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Baisus mušis palei Piave'upę
AUSTRAI-VOKIEČIAI TŪLOSE VIETOSE STUMIAMI ATGAL, 

BET ITALAI VARGIAI ATLAIKYS PIAVE LINIJĄ.

Kartu paskelbta, kad Nik. Le- 
nin, kurį visos Rusijos darbinin
kų ir kareivių atstovų taryba iš
rinko premjeru, perstatęs Pet
rogrado bankams čekį 100,000, 
000 rubliu vertės, tečiaus ban
kos tą pasiūlymą atmetusios.

Feldmaršalas Haig atnaujino smarkų užpuolimą.
ATAKOS ANT 35 MYLIŲ FRONTO, TARPE ST. QUENTIN IR 
UPĖS SCARPE, FRANCUZIJOJE. TAIPGI LAUKIAMAS ANG
LU UŽPUOLIMAS FLANDRIJOJE — VOKIEČIAI SKUBIAI 

TRAUKIA TENAI SPĖKAS.

Anglai apsupa Juruzalį

MaksimalistaUredikalal viešpatauja Rusijoje
AL. KERENSKIS PASISLĖPĖ. KAZOKŲ VADAS GEN. KALE- 
PjN KONTROLIUOJA DUONOS IR ANGLIES DASTATYMĄ; 
JO RANKOSE PIETINĖ RUSIJA. LONDONE IR STOCKHOL- 
ME PAPLITO GANDAS, BUK NAUJA RUSIJOS VALDŽIA YRA 

PASIRYŽUSI UŽVERTI ATSKIRĄ TAIKĄ IR JAU PASI
TRAUKIA Iš KARĖS LAUKO.

džios agentai. Spalio mėn. ug
nis sunaikino maisto už $10,000, 
000, taip Kansas City už $1,500, 
000 (gyvulių), Brooklyne už 
$2,000,000 (kviečių), Rocheste- 
ryje už $1,000,000, Baltimorėje 
už $5,000,000.

True translation filed vvith the post 
master at Cleveiand. November 23, 
1917.

PRIEŠŲ PAVALDINIAI TU
RĖS REGISTRUOTIS.

Washington. Prezidentas Wil 
son rengia paliepimą, sulyg ku
rio bus’priversti užsiregistruoti 
visi priešų pavaldiniai. Tuomi 
manoma apsisaugoti nuo gaisrų 
ir eksplozijų.

True translation filed vvith the post 
master at Cleveiand. November 23, 
1917.

LATVIAI PARĖMĘ MAKSI
MALISTUS.

Pergalėti Kerenskio kariume
nę palei Carskoje Selo pagelbė
jo bolševikams latviai, kurių da
lyvavę tame mūšyje apie 30,000 
kar.

Dalykų stovis Maskvoje dar 
neaiškus. Didelė betvarkė ir ba
daujančių bruzdėjimas apsirei
škia visame mieste, tečiaus mak 
simalistai praneša, kad Krem
lius nelabai nukentėjo; daugiau
siai esąs apdraskytas Aleksan
dro palocius. Priegtam, daug 
namų esą apdegę.

Sulyg kito pranešimo — bol
ševikai buvo pastatę tvirtą arti
leriją ant žvirblių kalnų ir Cho- 
dynkos lauke, iškur ir buvęs 
apšaudomas Kremlius. Galop 
nurodoma, kad bolševikai ir Ke
renskio šalininkai greit padarę 
sutartį.

Apart to. pranešama, kad 
Maskvoje esanti susidariusi spė
ka, kuri kariaujanti prieš bolše-

Rusijos kareiviai palei Zaleščiki, Galicijoje, atlieka ištikimybės prisieką liglaikiniai valdžiai po 
Al. Kerenskio vadovyste. Galima manyti, kad tie kareiviai atsisakys remti revoliucijonierius, ku

rie stengiasi numesti tą valdžią.

True translation filed vvith the post 
master at 
1917.

ITALAI
NŪS, PAIMDAMI 2.000 JŲ

Į NELAISVĘ.
Roma. Tūlose vietose Piave 

upės pakraščiuose italai ne tik 
sulaikė teutonų veržimąsi pir
myn, bet pradėjo juos spausti 
atgal. Asiago srityje italai po ; se 
smarkaus susikirtimo atsiėmė; „ 1. .. ; ma, n.«xu tenai aaitmu n uarur-j
prarastas pozicijas. [ natstovai paėmę miestą į sa ■ L.------- - — r--------- ------

Is Bėrimo gi pranešta, kad vo rankas; juodosios jūres laivy i Kerenskio vyr. stovykla, po kar-

Cleveiand. November 23,

SULAIKĖ TEUTO-

Nik. Lenin nepriešingas pasi
tarimui ir kompromisams, bet L. 
Trotski griežtai stovi už bolše
vikų tvarką ir už nubaudimą 
mirtimi visų, kurie priešingi jai.

Iš Kijevo pranešta, kad nors 
jie tenai yra paėmę valdžią į sa
vo rankas, tečiaus jiems rengia
mas pasipriešinimas. Panašiai

i dalykai stovi ir kituose miestuo- vikus ir Kerenskio kariumenę; 
; — Iš Sevastopolio praneša-' tą spėką sudarę paliuosuoti ka-
: ma, kad tenai kareivių ir darbi-, liniai.

Gatčina, kur pirmiau buvo

vokiečiams upę. atsibuvo smar
kus susikirtimas, ' vokiečiai bu
vo priversti pasitraukti, palie
kant 1.000 kareivių italų ranko
se.

Abelnai imant, italai, su anglų 
ir francuzų pagalba, sulaikė teu
tonų veržimąsi linkui upės Brė- 
nta. Venecijos srityje italai pa 
leido vandenį ir tuomi mano už
kirsti priešams kelią. Neoficia- 
liškai pranešama,. »kad anglų ir 
italų kariški laivai veikia prieš 
priešus Venecijos srityje.

šiaurinėje fronto dalyje vokie 
čiai paėmė kalną Passolan.

True translation filed with the post 
master at Cleveiand. November 23, 
1917.

MIRĖ GARSUS FRANCUZŲ 
SKULPTORIUS.

Paryžius. Lapkr. 17 d. mirė 
žinomas visam pasauliui francu
zų skulptorius August Rodin 77 Į 
metų amžiaus.

italai pradėjo karštas atakas, 
bet jos lieka be pasekmės, nors

no jūreiviai prisiekę rem* 5 mu^ *c‘ Teteko bo!^--
BraidėiUšTnąiUFi revoliucijai. kar£s;.K»™>»»kio

nesami cuaen nuostoliai. (premjeras Kerenskį, matvdamasišę didelius nuostolius skubiai pa
Palei Piave upę italai pilnai t.......................... - ■ „------

sulaikė vokiečius ir austrus. 
Priešų stengimasi pareiti upę li
ko be pasekmės, o keliose vietose i 
jie buvo priversti persikelti ant 
rytinio upės krašto.

Zenson srityje atsibuvo smar-
kus susirėmimas. kuriam,, tt»- daujarau pa3ekmiu. 
lai paėmė nelaisvėn apie 2,000 
priešų. Fagare srityje priešas i 
liko pilnai' sumuštas.

1917
rangiu?_. o-.-r.-r..- N.-vember 23,

[ True translation filed with the post 
i master at Cleveiand. November 23, 
Į1917.

i IŠVISO “ROCHESTERTO” 
AUKOS SIEKIA 19 JUR.

Washington. Pirmiau buvo 
pranešta, kad torpedavus Ame
rikos laivą “Rochester” žuvo 5 

vice.-adm. Simš pra- 
nešė, -kad yra*  žuvę dar 12 
kurie bandė išsigelbėti luotelyje.

KETURI SOCILISTAI TOLE
DO TARYBOJE.

Toledo. Nors statytam socia
listų kandidatui nepasisekė už
imti majoro vietos, tečiaus ke
turi socialistai pateko į miesto 
tarybą. Vienas iš jų (T. C. De- 
vine) perėjo tik vieno balso did
žiuma, sulyg oficialio perskaity
mo. Taryboje randasi 16 narių; 
iš 12 ne socialistų 6 dem. ir 6 re
spublikonai.

NORĖTA PAPLAIŠINTI 
TEATRĄ.

Chicago. Auditorium teatre, 
lošiant didžiajai operai, tapo su
rasta bomba. kuri, sulyg ekspei-

VAŽIAVIMAS TRAMVAJAIS 
VIS KĮLA. '

New York. Laike meto, pasi
baigusio birželio 30 d., New 

- Yorko miesto gatvekariais važia
vo 1,918,812,226 žmonės, t. y. 
20,076,611 žm. daugiau, negu 
metu pirmiau. Tramvajų dar
bininkų streikas rugsėjo mėn. 
1916 m. sumažino važiuotojų 
skaičių ant 100,000,000, kas at
nešė $5,000,000 nuostolio, te
čiaus tuom pačiu laiku smarkiai 
pakilo važiuojančių skaitlius ele
vatoriais.

Bėgyje 17 metų pasažierių va
žiavimas pasidino New Yorko 
mieste daugiau negu ant 1,000, 
000,000.

’ didelę bolševikų spėką, pasiuntė į sitraukę į pietryčius. — Keren- 
jiems viską išrišti tarybų keliu įskiui buvo patarta pasiduoti bol- 
išvengimui bereikalingo kraujo ševikams. Gen. Duchonin lai- 
praliejimo, nurodydamas, jog kinai paėmęs Kerenskio karei- 
tuom tikslu siunčiamas komisi- vių vadovavimą į savo rankas, 
jonierius Stankevičius. Tečiaus Gen. Krasnov, buvęs Kerenskio 
tas pasiūlymas neatnešė pagei- j kariumenės vadas, kurį suarešta 

vo kartu su kitais štabo nariais, 
j paskiau vėl tapo paliuosuotas, 

True translation filed with the post. pamatuojant tuomi. kad jis tik 
master at Cleveiand. November 23, ‘ J .

: 1917. i pildė paliepimus vyriausio vado.
~ - --- ; Premjeras Kerenskį, sužino-

True translation filed vvith the post SUOMIJA IR UKRAINA PA- . '. Q
master at Cleveiand. November 23, SKELBĖ NEPRIGULMYBE. Jęs, kad JO oflCienai stoja pne- 
1017. T ____ šals j} ir kad j} apleidžia taipgi

kariumenė, pasiryžo pribūti į

SKELBĖ NEPRIGULMYBĘ.
Londonas. Nustojus vilties

ANGLAI UŽĖMĖ JAFFĄ. ant tinkamos tvarkos iš bolševi- ,
Londonas. Anglijos kariume- kų pusės, Suomija ir Ukraina! Petr°Srad£b bet kuom®. uvo P ’ 

nė Palestinoje neduoda turkams (Mažrusija) paskelbė pilną ne-;siųsta jam apsauga’ J,s pra 1 
pailsio. šiose dienose anglai ūžė prigulmybę. 
mė miestą Jaffą, Viduržeminės tuoj išrinksiąs atskirą valdžią, 
jūrės pakraštyje. Turkai be žy
maus pasipriešinimo vis traukia
si atgal. t

True translatio_ fiTM with the post 
master at Cleveį»uu._ -Vember 23, 
1917. —

.tu, rurędyjpo. bi’YX p<>dėj« JAPONUA^NEGALI GAU- 
plaišinimui teatro. Spėjama, i 11 PLiišNO.
kad suokalbininkai norėjo sukel
ti paniką ir terorizuoti didmies
čio gyventojus. Paskiau gi pa
aiškėjo. kad padėta bomba nega
lėjo plyšti.

Tokio. Susinėsimo departa-; 
mentas paskelbė, kad tarybos 
su Suv. Valst. kaslink uždrau
dimo išvežti pieną į Japoniją 
pasibaigė ne japonų naudai, ka
dangi pasirodė priešingos ap
linkybės.

Išpildymas Amerikos reikala
vime suteikti už plieną- laivus 
butų naikinančiai atsiliepęs ant 
Japonijos prekybos Europos pre 
kyboje. Japonija, suteikdama 
pagalbą sąjungiečiams, negali 
užmiršti apie savo tautinę gero-

ANGLAI VIS SPAUDŽIA ------------------
TURKUS. True translation filed with the post

Londonas. Palestinoje anglų !Įn9a1s7ter at Cleveiand. November 23, 

kariumenė vis spaudžia turkus --------------
atgal Viduržemines jūrės pakra- REZIGNAVO CH1NIJOS 
štyje, Jaffos srityje. Turkai, 
matomai, yra pasiryžę spirties, Rezignavo visas chinų
keletą mylių į šiaurę nuo Jaffos.! ministerių kabinetas su premje- 

Iš Genevos pranešama, kad ru Tuan Či—Jui. Spėjama, kad 
turkai nerimastauja delei anglų .premjeru busiąs paskirtas Hsu- 
kareivių prisiartinimo prie Jeru- Sih čang.
žalio. Net Konstantinopolyje -----------------
apsireiškę sujudimas. Pra- ; True translation filed with the post 
našaujamas puolimas Enver ę^~ter at Cleveiand. November 23, 

Pašos ir abelnai jaunaturkių --------------
tvarkos. Taipgi pasekmingai PAIMTI KARIUMENĖN SVE- 
veikia anglai i šiaurę nuo Bag- TIMTAUČIAI TURĖS KAL

BĖTI ANGLIŠKAI.
Washington. Visi svetimtau

čiai, paimti kariumenėn bus pri- 
versti mokinties anglišką kalbą. 
Karės departamentas paskelbė,

KABINETAS.
ITALIJOS KARALIUS PAVE 

DĖ SAVO PALOCIV PA
BĖGĖLIAMS.

Washington. Iš Romos pra
nešta, kad karalius Viktoras 
Emanuelis pavedė savo palocių 
— Vila of Manza dėl pabėgėlių, 
kurių skaičius vis eina didyn.

True translation filed vvith the post 
master at Cleveiand. November 23, 
1917.

True translation filed with the post 
master at Cleveiand. November 23, 
1917. ' 

NAUJAS FRANCUZIJOS
Ukrainos seimas g0'_ . , . . . - „

štai kaip pasakoja gen. Kras- 
noy apie Kerenskį:

“Trijose valandose po pietų 
lapkr. 14 d. aš atsikreipiau į vy
riaus} vadą (t. y. pr. Kerenskį). 
Jis buvo labai nervuotas ir užru- 
pintas.”

“Generole, — pratarė jis, — 
jus suviliojote mane. Jūsų ka
zokai rengiasi mane suareštuoti 
ir perduoti jūreiviams.”

“Taip, — atsakiau aš, — apie
Pasirodo, kad

True translation filed with the post 
master at Cleveiand. November 23, 
1917.

, ♦ u,. ♦k ♦ KERENSKIS PRALAIMĖJO -True translation filed with the post ____ _
master at Cleveiand. November 23, JĮ GALOT APLEIDO KAREI 
1917-IVIAI IR ŽMONĖS. PERSIREN

AMERIKONAI KRAUSTOSI GĘS JŪREIVIU PRADINGO. 
BOLŠEVIKAI - RADIKALAI 

STENGIASI INKUNYTI 
TVARKĄ.

IŠ RUSIJOS.
Londonas. 200 amerikonų j 

Petrograde, kaip pranešta nuo 
lapkr. 18, pasirengę apleisti Ru
siją. Kritiškas dalykų stovis . 
rusų sostainėje neužtikrina ame- I 
rikonams apsaugos, todėl jie ir, i 
nenori ilgiau čia pasilikti. Ame-,. 
rikonai pasiruošę tam tikrame 
traukinyje važiuoti linkui Char-j 
bino, Mančžurijoje, o išten — ■1 
Japonijon bei Ramioje- vandeny
no prieplaukom

Apie Amerikos diplomatus 
neužsiminama, bet manoma, kad 
į 200 skaičių jie neineis.

Nuo lapkričio 18 d. pranešta, 
kad bolševikai, vadovaujant ■visa kariumenė nusikreipė nuo 
Leninui ir Trotskiui, vis dar vai- ’ Kerenskio. Jis, taip sakant, pa
do Petrogradą ir Maskvą. Te- siliko vienas. Pasijutęs pavo- 
čiaus ant Petrogrado einanti juje, jis persirengė jūreivio dra- 
nauja armija, susidedanti iš įvai bužiais ir pradingo; jis net kai
rių elementų kareivių. Tos ar- bėjo apie nusižudymą.
m įjos žvalgai jau pasiekę Gatči- Ar monarchistai ruošiasi pa
ną. Armiją vedąs italo kapito- sodinti ant sosto buvusį carą — 
nas Pavlov (soc-dem.) kuris esąs nėra žinios. Vienok jie mano 

z pasiryžęs paliuosuoti sostainę | pasinaudoti bolševikų viešpata- 
nuo bolševikų. Iš kitos pusės,' vimu. Senosios tvarkos oficie- 
pranešama, kad Kerenskis, kuris riai, kurie komanduoja bolševikų 
buvo pradingęs, vėl pradėjęs oi<; kariumenę Petrogrado srityje, 
ganizuoti naują kariumenę. [pažymi, kad jie pasiryžę parem

Bet ypač svarbu tas, kad, ne-1 ti kokią nebūt valdžią, bet ne 
žiūrint ant ėivilėr k«.os Rusi- Kerenskio, kuris sukėlė krašte 
joje, karės fronte kariumenė lai- betvarkę ir sunaikino kariume- 
kosi tvirtai. ‘ nėję discipliną.

Londonas. Rusų premjeras tai svarstoma.
Al. Kerenskis pralošė kovą su jums visai mažai kas simpati- 
bolševikais-radikalais.
rado paramą kaip kareivių pusė
je, taip ir plačioje visuomenėje. 
Aristokratai bei buržuazijos na
riai, senojo režimo armijos ofi
cieriai ir net žymi dalis Dono 
kazokų susijungė sykiu su bol- 
ševikais-radikalais delei jo nu
vertimo. Manoma sudaryti ko- 
alicijinę ministeriją, į kurią 
ineiną didžiuma bolševikų.

Kaip pranešama, generolai ir

Jis pra- zuoja.’

dado.
Y. M. C. A. FONDAS SIEKIA

1917.
SUSIRĖMIMAS TARPE ANG- kad delei to bus sutvarkyta ang

liškos kalbos klasės, kuriose ir 
turės mokinties svetimtaučiai. 
Jau esą prirengti žodynai dėl < kare.

LŲ IR VOKIEČIV LAIVV.
Londonas. Palei Helgolandą 

atsibuvo susirėmimas tarpe ang 
lų ir vokiečių kariškų laivų. 
Vokiečių laivai buvo priversti 
pasitraukti atgal.

švedų, žydų, italų ir suomių; ren 
giama dėl rusų ir graikų.

VIRŠ $29,000,000.
New York. Į Y. M. C. A. 

$35,000,000 fondą jau suaukauta 
visame krašte virš 29,000,000. 
Pinigai bus sunaudoti labdarin
giems tikslams, surištiems su

True translation filed with the post 
master at Cleveiand. November 23, 
1917.

“Ar oficieriai irgi panašiai 
mano”? — paklausė jis.

“Taip.”
“Kas man pasilieka daryti? — 

Nusižudyti ?”
“Jeigu jus esate garbingas 

žmogus, jus su balta vėliava pri
bukite į Petrogradą ir stokite 
prieš revoliucijonierių komitetą, 
kuris jus paskaitys kaipo val
džios galvą.”

Jis ant to sutiko, bet paskiau 
prasišalino. Galop, karės ir ju- 
reivijos narys Bibenko pranešė, 
buk Kerenskis jūreivio drabu
žiuose prasišalino.

True translation filed with the post 
master at Cleveiand. November 23, 
1917.

ITALAI SULAIKĖ TEUTONUS 
PALEI PIAVE UPĘ.

Roma. Italai tvirtai laikosi 
nuo šiaurinių Alpų iki Adriatiš- 
kos jūrės prieš nuolat atkarto
jamas austrų-vokiečių atakas. 
Priešų skyrius, perėjęs Piave pa
lei Zenson, tapo galutinai sunai
kintas. Kitoje vietoje, perėjus

True translation filed vvith the post 
master at Cleveiand. November 23, Į 
1917. « i

ANGLAI PAĖMĖ 166,000
PRIEŠŲ.

London. Paskelbta, nuo lie- j 
pos 1 d. 1917 m. anglai paėmė i 
nelaisvėn 30,197 priešus ir už- : 
griebė 176 kanuoles; nuo vokie- ■ 
čių vakariniame fronte paėmė 
nelaisvėn 101.196 kar. ir užgrie
bė 519 kanuolių. Anglai užėmė 
tuom laika 128,000 ketv. mylių 
teritorijos. Išviso priešų paim
ta nuo pradžios karės 166.0001 

kar. ir užgriebta 700 kanuolių.

True translation filed with the post { 
master at Cleveiand. November 23, į

1917.  •

PASMERKĖ MIRTIN SUV.' 
VALST. KAREIVĮ.

Washington. Karišku teismu

VOKIEČIŲ AGENTAI VEIKIA 
TARPE DARBININKV.

Buffalo. Tapo atidengta, kad 
vokiečių agentai veikia čia atsi- 
bųvančioje Am. Darbo Fed. Kon
vencijoje. Jų veikimas nukreip
tas linkui sukėlimo kuodaugiau- 
siai streikų.

KABINETAS.
Paryžius. Naujai sudarytan 

ministerių kabinetan ineina sa- 
kantįs asmenįs:

G. Clemenceau — premjeras 
ir karės min., St. Pichon — už
sienio dalykų min., L. Nail — 
teisių m., L. Klotz — iždo m., 
G. Leygnes — jūreivi jos min^ 
Ėt. Clementel — prekymos min., 
L. Lafferre — apšvietos min., 
L. Lancher — amunicijos min. 
ir tt.

True translation filed with the post 
master at Cleveiand. November 23, 
1917.

KONGRESO NARIAI KA
RĖS UGNYJE.

lAindonas. Atsilankius Ame
rikos kongreso nariams karės 
laukė, arti Dinmude, pradėjo tą 
vietą smarkiai apšaudyti vo
kiečiai maš. šautuvais. Atsi-
laukusiems vos pasisekė išsigel
bėti nuo mirties.

tapo pasmerktas mirtin gen. J Alek. Kerenskį, kuris virš pusės 
Pershingo kariumenės kareivis! metų turėjo Rusijos valdžią savo 
už užpuolimą ir nužudymą fran- rankose; būdamas premjeru ir 
euzų moters. Laukiama pilno savo rųšies diktatoriumi, šio- 
pranešimo. Gen. Pershingui su-1 mis dienomis praleimėjo kovą su 
teikta išpildyti kariško teismo j maksimalistais-radikalais ir net 
nuosprendį be pranešimo prezi--buvo priverstas pasislėpti. Val- 
dentui. i džia perėjo į bolševikų rankas.

True translation filed with the post 
master at Cleveiand. November 23, 
1917.

ITALŲ LIKIMAS IŠSIRIS PIA
VE PAKRAŠČIUOSE.

Londonas. Pirmas praneši
mas, kad gal italai bus priversti 
apleisti Piave upės liniją, buvo 
paskelbtas lapkr. 19 d. vakare. 
Mat, vokiečiai, kurie pirmiau 
naudojo prieš Diaz’o kariumenę 
paprastas kanuoles, dabar at
kreipė didžiąsias. “gaubitzas”, 
ir abelnai pradėjo baisias ata
kas.

Teutonams pribuna pagalbon 
vis naujos spėkos, kas parodo, 
kad jie yra pasiryžę stumti ita-

UGNIS SUNAIKINO MAISTO 
UŽ $25,000,000.

Washington. Nuo paskelbi
mo Vokietijai karės Suv. Valst. 
ugnis sunaikino valgio produktų 
už $25,000.000; to valgio butų 
pakakę 300,000 kareivių bėgyje 
meto. Didžiuma gaisrų iškilo 
nuo padegimų, kuriuos surengė 
vokiečiai ar net _Vokietijos val-

lūs tolyn.

ŠEŠI BROLIAI KARIU 
MENĖJE.

Jersey City, N. Y. Tūlas 
John P. Noonan atidavė kariš- 
kon tamyston šešis savo sūnūs. 
Mes pasiuntėme juos kariume- 
nėn su šypsą, taip jie sugrįš ir 
atgal. — pasakė p. Noonan.
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styti, todėl ir Detroito draugi-; Smagiai pagrojo daugelį kar-'praleidžia, negu eina ant paskai-nmrs ir būdamas po priespauda 
joms jokiu budu negalima šio-tų Liet Sūnų bernaičių ir mer-tų. valdžios ir dvasiškuos. Apie

BALTIMORE, MD.
Lapkričio 19 d. atsibus la-

zart, Mikas Petrauskas, SL Šim
kus, Napravnik, Godard, Moniu- 
szko, Chopin, Verdi, Donizetti, 
Mascagni ir keletas kitų.

žmonių koncerte atsilankė 
apie 600.—Kurie nebuvo, tie jau 
dabar, gailisi, bet po laikui. 
Jiems prisieis laukti kito pana
šaus koncerto.

Muzikos Mylėtojas.

CLEVELAND, OHIO.
Nepaprastas koncertas. Tai

gi ir Cleveiando lietuviai turėjo 
progą išgirsti tikrą koncertą, — 
koncertą pilnoje to žodžio pras
mėje. Galima, neabejojant, ma
nyti, kad tarpe klausytojų ma
žai buvo tokių, kurie buvo girdė
ję panašų koncertą — MaL 
čia pirmu kartu dainavo garbus 
musų kompozitorius Mikas Pet
rauskas. Jis atliko keletą sun
kių veikalų, kuriuos paprastas 
dainininkas, kad ir dikčiai pasi- 
lavinęs, visai negalėtų išpildyti.

Komp. Mikas Petrauskas, kaip 
tuos sunkius dalykus, taip ir 
lengvas daineles atliko labai 
gražiai ir švelniai. Publika tie
siog buvo užgipnotizuota jojo 
dainavimu, todėl entužiastiš- 
kam delnų plojimui nebuvo ga
lo. Visi persitikrino, kad jie iš
girdo ką tai neprasto, —- ko dar 
niekados nebuvo girdėję ir todėl 
negalėjo pirmiau atsivaizdinti.

