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Smarkios vokiečių kontr atakos epie Cambrai

Svarbu kožnam žinoti

SKANDINAVIJOS NEUT

BOLŠEVIKAI VIS DAR VIE

Dar nepilnai sutvarkyti bal
sai rinkimuose į įsteigiamąjį sei
mą parodė, kad bolševikai Petro
grade laimėjo, gaudami 272,000 
balsų prieš 211,000 konst.-dem. 
ir 116,000 soc. revoliucijonie-

milžini-
Byng’o 

vokiečių

rikos dirbtuvėse, bet naujų' kon
traktų nedaroma. Išvežimas tų 
visų dalykų priklausys nuo to
limesnio išsivystymo Rusijos po
zicijos; dabartiniai čia esantis 
Rusijos valdininkai stengiasi su
laikyt daiktų persiuntimą, kad 
jie nepatektų bolševikams.

True translation filed with the post 
December 7,

ma pridaryti tūkstančius orlai
vių, bet reikia juos aprūpinti la
kūnais ir viskuom kitu.

Iš Rusijos pusės v. Hinden- 
burg irgi nemato pavojaus.

VOKIEČIAI GIRIASI PAĖMĘ! APIE 6,000 ANGLĘ! IR 
APIE 100 KANUOLIŲ.

kių nustatymą po to, kada Angli
joje Lansdowne pareikalavo są- 
jungiečių per naują užreikšti dė
lei ko jie ištiesų kariauja. Pre
zidentas Wilsonas utaminke,

Kas prirašys 7 naujus skaitytojus, gaus dovanų didelę 
naudingą kningą— Tikėjimų Historiją. Kninga turi 1086 
puslapių, su daugybe paveikslų, stipriai ir gražiai apdaryta, 
kampai ir nugara marocco ir auksinėmis raidėms, ver. $5.00

Susivažiavime Am. L. Tarybos ir L. Taut. Tarybos atstovų 
New Yorke (lakr. 29 d.) nutarta veikti išvien Lietuvos neprigul
mybės klausime.

True translation filed with the post 
master at Cleveland, December 7,

True translation filed with the post 
įaster at Cleveland, December 7,

SUBMARINAS PASKANDINO ANGLŲ LAIVĄ 
“APAPA” (7,832 T. INKR.) — ŽUVO 80 ŽM.

RUMUNIJA ATSIKREIPUSI Į BERLINĄ IR VIENĄ 
TAIKOS KLAUSIME.

* Kas prirašys 18 naujų skaitytojų, gaus dovanų Colum- 
t bia Grafonolą vertės...............................................   • - • .$18.00

TOTORIAI PASKELBĖ KRIMO RESPUBLIKĄ. TAIPGI PA
SKELBTA NEERIGULMYBĖ KAUKAZO IR SIBERIJOS.

RUMUNIJA PASIRYŽUSI TAR 
Ties str teutonais.

Atasterdam. Vokiečių laik
raščiuose pranešta, buk Rumu
nijos valdžia esanti pasiryžusi 
tarties su vokiečių ir austrų val
džiomis. kaslink pertraukimo ka
riško veikijno. ".

A. L. T. Sandaros seimas praėjo rimtai — priimta nauja kon
stitucija,. įvestas referendumas. Valdybon išrinkta — pirm. S. E. 
Vitaitis, vice-pirm. A. Ambrozeviče, sus. sekr. R. Adžgauskas, 
iždinio. J. Ambraziejus, redak. P. Norkus.

True translation filed with the post 
master at Cleveland, December 7, 
1917.

RUSU-VOKIEČIŲ ATSTOVAI JAU SUSITARĖ BAVARIJOS 
KUN. LEOPOLDO VYR. STOVYKLOJE KASLINK LIGLAIKI- 
NIO PERTRAUKIMO KARIŠKO VEIKIMO ANT RUSV-VOKIE- 
ČIŲ FRONTO. PERTRAUKTAS KARIŠKAS VEIKIMAS DVIN- 

SKO SRITYJE IR TARPE UPIŲ PRIPET IR LIPA.

True translation filed with the post 
įaster at Cleveland, December 7,-

ANGLAI PAĖMĖ 26,869 
PRIEŠUS.

Londonas. Oficiališkai pa
skelbta, kad lapkričio mėn. ang
lai visuose frontuose paėmė ne
laisvėn 26,869 priešų kareivius ir 
užgriebė 211 kanuolių; — 11,551 
kar. ir 138 kon. paimta vakari
niame fronte, 10,454 kar. ir 80 
kan. — Palestinoje ir 4,403 kar. 
ir 3 kan. rytinėje ' Afrikoje — 
Visa rytinė Afrika (384,000 
ketv. mylių) esanti anglų ranko-

True translation filed with the post 
master at Cleveland, December 7, 
1917.

TRAMVAJŲ DARBININKU 
STREIKAS. -

Si. Paul. Gruodžio 2 d. dide
lis būrys unijai simpatizuojan
čių vyru sulaikė čia tramvajų 
(karų) veikimą. Apie 50 karų 
tapo dikčiai sugadinta, kiti pasi
skubino pasislėpti. Mat, ■ pa
skutiniu laiku tęsėsi karštas gin 
čas tarp karų kompanijos ir 
darbininkų. Visos darbininkų 
organizacijos grūmoja generali- 
šku streiku.

ŠPATAUJA.
Amsterdam. Sulyg įvairių 

pranešimų galima spręsti, kad 
bolševikai, su Leninu ir Trockiu 
priešakyje, turi visą kontrolę sa 
vo rankose. Valstijinė banka ir
gi perėjusi bolševikų globon.

Vokiečiai-austrai pilnai sulaikyti palei Piave, 
BET RENGIASI PRIE NAUJO UŽPUOLIMO.

Kas prirašys 8 naujus skaitytojus, gaus dovanų labai 
naudingą kožnam lietuviui Angliškai-Lietuvišką ir Lietuviš- 
kai-Anglišką ( A. Lalis) žodyną, 439-835 pusi, drūtai apda
ryta. vertės.................................................................................$6.00

ITALAI VIS.LAIKOSI.
Roma. Piave upės pakraščiuo 

se be pertraukimo atsibųva žiau
rus susirėmimai. Keliose vieto
se austrai-vokiečiai tapo atstum
ti atgal. Gruodžio 1-2 dd. prie
šai atliko keletą smarkių atakų, 
stengdamiesi sulaužyti italų li
niją, bet be pasekmės. Vienok 
priešai rengiasi prie baisaus už
puolimo, pasitikėdhm ant laimė
jimo.

RUSV GEN. ŠTABAS MOGILĘVE PASIDAVĖ BOLŠEVIKAM 
— GEN. DUCHONIN, KURIS PRIEŠINOSI BOLŠEVIKŲ KARI
ŠKAM VADUI KRYLENKO, TAPO NUŽUDYTAS. GEN. KOR 
NILOV PASISLĖPĖ. ARTI PETROGRADO LAUKIAMAS AT- 

KAKLUS MUŠIS TARPE BOLŠEVIKŲ IR JU PRIEŠU.

Kaina $18.00 Kaina $30.00 _
Kas prirašys 30 naujų skaitytojų, gaus dovanų Cohim- 

bia Grafonoląvertės --------------- -- ---------------- -  ....$30.00

True translation filed with the post 
master at Cleveland, December 7, 
1917.

PRASIDĖJO 65 KONGRESO SESIJA. — PERSTATYTAS VIRŠ 
$13,000,000,000 BIUDŽETAS, Iš KURIO VIRŠ $11,000,000,000 
SKIRIAMA KAREI. PREZ. WILSON METINIO PASVEIKINI
MO KALBOJE (GR. 4 D.) PASKELBĖ, KAD SUV. VALST. TU
RI KOVOTI SU PRIEŠAIS IKI PERGALĖS — VISOS TAUTOS 

TURI BŪTI PALIUOSUOTOS NUO TEUTONŲ PAVOJAUS.

True translation filed with the post 
master at Cleveland, December 7, 
1917. RUSŲ VALDININKAI WA- 

SHINGTONE NEGAUNA ŽI- 
:• NIOS NUO BOLŠEVIKŲ.

Washington. Nuo numetimo 
Kerenskio valdžios bolševikai 
nieko nepranešė Amerikoje esan 
tiems Rusijos atstovams. Pran
cūzijoje esantis ambasadorius 
tapo paliuosuotas, bet apie tai

True translation filed with the post 
master at Cleveland, December 7, 
1917.

AMERIKA PRIEŠ TAIKOS 
TARYBAS.

Londonas. Kariškas Ameri
kos atstovas Petrograde, sulyg 
paliepimo ambas. Francis, išrei
škė protestą nuo Suv. Valst-. kas
link taikos tarybų. Tas protes
tas panašus kitų sąjungiečių am
basadorių protestui delei Ix>n- 
dono sutarties prieš atskirą tai-

L. TROCKĮ TVIRTAI STOVŲ 
UŽ KARĖS PERTRAUKĄ. 
Londonas. Bolševikų užsienio 

min. L. Trockį pranešė, kad Au- 
tro-Vengrija priėmė jo pasiūly
mą kaslink pertraukimo karės. 
Rusų delegatai dalyvausią kon
ferencijoje vyriausioje vokiečių 
stovykloje. “Mes, — pažymėjo 
Trocki, — pastatysim priešams 
griežtus klausimus, ant kurių 
negalima bus atsakyti dvejopai. 
Kiekvienas pasakytas žodis bus 
bevieliu telegrafu perduotas vi
soms tautoms, kurios galės sprę
sti apie musų tarybas.”

REIKALAUJA 40 NUOŠIMČIŲ 
DAUGIAU^

Washington. Amerikos gele
žinkelių darbininkai pastatė sa
vo reikalavimus ir juos inteikė 
visoms kompanijoms, pabriežda- 
mi, kad kompanijoms duoda lai
ko iki gruodžio paskutinei dienai 
atsakyti raštu, ar sutinka ir ką 
mano apie jų reikalavimus. Ge
ležinkelių darbininkai ir konduk
toriai nori pekėlimo algos ant 40 
nuošimčių.

Nemanoma, kad bus apšaukta 
generalis streikas, kuomet dabar 
kalbama apie valdžios perėmimą 
savo rankon visų geležinkelių. 
Naujų mokesčių reikalavimas 
paeina nuo 250.000 gelež. darbi
ninkų visoje Amerikoje. Valdy
bos ir kompanijų padėjimas su
maišytas. Vieni neužtikrinti, 
kad negali kelti generalio strei
ko, kiti gi nežino, ar gaus padidi
nimą mokesties.

Prez, Wilson patarė kongresai tuoj apšaukti
5 Austro-Vengrijai karę '

— TAIPGI TURKIJAI IR BULGARIJAI. KONGRESAS 
TAM PRITARĖ.

BOLŠEVIKAI TUOJ 
ŽLUGSIĄ.

Londonas. Iš Stockholmo pra i 
nešama apie bolševikų poziciją. 
Petrograde; sakoma, kad jiems ; 
einasi vis aršiau/' Maksimalis
tai praneša iš Petrogrado sekan
čiai :

Rusijos provincijos, sykiu ir 
Siberia, yra jau visai ant briau
nos prieš bolševikų valdymą. 
Bolševikų valdininkai rezignuo
ja, stengdamiesi apsisaugoti nuo 
negerovių. Trockis, Leninas ir 
kiti jų eilės valdininkai nemiela- 
širdingai žiauriai persekioja vi
sus priešinguosius jiems žmo
nes, kad tik įstengus su vokie
čiais susitaikyt prieš sukilimą.

Atskira taika su Vokietija 
reikštų pradžią visos Rusijos ci- 
vilės karės.

“Dirvos” išleistuve paskiria Dideles Dovanas tiems, 
kurie labiausia pasidarbuos praplatinime “Dirvos” tarpe sa
vo draugų ir pažįstamų savo mieste ar kitur. Dovanos skiria 
ma už metinius naujus skaitytojus.

GALI LAIMĖTI KOŽNAS “DIRVOS” SKAITYTOJAS.’

Kas prirašys 7 naujos skaitytojus, gaus dovanų labai 
gražią auksinę rašomą plunksną, aksominėje dėžutėje, ver
tės ......................    • • -...........................................$5.00

master at Cleveland, 
1917.

ŠIŲ SUKUTYJE.
Paryžius. Žymus skaitlius 

Amerikos armijos inžinierių, 
veikiančių prie aįiglų gelžkelių 
Gouneaucourt srityje, atsidūrė 
pačioje ugnyje, atnaujinus vo
kiečiams smarkią ataką. Jie, pa 
sislėpę šūvių padalytose duobė
se, laukė, iki arti l jų pasirodė 
anglų kareiviai, kurie ir išgelbė
jo amerikonus nUo pražūties. 
Abelnai, amerikonai dabar daly
vauja mūšiuose įvairiose vietose 
ir kovoja labai narsiai, nors vie
nas anglų generolas pastebi, kad 
amerikonų negalima girti per
daug.

Kas prirašys 4 naujus skaitytojus, gaus dovanų puikią ; 
auksinę rašomą plunksną (Fountain Pen) vertės ... .$3.00 /

■ Lietuvių Spaudos Bendrijos
RBartu&tvičius pru —

JKetiač Prenumerata;
) Suvienytose Valstijose.
^Kanadoj ir Mexikoj___
Ketose Viešpatystėse...

• ■ Prenumerata apmokama B viršaus. Prenumeratos 
raetsi skaitosi nuo dienos užsirašymo, ne nuo Nauju Me
tu. Apgarsinimu kainų klauskite laišku. Adresuokite:

“DIRVA”
2004 St Clair Ava. CLEVELAND, OHIO

t: “DIRVA” -*
t 2004 St Clair Avė. " “ ‘ Cleveland, Ohio
♦ ui I i> HlfMII H '♦ I'M 1»

užpuolimas sulaikytas, nors Cam 
brai vis dar randasi pavojuje. 
— Pasirodė, kad galima laimėti 
tik netikėtu užpuolimu, ką pat
virtina anglų užpuolimas ir vo
kiečių kontr.-atajcos. Vienok 
gen. Byng laimėj imas turi labai 
didelę reikšmę. |

1917. - . ;

ŽIEMOS METU TIKISI PAMA- 1 
TYTI KARĖS PERSVARĄ. 1 
Stocholm. — Iš čionai (per ’ 

Londoną) skelbiama, kad Vokie- 5 
tija pasiekusi augščiausį savo 1 
kariškos galybės laipsnį. Ket- 1 
virta karės žiema sutinkanti va
dovaujančiąja centralinę vatety- 
bę išsiplėtusią iki rybų žmoni- J 
škos galimybės, ištempusią ner
vus ir raumenis iki beveik per- 
trukimo, vis stengenčiąsi dau
giau prasi tiest i.

Ludendorffo milžiniškas ge- 
niališkumas jau išsisėmė, ir 
visa Vokietijos paslėptoji žmo
niška ir materiališka medžiaga 
pavirto į militarinę-veikmę. Ka
rės industrijos mobilizavimas 
jau užsibaigė.

Išdtrbimas šaudymui medžią-

sidvigubino, ir visas tas dabar 
jau tegalimas tik palaikyti, bet 
ne padidinti.

Armija jau pasiekė viršaus sa 
vo formos. Kiekvienas, kiek tik j 
galintis, net ir daliniai tinkąs, I 
esantis karės metų, nereikalin-l 
gas prie darbo kariškuose fab
rikuose, tapo apvilktas kariška 
uniforma.

Civilė visuomenės dalis išmik
linta kaip labiausiai gajima, kad 
pastačius kariaujančiuosius ant 
labiausiai tvirtų pamatų. Viduje, 
nors Vokietija labai pasidalinu
si pažiūrose į karę ir demokrati
zavimą valstybės, bet visgi tvir
tai susivienijusi apsaugojimui ir 
kovai apgynimui savo tėvynės.

Ekonominis stovis dabar dar 
panešamas. Mintis apie badą 
tapo prašalinta dideliu užderė- 
jimu javų ir augmenų. Vokie
tija maistu, nors neperdaug jo 
turi, bet užtikrinta iki kitos pjū
ties, ir tokiu budu nemato jokio 
pavojaus ateityje iš tos pusės.

Dabartiniu laiku vokiečiai ren
giasi prie didelių mušiu įr mano 
per žiemą, iki ateis pavasaris 
išvysti kokią nors persvarą. 
Ateinantį pavasarį prie karės 
pristos veikliai ir Suv. Valstijos, 
taipgi, sakoma, Vokietijos bijo
masi, kad neliktų galutinai su
mušta.

’ T1tw-translation filed with the post 
master at Cleveland, December 7, 
1917. .

WILSONAS ATMETA LAN- 
: SDOWNE TAIKOS UŽ

MANYMĄ;
Washington. Sūv. Valstijų 

valdžia nenusileis nei nepaklau
sys jokiam taikos balsui, nežiū
rint, iš kokių šaltinių jis nepaei
tų, jei-tuomi nebus- nuspręsta 
Vokietijos militarizmo nužlugi- 
ųmtar Šitaip prisiėjo vėl paant
rinti-Suv. Valstijų karės- - šie-'

oficialių pranešimų irgi neturi
ma.

Nežiūrint tų visų neaiškumų 
Rusijoje, ambasados valdyba sa
ko, kad užsakyti kontraktuoti 

gruodžio 4 d., savo kalboje užrei- daiktai Rusijai yra dirbami Ame- 
škia, kokią pažiūrą turi ši val
džia apie karę ir taiką. Ameri
kos valdžia atmeta visokius su
manymus apie tarimąsi su mili- 
tarine autokratiška Vokietija.

Suv. Valstijos ne priešingos 
vėl pasakyti savo tikslus šioje 
karėje. Jie yra — tai nuslopi
nimas ir aprubežiavimas vokie
čių galės toliaus kada pasikėsinti 
prieš pasaulį.

True translation filed with the post 
master at Cleveland. December 7, 
1917.
AMERIKOŠlN;

True translation filed with the post 
master at Cleveland, December 7, 
1917.

HINDENBURG© NUOMONĖ 
APIE KARĖS STOVĮ IR 

SUV, VALST.
Amsterdam. Vienam Vienos 

korespondentui išreiškė savo 
nuomones apie dabartinį dalykų 
stovi feldmarš. v. Hindenburg 
ir gen. v. Ludendorff, pažymė
dami, kad Vokietija būtinai iš
loš karę. V. Hindenburg paste
bėjo, kad tikra taika su Rusija 
gali būti užverta tik su pasto
via valdžia. Feldmaršalas nuro
dė, kad Amerikos pastangos pri
statyti Fraųcuzijon didelę armi
ją — tai tik svajonė. Amerika 
turi turėti omenyje japonų už
puolimą. Orlaivystės programa 
dėl amerikonų perpinti — gali-

>2.00 
$2.80 

43.00

True translation filed with the post 
master at Cleveland, December 7. 
1917.

CHINIJOS REVOLIUCIJONIE 
RIŲ SUMIŠIMAS.

Peking. Revoliucijonierių su
kilimas Yang-Tse-Kiang pro
vincijose vis dar neaptilo. Su
mišimas apsireiškė atskirai dvie 
jose provincijose. Revoliucijo- 
nieriai Hu-Nan provincijoje grū
moja patraukti ant Hankow. 
Gen. Waug ši-čen paskelbtas 
veikiančiu premjeru. Spėjama, 
kad jojo kabinetas’laikysis neil
gai. Ministerijos krizis dezor
ganizavo karės ministeriją

SUSU A PERTRAUKIA KARI i 
j ŠKĄ VEIKIMĄ.

f Amsterdam. Iš vokiečių vyr. Į 
stovyklos pranešta, kad rusų ; 
|r vokiečių atstovai galutinai 
Susitarė delei pertraukimo ka-! 
riško veikimo ant rusų-vokiečių Į 
/austrų fronto. Iš Berlino pra- ■ 
nešta, kad rusų deputacija pri
buvo į vyr. stovyklą Bavarijos 
kunigaikščio Leopoldo arti Dvin- 
sko delei susitarimo apie per
traukimo kariško veikimo. Bė
gyje paskutinių dienų laikinas 
susitaikymas tapo paskelbtas 
daugelyje vietų. Pripet Srityje 
rusų arinija padarė formališką 
karės pertrauką su vokiečiais.

Petrograde peskelbta, kad pra 
ridėjo draugavimas tarpe rusų ir 
vokiečių sąryšyje . pertraukimu 
kariško veikimo.r. Kartu prane- 
sta, kad priešų. mina . tapo pa- 
plaišintas rusų torp.: . laivas 
“Bditelnyj.”

. Bulgarija irgi pasiryžo vesti 
su Rusija tarybas apie pertrau
kimą karės/ Apie tai pranešė 
parlamente bulgarų premjeras 
Radoslavpv.
(Turkijos valdžia kol-kas nie

ko apie‘ taikos tarybas neišsi- 
reiškė, b tas labai svarbu, ka
dangi pasiliuosavusi nuo rusų 
turkų armija galėtų atsikreipti 
prieš anglus Mesopotamijoje.

True translation filed with the post 
master at Cleveland, December 7, 
1917.

ATMUŠTOS BAISIOS VOKIE
ČIŲ ATAKOS.

Londonas. Vokiečiai, panau
dodami nepaprastai dideles spė
kas kareiviuose ir artilerijoje— 
stengėsi dviem smarkiais užpuo
limais atstumti anglus atgal 
Cambrai srityje — palei Gonne- 
lieu ir La Vacųuerie, bet be pa
sekmės; priešai panešė 
skus nuostolius. Gen. 
kariumenė atlaikė 
spaudimą.

True translation filed with the post 
master. at Cleveland, December 7, 
1917.

VIENOS LAIKRAŠTIS KVIE
ČIA ANGLIJĄ PRIE TAIKOS

True translation filed with the post 
master at Cleveland, December 7, 
1917.

SIBERIJA IŠTIESŲ PASKEL
BĖ NEPRIGULMYBĘ.

Petrograd. “Utro” (buvęs 
“Novoje Vremia”) praneša, kad 
Siberija ištiesų paskelbė nepri- 
gulmybę nuo Rusijos, įsteigiant 
nuosavią valdžią Tomske. Tą 
Siberijos neprigulmybę palaiko 
Siberijos kariumenė.

Taipgi paskelbta, kad gen. Ka- 
ledin su 100,000 kazokų užėmęs 
Rostovą (ant Dono) ir traukias 
ant Petrogrado.

RALITETAS.
Christiania. — Norvegija, 

Švedija ir Danija padavė naują 
sutartį palaikymui “tvirčiausio 
neutrališkumo” šioje karėje.

Sulyg pranešimo Skandinavi 
jos valstybių valdovai sutarė bu
ti vienybėje ir pasitikėjime vieni 
kitiems, nežiūrint kaip ilgai ka
rė tęstųsi. Taipgi nutarė pagel
bėti viena kitai apsimainydami 
reikalingomis prekėmis.

Dirbkite visi — Laimėsite visi!
PASARGA: Labiausiai pasidarbavusius savo viengenčius 
paminėsime laikraštyje; kurie surinks daugiausia skaityto
jų savo uolu pasidarbavimu plati nant musų visuomenėje ap- 
Svietą. ‘ ‘Dirvos” paskleidimu, tų bus patalpinti "Dirvoje’.* pa
veikslai. • v...........  - •

Ohio Lithuanian ’
■ 4JF».A. Ma»g.

