pasekmėmis, kokias galima atsiek per 
jo X—Ray egzaminavimą, kiekvienam ligoniui. Nedaro skirtumo 
kokius egzaminavimus perlėktai ar kaip seniai sergi, leisk apie sa
vo ligą ištirt ir pamatyk ką jis gali.

AR TURI
Pilvo skausmą, 

katarą? Skilvis 
ar pūslės kliūtis? 
Reumatizmą f- 
kepenų ligą? G 
vos skausmą, k 
stipaciją? Su 
dnsį kraują, dieg
lius ir šonų skau
dėjimą ? Nerviš
kumą, įsisenėju
sias ligas Plau
čių ir kitokias Ii 
gas?

ir pareiga

Tvo Proga

$1090.00 X—Ray vartojamas egzaminavimui ir gydymui

rankumo ikišiol 
sergantiems žmo
nėms Clevelande. 
Męs patariame 
leist save egza- 
mrtuon tuojaus. 
Ne atidėliok, nes' 
atidėliojimai di
dina pavojų.

patarimo kaslink suorganizavi-Į 
mo kooperativiškos bendrovės.
Kadangi Tamista ne į mus krei- > 
pieši, tai mes nieko plačiau ir j 
neaiškinsime. Galime tik paste
bėti, kad geriausiai tame reikale: 
atsikreipti į žymesnių koopera- 
tivių bendrovių tvarkytojus-or- 
ganizatorius bei raštininkus.

Union 733-R 
lai——JE

Jeigu Sergi

SKAITYKITE IR. 
PLATINKITE 
“DIRVĄ”.

“LIETUVA”
814 W. 33r4 St. Ctlicsge. f H.

A. Rūkas, iš Philadelphia, Pa. “Dir- į 
vos” yra įgaliotas agentas užrašyneti Į 
“Dirvą” po Philadelphiair apielinkės. 1 
Todėl, kur tik jis atsilankys, be jokios 
abejonės galite užsirašyti “Drivą” ir 
užsimokėti jam pinigus, lygaii, kaip 
musų ofise. “Dirvos” Administracija, i

Eik tuojaus ir leisk šitam specialistai save ištirti, tada tikrai 
žinosi savo ligą ir esi galimu išgydyt, nes jo gydymas yra davęs ge
riausias pasekmes daugelyje atsitikimų. Daugybė gydančių maši
nų, iš viso pasaulio sugabentų, randasi jo gydykloj. Nieko nereiškia 
kokia ir kaip sena tavo liga, bet tuojau eik ir. jei daktaras pra
dės tave gydyt, pildyk jo paliepimus, o pamatysi, kaip tuojau paju
si sveikatoj atmainą. Tas jau buvo nevienų kartą. Matykis su dak
taru ir pasitark su juom, papasakojant jam visas kliūtis.

Dr. Coudrick “2047 E. 9 SL

* 4-Įos tab«w
Specialistas w Clevduid. Ohio.

Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4 ir 6 iki 8.
Nedėldieniais nuo 10 iki 1.

'ieį££



No 45 LAPKRIČIO 9 D. 1917.

MIKO PETRAUSKO KON
CERTAS. — GRYNAS DAI- 
EĖS VAKARAS, KOKIO DAR 
CLEVELANDE NĖRA BUVĘ, 
lapkričio 11 d., nedėlios vakare, 
“Acme” (Germania) salėje — 
2416 E. 9 St. atsibus — pirmu 
kartu šiame mieste— garbaus 
musų kompozitoriaus_ beimuzi-
kos-dainos mokytojo Miko Pet
rausko koncertas. Apart paties 
Miko Petrausko programo išpil
dyme dalyvaus dar keletas žy
mių lietuvių dainininkų,. tarpe 
kurių galima paminėti vieną iš 
gabiausių kompozitoriaus moki
nių, būtent — p. A. Sodeiką (iš 
Scranton, Pa. (basas), o taipgi 
p. Fr. Rimkus ir p-rii Greičienė; 
priegtam bus atlikta kele
tas dalykėlių ant smuiko ir 
piano. Išviso programan ineina 
22 numeriai.