Po Mikui Petrauskui reikia 
pastatyti du jo geriausiu moki
nių — Antaną Sodeiką, iš Scrari- 
tono, Pa, (basso-cantante), ir 
Praną Rimkų iš Cleveiando (ly
riškas tenoras)., A. Sodeika dai
navo visas dainas Miko Petrau
sko kompozicijos,— kelias iš 
liaudies dainų ir dramatišką 
dainą iš melodramos “Birutė” — 
“Daug kraujo pralieta”. Pranas 
Rimkus dainavo kompozicijas 
Miko Petrausko, St. Šimkaus, 
Verdi ir Donizetti. Jau jiedu 
aini, kaip A Sodeika, taip ir P. 
Rimkus, turi balsus tinkamai 
pastatytus ir išvystytus ir moka 
tuos balsus sumaniai valdyti, 
kaip pridera tikriems daininin
kams, nes abu yra tame dalyke- 
lavinęsi po visą metų eilę.

Koncerto programe išpildyme 
taipgi dalyvavo dvi vietinės dai
nininkės su gerais balsais (sop
rano), būtent — ponios S. Grei- 
čienė ir Bukauskienė. Tai gra
žus ir malonus balsai, daug ža
dantis ateityje prie tinkamo la
vinimosi ir prie sumanaus tų 
balsų pastatymo. Savo užduo
tis, kaipo dainininkės-amatorės, 
jiedvi atliko pilnai gerai. Taip
gi dalyvavo du pianistai, kaipo 
solistai, būtent — Ch. T. Ferry 
ir V. Greičius. Ch. T. Ferry 
yra pianistas užbaigtas, kuris, 
sulyg Miko Petrausko užkvieti- 
mo, buvo kaip paties Miko Pet
rausko, taip ir kitų dalyvaujan
čių piano palydovu. Jis paskam 
bino solo du trumpu gabalėliu, 
bet muzikos žinovai suprato, 
ką jis gali ir priderančiai jį ap- 
kainavo; mažai muziką supran
tančiam — jis išrodė ”taip sau.”

V. Greičius, tiesą pasakius, 
nėra jau tokiu pianistu, bet, kaip 
atrodo, yra pilnai gero skonio 
jaučiančiu muziku, ką liudija 
pasirinkti jo veikalai. V. Grei
čius, matyt, net ir nepretenduo
ja buti žymiu pianistu ir užsi
ima kuom kitu, ir tik liuosu lai
ku jis lavinasi muzikoje. Bet 
visgi V. Greičių prie muzikų my
lėtojų skirt negalima — jį rei
kia priskirt prie rimtų muzikų. 
Priegtam, galima užsitikėti jo 
ateičiai, kad jo talentas išbujos 
priderančiai, — žinomą prie 
geresnių aplinkybių.

Galop, buvo visa eilė dar jau
nų talentuotų muzikų: trįs Jan
sonų šeimynos — dvi smuikos ir 
pianas, ir B. Rimkus (tenoras). 
Visi jie buvo savo vietoje ir pri
derančiai išpildė savo užduotis. 
Jeigu tinkamai lavinsis, tai pa
darys viską taip, kaip galima 
geriausiai, sunaudojant visus 
savo gabumus. Dabar jie, sulyg 
savo išgalės, išsilaikė prideran
čio; kokybėj, pateisinant vakaro 
tikslą

Koncerto užbaigoje buvo pa
dėtas kulminacijinis koncerto 
taškas žmonių upui — buvo at
likti keli duetai, kuriuos sudai
navo komp. Mikas Petrauskas 
su A. Sodeika, būtent Miela- 
širdystč, Rudens melodiją Spra
gilų Dainelė ir Kukuliai. — čia 
tai ištiesų klausytojų entuziaz
mas pakilo iki augščiausio laip
snio.

Koncertas susidėjo ištisai iš 
klasiškų tvarinių, kaip lietuviš
kų kompozitorių, taip ir kompo
zitorių kitų (autų, štai kompo
zitorių vardai: J, S. Bach, Mo-j (Seimo šaukimą) pas save svar-

Todėl šiuomi pranešu Detroito į Tai buvo vienas iš smagiausių 
LieL D-jų Sąjungai, kad visos į vakarų šitame mieste.

Wihnerdingietis-draugijos, prie Sąjungos prik-į 
lausančios, savo susirinkimuose 
apsvarstytų šį klausimą iki D. 
L. P. Sąjungos susirinkimui, 
kuris atsibus gruodžio 16 d.

Taipgi draugijos turėtų iš-

vienos draugijos ir duoti jiems 
įstrukcijas.

BROOKLYN, N. Y.
Bazaras. Vietiniai katalikų ir 

tautininkų veikėjai labai rūpina
si bazaro surengimu kartu prie

K. šnuolis.
D. L. D-jų Sąjungos pirm.

Antanas Sodeika, komp. Mikas Petrauskas ir Pr. Rimkus.

nedėlioj — laupkr. 4 <L publikos galima esą pasakyti, nes jis ne- ‘^vestuvės”. — A Liet. Tanti- 
buvo apie 200 ypatų. Mat, bu- ; tari nei vienos rimtos savo orga- nes Sandaros 5 kp., Teatro myiė-. 
vo prakalbos. — Kalbėjo p. E. į nizacijos ir negalvoja apie tai. • tojų ir Rūtų ratelio. Mat, jos 
Vitaitis iš New Yorko, N. Y. i Toliau p. Norkus trumpai pri- susijungė į vieną draugiją, tai ir 
Kalbėtojas gan nuosekliai nupie- šuninė ir apie naują lietuvių žur I daromos “vestuvės”. Suprašy- 
šė pirmoj temoj SLA istoriją ■ nalą “Atgimimas”, kurį jis, kaip i ta įvairios rųšies svečiai, kurių 
bei tos organizacijos naudingu- į pasisakė, redaguojąs. • manoma turėti apie 300 ypatų,
ma, o antroj temoj kalbėjo apie į Tarpuose kalbų buvo dainų,: Į tą vakarą pakviestas įžymus 
Lietuvos neprigulmybę, prisi- j deklamacijų ir muzikos. “Jau- į lietuvis, nesenai atvykęs iš Mas-

bes Fondą Pastebėtina, kad susitveręs, vienok gana puikiai ševičius ir iš Centralio Komiteto 
šiuom sykiu — gal pirmą sykį: sudainavo keletą gerb. M. Pet- (šelp. nuk. nuo karės) raštinin- 
taip ramiai publika užsilaikė,— rausko kompozicijos dainų, už -kė poni Venciuvienė. Prie to

DETROIT, MICH.
Tai bent koncertas! Kaip ma

lonu, kad ir musų kolonijos lie
tuviai turėjo progą paklausyti 
tikrai gražų koncertą. — Mes 
girdėjome dainuojant garsų mu
sų dainininką ir muziką Miką 
Petrauską. Nėra man galės 
tinkamai perstatyti Miko Pet
rausko dainavimą, bet man ro
dos, kad nėra reikalo. Juk jį, 
kaipo dainininką ir muziką yra 
apkainavę ir užgyrę žymus mu
zikos autoritetai, žinovai, garsus 
visame pasaulyje. Mes galime 
tik gerėties jojo dainavimu, nes 
nieko geresnio nesame girdėję.

Taipgi dainavo vienas iš ga
biausių Miko Petrausko moki- ___ _____________________
nių — Ant. Sveika? haea*  <ič paimta kariumenen, o kiek : 
Scrantono, Pa. — A. Sodeika— 
pilnai išbujojęs dainininkas. 
Jis tiesiog žavėja publika. Mi
kas Petrauskas su A. Sodeika 
sudainavo keletą duetų (Rudens 
Melodija, Mielaširdystė, Spra
gilų daina, Kukuliai), kurie ne
apsakomai pasidabojo kiaušy-! šią tiktai tiems, kurie turi če- 

tojams. Apart to, A Sodeika 
sudainavo dvejetą numerių solo.

Dalyvavo taipgi keletas vieti
nių artistų, kurie savo užduotis 
irgi atliko pilnai gerai.

žmonių koncerte atsilankė ne- 
perdaug — apie 300 yp. MatyL 
kad Detroit’o lietuviai mažai dar 
apkainuoja muziką bei tikrai 
gražius koncertus, bet ateis lai
kas, kad ir jie pažins dailos ir 
muzikos reikšmę.

Dailininkas.

dar daiktų neperdaugiausia su
rinkta. Lietuviai kurkas pralen 
kia lenkus, kurie labai geidė, kad 
jų būda butų greta lietuvių bu
dos, — mat, jie tuomet girtasi, 
kad tai viskas lenkų. Bet tas 
jiems visai nepasisekė, — juos 
nukėlė visai kitan kraštan. Lap
kričio 30 diena nuskirta lietu
viams. Tuomet bus angių kal
boje sulošta tam tikra pantomi
ma iš lietuvių istorijos. Lietu-

■ viai tarp ko kito parodys, kaip 
lenkai kada-tai vogė Lietuvos 

' karalių vainiką Į bazarą jau 
į parduota suvirs 250.000 tikietų.

Neramumai dėl pabrangimo. 
New Yorke dabar beveik jau ne
galima gauti pirkti cukraus, o ir 
druskos nevisuomet galima nusi
pirkti. Lietuvės moterįs visaip 
jau apie tai kalbą — sako, tur
but jau “sudna” diena užstosian- 

; ti. Na, žinoma, jau krautuvnin- 
i kams tai gerokai kliųva. Paskui 
i vėl New Yorke daug karčemų 
I uždarė. Visas karčemas į vaka
rus nuo 8 avė. neužilgo uždarys, 
— mat, tenai laikoma “karės zo
na”, tenai ir Vokietijos pavaldi- 

Tapo niams uždrausta vaikščioti, ka-

VANDERGRIFT, PA.
Nesenai New Kensingtone at

sitiko didelė eksplozija su nema
žomis žmonių aukomis. _
sunaikinta dikčiai kariškos me- dangj arti randasi didžiausios 
džiagos bei parako. pasaulyje prieplaukos. Tas vis
liose dienose vietos katalikiško- kas duoda medžiagos įvairioms 
je bažnyčioje lankėsi lietuviškas 'tuščioms kalboms, 
misijonierius - išbuvo apie po-l Pasilinksminim0 vakarai. Da. 
rąsavaicų. žmoma. laike,,o bar „ karSčiausia3
pamokslu visados baznyooje bu- sezonas visoki pasiHnksminimo 
vo apsčiai žmonoj. Bumeliu Kiekviena subatvakarj 
“t pirmutinio jo pamoksta. - J Mis; vi.
Nieko ypatingo neariau - drau£,stės ir kuopos viena 
vis pasakojo senoviškas paša- . ,• : . . . ■1 z- 1 1 -a. • 1 . . , uz kitos stengiasi rengti vaka-kas. Gal kirais vakarais ir ka _ ,. . . ..rag Labiausiai pasižymi Dra- 
nors mdomesmo pasakė. 1 .... . ..5 L. ..~ , matiškosios Dailės Draugija

Daug zmomų yra susirupmę . . x A *.... _ . j . , kuri sana tankiai pastato scenondelei kares kadangi daug didelius sceniška veikalus*,  da-
.- - , , . .. dar 17 lapkr. stato Ginų paslap

dar paims! Jau ir mes jaučiame (ne_
Didmiesčiuose nega- sutešta labai įsJn,.

dingą 4-ių aktų ir 6-ių atidengi-
Tikimasi

karę.
Įima gauti anglies, pieno, cuk
raus ir kitų daiktu. Buvo pra- , „, j t.-**,  u u mų drama šėtonas .nešta, kad Pittsburghe valdžia
sukonfiskavo daug vagonų su < 
maistu. Tą maistą pardavinė-

didelio pasisekimo.

NEW YORK, N. Y.
Lenkų koncerte dainavo Marė

DETROIT, MICH.

kius. Matyt, kad ir čionai greit i 
ateis laikai, kada nieko nebusi 
galima gauti be čekių. Karužiutė. Lapkričio 10 d.

O kokia neapsakoma visko “Harmonia Terrace Garden” at- 
brangenybė! Kiauliena mėsa isibuvo ą311 «ražus IenkJ*  k°ncer*
nuo šonkaulio kainuoja 48c., pie- i tas» ^ur^° programo išpildyme 
no kvorta — 14c., sukraus sva-1 vavo *erai lietuviams žmo- 
ras —9M»c. Priegtam, sunku 1 dainininkė - p-lė Mare Ra
tuos valgio produktus gauti ir!ružiutš- Ji labai ^lai ir svel- 
už pinigus. Cukraus galima iniai sudainavo keletą dainelių, 
gauti sykiu tik du svar^Tai kurias pubrika sutiko trukšmin- 

t ,gu rankų plojimu. Is viso ma-
i Suprantamą, kad šitokis visų 1 ^-ėsi, kad visa publika buvo pil- 
dajktu brangumas, ypač skau- patenkinta jos dainavimu, 
džižri atsiliepia ant neturtingų Daininink? iššaukė keletą kar- 
žmonių, ant darbininko mi Jos tų ir galop apdovanojo labai gra- 

M__ y i žiu gėlių bukietu.
Linksmą o kartu ir skaudu 

; buvo žiūrėti . į tą lietuvių darni-

gal dėlto, kad kalbėtojas aiškiai į ką publika dainininkams pade- kviečiama visi tie, kurie žingei- 
krypo į kairią kas, matomai,1 kojo gausiu ir širdingu delnų dauja tuom vakaru. — Jis at- 
musų kairiesiems progresistams Į plojimu. Taipgi puikiai ir jau- sibus svetainėje — Banys HolI 
patiko, o kiti juk trukšmo nie-: smingai padeklamavo p-lė Ba-------751-757 W. Baltimore st.
kad ir nesukelia. ; rauskiutė ir benas gražiai pagro-; Lietuviai, kurie dar nepamir-

Kaip girdėjau, literatūros par- j jo keletą muzikos dalykėlių., šo, kad jie yra lietuviais, priva- 
davė daugiau kaip už $10.00;; Gaila tik, kad vakaro vedėjas lėtų minėtame vakare su keliais 
naujų narių taipgi prisirašė apie • nepaprašė beno pagroti Lietuvos centais ir savo ypata pasirodyti, 
10. šiuomi kuopa žymiai padi- ■ himną, kuri, kaip girdėjau, be- nes tas daroma tik dėlto, kad 
dėjo. Trumpai sakant, viskas į nas buvo pasirengęs groti. šiek-tiek sustiprinti jiegas kuo- 
nusisekė pusėtinai. Reikalinga žmonių į prakalbas atėjo į pos ir kartu pradėti daugiaus 
tik, kad senieji ir nauji nariai,daug. Taip prisipildė Y. M. C.;dirbti labui musų tautos. -Juk. 
lankytųsi ant susirinkimų, kas-A namo (820 Massachusetts, mums svarbu Lietuvos likimas 
ikišiol, galima sakyti, nebuvoi avė.) svetainė, kad net vietos . ir liuosybė. Tuomet nebereikės 
“madoje”. Taigi linkėtina kuo- • apačioje nebebuvo ir dėlto dalis j partijoms taip kovoti, kaip iki- 
pos nariam pavyzdingo sutiki- i sulipo ant balkono. Prie draugi-■ šiol daroma. Sandaros gi tikslu, 
mo, ir .vienybės kaip broliams ir jos laike prakalbų prisirašė tu-! yra tarp visų partijų padaryti 
seserims, o ne kaip skirtingų pa- las skaičius naujų narių, 
žiūrų žmonėms ar kaipo prie- i 
šams. ------------------

Bitė.

santaiką. Todėl toji Sandara ir 
i verta parėmimo. Muštynės, ne- 
. apikanta ir viens kito dergimas, 
; mums geresnių sąlygų gyvenime 

Į laikraščių leidėjus. Norėda- nesuteiks — priešingai gali su
darai pakreipti vietos lietuvių teikti dar blogesnes. Todėl visi, 

i gyvenimą geresnėn linkmen, už- kas gyvas, glauskimės prie tos 
■ manymu kun. Mickevičiaus, Ne- f

LAWRENCE, MASS.

SO. BOSTON, MASS.
(Nuo specialio “Dirvos’* ko

respondento.)
TMD. 81 kp. prakalbos. Lap- i prigulmingos Lietuvių Parapi- 

kričio 11 d., vakare, Lietuvių i jos klebono, tapo sutvertas Law- 
svetainėjė Įvyko TMD. 81 kp.įrenco mieste lietuvių knygynas.; 
parengtos prakalbos. Kalbėjo p. Į Pinigų minėtam knygynui tapo
J. Strimaitis, “Ateities” i 
torius.
skelbta, jog kalbės ir p. Juozas 
Kačergius, bet jam neatvykus p. 
Strimaitis užėmė savo prakalba 
visą vakarą, žmonių į prakal
bas atsilankė neperdaugiausia 
— apie pusantro šimto. Kad 
mažai atėjo žmonių — kalti yra 
rengėjai, kurie surengė šias pra
kalbas net kuopos valdybai neži-t 
nant. Prakalbų vedėju buvo p. nes, jei žūsta kokioj nors atkla-
K. žemaitis, dar jaunas, bet ener 
gingas, pradedantis darbuoties

dalies žmonių, kurie akivai Paro
do savo gerus darbus labui vi
suomenės.

A. Kurelaitis.

___  ______ redak- i jau surinkta $120.90, už kuriuos ■ BALTIMORE, MD.

Plakatuose buvo pa- partraukta jau gana daug kny- Ir mes šiek-tiek pradedame 
gų. Partrauktos knygos su- veikti, šiuose metuose susitvė- 
traukta į tam tikrą knygų kata- ręs kliubelis po vardu “Lietuvių 
logą ir jau-ižduodama skaityto- Tautiškas pasilinksminimo kliu- 

jams. bas”, kuris randasi po num. 853
Stebėtinas noras knygų skai- Hollins st. pasiima atlikti dalį 

tymo apsireiškė pas žmones, nes naudingo darbo. Darbas jau pra 
išduota skaitymui jau daugelis dedamas. Kad suprasti tą vei-' 
knygų. Patsai gyvenimas čia kimą meldžiu perskaityti šuda- 
taojaus parodė, kad musų žmo- rytą kliubo programą

Panedėliais — mitingai, utar- 
nės tamsybėj, kaip-tai papraš-. ninkais — mokykla (lietuviško 
čiausia girtuokliavime, iškur, i raštą skaitymo ir skaitliavnno; 

-antrinės papyldomos mokys A. Kurelaitis ir J. Lau- 
nedorybps, Ic&ip imiotyvvaa, oomdoni:* __;F-as Strimaitis pirmuoju at

veju kalbėjo išimtinai apie Tė
vynės Mylėtojų Draugiją nuro
dydamas jos reikalingumą kiek 
ji ligšiol yra pasidarbavusi ap- _ . ___ „...
švietos dirvoje ir kiek dar galės; kad jų nėra kam prie geresnio tuvninkiutės, petnyčiomis — 
arba galėtų, jeigu tik musų vi-; užsiėmimo privesti. muzika ir siuviniai. Subata liuo-

Lawrenc’e Lietuvių Knygynas sa. Nedėlios (vakarais) — 
nėra dar galutinai pilnas, kaip prakalbos su diskusijomis. Rei- 
kad turėtų buti. Trūksta dar kia pažymėti, jog pardavinėja- 
daugel įvairių lietuviškų knygų, ma laikr. “Dirva” ir “Lietuva”.

Minėtas kliubas susideda iš

mušėjystės ir tt., tai tik dėlto, dainos (po vadovyste p. V. Lie- 
kad musų žmonės, parėję iš tuvninko). Ketvergais — me- 
darbo, liuesas valandas neturi kykla šokių (po vadovyste M. 
su kuo geresniu praleisti, arba, Kurelaičio ir p. Bronislovos Lie-

Žodis Detroito lietuvių drangi- 
joms. čia bėgyje keliolikos me
tų susitvėrė apie porą tuzinų 
draugijų. Kiekviena iš jų tik 
savus reikalus žiurėjo: visas 
jų veikimas tik keliais lietuviais 
apsirubežiavo, todėl nieko pozi- 
tiviško nei sau, nei tautai atlikt 
neįstengė. Tatai tūlos draugi
jos, pamatę savo silpnybes, su
sitarė susirišti į vieną kūną kas 
jau ir įvyko, t. y. tautiškos ir 
bažnytinės draugijos susiorga
nizavo po vardu: “Detroito Lie
tuvių Draugijų Sąjunga”.

Berods ir susiorganizavę drau į lienė iš Pittsb. Amilės rolę ta- žiutės buvo pasišventusios prisi- 
gijos ikišiol menkai ką tenuvei- re j o lošti p-lė Steilą Kazimieriu- dėti prie pakėlimo tarpe lietu
ke — gal neturėjo progų prisidė- te, bet dėl mirties šeimynoj ne- vių dailos ir muzikos, bet lietu
ti prie kėlimo tautos naštos, galėjo. X —? rolėj ypatin- viai į tai pažiurėjo šaltai. Gaila, 
Bet rodosi, kad jau tas laikas gai nustebinančiai gerai lošė p-lė kad mes dar nemokame pagerbti 
netoli, kada mums priseis savo1 Ona Levonavičiutė, Jadvygos gabių žmonių ir pasinaudoti jais 
protus ir spėkas Išbandyti, štai! rolėj — p-lė A Maleckiutė, savo gerovei ir garbei. Visgi 
jau iš tūlų kolonijų girdisi bal-; Hoffmano-officieriaus rolėj — reikėtų į tai žiūrėti rimčiau, 
sai, šaukiantis prie srovių vieny-' J. Andrijauskas, Amo rolėj — Tečiaus aš tikiu, kad p-lės 

bes, nėsa šiandien lietuviams, Į J. Sareilą kuomet Hertzo rolėj ' Marė ir Laura Karužiutės ne- 
kaipo tautai, stovi Lietuvos klau i St. Soreila veikė labai gerai. perstos veikusios lietuvių dailos 
simas išrišti. O kad apie visos j Visi aktoriai, išskyrus vieną- dirvoje.

- kntą pirmu kart lošė, jie taipgi ■
-esą čiagimiai. Tai retas atsiti- __________ —
k imas, kad čiagimiai, laisvų pa- * BINGHAMTON, N. Y.

. Iš SLA. 200 kp. veikimo. Ap-
ti taip gerai, kad žmonės dali-' draudos ir sveikatos savaitė pas

j vavę perstatyme sake, kad įžan-. mus atsibuvo vėliau ne kaip ki- 
Rezisieria- • tose kolonijose, mes čia nebuvo 

įgalima gaut svetainės.
Liuos. Choras ir Vyrų Cho-, čia ji prasidėjo spalio 29 d. 

ras iš Pilt . sudainavo keletą ir pasibaigė lapkr. 4 d. Paskai- 
gražių dainelių. ; tose labai mažai publikas lankė-

Girtuoklio monologą išpildė >są-— mat, musų kolonijoj žmo- 
gerai Ant Prošnauskas. į nes geriau taip kur-nors laiką

WLLMERDING, PA. ,
Liet. Liuos. Choro vakaras, ninkę. — Linksma todėl, kad 

Lapkričio 11 d., vakare, liuosy- jos dainavimu, jos gabumais 
Riečiai po stropaus rengimosi ir ' gerėjasi svetimtaučiai, o skau- 
mokinimosi atvaidino “Karės du dėlto, kad patįs lietuviai ne- 
Nuotakos.” supranta ir nepagerbia p-lės Ma-

Žmonių prisirinko pilnutė ’ rėš Karužiutės. Kodėl gi lenkai 
“Liet. Sūnų Svetainė”, kad net t m°ka apkainuoti jos dainavimą? 
ir visi takai pilni buvo žmonių. — Turbut todėl, kad jie tinka-

Veikalą lošė sekančios ypatos*  miau suprantą jos gabumą ir 
Motinos rolę — Verną Hermaną- abelnai muziką.
vičiutė, Amilės rolę — poni Bo- < Panelės Marė ir Laura Karu-

tautos ateitį kalbėti, reikia dar 
didesnės organigacijos, negu 
draugijų sąjungos bei sąryšiai—

P.

.vjjuiigva uvi sKįrysitu— Adu uagnuim, laiavų. pa-
čia reikalinga visos tautos balsas žiūrų, įstengtų tokį darbą atlik- 
sykiu. Todėl propaguojama 
šaukti Visų Lietuvių Seimą.

Ar tokis Visuotinas Lietuvių Į ga buvus peržema.
Seimas galimas ir ar jis atneštų j vo J. Andrijauskas, 
pageidaujamus vaisius, — tą rei 
kia pirm laiko rimtai apsvarsty
ti. O kadangi kitų kolonijų lie
tuviai jau pradėjo tą klausimą

suomenę ją remtų.
Pertraukoje p. L. Stasiulis, 

taipgi jaunas ir nesenai pradėjęs 
musų visuomenės dirvoje dirbti 
veikėjas, prirašė prie TMD. 81 
kp. 10 naujų narių, o p. žemai
tis 1. Taigi išviso prie kuopos 
prisirašė 11 narių.

Antruoju atveju kalbėtojas 
pasakojo apie Lietuvos laisvės 
reikalus ir apie demokratiją, ku
ri sau ingįja tarp viso pasaulio 
gyventojų vis daugiau šalinin
kų. Kalbėjo interesingai ir to
dėl publika klausėsi su atida.

Po prakalbų buvo duodami 
klausimai, į kuriuos kalbėtojas 
atsakė aiškiai ir intikinančiai.

Mes norime turėti musų knygy-
nė visas lietuvių laidos knygas: abiejų, vyrių ir moterių, todėl 
visus lietuviškus laikraščius, taip sparčiai jis ir auga, nes | 
Norime pakakinti mat visų žmo- 3 mėnesiu laiko susispietė apie
nių dvasinius reikalus. 110 narių.

Matydami tą didį reikalą Nors įvairus priešai bando pa- 
šiuomi kreipiamės prie gerb. kišti savo kojas tam kMubui, 
Lietuviškų Leidėją Knygių, ir .vienok Tautinis kiubas nepaisy- 
šiaip žmonių, paaukauti po kiek, damas žengia savu žingsniu. Pa
kas išgali, lietuviškų knygą sitikima, kad už metų-kitų jis 
Lietuviškų Laikraščių Leidėjų turės narių tiek, kiek nesitiki 
gi prašome prisiųsdinėti musų turėti. Minėtas kiubas neskiria 
knygynan po vieną egz. savo į lietuvius, bet vienija nežiūrint į 
laikraščių veltui. Knygas ir partijas ar pažiūras, — jei tik 
laikraščius reikia siųsti žemiaus lietuvią tai ir prigulėk į T. Kliu- 
padėta antrašu. Pasitikėdami bą. Mokestis vyram 25c. į mė- 
parėmimo, iškalno ačiuojam. ‘ nesį, moterims 10c.