Vcariy Subscriptfon rates: '
In United States •_____- - -.............
Canada and Mexico ______ ’
To all other Foreign Countrie:________
Advertislng rates on applkation. Address:

“DIRVA”
2004 St. Clair Av«. CLEVELAND, OHIO

TVANAS CHINIJOJE.
Tientsin. — šio milijoninio 

įhiesto gyventojų namai tapo 
apsemti vandeniu, užliejusiu mie 
stą iš čihli srities. Gyvento
jai iš žemesnių vietų plaukia 
laivelėmis ir troptais į augšte— 
snes. Daugelis namų nuverstą 
ir sugriauta. Iš minėtos srities 
kaimiečiai priplaukė ant bačkų 
ir kubilų į miestą, j ieškodami 
sausumos. Pertraukia komuni- 
kari ja ir pesirodė stoka maisto. 
Policija, ėmėsi už darbo statymui 
pastogių augštumose, kad pri
glaust-moteris ir vaikus.

True tranilation filed with the post 
master at Cleveland, December 7, 
1917.

VOKIEČIAMS NENUSISEKĖ 
SMARKIOS ATAKOS PALEI 

CAMBRAI.
- London. Gruodžio 1 d. vokie
čiai baisiausomis atakomis sten
gėsi atgauti prarastas pozicijas 
Cambrai apielinkėje, bet be pa
sekmės. Anglai atrėmė visus 
užpuolimus, užmušdami vokie
čių daugiau, negu kad kitur lai
ke karės. Iš viso matosi, kad Ba
varijos sosto įpėdinis Rupprecht 
yra pasiryžęs atsumti toje srk- 
tyje anglus atgal, nežiūrint ant 
nuostolių. Ypač . žiaurus susi
kirtimai atsibuvo palei La Vac- 
ųuerie. ,

Vokiečiams buvo pasisekę 
lapkr. 30 d. atstumti vienoj-ki- 
toj vietoj anglus atgal ir užgrieb 
ti tūlą skaičių kanuolių, tečiaus gos ir amunicijos bei techniškų.

, gruodžio 1 ir 2 dd. anglai, dik- 
• čiai atsigriebė; Vienok angių

TARYBŲ.
Amsterdam. Vienos “Neue 

Freie Presse” kviečia Angliją 
apsvarstyti, ar nebūtų jai gali
ma pradėti taikos tarybas. Laik 
rastis pastebi, kad naikinimo ka
rę atmetė Lansdowne ir išdalies 
Asųuith ir kad tas dabar jau 
negalima, kuomet Rusija ir 
Vokietija pradėjo taikos tary
bas.

Kas prirašys7 naujus skaitytojus gaus dovanų auksuotą-;; 
laikrodėlį; gvarantuotą ant 10 m. vertes.................... .. $6^0. ;;

Kas prirašys 9 naujus skaitytojus gaus auksuotą kukro- ; į 
delį. gvarantuotą ant 20metų vertės  ...........a..:...■■..$8.00. ;;

DOVANAS PRISIUSIME SAVO KASTAIS.
Laikas dovanoms prailginama iki 31 d.’ Sausio, 1918 me- < ► 

tų. — Siųsdami skaitytojus, prisiųskite sykiu ir pinigus. «; 
Aiškiai parašykite jų-vardus ir adresus. -



“DirvaT rašo' Jonas Kerdiejttš.
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kp. Detroit sumanė sutveri vai

ria ir auklėjama vaikučiai tin-

CLEVELAND, OHIO.
“Mirga” scenoje. — “Mirga’

Remkite prbgresi-

time. Tiesa, tarpe pittsburghie- tik pelną turi, tai beveik visados 
čių išaugo ir išbujojo gražus bu-; skiria nukertėjusiems nuo ka
rys dailą ir dainas mylinčių lie- Į rėš, siunčia bepartiviškai. Neži-

ką Gimbutą (lošė p. K. štaupas) 
besikėsinantį ant Did. Liet, ku-

parapijas; ir dabar, girdi, CIe
velande manoma sutverti nepri- 
guhningas choras, kurs nori par
sikviesti čionai M. Petrauskų! tas”. Deklamavo p. V. Gudi

nąs. Ir vėl p. V. Bukauskienė 
sudainavo “Meilės Dainelė.”

Programą užbaigė choras, su

Vietinis “The Detroit Free 
Press” pranešė, kad iš 18 į 19 
lapkr. važiavo automobiliumi 
4 žmonės skersai Grand Trunk 
gelžkelį, — pasažierinis trauki-

žmogus, buvęs tūlą laiką laikra
ščio redaktorium, taip savotiškai

m.i nmiytm 11 n tinimui i n 11111m tttttttUg 
g Iš Lietuvių Gyvenimo i 
ni i Į i ffl'ffli"! į u 11

“Darb.”, patarčiau visados ra-

Ar ne laikas Pottsburgh'o lie
tuviams susiprast ir išgydyt tą

žinojo.
Lapkr. 24 d., apie 8 vai. vaka

re, plėšikas Trigeris užpuolė lietu
vį Kažį Martinkėną ant Greley

Kas nori apie tą mokyklą n- darbo 
visą tvarką joje žinoti arčiau, {, ~ 
tai aš su mielu noru galiu patar- iį draugi j3ę, kur butų lavina-

11
2

VALO TUOJAUS SUDARYTI 
BENDRĄ TAUTINI TARYBĄ 

IR PRADĖTI VEIKTI ČIA 
SUV. VALS.duodamas paaiškinimus ir kata

logus (tik indėkite krasos ženk
lelį). — Antrašas: J. J. Bagdo
nas, Baldwin-Wallace College, 
Berea, Othio.

J. J. Bagdonas.

nariais. Taną užmanymui prita- i tuvių, kas ir priduoda žmogui • nia, ar jiems taip labiaus patin- 
pasitikėjimą, jog toliau bus dar ■ ka, ar išrodo, kad kiti veikėjai ne 
geriau. : teisingai elgiasi, ar nepamato,

Tečiaus lengva čia pastebėti ir j kokios partijos yra teisingesnės 
didelę “žaizdą”, kurios negalima ir nori labiau vienybės; rodos 
aplenkti. — čionai randasi vie- reikėtų bendrai veikti. Visgi, 
na rųšis žmonių — “karininkų” kurie siunčia — ten, vienok gali- 
arba vyčių, kurie mėgsta staty- ma tą darbą pagirti, ši kp. at-

ri ir LSS. 116 kp„ kad sumany- ] 
mą įvykdžius gyvenimam * ;

Mokinimo žvilgsniu sulyg ini
ciatorių nusprendimo prisilaikyt i 
sekančių punktų:

1) Auklėti jaunoji gentkartė 
liuosoje dvasioje, be jokių prie- 
tariškų. tikėjimų.

2) Aiškint istorijinį žmonijos 
supratimą pasiremiant darbo 
žmonių reikalais, kovoje už būvį.

3) Išauklėti grynoj dvasioj 
draugiškumą, bet ne patriotišką 
antagonizmą, suteikiant mintis 
terptautiškos lygybės, brolybės 
ir meilės.

4) Maži vaikučiai, kur dar silp 
kad piktadaris viską darė ant į ni protavime, lavinti vien tik 
keršto, būdamas labai intužęs. Į žaisti, dainuoti, deklamuoti ir tt.

Lietuviai irgi nesnaudžia. Bu- Delei patogumo galima ir su di- 
vo paršikvietę kun. Strazdą, su- dėsniais vaikais lavinti.
rado pamaldoms vietą (pas siri-Į 5) Pratinti abelnai draugijinis 

jonus ar arabus) ir jau tikėjosi, bendro veikimo tarp savęs.
kad viskaš užbaigta, bet “išėjo”, 6) Visas lavinimas lietuvių 
kitaip. Lapkr. 25 d., beeinant kalboje.
kun. Strazdui ant mišių, tūlas 7) Visus viršui išdėstytus 
R. pastojo jam kelią ir pradėjo draugystėlės siekius negalima 
rėkti, kad, girdi, mums “cicili- perkeisti, arba dadėti, kurie pa
ko” kunigo nereikia ir tt. Atsi- liečia nors vieną sakinį priešin- 
rado tokių, kurie palaikė kunigo .gybėj e dviejų trečdalių pilnai 
pusę. Daug prisiginčyta. Kuo-ingaUotų nuo progresiviškų drau 
met sirijonų kunigui perstatė, gijų delegatų.
kad kun. Strazdas — socialistas, į įstatymai darant vaikų drau- 
tai jis uždraudė jam laikyti sa-įgystėlei, turi būti prisilaikoma 
vo bažnyčioje pamaldas. viršminėtu punktų.

Vietos lietuviai labai delei to: Vaikų draugystėlės sekr. A. 
sujudo ir mano poną R. kaipo Kajutis.
trukšmadarį deportuoti vakarų Tai tokis “pedagogikos pro- 
link, iškur jis atvažiavo. Bet gramas”. Dar reikia pažymėti, 
klausimas, — ar tas jiems pasi-kad šį “programą’ sutaisė “pro- 
seks? gresyviškos galvos” ir jos tą

Lietuviai turi'čia kooperaci j i-draugystėję veda-mokina.
nę valgomų daiktų krautuvę, te-: Katastrofa. John Scotty, 
čiaus šėrininkai nelabai yra užga i Michael Stragich, Walter Em- 
nėdinti delei peraugštų kainų, bras ir Peter RinkovskL...
Bet tas juk priklauso nuo pačių' Skaitytojau! ar atspėsi ko- 
šėrininkų — šėrininkai gali im- klos tautos šie žmones? — Nei 
ti dividendą, kad tiktai biznis se- negalvok — tai lietuviai.
kasi. — Akroniečiai labai turi 
šiais metais nukentėti delei ne- 
datekliaus cukraus ir anglies. — 
Ohio Traction kompanija pa
skelbė, kad dėl stokos anglies tu
ri sulaikyti elektros pajiegą nuo nis visu smarfRmu ant jų už- 
lapkr. 27 d. iki gruodžio 3 d. —įvažiavo, vieną, John Scotty, ant 
busią šviesa tik tuomet, kada vietos užmušdamas, o tris sun- 
ant gatvių didžiausias judėji-lkiai sužeisdamas. Vėliaus daži-

jauskas; Kareiviai — p. P. Se- 
keckus ir p. S. Stankevičius.

Viena kas buvo negero, — tai 
drapanos. Iš drapanų buvo ma
tyt, kad lošimas dedasi bent ke
liais šimtmečiais vėliau po Vy-

(Tąsa nuo 48 num.) 
Tiesa, Yčas kartą prabilo Lietu
vos vardu, bet kiti atstovai jam 
pagrasino nutęsimu nuo estra
dos, jei jis ką daro jų nesiklau
sęs.—Toliau ir jis__ vėl__nutilo.
Jei kas iš žmonių klausynėdavo 
pas atstovus, kodėl taip atsitin- 
ka, — tat jie taip tik ir aiški
nosi, kad negali susitaikyti, kad 
Yčas kalba su jaisiais nesitaręs, - 
o Yčas atsakydavo, kad jie nieko: - 
nemoka, nieko nežino, ir ką su 
jaisiais besitarti ir tt.

vos laikų, kuomet dar viešpatavo 
Lietuvoje kunigaikštis Vytau
tas- Veikalas labai indomus ir 
budinantis žmonėse jausmą prie 
to, kas yra jam priklausančio — 
lietuvį prie lietuvystės ir tyro 
atsidavimo savo tėvynei. Pačios 
Mirgos rolėje tas viskas apsirei
škia ir tas duoda pavyzdį kiek
vienam tikram tėvynainiui, lie
tuviui ir lietuvaitei, ant kiek rei
kia būti sargais savo tautos ger
būvio ir jos likimo. Mirga už 
Lietuvos ateities gerovę paau
kauja savo gyvastį — tuo tarpu 
klausytojų jausmuose įvyksta 
kas tokio nepaprasto. Akyse 
pasriųva ašaros...

Veikalas yra keturiuose ak
tuose, neperilgas, bet visas žin
geidūs ir pilnas jausmus žadinan 
čių akstinėlių.

Lapkričio 25 d. Germania Vor- 
vvaerts Hali vietinė L. Vyčių 25 
kuopa tą veikalą statė scenoje. 
Čionai biskį plačiau apie tą vaka-

tauto laikų, ir daugiau atvaizdi^ 
no francuzus ar ispanus, o ne lie
tuvius. Bet tas nenuoseklumas 
nevisiems buvo permatomas.

Mažos mergaitės — A. Kuz- 
mauskiutė ir O. Baltrušaičiutė 
pasakė deklamacijas, P-as Sa
kalauskas gan gerai ir pasėkmin

AKRON, OHIO.
Gyvenimo vaizdeliai. Jau bu

vo pranešta “D." apie slavokų 
bruzdėjimą šv. Jome parapijoje. 
Štai nakčia iš lapkr. 24 į 28 d. 
nežinomas piktadaris — o gal. ir 
parapijonas įsigavo į bažnyčią, 
surado ten kunigiškus (myšių) 
drabužius, sudraskė juos, išmėtė 
po bažnyčią ir sumindžiojo šven
tenybes, sudaužė kieliką ir abel- 
nai pridarė daug jeibių. Matyt,

deda visas pastangas, kad “ne- veikė, nes buvo daugiau dabšte- ' 
daleisti” kritiško išsireiškimo snių narių, bet dabar žymiai 
apie juos nei kalbose, nei laikra-. susilpnėjo, — nežinia, ar dau- 
ščiuose. Tas jų žemos rųšies’giaus prie jos nariai nenori pri- 
darbas — tai cenzūravimo dar- gulėti, nes seni atsisako, kad ki
bąs. Vyčiai čionai elgiasi sauva- to nieko ant programo neturi 
liškai — panaudoja net prašini- apart teatrų.
mus ir net fizišką spėką. Kaipo • Prie šios kuopelės beveik nei 
svečias — nusistebėjau, kad vieno nario nėra, kuris daug ką 
panašus žmonės gali pritraukti suprastų apie dailą. Tai žinoma, 
visuomenę į jų rengiamus vaka- visaip pasitaiko ir sulošt, bet tas 
rus. j netaip svarbu, — gerai, kad dar-

Kalbu apie L. Vyčių teatrą, i buojasi ir lavinasi. Ligšiol be- 
veikalus — “Sulyg naujausias' veik niekas tos kp. nekritikuoda- 
mados” ir “Daina be galo”. Gai-1 vo, nes nenorėjo užgaut ir tuom 
la man, kad negalėjau lošimo sunaikint energiją.
matyti. Bet kartais patįs žmo- Bet pastarais laikais buvo tos 
nės — labai geri kritikai, žmo- i kp. lošiama du veikalėliai “Karės 
nės sako, kad “artistai” ne tik- i metų” ir kitas, kurio vardo ne- 
tai ką silpnai lošė, bet dar vei- Į pamenu, tai visai prastai išėjo, 
kalams blogą vardą tepridavę, — lyg karikatūra. Na ir koks 
blogai juos pastatę. Vienas iš t-en buvęs “Svečias” teisingai ap 
vietinių reporterių, kursai gerai r&šė nenusisekimą to vakarėlio, 
suprado vyčių cenzūravimą, tą Nekurie lošėjai labai tuom užsi- 
vyčių vakarą pagyrė,. bet ne gavo ir ant tūlų pradėjo labai 
taip, kad vyčiams intikt. Ir kas kreivai žiūrėt. Kartu pasižadėjo 
gi iš to viso išeis?.... I minėtos kuopos pirmininkas nuo

Lapkr. 20 d. keturios pažan- to laiko visados aprašyt ir kitų 
gios draugijos, kurios savo pa- ^P- veikimą. Manau sau, — va- 
vyzdingu veikimu užsipelno žmo- H°» viručiai!
nių užuojautos, buvo surengę TMD. 144 kp. buvo lošiamas 
maskaradinį balių, kuriame at- veikalėlis lapkr. 4 d. “Grafas — 
silankė didelis žmonių skaičius. Kaimiečių Bernu”. Pelnas iš 
Reikia pastebėti tą, kad daug anksto buvo paskirtas pusiau L. 
gražių originališkų minčių pasi- N. F. ir g. L. šerno raštų išleidi- 
rodė kaukėse (maskose) — taip mui- Reikia paminėti, kad ir 
buvo kerdžius su piemenimis, P^e TMD. 144 kp. nėra nei vie- 
bolševikė, beždžionė ir asilas, i n° nario, kuris daug suprastų 
šmekla-karė, sufragistė, socializ- į aP* e dailą ir pamokytų lošėjus, 
mas ir tam panašių. Beveik visi lošėjai stengiasi at

skiriant dovanas, — kerdžiui, likt geriausiai, bet negalėjo at- 
ir pienenims suteikta pirma do- į ^°št nepadarę klaidų. Už savai- 
vana, socializmui trečia, o antra tės pasirodė pilnas nupeikimas 
dovana suteikta visai nežinomai to teatro, ypač trijų lošėjų, ant 
porai, kuri nieko originališko ir j kūnų, motyt, turėta ypatiška 
tipiško neperstatė. Stebiuosi iš ■ neapikanta. Ta žinute tilpo 
to aš, stebisi ir visi kiti. Kodėl “Darbninke.” Amsterdamietis 
kiti, kurie buvo ypatingai apsi- J turbut manė, kad tie vaikinai 

labai tuomi užsigaus ir puls dva
sia.

Vienok mes manom dar su 
didesne energija veikti kiek ga
lėsim. Tokiems koresponden-

“Durnos Tribūną lietuviams . 
pasigarsinimui reikėjo būtinai 
panaudoti. Visi tą matė, visi tą . 
suprato, nes čia suvažiuoja visų 
šalių, įvairių partijų ir grupių 
atstovybe, kuri sugrįžus saviem- 
siems išduoda raportus ir kas Dą . 
mos veikiama, koki klausimai: 
įtraukiama rekorduosna. Ir vat ■ 
per ten reikėjo ir lietuvių kiaušy-*  " * 
mą garsinti. Q - lietuviai afc*  
stovai nesusilūko ir nieko nevei
kia. Sumanėme lietuviai, savo 
atstovus sušaukti ir priversti - 
juos bendrai pasidarbuoti, suda
ryti jų “kolo” — ratelį. Sausy-* ! 
je.šiuosmet maskviečiai šiuo rei*  • 
kalu šaukė susirinkimą, kurta rr 
atvyko ir petrapiliečių. Durno*  
atstovai tuomet persitikrino, ko- - 
žmonės iš jų reikalauja, čia su
sirinkime buvo išnešta bendra re 
zoliucija ir veikimui prie Durnai - 
atstovų išrinkta specialė kamisi-z 
ja ir taip susidarė įstaiga, kun; 
galėjo prabilti tautos vardui 
Vėliaus Petrapilyje tapo sušauk*  
tas bendras susirinkimas kaiplr 
mažas seimas, kurin tapo atsių
sta nuo partiją iš dešiniųjų ta 
centralinių po 15 atstovų ir g*-;  
lutinai susitarta lietuviams sa*  
daryti aiškią įstaigą TAUT0& ■ 
TARYBĄ. Buvo kiek nesusitai
kymų: vieni norėjo Informacijos 
Biuro, kiti-gi už T. Biuras turig*4:  
veikti, bet tik . -aprubežiuotr san' 
formacijos tikslais, gi Taryba sw

triūsą sulygina su ano kunigo
tams, kaip “A.”, kuris rašo

Patartina ir lietu-kurie tik bažnyčią ir karčemą te

Koresp. Senas Parapi jonas.

tuviams leisti tvarkytis.Laimė,BEREA, OHIO. DETROIT, MICH.

ti. Latvių delegacija pribuvv

Kasputis.

bę ir bendrai parodė žygį visųMirga,

Pradedant programą, vedėjas il
goka savo kalba aiškina publikai,

kaipgi čia tas atsitiko, kaip čta 
tapo padaryta, kad lietuvių vi-

padainavo “Puiku regėti”, iš ope

P-iš B. Skripkauskaite, talentuota 
Clevelando Ižetuvaitė-lošike.

vį veikimą, tapkite nariais pra- dint tikrais niekšais, 
kilnių draugijų ir mažiau bičių- kad nedaug tokių pas mus yra. 
liaukitės su tais žmonėmis, pa- šelpimo darbas pas mus dali- nuostabia visoje valstybėj*. 

Spauda paminėjo tuomet du di* 
dėlių dalyku: Lietuvių subre»-j 
dimą su pažinimu savo reikalą ta į

Vakaro vedėju ant programo

ii 
i

ti ir kada ne; kad švilpti, kojom 
nesibelsti ir smulkmenas, ko
kias kiti vakaro vedėjai aplenk
davo, žinodami, kad Clevelando 
publika, mylinti teatrą, jau gerai 
žino, kaip laike lošimo elgties. 
Priminė dar keletą dalykų, pas
kui — ką jis mano apie tai, kad 
čionai manoma pakviesti gerb. 
kompozitorius M. Petrauskas. 
Gaila buvo ir sarmata, kaip jis 
apie tokius įžymius musų tautos 
žmones pasivėlina taip drąsiai 
išsikalbėti ir kad taip žemai te
supranta jų vertę. Kad šiam 
vakaro vedėjui nepatiko kun. 
Mickevičius, jis jį išvadina val
kata, “bomu” ir kitokiu; sako,

gai sulošė monologą seno lietu
vio, apgailestaujančio tėvynės. 
Po to, L. Vyčių choras sudainavo 
porą dainelių — “Augštai Dan
gus” ir “Sėdžiu prie Langelio”. 
Išėjo gan gražiai.

Taipgi viena įžymesniųjų vie
tos solisčių p. V. "Bukauskienė

giasi įkvėpti miniai tai, kad čia 
esantįs chorai taip puikiausiai 
išsilavinę ir kad nesvarbu, jei 
koks ten Petrauskas atvažiuos ir 
pamokins “klumpakojį” “sukti
nį” ar kiekvienam žinomą dai

dainuodamas “Gegužinę” ir ant 
galo — Lietuvos himną. Chorą 
vadovavo p. V. A. Visminas.

Publikos buvo prisirinkę pilna 
salė; buvo skrajojanti krasa, 
žaislai ir šokiai. Vakaras pavy
ko pilnai visais žvilgsniais.

Po to sekė lošiama “Mirga”.— 
Vadovaujančiųjų rolę, paties vei 
kalovardu, lošė p-lė B. Skrrpkau- 
akaite, įžymi vietos lietuvių sce
nos mylėtoja ir gabi artistė. 
Visu veikalo bėgiu ji tęsė savo 
skausmingą rolę, matydama len-

mas, ir suteiksią pajiegą tik nojau, kad jie yra lietuviai ir 
toms dirbtuvėms, kur išdirbama kad jie tą naktį pasiėmę automo- 
amunicija. Pilnai elektrą galė-'bilių leidosi “poguliat”. Šako
sią naudoti trįs didžiosios gurno ma, kad jie jau buvo pusėtinai 

•ant “drąsos” paėmę, todėl ar ug
nis, ar vanduo, ar traukinis — 
visvien jiems buvo, nes, anot liu
dininkų, tai ne traukinis ant jų 
užlėkė, bet jie ant traukimo.

dirbtuvės.
Reikia manyti, kad delei to dik i 

čiai pasididins piktadarystės. 
Lapkr. 25 d., apie 5 vai. vakare, i 
du juodveidžiu apilpėšė gatve ei
nantį lenką — atėmė 19 doL ir1 
“overkotą’ 
viams apsisaugoti.

rengę, nieko nelaimėjo? 'Vėliau 
sužinojome, ir žmonės piktinasi.