Tai bus grynos dailės bei mu
zikos vakaras. Gal daugelis iš 
lietuvių mano, kad gražius dailės

reiktų daug ko ir stebėties, — 
kadangi tamsa visados priešin
ga šviesai, blogas — gerumui. 
Bet dabar tokiu priešu pasirodė 
esanti tokia ypata, kurią reikė
tų skaityti inteligenška ir ku
rios užduotimi yra auklėti žmo- 
nyse dailės, grožės ir prakilnumo 
jausmus, — būtent — vietinis 
lietuvių parapijos klebonas Ha- 
laburda.

Labai gaila, kad atstovas ka
talikų bažnyčios, kuri visados re

priduotos iki utarninko ryto. 
Platesnės žinios bus paliekamos 
sek. numerio korespondencijų 
skyriui. ■ 4

Tikiu, kad visi suprasite mano 
nuomonę ir pageidavimą kas- 
link vietinių žinių. Lauksiu....

J. Gedminas.

dėtinis, Dr. Bilt, pažymėjo, kad 
didžiuma tų vaikų mirė delei 
stokos tinkamo užsilaikymo mo
tinų prieš gimdymą ir laike gim
dymo. Apart to, 700 kūdikių gi
mė negyvais, tokiu budu delei 
neprižiurėjimo žuvo 1332 vaiku.

Idant perkirsti tą blogą pra
džioj ateinančių metų bus suor
ganizuotas tam tikras biuras, 
kuris rūpinsis motinų bei vai-

narikauliams ir vištakiams. 
Užsisakyk jo tuojaus. Ra
šyk šiądien šituo adresu:

CROWN PHARMARY, 
2812 79-th St. D. D.

CLEVELAND, OHIO.

$1 PAVEIKSLĄ PILNO DIDUMO

PLATE
Nukirto lietuviui pirštus. Lap

kričio 3d., subatoje, Jonui Valai
čiui, kuris dirbo Parish & Bin- ■ kų likimu. Tas bus atsiekta su 
ham komp. dirbtuvėje, tapo nu-.pagalba tam tikrų pridabotųjų

---- į nai pasekmingai veikia, 
Progresyvių draugijų sąryšio. Bostone ir St. Louis.

vakaras. Lapkričio 4 d. atsibu- • —
ivo P.'D. S. gana : įvairus vaka-j EXTRO!
Iras. Tapo sulošta vieno akto*  Pigiai parsiduoda nauja labai 
Į komedija, “Nenori valgyti duo- Į puiki dviem gulėti lova.
j nos — graužk plytą.” Vaikų I Klauskite barzdaskutikloje.

8403 PULASKI AVĖ.

pav.,

žvilgsniu koncertus gali sūreng- i keIbiffiUS> dar bloškė jais kar- 
mpntiV i k'Jirl IIP- . ■»

muziką ir giedojimą — ir kuri 
nuo senų laikų iki šiai dienai 
buvo dailos auklėtoja ir globėja, 
stengiasi prieš tą dailą ko- Į 
voti ir kartu sukelti prieš ją pla
čią minią. Tai labai skaudus Į 
musų gyvenime apsireiškimas, j

štai kame ta klebono Halabur-i draugijėlės nariai padeklamavo 
dos kova. — Kuomet p. T. Rim- daug eilių. “Mirtos” choras 
kus nedėlioję, lapkr. 4 d., nuėjęs sudainavo kelias dainas; vyrų i AR TAVO KOJOS PRA- 
palei bažnyčią pradėjo dalinti trio sudainavo dainutę, kurią į 
išeinantiems po pamaldų žmo-j publika privertė atkartoti. Taip-| 
nėms paskelbimus apie Miko, gi buvo atliktas pasekmingai — 
Petrausko konertą, tai prie jo, I dialogas “Pasikalbėj. Maikio su 
visai nepastebėtai iš užpakalio, 
priėjo kleb. Halaburda, su in- 
tužimu išveržė iš p. T. Rimkaus

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

Cuy Princeton 1539-R.