Su gilia pagarba varde L-co' Baltimoriečiai, naudokitės 
L. K. Komisijos: proga, ypatingai delei to, kad

J. Jankauskas, pirmininkas, pramokti šiek-tiek skaitymo, ra- 
156 Gardner st., j šymo ir kitų dalykų. Prietorei-

Lewrence. Mass. , kia pratintis drąsoje.
----------------- j A. Kurelaitis.

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuviu Jaunuomenės Drau

gijos prakalbos. Lapkričio 11 
d., vakare, pas mus įvyko pra
kalbos, kurias parengė viena vie
tos pašalpinė draugija, būtent s 
Lietuvių Jaunuomenės Draugi-Į 
ja. ši draugija yra pažangi, to-! 
terantiška ir dėlto neįstabu, kad 
prie jos priguli jau suvirs 200 Į 
žmonių. Draugija taipgi turi 
savo chorą, kurį dabar veda vie
nas darbštus ir gabus gerb. M. 
Petrausko mokinys — p. A. Ap- 
šiega, ir savo beną

šiose L. J. D-jos parengtose! 
prakalbose kalbėjo pp. J. Baniu
lis iš So. Bostono ir K. Norkus 
iš Lavvrenco, Mass. 
kalbėtojas kalbėjo apie valandą Taipgi parodė SLA. 4-to ap- 
laiko, aiškindamas apie dabarti- skričio išvažiavimą Conn. valst. ’ 
nę karę bei jos stovį, kaikuriuos liepos 29 d. Ypač tas buvo in- 
tarptautinės politikos dalykus, domu New Britain’o lietuviams, | 
Lietuvos laisvės reikalingumą kadangi vietos jaunimas skait- 
ir kt. Pabaigoje savo kalbos p. lingai dalyvavo tame išvažiavi- 
Baniulis karštai ragino susirin- me. 
kusius žmones kovoti už Lietu-1 Poni E. Račiūnienė gražiai su- i 
vos laisvę, o tai, anot jo, geriau- dainavo porą lietuviškų daine-
siai galima padaryti gausiai lių, pritaikinant prie paveikslų Anglijos gen. Maude, kariu-
aukojant į Lietuvos Neprigul- turinio, žmonių buvo pilnutė- menės vadas Mesopotamijoje,
mybčs Fondą. lė-svetainė, ir visi užsilaikė ra- pasimirė šiose dienose, turėda-

Antrasai kalbėtojas, p. K. Nor; miai. Labai malonu pastebėti. mas 53 metus amžiaus. Kovo

NEW BRITAIN, CONN.
Pono Račiūno paveikslai. Lap

kričio 4. d. Tautiškoj Lietuvių Į 
Svetainėj p. Račiūnas rodė nau-j 
jus krutančius paveikslus. Va-’ 
karą surengė vietinė TMD. 23' 
kuopa. Rodant paveikslus, pat-j 
sai p. Račiūnas vis aiškino jų 
turinį. Daugiausiai buvo paro-; 
dyta paveikslų iš karės lauko,i 

Pirmasai perstatant įvairias baisenybes. Į

■ kus, pasakojo apie lietuvių jau- kad vietos lietuviai pradeda aps- niėn. šių metų jis paėmė Rag
inimo organizacijas Lietuvoje ir Čiai lankyties panašiuose vaka- <iadą ir nužengė palei Tigris upę 
Rusijoje. Nurodinėjo, kaip. Eu- j ruošė ir priegtam stengiasi pa- šiaurės link apie 150 mylių; pir- 
ropos lietuvių jaunimas ener-, vyzdingai užsilaikyti. miau buvo paėmęs Kutel-Amarą

gingai, su pasišventimu rūpino- ■ Vakaras užsibaigė Lietuvos Gen. Maude skaitėsi vienu iš ge- 
Antano Sūnūs, riaušių anglų generolų.si savų organizacijų reikalais,-himnu.
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Francuzai taippat labai da;

ros 'seimo.

Pereitos savaitės (sulyg pra-

P. Jurgeliutė.

Juras Savickis.

rence. Mass.

orą-

esančius.

SAVO PAREIGAS.

MUSŲ VADU VEIKLUMAS IR 
INTELIGENTIŠKUMAS.

čio yra Kastantas Norkų:

nenormaliui dalykui

stybės aukų. Rusų šios rūšies

Stokholmo, švedą:

neatsiekiama pageidaujamo tik
slo. Priešingai, tankiai sutruk-

nešimo “Centr. News” iš Lon

sumanumas. Taigi ir

visoms Sandaros kuo-

šituo ištekliu naudojasi ne 
viena kariaujančiųjų šalių, kad 
išgavus maisto sau, ar jo pasiun
tus savo belaisviams.

rija”. Kartu nurodoma, kad 
kuopų sekretoriai dalintu šitą 
veikalą tik užsimokėjusiems na
riams. Reikia tikėti, kad “Kul
tūros Istorija” pritrauks daug 
naujų narių į TMD.

Šiaip anglai turi įsikūrę čior.ai 
maisto sandėlį saviems belai
sviams, esantiems Vokioje — 
apie 40.000 maisto patiekų. Pa
ti maistą jie gabena iš savo ko
lonijų arba perka čionai. Kas
dien jų išsiunčiama apie 6.0 *0 
klgr. duonos. Jųjų pirmiausia 
rūpinamasi duona pamaitinus, 
o vėliau ir kitkuo. Jųjų prisi
laikoma tokios sistemos — kiek
vieno pulko kareiviai, esantieji 
nelaisvėje priskiriami bikuriam 
miestui, ar kuriai žmonių grupei, 
kurie be duonos pasirūpina kad 

I ir kito ko patiekus. Anglai to
kiu budu gauna geriausi danų 
maista. •

bet susitikus mandagiai kinkte- 
lėja galva ar įsu rimta mira 
murmtelėja savo: “morgen”, kas 
mano išmanymu, nors ir netaip 
jau individualu, bet daug jau
kiau susitikus.

norisi minion
Visi — artistai, dai-

tečiaus tas neturi žymios reik
šmės.

ALTS. NAUJOSIOS ANGLIJOS 
IV APSKR. SUSIVA

ŽIAVIMAS.
Iš prisiųsto “D.” redakcijon 

protokolo matome, kad ALTS. 
N. Anglijos.IV apskr.. susivažia
vimas atsibuvo lapkričio 4 d. 
1917 m. Worcester, Mass.

Išviso buvo 16 delegatų, kurie 
atstovavo 5 kuopas; nuo 7 kp. iš 
Bostono buvo net 8 atstovai.— 
Pirmsėdžiu buvo p. J. Tuinila. 
jo pagelb. — A. Blažys, sekret. 
— K. Norkus.

Pirmoje sesijoje, tarp ko kito, 
buvo perskaitytas ALTS. pirmi
ninko, p. R. Adžgausko, laiškas 
N. Anglijos ALTS. apskričio 
susivažiavimui. Laiškas pasi
baigia sekančiais sakiniais:

“Abelnai esu nuomonės, kad 
N. A. apskr. griežta taktika ne
lemia Sandarai gerovės. Patar
čiau ateityje su vieša kritika 
savo srovės veikimo elgties at- 

: sargiau, nes tas dažnai sulaiko 
augimą organizacijos ir susilp
nina veikimą.”

N. A. apskr. susivažiavimas 
; nutarė — “laišką spausdinti 
drauge su protokolu, o padary- 

■ tus ALTS. N. Angį, apskričiui 
i užmetimus grąžinti pačiam pir
mininkui.”

lieka nepastebėtais.
Veikia musų trijų srovių va

dovai. Vieni lengviau, kiti smar 
kiau, vieni karščiau, kiti šal
čiau, bet tas jų veikimas, sto- 
kuojant inteligentiškumo ir ty
rumo, neturi nuoseklumo ir ne
atneša pageidaujamų vaisių.

Kaip, nejaugi kiekvienoj sro
vėj nėra inteligentiškų veikėjų? 
Taip jų stokuoja. — Juk nega
lima paskaityti pilnai inteli
gentišku žmogum fanatišką (iš 
vienos ar kitos pusės) arba vien 
pusišką žmogų. Tą mes paste- 
biame tarpe katalikų-klerikalų, 
tarpe socialistų ir net tarpe tau
tininkų.

Vienok fanatizmas daugiau 
šiai yra įsigalėjęs tarpe kraštu
tinių srovių. Todėl ir tikro in
teligentiškumo pas kraštutiniuo- 
sius pastebiama mažiausiai.

Bet tie kraštutinieji, ypač iš 
kairiosios pusės, gali pasigirti 
savo veiklumu ir energija. To
dėl vidurinei srovei, t. y. pažan
giųjų tautininkų 
nai reikia jungties veikime kaip 
su katalikais-klerikalais, taip 
ir su socialistais. Panašiu pa
sielgimu pasitvirtins tautinin
kų vadų inteligentiškumas, o 
kartu sutartinas veikimas atneš 
gausesnius vaisius.

pažymi, kad “Atgimimas” steng 
sis auklėti gerus piliečius Lie
tuvai iš “nezalėžninkų”. kurie.

Musų spaudoje ir prakalbose 
tik ir girdi, tik ir matai žodžius:

VOKIEČIAI TARIASI APIE 
LIETUVĄ.

Vienok tarp šito šalies laimin
gumo, tame uoste judriame 
mieste vandens juostomis išra
šytame, vindų retežiais nuo pat 
ryto iki vakaro girgždančio, 
-praslenka karo šmėkla, tuomet 
flegmatingas danas nustoja 
valgęs savo skanų ragaišį ir 
dažniau pradeda kalbėti apie 
politiką, tuomet restorane jau 
dažniau galima išgirsti nemė
giamas vokiečio vardas, “neiš
vaduojamą” šlezvigą aprėpusio.

Vienok praeina valanda nuty- 
i la politikos sūkuriai, danas nė 
Ikiek karo nenubaustas, skver- 
:biasi vėl restoranan, stveriasi 
į sporto, gražiųjų madų. Tiesa, 
^žibalo netekus vakarais balaną 
bežiebinąs, su prikištomis kiše
nėmis visokių kortelių produk
tams išgauti.

Šituo šalies turtingumu ir 
atvanga ne vienas atėjūnas nau
dojasi. Nors Didžiajai revoliu
cijai Rusuose įsigalėjus daugu
ma rusų emigrantų tuoj vyko 
namo. Vienok iki šiai dienai 
Kopenhaga maitina dideli atėjū
nu skaičių.

veikėjas, veikti, veiklus ir tt. 
Bet juk veikime, kaipo tokiame, 
neužsiveria visa prasmė — juk

Suprantama, kad žmogus gi
laus išsilavinimo, plačių pažiūrų, 
daug prityręs ir matęs, doras, t. 
y. pilnai inteligentiškas žmogus, 
gali veikti visuomenės dirvoje 
daug nuosekliau, negu žmogus 
be tų ypatybių. Todėl, gali ir 
privalo veikti pilnai inteligentiš
kas žmogus. Sakau privalo, nes 
tikrai inteligentiškas žmogus 
-pageidauja viso gero ne tiktai 
sau, bet ir kitiems, t. y. plačiajai 
visuomenei.

Ką gi matome dabartiniame 
musų veikime, tėmijąnt visų tri
jų srovių veikėjus ir jų darbus? 
— Išsyk matai, kad tarpe jų 
lygir nėra tikrai inteligentiško 
asmens. Jei ir randasi vienas- 
kitas, tai juos nustelbia visa gau 

aiškiai pažymėti,! ja pseudo-inteligentų, o todėl jie

visa svarba tame, kas reikalirjga 
nuveikti, kaip reikia veikti ir kas 
gali ir privalo veikti. Labai gai
la, kad su tais paskutiniais rei
kalavimais mažai tesiskaitoma. 
Daugiausiai, neatsižvelgiant į 
nieką, tik veikiama, bet tuomi

Lietuviai prie savo 
skyriaus turėsią taipgi restora
ną, todėl reikalingi įvairios rū
šies valgiai. Bet svarbiausia — 
tai Lietuvių Diena bazare, kuri 
nuskirta lapkričio 30 d. šitoje 
dienoje bus pastatyta anglų kal
boje tam tyčia pagamintas is
toriškas veikalas pantomimos 
formoje.

Apart to, bus rodomi krutan
tis paveikslai ir atliekami lietu
viški šokiai. Tvarkyti šokius

natizmo vaisius. Juk tokia 
pat neapikanta (kuri gali užsi
baigti panašia žmogžudyste) 
yra užkrėsti tūkstančiai lietu
vių, kurie kas šventadienį klau
sosi bažnyčiose keršto ir fana
tizmo persisunkusių pamokslų, 
kurie savo namuose skaito ka
talikiškus laikraščius, kuriuo
se visokiais budais ir savotiškais 
prirodymais stengiamasi išvy- 
styti skaitytojuose neapikantą 
prieš kitaip manančius bei lai
svesnių pažiūrų žmones.

Todėl nestebėtina, kad “kar
šti” katalikai-parapijonai, pri- 
siklausę-prisiskaitę savo “vado- 
vų-mokytojų” fanatiškų minčių-i 
pamokų, paskiau stengiasi pa-l 
naudoti tą viską gyvenime, prak , 
tikoje. Juk kunigai savo parapi-1 
jonis vadina dvasiškais savo vai
kais, todėl, suprantama, kad tie 
vaikai stengiasi sekti dvasiškų 
savo tėvų patarimus, nurody
mus. Pasekmė to viso — ne 
apikanta, greit privedanti pa
prastą žmogų prie fiziško veiki
mo, t. y. prie muštynių ir net 
žmogžudysčių.

Negalima daleisti, kad musų 
dvasiški tėteliai vadovautųsi 
blogais siekiais, kad jie norėtų 
matyti tarpe lietuvių bei savo 
parapijonų muštynes ar skerdy
nes dėl tikybinių įsitikinimų. 
Ne, tiesiog tos kaltės negalima 
mesti, jei skaityti musų dvasi
škus vadovus pasekėjais Kris
taus mokslo, kuris viską rėmė 
ant meilės ir pavyzdžio. Jei 
musų dvasiškiai užmiršo tą tiky
binį principą, tai ar galima juos 
pavadinti Kristaus mokslo skel- 

i bėjais ?—
į Kaip butų prakilnu, gražu ir 
naudinga plačiajai visuomenei 
bei musų tautai, jei musų dva
siški vadovai ištiesų skelbtų 
tuos augštus doros ir žmonišku
mo principus, kuriuos skelbė pa
sauliui krikščionystės įsteigė
jas!

Musų kunigai turi daugiau 
skaityties šu gyvenimo reika
lavimais ir su plačiosios minios 

vadams, būti-, psichologija, nes kitaip jų vei
kimas priveda prie nepageidau
jamų ir tamsių pasekmių.

VIETON PRAKILNIŲ IDĖJŲ 
SKIEPIJA ŽMONYSE

NEAPIKANTĄ.
Paskutiniame “V. L.” num., 

peržvalgoje, pastebiama, kad 
katalikų-klerikalų pjudymo po
litikos vaisiai jau pradeda apsi
reikšti. šita nuomonė išreik
šta, pasiremiant ant baisios 
žmogžudystės Lawrence, Mass., 
kurios priežastimi buvo tikybi
nė neapikanta. Dalykas buvo 
taip: tūlas Kavaliauskas (24 
m. amž.) — neprigulmingos 
parapijos (Mickevičiaus) rė
mėjas — susiginčijo su tulu 
J. Kriaučiunu (30 m. amž.)— 
senosios (Vermausko). par. na
riu. Besiginčijant Kavaliau
skas pastūmėjęs J. Kriaučiūną; 
tas, išsitraukęs peilį, supjaustęs 
jo veidą. Kavaliauskas mirė 
ligonbutyje už 8 vai. Piktada- 
ris tapo pasodintas kalėjiman.

Tai ištiesų skaudus apsireiš
kimas musų gyvenime. Tartum 
dar gyvename viduramžiuose, 
kada sauvaliavo tikybiniai fana
tikai. Minėta piktadarystė — 
tai tikybinės neapikantos ir fa-

kaip ir su . . . , , . . ,,. .. Štai ir vėl skubiai nuveltasĮnešima su- , ... .. . T. ,
... : to. - laiškas is senosios kopennagossi važiavimas priėmė. J. Stn- ...nasviecio.maltis nurodė reikalingumą or- 

ganizacijinio ir literatūros pla
tinimui komiteto. Nutarta 
įsteigti.

Sekantį apskričio susivažia
vimą nubalsuota laikyti Law-

TAUTININKŲ IR KATALIKU 
VEIKĖJU PASIKALBĖ- j 

JIMAS.
“V. L.” pranešama, kad lap

kričio 11 d. New__ Yorko resto-
rane ant 38 gatvės buvo susirin
kę 25 vietiniai inteligentai iš 
tautininkų ir iš katalikų pusės 
pasikalbėjimui apie bėgančius 
reikalus. Svarbiausiomis pa
sikalbėjimo ypatomis buvę — 
nesenai pribuvęs • Amerikon iš 

Į Rusijos inžinierius Naruševi
čius ir gerb. kunigas J. Žilin
skas. Pasidalinta mintimis apie 
svarbiausius lietuvių reikalus. 
Pasikalbėjimas tęsėsi nuo 1 po 
pietų iki 11 v. vakare.

Taip daroma todėl, kad nesi
skaitoma su tuom, kas ištiesų 
gali veikti ir kas privalo veikti. 
Atlikimui kiekvieno darbo reika
linga tam tikras žinojimas, pri
tyrimas, 
veikimui visuomenės dirvoje rei
kalingas žinojimas, prityrimas 
ir sumanumas. Dar daugiau.— 
Tame veikime reikalingas pasi
šventimas ir tyrumas.

Nepatyrus.
— Onute, pasakyk man 

už kokio vyro norėtum išei
ti. už turtingo ar už jauno.

•— Dar nežinau, nes esu 
jauna ir neturiu patyrimu.

— Bet visgi tiek nusima
nai kuris butų geresnis?

— Jaunas ir turtingas — 
atsakė Onutė.

zeiger
šen, Prūsijos žemdirbystės vice-
ministeris, paskirtas guberna
toriumi tos srities, kurios anek- vauja ir
savimas buvo nesenai apkal- kad sulyginant mažai suaukau- 
betas imper. tarybose ir tam ta daiktų.
tikroje konferencijoje Berline,
dalyvaujant grafui černin’ui.

Nuo žilos senovės musų kraštą 1 
teriojo kryžiokai ir slavai; bet i 
musų prabočiai- atsilaikydavo; 
prieš juos, pakeldami neapsako
mai dideles aukas. Ir jeigu ne-'. 
butų atsilaikę kiek tik jų spė-į' 
kos galėjo išnešti, tai lietuvių1; 
tautos ikišiol nebebūtų likę. į 
Dabar, Europos karės metu, mu- ; 
sų tautą patiko kuodidžiausias: 
bandymas, didesnis, negu kada: 
nors yra buvęs: naujausiomis ' 

~ir gudriausiomis naikinimo ma- į 
šinomis žudoma musų broliai, į 
naikinama musų tautos turtai, i 
Ir musų tėvynei pasikelti iš griu 
vėsių, atsikvėpti po karės lais
vesniu gyvenimu niekas kitas 
nepagelbės, jei mes patįs nepasi
stengsime pagelbėti. Musų ran- i 
koše, vadinasi, yra musų tautos' 
ateitis ir tiktai mes turėsime at- i 
sakyti už jos pragaištį.

Nereikia nusistebėti iš tų žo-; 
džių. Mes iki 1905 m. buvom ■ 
užmigdyti ir pasaulio užmiršti. Į 
Atgavę spaudą, sukilome taip,- 
kad nustebinome pasaulį savo 
gaivumu ir dvasios spėka. Tai
gi tiitėdami tas dvi ypatybes sa
vo tautoje, neapsileiskime ir da
bar, kuomet išmusų reikalauja
ma didcliausio pasišventimo. 
Kovoje už spaudą nukentėjo dau 
gybė musų veikėjų; kovoje už 
Rusijos laisvę dar daugiau jų 
nukentėjo — tat dabar laikas pa 
sišvęsti kovoje už Lietuvos Lai
svę. šiam tikslui iš musų, tai 
yra iš Amerikos lietuvių, nela- 

jbai daug tereikalaujama: rei
kalaujama tiktai aukų ir mes tą 
galime duoti. Pavadinkime sa
vo aukas Liuosybės Aukomis ir 
siųskime jas Lietuvos Neprigul- 
mybės Fondan. Lai ir Amerikos 
lietuvių auka prisideda prie tos 
kovos, kokią Lietuva veda už 
savo ateitį, už savo Laisvę. Juk 
musų bočiai nesigailėjo paaukau
ti savo gyvasties Tėvynės gyni
mui, tat mes nors aukų nesigai
lėkime.

Dabar vokiečiai mums priža
da autonomiją, rusai irgi siūlo 
autonomiją; — tečiaus mes 

. neprivalome nepasitikėti nei vie
nais, nei kitais, tuo labiaus. kad 

. mes reikalaujame savo kraštui 
visiškos laisvės. O laisvę savo 

Apskričio organu palikta Tėvynei iškovoję, grįžšime tenai 
“Ateitis.” vis’- ’r ateiviai, ir čia gimę ir

Nutarta, kad Centro Valdyba augę Amerikos lietuviai, To- 
turi būti renkama referandumu. del-gi neapleiskite Lietuvos Ne- 

Galop, —5 “ALTS. N. A. susi- prigulmybės Fondo! Aukauki- 
važiavimas išreiškia Centralinei te jam. kas kiek galite, o Jūsų 
Sandaros valdybai papeikimą auka prisidės prie atbudavojimo 
už nerangumą ir permažą inte- Laisvos. Neprigulmingos Lietu- 
resavimąsi Sandaros, kaipo to- vos!

girdi, ne principu, nė veikimo i apskričių įnešimais, 
programos neturi. Kartu pažy-Į kuopų įnešimais . 
mima, kad. girdi, “rymiški' 
nigai turėsią “saugoties” 
Pamatysime, kas iš to 
išeis.

maino.
Bet dalykas tame, kad įvai

riai suprantama patsai veiki
mas, t. y. kaip reikia veikti. 
Nors einama prie vieno tikslo, 
bet einama įvairiais keliais, su
lyg to keleivio-veikėjo pažiūros. 
Tankiausiai gi pastebiama, kad 
vadovaujamasi beveik tuom pa
čiu siekiu, bet veikiama įvairiais 
budais, kurie ir trukdo vienų ir 
kitų veikimą, o kartu neįlrilei- 
džia pasiekti pageidaujamą tik-

domas net pačios visuomenės ki
limas augštyn, o kartu bergž
džiai aikvojamos spėkos.

Juk pirmiausiai reikalinga 
nusistatyti, kas turi būti atlikta 
pirmoje eilėje visuomenės dirvo
je, idant ta visuomenė galėtų 
nuosekliai lipti augštyn kultūros 
ir pažangos laiptais. Tas veiki
mas turi būti naudingu visiems 
visuomenės nariams, nes tikrai 
prakilnus darbas negali būti 
kartu ir kenksmingas. Tik vie
no krypsnio žmonės į tą gali pa
žvelgti vienaip, kito kitaip, bet 
to darbo vaisiai nuo to neperei

nąs išdalijus, kiekvienam rusui 
belaisviui tenka į 4 mėnesius 
vienas siuntinys. Jei tas butų ti
kra. tai da butų pakenčiama. 
Remianties straipsnio skaitme
nims. vienam belaisviui išeitų į 
mėnesį vos tik kelios tūkstanti
nės siuntinio dalįs. Nelengva 
išmaitinti dviejų milijonų be-

kios, gerove. Pageidaujama, 
kad Centraiė Valdyba labiau 
interesuotųsi organizacijos ge-

“NEPRIGULMINGUJU” 
ORGANAS.

šiose dienose išėjo Lavvren- 
ce. Mass., pirmas numeris “ne- 
prigulmingųjų” katalikų orga
no “Atgimimas” (spausdina 
“Ateities” spaustuvėje. Bosto
ne). “Atg.” leidžia “neprigulmin 
gas” dvasiškis Mickevičius. 
“Atg. pavadintas “Lietuviškos 
Tautiškos Bažnyčios” organu. 
Redaktorium to naujo laikraš-

Vaikams taisoma nuolat šven
tės, telkiama būrin, su orkestru 
maršuojama. platinama spor
tas, visur organizuojama skau
tų pulkai. Užtai sodžiuje vai
kai nevartoja pasveikinimui tek- 

striuks buka vokietuką”, 
“aš tavęs nebijau etc...”,

Na ir mylima čia mažieji, ne
tik nekertama rykšte, netik 
nekišama šventam, išsipirkimui 
rankos bučiuoti “beržinės” puo
tos prityrus, bet visur net gat
vėje užkalbinama ir vedama kuo 
gražiausios bylos. Vaikas ly
gus suaugusiam. Jei vagone sė
di graži mamutė, drąsiai gali 
sučiulpti. padaryti (vaikui) 
“akuti", ar kitokiu įmanomu 
budu vaiką pabovinti ir nieks 
neturės teisės baisiai įsižioti ir 
savo ūsų šerius atstatęs baisiai 
šaukti.

dono) gale grupė neprigulmin- 
gų socialistų Vokietijos Reich
stage atsilankė pas pirmsėdį su 
prašymu, idant tuoj butų sušauk 
tas Reichstago posėdis delei ap
kalbėjimo taikos išlygų, kurias 
pasiūlė Nik. Lenin, Rusijos bol- 
ševikų-radikalų vadas.

Apart to, neprigulmingi so
cialistai pageidauja, kad Reishs-

maisto pristigus.

Nesenai esu skaitęs “Rieč” 
apie belaisvius, kame apskaito
ma, kad visas belaisviams dova-

ypač apskričio šulai, trokšta vi
suomenei labo, jeigu jie ištiesų 
veikia dėl idėjos, tai jie turi at
sisakyti nuo “hegemoniškų” pa- 
sikėsinimų ir veikti sutartyje su 
kitomis Sandaros kuopomis, su 
visais sandariečiais, kadangi tik 
koordinuotas veikimas gali atne
šti pageidaujamus vaisius kaip 
vidurinei srovei, taip ir visai 
lietuvių tautai.. Kartu reikia 
pastebėti, kad nestokuoja netak
tiškumo ir nenuoseklumo veiki
me ir pas kitų sričių Sandaros 
kuopų veikėjus.