Vyčių būrys vis slankiojo po 
salę ir grasino dovanų skirėjams 
“bausme”, jeigu nenuskirs tai 
porai dovanos. -Rodos, kad tame 
teisėjų būryj buvo nužiūrėtas 
reporteris, apie kurį minėjau 
augščiau. Kad išsisukus nuo 
tos neapikantos ir išvengus truk 
šmo, tapo nuskirta antra dovana 
vyčių išrinktai porai.

šyt žinutes paduodant jas tei
singai, kurioms nepasipiktintų 
niekas, o ne su tikslu šmeižt. Bet 
jeigu yra tokių žmonių paš
inus, kurie niekina tuos, kurie 
nori prisidėti prie Lietuvai lai
svės išgavimo ar prie šelpimo 
lietuvių, tai tokius galima va-

tos vardu. Maskviečiai lošė sva» - 
bią rolę ir jie stovėjo už Tarybą, 
ir todėl šioji įstaiga buvo įkuny-: 
ta. Tuojaus tapo priimta ir san- 
tariečių parengta dekleracij*.  
Buvo kaip kas santariečių nusL . 
leista — nusileido ir dešinieji 
(klerikalai). Vėliaus net sofc- 
demokratai pareikalavę ir persta 
kaitę surado galimu priimti. 
Toliaus už poros savaičių kilus ra • 
voliucijai suskubta rinkti atsto*  
vus, kurie pas naują valdžią pa*  
reikalavo leidimo savo reika*

BaHwin-WaRace kolegija. Jie- 
škantiems mokslo lietuviams, 
kurie nori atsiekti mokslą su ma
žu kapitalu ir nori pradėti mo- 
kyties nuo pradžios, geriausia 
yra proga įstoti į Baldwin-Wal- 
lace kolegiją, kuri yra įsteigta 
dėl ateivių ir neturtingų žmonių, 
kurie nori mokyties, neturėdami 
tam reikalingų pinigų. Moki
niams čia skolina be nuošimčių, 
— tik užbaigus reikia atiduoti 
paskolą. Taigi lietuviai turėtą

Vytauto žmonos Onos (tą lošė į pasinaudoti proga — juk jau 
laikas mums stverties už mok
slo, laikas eiti iš tamsybės į švie
są... Lietuviai reikalingi mokyti 
žmonės — ji šaukia mus grįžt 
namon, tik su mokslu, su prity
rimais.

Augščiau minėta mokykla sto 
vi labai puikioje vietoje, visai 
arti Clevelando. Del clevelan- 
diečių — tai geriausia proga lan
kyti šitą mokyklą, nes yra tik 
12 mylių nuo City Square bei 
nuo Marshall namo; — karai ei
na kas 30 minučių.

čia mokinama sekančiu budu: 
pradinėje mokykloje mokina 
nuo pat pradžios, gramatiką ir 
skaitliavimą, komercijos bei pre
kybos šakas, knygvedystę, žem
dirbystę, piešimą, High School 
mokslo šakas, muziką, tiesas, in
žineriją ir visokias kalbas.

Pragyvenimas toje mokykloje 
labai pigus. Už mokslą reikia 
mokėti už pusę metu (seme
strą) $20, už valgį — $3 į savai
tę, už kambarį ir šviesą — $14 
į 18 savaičių, — taip, kad su 
$200 galima mokintis ištisus 
mokslo metus. Vasaros laike 
galima užsidirbti, o rudenyj — 
vėl tęsti mokslą.

užvaldo visą kunigaikščių na
mą ir patį jų priešą. Tardamosi 
su tuoju priešu vesti ir užvaldy
ti Lietuvą, ji persergsti kuni
gaikštienę Oną ir pasako jai sa
vo plaunus išgelbėjimui Vytauto 
H kalėjimo iš jo gyvasties. Ka
lėjime ji apsimaino su Vytautu 
rūbais, — ji lieka Vytauto vie
toj, o Vytautas su žmona prasi
šalina. Atėjus laikui Vytautą 
nužudyti, kalėjime Gimbutas ran 
da jau Mirgą. Jis pasijunta ap
viltas, bet jo meilė linkui Mirgos 
priverčia žadėti jai gyvastį do
vanoti, jei tik ji bus jo mylima, 
nors ji turėjo būti nužudyta vie
toj Vytauto ir už prigavystę. 
Mirga pasiryžta mirti ir pasako 
už ką ji žus: už gerovę ir lai
mingą ateitį žemaičių ir Lietu
vos, h*  kad priešas susilauks sa
vo bausmės!

P-tei B. Skripkauskaitei už 
taip puikų lošimą suteikta gėlių

Kitos ypatos, lošusios šiame 
veikale, yra: Belginas, pilės Sar
gas — p. S. Pašaveckas; Proška 

p. J. Čerkiasas; Mostevas, vie*  
p. M. Ardzi-

Vaikų Draugijėlė, čia A. L. ave. su tikslu apiplėšti. K. Mar- 
M. P. Susivienijimo įniciativa tinkenui pasiaiškinus, kad jis 
tapo sutverta vaikų draugijėlė.! pinigų su savim mažai teturįs, o 
Prie minėtos draugijėlės palai- tu pačių nenorįs atiduoti, tai 
kymo tapo pakviesta dar sekau- nigeris paleido 3 šuvrus, vieną 
Sos draugijos bei kuopos: LSS šuvį pataikė į kairiąją ranką, 
116 kuopa, DLK. Keistučio drau- perlauždamas rankos kaulą, 
gija, Dailės Mylėtojų draugija Netoli buvęs Dr. Jonikaitis pa- 
ir SLA. 21 kuopa. įdavė pirmą pagalbą. Vėliaus jį

Pirmos 4 draugijom jau yra'nugabeno į Receiving ligonbutį. 
galutinai prisidėjusios prie vai- K. Martinkaitis nevedęs, 33 m. 
kų draugijėlės palaikymo bei'amžiaus. Nigeris pabėgo, 
vedimo; gi pastaroji, t. y. SLA. Bit®«
21 kuopa, tik turi išrinkusi ko-Į - —
misija iš 3 narių patyrimui mi- PITTSBURGH, PA.
nėtos draugijėlės programo. Kad Negeistini apsireiškimai. Ma
siškiau nušvietus tos draugijė- ūau ‘T.” korespondenciją, ku-

kol jie nepasimokins gražaus ap
siėjimo, kol neingys tolerancijos 
Hnk kritikų ir abelnai, kol netaps 
pilnai .kultūriškais žmonėmis.

Visi kaip vienas prie progresi- 
vio darbo L.

AMSTERDAM, N. Y.
Atšalus gamtai, sujudo jauni

mas pas mus veikt kiek galėda
mas. Pas mus jaunimas prigu
li daugiausiai prie dailės kuope
lių, kaip tai L. S. ir DD., T. M. D. 
144 kp. ir šv. Cicilijos choro, 

les tikslą ir kokį dvasišką peną no j e, aprašant komp. Miko Pet- šios kp. šiaip veikia — L. S. ir 
ji lietuvių veikams teikia, paduo
du ištisai jos programą, nėsa tas 
tikriau parodys, negu rašytojam 
išvedžiojimai.

Uždaviniai vaikų draugijėlės.

naši į tris ar keturis skyrius — 
vieni rodos mato reikalmgiau 
Rusijos bolševikus Šelpti, kiti 
leidžia lietuviams bepartiviškai, 
treti gi užsidėjo mėnesines mo
kesnis ir leidžia -per Lietuvių 
Cent. Kom.; ketvirti per T. F., — 
tečiaus vienybės vis nėra.

Lapkr. 15 d. buvo susėję tūlų 
draugysčių valdybos pasitart 
kaslink vienybės visų lietuvių 
šelpimo darbe ir laisvės išgavi
mo. Kadangi tarpe susirinkusių 
atsirado ir priešingų, tai tas dar 
bas tapo atidėtas ant toliasnio 
laiko. Lietuvos Paukštelis.

Įžanga.
šiandieninė visuomeniška mo

kykla yra turčių klesos diktatū
roj, kur ir tarnauja vien tik jųjų 
pačių klesos reikalams. Mokyk
lose kaip ir posenovei viešpatau
ja dar tikėjimiški prietarai, tik 
biski kitokioj formoj. Mokinant 
didesnė dalis laiko pašvenčiama 
tam, kad įskiepius į jauną vai
kučių sielą patriotiškus siekius, 
kas yra pragaištinga darbininką 
klesai. Aplamai žiūrint, dabartį 
nės mokyklos'liūdnai atsiliepia į 
darbo žmones; pasaulėžvalga per 
statoma klaidingai, žmonių kksi 
niai skirtumai slepiami, augštos 
idėjos ir prakilnus užmanymai 
žlugdomi, arba laikoma po drau
sme.

šiandieninės mokyklos tikslai 
-— žmogžudži avimo lavinimas! 
Mat ritą viską atsiliepiant i Balwin*Wallace  kolegijos kiemas ir namai. —Berea, Ohio.

kėjo griebtis už svarbių dalybų 
ir pasiimti tuomet, kuomet bu
vo galima. Bet visokį nesusipm 
timai užėmė vietą, o svarbieji 
kalei tapo apleistais. Pradėjo 
nesutikti net tos pačios srovės 
veikėjai katalikai ir iš jąją prar 
sidėjo tvertis dar nauja partija

būtent žmonių Pažangos Par
tija ir jie Užsiėmė savo partyui- 
škaisiais reikalais. Darbas buvo 
ne dėl Lietuvos, bet dėl partiją- 
Tarybos veikimas pasidarė nežy
miu ir taip tęsėsi iki garsiojo 
Lietuvių Seimo. Su seimu tikė
tasi, kad dalykas bus tinkamai 
išrištas ir lietuvių darbas dėl la
bo Lietuvos bus panaujinta*  
neujomis spėkomis. Bet veltui
Seiman suvažiavo žmonės ne pri-;.nj 
tyrę, ne nusimanantieji apie veįr- 
kalus ir nesugebėjo atkreip*i  
domos į svarbią įstaigą ir užtvir 
tinti ją — priduoti autoriteto. - 
Vėliaus man teko išvažiuoti ir ne 
žinau kaip ten daroma — tikiu, r - 
kad iš paklaidų ten lietuviai mo*  ..*.-;

■ (Tąsa ant pust 4, kak 3)
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MITOTT CYVFNTMft naudos. Tokiu budu visuo- 
nUOŲ iLlilllv [menės progresavimas nesustoja, 

nors jį vis trukdo, sulaiko. Žino
ma tie, kurie supranta tą daly
kų stovį privalo .elgties taip, 

■kad'tas trukdymas vis darytųsi 
silpnesniu.

Reikia manyti, kad ši karė 
išdalies permainys visuomenį 
gyvenimą, — permainys net pa
matines pažiūras į gyvenimą. 
Kartu persimainys ir tų dviejų 
rūšių mokytojų veikimas. Nė
ra abejonės, kad užsilikę musų 
gyvenime anachronizmai turės 
galop pradingti, ar bent žymiai 
susilpnėti. Lietuvių visuomenė 
ineis į naujas gyvenimo ir vei
kimo vėžes. Prasidės nauja 
era.

Tečiaus lietuvių visuomenė, 
bent ta jos dalis, kuri gali šiek- 
tiek orientuoties gyvenimo klau
simuose, turi stengties žengti 
pirmyn — prie to galutino tiks
lo — prie laimingesnio ir tobu- 
tesnio gyvenimo, prie vienybės, 
prie tikros šviesos, — kartu trau 
kiant paskui save ir tą plačiąją 
minią.

ANACHRONIZMAI
_____Musų draugijiniame gyvenime 

daug pastebiama tokių dalykų, 
kurie jau yra atgyvenę savo 
laiką ir kurių palaikymas tik 
trukdo nuosekliam veikimui. 
Taip lietuvių visuomenė iš vie
nos pusės stengiasi savo darbais 
susilyginti su augštai kulkuroje 
pakilusiomis tautomis, iš kitos 
gi pusės parodo, kad ji nelabai 
dar toli yra nužengusi nuo seno
vės laikų, kuriuose viešpatavo 
įvairios rųšies prietarai ir žemi 
inpročiai. Tokis dalykų stovis, 
tie anachronizmai musų gyveni
me, labai daug trukdo visam mu
sų tautos kilimui.

Tie atgyvenusieji savo laiką 
apsireiškimai bei anachroniz
mai tankiai mus pastato prieš 
kitas tautas nelabai smagiame 
padėjime, kaip kada net ir visai

'' ant žemo kultūros laipsnio. To
kį apsireiškimą mes matėme 
Lietuvoje, tą mes pastebiame ir 
čia tarpe savo vientaučių.

Jau nekalbėsime apie visokius 
“Burtus ir tiesiog juokingus in- 

pročius, kuriuos galima paste
bėti gan tankiai lietuvių visuo
menėje ir lietuvių šeimynose. 
Prisiminkime tik apie tuos ana
chronizmus, kurie viešpatauja 
musų draugijose, viešame musų 
gyvenime, kur reikalingas sutar 
tinas visų veikimas.

Pirmiausiai reikia pastebėti, 
kad musų žmonės paprastai ne
gali atskirti, padėkim, kūniškų 
bei medžiaginių reikalų nuo dva
sinių bei protinių, tikybinių nuo 
apeiginių, asmens nuo jo veiki
mo prasmės, net, galop, gero nuo 
blogo.

Ypač daug nesusipratimų iškį- 
la tikybiniuose santikiuose. — 
Juk prasta ir tamsi minia — 
feti savo rųšies vaikai, • kuriuos 
privalo mokinti jų perdėtiniai, 
tėvai, įvairios rųšies vadovai. 
Kaip vaikai viskuom indomauja, 
taip ir , tie neapsišvietę žmonės 
stengiasi daugiau patirti, dau
giau suprasti, giliau pažvelgti.

Iš vienos pusės tiems žmo
nėms prisakoma aklai tikėti į tą, 
kaip jiems pranešama, nesigi
linant į tikrą reikšmę ir paėji- 

' mą skelbiamų dalykų. Jiems 
nurodoma, kad priešingame kar
te j4e gali užsitraukti ant savęs 
nepalaimą, prasižengiant prieš 
pamatinius kiekvieno tikinčio 
žmogaus prisakymus.

Iš kitos gi pusės tai tamsiai 
miniai skelbiama visai priešingi 
dtalykai, prisakoma į nieką neti
kėti, nieko neklausyti ir nesi
skaityti su įsigyvenusiais žmony 
se pripratimais, su prigijusio- 
mis tradicijomis ir tt.

Taigi pirmosios rųšies moky
tojai neduoda tai tamsiai miniai 
kilti susipratime, neleidžia jai 
pažinti gamtą ir jos įstatus ir 
trukdo, galop, suprasti grynai 
tikybinius bei sielos dalykus, 
nedaleidžiant žmogui pažinti sa
ve ir kas aplinkui jo dedasi, slug 
dant susidraugavimo, vienybės 
ir meilės jausmus. Tie mokyto
jai prasižengia prieš gamtos 
ir grynos tikybos įstatus. Tie
sa, jie, bent didžiumoje, nesiva
dovauja blogais ir visuomenei 
kenksmingais siekiais, tečiaus, 
padėkavojant netikusiam ekono
miniam sutvarkymui, negali-ne- 
įstengia veikti taip, kaip ištiesų 
jie privalėtų veikti. Jie, lyg ko 
tai prisibijodami, visai net nesis
tengia išeiti iš nikais padengtų 
klampynių.

Antros rųšies mokytojai bei 
vadovai, nesuteikdami savo mo
kiniams bei tiems tamsiems žmo 
nems nieko pozitivio, nieko tikro 
ir išaiškinančio dalykų stovį, nie 
ko prakilnaus ir pavyzdingo, vi
sai išstumia juos iš lygsvaros ir 
priverčia juos pačius jieškoti 
sau tiesaus kelio, stengties sava
rankiai išaiškinti įvairius gyve- 
■frno klausimus.
R Abiejų rųšių mokytojų elgi
mąsi pats per save neneša nau
dos. Tečiaus pati gamta prisi
deda prie stūmimo pirmyn ir to- 
bofinimo savo tvarinių. Prieg- 
tau, patsai skirtingumas nuo
monėse ir mokinime tų dviejų rų

DAILA IR PAŽIŪROS.
Daila — plačioje to žodžio 

prasmėje — neturi partijines 
spalvos — ji universališka. 
Dailos tvariniais gerėjasi visi, 
nežiūrint tautos, tikybos, parti
jos. Kas ištiesų dailu — tas turi 
pasidaboti kiekvienam. Pavyz- 
din, paimkim pirmiausiai muzė- 
jų, kur telpa garsių pasaulio 
skulptorių ir piešėjų tvariniai. 
Tame muzėjuje atsilanko įvai
riausių rūšių žmonės, kurie ski
riasi ne tik tautišku žvilgsniu, 
bet tikyboje ir pažiūrose. Te
čiaus visi grožėjasi dailos genijų 
veikalais — žinoma, gali skirties 
tik apvertinimas bei supratimas 
tų veikalų.

Tūkstančiai žmonių klauso 
koncerto garsių muzikų ir daini
ninkų. Tarpe tų klausytojų ran
dasi visokių tautų, tikybų ir pa
žiūrų žmonių, tečiaus visi ati
džiai ir su didžiausiu užsiganė- 
dinimu klausosi ir seka gražius 
tonus, švelnius akordus, saldžias 
ar paslaptingas melodijas, — 
visi jaučia patenkinimą, nes tai 
tyra daila.

štai gražiai išdabintoje bažny-
ė’.oje artistiškai griežia vargo-
riais. o pilnai išlavintas choras 
puikiai atlieka įvairios rūšies 
giesmes. Kas gali nesigerėti 
tuom viskuom? — Gal tik ar
šiausias fanatikas-siauraprotis. 
Daleiskim, kad į«tą bažnyčią 
ineis kraštutinis bedievis, kuris, 
vienok, šiek-tiek nusimano dai
loje, tai jis liks nustebintas var
gonų melodijomis ir gražiu gie
dojimu. — Jis gėrėsis savo sie
loje, lygi r užmiršdamas, kad jis 
randasi šventinyčioje, kurios,

los. Tai labai skaudus apsirei
škimas musų gyvenime.

Bet ypač skaudu tas, kad mu
sų tikybos mokytojai ir šulai, 
kurių užduotimi yra skleisti ir . 
■auklėti—žmonyse — neskiriant - 
tautų, tikybų ir partijų — suti
kimą, vienybę ir meilę, daro kaip j 
tik priešingai. Tie vadai ir mo- . 
kytojai, kurie turėtų kelti tyrą 
dailą, idant su jos pagalba pa
stūmėti plačiąją visuomenę prie 
doros, apšvietos, prakilnumo ir 
viso to, ką skelbė krikščionybės 
įsteigėjas ir artimiausi jo pase
kėjai, stengiasi ant dailos orga
nizacijų, ant dailos tvarinių už
mesti partijines dėmes, pažiūrų 
skirtingumo šešėlį. Taigi jie, 
vieton panaudoti dailą suvieni
jimui žmonių ir inkunijimui tar
pe jų meilės ir sutartino veiki
mo, skirsto juos, erzina ir kartu 
demoralizuoja.

štai, pavyzdžiui, paimkime dai 
los organizaciją, “Clevelando lie
tuvių teatrališką chorą”, kuris 
įsteigtas “apšvietimui lietuvi
škos jaunuomenės Amerikoje, o 
ypatingai Clevelande, ir turi tik
slą, kad kiekvienas, priklausan
tis prie tos draugijos, apsišvie
stų protiškai ir išlavintų savo 
prigimtą kalbą, taipgi lavintųsi 
fiziškai, muzikališkai, o labiau
siai, kad butų gražiu paveikslu 
visuomenei iš Tėvynės praėju
sių laikų ir teiktų kiekvienam lie 
tuviui prigimtinius tautiškus 
jausmus gražiomis dainelėmis ir 
apšvietos veikalais.”

Kaip puikiai skamba tos dai
los organizacijos uždaviniai bei 
pasiryžimai. Apšvieta, muzika- 
lis lavinimąsi, tėvynės meilės 
kėlimas ir drutinimas.....

Ir štai tos pačios organizaci
jos įstatuose — III skyriuje — 
skaitome paragr. 10: “Kiekvie
nas narys turi atlikti velykinę 
išpažintį kiekvieną metą, ir po 
Šv. Trejybei pristatyti paliudiji
mą, jog atliko.” Pragr. 11 
skamba sekančiai: “Narys, ai
škiai datirtas bedieviu ir prie
šingu šv. R. Katalikiškai bažny-‘ 
čiai, ant pirmo susirinkimo bus 
išbrauktas iš draugijos.”

Ištiesų sunku suprasti, kuomi 
vadovaujasi ta dailos organiza
cija ir kas tvarkė jos “įstatus”.
— Ar galima tokią draugiją
pavadinti tyros dailos ir apšvie
tos organizacija?
Juk privesti “įstatų” punktai vi
sai nesutaikinami su dailos prin
cipais, nekalbant jau apie pla
taus logiškumo dėsnius.

O juk panašių draugijinių ne
sąmonių ant kiekvieno žingsnio. 
Laikas mums suprasti tyrą dailą 
ir organizuoti tikras dailos drau
gijas ar chorus...

Ne. —

štai ką musą draugijos remia, 
kuomet yra daug prakilnesnių 
ir būtinai reikalingų paramos 
dalykų.

Apart to, draugijos visai betilę 
sliai padaro kitų iškaščių, sau ir 
žmonėms.

Musų bendradarbis p. Zyku- 
tis išskaitliuoja tokias išlaidas 
ir jos yra sekančios.'

Svetainė — $15; dovanos (ke
letas) nuo $2 iki $10 — apie 
$20; kiti iškaščiai apie $10, —
turime jau $5K Jei apie 200” 
ypatų bus su kaukėmis, jiems . 
abelnai pasidaro išlaidų apie . 
$300 už drapanas.

Matote, kas dovona ir kiek pi- ; 
nigų išmetama dovanai viso- • 
kiems svetimtaučiams už tokias ; 
drapanas, kad laimėjus mažą 
dalelę tų $20... Abelnai, jei drau- , 
gija iš tokių balių gauna pelno . 
(nuo įžangos ir tt.) apie $150, 
tuo tarpu lietuviai, remdami to
kį prastą draugijos sumanymą, 
iš savo kišenių išmeta apie $350, 
priskaitant svetainę ir kitas iš
laidas.

Ką draugijos turi daryti ? Ren 
girnas balių vadinama kulturi- 
šku darbu; antra, tai daroma pa
didinimui jos iždo.

Kultūros pakėlimui lietuvių 
tarpe galima ir privalo darbuo- 
ties kitokiu budu. čionai nuro
dysime keletą jų, ir tie visai su
tiks su draugijų konstitucijų 
punktais.

1. Rengti paskaitas ir skirti do 
vanas už jų parašymą.

2. Paskelbti konkursą už para-' 
šymą didesnių veikalų.

3. Užsiduoti tikslą rėmimo ir 
platinimo kokio nors laikraščio.

4. Paremti talentuotus jau
nuolius, einančius augštesnį mok 
slą.

5. Rengti teatrus ir koncertus.;
6. Skirti dovanas geriausioms : 

lošikams ir dainininkams.
Tai yra menki ir lengvai išpil- j 

domi dalykai, bet jie sykiu padės Į 
išpildyti draugijų įstatus bei 
tikslus.