TIK KĄ IŠĖJO Iš SPAUDOS

Visos Lietuvos Žemlapis
Sutaisė ir išleido M. šalčius.

Žemlapis parodo sienas, kokios turi 
buti laisvos Lietuvos.

Kauniečiai, vilniečiai, suvalkiečiai 
ir Prūsų lietuviai ras ant jos savo 
bažnytkiemius, miestelius ir miestus.

Žemlapis didumo: 24 colių ilgio ir 
20 pločio, spalvuotas, spauda aiški ir 
Įskaitoma.

Kaina 60 centų.

ti vientik svetimtaučiai, kad lie
tuviai neturi tam reikalingų spė
kų. Ne, šitoksai manymas klai
dingas, kadangi lietuviai suren
gia ant tiek gražius 
kad jais gerėjasi ir, 
eiai, net autoritetai 
dailės srityje. Tą 
Miko Petrausko surengti koncer- 
tai-vakarai Bostone, Brooklyne, 
Philadelphijoje. šituose did
miesčiuose Miko Petrausko kon
certai turėjo pilną pasekmę.

Kiekvienos tautos kultūra nu
tveriama sulyg jos dailos, bū
tent — muzikos, dainos, teatro, 
literatūros, skulptūros ir tt. 
i lietuvių dailę pradeda atkreip
ti domą visas pasaulis. •

Čia gi, Amerikoje, apie kiek
vienos lietuvių kolonijos kultū
rinį stovį galima spręsti sulyg 
jos narių pakilimo dailės žvilg
sniu — kaip tinkamai sutvarky
ti ir veikia chorai, teatralės drau 
gijos ir kaip lietuviai lankosi su
rengtuose dailės vakaruose.

Clevelando lietuvių kolonija— 
tai viena iš didžiausių lietuviš
kų kolonijų Amerikoje, — dides
ne už Bostono, Philadelphijos, 
Baltimorės. Taigi clevelandie- 
čiai lietuviai turi nepasiduoti 
kitų vietų lietuviams — cleve- 
iandiečiai privalo. pasirodyti, 
kad jie yra augštai pakilę kul
tūroje, kad jie supranta ir moka 
branginti dailę, muziką, dainas, 
— jie, galop, turi parodyti, kad 
jie gerbia ir tos dailės skleidė- 
jus-muzikus ir dainininkus. 
.Juk kiekviena iš kulturiškesnių 
tautų stengiasi kaip galint tin
kamiau pagerbti savo vientau
čius dailininkus bei muzikus, tai 
gi ir mes pasistengkime parody
ti, jog ir mes ištiesų branginame 
ir gerbiame musų nenuilstan
čiai veiklų komp. ir veikėją dai
lės dirvoje — Miką Petrauską.

Nėra abejonės, kad Clevelan
do lietuviai ir šiame atvejuje pa
rodys, ką jie gali. Jei Bostone. 
Brooklyne ar kur kitur Miko 
Petrausko koncertuose buvo po

koncertus, 
svetimtau- 
muzikos ir 
patvirtino

tą-kitą dalintojui ir, “laiminda
mas” koncerto rengėjus, p. T. 
R. ir gerb. Miką Petrauską, pra
sišalino. Priegtam, tą pačią die 
na per pamokslą irgi “puikiai” 
perstatė klausytojams rengiamą 
koncertą ir g. kompozitorių.

Abelnai. iš viso matosi, jog 
musų bažnyčios atstovas atvi
rai ir atkakliai kovoja prieš dai-

KAITUOJA, 
Jei’ prakaituoja, tuojaus 

užsisakyk Pedisino. Ar ži
nai, kad prakaitavimas nai- Pinigus siųskite money orderiais 

kiną kojų nervus. Ar žinai, 
kad nervams susinaikinus, 
kojos negali dirbti? Ar ži-' 
nai, kad žmogus geromis į 
kojomis uždirba daugiau? 