Štai jau visai arti A. L. T. S. 
seimas. Laike to seimo būtinai 
reikia plačiai ir rimtai apkalbė
ti apie tą sutartiną veikimą. Tas 
seimas turi nušviesti visą San
daros darbą ii 
kaip privalo veikti atskiros kuo
pos ir apskričiai ateityje. Kar
tu turi būti apibrėžtas ir patsai 
darbas, t. y. kas reikalinga nu
veikti iki sekančio seimo, nes 
kitaip bus tik mėtymasi ir spėkų 
aikvojimas, bet ne veikimas.

Negana dar to. — šitame 
Sandaros seime tautininkai, o 
ypač jų vadai (suprantama, kad 
seime dalyvaus beveik visi žy
mesnieji vidurinės srovės veikė
jai) turės pasirodyti, ant kiek jie 
moka rimtai svarstyti dalykus, 
ant kiek jie yra subrendę rim
tam ir atsakomybės darbui ir. 
galop, ant kiek jie yra linkę 
(žiūrint į tai iš įvairių pusių) 
plačiam tautos darbui ir organi
zavimui bei auklėjimui lietuvių 
visuomenės.

Priegtam. tas seimas parodys, 
ar gali įvykti Visuotinas Ameri
kos Lietuvių seimas, ir kokios 
gali būti to seimo pasekmės. 
Jei tautininkai, o ypač jų vadai 
ir veikėjai, trokšta Lietuvai lais
vės. jeigu jie ištiesų rūpinasi vi
sų lietuvių gerove ir ateitimi ir 
jeigu jie nori veikti pasekmin
gai, tai jie privalo parodyti, kad 
jie yra pribrendę prie tokio vei
kimo ir kad jie gali ir moka veik
ti sutartyje.

Taigi lauksime A. L. T. Sanda-

užkviesta komp. Mikas Pet
rauskas, art. A. Vitkauskas ir p. 
P. Bukšnaitis.

Galop lietuviškas choras, susi
dedantis iš kelių šimtų daini
ninkų, dainuos parinktas lietu
viškas dainas. Taigi svetimtau
čiai turės progą arčiau susipa
žinti su lietuviais. Daiktų siun
timui adresas paduodama SLA. 
namas — 307 W. 30 St., New 
York, N. Y.

NAUJAS TURTAS MUSŲ 
LITERATŪROJE.

TMD. Centro, sekretorius, P. 
Norkus, praneša, kad jau už
baigtas spausdinti ir pradeda
mas išsiuntinėti TMD. kuopoms 
taip senai laukiamas kapitališ
kas veikalas —■ “Kultūros Isto-

laisvių armija.
šitam 

nors kiek pakeisti: rusų visuo- 
menė daugiau tiži n t eres u o: a.
esančias draugijas sujungti vie
ny bėn bei jų darbą koordinuoti.

Kopenhagoj esančių rusų pi
liečių visuotinas susirinkimas 
susitvėrė “Rusų visuomenės ko
mitetą belaisviams šelpti”, ku- 
rian įeina įžymesni rusų laik
raštininkai j kurį kaip lietuviui 
teko pakliūti ir man. Kiek teks 
nuveikti, ateitis parodys, o da
bar nuodugniai susipažinti su 
dabar esančiomis tam tikromis 
įstaigomis, ruošiama medžiaga 
busimam veikimui, susitarus 
siunčiama Rusinosna delegatai.

Jau buvo gana daug rašyta 
apie belaisvius, vienok neprošalį 
laikas nuo laiko paminėti apie 
didelio skurdo žmones nelaisvėje

TAUTININKAI TURI PARO
DYTI SAVO SUTARTINĄ 

VEIKLUMĄ IR SUBREN
DIMĄ.----------------- i.

Nuo “visuotino” lietuvių sei
mo Brooklyne, lapkričio mėn. 
1914'm., prasidėjo organizuoties 
progresiviškieji tautininkai, 
stengdamiesi veikti sutartyje ir 
sujungtomis spėkomis. Tauti
ninkai pamatė, kad jiems reikia 
Saikyties iš dviejų pusių — iš 
dešinės ir iš kairios, — prieg- 
iam, viena ir kita pusė — orga
nizuotos spėkos. Taigi ir tau
tininkai buvo priversti spiesties 
į krūvą, t. y. sukoncentruoti sa
vo spėkas.

Tapo sutverta A. L. T. Sanda
ra, kuri jau gyvuoja apie du me
tu. Įvairiose lietuvių kolonijose 
susitvėrė visa eilė Sandaros 
kuopų, į kurias susispietė visas 
pažangesnis ir veiklesnis tautiš
kas jaunimas. Vienos iš tų kuo
pų ištiesų gali pasigirti produk- 

I tivišku savo veiklumu, kitos gi 
tžšpradžios veikė kiek daugiau, 
, S»et greit “aprimo”, galop, liku- 
ksios beveik visai neparodė savo 
veiklumo, pasitenkindamos tuo- 
mi, kad jos užsimezgė ir egzis
tuoja.

Del nuoseklesnio veikimo pra
dėta organizuoti Sandaros kuo
pų apskričiai. Naujosios Angli
jos apskritis stengiasi atsižymė
ti savo veiklumu, idant tuomi 
paskatinti visas kitas Sandaros 
kuopas prie energiškesnės ir pro 
duktiviškesnės veikmės. Už veik 
iumą ir paskatinimą kitų prie 
veikimo reikia tarti to apskričio 
šulams ačiū. Kitų sričių kuo
pos privalo neapsileisti veikime 
N. A. kuopoms.

Tečiaus, iš kitos pusės. N. A. 
apskritis, kaip matyties iš viso 
jo elgimosi, ne tik nori kiek ga
lint daugiau nuveikti, bet paim
ti į savo rankas pirmenybę, in
gyti savo rūšies “hegemoniją”, o 
paskiau jau “duoti” veikimo 
“toną’ 
poms, išmėtytoms po visas Su
vienytas Valstijas. Ta “kova” 
už viršenybę pasirodė laike vie
šo ir kito Sandaros seimo. Tas 
pats “hegemoniškas jausmas” 
pastebiamas kiekviename Nau
josios Anglijos apskričio susiva
žiavime.

Visiems juk aišku, kad N. A. 
apskričio šulai “nelabai” skaito
si su Centro valdyba bei su vi
suotino seimo nutarimais. Jie 
tvirtina, kad . ir N. A. valdyba 
“gali” tą patį atlikti ir kad to 
apskričio kuopų susirinkimas 

^ali nusistatyti sau taisykles. 
(■Trumpai sakant, N. A. Sandaros 

apskritis veikia lygir seperati- 
viškai, o tuomi, žinoma, trukdosi 
abelnas Sandaros kilimas. To 
apskričio vadai pažymi, kad tik 
N. Anglijos Sandaros kuopos 
veikia, o kitos snaudžia, arba 
yra apmirusios. Jie turi, ant 
vietos’ “savo” organą ir jaučia
si pilnai aprūpintais.

Vienok to apskričio šulai tu
rėtų atsižvelgti į tai, kad šitokis 
jų darbas kenksmingai ir demo
ralizuojančiai atsiliepia ant pla
čiosios visuomenės ir ant tauti
ninkų kitose srityse. Priegtam. 
panašus veikimas kaip tik ir iš
eina priešingosioms srovėms ant 
naudos, nes jos sumaniai orien
tuojasi tame nesutartiname tau
tininkų veikime.

Ta stoka koordinacijos veiki
me atstumia net daug tautininkų 
nuo prisidėjimo prie Sandaros 
arba nuo energiško veikimo. De 
Bei tos pačios priežasties ta vidu
rinė srovė negali tinkamai pakil
ti ir sutvirtėti, nežiūrint ant* to, 
kad ji turi didžiausias inteligen
tiškas spėkas.

Vadu N. A. apskričio buvo p. 
A. Rimka, kurio autoritetas ban
dė pergalėti visus pasipriešini-

Jam išdalies pasisekė 
^sutverti”, taip sakant, valstijo
je valstijėlę, t. y. N. A. “hege- 
monišką” apskritį. Bet p. A. 
Įpfrnka dabar Europoje. Jo pa
sekėjai nėra ant tiek sumanin- 

ir gudrus, kad palaikyti jo 
“principus.” Tiesa, jie irgi vei
kia, net nesigailėdami energijos, 
ket jų veikimas negali skaityties 
pasekmingu ir nuosekliu, nors jų 
pačių siekiams.

Jei ištiesų N. A. sandariečiai,

Kiekvienas žmogus turi tam 
tikras pareigas sulyg savęs, 
savo šeimynos, savo tėvynės ir 
visos žmonijos. Dabartiniu lai
ku musų tėvynė šaukiasi musų 
pagalbos — tai musų pareiga 
kaipo tikrų lietuvių, yra išgirsti 
jos balsą ir skubėti pas ją su 
tokia pagalba, kokią suteikti ga- į sto 
lime. ;ar -

rovė.
* Delegatas K. Jurgeliunas įne- 1$ BELAISVIU PAŠIURĘS, 

šė. “kad seimas skaitysųsi su

Lapkričio 24 d. atsidaro New 
Yorke sąjungiecių bazaras, ku
riame. tarpe įvairių tautų, daly- 

lietuviai. Tik gaila.

maisto logeriuose siunčia (1 
siuntinį į savaitę). Jų kiekvie
nas belaisvis yra globiamas be
laisvio giminių, ar tos komunos 
kurioje yra gimęs belaisvis. Ne
minint jau visuomenės ir vai

komitetų Kopenhagoj esama 
net trijų, neskaitant 4-to atsikė- 
lusio

vincijose dabar tvarkoma civi-| 
lė valdžia. Sulyg “Lokalan- 

baronas v. Falkenhau-

Mažos šalies, šalies darbinin
kės. vyriausias miestas, ties ug
nimi esąs, gyvena didelio Euro
pos miesto įpročiais ir užgaido
mis. Ką tik dabar dideliu truk- 
šmu praleidžiama “Vaikų die- 

_ . , . . na" — ta diena visi kiek imanoTai svarbiausi punktai is N. , • _ - , .
. ... ... , ... . plusta gatvėn — dainuoja,Anglijos IV apskričio susivazia- .. . ... x .

„ . , . , . cijas dailiai nutasvtas sako, movimo. Beje, buvo dar paduota • : . . ♦ *
, . . . . ... . kiną ir sposus kerta. Nuode-keletas patarimu, o taipgi papei- ... . ,x
kimu linkui Central^ valdybos. zuclli !>^ej.mo. tnmitų (da- 

zniausia is provincijos) klege
sio. užmo. kaukių ir begalinių 
vėliavų ir kaspinu tikrai suža-

Paėmug omenm to susivazia- dinama 
vimo svarbą sudrutmimui pačios 
organizacijos ir pasiekimuiĮjos nininkai visokios įstaigos ta 
programoje užbnezto tikslo. djena tjk renka vajkams pini* 
kiekvienas plačiau manantis ga- gus/surenkama iki šimtu tuk. 
h pastebėti, kaip ypatingas ir gtančiu kronu užtaj neturtingu 
savotiškas yra N. Anglijos vaįku banuose ir nėra ‘ 
ALTS. apskričio veikimas.
Reikia pastebėti ir tą, kad tame 
susivažiavime dalyvavo 8 dele
gatai nuo Bostono 7 kp., t. y. 
pusė visų delegatų skaičiaus. 
Taigi matyt, kad Bostono kuo
pos šulai duoda “toną” N. Ang
lijos apskričio veikimui.

tag’as išreikštų savo nuomonę 
apie naują likimą Kurliandijos. 
Lietuvos ir Lenkijos.

Lietuvoje ir Pribaltijos pro-
LIETUVIŲ DIENA NEW 

YORKO BAZARE.
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LIETUVIU SANTIKIAI SU 
ŠVEDIJA ATEITYJE.
Ignas Jurkūnas savo straips

nelyje (“Santaroje”) paduoda 
labai indomius nurodymus linkui 
Lietuvos ateities ekonominiu 
žvilgsniu. Jis pažymi, kad lie-

nemažai pelnė.... Tas senelis vis 
judėjo, — jis, apleidęs vieną 
žmonių būrį, eidavo prie kito, 
nuo vieno praeivio pas kitą. Jo 
juodas žiponas jau buvo pažalia
vęs, sulopytas — tai visa kanky
nių ir neturto poema, bet užtai 
jis gerai laikėsi ant senelio, bu
vo švarus, nepurvinas. Buvo 
švarus ir jo marškiniai. Delei 
to, kad išreikšti, jog jis aukos

vęs.... Parodysiu..., taip sakant, giu plaut tuos savo manualus ir 
duosiu tau lekciją.... Palauk. ' todei tas mano apatinis buvo

Jis nuėjo už apgarsinimams purvinas. ‘ 
pastatytos tvoros ir tuojaus iš- 
ten išėjo.

— Palaikyk mano cigarą, — 
tarė jis.

Senelis pradėjo rinkti aukas i 
iš praeivių.

Jis laikė savo skrybėlę ranko
se. Jis buvo nusiėmęs savo kal-

liuosybę, geriausiai bus užmeg- 
sti tvirtus ekonominius bei pre
kybinius ryšius su Švedija. 
Gerb. I. Jurkūnas, gyvendamas 
Švedijos sostainėje, gerai yra 
apsipažinęs su švedų politika, 
su jų pramone ir prekyba, o taip 
gi su tuom, kaip švedai (kartu 
ir jų valdžia) žiuri į mažąsias 
tautas ir jųjų ateitį. Taigi tie 
p. L Jurkūno nurodymai labai 
mums svarbus ir naudingi.

Priegtam turime atminti, kad 
laikė karės švedai visais žvilg
sniais pasirodė draugiškiausiais 
linkui lietuvių tautos. Stock- 
holmo laikraščiuose nuolat tel-Į 
pa prielankus straipsniai apie .■ 
lietuvius ir Lietuvą, augšti šve- i 
du valdininkai ir parlamento na-;................... . . .
riai remia lietuviu reikalus, net geležuum ■sdmbm.a.. plienas, 
parlamente vien^kitą karta bu-i«k>» ■^■waris, popens. che- 
vo kalbama apie lietuvius ir Lie- teehnmiai Plukta, ir
tuva. Todėl lietuviams priva-! 111,68 »111',111»1-
lėtų arčiau susipažinti su šve- Prajnonc\ mum^ 
cais ir ju gyvenimu bei kultūra.: suc'al° r,uos-

— R.) I pramones.

Kad karė baigtus ir kasžinl, 
kokiomis geromis sąlygomis ir j. 
vienai ar antrai pusei, vis viena ■ 
ilgai dar žaizdos tos karės nebus ! 
užmirštos, dar ilgai tvils neapi- ;, 
kanta tarp susitaikiusiųjų. Gal' 
karė bus baigta net tokiomis są- i 
lygomis, kad nauja karė bus > 
sunku ir negalima pradėti, bet Į 
noras keršyti vis dar bebus, vis1 
degs širdyse.

Šitą karę užkure didžiųjų! 
valstybių politikos-pirklybos kon : 
kurencija, ta konkurencija vis i 
viena negalės sumažėti ir po ka-' 
rėš. Gal atsargiau, ne taip aš- ! 
triai ir aiškiai, bet ji bus varo- i 
ma. Pasidalinimas į Europos, 
centro viešpatijas ir į sąjungi-1 
ninkus liks ekonominėj srityj ii- ’ 
gam laikui. Juk ta karė ekono-'

pastaraisiais 30 metų baisiai 
išaugo. Tik nuo 1910 lig 1914 
m. jos eksportas nuo 515.400.000 
pašoko lig 772.400.000 kronų per 
metus. Taigi per ketverius me
tus ant 257 milijonų kr.!

Švedija parduoda ne tik Vo
kietijon ir Anglijon, bet net Af- 
rikon, Argentinon ir Japonijon. 
Išvežti ir parvežti ji naudodavos 
iš 100 kartų 1913 m. 50,3 kar-
TūsTiuosaviu laivynu. Tat paro- nori, jis labai mandagiai nusiim- 
do, kad jos prekyba ne vien ak- davo nudėvėtą skrybėlę ir paro- 
tivi, bet ir savita. dydavo savo pliką pakaušį. Jo

Per karę Švedijos prekyba ir veidas buvo raudonas, jis visuo- 
pramonė ne perdaug tenukentė- met šypsojosi, bet burnoje jau 
jo. Atžagariai, pirmais karės nebuvo matyti dantų. Vienu žo

— Onyte! Pasitaisyk tą sa- 
’ vo sijoną, kad nebūt išlindęs, — 
pasakė man Matas.

— Tebūnie — bus gerai.
— Ne, Onyte, tau ir man bus 

■gėda.
— Tau gėda su manim eit?

________ _____ - Ne, tik gėda, kad tas tavo si- 
nierių, kad gerai butų matyti j°nas išlindęs iš apačios. Ir da- 

1 jo suraukšlėjęs kaklas; biski ei jis lyg susitepęs — sujuo-jo suraukšlėjęs kaklas; 
atsisegė, kad butų matyti šulo- dęs. 
pyti marškiniai. Jis visas bu
vo kokiu tai kitokiu. Rodėsi, 

--------- - ..------- ----------  ------------------ . kad jis ir trumparegis, ir visas 
metais ji buvo augštai pakilusi, džių. — jis išrodė tokiu elgeta, paraližium paliegęs, o .tuom pa
tik dabar, šįmet, jos padėjimas kuriam nepaaukauti centą — čiu laiku veido išraiška buvo 
pablogėjo. Visa sutrukdė vokie- tiesiog negalima, 
čių blokada, kuri davė progos 
anglų ir amerikiečių prekybinei apleido savo darbą.
politikai virsti galop visai ne- miai nuėjo į vieną mažesniųjų

Bet visvien pinigų gatvių ir čionai inėjo į vieną tam 
' ... ............................. ‘ skiepe esančią karčiamą.

kare, ir Švedija dar smar Karčiamos savininkas — tikras 
Jos milžinas — jį pasitiko su did- 

Toje kar

I žmoniška.
įšaiin priplaukė lig šiol baisiai, šią
I Baigsi
j kiau varys savo prekybą.
i pramonei kapitalo irgi bus pa- žiausia paguodone. 
į kankamai.
i.. Svarbiausieji mums Švedijos
• išvežimo dalykai, tai geležis,

Geležies 
pati svarbioji, 

visos Švedijos

Vėlgi Švedijai netenka savos 
duonos. Palyginti -su žmonių 
skaičium ji turi privežti daug. 
1913 metais 6 milijonams gy
ventojų be savų javų pripirkta 
dar vien rugių ir kviečių už 65 
milijonus kronų. švedų mėgia
mas javas žirnis pačioj Švedijoj 
mažai dera. Jis irgi perkamas. 
Juk Švedijoj dirbamos žemės 
drauge su pievomis vos 12 nuoš. _s 

i viso ploto, 52 nųoš. miško ir 
. 36 nuoš. produktiviam išnaudoji- 
i mui nenaudingos žemės.
; Taigi Lietuva švedų javų sto- 
; ką gaii labai lengvai patenkinti.
i Lietuvoj labai geros aplinky
bės’sodo kultūrai, taigi Lietuvos 

^.S iir sodo vaisiai gali rasti labai ge- 
' rą rinkit ne tik Švedijoj, bet ir 
Norvegijoj, kur sodo ūkio veik

- _ ; __ _ (visai nėra. Javu pirkti Nerve- _, . . . ,
’ii - TiS, OtivO bCBai SKH1O'mimai aar anKsciau sutise (gija irgi nemažiau reikalauja.

kietiją, Austro-Vengriją ir Bul-. 
gariją su. Turkija iš vienos pu-i 
sės, ir Anglija, Francuziją. Ru-i 
sija. Japoniją - iš antros. Tat ’nes- ne tokie landus ir inkyrus. _ Meldžiu, aš labai aikanas. 
padarė jų bendras įsiskolinimas ;kaip vokje«‘ai ar angiai. Su m e- dal. nei vieno nėsu prasęs..
L™ v™ sunkiai.!* 1^ turėtl P ^k y bos rysiu visai Tai phma karta

maloni. Jis tokia savo išvaizda 
Padirbėjęs iki sumai, senelis stebino visus praeivius; jis pe- 

Jis sau ra- reidavo nuo vieno praeivio prie 
....... kito ir nuo kiekvieno gaudavo 

auką. Maži pinigai tiesiog lijo ! man daiktas, 
į jo skrybėlę. Jis lyg užburda- ' 
mas privertė aukauti net pačius 
šykščiausius, kurie nenori nieko 
žinoti apie elgetas. Net ir maži 

čiamoje paprastai susirinkdavo vaikai, ir tie jam aukavo. Poli- 
visi nariai ubagų draugijos, 
o senelis kaip tik ir buvo tos 
draugijos pirmininku. Užpaka
liniame kambaryje, kuris buvo 
visiškai panašus į požemį, jis nu
sivilko žiponą ir pakalbėjo apie 
bėgančius reikalus. Paskui su 
pasigardėjimu pavalgė gerus pu
sryčius, — tarp ko kito veršie
nos. — ir gardžiai išsigėrė ke
letą stiklelių konjako. Paskui 
dar išsigėrė kavos su grietine 
ir ant galo, apsivilkęs puikiu 
žiponu ir geru paltu, išėjo pasi-

, vaikščioti.
Omnibusas jį nugabeno ant 

į Sutarties pleciauš. Jis čionai 
ėjo pasivaikščioti, nes čia gra- 

. žiau, o ir oras labai puikus. Ne
siskubindamas jis užsirūkę ciga- 

. ra su pilnu pasikakinimu savu 
gyvenimu. >

— Pone, susimylėkite.... Aš 
esu bedarbis... Turiu ketvertą 
vaikų.... staiga jis išgirdo kieno 
tai meldžiantį balsą.

Senelis atsisuko. Prašytojas 
aukos buvo žmogus apie ketu- 
resdešimts metų, visas nusimi
nęs, išblyškęs, sudžiūvęs. ,
buvo apsitaisęs apiplyšusiu žipo- i Pra®' k"

cistas, eidamas kita gatvės puse, 
visiškai netyčia žiurėjo i prie
šingą pusę ir nepastebėjo sene
lio.

Tas žmogus sekė paskui jį už i jam atsakiau.

— Kad nenori — neik! 
nias čia tave prašo!

— Aš noriu, Onyte, eit. 
man norisi, kad tau nuo žmonių 
nebūt gėdos.

— Ne tavo dalykas.
— Nežinau, ar ant tavęs su- 

pykt. ar ne ?
— Kaip nori. Didelis čia tu 

Akis svilo iš gė
dos, bet aš jo neklausiau pasitai
syt ir vaikščiojome taip.

Ona nutilo, nusišluostė seiles 
ir vėl pradėjo:

■— Nusipirkau dažų ir pradė
jau dažyt veidą.

— Nuo ko tu taip raudona? 
— klausia Matas.

— Raudona ir gana, — aš

kokių penkiolikos žingsnių, jis 
net nepastebėjo, kaip užgeso ci
garas. paduotas jam palaikyti.

Na, matai, — už pusvalandžio 
priėjęs prie jo tarė . senelis. — 
Ką sakysi? — Į pusvalandį aš 
surinkau pusantro dolario.

Jis vėl užsidėjo kalnierių, ap- 
. sitaisė ir išrodė tikru “džentel-■ 
monu”. Paskui suskaitė surink- i 
tus pinigus ir juos įsidėjo kiše-i 
niun.

— Ar matei T— paklausė jis.
— tai taip reikia dirbti.”

— Aš niekaip panašiai nemo
kėčiau. — žmogus labai ati
džiai žiurėjo, kaip senelis skaitė 
pinigus, bet pražuvo jo viltis, 
kaip jis juos įsidėjo kišeniun. — 
Aš perdaug esu alkanas.

— Bet visgi pabandyk, nenu- 
. simink. E, tu tikra mazgote.
Na. stok šen.

jįs, aukautoju.

ti. plaukai susivėlę, barzda nes- 
fneg Švedija. kusta. Jis pamažėli kartojo sa-

Švedai. būdami prekybos žmo- V() meldima:
nes, ne tokie landus ir inkyrus.

larp savęs, kuris gal ir sunkiai,' «a* Tai pi.ma karta._ Buvau pasi.
bet vis viena reiks atsilyginti. »ebajiSU> švedų ekonomine v ei- ryžęs nUsiskandinti....

1------ ---------_.l. .„.z.of, (J Jg,.

ir bus Šiain-tain iš didžiųjų ver-ls“ 21, .''"'“•'“f’ ViS pakartojo senelis. — Tai jauir bus šiaip taip .... jprie. 1UOS bus }engviau atsireB1. ..

į ti. neg prieš vokiečius, anglus ar Sustojo senelis ir išdidžiai nu-

gija negali mums grėsti.
Jei dabar mažosios tautos-r p;ivojus

Vel-

Tik

GABESNIEJI MIKO PETRAU
SKO MOKINIAI.

Suprantama, kad patįs vieni 
vadovai-neturėtų—egzistencijos, 
jeigu jie neturėtų kareivių. — 
Pradėjus nuo augščiausįo vado 
ir baigiant visokios rųšies ir 
rango kareiviais, visi jie persi
ėmę viena dvasia — veikt dėl 
žmonių gerovės. Lygiai pait-pat 
ir pas lietuvius. — Pirmas at
važiavimas Amerikon komp. Mi
ko Petrausko panašus pribuvi
mui kariumenės vado į tyrlau
kius — jis pilnas energijos ir 
gerų norų vaikščioja po tuos ty
rus, niekur nematydamas karei
vių.

Vienok tas neilgai tęsėsi. — 
Mikas Petrauskas nelaukė, 
idant kas pas. jį ateitų ir prašytų 
ar ragintų jį, kad jis tą ar kitą 
darytų. To jam nereikėjo.

Mikas Petrauskas tuoj pradė
jo rinkt žmones muzikos ir dai
nos sritin. Tai vienur, tai ki-1 kad kiltesnis lietuvių jaunimas, 
tur apsistodamas lietuviškose j pastūmėtas komp. Miko Petrau- 
kolonijose ilgesniam ar trumpes' sko dailės srityje,- nesustos vei

kęs ir ateityje, bet su energija 
ir pasišventimu lavinsis toliau. 
Tas būrys dailės mylėtojų be su
stojimo vis didinsis ir bujos, o 
tuomi kils augštyn kultūroje ir 
susipratime visa lietuvių liau
dis. — Komp. Mikui Petraus
kui, kaipo pionieriui ir mokyto
jui dailės srityje, tegul bus su
teiktas vardas muzikos ir dainos 
tėvo ir auklėtojo.