Teatrai ir koncertai (su šo
kiais arba žaislais pabaigoje), 
šalip kultūriškos vertės, turi ki
tą naudą — jie neša draugijai

VOKIETUOS KANCLERIS 
APIE LIETUVĄ.

Lapkričio 29 d. naujas Vokie
tijos kancleris grafas Georg 
v. Hertling laikė savo įžangia- 
mąją kalbą Reichstage. Pir
miausiai jis pažymėjo, kad jis 
yra pasirengęs pradėti su Rusija 
taikos tarybas taip greitai, kaip 
tik rusų valdžia prisius savo in- 
galiotinius į Berliną.

Kaslink Lenkijos, Lietuvos ir 
Kurliandijos grafas v. Hertling
išsireiškė sekančiai: “Mes pa
gerbiame tų kraštų gyventojų 
apsisprendimo teises. Mes lau
kiame, kad jų gyventojai patįs 
nustatys valdymosi tvarką bei 
valdžią, atsakančią jųjų sąly
goms.”

Taigi dar kartą’ vokiečių val
džia pažymi, kad ji yra pasiry
žusi skaityties su lietuvių reika
lavimais kaslink išgavimo Lie
tuvai pilnos laisvės. Kadangi 
Vokietija pradeda taikos tary
bas su Rusija, tai ir išrišimas 
Lietuvos klausimo

skas reguliuojama kortelėmis, 
bet maža iš to naudos, kad daik
tų nėra.* ”

Toks buvo dalykų stovis 
viešpataujant” Kerenskiui. Da
bar, paėmus valdymo vadžias 
bolševikų, vadams, dalykai kryp
sta kiton pusėn.

MOKYKLA POLITIKA 
IR RELIGIJA.

SĄJUNGIECIŲ BAZARAS 
NEW YORKE.

Lapkr. 24 d. atsidarė sąjun- 
giečių bazaras, kuriame ir lie- 
tuviai turi savo skyrių. *‘V. L.” 
sekančiai perstata tą bazarą:

“Bazaras labai puikiai įreng
tas, ypač savo gražumu stebina 
šokių svetainė. Ir ko čionais 
nėra, tai galima sakyti, jog ta 
ir pasaulyje nėra, čionai — tai 
tikras tautų sumaišymas, čia 
franeuzaitės, italės, armėnės, 
persės, lietuvaitės vaikščioja pa
sirėdžiusios savo tautiškuose 
drabužiuose....

“....Lietuvių skyrius turi gana
netolimas. daUg gražios vietos. Labai pui- 

Nauja rusų valdžia, su maksi- kjai viskas išpuošta. Lietuvių 
malistais priešakyje, yra galuti- dailės skyrių tvarko artistas ži
nai pasiryžusi pertraukti karę, leika iš Chicagos. Lietuvių bu- 
Iš rusų pusės visai nesigirdi rei- da užima daug vietos ir turi iš- 
kalavimo kaslink atgavimo Len- vaizdą pilies. Subatoje dar ne- 
kijos, Lietuvos ir Kurlandijos, buvo mus būdoje įrengta resto- 
taigi galimas daiktas, kad Lietu- racija * lietuviškame miške, 
va gaus plačią savivaldą ar savo Lietuvių skyrius pasižymi savo 
rųšies neprigulmybę po Vokieti- daiktų turiningumu, ypač visų 
jos globa. akis atkreipia lietuvaitės — ver-

---------------- pianti ant ratelio ir mezganti
BOSTONIEČIAI SUBRUZDO.iu0Stą’ Tlktai daiktM stoka...

i DELEI VISUOTINO SEIMO. “Lenkų skyrius toli atskirtas 
So. Bostono lietuvių laikra- nuo lietuvių. Jie turi keturis 

ščiuose pranešama, kad vietos kartus mažiau vietos, neturi sa- 
Ukėsų draugija susirinkime lap- vo budos, o tik,dvi vitrinas. Jie 
kričio 18 d. išrinko komisiją (iš *r nieko neturi išstatę, apart ke- 
trijų ypatų) ir pavedė jai sušauk '**1  lėlių.”
ti visų vietos ir Bostono apielin- Lietuvių Diena bazare bus 
kės draugijų atstovus ir kartu gruodžio 8 d. Tą dieną dainuos 

! suorganizuoti komitetą, kuris ru milžiniškas lietuvių choras, vado 
! pintųsi Visuotino Amerikos lietu vaujant komp. St. Šimkui ir K. 
; vių seimo reikalais ir ruoštų rin- Strumskiui. šokius vadovaus 
! kimams dirvą. Greitu laiku ma- komp. Mikas Petrauskas.
■ noma sušaukt Bostono draugijų, 
j ingaliotinių susirinkimą.

Taigi matome, kad visose di
desnėse lietuvių kolonijose pla
čiai ir tvirtai kalbama ir svar
stoma apie reikalingumą sušauk! 

pelną. Todėl nėra 'visai reikalo. ti Visuotiną lietuvių seimą. Lai- 
rengti betikslius balius arba ma-; kas labai svarbus.
skaradus su dovanomis už tai., veikti sutartyje uoliau ir nuo- 
kas musų gyvenime skaitoma : sekliau, nes Lietuvos dalykai rei 
mažu ir žemu dalyku. • kalauja greito veikimo.

Rengimas teatrų ir koncertų ; 
duoda progą jaunimui lavinties į 
ir sulaiko jį nuo kitokių išeigų. 
Jaunimas žinodamas, kad draugi 
ja skiria dovanas už geriausį su
losimą, už geriausi dainavimą, 
dės‘pastangas patobulinimui sa
vo teatralio arba dainavimo ga
bumo. Draugijai tuo tarpu pri
klausys garbė už parėmimą jau-

Y. M. C. A. APIE LIETUVIUS.

“Dirvos” redaktoriui atėjo 
laiškas iš Boston, Mass.. nuo Y. 
M. C. A. State Executive Commi 
ttee of Mass. and Rhode Island.

Visi privalo Laiške rašoma štai kas, ir pa- 
.. • _ duodama penketas klausimų, ku-

- - - riuos redakcija pasistengė at
sakyti :

“Gerbiamasis Tamista:—
“Kaipo autoritetas visuose lie

tuviškuose klausimuose, jūsų 
num. til vardas paduota mums, iš kur 

po vieno įžymaus veikėjo lai- tikimės gauti sekančiuose klau- 
škas, kuriame išreiškta keletas simuose informacijų.
indomių minčių, štai svarbes-

INDOMUS LAIŠKAS.
Paskutiniame “V. L.’

nes to laiško vietos:
“1. Ar šioje šalyje gyvenan

tį lietuviai rengiasi grįžti atgal

Antrajame Lietuvių mokytoją 
suvažiavime, tarp kitų dalyke, 
buvo svarstomu ir sprendžiama 
du šių dienų mokyklos iškeltu 
klausimu: a) mokykla ir politi
ka ir b) mokykla ir tikybos mok
slas.

Del šitų dviejų dalykų daug 
buvo kalbėta, daug spyriuotask-----
del jų Suvažiavimas turėjo dvi 
griežtai priešingi nuomoni. Ga
lų gale daugumos balsų šiaip 
buvo nusakyta:

L Mokytojui ir mokytojų or
ganizacijai negali būti vis viena, 
kokia yra krašto politika: mo
kyklos ūgis ir gerovė stipriai su
rišta su visu krašto gyvenimu ir 
su visa krašto politika. Vieša
jame gyvenime mokytojas tas 
teturi paturėti politikos sroves, 
kurios gina kultūros, mokyklos 
ir mokintojų dalyką. Taigi šio 
antrojo Mokytojų Suvažiavimo 
šiokia tegali būti del politikes 
rezoliucija:

a) Mokytojų organizacija yra 
tam tikro darbo žmonių bendre- 
vė. Mokytojų organizacija ne
turi ginti vienos kurios partijos 
arba srovės reikalą. Betgi orga
nizacija, rupindamosi krašto kul 
turos ir švietimo reikalais, nega
li iškęsti nepalaikiusi tas politi
kos arba šiaip viešojo gyvenimo 
sroves, kurios visų daugiausia 
rūpinasi ir moka pasirūpinti ar
ba daugiausia padaro mokyklos 
ir mokytojų reikalui, ir nepalai
ko viešajame gyvenime tų sre- • 
vių, kurioms šis kultūros ir švie
timo dalykas yra niekniekis arba 
visai nerupi.

b) Santikiuose su mokinių tė
vais ir su pačiais mokiniais — 
mokytojui visi žmonės lygus.. 
Turėdamas darbo su mokinių tė
vais, kaipo tėvais, ir dirbdamas 
mokykloje. mokytojas negali 
skelbti ir propaguoti vienos ku
rios partijos katekizmo—jis rupi 
naši visur čia kultūros ir mokyk
los reikalu, čia jis — bešalis, vi
siems reikalingas, visiems lygus, 
visiems artimas, savas žmogus.

II. Nesileisdami šiuo tarpu į 
neaiškią mums tolimąją ateitį. 
— neaišku mums Lietuvos atei
tis ir viešojo jos gyvenimo tvar
ka, — mes, antrojo mokytojų 
suvažiavimo nariai, išrandame, 
jog religijos mokslas praded:.- , 
moję mokykloje yra dalykas auk 
lėjamas. ir todėl šiokią del reli
gijos mokslo tepriimame ręzc- 
liuciją pradedamąjai mokyklai:

JĮ,

‘Iš gaunamų nuo Jus laišku, o dideliais būriais?
taipgi ir iš “V. L.” (kurios pa- “2. Kaip jus manote apie ėko-

kaipo tokios, jis nepripažįsta. j 
Paimkim toliau tyros poezijos 

veikalą. — Kokios tikybos ar 
pažiūros žmogus jį neskaitytų — 
kiekvienas bus juomi užganėdin
tas. kiekvienas jaus malonumą, 
gražumą, prakilnumą.

Galop pažvelgkim į dailos ar 
muzikos mokyklą. — Joje mo
kinasi įvairių tautų, tikybų ir 
krypsnių mokiniai. Mokytojau
ja irgi visokių rųšių mokytojai. 
Vienok niekas negali užmesti, 
kad ten netikusiai sutvarkyta, 
kad ten mokiniai atlieka blogą ar 
kenksmingą darbą....

Taip mes matome, kad tyra 
dalia stovi augščiau už viską — 
ii vienaip dabina kiekvienos tau
tos narį, kiekvienos tikybos pa
sekėją, kiekvienos partijos ar 
srovės šalininką.

Tą mes visados privalome tu
rėti omenyje, ta nuomone mes 
turėtume vadovauties musų gy
venime. Vienok kaip gaila, kad 
musų žmonės, musų vientaučiai, 
taip yra persisunkę partijiniais 
bei pažiūrų nuodais, kad jiems 
net tyroje dailoje dailos tvari
niuose, dailos mokyklose — vai
dinasi partijines ar srovinės 
šmėklos ir tamsus šešėliai.

Musų žmonės-, sufanatizuoti iš 
dviejų kraštutinių pusių, negali 
net kartu lavinties tyroje muzi
koje — negalį sutverti choro, į 
kurį ineitų visų trijų srovių na- 

—-------- , .... riai, negali kartu mokinties, dai-
Sr Mokytojų išeina visuomenei navimo, muzikos ir teatralės dai

BAU AI IR DOVANOS.
Amerikoje esančios lietuvių 

draugijos savo įstatuose turi pa- 
ribriežę platinti apšvietą savo na 
rių tarpe bei paremti kiekvieną 
kultūrišką darbą, dirbamą lietu
vystės naudai.

Tečiaus tų draugijų veikime 
tokie prižadai lieka tiktai priža
dais, o darbą daro net visai prie
šingą. Norime atkreipti domą 
į rengiamus balius, kuriuose ski
riama dovanos už šokius.... 
Antros rųšies baliai, kurių būna 
rečiau, — tai kaukių arba ma
skaradų baliai, čia stengiamasi 
pagarsinti kuodidžiausias dova
nas, kad tik daugiau pritraukus 
žmonių.

Pažvelgus į tokį musų "kultū
rą remiančių” draugijų darbą, 
matome, ką jos remia savo pini
gais bei ką pakelia savo skiria
momis dovanomis.

Rengiant balių ir skiriant do
vanas už šokius, reikia žinoti, 
kad tas dovanas laimėjo tik pra
sčiausio*  rųšies žmonės, kuriems 
nieko kito, šalip darbo, gyveni
me ir neapeina, kaip tik, sulau
kus kokio baliaus, šokti. Tokie 
žmonės, galime žinoti, ir šokt 
geriausiai moka. Tas pats yra 
ir su maskiniais baliais bei dova
nomis geriausiai pasirengu
siems. Prakilnesnis vyras arba 
mergina neužsiima tokiais daly
kais, — tam yra tiktai betiksliai, 
kurie, neturėdami ko veikti, ma
skuojasi ir nori tuomi pasidi
džiuoti.

mmo ir įvedimą gyveniman tik-Įstarajj mėnesį visai negavau) nominį padėjimą, Lietuvoje bei 
rai kultūrinio darbo. man darosi aišku, kad jus ame- sąryšį su Rusais,Vokiečiais?

rikiečiai neturite menkiausio su- ‘<.3; Iš kokiu kitu ša]tiniu ga. 
pratimo apie dalykų stovi Rusi- lima gauti tikriausias informa- 
joje. Jus turbut manot, kad jei apje Lietuviu emigraciją ir 
Mikė iškraustytas į Tobolską, imigracija9
tai rasai pavirto angelais Jus „4 Ar jUrti
netennnga. persu, atot sau klau- kMs lietovjšku |ajk ju 
sima abelnai ir lietuvių ypač. j,i,x ....... ... ‘ . , , , ... .. t „ daktonais šioje salyje?šitame dalyke, kas tikėjosi nuo 
rusų liberalų visokių molonių ir 
palengvinimų, tiems prisiėjo la
bai ir labai keisti savo nuomo
nes. Paskelbtas Kareivių ir Dar 
bininkų Tarybos principas apie 
tautų apsisprendimą pasirodė 
tik akių apdumimu.
šiomis dienomis išaiškino mini-

P-as Zykutis paduoda vieną 
sumanymą. Jis rašo: “štai. Cle
velande bus net keli kaukių ba
liai; rengėjai jau net prisibijo 
lenktynių. Tegul norintieji pasi 
džiaugti kaukėmis pasiganėdi- 
na vienu atsibuvusiu; bet ateity
je draugijos, manančios rengti 
tokius balius, lai perkeičia išank
sto į lenktynes (kontestus) 
straipsniais, eilėmis, dainavimo 
bei muzikos srityje gabumais.”

Tas sumanymas paliečia vie
tines, Clevelando draugijas; bet 
tas pritinka ir kitų miestų drau
gijoms, kurios ką nors panašaus 
irgi gali padaryti.

Tiesa, į šitokias lenktynes 
daug kas negalės stoti, kaip sto
ja į kaukių lenktiniavimą. Bet 
vis draugijos jausis atlikę pra- 
kilnesn bei didelės svarbos darbą 
jei dovanas paskirs už raštus ar- [ Toliau, anot Kerenskio, — Vii- su kuriais Y. M. C. A, 
ba teatralį gabumą. ... — .................. *—-

štai nesenai Clevelando anglai 
nusprendė surasti porą gabiau
sių visame mieste dainininkų. 
Iš daugelio ėjusių ant kontesto 
ir gavusių dovanas galiaus tapųj^^jžmonės ir 
apspręsta. Ar ne prakilniau bu-1 nuo j isko galima laukti, ^t 
tų Clevelando draugijoms tas ir-, mažai kOiger<>.
gi padaryti ir pasiskelbti, kokius1 
gabiausius savo tarpe šiame mie 
ste turi dailės mėgėjus ir kt?

a) Mokykloje vaikas, tarę 
kitų dalykų, eina ir religijos 
mokslą.

b) Religijos mokosi tie vaikai, 
kurių tėvai arba globėjai to nori 
ir reikalauja.

c) Religijos moko mokykloje 
tam tikras kunigas arba ben
drųjų mokyklos dalykų mokyto-
jas.

''“5, Ar gera butų paprašyti lie
tuviškų laikraščiu, kad jie pa
skelbtų savo skaitytojams savo 
rūšies “straw vote” reikale imi-
gracijos ir emigracijos? 

“šio klausimo svarba privertė 
Ta aiškiai mane sutrukdyti jūsų laiką.

_ „ _ ‘ . G. W. Tupper.”
steriu pirmininkas" Kerenskis Gavusi tą laišką, “Dirvos” re- 
taip ‘ vadinamame pasitarime (Iakcija atsakė ant tų klausimų 
Maskvoje, čia jis aiškiai paša- ir Pridavė Jiems visV vadovau
ki kad kitataučių reikalavimai Įančiųjų musų laikraščių antra- 
Rusijoje gali būti užganėdinti ne sus-
kitaip, kaip “kardu ir krauju”.... Geistina butų, kad laikraščiai. 
__________1.“T, valdyba 
nius ir Kaunas — tai “iškoni rus turės kokią susinėsimą apie 
skije goroda.’” lietuvius, pasistengtų suteikti

pilnas informacijas, nes. kaip ga 
“....„„Bolševikų bene bus syar- ,jma suprastU y. M. C. A. steng- 

biausia partija. Nors jie dau- sjg |jetuvjams pagelbėti, kuomet 
giausiai viską idealizuoja, bet jje rengsjs grįžti į Lietuvą karei 

pasibaigus. Tas butų labai ge- 
: rai, nes musų žmonės apsilenktų 
[visokio išnaudojimo, kas, be abė-

d) Bendrųjų dalykų mokyto
jas, kurs nesutinka mokyti reli
gijos ir kuriam nėra pavaduoto
jo šiam dalykui mokykloje^ kelia 
si arba yra keliamas į tokią mo
kyklą, kurioje nereikia jam dė
styti religijos mokslo.

Pažymėjimas. Organizacija, 
kuri del religijos mokslo kelia 
mokytoją į kitą vietą, paveda 
jam tokią kitur mokyklą, kurios 
sąlygos yra ne menkesnės del 
negalėjimo ar nemokėjimo dės-' 
tyti religijos mokslo mokytojas 
nieku budu nėra baudžiamas.

e) Religijos mokslo, kaip ir ki 
tų mokslo dalykų, vadovėliai tu
ri būti rašomi taip, kad jie tik
tų auklėjamam mokyklos daly
kui, — taip, kaip to reikalauja 
mokslinė pedagogija. Religijos 
mokymas mokykloje eina tais 
pačiais pedagogijos diktuoja
mais metodais, kuriais eina ir ki
ti tolygus mokslo dalykai.

šituodu mokytojų suvažiavi- 
1 mo nusprendimu nepateko į Lie-, . . ikv nusprenuimu nepaieKO } vie- •1 « vūnaimas dar visai jo, prasidėjus didelei emigraci- tuvių mokytojų sąjungos įsta-

neaiškusVnors aiškėja. Rusijoje jai ir imigracijai, pradės apsi-|tus tik del to, kad juodu nėra
I _i_u— “:W*’” V“'* " roiValin. 1 dabar tik reikia sukties gerai, tai i reikšti.

<rn« bet” ios turi būti skiriamos itikrai laimėsi. Nekurie garbus1 prie to, kaip mutyt. Y. M. C. 
prakilniem, tikslams. Juk labai ™kgal?a." C* 10non ,r k,tok“’ 7m"1 apIe 

a A ____ .m_ Prie tokiu onKiauso ir d. Miltinayra lengva tuo pačiu budu para- J-, Pri« toki*> PriMk,?u’° ir I
ginti prakilnesnę jaunuomenę Bu^’ kun®l"už ““^rnavi-j Lietuviams, gyvenantiems 
stengties laimėti dovanas už kul dave net Naugardo k°nnsa- Amerikojet taipgi patartume at- 
turišką darbą, ant kurio dauge-Į™ (t’ ^•.5u^e™atona.28r-vfi ) kreipti domą į bent kokį paskel
bs yra padėjęs daug triūso ir^v,et^’ K,tl g, dl’auRai ,r^ ^' bimą, nes, gal būti, ta didelė 

kia panašių dovanų.vargo. 1 r •
Draugijos, kurios pasibriežėte

ro taip manote! l“ —-JS! -SSi apie ateivyatę, •

įstatų dalykas: Sąjungos 
nariams yra juodu žino- - 
tinu ir brangintinu tik kaip du 
svarbiu mokytojų nusprendimu. 
Apie politiką ir religiją patįs 
Sąjungos įstatai nekalba tik de! 
to, kad a) politika yra ne mokyk 
los dalykas ir b) Sąjungos įsta
tai, nekalbėdami apie kiekvieną 
mokomą mokykloje dalyką sky
rium, nekalba nei apie tikybos 
mokslą joje.

juodu
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Ką rašo d-ras J. Šliupas
APIE “LIETUVOS ATSTATY

MO BENDROVĘ”.

£ — Valio, Lietuvos Atstatymo
Bendrovė! Draugai, imkitės į

< darbą! Jūsų triūsas atneš mil
žinišką naudą! Taip puikiai su- 

t manymas tinka! Po kares pabai 
gai Bendrovė turės labai platų 
lauką. O kad ir milijonus sudė- 

- tumet, nebus perdaug. Dabar 
vedu tarybas ir bene gausiu už
sakymą ant 40.000 porų čevery- 
kų. Kaip tik viskas susitvarkys, 
tai gal kablegramu prisiųsiu tą 
užsakymą Bendrovės rankosna. 
Bet gavę užsakymą, mėginkite 
atlikti kaip geriausiai galima. 
Ponas R. Karuža savo užmany
mu prisitarnavo Lietuvai dau
ginus, negu kas dabar įspėti gali.

Gaila, kad čion neatvykau pe
reitąjį metą. Valdžiai baisiai

Egį

sumanių darbininkų. Kad taip 
yra, duosiu dar pavyzdžių.

“Stebėtina, kad Lietuvoje dau 
guma malūnų priklausė žydams, 
štai ant Ventos buvo daug ma
lūnų ir vis žydų rankose. Tas 
pat Panevėžyje; labai gerai se
kėsi žydui Rimngolėjp sn pikliu
mi ir šiaip garinėmis mašinomis 
bematant, šaulių miesto pakra
ščiuose Mauša turėjo didelį ma
lūną su nafta varomomis maši
nomis; jis, kaip ir kitas žydas 
Goltz, gaisre palydėjo malūnus, 
ir po tam dar geresnius įsistei
gė. Jie, mat, javus nuo žmonių

tt — Aš šneku apie pirklius 
jaunos kartos, kurie-mokėjo sa
vo kremus vesti Amerikoje, — 
tokie tai ras čion ir pelną ir pa- 
guodonę ir paramą.