į Jei žinai, tai kodėl nesigy-, 
idai savo ligos? Užsisakyki 
; tuojaus didelę šeimyninę; 
krabelę Pedisino už vieną' 

i dolerį-
Pedisin tai vienintelis vai- į 

.Jis neleidžia; 
lęs gaisras Operos name ‘ ant! kojoms prakaituoti, smirde- , 
Euclid Avė. Po keturių valandų ti, atima pailsimo jausmą ir! 
sunkaus veikimo i 
pasisekė, sulaikyti gaisrą, 
daryti nuostoliai siekia 
$20,000.

Tėvu”, ypač gerai atliko rolę; 
Maikis, — vėliau pasirodė, kad 
tai buvusi mergaitė. Progra
mas užsibaigė prakalba, kurioje 
kalbėtojas paaiškino, iš kokių 
draugijų susideda tas sąryšis, 
kuris parengė šį vakara ir kokis 
tų draugijų tikslas; taipgi užsi-į 
minė apie miesto valdininkų rin-; 
kimus.

Žmonių buvo pilna svetainė. ' 
S. '

Gaisras Operos name. AnkstiIdi 11 --------------- ---------------- i _
lę, prieš muziką, panaudodamas ryte, pereitą subatą, buvo iški-, Stas KOjOHlS.
toje kovoje net fizišką spėką. 
Vieton meilės, vieton gražumo ir 
švelnumo musu dvasiškas tėvas 
panaudoja piktumą,- pagiežą, 
žiaurumą.... Nejaugi tuomi jis 
mano išmokyti doros ir meilės 
savo “vaikus”-parapijonis ? !....

KONCERTAI IRGI APDĖTI 
KARĖS MOKESTIMIS. Miko 
Petrausko koncerto rengėjai su
žinojo, kad, sulyg naujai įvestų 
kariškų mokesčių, reikia mokėti 
10 nuoš. nuo inplaukų už kon
certinius bilietus. Taigi ir nuo 
komp. Miko Petrausko koncerto 
inplaukų bus atskirta (kaipo ka
rės mokestis) 10 nuoš., t. y. nuo 
dolario — 10c., nuo 100 dol. — 
10 dol. ir tt. Jeigu su koncertu 
butų rengiami ir šokiai, tai rei
kėtų išgauti tam tikrą leidimą.

ATSILIEPIMAS Į VIETOS LIE
TUVIUS IR Į LIET. DRAUGI

JŲ SEKRETORIUS.
Gerbiamieji ir gerbiamosios!

Clevelande, kaip Jus žinote, 
randasi apie porą tuzinų lietu-
viską organizacijų, draugijų ir 
kuopų. Tūlos draugijos priskai
to po 300-500 narių. Visos tos 
draugijos bei kuopos stengiasi 
kiek galint daugiau atlikti nau
dingo visuomenei darbo. Visos

arba stampomis.
“DIRVOS” ADMINISTRACIJAI, 

2004 ST, CLAIR AVĖ, 
CLEVELAND, OHIO.

Krajava Pirtis!

ugnagesianis neleidžia darytis pūslėms, 
apie |

. ii
SUSIRINKIMAS. Į»

Tėvynės mylėtojų 20 kuopos H 
susirinkimas bus petnyčioj. 9-tą'g į |~ 
d. lapkričio ant 7:3O vai. vakare, g t L 
žvaigždės svetainėje. n

! 
dailės • *»»»■»;  
Dailės

Svarbios prelekcijos 
muzėjuje. Clevelando 
muzėjuje lapkričio mėn. rengia-, 
ma visa eilė pamokinančių pre- 
lekcijų, kuriomis turėtų pasi-. 
naudoti ir lietuviai (žinoma tie, į 
kurie supranta anglišką kalbą).į

Pirma prelekcija turi atsibūti j 
lapkr. 7 d. (vakare) — iš seri
jos
mąs”; prelegentas — Henry Tur 
nėr Bailey, tema-----“Artistų

‘Gražumo apkainavi-.

problema.’
Lapkr. 9 d. (vak.) Edith Wyn- į 

ne Matthison skaitys iš angliš-į 
kų poetų. Lapkr. 12 d. iš archi-1

Mr.itekturos serijos skaitys 
Bailey — “Musų architektūriš
kas paveldėjimas”. Lapkr. 14 
d. iš archit. skaitys prof. J. H. 
Breasted — “Prieš-klasiška ar
chitektūra”. Šitos prelekcijos

Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atsilankyk i musu

PIRTĮ ~
Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki 
12:00 nakties. Subatomis per ištisą dieną.