Lai gyvuoja kuoilgiausius me
tus garbingas musų kompozito
rius Mikas Petrauskas!...

J. Gedminas.

rių Karalius, Tarnaitė pamokė, 
Vestuvės ir Velnias Išradėjas. 
Tie visi perstatyti veikalai liu- 
dija patįs už save, kaip didelė čia 
yra veikimo banga muzikos ir 
teatro srityje.

Vienok veikimas dailės srity
je šiuomi dar nepasibaigia, bet 
pasižymi kartu koncertiniu 
veikimu ir vaidinimais komedi
jų, tragedijų ir dramų. Jeigu 
tinkamai apkainuoti visą veiki
mą ir padaryti sąmatą atliktų 
darbų, surištų Miko Petrausko 
veikme su Liet. Konservatorija, 
Gabija, L. M. D. Choru ir žibu
rėliu, tai išdėstymui to visko 
neužtektų šito trumpo rašinio. 
Todėl ir pasitenkinsime tuomi, 
kas pasakyta augščiau.

žymi lietuvių’ jaunimo dalis 
šiandien pakaktinai žino savo 
užduotį ir gerai supranta, kokią 
naudą neša tas veikimas musų 
liaudžiai. Galima tvirtai tikėti,

as dabar busiu 
o tu elgeta.... Na, 

Kodėl gi tu darai to
kią kvailą ir atstumiančią fizio
nomiją.... Indėk į šį darbą visą 
savo protą. Man reikia eiti !...

Senelis vėl užsidegė savo už- 
gesunį cigarą; — jis priėjo 
prie jo kaip didelis ponas.

— O-tu kvaily! kvaily! Na,

— Ar tu tik netepi dažais?
— Tu kvailas.
— Vis tu, Onyte, uždrebi man 

kokį bjaurų žodį.
— Kam užtai tokias kvailys

tes šneki ?
Čia Ona nutilo. Jai lyg nu

truko pasakos gija. Joniene ta
rė:

— Ar nesigailėtum, kad tave 
Matas pamestų?

— Nežinau. Geras. Gal ir 
gailėčiausi.

— Tai kam taip tu jį grubi- 
joniji?

— Aš. mat, noriu vis nepasi
duot. Matyčiau, kad pradeda 
pykt, tai visaip gerinčiausi. O 
jis tokis minkštaširdis.

— Buk- atsargi — gal išsi- 
semt jo kantrybė!

Ta ištižusi lepšė vėl pradėjo 
storingaut:

— Sykį neatsimenu, kur-tai 
mes norėjome važiuot. Aš dik- 
čiai patryniau veidą - su savo 
“Rose lip Rouse.”

— Tu dabar tikrai nusidažiu
si veidą. — žiūrėdamas į mane 
pasakė Matas.

— Tu sapnuoji!

ko tu bijai ? — Nėra man laiko
„ i su tavimi užsiimti, štai tau bi-— fu pirmą kartą prašai.----

niam laikui, nepatikėtinai tam 
pačiam žmonių buriui, surado 
nesiviltus talentus. Tais talen
tais dabar žymi Amerikos dalis 
apsodinta. — Jų yra Chieagoje. 
pav.: Janušauskienė, A. Pocius, 
P. Sarpalius, Stogys ir kiti; jų 
yra Brooklyne ir New Yorke — 
gal jie čia užima pirmą vietą: 
pav.: iš dirigentų K. Strumskis, 
toliau seka dainininkai — P. 
Jurgeliutė, Kancieriutė. Krau- 
čiunas, Butėnas ir kiti.

Toliau, kitose kolonijose, gali
ma paminėti sekančius daili
ninkus (—kės): A. Sodeiką, A. 
Radzevičių. O. Kunciutę. M. 
Kudeniutę. Fl. Mockaičiutę ir 
daug kitų. Galop seka Naujo
ji Anglija, kur dailininkų, Miko ; 
Petrausko mokinių, lyg iš gau-i 
sybės maišo paskleista visur. Į

Pradėjus nuo V/aterburio iri 
New Haveno, kur atsižymėjo J. 
Prusefaitis. P. Palšis, M. šteinis. ■ 
Prisevičiųtės.

■ Bružauskas. pereisime prie pa
ties centro, kur randasi Liet. 
Muzikos Konservatorija su Mi
ku Petrausku. So. Bostone.

Konservatorija išleido (ir da
vė paliudijimus) apie 10 chorų 
vadovų (dirigentų); kaipo muzi
kos mokytoją tuom tarpu mi
nėta dailės įstaiga išleido tik

KARĖ IR MUZIKA.
Paprastu, taikos laiku muzi

ka skaitosi intemacijonališka. 
Muzikai-kompozitoriai priklauso 
visoms tautoms, nes jų tvari
niais gėrisi visa žmonija. Juk 
jau pačios muzikos raidės-gai- 
dos rodo, kad muzika — tai 
tarptautinė dailos kalba, kuri 
vienaip patenkina kiekvieną at
skirą tautą, kiekvieną tos tau
tos narį, nežiūrint kokių jis ne
būtų pakraipų.

Tečiaus taip yra taikos laiku, 
žinoma, taip turėtų būti ir ka
rės laiku. Vienok karė, kaipo 
fiziškos spėkos, neapikantos ir 
žiaurumo tvarinys, visai nesis
kaito su dailos bei muzikos rei- 

■ kalavimais — laike karės viskas 
^pritaikinama prie pakėlimo ir 
: sudrutinimo patriotiškų jausmų, 
i Taip pranešama, kad Anglijo
je. Francuzijoje ir Italijoje už- 
1 drausta naudoti scenoje ar mu- 

__ jr kad žinotum, sykį pa-p'fcS’ ka<* ^reitu k’ku bus pri-.zįkoje veikalus, kuriuos sutvėrė

— Tu man. Onyte, nepasaky
si! Tavo raudonumas netikras.
Tas tave nepagražina, bet su-

Brazauskas ir

lietas į vieną duonkepyklą. kur i bjaurioja-.
gali gauti duonos už jį. Man jį ■ 
šiandien _ .............
Pirmiausiai buk malonus ir drą-j — Na palauk! — Aš pas tave 

i užtiksiu tuos dažus.

gijos išvaduotos, joms vis viena,
kol paaiškės ateities tiesesnis keįkiUs k(>k-us 
lias, iš pradžių bus be galo sun-i 
ku. Jų politikos laisvė gali būti; ...
greitu metu parduota ekonomi- fuzme^stl T,us Sl’ ?ve: sumeluoti, bet 
nėn nelaisvėn. Nes seniau ka-!da’s: Ir mums ir jiems patiems taip prašydamas aukos negausi Tu dėkavoii už

-................. (labai gera. Baisiai lengvas ir ne, vjeno mažiausio pinigėlio, o u u,. ; „ ; ’ 1 .. . 1
artus vandens kelias. Tik. kaip pjrmas policistas tave nugabens n u r tu J tu
man vienam pasikalbėjime šiuo j kelėuma. Tu nemoki.’... nekolio.n mane už tai. kuo-
dalyku sakė Prekybos Instituto ~ T ž žiurė- j su nu. met aš uždirbau pusantro dola- 
profesorius R. E., kad Klaros ‘ no ant tavo v.etos... Pfu! Tu

. .^tebejimu. • man visiškai šlykštus! šia tau
kurie visokiais budais stengsis , Jm^ti^akis "aT bgi ta' ° pusantro doiano- — as <iel 
užnlukdvti Lietuva pigiomis sr"egt 1 * ’ ; ’ g. tavęs dirbau. Bet geriau tu pa-
nrekėn^ Pet dX Sf^a- «^ta ir todėl galiu su tami- dai^.sl. jei nusiskandinsi, nes tu 
prekėmis. Bet daug eles pa sta pasikaibėtl. Tu. kvailiukas, nįekur pasisekimo. Tu

matyti, mums pato- __ tu kvailiuk’.... Nenoriu
užtikrinu, kad

sus.

rytmetyje paaukavo.!man šnekėti!
— Tu tokius niekus nesigėdi

vieną. Ateityje, jeigu konser-

Ačiū. — tarė žmogus.
Ačiū \ net paraudęs

vatorija užsilaikys, tai bus pa
sėdėdama ii pasiėmė savo si-lren^a muzikos mokytojų dide- 

! lis būrys, ir veikimas muzikos

riavusios partijos, kad palaikius 
savo prestižą galingųjų viešpa
tijų. ims jieškoti savo pramonei 
ir prekybai ir pamestų ir naujų 
rinkų. Joms be abejo pačioms 
bus vargu greitai pasveikti, kad j 
stipriai žemės pasiremtų, bet 
baimė nepavėluoti, kad kitas 
nepagautų gardesnio kąsnio, va
rys jas be atodairos pirmyn.

Ypač Anglija, kuri mažiausia 
nukentėjo dėl šitos karės, temps 
visas pajiegas, kad išliktų kara
lienė ne tik marių, kai kur gal 
ir sausumos naujo sklypo. Ta
me jai padės nieku dėl karės ne
nukentėję šiaurės Amerikos 
Jungtiniai Valsčiai. Vis labiau 
aiškėja, kad Wilsonas. kaipo gry 
no kraujo amerikietis, ne tiek 
pripažįsta lygybę tarp žmonių, 
kiek tarp dolarių.

Taigi koks Lietuvos bus pa
dėjimas, tapus jai laisvai? 
Mums pirmiausia reiks ne tik pi 
nigų, ne vien skolinti, bet ir pirk 
ti daug. O patįs mes dar kele
tą metų nelabai ką tegalėsim 
parduoti. Čia žinoma ateis ang
las, ateis amerikietis, o su jais 
užpakalyj ir rusas, siulįs mums 
geromis sąlygomis paskolą, kiš 
“geras ir pigias” prekes. Vie
nu žodžiu, gelbėtojų nestigsi m.

Bet mums pirmiausia reiks 
skolinti ir pirkti ne tik pigiai, bet 
ir atsargiai. Mes turėsim visą 
laika saugoti, kad numetę vieną 
virvę nuo kaklo, nepajustumėm 
kitos.

Jeigu mes gausim kokį plyšį į 
mares, o to turime primygę 
stengtis, mums vargas nedide
lis. Mums mažiems perdaug ne
jauku santikiauti su dideliais, jaus, 
mums kur kas drąsiau mėgsti 
ryšių su tokiais pat. . . ,

Švedijos pramonė ir prekyba Į ta, — tai pavasario diena.

jono kraštą ir su rankomis iš-j • 
trvnė sudžiovusi purvą. Pas- Į srityje pradės kilti daug spai- 
kui vėl tęsė: ' Jčiau. Todėl galima pilnai tikė

i bus sunki vokiečių konkurencija.

lengvėti ir patiems švedams toj _ tai kas! Tu imiesi už tokio —■ ——-— — - 
prekybinėj kovoj, jeigu lietuviai darbo kuri<) visiškai nemoki. tun zuikio sir i.„.
bendrai su jais remsis prieš vo- uį ai-ku Tu jokios Jis piktai {mete rieskias smul-

intekmės ant aukautoi<), prie to! P””** ’ nusistebėjusio zmo-
Lietuvai valstybe esant ir viso dar labai bijaisi... Priegtam, į t?ur^.,.r '1^as ^5?'

ypač norint gauti paskolos, rei- tu ^ug purvinas, perdaug ismarkia* nužingsniavo Imk ne-
kės kad ir su Švedija padaryti nelaimingas, kad gauti aukų, t 
prekybinė sutartis. 0 paskum Niekad nereikia gadinti publikos 
santikiai ir taip gerai gali nu- skonįo, — ji to nemyli. ’ Reikia j misParuk 
krypti, kad Lietuva ineis Skan- įšrodyti biednu žmogumi, tas

tolimos bažnyčios, iš kurios jau 
' žmonės pradėjo skirstyties po

Vertė P. Norkus.

•j i (rengta tinkama dirva pastoxiaitrvnus veidą. Ivg tyčia palikau' 6 . . . . _ .. .
i „r, f lietuviu operai ir simfonijai.uzsimirsus ant stalo savo Rose; _ - *

lip Rouse”. Jis paėmė ir nieko’ Konservatorijos veikimas *t-  
man nesakė, tik pasižiūrėjęs su- siliepe į aplinkui esančias lietu-

dinavijos ekonominei) sąjungon. tjesa> bet geru, doru biednu žmo- 
kokia šiemet padaryta tarp šve- gumj. Reikia turėti tokią iš- 
dijos, Danijos ir Norvegijos, vaizdą, kuri aukautojui sakytų: 
Laukiama ton sąjungon ir Ho- “pažiūrėk, aš nelaimingas žmo- 
landija. O paskum, paskum gUSf bet aš esu doras, prakilnus, 
ateis ir Lietuva, ir Suomija, ir todej turite gi man paaukauti”. 
Igaunija. (Juk latviai būtinai Tu gi turi tokią atstumiančią 
ir primyktinai nori likti rusų iš- žaizdą, kaip, rodos, tik ką 
tikimais “piliečiais". — Vergu jj^jęg j§ negyvėlių kambario, 
gimęs laisvės niekuomet ne- Taip gaijma tiktai tada, kuomet

MYLIMOJI.

si juoke.
1 — Ko tu juokiesi?

— Taip sau. — jis atsakė.
— Man knykt per širdį... Ati

duok tą daiktuką... aš pasakiau.
— Kokį daiktuką?
— Tą. kur paėmei.
— Aš nieko nepaėmiau, — 

jis gynėsi.
— Paėmei — atiduok, o kad 

ne — aš užpyksiu.
— Kam jis tau reikalingas?
— Man reik biskį pasitept.

Čia visos taip daro.
— Ar jau? Matai, kokios

geniališki Vokietįjos-Austrijos 
muzikai-kompozitoriai ' bei te
atralės dailės tvėrėjai. Be abe
jonės panašiai elgiamasi Vokie
tijoje ir Austro-Vengrijoje.
. Tas pats apsireiškė ir Suvie
nytose Valstijose. — Pavyzdin 
New Yorko Metropolitan operoje 
uždrausta statyti šitame sezone 
vokiškus scenos , veikalus. Tas 
uždraudimas labai užgavo vo- 
kiečius-artistus. taip kad tūli 
pasiryžo tūlam laikui visai su
silaikyti nuo veikimo dailos dir
voje.

Paskiau labai sujudino orkes
trų vadus paliepimas griežti 
Amerikos himną pradedant kiek 
vieną koncertą. Pirmiausiai at
sisakė nuo išpildymo Amerikos 
himno Bostono Simfonjios orke-

■ stro vadas Dr. Kari Muck, pama-
■ t uodam aš tą savo pasiryžimą 

tuomi, kad himnas prieš koncer
tą sugadins dailės skonį, kadangi

• jis neatsako tyros muzikos rei
kalavimams kaipo “neartistiš- 
kas” veikalas.

Iš vienos pusės Dr. K. Muck 
pasiryžimas užgavo Amerikos 
patriotų jausmus ir pareikalavo 
ne tik jo prašalinimo nuo orke
stro, bet patalpinimo kalėjimam 
Ypač karštai ant jo užsipuolė 
pulk. T. Roosevelt, kuris pasakė: 
“Muck turi būtį sulaikytas nuo 
veikimo šiame krašte.... šiuom< 
laiku nė vienas žmogus nepriva
lo užsiimti kokiu nors darbu ar 
veikimu, kuris netarnautų pat
riotizmui. Jeigu Bostono Sim
fonijos orkestras nenori atlikti 
Amerikos himno, tai jis turi būti 
uždarytas". Delei to. pav., buvo 
uždrausta Dr. K. Muck vedamo

(Tąsa ant 5 pusi. 3 kol.)

vių kolonijas. — Greitu laiku 
konservatojoš skyrius tapo 
įsteigtas Montelloje. Mass. Ga
lima pažymėti, kad montelliečiai 
neužsileidžia bostoniečiams.

čia reikia paminėti visą eilę 
atsižymėjusių veikėjų dailės 
srityje. — Pabaigė Liet. Kon
servatoriją, kaipo muzikos mo
kytoja, O. Liutkevičiutė; toles- 
niai seka besilavinantis muzi
koje arba užbaigę dirigavimo 
skyrių — V. Putvinskaitė, P, 
šarkaitė. M. Daržinskaitė. J. 
Varaitis, M. Karbauskas, A. Ba
čiulis. J. Gutauskas. Fedaravi- 
čius, Antanavičius. Vadapalas, 
S. E. Vitaitis. A. Višniauskas, 
J. Baniulis, J. Kerdiejus, V. San- 
gailienė, K. Jurgeliunas, A. 
Liutkevičius, Balsys, E. Ston- 
kaitė, A. Stonkus, J. Velička, P. 
Apšiega, B. Simanavičius. J. 
Višniauskas, P. Rimkus. J. Dra- 
gašius ir visa virtinė kitų. Tar
pe dainininkų ir lošėjų galima 
dar įvardyti St. Mockų, Ant. 
Kuzmaftiskaitę, O. Jakimavičiu- 
tę. O. Greviškiutę ir ponia Vi- 
taitienę.

Su tokiu buriu dailės mylė
tojų, daugiau ar mažiau prasila
vinusių, jau galima nemažai ką 
ir nuveikti. •— taigi ir veikiama. 
Bostone tapo pastatyta scenoje 
visa eilė Miko Petrausko scenos 
kompozicijų, būtent: Kaminakrė 

j tis ir Malūnininkas. Adomas ir 
'Jieva. Užburtas Kunigaikštis, 
j Birutė, šienapjūtė. Lietuviškas 
Į Milijonierius. Consilium FacuL 
itatis, Apvesdinkit ir mane, Gi-

jųs veidmainės! Jus veidą puo- 
šiate dažais. Kodėl jus nemėgi
nate papuošt širdį, protą?
. — širdies ir proto niekas ne
mato. — aš atsakiau.

Tą mergą Matas mylėjo ir my
lėjo labai kvailai. Nors ji jo ne
paisė ir net tyčia erzino — ir tai 
jis ją mylėjo.

Lietuvoje Matas nebūt taip 
kvailai užsipuolęs mylėt tokią 
sutukusią lepšę, bet kadangi čia 
mergų mažai, tai Matas, lyg iš 
bado, kabinosi į ją visu glėbiu 
Ir juo jis daugiau norėjo jai in- 
tikt, tuo ji labiau putėsi.

Apie savo Matą ji šitaip sto
ri n gavo Jonienei;

— Mano Matas labai geras, 
bet aš jo neklausau. Aš piiau-, 
škiu visokius niekus, tai jis ma- 

: ne draudžia. . i

— Oi mato, mato......
— Kodėl tat vyrai nej ieško 

protingų ir gražiaširdžių ? Bet 
visi tik gražios, gražios. Tai 
mes užtepam tinko ant veido ir 
šekit jums kvailiai gražumo!

Matas užčiaupė lupas ir netu
rėjo ką atsakyt. Jis dabar aiš
kiai pamatė, kad kokių vyrai 
jieško — tokiomis mergos sten
giasi pasirodyt.

trokš). Tokia sąjunga suartins 
tuos kraštus ir politikoje. O to ____ ___
trokšta Skandinavijos žmonės ir tajp vjskas puįku, tai tu tik pik- 
jie džiaugsis sulaukę naujų są 
jungininkų, su kuriais bus stip- pagriebtų! Persistatyk tu save 
riau gintis prieš didžiųjų tautų padėjime..... Juos reikia
ekonomijos ir politikos slėgimą. pasjimti į savo rankas... Reikia 
Bus lengviau ne tik jiems, bet §ypsoties, kad.....
ir mums. — get aš negaliu to padaryti,

—————— perdaug nelaimingas......
DDAFPCAPUTC < — Tai galima. Tiktai turėki 
1 Iv VI IjdvRlvde i gudrumo ir drąsos. Na, arba pa 

sidaryk kokiu nors berankiu ar 
bekoju. Bet žinok, kad ir čionai 
reikia veikti smegenimis.

Senelis pažiurėjo į jį, paskui 
užsimąstė, ant galo tarė:

— Palauk, dabar aš gerame _ ____
upe... Aš pasidarbuosiu dėl ta- Tu žinai, kaip aš velniškai tin- tyčia tave UŽ pavyzdį.

šaltas vakaras, kur-nors tamsu
moje. Bet šiandien, kuomet

tini praeivius... Velnias tave

šlihuris.

Nuo pat ryto senelis “dirbo” 
netoli bažnyčios šv. Baltramię-

Buvo tai labai gražus nedel- 
dienio rytas; -buvo šviesu ir šil- 

Jis

Tankiai minė?.
Na, o kad aš dabar nu-

— Bet aš da labiau. ^ieną* mircia Juliute, ar tu mane 
sykį susitarėm eit pavaikščiot. Į tenkiai minėtum? 
Užsižiopsojusi as apsisegiau į 
viršutinį sijoną taip, kad beveik v ,
per colį jis neuždengė apatinio. Aš kitam vyrui kasdien sta-

— Nurimk, Onyte, tas tau 
netinka. — jis man sako.

— 0 tankiai aniuoliuk.

1
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JAUNIMAS |
ŠILERIS.

Veidmainyste ir Meilė
Liuosai Vertė P. Norkus.

DAILA IR MUZIKA.
(Tąsa nuo 4 pusi.)

jaunas, o broli, sėk pasėlio gnidus 
Ir dervos nepleiski! Tuomet, kada jausi, 
Kaij/kuns ims stingti, dvasia jau susnudus, 
Vėlu juk prie darbo: nei sėsi, nei pjausi.

---------------------------------- V. Kudirka.------

orkestro. Koncertai Baltimorė-i 
je ir kituose miestuose. '■ 

Iš kitos gi pusės Dr. K. Muck
pasekė kitų orkestrų direk- 
toriai-vokiečiai. — Tas labai

- - ■ sujudino ir užgavo tikrus dailos
nesulaikysi.... Bet aš nekaltinu jo. Žmogus j ir muzikos mylėtojus.
— visuomet žmogus. Aš tai turiu atmint. | St. Louis Simfoniško orke-

Edvardas B. Smialek,
TAIKOS SUDŽIA 

(Jus tie e of the Peace)
Sutaiko civiliškas ir kriminališ-

(Tąsa)

Įstabius laiškus majoras jai rašo. Dieve. mai’himno> si^fon^ koKer: 
mano, ten kiekvienoje eiluteje kalbama, kad i tuose> kadangi tas nesiharmoni-' 
jam reikalinga jos dvasia! zuoja artistišku žvilgsniu, bet

1 • i • » tz • -i • ___ ’ sutinka atlikti himną liaudies’Indomu ir gražu matyti “ugninį” arklį, j Milens. Nugi kaip! Kas nori iki gra- koncertuose.
kurį sumaniai valdo gabus raitelis. Narsus i žaus kūno dasigauti, tas visuomet apie dva- Galop, nusileido ir Dr. K. 
arklys mėtosi į šalis, visaip šokinėja, stojasiikalba. Aš pats, — kaip aš pats dariau? Muck, ypač kuomet jo rezigna- 
net ant pastarųjų kojų ir deda visas pastan- Lygiai taip-pat. Tegul tiktai dvasios susi- cija tapo atmesta. Jis sutiko at- > 
gas, idant nasilmosuoti nuo raitelio ir nu- myn> 0 Jau Kūnai - . _ .
skristi ten, kur jo akis rodo — neapribotonsios pavyzdį pasiims. Tarnas visuomet po- 
erdvėn Tečiaus raitelis, be jokio susi  judi- iną paseka. Išmislija kokį tai mėnulį. Ju- 
nimo ir intempimo, gabiai sulaiko tas arklio sų mėnulis — tai niekdarys. Tai kas!
pastangas ir priverčia jį daryti taip, kaip Į 
pageidauja patsai raitelis. Kada gi tas “ug- 
ninis” arklys persitikrinąs, kad jis ne tik ne-j 
gali pasiliuosuoti nuo raitelio, bet neįsten-j 
gia net sauvališkai elgties bei šokinėti, tuo
met jo nerimastavimas ir savo rūšies pasi-1 
priešinimas vis mažėja ir galop jis pasidaro 
pilnai paklusniu ir lengvai suvaldomu gyvu-; 
liu.

Dabar arklys lyg patsai stengiasi sekti 
paskui raitelio mintis bei pageidavimus, 

- taip kad raitelis be jokio vargo, net su užsi- 
ganėdinimu, joja išlaiko paskirton vieton. — 
Raitelis pasinaudojo savo Įrankiu lyg žai
slu ; gyvulys gi pažino savo valdovą, kuriam 
jis per ilgą laiką rodys savo paklusnumą.

Augščiau perstatytam raiteliui galime 
prilygti patįs save; tas “ugninis” arklys, 
kurį mes turime padaryti paklusniu, idant 
tinkamai atsiekti savo sumanymus, — tai 
musų pačių temperamentas. — Jeigu žmo
gus liuosai gali suvaldyti tą temperamentą, 
jeigu jis visados gali vadovauties tvirtu sa
vo sumanymu, tyru protu, rimtu apsvarsty
mu ir iškalno pažymėtu siekiu, — tai jis vi-. 
sas savo užduotis atliks kuogeriausiai ir 
jausis užganėdintu iš savo likimo; tuom pa
čiu laiku jojo veikimu, jojo darbais gėrėsis 
jo sandraugai, o kartu ir plačioji visuome
nė.

Mokėti susivaldyti ir sugebėti palaikyti 
paklusniu savo temperamentą — tai reiškia 
mokėti gyventi, o kartu ir sugebėti naudo- 
ties tuom gyvenimu ir atlikti visas savo prie

SUSIVALDYMAS IR TVIRTUMAS
BUDO.

; kas bylas ir išriša kitokius teisino ! 
; reikalus, kurie rišusi su šituomh 
! urėdu. Teipgi veda
S REJENTAUKŠĄ KANCELIARI- j 

JĄ (Notary Public).
; Parūpina kontraktų ir pardavimo ; 
; ar pirkimo aktus, apdirba “dee- * 
; dus”, margičius, abstraktus, tęs- I

! KANCELIARIJA: ;
I 303 SUPERIOR BUILDING iii
* Cleveland, Ohio,
j TeL BeU Main 1963. i
Į ' Cuyahoga Central 8290—R. !;
• Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po:;
j pietų. ft
; REZIDENCIJA:

t
SL 16 Berea Rd., Brook Park O. 