Bet neturite miegoti! žydai 
turi kapitalo nemaža ir nori už
griebti atstatymo Lietuvos rei
kalą. Ir rusų miestų sąjunga 
šaukia konferencijas, kiek reikės 
kapitalo, medžiagos, technikų ir 
tt.—Lietuviai—spiriasi ir žinių 
neduoda, pasitikėdami, kad pa
tįs darys, galėdami apačiai jie 
pasitiki Amerikos lietuvių kapi
talų ir šiaip laukia jų pageltos. 
Tat neapgaukite savo brolių tė
vynėje! Renkite Lietuvos At
statymo Bendrovę, kuri kaip ma
tyti, turi didelę užduotį. Kad ir

&

ĮŽ.

r *

supirkdavo ir maldavo pardavi- į kelis milijonus dolarių sudėsite,: 
muL Ir tartokai kaipkur buvo bus neužtektina! Už jusųsuma- 
žydų rankose, ypatingai didelis nymą Tėvynė atsimokės šimte- 
buvo Rubinšteino rankose. Eiliriopai!
Broliai, pasirūpinkite malūnais! Į........................
Ar išpirksiu ar patįs pastatyti i ' 'betu,i'' Atstatymo Bendro- 

pasirūpinkite, nes eion yra tbfe.; vjį skelb(tona 8itą jštrauka g 

, ... į musų didelio Lietuvos mylėtojo :
kapitalo taipgi, nesą aruot javus j nuoširdžiai:
le^ti Liepojon arba Jelgavon kvWia ienills
(Mintaujon) ar kitur, galima pel tajp fr draugijas 
nmgiaus apsiversti juos ant,vte- ie Bendrovės ir.
tos sumalant ir tuomet pardavi- Bvfen dirbti ckonomi.

_ , .... , . nei ateičiai. Neužtenka laikra-;
Rodos reikės .r elevatorių Ja-; šėitlse skelbiamų žinių apie Lie-: 
vams. bent k,ekviename ^vte-|tuvos Neužtenka
te, nors ne po dulelt. o jau dideų | a ka|bu h. mokinirau> _ reikia I 

aktivio darbo, reikia pinigų. ■! 
Pinigai, indėti j Lietuvos Atsta-; 
tymo Bendrovę, negalės pražu-; 
ti — jie neš pelną, jie atliks į 
didelį darbą. Draugystės, kuo-i 
pos, pavieniai žmonės, laikyda- 

.: - imi savo pinigus bankuose;auklė- 
. , ; i ja svetimtaučių korporacijas ir 

siųsdavo; 5jznius> ar ne gerjau tais pi- 

! nigąis auklėti savo pramonę ir 
prisidėti prie išgriautos Tėvynės! 
Atstatymo? j.

Reikalaujant informacijų, į 
kreipties reikia šituo adresu: , 

Lithuanian Development Cor-j 
porati<m, 320 Fifth Avenue, New j 
York, N. Y.

U1VUJ. į g----------------x------------------- ------------------------- ---- - --------------- --- .

reikėjo termometrų ir bučiau ga lis dalykas prieš jus. čia reikia 
Įėjęs gauti užsakymų milijonais 
rublių vertybės. Dabar jau per- 
vėlu.- Miestų sąjungos butų sa
vo pinigais net fabriką pastatę, 
kurs musų tautiečiams butų do
vanai takęs, jei tik jie T>ut u pa- nėjant miltus ir namie ir svetur, 
norėję patįs vesti... Visgi pasa
kyti turiu, kad Bostono lietuviai, 
kurie dirba termometrų fabri
ke, čion galės po karei įsteigti 
dirbtuvę, ir jiems seksis. Tik 
tegul susiorganizuoja, tegul ka
pitalą deda ir tuojaus po karės 
galima bus pradėti biznis, jeigu 
patįs įstengs tokį fabriką įsteig
ti ir termometrus tinkamai dirb
ti. žinoma, vokiečiai eis į lenk
tynes, nėsa ir pirmiaus jie čion 
savo išdirbinius atveždavo; už 
tai reikia būti gerai prisirengus 
ir savo darbą mokėti! Priegtam. 
reikalingus prietaisus, mašinas 
ir tt. reikės iš Amerikos parsi
vežti.

Rūpinkitės darbininkus orga
nizuoti, — tai didžiausis reika
las. Tegul p. Martus nemiega; 
jo darbas yra vienas iš stambiau 
šiųjų.

Lietuvoj atsidarj’s didelė pro
ga bent pardavinėjimui automo
bilių. Turės būti įrengta didžio
ji krautuvė Vilniuje, o šakos 
Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, 
Raseiniuose, Telšiuose, Vilkmer
gėje ir tt. Didesniuose centruo
se reikės garažų, kur mechani
kai užsiiminės automobilių tai
symu. Čion Rusijoje yra dide
lės daugybės sugedusių automo
bilių, ypačiai kariškų, kurių nie-

! tuvos reikalus. Neužtenka gra-

reikės pastatyti uostuose. Prisi- 
rengkite! Prisižiūrėkite Ameri
kos javų elevatoriams, kad Lie
tuvoje nors mažoje skalėje galė
tumėte tuojaus pastatyt^

Viekšnių miestelio žydai mis- 
davo tik pirklyba paukščių; su
pirko žąsis, vištas (ir kiauši-i 
nius), kurkinus ir tt., s' 
Rygon. Iš kitų vietų žydai pul- j 
kus varydavo į Prusus. • Kodėl 
musų žmonės tuomi neužsiėmė, 
—kas juos žino? Gal karępri- , 
jausdami, bevelijo bėgti Ameri
kon ? Kiek girdėjau, tai p. Ser- 
gius Klimas buvęs žirnių pirkly- į 
bą savo rankosna paėmęs ir sta
tydavęs į Liepojų ir Karaliau
čių. žydai, žinoma, labai pikti
nosi jo darbštumu.

Ir farmeriai specialistai bus 
pageidaujami, — beje tokie, ku- ’’ 
rie moka versties tabaku, paukš
čiais, sodais, pieno išdarbiais, 
ir tokie, kurie mokės kenuoti 
ūkės produktus (daryti Canied 
Goods) iš slyvų, agrastų, agur
kų, vyšnių ir tt. Visur speciali
stai bus pageidaujami.

Akyva, kad ir garlaivystė Ne
munu buvo žydų rankose, nors 

___  _ __ . jų laivai baisiai nešvarus ir šlyk- 
kas nemoka sutaisyti — trūksta; ščiai vedami buvo. Amerikoje 
dalių, bet ypatingai mechanikų, i keletas bent lietuvių mokinėsi 
mokančių taisyti. Lietuvoje rei-J jūreivystės, ir jiems tiktų užsi
tęs nedidžių keliavimui automo-;imti taja darbo šaka. C / 

..._______ __________ _—! i., __ ■ • •

AMER1K0S LIETUVIAI PRI
VALO TUOJ SUDARYKI BEN

DRĄ TARYBĄ.

(Tąsa nuo 2 pusi.) 
kinosi ir mato-gi bendro veikimo 

į reikalingumą. Seime-gi nors 
j partijos visos savaip išreiškė 
i Lietuvos ateitį, bet pasirodo, kad 
[jos visos reikalauja ar šiokioj, ar 
j tokioj formoj Lietuvos, sudary- 
j tos ant savitų valstybinių pama- 
:tų ir tokiu budu gi visiems tą 
reikia bendrai atsiekti — reikia 
smagenų! Tai yra reikia tam- 

kės nedidžių keliavimui automo-; imti taja darbo šaka. O kapita- bendro darbo tvarkymui 
biliu o tuomi labiaus važtos ve- la taippat pasirūpinti prisieina “ ^'nimui savųjų reikalų. Ti- 
žiojimui. Be abejones ir komu- 'iškalno. , kiu- kad ten . betuyiai po pasi-

' nikaciją tarp miestelių bent iš ‘ Daug reikėtų šnekėti apie ku- į prieis prie tikrojo da-
pradžios lengviaus vykinama rortų intaisymą. Lietuvoje yra I *̂ k klykąs ten >’ra dar 
bus automobiliais-omnibusais. [ žinomos vietos — Druskininkai ve koks: Rusijos lietuviams gi 
Nepamirškite traktorių, kuriuos Į ir Birštonas. Bet ir ten geros -vra kadir ru-
p. Fordas dirba; tie žemės dirbi-;tvarkos nebuvo. Nuo reumatiz- sams stačiai pasakyti, kad mes

• —n—: t- mo gydyties randasi vietos Pa-’lietuviai su jaisiais nieko neno-
svalyje ir Šiauliuose (čion p. Su- iHme turėd’ Gi mat rus^ valdži.a 
gintas tai mėgino), o nuo nervų ;duoda pašelpa mokykloms, sani- 

- — - ; tarėms įstaigoms ir visokiems

mui bus būtinai reikalingi. Iš to 
galite matyti, kad tai' lietai rei
kalingas yra sindikatas, kurs ___
tokį dalyką visoje Lietuvoje gy- ligų tinka Venta, Papilėje ir jtarems įstaigoms ir visokiems 
veniman įvykintų. Todėl reikia Viekšniuose. Taippat Palanga! muRM komitetams savęs sušelpi- 
jau dabar sudaryti su p. Fordu laukia išmaningos rankos. Gal,muk ^a’ kol kas net ne- 
sutartis ir reikia sutverti tokis j dar ir daugiaus tokių vietų yra, Į Smirna. Ve kame priežastis su 
sindikatas iš žmonių, kurie moka |bet jos pasilieka ar neišnaudo- Į lietuviais jųjų nepatogu- 
automobilius sustatyti, juosi tos, ar netinkamai naudojamos.:•* us kaf J“8 
taisyti ir jais važinėti. Nepra- • čion Amerikos daktarai tegul j galėtumėte padaryti daug. Aš

mes patis. jąį statytume savo 
reikalavimus, bet ir ji pati mus 
klausytų. Vyrai, mokėkime iš
naudoti momento svari>umą, nes 

i gal atsitikt taip, kad galime lai
mėti tik dabar arba niekados! 

į Parodykime, kad mokame pa- 
I žinti ir tvarkytis savo reikalus 
i ir reikalaukime Lietuvos pa- 
: tiems tvarkyti.

“Mums lietuviams besivieni-
■ jant darbui nėra reikalo, kad par 
i tijos savo principuose darytų ko
kius nusileidimus, ne. Reikia 
tik rimtai pasitarti ir pamaty
sime, kad mes visi turime ben
dro darbo ir jį dirbsime. Sura
sime darbo. Faktas, kad Euro
pos lietuviai steigimo Tarytos 

•susirinkime dėl Lietuvos firmų 
beveik jokių ginčų nebūta ir 
priimtos vienodos rezoliucijos. 

Į Amerikiečiai lietuviai turi dar 
Į mažiau partijų ir jie nesurastų 
tų priešginumų vieni prieš kitus. 
Toliaus —■- reikėtų-gi pasistatyti 
pirmu klausimu — mezliavos 
klausimą. Tai yra supranta- 

:miau apsidėti mokestimis dėl 
: Lietuvos reikalų. Kitos tautos, 
pav. žydai jau senai tą padarė. 
Jie kiekvienas nuo savo uždarbio
— pramonininkai nuo ineigų, 
sudėjo milžiniškas sumas. Tuos 
pinigus skolina pabėgėliams šelp 
tis, gi kuomet būvis pasigerins, 
turi būt gražinta vėl į tautos iž
dą, tautos labui. Pas mus lietu
vius Europoj-Rusijoj buvo ban
dyta tas irgi daryti. Buvo net , 
sutverta nuo keturių partijų ko
mitetas ir atstovai per šešis mė
nesius dirbo, kankinosi ir visgi 
neišrišo klausimo. Visgi gaila, 
kad tas komitetas buvo sutver- ' 
tas ne partijų pamatais ir tokiu 
budu nebuvo tų žymių pasekmių 
kokios galėjo Ijut. Bet jau čia 
dabar pribuvęs Amerikon žvilg- ( 
terėjau į Europos laikraščius ir 
matau atskaitoje, kad visgi pa
galiaus yra jau surinkta per tris 
mėnesius per 8000 rublių. Pasi
rodo, kad dirbama ir rodosi pa
sekmės.

“Dabar žiuriu j jūsų liet, ame-. 
rikiečių gyvenimo apištovas ir 
turiu pastebėt^’kad jus prieš 
Europos lietuvius — visgi gyve
nate rojuje. Pas mus ten žmo
nės stovi per kelias valan- lauk
dami kąsnelio duonos; vaikai 
išmiršta badu, o jųs-gi gyvenate 
visai kitaip.

“Amerikos lietuviai rimtai pa; 
galvokite ir rimtai bendromis, 
jiegomis organizuokitės apsidė- į 
jimui mokestimis! Atminkite, 
kad mums visgi gręsia pavojus. 
Iš visko išrodo, kad Lietuvai, 
teks patapti po Vokietija ir dėlto i 
nėra reikalo nei dienos praleisti į 
snaudžiant, nes vokiečiai steng-‘ 
sis išpirkti musų žemes, o mes j 
gi ant to dedame Lietuvos pama- i 
tus. Prisirengkime kovon’ su sa-; 
vo priešu.

“Besitariant New Yorke su į 

veikėjais, kur buvo iš visų srovių į
— jie žadėjosi šiuo klausimu: 
rengtis prie visų srovių ben- į 
droš konferencijos. Remkite į 

, visi tai. Išnaudokime progą, kol; 
iji yra, dirbkime ir dirbkime
■ bendrai visi!
; “Vjsi šaukime bendrai, kad 
mes trokštame, kad mes reika
laujame Lietuvos ir jai laisvės!” ;

mes visi sunersįme rankas ir pa
rodysime savo ištvermę energi
ją ir vienu balsu šauksime ir 
dirbsime dėl Lietuvos laisvės. 
Tą darysime vjsi kas kur nebū
dami ar čia Amerikoj, Kanadoj, 
Australijoj ir visame pasaulyje.

“Tegu p. Neruševičius sugrį
žęs ten Europos lietuviams tą 
pasako, prie ko jau mes dabar 
rengiamies.

Vaičiūnas iš Brockton, Mass. 
jieškojo bei rodė amerikiečių lig- 
šiol nesumanumo priežastis. Pa 
sakė, kad buvus stoka tikrų in
teligentų, kurie būt ko gero iš
mokinę liaudį ir todėl dabar pa
vojuje atsidūrus sunku susitarti, 
susikalbėti. Tie prasti inteli
gentai, girdi, esąs laikraštinin
kai. Per pastaruosius metus, 
girdi, įr prie progų bandė savi
škiams lietuviams patarti grieb
tis prie organizatyvio darbo pra
meni joj ir dabar jau butų didelė 
nauda besirengiant prie Lietu
vos susitvarkymo, bet laikraščiai 
vieton paremti išplaukusius su
manymus, visuomet turėjo po ke 
lėtą savo melagių-koresponden- 
tų, kurie viską paminė po kojo
mis ir sumanytojus purvais drab 
stė ir žmones mokino tą daryti.

Toliaus perstatytas Strimai
tis. Šis pasakė, kad Amerikos 
lietuviai visuomet buvo surišti 
su Lietuvos reikalais. Visi Lie
tuvos sumanymai, girdi, pasiek
davo juos, tik niekuomet nesusi
taikyta dirbti, nes partijų vadai, 
girdi, žiuri tjk į savo partijų 
programas. Spaudos vadai, 
girdi, žiuri irgi iš ko duoną val
go, iš ko gyvena, žmonės, girdi, 
reikalauja lengvų pasiskaitymų 
to, kas jiems suprantama, tai tas 
ir rašoma laikraščiuose. Bet 
dabar, girdi, visai be partijų 
liaudininkai (sic) 
šaukti visų 
nors įvykti. (Lyg tie “liaudinin
kai” be partijų. Tai tik visaip 
bandymas kalbėti. Gerb. Naru
ševičiaus prakalboj pasakyta — 
Visgi gaila, kad tas komitetas 
buvo sutvertas ne partijų pama
tais ir tokiu budu nebuvo žymių 
pasekmių. Tai yra iš praktiško 
prityrimo pasakyta. Kas iš to, 
kad mes kiekvienas esame party 
vįškais ir norime išsikalbėti ir 
bendram dideliam darbui j ieško
ti lengvų takelių. Nesiginkime 
partijų ir tik partyvįškais būda
mi išriškime bttdus bendrojo dar 
bo ir tuomet busime vyrais. —
J. K-jus.)

sumano su- 
seimą ir turės kas

ŽYDŲ TEATRAS VILNIUJE.

leiskite tos progos, 
svetimieji užbėgs mums už akių, 
ir mane galite to sindikato na- 
ryston prirašyti. Tik susimilda
mi padarykite taip, kaip rašau. 
Lietuvoje tik Fordo vežimai te
tiks, todėl ir reikia su p. Fordu 
jau dabar susitarti ir kontraktus 
padalyti. Arklių nedaug bus 
tėvynėje, tat automobiliai juos 
užvaduos užvis geriausiai.

Lietuvoje bus didelis laukas 
darbininkams apsergėjimui nuo 
gaisro; tik nežinau, kaip čion 
tas reikalas susidės: ar apsergė
jimas įvyks valdžios rupesniu ar 
bus privatinės iniciativos drau
gijos, tai lietai, šalę nuo gaisro 
apsergėjimo nereikia užmiršti 
nei gyvasties apsergėjimo. Kas 
Amerikoje tose darbo šakose yra 
prasilavinęs, be abejones ras 
plačią dirvą pasidarbavimui. Ir 
tas darbas nebus vilkintmas, bet 
tuojau pradėtinas, kaip tik ka
rės audra nusimalšins. Reikia 
taipgi įsteigti savitarpinė apser
gėjimo draugija galvijų, arklių 
ir tt. nuo apsirgimo ar nustipi- 
mo, kaip tai yra pas Estus.

į Ameriką aš visuomet žiurė
jau kaipo į gerą mokyklą musų 
Žmonėms ir neapsigavau, nes 
čionykščiai lietuviai dabar iš 
Amerikos laukia — ir kapitalo ir

Į suprantu, kad Wilsonas visgi sto 
vi už mažųjų tautų paliuosavimo 
principą. Reikėtų-gi tuomi ir pa 1 
sinaudoti. Kuomet dirbtume sa- i 
vo Lietuvos liuosybės naudai, 5 
juk Suv. Vaist. butų ne paranku ' 
mums nepritarti — juk tuomet 
išeitų, kad vieną kalba-kitą da- 1 
ro. Aš kaip matau, jus amen- I 
kiečiai ir suprantate svarbą ben- 1 
dro darbo — reikalingumo ben- 1 
droš Tautinės Tarybos. Teko 1 
apie tai patirti lietuvių susirin- ■ 
kime New Yorke, matosi tas i 
spaudoje ir pagaliaus katalikai i 
net neva turi tokią įstaigą — i 
vieną savo žmogų Washingtone; i 
ant nelaimės tik su juo kaipo ' 
vienutė niekas nesirokuoja, ne- J 
paiso ir jis negali pajiegti nieko 
naudingo padaryti. Bet tas jau 
parodo, kad supratimas tikrojo ,

nėsa kitaip {pamintytų ir tegul nesigailėtų 
nei darbo, nei kapitalo! Pri
sižiūrėję svetur tokiems daly
kams arti, jie padarytų musų ša
lyje didelį pritraukimą svieto.... 
Čion reikia ir elektriškų mašinų, 
ypač spindulių mašinų, čion jos 
veik nežinomos, ir bent Rygoj, 
Varšavoje etc. terandamos. 
Gydytojai yra laukiami, ir tegul 
tat jie nepasigaili pervežti Lie
tuvon visokių prietaisų, instru
mentų, ypačiai X—spindulių 
mašinų.

Moters, kurios moka skrybė
les rengti h*  puošti, miestuose 
ras pelningą vietą; čion labai 
mažai mokančių tesiranda. Rei
kia tik, kad turėtų gerą skonį ir 
kad gražiai mokėtų padabinti, — 
o jau pelno bus pakaktinai.

Taippat' labai pageidaujami 
paprasti kromininkai-pirkliai,; reikalo yra lietuviuose, tik kaip 
o ką jau besakyti apie tuos, ku- ’ paprastai nėra lietuviuose są- 
rie parduoda apsirėdymo ir pasi- taikos bendriems reikalams. Tik 
rėdymo smulkmenas, mariki- pabandykime susitaikyti ir pa- 

*" matysime vaisius — į mus bus 
atkreipta doma. Kitos tautos 
dirba. Girdėjau, kad pati val
džia yra pasikvietusi Washing- 
tonan lenkų expertą Paderewskį 
ir jam gerai moka už tai, kad 
jis perstata lenkų reikalus. Ruo

nius, kaklaraiščius, visokius bliz 
gučius, drapanas, apvalynę ir tt 
Jeigu čion butų viskas Ameri
kos budu vedama, tai pasiseki
mas užtikrintas, žinoma, čion 
aš nemanau apie tuos, kurie nėra 
mitrus ar nemokės surasti, kur 1 _
geriau*  pirkties pirkimus, kaip met toji pati valdžia matytų, 
genaus išgarsinti savas bkni*  iri kad reikia skaitytis ir su lietu-

■H

Po g. svečio Naruševičiaus 
prakalbos prasidėjo susirinku
siųjų pasikalbėjimai-prakalbė- 
lės. Kalbėjo g. kompozitorius 
Mikas Petrauskas. Jis pratarė:

“Ką g. Naruševičius mato mu
myse amerikiečiuose tą, bet su- 
gryžęs Europon musų broliams 
lai papasakoja štai ką: Mes čia 
likimo atvyti šion tolimon šalin, 
per laikus gyvenę kiekvienas 
savo išmanymo keliu 
nyti duonos 
nos užsidirbame. Bet

Po Strimaičio dar perstatytas 
Suv. ValsL “prįvate” kareivis 
Tiškinas iš VVaterburio, kuris 
randasi Ayer’o muštro stovyk
loj. Šis irgi išdavė apkaltinimus 
inteligentams, kad jaunuomenės 
neskatino mokintis. Tik D-rui 
Šliupui suteikta kreditas. Nes 
tiesa per pastaruosius laikus — 
per kelis metus šliupas prie 
kiekvienos progos visuomet lie
tuviams primindavo mokytis 
amatų, kas abelnai čia Amerikoj 
lengviau pasiekti negu profesiją 
ir tas yra savo paties pagerini
mu būvio, taipgi jr Lietuvai 
amatninkai beobėjo bus labai 
reikalingi. Ir vat tas D-ro pata
rimas visgi į visus gilįau įstrigo. 
Bet abelnai ir spauda ir inteli
gentai tą pataria visuomet, tik 
jaunimas ne taip greitai grebiasi 
naudotis patarimais ir pagaliaus 
ištvermės pasirodo permaža lie
tuvių jaunime kaipir p. Tiški
nas išsireiškė, kad pradžioje se
zono mokyklose pasirodo kiek 

■ daugiau lietuvių, bet vėliaus iš- 
;nyksta.
. Po prakalbų buvo taip sau 
tarpsavinis pasikalbėjimas prie 
vakarienės. Užbaigta vakaras 

Į ir vėl su dainelėmis ir muzikos 
dalykais išpildant pianu.

Susirinkimas šis darė malonų 
įspūdį. Kaip matosi — daug pa
sikalbėta, pasitarta ir g. svečias 
beabėjo turėjo išsivežti neblogą 
įspūdį ir kiekvienas buvęs jau
tėsi smagiai.

New Yorko laikraštis “Tribu- 
-»e^—nedėlinėje—savo laidoje 
(lapkr. 18 d.) rašo apie Vilniaus 
žydų veikimą dailos srityje ir 
sudeda daugelio jų artistų pa
veikslus. Straipsnis yra sekan
tis :

“Vilniaus žydai Nori Įsteigti 
žydišką Teatrą. — Ne vien tik 
vargas ir nelaimės yra užimtoje 
Lietuvoje ir Lenkijoje. “Vos- 
siesche Zeitung” patalpino iliu
struotą straipsnį apie žydų Te- 
strą Vilniuje, Rusiškosios Lietu
vos Sostainėje, kuri dabar yra vo 
kiečių rankose.”