Seredos de*  moterų
Galima susikalbėti lietuviškai. lenkiškai ir 

rusiškai. Taipjri statome bankas.

A. SOGOLW1TZ,
2547 E. 38 Str., Arti VVoodland.

Central 2595-W

HAMMOND TIPEWRITER’IAI
- MULTIPLEX

šioji mašinaitė rašo visokiose kalbose ir ga-
Įima rašyti vosokio tipo raštą.

jĮfeįgk THE OHIO TYPEWRITER EXCHANGE.

25 EUCLID ARCADE, CLEVELAND. O. H

i 
i H

txxxxxzxxxxxxxxxxxrxx
Tek Central 3470-L 2

Nusipirkit

BULVIŲ!
Norintieji geru bulvių pasidėti ant žiemos, užsi- 

sakikite pas mane; prekė $1.90, 60 svaru bušeliyje; 
geros bulvės tiesiok nuo farmų. Užsisakikite tuo
jaus. Galit per laišką užsisakyti. Bulvės nukastos 

j prieš šaltį ir užtikrintos laikymui.

jos veikia viešai, o ne slaptai. — įr “Gyvenimas istoriškuose lai- 
Jeigu gi draugija vadovaujasi kuose” (skaitys prof. Breasted) 
prakilniais siekiais, tai apie jos I be atmokėjimo kiekvienam, 
veikimą turi žinoti visi lietuviai. į -Lapkr. 16 d. skaitys prof. V. 
Kiekvienai draugijai-kucpai taip, Horta apie “Belgijos ir šiaur. 
gi svarbu žinoti apie gyvavimą | Francuzijos bažnyčias, nukentė- 
ir veikimą kitų draugijų bei kuo- i jusias nuo karės;”; prelekcija 

nes tik tokiu budu patsai jos, tik dėl muzėjaus ir jų svečių. — j

A. KRANAUSKAS,
2003 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio.

&XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXL

J. N. SIMANAUSKAS,
Laikrodžių Taisytojas ir Optometritas 

"DIRVOS” KRAUTUVĖJE.

Yra galima matyti lange “Dirvos” krautuvėje. Jis 
perstato gyvą paveikslą kaip moteris yra linksma, kaip už- 
ganadinta, kada aplaiko dovaną sidabrinių daiktų. Po 
tuom paveikslu matysite išdėstytų daugybę sidabruotų ir si 
dabrinių šaukštų, peilių, šakučių ir tam panašių daiktų, ku 
riuos šį kartą išdėjome specialiam išpardavimui. Taigi ne
praleiskite progos jų nepamatę. Mes juos parduodame 
už visiem prieinamą kainą.

Kiekvieną savaitę galima rasti ką nors specialiam iš
pardavimui “Dirvos” Krautuvėje.

“DIRVOS” KRAUTUVE,
2002-04 ST. CLAIR AVĖ. CLEVELAND, OHIO

$

mssithanJ
!O1

sviesos patarnavimas.
Už KELIS CENTUS Į MĖNESĮ JUS GALĖTUMĖTE

PROSINTI SU ELEKTRIKINIU PROSU. TA ENERGIJA, 

KURIA JUS SUTAUPYTUMĖTE PAGELBĖTŲ JUMIS 

LIKTI DARBUS GREIČIAU. *

THE ILLUMINATING COMPANY
ILLUMINAITING BLDG. PUBLIC SQUA.ER

600-800 žmonių, tai beveik gali-i veikimas bus naudingesnis ir Lapkr. 17 d. paskaita dėl vaikų, 
ma užtikrinti, jog čionai susi- J prpduktiviškesnis. j Manoma taipgi ir daugiau su
rinks paklausyti to gražaus kon
certo virš 1,000 žm.