TeL Mario 110—R.
Su visokiai reikalais kreipkitės K 

prie jo, o busite užganėdintais jo I! 
patarnavimu.

HAMMOND TIPEWRITER’IAI
MULTIPLEK |

Šioji mašinaitė rašo visokiose kalbose ir ga- s
Įima rašyti vosokio tipo raštą. g

THE OHIO TYPEWXITER EXCHANGE, g
25 EUCLID ARCADE, CLEVELAND, O. |

Prospet2420------------------------------------------------- Central 1766 Į___

THE F. W. ZIMMERMAN CO. i
Generališki perkraustytojai,vinduotojai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam, islei 

džiam ir sukraujam. * |
3400 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio. |
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— tai susijungs, nuo dva- likti himną prieš koncertą Balti- į 
morėje, Philadelphijoje,k Wa- 
shingtone, New Yorke, Brook- 
lyne. i i ||

Negana dar to.. Pradėta drau i sss 111
sti rengti koncertus atskiriems t Br C A Man]nujoki Ž*  
muzikams. — Taip Newcastle, J Bli L« iHulionulil ❖ 
Pa., patriotai padavė majorui •> — ■ dantistas = t i 
prašymą, kad uždraustų tame j 
mieste dalyvauti koncerte gar- ❖ 
šiam Austrijos smuikininkui * 
Fritz’ui Kreisler’iui, kaipo Aus- *

Milerienė. Pažiūrėk, kokias puikias 
. knygas baronas atnešė jai. Tavo duktė vi- 
į suomet meldžiasi iš jų.

Mileris (švilpia). Na, kaipgi! Mel- 
, džiasi! Ar daug tu supranti? Sveikas val-
■ gis perdaug jau kietas dėl jo didenybės 
prie makaronų pripratusio pilvo. Na ir 
reikia ją pirmiau gerai išvirinti velnio be
letristikos virtuvėje. Mest į ugnį tas visas 
sąšlavas! Mergina prirys Dievas žino ko
kių niekniekių. O jie blogai atsiliepia ant koncertas, bet klausytojų buvo 
kraujo, kaip ispaniškoji musė. Nieko jai sulyginamai mažiau, kaippapra- 

i neliks iš to lašelio krikščioniškos tikybos, 
kurioje aš ją su dideliu vargu auklėjau. Sa~ j 
kau tau, — tas visas sąšlavas mesk į ugnį! 3 

i Prisikimš ji sau galvon visokios velniavos, 
i apsvaigs tose pasakose, kad antgalo nesu
ras kelio nei namon, pradės gėdintis, kad : 
jos tėvas smuikorius Mileris. Ir neturėsiu I 
aš teisingo, gero žento ir. senatvėje pa va-' 
duotojo. Ne! velniai mane grėbtų! (Pa
šoka, piktai) Čia nėra ko laukti. O ma- 
joriu.... majorui aš parodysiu, kur dailydė 
padarė duris. (Nori eiti)

Milerienė. Pamislyk tik tu.... Kiekvie-
■ nos jo dovanos prekiuoja.

Mileris (grįžta, sustoja prieš jį). Ką! 
Tai užmokesnis už mano dukters kraują!. 
Velnias pagriebtų tave; tu gyvuly. Geriaus 
aš eisiu su savo smuiką elgetauti, verčiau 
aš griešiu už putros lėkštę, geriaus aš su
laužysiu Savo violončelį ir juomi mėšlus ir subjektas sulyg reguleci-
nešiosiu, negu palytėsiu tuos pinigus, UŽ ku- j°s išmokama iki tai dienai,
riuos mano vienintelė duktė pardavė savo kuri°ie atsiimi savo pinigus,

dermes kaipo asmuo ir visuomenės narys.: vėlę, savo dvasinį tyrumą, save! Nustok yi
Tuomet žmogus, panašiai tam raiteliui, gali gėrusi tu tą surūgusią kavą, nustok uosčiu- ji /O
lengvai panaudoti tą “ugninį” arklį — tem- si tabaką. Nebus tau delei ko pardavinėti st. ciair ir East 55-ta gatvė, 
peramentą pravedimui gyvenime savo šie- savo dukters veido! Aš visuomet persiės- 
kiu. _ jdavau, visuomet dėvėjau gerus drabužius,

Tą mokėjimą susivaldyti, tą sugebėji-s iki kol nepasmirdo mano namai tuo dvokian

tapo uždraustas Fr. Kreisler’io 
koncertas Pittsburghe. Chica- 
goje gi Auditorium salėje lapkr.
4 d. atsibuvo Fr. Kreisler’io,

štai.
Tai vis skaudus smūgiai, at

kreipti prieš muziką. Karė ir 
patriotizmas suvaržo ir tą uni- 
versališką dailą.

J. G.

NUOŠIMTIS
SKAITOSI NUO TOS DIENOS, 

kada pinigai padedami 

taupinimui

SHORE
BANKOJ

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

12060 Superior Avė.

DANTISTAS = 
Ofiso Valandos:.

Nuo 9:00 12:00, nuo 1:06 iki 4:00 popietų ir 
nuo 6:00 iki 8:00 vakare.

Seredoms nuo 9:00 ryto iki 12:00 yidurdie.

1159 E. 7Sth St. Cleveland, Ohio

1 DR. ADOMAS SZCZYTKOWSKI
H GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S 982 E. 79 St, Cleveland, Ohio.

H Telefonai: Rosedale 5758, Princ-
H ton 431

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

mą ir spėką, taip sakant, turėti savo ranko- čiu frantu, 
se tą “ugninį” temperamentą reikia išvys- r

I tyti iš jaunų dienų, pradedant nuo kudikys- Matai koks, visas užsidegė! Aš noriu tau Princeton i3i9-w. Rosedale 950-j.

■ tęs ir baigiant pilnu subrendimu. Supran- pasakyti, kad mums nereikia majoro skriau GEO. LORENTZ 
tame, kad čia svarbiausią rolę lošia vaikų sti, jis prezidento sūnūs. Su<ledam apšiidi-

tevai, paskiau mokytojai, o galop visos gy- MiIeris> Tame tai ir visa bėda! Dėlto mui vandens šilumą- 
venimo aplinkybės. tai šiandien visam tam turi būti galas! H

Prezidentas man bus dėkingas, jei jis tikras Į*  
tėvas. Verčiau išvalyk mano raudonąją 
kamzolę, aš eisiu prie jo didenybės. Aš jam 
pasakysiu: “Ponas prezidente! Jūsų di
denybe ! Jus sūnūs sekioja paskui mano 
dukterį. Tiktai mano duktė per menka, 
kad tapti pačia Jūsų sunaus. Na, o į sugu-, 
loves Jūsų sunui — mano duktė perbrangi. 
Tai viskas! — Aš Milerių vadinuosi.

Milerienė. Tik jau nesiskubink taip!

Kuomet jaunas vyras ar mergina su-į 
bręsta ir jau gali vadovauties savu protu, 
savais užmanymais, tai tas inkvėptas pir
miau susivaldymo jausmas turi būti • 
vystomas ir drutinamas tolyn, prisitaiki-! 
nant prie visų gyvenimo aplinkybių. Jeigu i 
gi vyrai ir merginos, pasiliuosavę iš po > 
tėvų-mokytojų priežiūros, nesirūpins savoj 
dvasinių jiegų auklėjimu ir plėtojimu, jeigu j 
jie leis liuosai veikti tam savo arkliukui- 
temperamentui, tai greit jie praras savo 
sielos tvirtumą, palinks prie žemų patrau
kimų ir taps vergais kūno geidulių ir įvai
rių tuštumų, vedančių žmogų prie puolimo 
visais žvilgsniais.

Budo gi tvirtumas yra pamatiniu ak
meniu žmogaus gyvenime. Jeigu žmogus 
negali padaryti, taip sakant, savo gyvenimo 
ir veikimo programo, o paskiau neįstengia 
išpūdyti to programo vientik delei tos prie
žasties, kad jo akis ar mintis patraukia 
nauji vaizdai, nauji dalykai, tai tokis žmo-

i ^us niekados negali, atlikti ką nors pozi- 
į tivio, svarbaus, naudingo ir daug reiškian- - r
1 čio visuomenės gyvenime. — Tokis žmogus S^rbę, retkarčiais mus lankydamas, bet mes 
j niekados negali jausties patenkintu ir lai- ^sus mylime.

mingu — jis panašus bespėkiui keleiviui,, Mileris (truputį užpykęs). Žmona!. 
klaidžiojančiam po kokias tai rūkais pa- Duok jam atsisėsti! Duokite man, ponass 
dengtas klampynes, iš kurių patsai nesitiki sekretoriau, jūsų skrybėlę ir nendrę.
išeiti. į Vurmas (Atiduodamas skrybėlę). Ge-i

Taigi, janime, rūpinkis išvystyti savy-' rai, gerai 1 Na, kaip sveikatėlė mano bu-1 
je būdą ir spėkas savo temperamento su- sančios jaunosios... ar gal būti buvusios^, a?. 
valdymui.

SCENA II.

Vurmas.
Milerienė. O, sveikas, ponas sekreto- 

riau! Ant galo mes turime laimę tamistąj 
matyti!

Vurmas. Ir aš, ir aš, tetule, labai džiau: 
giuosi. Tiktai ką aš jums reiškiu, aš papra- i 
stas miesčionis, kuomet jus bendraujate su 
augštais žmonėmis.

Milerienė. Ir ko tamista neprasimanai, į 
ponas sekretoriau. Tiesa, ponas majoras 
fon Valteris kartais suteikia mums tą didelę

J. Gedminas.
Ar galima matyti panelę Luizą? 

(Tąsa sek. num.)

3 *.

g Tel.Bell Rosedale 1084 J.

I Elena Kovačic
8 EKZAMINUOTA AKUŠERĖ.

M Patarnauju gerb. moterims kiek- 
h viename reikale.' Savo patarnavimą 
m ir ligones priežiurėjimą gvarantuo- 
m j u. Pašaukt per telefoną galima bile 
m kada. Daug patarnavimų turėjau 
m lietuviškoms moterims.
R 1068 Addison Rd.
M (EAST 65-th STREET)
d netoli St. Clair Avė
ū CLEVELAND. OHIO.
SXXXXXZXXZZXXXX33XXXXXXXXXXXXXXXXXZXXZZXXXZXXZXXXXXXJ

Cuy Central 1775-L.
LIETUVIAI! Jeigu norite pirkt gerus čevery- 
kus už vidutinišką kainą, tai ateikite pas ma
nę, o jums bus patarnauta mandagiai ir tei
singai.

Prospect 202.

OSCAR G. LAWSON
Pardavinėtojas Aukšto Laipsnio čeveryktj. <

'2527-29 St. Clair Avė. - Cleveland, Ohio

1395 E. 9 Street
Cleveland, Ohio.

»r. r ran 
| DANTISTAS

Dr. T. A. Hanlen 
dantistas

Ofiso valandos: Nuo 8 lyto 
iki 7 valandai vakaro.

Krajava Pirtis!

5%

Loan Co
Cleveland,Ohio

Tie patįs ir sekretorius

6203 Superior Are., 
CEVELAND. OHIO.

Telep. - - Cuy. Central 7587-K

John Tidd 
*><OSTUNERSKAS^

Uetuvys Kriaučius
Kurie mylite dėvėti gralius; 

| siutus ir kitus drabužius, tai užsi- * 
| sakykite pas atsakantį kriaučių.! 
; Aš gyvenu pačiame miesto centre j 
| ir turiu bidelę šapą, todėl ir viso- ; 
! kius drabužius atsakančiai pasta-; 
| vu. dailiai pritaikau ir geto tavoro.;

Kreipkitės Antrašu:
13771. 9-to>g»t. Clmltfi,

j.

urrivts l Škicui am

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

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

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

: / pirtį i—------ rJ
Atdara kožoa diena nuo 12:00 dienos iki
12:00 nakties. Subatomis per ištisą dieną.

Seredos dėl motery
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

rusiškai. Taipgi statome bankas.

A. SOGOLVVITZ, 
2547 E. 38 Str. Arti Woodland.

Central 2S95-W

appy

Ofiso valandos: Nuo 9 ryto iki 
8 valandai vakaro.

Geriausi patarnavimai už sųži- 
ningą užmokestį.

1935 St Clair Avė.

Jeigu Tamista Dirbi
TAI TURI PASISTENGTI, KAD DALIS 
TAMISTOS UŽDARBIO DIRBTŲ ŪŽ TA- . 
MISTĄ, IR JIS DIRBS, JEI BUS PADĖTI 
TAUPIMO BANKON, KUR DIRBS DIE
NA IR NAKTĮ. KAD TIK UŽDIRBTI DĖL 

TĄMISTOS

THE ST. CLAIR AVĖ,

Kada Jums Prireiks
Laikrodžio ar laikrodėlio, žiedų su gražiomis akutėmis ar šliu- 

binių, lenciugelių auksinių ar gerai paauksuotų, branzalietu su 
laikrodėliais ar bė 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 pinigų 
ant kart pirkimas, pavėlina mumi viską parduoti pigiau.

Del vietos stokos čia paminėsime tik nekuriu kainas. 21 ak
mens Illinois vodureis, su gvarantuotais 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.

Musų speciališkumu yra taisimas laikrodžių, laikrodėlių ir vi
sokių gražnų.

“DIRVOS” KRAUTUVE 
2004St, Clair Avė, Cleveland,Ohio



tadas neura Darbininkų Klausimas
UžlaikoSavininkas

Bučarnę ir GrosernęSaldainių
TAIPGIKrautuves Ateitis”, 366 Broadway, So. Boston, Mass.

CLEVELAND, OHIO.

$| PAVEIKSLU PILNO DIDUMO

J. HUETER, Sr.

6502 SUPERIOR AVĖ.

Rosedale 965 J,

Cleveland, Ohio.

Cascara Liuosuojąs Sirupas dėl Vidurių

420 Society For Savings Bldg.
CLEVELAND, O. žž±±±±±±±±±i APTIEKOR1USMęs savo ofise turime kas per-

Cuy. Central 8473-R

Si BonchorekDIRVOS” KRAUTUVE.
Specialistė

CLEVELAND, OHIO2002-04 ST. CLAIR AVĖ.

Cleveland, Ohio.
DR. L E. SIEGELSTEIN

MUSŲ KOSTUMERIAMS
Juk

irar
J. V. ir V. BRAZIAI,

Princeton 1257-K

Cleveland, Ohio.2004 St. Clair Avė.Union 733-R67C9 Fleet av.

Aš kalba lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

Baigusi šitą mokslą Europoje, 
teipgi ir čia Amerikoje.

gose.
Kas gi bus toliau

o visokios kainos

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

6510 Superior Avė. 
Arti Narvrood.

darbininkai atsiims

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

KAM REIKALINGOS AMATŲ 
(PROFESIONALINĖS) 

SĄJUNGOS.
šiandien, sakome, viešpatauja 

kapitalistinė tvarka. Gyvename 
mašinų laikais, kuomet didžiau
si fabrikai veikia. Bet šiandien

P'

| 1653 St. Clair Avė., N. E.

Del susirinkimų, repeticijų 
vestuvių ir 1.1.

įvažiavimas darbininkų iš kitų 
kraštų beveik visai yra susto-

Yra galima matyti lange “Dirvos” krautuvėje. Jis 
perstato gyvų paveikslą kaip moteris yra linksma, kaip už- 
ganadinta, kada aplaiko dovaną sidabrinių daiktų. Po

Primenam musų kostumeriams, kad dabar artinantės ru
denio sezonui iš anksto reikia apsirūpint ir to sezono drapa-

Darbininsų stoka gali sutruk
dyti visą Karės mašiną. Suv. 
Valst valdžia turi tą klausimą 
išrišti nesitęsiant kadangi vė
liau gali susilaukti skaudžiu pa
sekmių. T esą, didelė didžiuma 
šio krašto darbininkų laikosi 
lojalištai, L y. remia valdžia ko
voje už laisvės ir demokratizmo 
principus. Vienok tas irgi ne
gali išrišti tos problemos.

O»0 parduoda

Namus ir Farmas

Lace or button $5-50.
A. KRANAUSKAS, 

Tel Central 3470-L

išmintingi, susipratę, inteligen
tiški. Darbininkams turi būti 
gyvenimas ne ašarų pakalnė, bet 
laimės šaltinis.

Profesijonalinė sąjunga — tai 
pirmas darbo su kapitalu kovos 
laipsnis, todėl toji sąjunga turi

ninkas ar darbininkė privalo ne 
tik įsirašyti į jos narius, bet ir 
dalyvauti gyvenime bei darbuo-

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

KAM MOKĖTI $10.00 AR $12.00 01CEVERYKUS KAD 
GALIMA JUOS GAUTI UŽ $4.50 AR $8.50.

se susikimšę, bet galės pasisam
dyti erdvus, sausus, švarius ir 
šviesius butus ir nebe basi ar

Jeigu tu esi sergantis, be skirtumo, koki tavo kentėjimai nebūtų, ar- 
ba kaip tu nebūtum įpuolęs į nuliūdimą Nenustok vilties, ateik pu mane.

savo skaitytojams duoda labai daug nandtagųvašcą 
n | 11 I I »P«e žmonių sveikatą ir ligas, taipgi apysakų. jutoto.

| imi I eiL'ų. paveikslu. Turi savo korespondentus visoje 
Amerikoje. taipgi Lietuvoje. Rusijoj. Vokietijoj, FiaS, 

rijoj. Anglijoj ir kt. ^Ateitie*** tona metams S2.O0. pusei metą Sl.OO. Ui-Į 
seniuose metams S2.5O. Pasižiūrėti viena numeri irnnriamir derant

vimo. — Juk trumpu laiku tapo

Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARŠKI,

—UŽUAKO DIDELĘ—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ

JAUČIAMA STOKA DAR
BININKŲ.

Išdirbystės bei pramonės sri
tyje permatomas labai svarbus 
apsireiškimas — tokis darbinin- 
kąmedateklius, kurio dar nėra 
buvę darbo istorijoje. Apie tai 
kalbama Suvien. Valst. po visus 
miestus, po visus kampus. Ne 
tildai kalbama, bet jau ir dabar 
jadčiama stora darbo rankų. 
Taip Pittsburgho išdirbystės sri
tyje stoka darbininkų siekia 
apie 20 nuoš. 'Kituose išdirbys- 
tės Jr pramonės centruose- irgi 
jaučiamas aštrus nedatėklius

pakėlimo darbininkų, sąjungos 
narių, kultūrinio stovio.

tinkamai sutvarkyti darbo spė
ką, darbininkus ir atsakančiai 
padalinti patį darbą. Pirmiau
siai reikėtų surasti vietos, kur 
galima dikčiai sumažinti darbi
ninkų skaičių, arba net tūlas 
įstaigas, visai uždaryti. Paskiau 
reikėtų tinkamai reguliuoti mo
teris bei merginas atlikimui 
įvairios rūšies darbų. .

Tik sutraukus krūvon visus 
krašto darbininkus, visą darbo 
pajiegą, ir sumaniai padalinus 
tarpe tų darbininkų visus dar
bus, galima bus išrišti tą svar
bią darbo problemą.

I 6710 Superior Avė. Cleveland, Ohio. 
dExxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxx

© Bell Main 3514 Gyvenimo © 
(g) Cuy. Cent. 1505 Cuy. Union 239 (S)

© C. J. Benkoski ©
® ADVOKATAS J*

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

Netikėsit mano žodžiams, bet 
Bg^ H Patis persitikrinkit ir štai kokiu 

f budu: Ateikit į A. Kranausko 
Į n & f čeverykų krautuvę po numeriu, 

B£įf | 2003 St. Clair Avė. ir prisimeruo- 
Bį^ | kit porą pasirinkdami iš 20 poru 

■ | 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 
k®3“ b būdas pirkti čeverykus. Teip

® pirkdami nieko extro nemokėsit
ką čeverykas guli ant lentinos 

ar išeina iš stailo. Sakau 
JH ^įB* kad mažiause suseivisit 

B^Sk nuo 2 iki 5 dol. ant poros.
Mes turime visokių čeve- 
rykų moterių, vyrų ir vai- 
kų, teipgi roberių.

>■■■ ‘ - t/Vv'""- -s ' :

Gaudami už darbą didesnį už
mokestį,
didesnę jų pačių padirbamų pro- 
•duktii dalį. Galės gyventi nebe 
kokiuose čukuruose arba urvuo-

Profesijonalinė sąjunga yra 
podraug ir ta pirmoji mokykla, 
kuri turi politiniai išauklėti kiek 
vieną darbininką skyrium ir vi
sus darbininkus kartu prie orga- 
nizacijinės disciplinos, nes be jos • 
kova bergždžia.

Kiekviena sąjunga turi suda
ryti vieną tvirtą branduolį, idant 
susijungti su savo krašto kito-' 
mis visų darbo kategorijų sąjun
gomis: paskui visų kraštų visos 
tokios sąjungos turi sujungti į 
vieną bendrą tarptautinę sąjun
gą, turi sudalyti vieną galingą 
pasaulio darbo žmonių šeimyną. 
Tik tokiomis, sutartinomis, or
ganizuotomis, eilėmis darbinin
kai pajiegs nuversti kapitalistų 
tvarką ir Įkūnyti socializmą. 
Tik tuomet užviešpataus darbo 
pasaulyje teisybė bei teisingu
mas, tik tada visi žmonės sau- 
žmonės taps.

Taigi, kas nenorite būti savo 
likimo priešas ir ne vergas dva
sia — drąsiai į darbą, ir atsi
mink, kad tik suvienytomis, or
ganizuotomis j jėgomis galima 
pasiekti šviesesnės ateities, kad 
tik kovodams įgys savąją teisę!

nomis, užsisakant pas mus siutus ir overkotus. Musų kostume- 
riai visada būna pilnai užganėdinti musų darbu, todėl ir Tamis- 
tos jeigu norite turėti gerai padarytą siutą ar overkotą, tai 

kreipkitės pas mus.

Tas štai kaip atsieina. Tamista neturėdamas britvos, priver
stas eit pas barbėti barzdos apsiskusti. Ar ne? žinoma, kad teip. 

i Juk neapsiskūtes negali būti. Na, leiskim sau, Tamista skuties 
' vieną sykį į savaitę, tai kas savaitė mokate 15c., o juk metai susi- 
deda iš 52

Cuy. Princenton 1241-L

THE RŪPPEL HARDWARE C0MPANY

savaičių, 
tai Tami-

Užlaikau skanių saldainių, 
šaltos košės ir minkštų gė

rimų. Už stiklą tik 3c.

2047 Hamilton Avė., -
CLEVELAND, OHIO.

aš esu išgydęs tūkstančius žmonių. Ateik pas mane n pasitikėjimu. Ką 
aš esu padaręs dėl tūkstančių kitų žmonių, aš tą padarysiu ir tau. *

Pavojinguose atsitikimuose užaitrueijitno kraujo pas vyras ir moterių 
mes naudojam garsią preparaciją Prof. Ehrlich 606 (Sahrarsan) 914 
(Neosalvarsan).

* Phone, Residencija, Eddy 890-J J

i Dr. J. F. EVANS J
* Gydytojas ir Chirurgas *

Ofisas St. Clair ir E. 103 St.
* _ Savoy Theatre Bldg. * 
£ Valandos: Nuo 8 iki 9 rymetį, $
* nuo 3 iki 5 po piet, nuo 7 iki *
* 8 vakare. ❖
.> Residencija, 10604 Gooding ❖

JEI TAMISTA NETURI BRITVOS
Tai į metus laiko, neskaitant nuostolio laiko 

laukimui pas barberį
Išmokate $15 ir 60 centų Veltui.

pusnuogiai vaikščios, bet galės 
tinkamai apsirėdyti ir apsiauti.

tuom paveikslu matysite išdėstytų daugybę sidabruotų ir sj 
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.

žinodami nei kam jos reikalin
gos, nei kiek jų reikia, jie tik žiu 
ri, kad jiems pelnas eitų. Už
tat nestebėtina, kad kartais pre
kių pridirba tiek daug, kad jų 
neišperka, tuomet ir užeina taip 
vadinamieji pramonės kriziai. 
Fabrikantai uždaro savo fabri 
kus, nes jie pelno jiems neduo
da, o darbininkų minios atsidu
ria be duonos kąsnio už fabrikų 
vartų.

Atsiranda didžiulė bedarbių 
armija, kuriai gręsia bado mir
tis. Vieni jų, besigelbėdami nuo 
pražūties, pasidaro “prasikal
tėliai”, kiti tampa elgetos, o mo- 
terįs nustoja savo žmoniškumo 
ir virsta į prekę.

Bet negana to. Pelnus bevai
kydami fabrikantai. bei pirkliai 
j ieško savo prekėms rinkų ki
tuose kraštuose. Ten susitinka 
su tokiais pat fabrikantais bei 
pirkliais, kuriems taip pat rupi 
savo prekes pelningai parduoti. 
Tuomet tai jie ir priverčia savo 
krašto valdžias, kurios paprastai 
yra kapitalistų rankose, apskelb
ti karės kitoms valstybėms. Ir 
liejasi tada darbo žmonių kraujo 
ir ašarų klanai, suvirsta lavonų 
kalnai — štai tavo likimas, dar
bo žmogau!

Tuo tarpu, paprastai, uždar
biai menki, o visokių netiesiųjų 
mokesčių galybės. Darbas gi 
sunkus, varginantis, o darbo die 
na ilga. Darbininko sveikata — 
tasai kiekvieno žmogaus gyveni
mo pamatas — džiūva, o protas 
ne tik nesilavina, bet dar bunka.

Darbininkų vaikai auga dar 
blogesnėse sąlygose. Jų tėvai 
kad ir norėtų bei mokėtų, bet ne
turi kada savo vaikų auklėti, jie 
palieka gatvėse ir ten tvirksta 
nuo mažų dienų.