Štai kaip, sulyg “Tribūne”, mi 
nėtas vokiečių laikraštis rašo 
apie tai:

“Musų kariumenė patyrė dau
gelį indomių dalykų savo žy
giuose į Rytus ir apsipažino su 
žmonėmis ir dalykais, apie ku
riuos pirma to nieko nežinojo 
arba apie ką teturėjo labai men
ką supratimą. Vienas iš tų indo- 
mu tiems, kurie užėjo . Ru
siją ir Lenkiją, — tai žydiškieji 
teatrai, užtikti beveik kiekviena
me ir mažiausiame miestelyje, 
žydų aktorių draugijos, susior
ganizavusios visur ir, kaipo se
nosios dailos mylėtojai, stato 
scenose savo autorių veikalus sa
vo kalboje. Tankiai jų tarpe ran 
dasi labai gabiais talentais loši
kų.

“Tipiškas žydų teatras, su vi
somis jų tautiškomis ypatybė
mis, galima užtikti Vilniuje. 
Trįs metai atgal šiame mieste 
ideališki jauni žydai susiorga
nizavo į bendrą draugiją, kad 
įsteigus tautinį žydišką teatrą, 
panašų Maskvos Stanislavskio 
Teatrui. ’ .

Didžiuma minimojo Vilniaus’ 
žydų teatro aktorių nėra nei 
sykio gavę net mažiausios pro- 
fesijonalės instrukcijos kaslink 
lošimo; didžiumoje jie pradėjo 
lošti tik naujo teatro mėgėjai, 
tečiaus jų pasišventimas tam 
darbui tuoj panaikino visas žy
mes, iš kurių butų galima maty
ti jų tiktai praktikavimą, — jie 
dabar jau yra geriausios rūšies 
lošikais. Vienas įžymus daly
kas Rytų žyduose yra tai jų ne
paprastas ir nenuilstantis pa
siryžimas, o tas daug jiems gelb
sti pasiaukauti savo siekiniams 
ir lošimą įvesti į tikrenybę. Ro
lės, kuriose šie aktoriai apsirei
škia, yra arba troptininkai, ar
ba žuvininkai nuo Dnieszo, arba 
piršliai, bankieriai ir pirkliai,

valsky ir p-i Rivkins turi tokius 
gabius talentus scenos dalioje, 
kad jie jokiu budu nesiskiria ir 
nėra menkesniais už garsiuosius 
Vakarų Europos aktorius.”-------- -—

Vertė K. Simaitis.

MELODIJA IR AŠAROS.

Labai mažai žmonių randasi, 
kurių, nors kada, nebuvo suju
dinusi ir neištraukusi ašarų ko
ki nors melodija. Net ir profe- 
sijonalai muzikai, taip sakant su 
kietėjusieji tame klausime, už
puolami tam tikro momento, 
kuomet peliečia juos kokis nors 
garsas, visai nesantis laip
snyje muzikos ir neturintis jo
kios muzikalei svarbos: šis gar
sas įsiskverbia į jų sielas daug 
giliau, negu kiti garsai, ir sudre
bina tą stygą, kuri neatliepia ant 
jokio kito garso. t Daugiausiai 
yra tik paprasti baisai, kurie ant 
jų tokį įspūdį daro. Nėra tate^’ ~ 
dėtinė penkių balsų fuga, nei iš
lavintas astuonių balsų choras, 
neigi puiki muzikantų simfoni
ja, kuri prieina prie jų ir suspau j 
džia jiems gerkles bei išspaudžia 
akyse ašaras. Bet vėl — sulyg 
kokių tai gamtos- taisyklių, — 
tas pats garsas, užaugęs vieną 
tokiu budu, palieka kitus visai ne 
paliestais.

Kartais šitokis skausmingai 
malonus ir maloniai skaudus su- 
judinimas pakjlanuo susidūrimo 
su kokia nors ypata, vieta ir 
net laiku. Būna taip, kad kas 
nors kada atsitinka ir, po dau
gelio metų, vis ne išdjla iš atmin 
ties, lieka tik užglostyta, bet ne- 
ištrinta ir neištrinama. Bet, 
suskambėjus tam tikrai stygai 
ar pakilus balsui, visas tas už
slėptas sieloj iš praeities gilumų 
vės iškila, ir vėl persigyvena per 
naują visame savo tikrame ritau 
smingame kartume, arba malo
niame ekstaze.

Ne visuomet tik apdirbtas gar 
vas, gaida ar balso skambėjimas 
turi šitokią galę ant žmonių jau
smų. Nekurtais atvejais net pa
prastas garsas, ar net švilpimas, - 
turi tą ypatingą veikmę. Toli-

— ir visa tai yra labai tipiška ir i daugelio žmonių 
vaizdinga. Toliaus, pasidėkavo- 
jant žydo aštriam savęs-kritika- 
vimui, žydas aktorius į savo sce
ną įveda kas sykis vis ko naujo.
— vis naujus veikalus pagami
na.

“Savęs kritikavimas bei pasi
šventimas darbui parodo artisto 
nepašiganėdinimą vien tik popu- 
liariškumu. Jie. imdami lošti ko 
kį nors veikalą, pav. kad ir dra
mą “Auksinis Retežis”, studijuo 
ja ją per šešetą mėnesių pirm 
negu ima pastatyti publikai. 
Jokio veikalo neima perstatyti 
scenoje, iki net smulkiausie daly
kėliai jame nebūna galutinai 
ištobulinti ir prirengti.

“Gal kas paabejoja, kad žy
dai įstengia taip pastatyti vei
kalus, neturinčius sąryšio su jų 
pačių gyvenimu, su jų tipais. 
Bet jie stato ir kitokius veika
lus, — stato verstus iš rusų, 
franeuzų ir vokiečių kalbų, — ir 
vis sulosią nepaprastai gabiai ir 
pasekmingai. Geriausiai
žydo artisto talentas ap
sireiškia išpildyme tragedijų, 
kuriose prisieina parodyti žiau
rius sielos konfliktus.

“Pačių žydų autorių nėra per
daug didelės vertės. Tankiai, 
kaip paveizdan Nombergo “šei
mynoje”, kritikavimas socialių 
įstaigų užima svarbiausią vietą. 
Veikalai kaip “Inpėdiniai” arba 
“Keršto Dievas” — yra kriti
kavimas neatsargumo žydų mo 

Dabar pa- kyme savo mergaičių. Darbinio 
skelbiama bazaro valdybos, kad kų poetas Gordin savo veikale 
Rusams iš bazaro pelno nebus 
duodama nieko, jeigu nebus Ru
sijoje įsteigta valdžia, kuria pri-

šmočiuką Duo- 
visuo-

met taip yra: kuomet duo
nos yra, nėra sulos — kaip prie
žodis sako. Taip ir su mimis čia 
atsitinka. Todel-gi geidžiame 
sulos ir jos jįeškome. Musų su
la tai yra mokykla, lavinimasis 
įvairiose mokslų bei patyrimų į 
šakose ir tuomi visgi rengiame 
save dėl savųjų, dėl Lietuvos.
Taigi taip besirengdami, įsitem- New York. New Yorke atši
pę savo pasiryžimuose negalėjo- būna didelis sąjungiečių bazaras 
me ir neturėjome dar spėkų ro- sušelpimui karėje nukentėjusių 
dytis su dideliais darbais. Bet žmonių. Prie to bazaro gavo 
ligšįo! visgi gyvenome lietuvis vietą lietuviai ir jiems bus pa
su lietuviu draugiškai ir šį-tą j skirta dalis pelno. D-5 ""
veikėme, rupinoms kiek išgalė
jome ir lietuviškais reikalais — 
tas duoda vilties, kad dabar jau, 
kuomet ateina pavojingas tno- 
mentas, baisi valanda, tikiu, kad pažintų Suv. Valstijos.

RUSAI NEGAUS PINIGŲ 
NUO BAZAlfO.

“Dievas, žmogus ir Velnias" pa
naudoja pasaką apie Faustą.

“Aktoriai, kaip Asro, p4ė Ate-
mis, Nachbuch, Schneiur, Ko-

pų, atvirame ore, daugelį žmo
nių apmeta liūdnumo skraiste, 
sujudina, sugraudina. Taipgi 
ant kitų jausmų labai veikia to
lumoje gelžkelio sušvilpimas, 
girdimas tyloje naktyje. Dau
gelį sujudina sugiedojimas ba
žnyčioje kunigo, kada taip šaltų > 
plačių muro sienų pasipila jo žo- j 
džių aidai; arba — giedojimas I 

j nesumokyto 
choro. — kaip bažnyčiose, arba . 
giedojimas revoliucijinių gie
smių per demonstracijas gatvė
se. Bet ne visi tuomet būna su
judinami. ir kiti visai šaltai ir 
bejausmiai į tai atsineša. Tokis 
giesmių palietimas jausmo netu
ri ryšių su žmogaus religija ar 
persitikrinimu, ir ne vien tik į 
juos tos giesmės gali veikti.

Augščiausi pagarba, kokią mu 
zika įstengia išgauti, yra tai aša
ros. Tie, kurie muzikai tos pa
garbos neatidavė, nėra paty
rę gilumos ir augštenybės tos 
veikmės, kurią ji, ir tik ji viena, 
gali iššaukti. Jie nėra ragavę 
to gėrimo, kokį tiktai vien mu
zika tegali suteikti —to gėrimo, 
kurį ji laiko tiktai tiems atsida- 
vėliams, kurie jos jieško su at
vertomis ausimis, su veikiančiais 
smegenimis, su įspūdingumo pil
na siela.

Bet ne vien tik klausytojas 
gali taip būti iki ašarų sujudin
tas. Ir pats perstatytojas-mu- 
zikas taipgi, jei tik jis yra tikra*  L 
dailininkas, jaučia veikmę to, I 
ką jis atlieka, ir pasiduoda po 
intekme savo dailos spėkos. Gar 
šieji dainininkai, po didelės sce
nos, nuo pagrindų nueina galu
tinai suirę; garsus solistai i
irgi ką-tik nenugriųva nuo pa- j
grindų po nepaprastai didelio 
atlikimo savo dalių; garsus din- 
gentai-vedėjai muzikos ar ** 

(chorų, po pasekmingo didelio 
darbo susmunka į kėdę ir atsi
gaivinimui. ima minutę-kitą. 
šis atsitikimas nėra nuvargtos*  
kūniškai; tai yra pasekmė dva- i 
rio*  pastangų išstatyti priešakiu 
viską, kas yra su muzika. ,



VISI NAMŲ FORN1ŠIAI

Liuesai Verte P. Norkus.

(Tąsa)

Elena Kovačic

Cleveland, Ohio.3134 Superior Avė.,

Cuy. Princenton 1241-L

Cleveland, Ohio.

šmirkštuojam.

KURIE KENČIA LIGOM KAIP KAD:
DANTISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Scena III. nuo 6:00 iki 800 vakare.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
982 E. 79 St., Cleveland, Ohio.

PRAŠYK
oxxx

Luiza. O, tėveli, aš tokia didelė nusidė
jėlė! Mama, ar jis čionai buvo?

Telep.BITERIO

teris.

ĮĮLietuvyš Kriaučius

1935 SL Clair Are. * 
Viršuj Pckelčio aptiekos.

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

TeL Bell Main 1963.
Cuyahoga Central 8290—R.

Ofiso valandos: Nuo 8 ryto 
iki 7 valandai vakaro.

1395 E. 9 Street 
Cleveland, Ohio.

išky ir 
■oteriškiį 
reikaenį.

St. 16 Berea Rd., Brook Park O. 
Tel Mario 110—R.

Vyriškų Ir Moteriškų Paredalų 
^KRAUTUVE*?

Sudedam trubas, įtaisom apsildi- 
mui vandens šilumą.

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

> Todėl, kas norite būti sveiki, ateikite i musų aptieką, o gausit gy-

GEO.LORENTZ 
PLIUM BERIS

Kampas Sovinski ir E. 82-ra gatvė. Šioj aptiekoj dirba lietuvis 
provizorius, baigęs mokslą Lietuvoj ir čia Amerikoj.

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

6510 Superior Avė.
Arti Narwood.

PUSfi STIKLO 
PATAISO SKIL
VI IR INKSTUS

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

. S------- y---- — — _ o--------c,
, —dublių trao viršminėtų ligų, kurios tikrai pagelbės ir pasveiksite. Ne- 
£ kentėkit skausmų.

^2527-29 St. Clair Avė.

Milers (užpykęsi atsisėda). Tai kas! 
Tai kur vaisiai skaitymo tų bedieviškų kny-

Frank F.Happy
DANTISTAS Jti|

Šioji mašinaitė rašo visokiose kalbose ir ga- 
lima rašyti vosokio tipo raštą.

Luiza (deda knygą, prieina prie Milerio 
ir spaudžia jo ranką). Labą rytą, tėveli!

krantu 
'alina

PARSIDUODA
VISUOSE 

ŠINKUOSE

Ofisas 1395 K 9 St 
Vienas plokac nuo North Superior 

CLEVELAND, OHIO.

Generališki perkraustytojai,vinduotojai ir statytojai 
bankspentų ir mašinerijų. Rakandus pakuojam, išie* 

džiam ir sukraujam.
3400 St. Clair Avenue * ______Cleveland, Ohio.

Mileris (nuliudusiai, rimtai). Aš ma
niau, kad Luiza tą vardą pamiršo bažnyčio-

Luiza (susijudinusi prieina prie lango). 
Kur dabar jis?... Aplink jį augštos kilmės 
panelės, žiuri j jį, klausosi jo__ O aš, aš
menka, niekam nereikalinga mergina (šie 
žodžiai ją gąsdina, ji vėl puolasi prie tėvo).

(Tąsa sek. num.)

porai.
Svetainė išrandvojama visokiems reika- 

lams. baliams, susirinkimams ir tt.____
Su visokiai reikalais kreipkitės] 

prie jo, o busite užganėdintais jo i 
patarnavimu.

jų lietuvių; jų ir papročiai yra kitokie, nesą 
čiagimai gyvena visai kitokiose aplinkybė
se, kitaip išaugo ir kitokia dvasia juose in- 
auklėta.

Geležiniai tavorai, pečiai 
ir gazo įrankiai. Granito 
tavorai ir porceliniai indų 
stiklai parsiduoda pas 
mus. Skalinuojam ir

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

oscar o.
Pardavinėtojas Aukšto Laipsnio čeveryką. < 

Cleveland, Ohio

Telefonai: Rosedale 5758, Princ- 
ton 431

DOCTOR COWDRICK
SPACIALISTAS J

2047 E 9-th Street, Cleveland, Ohio. !
Ofiso valandos: Kasdien—9 ryto iki 8 vak. Nedaliomis: 10 iki 1 dieną. 

'T999 9999999 9999 999 99T99999999999 9999999 99999 9T9'999fl

DAKTARAS CO5VDRICK, pasižymėjęs X-Ray Specialistas, pasiūlo 
savo patarnavimą sergantiems žmonėms, kad visi, kuriems nepasise
kė pagyti ir tik praleido piningus eidami pas kitus daktarus ir netu
rėjo pasekmių, pasinaudokite šiuomi pasiulymu.

' Moterims siuvam ant orderio ir turim gatavų andaroku už pa
gintą kainą— atiduodam 25c. mažiau nuo dolario. Užlaikom šilki
nius ir vilnonius. Nepraleiskit šios progos, nes bus tik per 10 d.

Vyrams turim marškinių, naktaizų, šveterių, ir visokiu reika
lingų dalykų. Užeikite, o gausite tinkamus tavorus.

Utarninkais duodam dvigubai Štampų.

mo, ar jauną ar seną.
Panedėlio ir pėtnyčios vakarais, taipgi 

seredomis atsibuna pasilinksminimo vaka
rai, nes yra šokami kaip nauji, taip ir seni 
šokiai. Taiga nepraleiskite progos, muzika 
Koppitch Union Orchestra. Įžanga 50c.

Milerienė. Dukrele, kas toksai jis?
Luiza. Ach, aš ir užmiršau, kad apart 

jo dar yra daugiau žmonių_ Nieko nega
liu paminti... Tai ar buvo jis čionai?.... Vai-

Ofiso Valandos:
Nuo 9:00 12:00. nuo 1:00 iki 4:00 popjetu ir

EKZAMINUOTA AKUŠERĖ.
Patarnauju gerb. moterims kiek

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

1068 Addison Rd.
(EAST 65-th STREET) 

netoli St. Clair Avė
____________ CLEVELAND, OHIO.

v Tel. Cuy. Central 7622-R.
ŠOKIŲ MOKYKLA

PROF. KLIMAVIČIAUS -
KAMPAS WADE PARK IR E. 82 GATVĖS.

Vyrams $4.00 Merginoms $2.00 už 
10 Lencijų.

LEKCIJOS ATSIBUNA KOŽNO PANEDĖ
LIO VAKARAIS NUO 8:00 IKI ll-.OOVALAN.

Vaikinai ir Merginos! Kurie norite dailiai 
išsilavinti šokius šokti, tai atsilankykite vir- 
šnurodytą vietą, o mes gvarantuojame, jog iš
mokinsime šokius ir į trumpą laiką beskirtu-

i THE OHIO TYPEWR1TER EYCHANGE,
g 25 EUCLID ARCADE, CLEVELAND, O.

Mileris (meiliai). Tai gerai, mano Lui
za, aš labai džiaugiuosi, kad tu neužmiršti 
Viešpaties Dievo. Visuomet buk tokia, ir 

Į Jis sergės tave!

r jaunudjių ir gerai juos ištirsime.
"aarbas gula ant musų; mums reikia praša
linti tas priežastis, kurios duoda čia gimu
siam jaunimui nueit kiton pusėn ir tenai jau 
sties užganėdintais, nors tuo tarpu jie nėra 
jpdnai naudingais lietuvių visuomenei.

• J. And rinkas.

t 1159 E. 79th St Clevebsd, Ohio

’ronoiaffle 
risieas 
'elmtiae,

Mano ofise įtaisyta visos reikalin
gos moderniškos prietamsos viso
kiam egzaminavimui ir gydymui 
užsisenėjusių ligų. Mano noras y- 
ra pasekmingai išgydyti kožną li
gonį. Vienas atsilankymas pas ma
ne jus užganėdins. Nelauk, kolei 
kitas daktaras atsisakys jus išgy
dyti ir lieps ateiti pas mane, bet 

se ligų apsireiškimuose reikalaukit 
mano pagalbos.

i Edvardas B. Smialek, 
TAIKOS SUDŽIA

] (Justice of the Peace) ;
• Sutaiko civiliškas ir kriminališ- {
• kas bylas ir išriša kitokius teisino {
• reikalus, kurie rišasi su šituom !
{urėdu. Teipgi veda :
{REJENTALIKŠA KANCELIARL Į 
! JĄ (Notary Public). •

— Ofiso Valandos —
Nlo 1 iki 3 popietų ir nuo 6 iki 7:30 va 
kare, šventadienias nuo 11 iki 12 die
nos. Seredoms popietų ir Pėtnyčių va-

Luiza (ilgai ir atidžiai žiuri j jį). Aš 
suprantu tave, tėveli, aš jaučiu, kaip tu smei 
gi peiliu mano širdin..... Bet jau velu„.. Tė
veli, aš jau pamiršau, kaip reikia melstis. 
Dangus ir Ferdinandas drasko mano sielą, 
ir ji jau kraujuose pasriuvusi. Aš taip bi
jausi.... taip bijausi.... (Pauža). Ne, ne, tė
veli, netiesa! Ar tai ne didžiausias pagyri
mas teplioriaus, kuomet mes gerėjamės jo 
paveikslu, kuomet užmirštame patįs save. 
Jeigu aš, besigėrėdama geriausiu jo tvari
niu, užmirštu Jį Patį, ar gi jis negali tuom 
džiaugtis?_

iš to jaunai merginai. Aš jums tikrai galiu 
pasakyti, ar tinkate jus į orkestrą, ar ne, 
o moterįs ir patį orkestro vedėją gali atme
sti.Gerbiamasis, leiskite viską atvirai pa
sakyti.... Aš paprastas, atviras vokietis.) 
Juk paskui ir pats nebūtum jau taip labai 
dėkingas už tokius mano patarimus.... Ar 
neverčiu dukteries, tegul išteka už ko ji no
ri. Na, o už jus, pats atkalbinčiau. Ne, po
nas sekretoriau, leiskite man išsireikšti.... 
Tokiam įsimylėjusiam, kuris reikalauja tė
vo pagalbos, aš nei per nago juodymą neti
kiu ! Jei žmogus ko nors vertas, tai jis gė-' 
dintųsi savo talentus rodyti savo numylėti-. 
nei tokiu senovišku budu. 0 jei nėra drą- į 
sos, tai jis bailus, bailus. O Luiza ne dėl bai i 
lių! Tai kas! — Jis turi susitaikyti su dūk-; 
tere be tėvo žinios; taip turi daryti, kad į! 
mergina gęriaus norėtų tėvą ir motiną vėl-11 
niop nusiųsti, negu atsisakyti nuo savo my- 
limojo! Taip! Arba, tegul pati eina prie] 
tėvo, klaupiasi prieš jį ir meldžia leidimo,į 
kad jis užmuštų jį, į žemę užkastų ir duotų j 
jai vienintelį jos širdies draugą! Tai butųj 
vyras! Tai ką reiškia mylėti. O kas nemo-į 
ka susitarti su boba, tas tegul vėjais išsine-;

i ša..... Tai taip!
Vurmas (ima skrybėlę ir nendrę ir ei- i 

na). Labai ačiū jums, ponas Mileri.
Mileris (pamažėli eidamas paskui jį). į 

Bet už ką gi? Mes net tamistą, ponas se-į 
kretoriau, dar niekuom nepavaišinome....' 
(grįžta). Ir klausyti nenori, pabėgo! Snu-'į 
kis jo dėl manęs — blogiau negu nuodai 
Koks gyvatė! Rodos, koks kontrabandistas Į 
jį atgabeno ant šio svieto. Mažos piktos! 

‘ akjs, rudas smailus smakras.... Tartum gam I 
ta, inpykusi ant savo pagedusio tvarinio, pa- 

i griebė jį ir numetė duobėn.... Ne, kad ati
duoti savo dukterį tam gyvatei, verčiau ji.... 

: Dieve, atleisk man už tokias mintis._
į Milerienė (nuspjau ja, piktai), šunie! 
Į Palauk tu, suardys tavo snukį.

Mileris. Bet ir tu gera su savo ištvir- 
• kusiu majoru! Aš padukau dėl tavęs! Nie
kad tu nebūni taip kvaila, kaip tuomet, 
kaip reikia, kad butum protingesnė. Na ir 

Į ką tu ten plepėjai apie kokią augštą ponią 
i ir apie savo dukterį? Ir surado kam kalbė- 
iti! Užtenka jam sudusti, rytoj jau barškės 
lapie tai visa rinka. Juk tokie ponai tik ir 
Į valkiojasi po svetimus namus, uosto, pliot- 
kus nešioja. Ištarsi netikėtą žodį ir viskas 
atlikta. Jau iki visų daėjo: ir iki hercogo, ir 
iki jo meilužės, ir iki prezidento. Tai ir 
lauk audros...