Šitas koncertas — tai tyros 
dailės vakaras, o juk dailė neži
no srovių ar partijų. Taigi ir 
šitan koncertan turi sueiti visų 
srovių bei pažiūrų lietuviai. 
Tegu tas vakaras bųva vientik 
LIETUVIŲ vakaru! ‘

Clevelandiečiai! — Kurie tik 
galite, — nepraleiskite to kon
certo. — Jis liks jūsų atminty
je amžinai....

Mikas Petrauskas į Clevelan- 
dą (iš Pittsburgho) pribuvo 
lapkričio 5 d. ir sustojo Olmsted 
viešbutyje (E. 9 gt. ir Superior 
Avė.) Tą pačią dieną, vakare, 
turėjo repeticija; utaminke ir 
seredoj irgi turėjo keletą repe
ticijų. Ketvergo rytą (lapkr. 8 
d.) išvažiavo į Detroit, iš kur 
sugrįš nedėlios rytą.

Pittsburghe Miko Petrausko 
koncertas nusisekė visais žvilgs
niais kuogeriausia.

susi-1 prpduktiviškesnis.
Tą galima atsiekti tiktai per Į rengti lekcijų, 

laikraštį. Clevelande yra tik; -----
vienas lietuvių laikraštis _________
“Dirva”.- Taigi juomi ir priva- Amerikonizavimo bei informaci- *

Amerikonizavimo biurais

ATVIRA KOVA PRIEŠ MI
KO PETRAUSKO KONCERTĄ. 
Atsiranda net tokių žmonių, ku
rie ir dailoje mato kokią tai bai
senybę ir visomis pastangomis 
kovoja prieš ją. Jei tokiais dai
lės atvirais priešais butų tam
sus, nekulturiški žmonės, tai ne-

k> naudoties visos draugijos bei jos biurai tapo atidengti St. 
organizacijos delei pranešimo Clair, Longwood ir Fremont mo- * 
apie savo reikalus bei veikimą, i kyklose. Veikiančios tose įstai-

Vietinėse žiniose turi buti nu-, gose moterįs kalba lenkiškai, į 
šviestas visų vietos draugijų gy-' lietuviškai, vokiškai, itališkai, is 
venimas ir veikimas; kartu turi paniškai, franeuziskai, slaviškai, 
bąli pranešta apie susirinkimus j kroatiškai, čechiškai ir mora- 
ir apie visus rengiamus vakarus. 1 viškai. Tie centrai tarnaus vie- 
Tą tinkamiausiai gali atlikti tomis perkalbėjimo tarp moky- 
d ra u gi jų bei kuopų sekretoriai tojų ir svetimtaučių (ne ame- 
ir kiti valdybų nariai. I rikonų) tėvų. Tenai bus sutei-

Taigi šiuomi aš ir kviečiu vi- Į kiamas visokios rūšies patama- 
sas draugijas pasistengti nu- vimas svetimtautėms moterims, 
šviesti savo gyvenimą ir veiki- į kurios gyvena tuose distriktuo- 
mą “Dirvos” skiltyse. Garbus se. Biurai bus atdari nuo 2 iki 
visų draugijų-kuopų sekreto- j g vai. utarninkais ir ketvergais. 
riai, malonėkite kas savaitę su- i Tie centrai yra po priežiūra 
teikti “Dirvai” žinias apie savo ■ amerikonizavimo komiteto. Mo- 
organizacijų veikimą. terų komitetas turi pasistatęs

žiniose turi buti nušviesti tik tikslu amerikonizuoti (išmoki- 
faktai, — be prikergimo parti-; nant anglų kalbą) tas moteris, 
yiškumo ar vienpusiškumo. Tos į kurių vyrai yra tapę šio krašto 
nuomonės aš prisilaikysiu kie- i piliečiais. — šitas moterų ame- 
tai. ! rikonizavimo komitetas planuo-

Kartu kviečiu visos tuos geros 
valios lietuvius (ir lietuvaites), 
kurie tik galite, — malonėkite 
taipgi suteikti įvairios rūšies 
žinias iš vietos lietuvių gyveni
mo.