Ašarų pakalnė...
Bet nejaugi nesimato jokių 

kelių į šviesesnę ateitį Jų yra. 
štai pirmas jų — profesijonali- 
nės sąjungos, šių sąjungų arti
miausi tikslai šie: vesti organi
zuotą darbininkų kovą dėl pakė
limo mokesčio už darbą, dėl nu
statymo uždarbio minimumo, (t. 
y. koks tegali būti mažiausią 
užmokestis), dėl darbo dienos 
sutrumpinimo ir, apskritai, dėl

Darbo dienos sutrumpinimas 
reikalingas tam, kad visų-pirma 
perdaug nenuvargti, o taip-pat, 
kad liktų laiko ir dvasios reika
lams aprūpinti. Juk ne viena 
duona žmogui reikalinga. Reikia 
nusipirkus laikraštį . arba gerą 
knygelę perskaityti, nueiti į 
draugų susirinkimą, pasikalbėti 
apie savo dienos reikalus, kaip 
pagerinti brolių gyvenimą, atsi
lankyti į mitingą, geros lekcijos 
pasiklausyti arba ir į teatrą nu
eiti žmonių gyvenimo prisižiū
rėti. Pagalios, darbo dienos sut
rumpinimas veda ir prie užmo
kesčio už darbą pakėlimo. Mat, 
tada reikalinga buvo daugiau 
darbininkų,
priguli nuo pareikalavimo ir pa
siūlymo. Podraug ras darbo be
darbių armija, pasilikusi už fa
brikų vartų. Taigi sumažės ir 
visokie prasikaltimai: paleistu
vavimas, chuliganiškumas, plėši
mai, o taip-pat ir elgetavimas. 
Galų-galais, nebereiks nei polici
jos bei kalėjimą, nei advokatų 
ir tt.

Uždarbio minimumą darbi
ninkai turi pravesti įstatymo ke
liu. Tada fabrikantai negalės 
sauvaliai numušti darbininkams 
mokesčių, o darbininkai bus ap
saugoti nuo nežmoniško skurdo.

Darbininkų kultūrinio stovio 
pakėlimas reikalingas, kad, kaip 
moterįs taip ir-vyrai, gyventų ne 
tik revoliucijiniu upu, bet butą

Su $1000 mano naujausios pagerintos pagelbos. Aš esu persitikrinęs, kad 
su X-Ray Mašina tikrai pastatysiu tave ant kelio pagelboi. 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- 
kisiu teip ir be jokio atlyginimo. Mano ofisas yra aprūpintas ra naujau
siom mokslo prietaisoms gydymui vyrą ir moterių. Per šešiolika metą

2007 St. Clair Avė, 
CLEVELAND, OHIO.

kalbama apie “pertvarkymą” 
imigracijos teisių.

Algos darbininkams vis didi
namos, — gal jos trumpu lai
ku pakilti labai augštai, tečiaus 
tuomi nepasididins darbo pajie- 
ga. Priešingai, ji vis mažinsią. 
Algų kilimas yra tampriame są
ryšyje su peraugimu valgio 
produktų bei kitų reikalingų 
daiktų.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
— Kraujo ir Chronišką Ligą. —

Ofiso valandos: Nuo 9 ry
to iki 4 vakaro. Vakarais: Nuo 

7 iki 8. Nedčldieniais nuo 
10 iki 12 vidurdienio.

308 The Permanent Biidg.
746 Euclid Avė. aiti E. 9 gatvės 

CLEVELAND, OHIO.jęs. Vienok karė reikalauja ne 
tik kareivių mušiu lauke, bet 
ir darbininkų, kurie palaikytų 
krašte išdirbystę. Priegtam, 
reikalinga šimtai tūkstančių dar 
bininkų, kurie dirbtų tik karei 
reikalingus daiktus, ypač gink
lus ir amuniciją.

Taigi priešakyje stovi pirmos 
rųšies klausimas: kas užvaduos 
paimamus kariumenėn darbi
ninkus? Kas atliks darbą įvai
riose industrijos bei pramonės 
įstaigose?

Apskaitliuojama kad karei
vių eilėse randasi apie 38,000, 
000 vyrų. Apart to, daug tūks
tančių darbininkų atlieka įvai
rios rųšies pagelbinį darbą, su
rištą su sąjungiečių karišku 
veikimu.

Užtektinai yra vyrų pasauly
je, bet jie, delei imigracijos tai
syklių, negali pribūti į Suv. 
Valst. Ta pertvara gali labai 
sunkiai atsiliepti ant viso daly
kų stovio šiame krašte, o sykiu 
ir ant karės vedimo. Tesą, jau

kate bar- 
bėriui per —
metus laiko $7.80 Bet jei Tamista nori užsilaikyti švariai, tai. pri
verstas esi skustis bent du sykius j savaitę, tai Tamista kas savai- 
tė barberiui išmokate po 30c. vien tik už barzdos skutimą, kas 
meto bėgyje susidaro $15.60. O kiek laiko praleidžiate belaukda
mi? O juk laikas veltui praleistas žmogaus gyvenime jau niekad 
negrįžta. Jis prisiskaito prie žmogaus gyvenimo. Taigi liogiškai 
apmąsčius ir apkainavus tą brangų, veltui praleidžiamą laiką, 

' skaitant pinigais prisidės mažiausia trys sykius tiek, kiek išmoka- 
mametų bėgyje gyvais pinigais.

Tki apsistokie čia ir apmąstykie, argi ne laikas sustabdytie te
ikias pragaištingas lėšas, kurios nesvarstant išrodo nedidelėmis.

Tad nelauk nieko, o tuoj paėmęs keletą dolerių užmokėk tik 
.vieną sykį, nusipirkdamas gerą britvą, o ant visados nuo augš 
čiaus išskaitliuotų nuostolių busi liuosas. *

I Geriausių britvų ir didžiausį rinkinį, kurios tikrai gvarantuo- 
! jamos visapusiškai, neskyriant kad ir sudužtų.

“DIRVOS” KRAUTUVĖ

tZZZXXZZIXXXXXTZZZIZZXXXj
Central 1690 Maine 2063. *

JOHN L. MIHELICH Š
ADVOKATAS J

Praktikuoju visuose teismuose, *
lietuviškai kalbame, m

902-4 Engineers Bldg. *
Branch ofisas — 5514 St. Clair m 

Avė. Adaras vakarais. *
Tel. Central 5821-W. J

CLEVELAND. OHIO. E

darbininkų. Priegtam, tūlos iš
dirbystės greit bus priverstos 
visai užsidaryti delei stokos dar
bininkų.

Suprantama, kad prie to apsi
reiškimo daug prisidėjo įvedi
mas čionai priverstino kareivia-

Apar tu C14 paUdiriKKUUaS VISOKIU ge-
lažinių dalykų, visokių dailydėms įrankių, sudynų 
ir 1.1. Teipgi įvairių-įvairiausių zųšių maliavos, še 
petų> smalinės ir robrines stogų dengimui popieros

2155-57 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio

atitraukta nuo Įvairios rųšies 
darbo ir pastatyta į kareivių ei
les šimtai tūkstančių jaunų vy
rų. Bet tai tik pradžia. Mano
ma dar pašaukti kariumenėn net 
vieną-kitą milijoną jaunų vyrų, 
kurie dabar dirba įvairiose Įstai-

Kiekvieną savaitę galima rasti ką nors specialiam iš
pardavimui “Dirvos” Krautuvėje.
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Jei ne, tai DEL KO?

Pirk vieną už “cash” arba ant lengvu

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

No 47 LAPK

b- Moteris ir šeimyna.

kaip rodės, žinojo viso pasaulio

J.

500 Bliuskių

u-

Eilė No. 1

6033 S. CIair Avė.

CEREBRUOTO
LASH’S
BiTERIO

Tnnrn

Rosedalc 490-W. Princeton 1337-K

1
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PUSĖ STIKLO
PATAISO SKIL
VI IR INKSTUS

Kapitalas x Sausio. 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................... $52813

se atsitikimuose. Kreipkitės 
prie jo:
418 Society for Savings Bldg.

Tel. Main 257—Central 1502 R

PARSIDUODA 
VISUOSE 

ŠINKUOSE

Ofiso valandos: Nuo 8 iki 9 
rytą, nuo L iki 2 ir nuo 

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

7211 Broadmay N. E. • 
CLEVELAND, OHIO.

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems 
Lietuvei bei Amerikoj

VIENYBE LIETUVNINKU
Eina |au 30-tus metas.

Prenumerata $2.00 metams; $1.00 
pusei metų. Kanadoje $2.50 metams: 
$1.25 pusei metų. Anglijoj. Lietuvoj ir 
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m. 
Pamatiniui vieną num. siunčiam dovanai 
Knygų katalogą siunčiame ant pareika

lavimo dovanai.

J. J. Pauksztis & Co.
120*124  Grand Str.,

Brooklyn, N. X.

— Ofiso Valandos — 
Nlo 1 iki 3 popiety ir nuo 6 iki 7:30 va 
kare, šventadieniai nrx> 11 iki 12 die- į 
nos. Sercdoms popietų ir Pėtnyčių va- 1 
karais nėra ofiso vabodą.

Ofisas 1395 h 9 St
Vienas pk>ka: nuo North Superior 

LFVELAND, OHIO.

MUSŲ SPECIALIŠKUMU YRA TAISOMI LAIK 
RODŽIAI IR KALRODĖLIAI.

FRANK ČERNE

L. A. Kujawski 
ADVOKATAS.

Teisingai ir praktiškai atlieka 
visokių tiesų reikalus visuose 
valstybiniuose ir federališkuo-

1169 E. 79 St. N. E 
Cleveland, Ohio.

MOTERIS IR RUSIJOS RE- 
J VOLIUCIJA.

Marie De Perrot rašo apie tai, 
. kąf nuveikė moters šioje didžio

je Rusijos revoliucijoje, kur ca
ras neteko sosto, kuri užkenkė 
dalimai Europinės karės pasise
kimui prieš Vokietiją ir jos są- 
j ungininkūsT >

Rusijos revoliucija turi pana
šius paveikslus Francuzijos re
voliucijai, — vis tai didesnėje 
dalyje moterių jtekmingumui. bėjo šešias ar daugiau kalbų ir, 
Reikšmę turėjo revoliucijoje ne 
tik pasišventėlės moters, apie literatūrą. Jos taipgi neužmir- 

>. kurias maž-daug visi žino, — 
turėjo taipgi didelę reikšmę ir 
moters visai neįžymios visuome
niniame nei socialiame judėjime 
— tai privatinės moters.

Po tos visos tragiškos keleto 
dienų praeities darbas pradeda
ma suprasti, kad šis didysai prie 
tikis buvo iš pusės ex-carienės 
Aleksandros Feodorovnos. kuri 
pati pirmutinė yra atsakomybė
je už nupuolimą Romanovų, nors 
pati revoliucija per metų metus 
diena iš dienos buvo laukiama 
Rusijoje.

Rusijos caro palociai buvo aiš
kiai pasidalinę: vienoje pusėje 
stovėjo silpnukas, visad baime 
apimtas, bereikšmis caras Ni- 
kolas, kurs, kaip vėliaus istorija 
paaiškins, buvo pasiryžęs ka
riauti prieš Vokietiją iki galo. 
Kitoje pusėje — ex-carienė su 
Buriu buvo parinktų dainų, 
kurios visos buvo pasekėjomis 
nežymaus Rasputino. Mme. 
Vasilčikov, viena iš veikliau
sių agentų tame visame, nume
tusi savo maską, vienlaik už- 
reiškė atskiros taikos pageidavi
mą su Vokietija; Mme Vyru- 
bov, Rasputino draugė ir pagel
bėtoje. buvo irgi draugė to vi 
so carienės būrio veikime, ša- 
lip^tų, buvo dar didkunigaikštė 
Marė Pavlovna, kurios korespon
dencijoje, po jos suareštavimo, 
atrasta nuo kaizerio jai rašytas 
laiškas, kuriame norima, kad 
tarpe Hohenzollernų ir Romano
vų, negali būti jokios neapikan- 
tos. — Gabaus, prie visų tų 
įžymių moterių konspiratorių, 
buvo ir ex-šokikė Krzesinškaja. 
Ji buvo penkta našlės carienės 
jos jaunajam sunui “sandrau- 
ge”, ir jos namas karės laiku pa
virto lizdu visų sutarčių ir veiki
mo kariško palociaus prieš pa
čią Rusiją.

Šalip šių įtekmingų po pasto
ge moterių, veikusių -puldymo 
darbą be pasekmių, nes jų visas 
veikimas buvo paslėptas, — yra 
dar kita rūšis moterių, kurios, 
sykiu su vyrais, dideliu savo pa
sišventimu, kertėjusios ir kovo
jusios ir net tankiai atmokėju
sios savo gyvastimi už savo pa- 

v siryžimą ir idėjas, nešiojamas 
jų širdyse; joms pasišventimas 
buvo neperdideliu, jei tuomi jos 
butų galėję nupirkti Rusijai 
liuosybę.

D 1 R V A

DRAUGYSTĖS, KURIOS 
TURI "DIRVĄ” UŽ 

'ORGANĄ.

mašneles, — tai buvo didžiumo
je moters. — Jos tankiai neš
davosi krepšius popierinių pi
nigų ir dalindavo juos visiems, 
kuriuos tik spaudė vargas ir ba
das; pinigus dalino net neskai- 
tydamos kiek duoda, lyg kad 
buk jos turėjo popierių šmote
lius? Kitose šalyse parašymas 
“čekio” pavargusiam buvo tai 
klausimas gyvenimo ir mirties, 
šios mielaširdingos moters kal-

Ploščiai nuo

fai yra didžiausis šio sezono rin 
kinis, kuris buvo ’ ’ ‘ištisai vaka-

Revoliucijinis judėjimas išsy- 
kio buvo troškimu daugiau žino
jimo ir mokslo; kįlant bėgyje 
paskutiniųjų 50-ties metų ap
švietai, gilumoje savo vergystės 
rusai niekad nesiliovė buvę anar
chistais ir sukilėliais. Ypatin
ga tas, kad ši ideale sriovė, per- 
siimanti nuo kitų, praeities 
veikėjų — ta dvasia, pasižy
mėjo dideliais ir svarbiais 
gtais prieš autokratiškąją Rusi
jos valdžią, — ir meters tame 
judėjime paėmė roles žudikių, 
atkeršytojų.

Taip, kuomet revoliucijonie- 
riai tapo priversti panaudoti 
žiauriausi būdą, moteriai išpuolė 
sulošti svarbiausia rolė: tai bu- 
vo; Zofija Perovskaja, Petrogra
do; gen.-gubernatoriaus duktė, 
suorganizavusi konspiraciją ir

- vadovavusi užmušime caro 
Aleksandro II, baudžiavos pa
naikintojo.

Beveik visose Europos šalyse 
tarpe augštesnės ir žemesnės 
žmonių luomų guli didelė per- ; 
tvara. Rusijoje tokis atidali- : 
nimas kiek mažesnis: intelektu
aliai nuo mužikų skiriasi, tečiaus 
pirmieji vyrai ir moters — 
f buvo pasirižę pagelbėti dvasios 

vergams, ekonominiai — našta 
afArautiems, kuomet kiti iš jų 
vaisių gėrėjosi ir dar labiau ver- 
tė-lieti prakaitą.

Pasirižusieji gelbėti prastuo
sius — tamsiąją liaudį, visokia
me reikale pakratydavo savo,|

šo nei savo revoliucionierių-drau 
gių, pabėgusių Į užrubežius — 
visuomet manė apie jų gyveni
mą ir šelpė jas, nes neužsitikė- 
jo jų geram galimam gyvenimui. 
Kuomet prasidėjo šalčiai, jos 
dėvėjo brangiausių žvėrių kaili
nius, kurių pagaminimui net pa
čios siuntė šovikus. Tik tas 
pasirėdymas išrodė paprastas ir 
nepridavė joms daug svarbos; 
nors jų namai buvo pilni įvairių 
dailos brangenybių, visa tai jos 
naudodavo reikalui, kaip būt 
to rytoj jau nereikėsią.

Įvairios rūšies vyrai ir moters 
prisidėjo prie revoliucionierių 
paslaptingu siekinių; “intelektu
aliai”, su dideliais protais, paki
lę iš prastesnių jų žmonių, pa- 
pašventė savo gyvastis ir trusą 
kovai už tų žmonių gerovę, iš ku
rių jie patįs paėjo. Nors visų 
beveik išvaizdos ir išsivystymas 
buvo kitokis, bet jie buvo su
jungti vieno tvirto ir aiškiai ma
tėsi, kaip abiejų klasių ir sektų 
skirtumai pranykę. Visi buvo 
vienos dvasios, atsidavę vienam 
siekiniui: “Kentėkime. jei to 
reikia, kad tik Rusija taptų lai
sva.”

Daugelis turtingųjų moterių 
ir merginų su pasišventimu sklei 
dė tarpe kaimiečių apšvietą. mo
kino juos ir lavino, tuo tarpu 
platino juose propagandą liuo- 
sybės ir tas. kaip ugnis, smar
kiai apėmė plotus savo pasekė
jų ir gerų revoliucionierių.

Kuomet kitų šalių aūgštesnių- 
jų klasių moters atsidavę tiktai 
tuštybei, parėdalams ir abelnai 
gyvenimui turtingųjų, gi Rusi
jos moters nepaisė ant to ir tik 
omenyje turėjo vieną — daryti 
gera ir patarnauti kitiems.

Revoliucionierės panešė neap
sakomas kančias, kurių leng
viausi buvo tik mirtis. Viera 
Figner perleido 20 metų šlissel- 
burgo tvirtovėje; kitados ji bu
vo galinga veikėja savo partijo
je ir valdžiai prisiėjo dikčiai su 
ja skaityties, kolei gabaus ji 
likosi suvilta vieno iš saviškių. 
Tarpe keršto angelų pasižymi 
Zinaida Konopnicnaja ir įžymi- 
Marija Spiridonova.

Kas nežino Rusijos ir to, ką ji 
perkentėjo po žiauria autokrati
jos valdžia, kas neapvertina tyrų 
motyvų šių moterių ir neatsi- 
vaizdina kankynių, kokias jos 

. pernešė kovodamos už išgavimą 

. gerovės kitiems, — tik tas ap- 

. vertina jas savo siauraprotystė- 

. je K. Simaitis.

DETROIT, MICH.

LIET. LITERATŪROS IR MOKSLO 
DRAUGUOS VIRŠININKAI

Pirminin. M. Vošvila, 169 Greeley avė., 
Pirmininko pagelbi. A. Bagdonas, 
Užrašą sekretorius J. Dikčis,

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

Mėnesiniai susirinkimai laikomi
pirmas nedėldienis kiekvieno mėn., 
3-čią vai. po pietą Lietuvią šv. Jur
gio parapijinei svetainėj, ant West- 
minster ir kampas Cardoni avė.

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

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

Literatiškas Komitetas A. Abyshell 
ir F. Proškevičius.

LIETUVIŲ PILIETINIO KLIUBO 
VALDYBA DETROIT, MICH.

Pirmininkas K. Nausėda, 
Vice-pirmininkas P. Lapeikis, 
Nutarimą rašt. M. Asevičia, 

141 Cardoni Avė., 
Finansų rašt. St. Nausėda, 

83 Milvell Avė.,
Užrašytoju 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, 273 
Gratiot
Iždininkas V. Milkevičia, 

2163 Russell St.,

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

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

Vice-pirmininkas A. Deresevičia,
1942 Oregon Avė., 

Nutarimų rašt. J. Keidis, 
3010 E. 55-th st., 

Finansų rašt. R. Czuta,
808 Hill Avė.,

Tel. Central 5824-R I
Iždininkas A. Silickas.

8022 Beilvue Avė. N. E.
Kasos globėjai: A. Višniauskas,

1532 E. 33 st.,
J. Skodis,

2110 Lakeside Avė., _
KAIRŠKA VYRIAUSYBĖ:

Kap. J. Rakauskas,
10006 Parkwiew Avė.

OFICIERIAI:
P. Šarkauskas, 1301 E. 55th Street
J. Maksimavičius, 1279 E. 60th Street
F. Piečaitis, 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. CIair 
Avė.

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

skaithngu ir saugesniu moterų 
tsilankymu. Toks pat daug 

sutaupintinas pasiulijimas ski 
riama Utarninke musą apatinėj 
mano dalyj pigume sekančiam:

Vertės $13.75 
Ploščiai už

$Q.95

Vertės $17.50 
Ploščiai už

$13'5
Vertės $25.00 

Ploščiai už “

SJO-SO

(Maudynės Rūbai 95c. iki $5.95 ■ < 
“Daugybė puikių šio sezono ma
nių, labai populiariško audeklo;4 
gerai šilti, gražiai ir pritaikintų 

“pločšiai ir gerai nešiojasi; pla
ktus pasirinkimas visokių spal-4 
vų. Mes negalime aprašyti šio, 

“mus rinkinio. Kad jį apskait- 
►liavus, būtinai turi pamatyti.’ 
^Ateik anksti Utarninke. < 

Jkesiu Išpardavimas:
►Dresės tinkamialisios pasivaikš-’ 
čiojimams, popietiniams susi-< 

“rinkimėliams. Jos yra drobelės, 
►satininės drižuotos ir tamsia? 
kiniškos — viliojančio modelio;, 

“kurie atsimuša vėliausios mados 
►fosonai. Apatinėj dalyj namo. ’ 

►$10 °0 $14-50 $16.75

Permalamo Šilko
“Puikiausia rinkinis permatomo 
►šilko Bliuską su didelėmis api-’ 
.kaklėms, dengenčiomi siutų api-< 
kakles, visokio audimo ir spal- 

►vų. Rinkinis vienodai apsiūtą’ 
.kvalduotų. dailia; rankoms 
braiduotų arba koleriu pagraži
nimais. Apkainuofcas tik už 
,medžiagą. .>
k BLIUSKIŲ £AINA
► 6 DOLERIAI

Eilė No. 2

“DIRVOS” AGENTAI, PAS KU- 
RIUOS GALIMA GAUTI VISADOS 
NUSIPIRKTI “DIRVĄ” KAS SAVAI

TĖ UŽ 5c. ARBA UŽSIRAŠYTI 
ANT METŲ.

B. L. T. K., 851-853 Hollins st, 
Baltimore, Md.,

A. Pilipavičius, 437 So. Paca st., 
Baltimore, Md., 

A- Degėsis, 27 Higb Ave„ 
Nashua, N. H.

A. F. Swetra, 2 MiU st., 
Lawrence, Mass.

A. Ramanauskas, 101 Oak st.,
Lawrence, Mass.

T. P. Križanauskas, 102 E. Centre st., 
Shenandooh, Pa.

K. C. Kazemekas, 797 Bank st.,

M. J. Damijonaitis, 901 W. 33 st., 
Chicago, III.

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

V. Gelevičia, 98 John st..
New Britain, Conn.

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

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

J. Pasnewski, 87 Grand st., 
Brooklyn N. Y.

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

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

Naujokaitis, 47 Planet st., 
Commercial Rd. E. 
London, England.

P. M. Yurkenas, 119 Bank st., 
Elizabeth, N. J.

Geo. Bubnis, 851 Hollins st.,

“DIRVOS” AGENTAI, PAS KU 
RIUOS GALIMA UŽSISAKYTI 

“DIRVĄ”.

dešimts metų tarnavo Jums išti
kimai, 2407 St CIair Avė. persikėlė tiesiok skersai gatvę ant kampo St. 
CIair 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. CIair Avė., kampas E. 24 St. CLEVELAND, OHIO.

ATMINIMAS
Atminti, kad kuomet vaistai yra reikalingi, tai nėra ne vienos _ 

aptiekos bile kur, kuri gali duoti geresnes vaistų rūšis SU sudėjimu di- 
desnių rupestingimų kaip Tamista visuomet gausi čionai.

Atminti, kad kuomet Tamista nori gerą patarnavimą, 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 apgailiavima.

Jeigu Tamistai kuomet reikės gydytojaus, ateik pas mus, 
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 prekės.

PRIE ŽENKLO BALTO KRYŽIAUS GERIAUSI VAISTAI
Į; Muilas, perfumos ir daugybė iš Europos pargabentų vaistinių žoljną. 
į Pamėgink mus.“ Gelažiai© Vyno”.

MARKET PHARMACY-APTIEKA
S . L. S? KREJCI, Savininkas
iii 2601 LORAIN AVĖ :-: :-: CLEVELAND, OHIOBaltimore, 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.

C. Ruplen, 1618 So. Main avė., 
Chicago, III.,

J. Martišius, 405 Union avė., 
Valparaiso, Ind.

J. M. Budraka, 2510 Correctionville 
Sioux City. la.

P. S. Remeikis, 267 Pleasant st., 
Gardner, Mass.

M. Aleksonis, 101 Oak st., 
Lawrence, Mass.

J. Indelis, 101 Oak st., 
Lawrence, Mass.

J. P. Gasiunas, 123 Danforth avė.
Pittsfield, Mass.

J. Gudinąs, 83 Kendall avė., 
Detroit. Mich.

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

J. Šulcą, 175 Cardoni avė., 
Detroit, Mich.,

P. J. Labas, 10 Swan st., 
Amsterdam, N. Y.

P. Siaučiulis, 266 Clinton st., 
Binghamton, N. Y.

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

Pet. Mučenis, 1732 Pierce avė., 
■ Niagara Falls, N. Y.

A. Arlauskas. 575 Joseph st., 
Rochester, N. Y.

J. Saunoras, 828 Cliffond «ve., 
Rochester, N. Y.

A. Budris, 3 Clarendon st., 
Schenectady, N. Y.

J. Jonušas, Box 327, 
Belford, O.

J. Matauskas,
Springfield, O.

J. Brazaitis, 7709 Aberdeen avė., 
Cleveland, O.

R. Kruopis, 7916 Pulaski avė., 
Cleveland, O.

J. Kaupas, “Dirvos” apg. *gt_.
Cleveland. O.

Tadas Neura, 2047 Hamilton, avė.
Cleveland. O.

C. Selickas, 6202 Heisley avė., 
Cleveland, O.

J. Šūkis, 1802 Oregon avė.,
Cleveland, O.

St. Štapsys, 8418 Sovinski avė., 
Cleveland, O.

F. Gaižauskas, P. O.
East Vandergrift, Pa.

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

Ant. Yaskauskas. 1506 Wood st., 
Philadelphia, Pa.

F. Valkauskas. 1336 Rosedale st., 
Pittsburgh, Pa.

K. Vidžys, 48 16 st.,
Pittsburgh, Pa.

M. Kupcinkevičius, 445 Staduim st., 
Pittsburgh, Pa.

T. F. Ruseckas, 1406 Sos Main st., 
Pittston. Pa.

C. Janeliunas, 101 North Main st., 
Pittston, Pa.

J. Petrikys, Court & Albright avė.
Scranton, Pa.

J. Vaišnis, 326 Hazel st, 
Wilkes Barre, Pa.

VI. Barauskas, 119 Middle avė., 
Wilmesding, Pa.

T. Vegela, 1029% Lockwood avė., 
Rasine, Wiss.

J. Plarpa, 2004 St. CIair Avė., 
Cleveland, Ohio.

Pet. Vaitekūnas, “Dirvos” keliaujan
tis agentas.