Aš noriu jūsų užsitikėjimo. Ateikit pas mane ir papasakokit savo ne
malonumus savoje kalboje. Žinokite tai, kad aš nesu tik paprastas 
daktaras, bet Specialistas, su daugelio metų patyrimu gydyme tokių 
ligų, kokiomis jus sergate, kurias kiti atsisakė gydyti. Juo ilgiaus 
sirgote ir juo blogesnė jūsų liga yra, tuo labiaus aš interesuojuosi. 
Aš darau tą, ką kiti daktarai darė ir jiems nepasisekė. Nereikia su- 
gaišuot laiko neidarbo. Visoks mano .gydymas nesuteiks jums nesma
gumo, neužgaus ir neskaudės. Turiu daugybę mašinų gydymui įvai
rių ligų. Atsilankiusieji pas mane gausite mano patarnavimą ir vil
tį atsiekime savo sveikatos greitu laiku.
Mano pilnas išegzsminavimas vartojant X-Ray parodys tikrą jūsų 
stovį. Jei kokios ligos nesuprantat, ateikit pas mane ir patirkit ją. 
Neatidėliokite, bet ateikite tuojaus. Juk vistiek reiks kreipties, tai 
kam laukti? Nereikia mokėt už egzaminavimą ir patarimus, kuomet 
pas mane gydotės. *

PARSIDUODA PIGIAI. LIETUVIAI KREIPKITĖS.
THE CLAYTON FURNITURECO.

St. Clair Avė. Kampas E. 75th Street, Cleveland, O.

John Tidd 
^KOSTUHERSKAS^

KAD BUT SU TAVIM. 
J rožę pavirsti norėčiau, 
Kad’ rankosna savo paėmus 
Darželyj bučiuoji tu jąją, 
Puikybe gėrėdamos josios, 
Kad’ puikiai-raudonai ji žydi, 
Kad traukia ji tave — vilioja.— 
I rožę pavirsti norėčiau, 
Kad tave mylėti galėčiau.... 
Upelis skaistusis kad bučiau 
Kai tu jo pakrantyj atsisėdus 
Gerėjis į jį bežiūrėjus, 
Kad’ raižai jo veidą piršteliais, 
Kad’ glostai tu vandenį sraunų 
Rankelėmis savo baltomis, 
Kad’ žiuri tu jin įsitempus, 
Kad’ nori ką nors paregėti— 
Į tave aš noriu žiūrėti.
Medelis.tas būti norėčiau, 
Kurs globia tave jo šešėlyj, 
Nes tave glėbyj aš turėčiau— 
Bučiuoti tave aš galėčiau!.......

K. S. K.

Dr. P. S. SMEfiEL
Ofiso valandos: Nuo-8 iki 9 

rytą, nuo 1 iki 2 ir nuo 
7 iki 8 po piet.

Tel. Broadway 1248-J 
TeL Cny. Union 89-W 

7211 Broadmay N. E. 
CLEVELAND, OHIO.

Kalbėdami apie čia augusį jaunimą, ku-; 
rio dalis priklauso prie Vyčių, ir kaltindami! 
juos už jų nepermatymą dalykų, — patįs i 
klystam. Vyčių organizacijos dėlto tik tu
rėjo pasekmes jaunuolių pritraukimui prie 
savęs, kad jų tėvai ir draugai, atvažiavę iš 
|ožjurio, būdami didesniais bažnyčios ir jos 
organizacijos šalininkais, jaunimą prievar
ta ar tankiai raginimais tenai suvarė. Taip 
pat ir iš Lietuvos atvažiavusieji kunigai grie 
besi mokinti jaunimą sau prielankumo, nu
sižeminimo ir prisirišimo prie visko, kas yra 
kunigų steigiama. Tą mokymą galime ma-; 
tyti parapijinėse mokyklose, kuomet ten i 
tarpe kitokių pažiūrų lietuviai neturi kuo 
įsteigti vaikų jaunimo mokslainių.

Paskui dar, kuomet tokiame So. Bosto
ne ir abelnai Nauj. Anglijoje laisvesnieji 
jaunuoliai pasiryžo mėginti surišti išsi- 
sklaidžiusį jaunimą, mylintį laisvą dvasią, 
—jie išgirdo protestus ir pašaipą iš tautie
čių ir iš socialistų. Buvo šauksmas, kad 
jaunimo organizacijų nereikia, kad drau
gijos, kurios jau nuo senai gyvuoja, jauni
mą galėsią aprūpinti.

Rašytojas šio straipsnio labai gerai su
pranta čia gimusį jaunimą, prie kiekvienos 
progos, susitikęs su jais, stengiasi padaryti 
jį veikliu darbininku, — ir ištiesų tas pa
vyksta. Aplamai imant, amerikoniškas jau 
nimas greičiau gali dasiirti į šviesuolių ei
les, nes jie turi daugiau pradinio mokslo, ne
gu atvažiavusieji iš Lietuvos kaimiečiai.

Taip esant, — ką tada daryti? kaip juos 
priversti tėmyti į gyvenimą ir padaryti juos 
naudingais lietuviams žmonėmis? — To
kius klausimus tik tada gerai galima bus iš
rieti, kuomet mes prieisime prie pačių tų

ČIA GIMUSIO JAUNIMO KLAUSIMAS.
Perskaitęs p. M. Vasiliausko straipsnį, 

noriu ir aš tame klausime šį-tą pratarti.
Man, kaipo čiagimiui, rūpėjo susipažin

ti ir susiartinti su Amerikoje gimusiu lietu- ■ 
visiku jaunimu, pažinti jų reikalus ir ypač jų' 
pasišventimą visuomenės labui, jeigu tokis 
pasišventimas juose butų.

Nelabai geroj pozicijoj pastatome mes 
čiagimusj jaunimą; nelabai tesuprantame 
jtekmę ateivių lietuvių į Amerikos lietuvių 
jaunuomenę.

Daugiausia čiagimusio jaunimo rasime 
dar pirmuose jaunystės metuose, t. y. 18, 
19 iki 20 metų amžiaus- Palyginamai mažai 
yra jaunuolių, kurie čia išaugo ir turėtų 25 
metus. Bet ir taip nuolatinis pasikartojan
tis atsiliepimas apie čiagimusj jaunimą iš. 
ateivių liudija, kad jie labiau veikė ir veikia. 
Tiesa, jų darbas vadinama nenuosekliu....

Imant nuošimčiu, aš manau, ir tikiu,! 
.kad tą patvirtins ir augšeiauš minėtas mano i 
-oponentas, kad čia gimusio jaunimo veikian
čiųjų nuošimtis nėra mažesnis už atėjūnų 
iš Lietuvos.

Rosedale 965 J.

THE RUPPEL HARDWARE COMPANY

Kreipkitės Antrašu:
1377 E. 9-tagat. CI»9»1miI, Ohio

> Parūpina kontraktą ir pardavimo 
•ar pirkimo aktus, apdirba “dee- 
Jdus”. margičius, abstraktus, tes- 
! tamentus ir teip toliau.

KANCELIARIJA:
5 303 SUPERIOR BUILDING

Cleveland, Ohio.



Tadas Neura
Savininkas ; \

Saldainių 
Krautuves
Užlaikau skanių saldainių, 
šaltos košes ir minkštų gė

rimų. Už stiklą tik 3c

2047 Hamilton Avt,
CLEVELAND,OHIO.

TADAS NEURA
Užlaiko

Būčernę ir Grosernę
TAIPG1

Žvaigždes Svetainę
Del susirinkimų, repeticijų 

vestuvių ir 1.1.

2041 Hamilton, Avt, 
LEVELAND, OHIO.

NEBŪK SERGANTIS.
Aš galiu padėt tau būt sveikam. Mano Chiropatiškas su tai
symas padarys tavę SVEIKU ir LINKSMU. Aš išgelbėjau 

daug Lietuvių. Kodėl neleidi man išgelbėti tave.
Aš padarisiu atsargų ir rūpestingų u jr ■ «Rra ■ ■ ■ ■ 
išdestimą-analizą, tavo atsitikimo ir j" I I ’ 
pasakysiu kas kenkia tau.” ,

Phone Eddy 1356 Valandos: Nuo 2 iki 5

CEO. M. THOMPSON, 7 iki»
- Chiropatas, Į namus irgi laukauš

SUITE 22, SAVOY BLDG.
E. 103 ir St. Clair Avenue, 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 rei-.es gydytojaus, ateik pas mus, mes 
turim du gydytojus dėl jūsų patarnavimo.

Mes kalbame visas svetimas kalbas.
SUPERIOR DRL’G CO.

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

Pirmos rūšies ir žemiausios prekės.

MUSŲ KOSTUMERIAMS
.1 Primenam musų kostumeriams, kad dabar artinantis ru- * 
denio sezonui iš anksto reikia apsirūpint ir to sezono drapa- * 
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 J 

kreipkitės pas mus.
J. V. ir V. BRAZIAI, 

6710 Superior Avė. Cleveland, Ohio. Princeton 1257-K "

Darbininkų Klausimas
DARBININKAI ANGLIJOJE.

PARŪPINAME CEVERYKAI VIENOS KAINOS.
duodam raudonus ir žalius stampua.

TeL Princeton 1834-K

THE WILLIAM SITTER CO.
Slovenski auksoriai ir laikrodinin

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

Gramafonų ir rekordų lietuviškoj 
kaitoj. 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. Clair Ave^

ir Princeton 1958-K.

Cleveland, Ohio.

Ar Tamista esi savininku vienosf
iiš musy Grafonoliu?

Jei ne, tai DEL KO?

Nėra jokios priežas- 
ties, kad Tamista ne- 
turi vieną musų gra- 
žiu grafanalu. * *

... m&TO Prekė $25.0o
Pirk vieną už “cash” arba ant lengvų

Prekė $35.00 ................................. _
išmokėjumų. Išgirsk savo dainas teip kaip girdėjai Lietu f 
voj. , |

20 dieną kiekvieno mėnesio mes gaunam naujas Lietu- | 
viškas rekordas. . . i

Ateik ir pasiklausyk jų. t
Augšto laipsnio laikrodžiai, Deimantai, i

Aukso ir sidabro tavorai. 2
~ MUSŲ SPECIAJLIŠKUMU YRA TAISOMI LAIK j

RODŽIAI IR KALRODĖLIAI. g

FRANK ČERNE
AUKSORIUS I

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

—UŽLIAKO DIDELĘ—

NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĘ
PEČIŲ. KĖDŽIŲ, PATIESALŲ f 

tUCfJ '■ (KARPETŲ), STALU, LOVŲ, MAT- g 
RASŲ IR DAUGYBĘ TAM PANA- ’ 
šl(j DALYKŲ REIKALAUJAMŲ 
PRIE GASPADINYSTfiS IR KAM-

V—BARIŲ PAPUOBYMAMS. ■jį
Apar to čia didelis pasirinkimas visokią g»- Hj 

i lažinią dalyką, visokia dailidėms jrankią, sudyną (K; 
ir 1.1. Teipgi įvatnų-įvairiausią rąšių maliavos, še M 
petą, smalmės ir robrinės stogų dengimui popieros S

21S5-57J5t. Clair Avė. Cterdand, Ohio

Anglijos darbininkų vadovai, 
nepritariantįs karei, pagamino 
straipsnius “Kūrimas Revoliu
cijos”, kuriuose nurodoma, kad 
valdžios ir išdirbę jų elgimasis 
su darbininkais taip, kaip dabar, , 
bei tokis spaudimas, varžymas ' 
ir išnaudojimas darbo žmonių 
yra tai kūrimas revoliucijos 
prieš juos pačius, prieš valdžią ir 
jos palaikytojus. Prie to vado
vai pasiskelbia, kokie turi buti 
darbininkų reikalavimai, ir did
žiuma reikalavimų yra net per- 
dideli.

Tokie raštai sukurė nemalonų 
ūpą visoje Anglijoje; darbinin
kai į tai pradėjo atkreipti domą. 
Kuomet dabar didžiausis reika
las yra karės vedimas, darbinin
kams siūloma statyti savo rei
kalavimus pirmiausia; taip tas 
padeda slopinti darbininkuose 
pasiryžimą nešti karės naštą sy
kiu su valdžia.

“Kūrimo Revoliucijos” prie
šingumą sugriebė kritikuoti dau
gelis rašytojų ir kalbėtojų; tą 
knygelę pavadino trukšmake- 
liu ir iš visų tų nurodytų darbi
ninkų bėdų ir sunkumo tapo iš
vesta tiktai pašaipos.

J. H. Štromas, žinomas Angli
jos darbininkų vadas, esantis 
valdžios pusėje, savo nuomonę 
apie “Kūrimą Revoliucijos” pra
dėjo skleisti tarpe Anglijos gele
žinkelio darbininkų, kurių yra 
viena didelė organizacija su 
400.000 narių ir turi 1300 sky
rių. Jo išvedimas iš visko to yra 
tas, kad revoliucijos kūrimas 
yra tik įsisva joj imas. Jis skel
bia, kad tarpe darbininkų nėra 
noro dabartiniu laiku sugrįžti į 
gyvavimą, kokis buvo prieš karę 
ir kad tarpe prastųjų žmonių yra 
noras “turėti sveikesnį, geresnį 
ir linksmesnį gyvenimą.” Jis f 
sako, kad tarp visų klasių žmo
nių yra gan rimtas svarstymas 
apie tai. Pasipelnijimas negali 
buti imamas domon, kaip revo- 
liucijonierių sapnas, kada dabar 
galėtų darbininkai pasinaudoti, 
pastatydami didesnius reikalavi
mus; visiems turi apeiti teisin
gas būdas, kaip geriausiai visa 
tauta turi pernešti vaidą šios ka
rės, koki uždėta ant valstybės. 
Dabartinės valdžios didelės išlai- korespondenciją 
dos išreikalavo naują būdą tas ' 
išlaidas sutikti. Jo nuomone, 
vienas būdas galėtų buti apdėji- 
mas mokesčių ant kapitalo.

Visur dabar Anglijos darbi
ninkų tarpe norima įgyvendinti ¥
minai, kad žmonių-darbininkų jfalonėkite rašinėti 
reikalavimai turi buti antroje 1 tankiau. 
vietoje po valdžios reikalų. Ge- į 
ležinkelių darbininkų prieš karę 
statyti reikalavimai aštuonių 
valandų darbo ir pakėlimo algų 
karės pradžioje tapo atmesti ir 
daugiaus nebuvo pasikėsinimų 
išstatyti tokius reikalavimus. 
Reikalavimai iš fabrikantų ir ge
ležinkelių kompanijų dalies pel
no nuo karės išdirbimo ineigų 
buvo pasekmė didelio maisto pa
brangimo, o ne delei tokios pro
pagandos, sakoma Anglijoje. To
kį darbininkų reikalavimą, vieto 
mis išgavimą vadinama netie- 
soto pasinaudojimo proga ir nu- 
skriaudimu tų, kurie neturi or
ganizacijų apsigynimui savęs,— 
tai yra fabrikantai ir kompani
jos..., Bet kada pragyvenimo 
reikmenų kainos yra taip netei
singai keliamos ir valdžia ne- 

: įstengia to sulaikyti, darbininkai 
: jokio kito išėjimo neturėjo. Pirm 
; negu kokia nors dalis nuo pelno 
i ar pakėjimas algų buvo reika

lauta, darbininkai reikalavo val
džios sulaikyti pasipelnymą 
ir naudojimąsi iš reikalingų mai 
stui produktų, keliant jų kainas, 
kokias kas norėjo, žmonės reika
lavo, kad karės našta gulėtų ly-

[ giai ant visų, o ne vien ant dar
bininkų, kurie visapusiškai buvo 
apsupti išnaudojimo.

Anglijos darbininkų algos, 
kaip minima tame “Kūrime Re-

I voliucijos”, yra nuo 10 iki 25 do- 

larių savaitėje. Didelė daugu-
Į ma prastus, bet sunkius ir svar- 
I bius darbus atliekančių darbi- 
I ninku negavo nei po $10 savaitė- 
I je pridėjus net ir gaunamą ka- 
| rėš pelno nuošimtį... Vienintė- 
| lis kelias išvengti streikų buvo 
I tiktai skaityties su žmonių rei- 
I kalavimais bei jų nusiskundi- 

į mais» bet ne ignoruoti arb»ati-

Darbus Dykai!dėlioti jų reikavimų svarstymą.
“Vienas kas galėtų buti prie

žastimi žmonių sukilimo, tai ne
galėjimas valdžios išpildyti visos 
tautos pageidavimo gyvenimo ir 
bile pasikėsinimas spėka spau
sti žmones bei leisti viešpatauti 
tokiai baisiai nelygybei, kokia 
buvo praeituose šimtmečiuose,” 
sako J. H. Thomas. “

Nekurie anglų laikraščiai sa
ko, kad “Revoliucijos Kūrimas” 
parašyta labai gabiai, tečiaus 
neapsvarstytai. Sakoma, kad 
paliečiama tokia idėja,tai yra 
kurinimu revoliucijos ugneles 
Anglijoje, yra apie 4,000,000 
šeimynų, - ,

Kaip ten nebūtų, Anglijos fi- THE CLEVELAND CATE- 
nansieriai kas metas visu karės RERS ASSOCIATION CO. 
bėgiu turėjo gryno pelno apie i 
500.000.000 arba $2.500.000.
000. Tos skaitlinės parodo, ant  
kiek nelygiai darbininkai, pro- PATARKITE SKAITYTI

Vyrams ir moterims. Su
randame darbus prie 
vių darbų, daržuose, 
kambariu valymo, bliudų 
mazgojimo ir viešbučiu. Dar 
bai laukimuose kliubuose, su 
pragyvenimu. Reikalauja
me greity mergaičių prie sta 
lų ir špižemės darbo, teipgi 

i greitų vaikų prie patamavi-
— o tas, esą, juokinga. m0.

prie
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porcionaliai, neša visos valsty
bės karės naštą. Darbo žmonės 
turi mokėti už labai brangius^_________________________
pragyvenimo produktus, tuo tar-! 
pu jų uždarbiai tokie maži, kad ’ 4 
tik tai dienai teužtenka. i t Ph«e,

Tokis pat padėjimas darbo i): Dr. J. F. EVANS 
žmonių yra ir šioje salyje. : t

K.S. K. -f

“DIRVĄ” IR SAVO 
DRAUGAMS.

Resideneija, Eddy 890-J t

Mes
Mes
stos rūšies, kokie tik randasi vėliausios ma- 
dos visoj Amerikoj ir jos aplinkose. Kas iš- 

kuponą ateis su juo ir
1 doL, tas gaus ek-

stra už 10c. štampų.
Musų krautuvės visur randasi.

±ž±±±žžžž±±± APT1EKORIUS
1103 E. 79 GAT. KAM. MEDINA CLEVELAND, OHIO.

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas St. Clair ir E. 103 St. 

. Savoy Theatre Bldg.
SEPTYNIOS VALANDOS Žv. . .. o ... Q

DARBA -i 'alandos: Nuo 8 iki 9 rymet},
DAKBO. ; | nuo 3 piet, nuo 7 jįj

Kalifornijos miestelyje Sac- i} 8 vakare,
ramento darbininkai, typogra- t Resideneija, 10604 Gooding 

i *

Central 1690 Maine 2063.
3I»XXZ uXUreikalavimus, tarpe kurių, prie; 

padidinimo algos, pridėta ir 7 Į 
valandų darbas kasdieną. Algos ■ 
pakelta ant 20 nuošimčių ir jos 
ineis į galę pradžioje sekančių ■ 
metų. ;>

Darbininkų reikalavimai nesi-i 
liauja ir pasigąnėdinimas 8 dar-; 
bo valandomis, kas jau skaitoma: 
abelnu pasauliniu darbo laikoj 
nustatymu, nėra ] 
Labai gali buti, kad greitoje atei. 
tyje net ir paprastuose darbuo-; . /ja
se, kurie paprastai seka paskiau SSsCuy.U^o^©^ 

amatų, bus reikavimai peržengti (§) p T n 1 1 • ©
8 valandų ribas, ir eiti priešu-j @ J. g Į
mažinimo. !/a . _ADVOKATAS g

7=?=-5S=ž==S = =■= ===7F:~=-~=====~= @ 420 Society For Savings Bldg..^ 

Roddkcijos Atssky IR 81 j i Męs savo ofise tiime kas per- ® 

v----------------- -------------------- ----------------

JOHN L MIHELIGH
ADVOKATAS

Praktikuoju visuose teismuose, 
lietuviškai kalbame, 

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

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

CLEVELAND, OHIO.
paskutinis. dxnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxj

Redakcijos Atsakymai I
Senas Parapijonas. Ačiū už 

rašinėkite: 
tankiau ir trumpiau.

Tautietis. Labai ačiū už raši-
nėlį — lauksime daugiau.

J. Andriukas. Ištiesų malonu,; 
kad Tamista prabilai jaunimo 
klausime — ypač čia gimusio.

i “Dirvon”!

M. K. š. Ačiū, — rašinėkite' Vi 

žinutes tankiau, juk medžiagos; 
turite pakaktinai.

Palangos Birutė. Ačiū už ko-i 
respondenciją — rašinėkite tan-; 
kiau. Malonėkite šį-tą parašyti; 
Į “Moters ir šeimynos” skyrių, j 

Ačiū už raštelį.J. N-kas.
Rašinėkite tankiau žinutes.

J. S. Teisybės Jieškotojas. 
Visais reikalais kaslink Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės kreipki
tės šiuom adresu: Lithuanian 
Development Corporation, 320 
Fifth Avė., New York, N. Y.

Lietuvos Paukštelis. Ačiū už 
korespondenciją; — lauksime 
daugiau.

Bitė. Labai malonu, kad Ta
mista pasižadi nuolat priduoti 
“Dirvai” žinučių iš vietos lietu
vių gyvenimo ir veikimo. Ačiū 
— lauksime.

Kasputis. Ačiū už korespon
denciją; — labai butų puiku, 
kad iš tokios didelės lietuvių ko
lonijos kas savaitę tilptų “Dirvo
je” viena-kita žinutė. Meldžia
me Tamistos rašinėti.

P. P. M^ Parapijonas, A. St., 
Reporteris. Ačiū už koresp. — 
tilps sek. “D. numeryje.

Krajava Pirtis!
Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
puikiai išsivanoti karštame gare 
su vanta, tai atailankyk i musu 
' . PIRTĮ .......=

CkdhM mikalMtl W IMI Muk taUW Ir 
mettlral Tfcipffi statome

A. SO(lOLWiTZ, .
2547 E.38 Arti WeodbML

as

Cuy. Central 8473-R

S. Bonchorek
Specialistė

AKUS E R Ė
Baigusi šitą mokslą Europoje, 

.teipgi ir čia Amerikoje.

2007 St. Clair Avė, 
CLEVELAND, OHIO.

DR. L E. SIEGELSTEIN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
— Kraujo ir Chronišką Ligą. —

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

7 iki 8. Nedėldieniais nuo 
10 iki 12 vidurdienio.

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

CLEVELAND, OHIO.