Visos vietinės žinios turi buti

Turime už garbę pranešti, jog mes pasku- 
’tiniu laiku musų Jubilerijos krautuvę 
žimei padidinome dapirkdami už didelę 
sumą pinigų įvairių įvairiausių brang- 
menų. k. t. laikrodžių, laikrodėlių, žiedu, 
lencugelių auksinių, branzalietų. daugy
bę deimantų įvairaus brangumo ir tam 
panašių daiktų.

KAS NORI SVEIKAS IR DRŪTAS BŪTI? g

ja taipgi suteikti pagalbą ir vy
rams.

Norima apsaugoti vaikus. Pe
reitais metais Clevelande mirė 
632 kūdikiu amžiuje iki 4 savai
čių. Vaikų higijenos biuro per-

įrengėme taisymo skyrių, kuriame dabar yra •? 
•:*  taisomi laikrodžiai, laikrodėliai ir įvairus brangakmenįs su ❖ 

didžiausiu atsargumu ir kiekvienam darbas yra gvarantuo-
❖ jamas. Tokiu budu dabar mes jaučiamės pilnai prisirengę |
❖ kad pasitikti kiekvieną reikalavimą toj šakoj. ?

Todėl virš minėtais reikalavimais malonėkite kreiptis į 4 
-j- “Dirvos” krautuvę. O musų užduotimi bus užganadinti v

Prietam

kiekvieną.

Extra! Extra! I
Parsiduoda Barbemė su Pulruimiu ir Tabakas, ciganj 

iricigarėtų stočia. Dvi Barberiškos kėdės, du stalai loši
mui bolėms ir visa eilė cigaru, visokių cigaretų ir daugybe 
tabako.

Labai puiki vieta ir biznis išdirbtas jau nuo keleto metų 
Puiki proga lietuviui, nes tirščiausia lietuviais apgyven-

toj vietoj.
Turi būt parduota šią savaitę, nes savininkas pašauk

tas į S. V. kariumenę.
Tai parsiduos labai už prieinamą kainą. Kreipkitės 

tuoj, nes šią savaitę būtinai turiu parduot.

A. VALENTONAS,
2120 SL Clair Ave^ Cleveland, Ohio.

KURIE KENČIA LIGOM KAIP KAD: h
Neišgydomu Rhcumatizmu, pcršaldimu, kosuliu, nulispnėjimu J} 

kraujo, nerviškumu, akių skaudėjimu, inkstų ir pūslės ligomis, vene- H 
riškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis, m 
kaip urnomis taip ir užsenėjusiomis ligomis. . M

Todėl, kas norite buti sveiki, ateikite i musų aptiekę, o gausit gy- M 
duolių nuo viršminėtų ligų, kurios tikrai pagelbės ir pasveiksite. Ne- M 
kentėkit skausmų. Q

Kampa: Sovvinski ir E. 82-ra gatve, šioj aptickoj dirba lietuvis H 
provizorius, baigęs mokslų Lietuvoj ir čia Amerikoj.

PAKELČIO APTIEKA
Kampas St. Clair Avė. ir 20-mos gatvių.

CEVERYKAI VIENOS KAINOS.

Mes duodam raudonus ir žalius štampui. 
Mes turim didžiausi pasirinkimą ir geriau- 
sios rūšies, kokie tik randasi vėliausios ma- 
dos visoj Amerikoj ir jos aplinkėse. Kas iš- 

,||i| ■■1^^ kirpęs tą paskelbimo kuponą ateis su juo : 
^■11 II ^1 pirks nemažiau kaip už 1 dol., tas gaus ek-

stra lOc* sla,npy’
Musų krautuvės visur randasi.

UNITED

Į VISI NAMŲ FORNIŠIAI į
I PARSIDUODA pigiai, lietuviai KREIPKITĖS. j

THE CLAYTON FURN1TURECO.
!St. Clair Avė. Kampas E. 75th Street, Cleveland. O.