VISI NAMŲ FORNIŠIAI
PARSIDUODA PIGIAI. LIETUVIAI KREIPKITĖS.

THE CLAYTON FURNITURECO.
St. CIair Avė. Kampas E. 75th Street, Cleveland, O. - Į

TeL Princeton 1834-K ir Princeton 1958-K.

THE WILLIAM SITTER 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. ,

THE WILLIAM SITTER CO. 
6120 St. CIair A ve.. Cleveland, Ohio.
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Ar Tamista esi savininku vienos- 
j iš musy Grafonoliy?

PARŪPINAME

$2= i $3 85
TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS

Visos Lietuvos Žemlapis
Sutaisė ir išleido M. šalčius.

Žemlapis parodo sienas, kokios tari 
būti laisvos Lietuvos.

Kauniečiai, vilniečiai, suvalkiečiai 
ir Prusą lietuviai ras ant jos savo 
bažnytkiemius. miestelius ir miestas.

Žemlapis didumo: 24 colią ilgio ir 
20 pločio, spalvuotas, spauda aiški ir 
įskaitoma.

Kaina 60 centą.
Pinigus siąskite ’ money orderiais 

arba stampomis.
“DIRVOS” ADMINISTRACIJAI, 

2004 ST, CLAIR AVE^ 
CLEVELAND, OHIO.

Pirtiaiai Drabužiai 95c-$5.95
Maudynės Rūbai dėl mote 
mergaičių, vaikų ir kūdikių, už
tektinas rinkinys varsų ir pe- 
temų, plinus, kiti su gražiais 
mezginiais arba sėtinu apsiūti. 
Didžiausi pasirinkimai, labai pi
gioms kainoms. Apatinėj dalyj 
namo piguminas. 95 virš $5.95

185 Skrybėlės
Vertės iki $5.95

Nėra jokios priežas
ties, kad Tamista ne
turi vieną musų gra
žių grafanalų.

Prekė įS5.9v

2 
H

§
Z: . S 
g 1

g Prekė $35.00 . ... . . . a
: išmokėjumų. Išgirsk savo dainas teip kaip girdėjai Lietu j:
I voj. i:
g 20 dieną kiekvieno mėnesio mes gaunam naujas Lietu-

DIRVOS” AGENTAS.

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 
greitų vaikų prie patarnavi
mo.
THE CLEVELAND CATE- 
RERS ASSOCIATION CO.

113 SUPERIOR ARCADE
Vacį. Gitevičius. 98 John Street. 

New Britain. Conn.
Lapkričio 29 d. lankysis Bridgcport, 

Conn., užrašinėdamas “Dirvą”.
Visi musų skaitytojai kviečiami jam 

padėti tarp vietos lietuvių darbuotis, \ 
užrašinėjime “Dirvos”. Už p. Vacį. 1 
Giliavičių mes pilnai atsakome. Į

"Dirvos" Administracija. '

Penkiosdešimts 
dabartinės mados 
išrinkta iš musų 
paprasto sandėlio 
ir ši pigi kaina 
bus parduodamos 
Utarninke. Skri- 

bėlės mašeštinės arba pliušinės,, 
gražiai padabintos su kaspi
nais, kvietkais arba karteliais,4 
puikiose įvairiose spalvose. < 

Šios skribėlės parsiduodavo 
po $5.95 bet, kad atleidus vietą4 
dėl ateinančių naujų skribėlių,< 
mes jas tarime išparduoti utar
ninke visiškai tik po $2.00. ’

PRAŠYK

viskas rekordas.
Ateik ir pasiklausyk jų.

Augšto laipsnio laikrodžiai, Deimantai, 
Aukso ir sidabro tavorai.

H 
I 
S

AUKSORIUS
Cuy Princeton 2993-L.
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU j 
AMERIKOJE. . .

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus. *
ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
“ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

O USI VIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos. pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuos? miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

Dr. P. S. SMEGEL

Gyvenimo abu du telefonai.
Ofiso Telefonas: Cuy. Central 1017-W '

Dr. Wm. Rasing j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dovanos! Dovanos!
Duodu dovaną 50c. ver

tės, kuris užsirašys Dirvą 
ant metų. Tik vieniniams 
gyventojams.

JUOZAS SAUNORAS.
829 Cliffdrd Avė

Gctežiniai tavorai, pečiai 
ir gazo įrankiai. Granito 
tavorai ir povediniai indų 
stiklai parsiduoda pas 
mtti Skalinuojam 
šmirkštuojam. A. B. STRIMAITIS 

307 WEST 3OTH STREET, NEW YORK CITY -------- :— ' . - —......  ---------
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Aš galiu padėt tau būt sveikam. Mano Chiropatiskas sutai- 
symas padarys tavę SVEIKU ir LINKSMU. Aš išgelbėjau

Dailės ir muzikos mylėtoji;

Taribos Pirmininką G :i berną t ori us.

daug Lietuvių. Kodėl neleidi man išgelbėti tave.

Cleveland. OhioE. 103 ir St. Clair Avenue,

H

Vyrams $4.00 Merginoms $2.00 už
10 Lencijų.

aukautojų skaičius siekia 300, 
000. Y. M. C. A. stengiasi su
rinkti visame krašte $35,000, 
000, — jau mažai stokuoja.

LEKCUOS ATSIBUNA KOŽNO PANEDĖ- 
LIO VAKARAIS NUO 8:00 IKI UzOOVALAN.

ŠOKIŲ MOKYKLA
PROF. KLIMAVIČIAUS

“Varpo” choro privatiškas 
vakaras atsibus subatoje, lapkr- 
24 d. — Popovičiaus salėje.

Aš padarisiu atsargų ir rūpestingą » * »■* ■ *8" 1 IIV 
išdestimą-analizą, tavo atsitikimo ir Jį Į R J 
pasakysiu kas kenkia tau.__________________ ________________ ;_________

Valandos: Nuo 2 iki 5 
vaL vakare.
po piet ir nuo 7 iki 8

Chiropatas, I namus irgi laukaus
SUITE 22, SAVOY BLDG.

VIETINES ŽINIOS

"Žvaigždės” svetainėje atsibuvo 
dailės ir muzikos mylėtojų bei 
2-3 chorų narių susirinkimas pa- < 
pasikalbėjimui kaslink sudary- , 
aso vietos chorų sąryšio ir pa
kvietimo į Clevelandą komp. Mi- , 
jbo Petrausko. Susirinkiman bu- 

kviesta, idant visi chorai pri
siųstų savo išrinktus atstovus, 
Pečiaus atstovus prisiuntė du 
storai — “Varpas” ir “Mirta”, 
kiti du chorai paliko išrišimą 
klausimo tolesniam laikui. , 

Susirinkime dalyvavo apie 40 
žm Pirmiausiai buvo apkalbėta 
apie reikalingumą jaunimui Ja
unaties muzikoje ir dainavime ir 
jįog tą lavinimo darbą tinka- 
sniausiai ir nuosekliausiai gali at 
Brkti komp. Mikas Petrauskas.

Paskiau buvo kalbėta, kad nuo 
sekliam veikimui reikia sudaryti 
ghoru sąryšį, paliekant atskirus 
ehorus. Mikas Petrauskas lavi'n 
to tą chorų sąryšį muzikoje, dai- 
aavime ir teatralėje dailėje. Tai 
Betų tyros dailos draugija bei 
mokykla.

Apsvarstyme tų dalykų daly- 
t?avo visa eilė, kalbėtojų. Iš viso 
matėsi, kad jaunimas labai tuo- 
Hsi užinteresuotas.

Kadangi tik “Varpo” choras 
galutinai yra pasiryžęs ineiti 
ehorų sąryšin, o kiti sviruoja, 
toi nutarta kreipties dar į tuos 
chorus, paaiškinant plačiau tą 
tašą dalyką. — Tam tikslui ta
šo išrinkta 5 delegatai, kurie su 
ūam tikru pakvietimu (sulyg 
ŽHgaliojimo susirinkusiųjų) at
lankys chorų susirinkimuose 
feei repeticijose ir pakvies cho
rus prisidėti prie sąryšio.

Sekantis generalis susirinki
mas, kuriame galutinai turi iš
siristi klausimas kaslink pakvie
timo į Cleveland’ą Miko Petrau
sko, atsibus lapkričio 26 d., pa
gedėlio vakare (nuo 7:30 vai.) 
svetainėje po numeriu 3012-3044 
St- Clair avė. ir 31 st.

Kviečiama į tą svarbų susirin
kimą ne tik choru atstovai bei 
Bariai, bet ir visi muzikos, dai- 
savimo ir teatro mylėtojai ir 
abelnai šios kolonijos lietuviškas 
jaunimas.

rinkę apie 30 narių. Pirmiau
siai buvo apsvarstyta paprasti 
kuopos reikalai ir išklausyti ko
misijų pranešimai. Paskiau pe
reita prie apsvarstymo įnešimų 
Sandaros Seimui, kuris atsibus 
paskutinėse dienose šio mėnesio 
Brooklyne, N. Y.

1. Tapo nutarta, kad esantįs 
Sandaros organai liktųsi ir ant 
toliaus.

2. Centro valdyba privalo vi
siems organams pasiųsti prane- 
-šimus apie Sandaros veikimą.__

3. Tvarkos delei Sandaros cen
tre turi būti užvesta narių kny
gos, kaip, pav., SLA. centre.

4. Išvengimui bereikalingų po
lemikų bei ginčų nei Centro val
dybos nariai, nei organų redak
toriai, nei kiti Sandaros nariai 
neprivalo daryti užsipuldinėjimų 
per laikraščius, bet pirmiau per
spėti ir susinešti laiškais.

5. Sandaros veikimas turi būti 
taikinamas su Santaros veikimu 
Lietuvoje politiškuose reikaluo
se.

Pabrangins važiavimą ant ka
rų. Nuo sausio 1 d. 1918 m. už 
tramvajų-karų bilietukus reikės 
mokėti kiek brangiau, būtent 
10c. už 3 bilietukus, 4c. už atski
rą, 1c. už transferą. Pakeliant 
bilietukų kainą kampanija kas 
mėnesį daugiau pelnys $10,000 

- o bėgyje metų —■ $840,000._____

Išrinkta komisija pravedimui 
“subway”. Majoras Davis pa
skyrė tam tikrą komisiją, susi
dedančią iš penkių žmonių, ku
rie rūpinsis pravedimu požemi
nio gelžkelio sistemos (subway). 
Tos naujos sistemos linijos pla
nuojama šitaip: Ontario st. iki 
Centralinės turgavietės, Supe
rior avė., Euclid avė iki 22 st. 
(ryt). Visos tos linijos susidurs 
ant Public Square.

Vakarines klaes. Goodrich 
House — 1420 E. 31 st., tarpe 
Superior ir St. Clair avė., — mo
kinama vakarais — seredomis ir 
subatomis, nuo 7 iki 9 vai. va
kare.

Pranešimas. Clevelando Lie
tuvių Jaunimo Lavinimosi Rate
lio susirinkimas atsibūva kas ant 
rą nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
nuo 1 vai. po pietų.

Sekantis susirinkimas atsibus 
lapkričio 25 d.. Kviečiame visus 
narius atsilankyti ir naujų na
rių atsivesti.

J. šemoliunas.

Gražus vaikų vakaras. Nedė- 
į lioje, lapkričio 28 d., Jeitės sa
lėje — 6006 St. Clair Avė. — 
CLP atsibus vaikų draugijėlės 
vakaras. Bus sulošta vieno veik 
smo komedija, kurioje atvaiz
dinama vaikų gyvenimas. Pra
džia 5 vai. vakare.

L. S. šv. K. Gvardijos balius 
atsibuvo lapkričio 17 d., vakare, 
Ulman svetainėje — 1400 E. 55 
st. Tai dar pirmas toks gražus 
ir iškilmingas Lietuvių Sūnų šv. 
Kazimiero Gvardijos surengtas 
balius. — žmonių buvo susirin
kę apie 700 ypatų, todėl draugi
ja turės puikaus pelno. Bet 
draugija turi daug ir išlaidų, ka
dangi daug narių serga; — vie
nas narys serga jau trečius me
tus ir randasi ligonbutyj, — 
taigi iš to pelno bus suteikta tam 
sergančiam nariui K. P.

Trumpai sakant, vakaras pa
sisekė visais žvilgsniais. Labai 
buvo nustebinta publika, kuo
met, baliui prasidėjus, ant pa
grindų nusileido vėliava atmin
čiai tų narių, kurie paimti iš 
draugijos į kariumenę. — Cipr. 
Selickas trumpai paaiškino, ką 
ta vėliava reiškia, pažymėdamas, 
kokie draugijos nariai paimti 
kariumenėn, kuri kariauja už 
šios šalies laisvę. Kalbėtojas 
trumpais žodžiais nupiešė abel- 
ną draugystės stovį. Galop be- 
nas sugriežė Amerikos himną.

Kareivis.

išreiškė savo branginimą už tokį Cleveland’o žmonių ir bankų pa 
sistengimą atlikti savo pereigą Antroj Laisvės Paskoloj visuoti
nam pasisekimui.
Tas pasisekimas parodo patriotizmą ir finansinį išteklių šioj apie-

-- į Bet pirmutinės dvi Laisvės Paskolos yra tik 
pradžia su kuriuom turėsime išlaimėt! šę karę.

Sekančiose paskalose turi ateiti daugiaus pi
nigų, turi ir bus surinkta.

Normalis taupymas negali pasekmingai pasi
tikti karės reikalavimus. Amerikos žmonės su
taupydavo tiktai apie penkis bilyjonus dolarių į 
metus iš įeigų, kuiros pasiekė apie kiaturesdešimt 
bilijonų dolarių.

Yra gerai žinoma, kad mažiausei dvidešimt 
bilijonų dolarių bus reikalinga pirmutiniams ka
rės metams ir tenai yra vienintelė vieta, iš kurios

Valdžios iždo Raštininkas yra oficiališkai pranešęs, kad pinigai sudėti Į Bankas negali būti paimti 
per valdžią ir bile koki tam priešingi gandai yra apsoliutiškai neteisingi?

gali tas pareiti, tai yra Įeigos_
Tiesioginis ir.svarbus pasistengimas yra ta

me, kad taupyti daugiau pinigu, kad sutaupytus 
dėti Į bankus, kad laikyti pinigus cirkuliacijai ir 
prisirenkti prie karės reikalavimų kiek galint iki 
pilniausiam laipsniui.

Per padėjimą jusu pinigu Į saukęs bankas, 
Taupymo Įstitucijas irTrusto Kompanijas, jus 
busite pagialba patįs sau išbudavoj imui draugijos 
ir atliekantis už vis reikalingiausi dalyką dėl ank
styvo išlaimėjimo šios karės.

The Federal Reserve Bank

Lietuviškas koncertas anglų j 
kolegijoje. Lapkričio 16 d., va- 
Sare, Baldwin-Wallace kolegijo- ; 
įe — Berea O. (apie 15-20 mylių * 
nuo Clevelando) buvo surengtas 
iškilmingas studentų vakaras su 1 
koncertu, kurį išpildė išimtinai j 
lietuviai, būtent: — Pranas Rim
kus, poni St. Greičienė, V. Grei- . 
aus, seserįs Jansoniūtės ir jų 
raažas brolis.

Pr. Rimkus sudainavo — Kur 
iaakužė samanota, Tykiai, ty- , 
Riai Nemunėlis teka, Una forti- 
rė (iš opr. L'Elisir d’Amore — 
Donizetti) ir Ko liūdit, svete
liai ? Bog. Rimkus sudainavo — 
Jojau dieną ir šių nakciala. Po
ni St. Greičienė gražiai sudaina- 

tris lietuviškas daineles. V. 
Greičius palydėjo ant piano. 
P-lė Marė Jansoniutė ' paskanbi- 
no ant piano vieną gabalėlį, p-lė 
Morta Jansoniutė su broliu gra
liai atliko smuikinį duetą.

Konėcrto įžangą atliko ant 
vargonų vietinis muzikas profe
sorius.

Koncertas atsibuvo ruimingo
je ir gražioje kolegijos salėje, 
kuri buvo kupinai prisipildžiusi 
Klausytojų. Iš viso matėsi, kad 
klausytojai pilnai buvo patenkin 
ti lietuvišku koncertu.

Po koncertui dainininkai par
važiavo į Clevelandą, į Olm- 
rted viešbutį ant vakarienės. 
Kartu pribuvo kolegijos vice- 
prez. Dr. Grover ir kiti. J. Bag
donas kalbėjo apie mokslo nau
dą ir kvietė lietuvius lankyti 
raokslaines-kolegijas. Antras 
kalbėjo Dr. Grover, pažymėda
mas, kad Clevelando lietuviai 
noliai veikia apšvietos dirvoje ir 
myli muziką. . P-s V. Greičius 
prisiminė apie savo senas dienas 
Valparaiso un-te, ragindamas 
Setuvius prie apšvietos. Galop 
kalbėjo p-lė Jansoniutė.

Vakarienė ir pasilinksmini
mas tęsėsi iki 3 vai. nakties.

Stud. J. J. Bagdonas.

Didelis maskinis balius. A. L. 
R. K. Moterių Sąjungos 26 kp. 
rengia ketverge, lapkričio 29 d. 
(Padėkavonės dienoje) pirmą 
didelį maskinį balių — Germa
nia Vonvaerts Tum salėje, 1610 
E. 55 st. Pradžia 4 vai. po pie
tų. Apart pasilinksminimo bus 
suteikiamos dovanos vertės nuo 
2 iki 10 dolarių. Apart to viso 
— leidžiama išlaimėjimui stal
tiesė, paduškaitė ir mėn. žiuma- 
las “Moterų Dirva”. Reikia ma
nyti, kad tai bus labai smagus 
vakaras.

Gražus šeimyniškas vakarėlis. 
Lapkričio 11d. atsibuvo gražus 
šeimyniškas vakarėlis, kuriame 
dalyvavo apie 60 svečių. Visi 
buvo pilnai patenkinti maloniai 
ir linksmai praleistu laiku. 
Muzikantai griežė įvairius šo-

“Mirga” scenoje. Vyčių 25 
kuopa rengia nedėlioję, lapkričio 
25 d., labai puikų ir iškilmingą 
vakarą — teatrą ir balių. — 
Pirmą sykį šiame mieste bus su
lošta keturių aktų' drama — 
“Mirga”, labai indomus istori
škas veikalas iš Vytauto laikų. 
Apart vaidinimo Lietuvos Vy
čių 25 kp. choras padainuos ke
letą dainų; taipgi dainuos po 
keletą dainų žymios solistės — 
S. Greičienė ir V. Bukauskienė. 
Galop bus eilės ir kiti pamargi- 
nimai. Muzika CLT. Beno. — 
Tas iškilmingas vakaras atsibus 
— Germania Vorwaerts Tum 
salėje — 1610 E. 55 st. Pra
džia 4:30 vai. po pietų.

Kadangi vakaras bus indomus 
ir gražus, tai patartina vietos 
lietuviams pasinaudoti proga.

A. L. T. S. 18 kp. mėnesinis 
susirinkimas atsibuvo nedėlioję, 
lapkričio 18 d., p. Bačionio krau
tuvės kambariuose. Buvo susi-

L. S. šv. Kazimiero Dr. vaka
ras pilnai nusisekė. Liet. Sūnų 
šv. Kazimieto Dr. buvo surengu
si lapkr. 18 d. Germania Vor- 
waerts Turn salėje teatrą ir ba
lių. Pilnai pasekmingai buvo 
sulošta dviejų veiksmų komedi
ja — “Vyro jieškojimas”, ~— 
lošė Teatrališkas Choras. Po 
lošimui choras sudainavo tris 
tautiškas daineles ir Lietuvos 
himną, ^hore aiškiai pastebia- 
ma stoka vyrų-dainininkų. — 
Publikos buvo apie 700 žm.

Galima dar pastebėti tą, kad 
kaip vyčiai, taip ir socialistai 
pardavinėjo literatūrą, — prieg- 
tam, paskutinieji pačioje salė
je (laike šokių), o vyčiai inei- 
nantįsalę; matyti, socialistai 
drąsesni.

kius, taip kad šokių mėgėjai tu
rėjo progą tinkamai pašokti.

Šokių pertraukose buvo sako
ma mažos prakalbėlės. Pirmas 
kalbėjo A. Dubauskas apie sun
kų darbininkų padėjimą, pažy
mėdamas, kad šitas vakarėlis 
yra parengtas su tam tikru tik
slu, būtent, kad sušelpus savo 
centais vargstančius ir badą 
kenčiančius lietuvius už jūrių, 
kur Lietuva yra baisiausiame pa 
dėjime. A. Dubauskas kvietė 
visus aukauti sulyg išgalės, nes 
kiekvienas centas sumažins ba
do kančias musų teveliu, brolių 
ir seserų.

Tame vakarėlyje, tarpe kitų 
buvo atsilankęs p. J. Bagdonas, 
kuris kalbėjo apie naudą koope- 
rativiškos draugijos, kuri čia yra 
susitvėrusi po vardu “Birutė” 
(tai duonos kepimo įstaiga.)

Po prakalbų prasidėjo rinki
mas aukų. Aukavo sekančios 
ypatos:

Po 1 dol.: A. Dubauskas, J. ža- 
Blažis, M. Gruodis, V. Andrušai- 
V. Ragažinskas, F. Valatkevi- 
čius, V. Daraikeviče, V. Lutvi- 
nas, V. Paulauskas; po 25c.: J. 
Blazis, M. Gruodis, V. Andrušai- 
tis, J. Butkus, V. Slavinskas, F. 
Rudaitis, A. Lavinskas, P. Bin
gelis; smulkių 42c.
Išviso .................................... $7.92
Nuo baliaus liko ,..................... 3.10
Viso labo ..............................   11.02

Visi aukavusieji užsipelno gi
lios padėkos. Aukos pasiųstos 
p. Šidlauskui.

Tenai buvęs.

| Redakcijos Atsakymai

Iš Y. M. C. A. veikimo Cleve- 
lande Y. M. C. A. surinko karės 
fondan apie $1,500,000 aukų;

Phone Eddy 1356
GEO. M. THOMPSON

Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai 
išsilavinti šokius šokti, tai atsilankykite vir- 
šnurodytą vietų, o mes gvarantuojame, jog iš
mokinsime šokius ir į trumpą laiką beskirtu- 
mo, ar jauną ar seną.

Juk mums vardai-pavardės iš 
Jūsų miesto nežinomos.

K. šnuolis. Labai butų svar
bu, kad visos Detroito draugi
jos praneštų “Dirvai” apie savo 
veikimą. šiuomi kviečiame 
draugijų sekretorius bei valdy
bos narius suteikti visas žinias
apie savo draugijas.

Bitė. Meldžiu rašyti, nors 
trumpai, kas savaitę, pranešant 
apie vietos lietuvių veikimą.

Tel. Cuy. Central 7622-R.

ANT RANDOS.
Ant randos svetainė dėl kon

certų, šokių, susirinkimų ir tt. 
Auditorija su sėdynėm dėl trijų

Kareilaitis. Malonėkite nuo
lat pranešti apie vietos lietuvių 
veikimą. Ačiū už koresponden-
cijas.

Wihnerdingietis. Ačiū už ži
nutę, bet malonėkit rašyti aiš
kiau, ypač vardus, nes visai ne
galima išskaityti, delei ko gali 
būti tūli vardai iškraipyti. —

Lietuvos Duktė. Tamistos 
rašinėlis moterių klausime tilps 
sekančiame “Dirvos” num. 
Ačiū. Rašykite daugiau.

A. D. Tamistos eilutes per
žiūrėsime. Rašykite žinutes.

M. Tamistos “Atviras lai
škas” laikrastin netinka, kadan-
gi jame nieko ypatingo neras 
“D.” skaitytojai.

Tautietis. Ačiū už korespon-
denciją — tilps sek. “D.” num. 
Lauksime daugiau.

xxxzxxxxxxxxxxxxxxxnnxx:

KAS NORI SVEIKAS IR DRŪTAS BŪTI?
KURIE KENČIA LIGOM KAIP KAD:

R

šimtų žmonių. Kreipkitės Go
odrich Sočiai Settlement, 1420
E. 31 St.

Geriausi vaistai nuo viso
kių ligų galima gauti su ge
riausiais patarymais tik t 
Usevičiaus Aptiekoje, 1172 j 
E. 79-th St, Cleveland, 0. 
Bell Rosedale 2417

Cuy Princeton 1539-R.
DIRVOS" KELIAUJANTIS

AGENTAS.
P. Vaitiekūnas, •keliaujantis “Dir

vos” agentas, šiomis dienomis lanky
sis Detroit, Mich. užrašinėdamas 
“Dirvų". Visi galite per P. Vaitiekū
ną užsirašyti "Dirvą”, mes pilnai už 
jj atsakome.

•‘Dirvos" Administracija.

Neišgydomu Rheumatizmu. peršaldimu, kosuliu, nulispnėjimu 
kraujo, nerviškumu, akių skaudėjimu, inkstų ir pūslės ligomis, vene- * 
riškomis ligomis, gerklės skaudėjimu, vidurių užkietėjimu ir kitomis, k 
kaip ūmomis taip ir užsenėjusioniis ligomis. *

Todėl, kas norite būti sveiki. ateikite i musą aptiekę, o gausit gy- JJ 
duolių nuo viršminėtų ligų, kurios tikrai pagelbės ir pasveiksite. Na- C

E
Kampas Sovvinski ir E, 82-ra. gatve, šioj aptiekoj dirba lietuvis x

kentėkit skausmų..

provizorius, baigęs mokslų Lietuvoj ir čia Amerikoj.

PAKERIO APTIEK A
• Kampas St. Clair A ve. ir 20-mos gatvių.

t, 
t

ČEVERYKAI VIENOS KAINOS.
Mes duodam raudonus ir žalius štampus. 
Mes turim didžiausi pasirinkimą ir geria.:- 
 sios rūšies,, kokie tik randasi vėliausios ma- 

' dos visoj Amerikoj ir jos aplinkėse. Kas is-
i / |MI IV^^ kirpes tą paskelbimo kuponą ateis su juo ir 
; UIH II ^1 pirks nemažiau kaip už 1 dol., tas gaus ek- 

stra už s(an,py-
Sy.*-' ’ Mušti krautuvės visur randasi.

UNITED/