L. Bednarski 
46 parduoda 0$ 

Namus ir Faunas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI, 

6700 Fleet av. Union 733-B

g KAM MOKĖTI $10.00 AR $12.00 UŽ GEVERYKUS KAD 
| GALIMA JUOS GAUTI UŽ $4.50 AR $8.50.
J PIRK PAS MANE, O TOKIU BUDU SUTAU- 
gg PINSI NUO 2 IKI 5 DOL. ANT POROS.
§ Netikėsit mano žodžiams, bet
■Į f? patįs persitikrinkit ir štai kokiu

a budu: Ateikit į A. Kranausko 
3 1SS®S čeverykų krautuvę po numeriu, 
goj S 2003 St. Clair Avė. ir prisimeruo-

a™ S kit pasirinkdami iš 20 poru
g| | naujo stailo moteriškų spalvuotų

1 čeverykų, dailiausių kų gali dirb
ai 3 tuvėj padirbti ir po keturių-*f
gS penkių dienų čeverykas bus na
gi \ mie ir tik toks yra vienintelis

& būdas pirkti čeverykus. Teip 
pirkdami nieko extro nemokėsit 

gS ką čeverykas guli ant lentinos
gp ar išeina iš stailo. SakauJPI kad mažiause suseivisit

nuo 2 iki 5 dol. ant poros. 
Mes turime visokių čeve- 
^kų moterių, vyrų ir yąi- 

|e kų, teipgi roberių.
Lace or button §5.50.

A. KRANAUSKAS, 
Ii Tel. Central 3470-L

2003 St. Clair Avė., 
___ Cleveland, Ohio.
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6502 SUPERIOR AVĖ.

J. HUETER, Sr.
Ištikimas Auksorius ir Laik

rodininkas.
Mes turim geriausia rankrova 

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

Mus kainos yra vidutiniškos.
Corola dainuojamų lakštinga

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

Ateik, pamatyk ir išgirsk pats
Cleveland, Ohio

SVIESOS PATARNAVIMAS.

KALAMS PAPRASTO SKALBIMO SU ELEKTRINE 

SKALBIMO MAŠINA. KUOMET MAŠINA DIRBA 

JUS GALIT VEIKT KĄ KITĄ. TAI YRA IŠTIKRO 

LAIBAI EKONOMIŠKAS BUDAS.

THE ILLUMINATING COMPANY
ILLVMINAITING BLDG. PUBLIC SQUAER

į..... .. ....................... ................ ..

Jeigu tu esi sergantis, be skirtumo, koki tavo kentėjimai nebūtą, ar
ba kaip tu nebūtum įpuolęs i nuliūdimą. Nenustok vilties, ateik pas mana. 
Su $1000 mano naujausios pagerintos pageltos. Aš esu persitikrinęs, kad. : 
su X-Ray Mašina tikrai pastatysiu tave ant kelio pagelto*.  Mano X-Ray 
mašina mato viduje teip gerai, kaip Tamista gali matyti iš oro. Ji man

S pasako teisingai priežastis ir prašalina visus spėjimus. Jeigu mano ii- 
egzaminavimas parodys Tamistos kentėjimus neišgydomus, aš tau pasa

lk kisiu teip ir be jokio atlyginimo. Mano ofisas yra aprūpintas ra nanjaa- 
K šiom mokslo prietaisoms gydymui vyrą ir moterią. Per šešiolika motą

aš esu tokstančius žmonių. Ateik pas mane ra pasitikėjimo. Ką
aš esu padaręs 4el tūkstančių kitų žmonių, aš tą padarysiu ir tau.

Pavojinguose atsitikimuose užsitrucijimo kraujo pas vyrus ir moterių 
mes naudojam garsią preparaciją Prof. EhrHeh 606 (Salvarsan) . M4 

—-*  (Neoralvarsanj.

Aš kalbu lietuviškai, lenkiškai ir slaviškai.

5611 EoeBd Ava. (arti 66 «tv««), antros luto.tamtorhi222.~
<*•>  nluto: r. M 8:00 v. ftjįįffiį “ffįf "• “ W



BAILYS

LIKO IKI ŠVENČIŲ

'ritjir

NUOŠIMTIS
skaitosi nuo tos dietos,

Kaina -$55.00.

Kaina $30.00.

Kaina $18.00.

St Clair ir Eart 55-ta gatvė,
Propdir Saros,
Saprrior ir A&Bmr,
St Clair ir Esat 125-ta gatvė

12H0 Superfor Ave.

išrištų 
ir kvie- 
prigelbė- 

įvairių

Todėl kiekvienas ir jiesko teisingos krautuves, 
kur viskas yra PIRMOS KLESOS ir visos prekes G VARANTUOTOS

F|abar daugumas musų viengenčių suka galvas ir 
” mistiną, kokioj krautuvėj ir kokias tinkamiau
sias Kalėdoms Dovanas nupirkti savo mylimai ar 
mylimam bei draugams ir giminėms.
GERA DOVANA YRA ŽENKLAS DRAUGIŠKUMU IR ATIMTIES

LA. Kujawski 
ADVOKATAI

“Afflffl...”
So. Boston, Mass.

Lapkričio 10, 1917.

Apsakymėlis iš amerikonų gyve
nimo. — Dabartinio karingo

* ūpo laikotarpiu.

DEL MOTERŲ
Čysto aukso žiedų su įvairių akmenėlių bei deimantų akutėms nuo 

$1.50 -iki $1.000.00, Lakietukų (La Vallieres) auksuotų ir čysto aukso 
su įvairiom akutėms ir deimantais nuo $1.00 iki $50.00. Retežėlių su 
laikrodėliais ir be nuo $2.50 iki $30.00. Perlų karolių nuo 75c. iki $4.00. 
Auskarų auksuotų ir čysto aukso su įvairių akmenėlių perlu bei deiman

tu akutėms, nuo $2.00 iki $60.00. Puikių auksuotų i čysto aukso špilkučių 
su gražiais akmenėliais ir deimantais, nuo $1.50 iki $12.00. Laikrodėlių 
auksinių, nuo $5,00 iki 25.00. Rankoj nešiotis maišiukai sidabrinei, si
dabruoti ir skuriniai, nuo 50c. iki $20.00. Puikių parasonų, nuo $1.50 
iki $5.00. Auksinių rašomų pluksnų laikančių -savije atramentą. nuo 
$1.00-iki $5.00. Galvos parėdymui šukų, nuo 50c. iki 1.50. “Dirva” ant 
metų $2.00. Setų susidedančių iš veidrodžio, šepetuko ir šukų, sudėtu į 
puikes dėžes, prakė nuo 1.50 iki 15,00. Prietam pastatomų laikrodėlių, 
parfumų, perfumam buteliukų, įvairių dėžučių ir tam panašiu įvairiu įvai
riausiu daikteliu, reikalingų moterims ir mergaitėms.

PERSKAITĘ TĄ VISĄ MATOTE
kad nėra reikalo jieškoti didesnės krautuvės, kur pas žydus, nes čionai ga
lite atrasti užtektinai sau reikalingų daiktelių DIDŽIAUSIAME PASIRIN
KIME ir už pigesnę kainą negu kur kitur, nes musų atsargus ir kartu 
už daug pinigų pirkimas pavėlina mumi PARDUOTI PIGIAU. Prietam 
mums bereikia mokėti randas.

Ant išanksto užsakytų daiktų, kaip tai laikrodžių, žiedu ir t. p. daik
tu išpjausime Jų vardu raides ar monogramus dykai, užsisakiusiem vėliau 
priseis laukti po švenčių, nes prieš pat šventę busime perdaug užimti.

- -.«anai yra taisomi laikrodžiai, laikrodėliai ir visokį brangmenįs «u 
didžiausiu atsargumu. Nuo dabar iki Naujų Metų KRAUTUVĖ ATIDA
RĄ ŠVENTADIENIAIS nuo 9.00 ryto iki 9:00 vakaro.

Leopoldas susimaišė ir, lyg 
iš miego pabūgęs, nesurasdams 
ko kito pasakyti, atsiliepė tik 
šiaip:

“Mat, katės apie mano kamba
rį nakties laiku kelia Termą ir ne
duoda ramiai miegoti. .

“Katės? Eh. I”
Senis pardavėjas dar užlaikė 

jį, jau besirengiant žengti lin
kui duriu.

“Yra gaila šūvio dėl kačių šio
se dienose, mamo vaike, kuomet 
yra reikalas šaudyti šunis.— ten 
fronte,-mano vaike. Tentu 
turi šaudyti, taip, apkasuose. 
Ąš turiu pats tris spnųs ir jie....”

Leopold’as neklausydamas to
liau terkštelėjo durimis ir išbė-

rodėlių nuo 1.50 iki 5.00. Įvairių įvairiausių knygų, pradedant nuo pasa
kaičių iki mokslišku įvairaus turinio knygų, jų prekės, nuo 5c. iki 5.00. 
Atviručių su lietuviškais ir angliškais. Kalėdų ir Naujų Metų pasveikini
mais ir tiem panašių daiktų ir daiktelių.

% Senis William’as Trent’as pa
tilo iš kėdės pilnas gailesčio ir 
liktumo ir atsiliepė:

■*, "Taip, tai Fred’as. Mano vic-' 
JUtinis sūnūs, mano brangiausi* 
Vaikelis paguldė savo gyvastį už 
&vynę, savo šalį."

“Gaila. Jis buvo mano, drau- 
jis buvo Aimės brolis —

Jis vos jau slinkdamas neno
riai pradarė duris ir inėjęs savo 
kambarin numetė kepurę ant 
lovos. Paskiaus atsistojo prieš 
Tolstojaus paveikslą, -ir ilgai žiu
rėjo daug reis-kiaptin, barzdotai! 
veidan: Ir taip po kiek laiko su
smuko ant kelių ir iškėlęs viršun 
prie paveikslo rankas, besireng
damas prie mirties, kalbėjo pa
skutinį kartą savo įsitikinimų 
maldą:

“Aš tikiu į Dievą.
“Aš tikiu į Jėzų Kristų iš 

Nazareto ir j "Levą Tolstojų,— 
tikiu į ją pranašystę ir į tuos jų 
apskelbtus principus link mei
lės, brolijos ir nuolankumo prieš 
piktą tą visą, ko jie mokino. Aš 
tikiu į atgimimą žmogiškos šir
dies jausmo per darymą gero. 
Tikiu Į prisikėlimą sielos per mei 
lę. Taipgi tikiu į galimybę 
įsteigti Dangaus Karaliją ant 
Žemės...,,”

Ir su tuomi revolverio šūvis 
užbaigė jo maldos paskutinį sa-

Čysto aukso žiedelių su akutėms, monogramais ir lygių nuo 75c. iki 
2.00. Sidabruotų šaukštų, peilių ir sakučių setai po 50c. Laketuku ir 
karolių mergaitėm ant kaklo, nuo 75c. iki 5.00. Laikrodėlių kišeninių ir 
pastatomų nuo $1.50 iki $3.00. Betiijos staineles, nuo 10c. iki 75c. ir 
tiem panašių daiktelių tinkamų vaikučiams ir mergaitėms kaipo Kalėdų 
Dovana.

Su šiuo išsireiškimu Leopol- JB 
d’as atsiduso.

“Gaila”,tai lengva pasakyti,' | 
bet tu-tu-tu-bsūly, prakeiktas h 

baily!” 1
Senis, kumščiai spausdamas ir | 

drebėdamas iš piktumo, užkeikė | 
irriktelėjo: h

“Laukan!” B
žengęs porą žingsnių atidarė | 

duris ir dar tvirtesniu balsu su- | 
suko: . |

“Laukan! Mano namuose nė- | 
ra vietos bailini ir išdavikui. 
Ne bailiui yr’ ir mano dukt.”— h

Leopold'as su išgąsčiu žvilgte- 
įėjo į Aimę, kuri kėdėj sedėda- 
ma verkė.

“AimelAime, ką tu sakai?”—
Pagaliaus jis dar užklausė ir h 

negaudamas jokio atsako, porą h 
sekundų pastovėjęs, apleido na- h 

.. • | 

Pakeliui eidamas jis užėjo senų 
daiktų krautuven jr paprašė re- h 
volverio. Senis pardavėjas išsi- h 
šiepęs, padavė jam revolverį ir h 

besišypsant prašneko: B
’ “Ne, vaike, šiose dienose va- B 

gių nėra, nėr’ ko bijotis — visi 
jie su vyrais išėję karėn. Mo- sh 
terių nėr’ ko bijoties, vaike, B

Reikalavimas vyrų — daugiau 
vyrų — pasidarė dar labiau 
intęmptu. Aiškiai pradėta ne
paisyti amžiaus. Del fizikinio 
stovio buvo paliuosuojami tik vi
sai silpni. Matyt, nutarta, kad 
nei vienas vidurinio amžiaus svei 
kas vyras neliktų nuo militarės 
tarnybos.

Tik seniai ir bobos liko na
muose. Net ir apsukresnės mo
ters išėjo užimti vietas Įvairiuo
se- industrijos departamentuose.

Dabar Leopold’o padėjimas 
dar labiau keleriopai pablogėjo. 
Tam- daug prisidėjo to miestelio 
mažumas kur jis gyveno, nes čia 
kiekvienas gyventojas jį pažino
jo, kiekvienas šnairavo, pyko 
ant jo.

Kartą jam einant pas Aimę, 
mažas bernukas, bežaidžiantis 
ant gatvės, užpuolė ant jo. Tai 
buvo viename iš vasaros šiltųjų 
vakarų, kuriame apie aštuntą va 
landą radosi pilnos gatvės vai
kėzų. Ant bernuko pirmo šūk
telėjimo. ^bailys”, Leopold’as bu
vo apsuptas iš visų pusių rėks
mu, pravardžiavimu, koliojimu. 
Jis pabalęs kaip, drobė sparčiai 
pradėjo žingsniuoti neva ne
kreipiant domos. Bet paskui 
jį sekė gauja vaikėzų su staugi
mu.

“Bai-ly-y-s’ 
“Bai-ly-y-s!”

Leopold’as suko savo veidą ir 
vienon pusėn gatvės ir kiton ir 
pagaliaus susitiko su pažalavu- 
siomis iš piktumo senio ir jaunos 
moteriškės akimis, kurie sėdėjo 
ant laiptų prie savo namo h- tė- 
mijo į šį visą nųotikį.

Ir vietoje užeiti, pasveikinti 
Aimę su josios tėvu, Leopold’as 
susigėdęs pasuko ant kampo ki- 
tosios gatvės ir taip įžeidžiamas 

Rr apjuokiamas — jis pasileido 
bėgtu Bet ir vaikėzai nepasili
ko. Jie besivydami švilpė, rėkė, 
akmenis ir skardinius, tuščius 
indus paskui jį leido.

Jis atbėgęs savo kambarin gai 
liai verkė, dejavo, jaučiant tą
sias žaizdas, kurios tapo padary
tos jo sielai. Kniūpsčia skersai 
lovos nupuolęs jis taip dejavo 
per tris valandas. Kurčios sie
nos buvo liudytojais to. Ir ant 
sienos bekybantis jo gerbiamas 
Tolstojaus paveikslas, rodos, 
gailiai žiurėjo į jį.
ĮTris kartus jau jis buvo pašo

kęs ir grebėsi prie durių eiti 
rekrutų štotin ir įstoti kariume- 
nėn, bet kiekvieną kartą akis grį
žosi link Tolstojaus paveikslo 
it jis nuo durių vis grįžo atgal. '

Bet tam viskam užbaiga visgi 
artinosi.
/.Nepoilgo po šio nuotikio jis su 
manė visgi pas Aimę apsilanky
ti, Kuomet jis tik įžengė pri
ėmimo kambarin, išvydo senį 
kėdėje it įirie jo klūpančią glė
byje Aimę — beverkiančius. 
’ “Kas y? Ar Fred’as?”— 
į Nedrąsiai leopold’as užklau
są, padarydama žingsnį prieša-

(Tąsa nuo 48 num.)

Ir taip dalykai vis skleidėsi 
plačiau. Ant gatvės susitiku
sius žmones Leopold’as girdėda
vo bešnabždant išsitarimu—

“Bailys!”
Tos apkalbos išsireiškimas 

kaustė jo sielą, kankino. Napa- 
kenčiamo gyvenimo mėnesiams 
slenkant, laikraščių kolumnos 
mažuoju punktu raidėmis vis da
rėsi ilgesnėmis ir pagaliaus at
nešė ir šią žinią, kad Trent’o 
žentai — vienas visai nežinomai 
kur žuvo, o antrasai su sužeista 
koją randasi ligonbutyje. Po to, 
kaip tik Leopold’as atlankydavo 
Aimę, senis užsidarydavo kita
me kambaryje, kas išrodė, kad 
jau nenorėjo matytis su svečiu, 
ne taip kaip būdavo.

VYRAMS
Laikrodėlių sidabrinių, auksuotų ir auksinių, nuo 7 iki 21 akmens, 

paakė nuo $2.00 iki $60.00. žiedų čysto aukso su įvairių akmenėlių bei 
deimantų akutėms, nuo $2.50 iki $1000.00. Lencugėlių gerai paauksuotų 
ir auksinių, nuo $1.50 iki $24.00. špilkučių į kaklaryšį auksuotų ir auk
sinių su puikiais akmenėliais ir deimantais, nuo 50c. iki 20.00, auksinių 
rašymui plunksnų, laikančių savije atramenta, nuo 1.00 iki 5.00. Pui
kių lietsargių nuo 1.25 iki 5.00. Cigaretam dėžučių sidabruotų ir čysto 
sidabro, nuo 1.50 iki 6.00. Peilukų auksinės ir auksuotam kraunukėm 
nešioti prie lenciūgėlių, taipjau turime daugybę lakietukų nešiojimui 
prie lencugelių, nuo $1.50 iki 8.00. Guzikų į ankoves (kolionikų), nuo 
25c. iki 5.00. Laikraštis “Dirva” ant vienų metų 2.00, pastatomų laik-

J Krautuvė yra viena iš Didžiausiu 
UVU& Lietuvišku Krautuvių Amerikoje 
-.... ——. ir didžiausi auksiniu daigty Krau

tuvė ant St. Clair Avenue, Cleveland mieste.
Viskas kas tik randasi “Dirvos” krautuvėje ant pardavimo yra PIRMOS 

KLESOS ir su kiekvienu parduotu daiktu yra DUODAMA GVARANTAC1JA, nežiū
rint ar kuris čia perka už 50c. ar už $1,000, viskas yra gvarantuojama.

Todėl mes ir jaučiamės, kad musų krautuvė yra pilnai prirengta, kad 
musų viengenčių klausimą ką PIRKTI KALĖDŲ DOVANAI? Taigi mes 
čiame nuoširdžiai musų viengenčius atsilankyti į musų krautuvę, o mes 
sime kiekvienam pasirinkti tinkamą KALĖDŲ DOVANĄ iš daugybės 
įvairiausių daiktelių tinkamų dėl moterių, vyru, kūdikiu ir šeimynų.

BANKOJ 
ir ntyekUM sulyg irgoled* 
jo« itaokaona iki tai dienai, 
kurioje atsiimi savo pinigus.

Laikrodžių pastatomų ir pakabinamų einančių po 8 dienas vienu už
sukimu ir gražiai skambančiu kas pusvalandį ir valandą, prekė nuo 1-50 
iki 20.00. Vandens ar alaus setai susidedanti iš užbono ir 6 stiklų, vieni 
rankom išmarginto stiklo, kiti brangesnio ir rankom išpjaustyta stiklo — 
tinkantis puikiausioms šeimynoms, prekė nuo $3.00 iki 8.00. Sidabruotų 
šaukštų, peilių ir šakumų setai sudėti į puikius diežias, prekė nuo $7.00 
iki $15.90. Pjaustyto-brangaus stiklo įvairių indų, nuo 50c. iki $6.00. 
Sidabruotų indų dėl vaisiu, sviesto, cukriaus, kavos, riešučių ir tam pana
šiem daiktams, prekė nuo $1.50 iki $5.00. Kalbamų mašinų (Grafafonų) 
nuo $10.00 iki $800.00. Lietuviški rekordai, tai musų speciališkumas ir 
jeigu kurių čionai nerastumete, tai jau nebūtų vilties jų radimu kitur. 
Indų padarytu iš purpuro (china) artistų rankomis išmargintu, nuo 
15c. iki $4.00. Paveikslų su puikiausiom scenerfjoms ir šventųjų paveiks
lais, nuo 15c. iki 3.00 ir tiem panašių daiktelių tinkamų šeimynoms kaipo 
Kalėdų Dovanos.
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Nuosavybe Nemoka Kares Išlaidų

t A. Alena Slivinskiutė.

Taribos Pirmininkas. Gubernatorius.

MARKET PHARMACY-APTIEKA

Isitemikite Lietuviai!

DR. J. ŠEMOLIUNAS.

Aš turiu Geležinių daiktu, Virtuvei reikamenų. Pečiu ir kitko.

Žin.

ANTANAS GRDINA
Rakandų ir Karpetų Krautuve, 6017-6019 St. Clair AvenuePhone

DANTISTAS.

Visiems mano Lietuviams draugams, gyvenantiems netoli ma
nęs patariu apsilankyti j mano krautuvę ir apžiūrėti musų daig- 
tus ir jų kainas.

kieti ja žino, kad tas viskas pagelbės jai. 
Amerika užtai prašo jūsų čedyti pingus. 
Vokietija nori gauti viską, ką tik jus turite, 
bet Amerika nori, kad jus laikytumėtės sau 
viską, ką jųš gaunate.
Kiekvienas centas, kuri sučėdini ir padedi 
i užtikrinančią Įstaigą Taupynimo Banką 
ir Trust Kompaniją, bus jūsų pinigai, ne
šant jš pelną ir gatavi ateinančiame laike 
pirkimui Laisvės Bondsų ir kitų reikalų. 
Taupymas didžiausis šios dienos reikalas. 
Dirbk sunkiau, čėdyk daugiau ir dėk savo 
pinigus i banką — kokią žinai — kokiai gali 
pasitikėti.

labai daug; visi gražiai linksmi
nosi ir šoko. Už geriausią"pa
sirengimą buvo paskirta dova
nos. Laimėjo keletas merginų 
ir vyrų. Vakaro pirmininkę bu
vo p-lė O. Žvingiliutė.

Buvo paskaitos. — Pereitos 
pėtnyčios vakare,- lapkričio 30 
d., atsibuvo paskaitos, kurias 
parengė L. S. S. 3-čia kuopa. 
Skaitė p. A. Karalius temoje 
“Evoliucija ir revoliucija”. Pa
skaitą apėmė dalį socializmo te
orijos ir taipgi buvo primenama 
šių dienų nuotikiai Rusijoje ir 
kitur. Publikos buvo Į 100 ypa-

i Ddęr stokos vietos, šiame nu- 
meiyje negalime indėti platesnio

I apie tai pranešimo. Žingeidau- 
jūrafįs apie sulošimą to veikalo 

. ar ąpie visą tą vakarą ras dau- 
flįM sekančiame numeryje, sky- 

, afinfe “Iš Lietuvių Gyvenimo."

PRIE ŽENKLO BALTO KRYŽIAUS GERIAUSI VAISTAI. 
Muilas, perfumos ir daugybė iš Europos pargabentų vaistinių žoljnų. 
, Pamėgink mus.“ Geiažinio Vyno”.

Pinigus reikia saugoti. — 
Pereitos seredos vakare, lapkri
čio 28 d., p. J. Miškinai važiuo
jant E. 55 gatvekariu j mokslai- 
nę, kišenvagiai ištraukė $46.00

Važinėjant prigrūstuose gat- 
vekariuose, kur negalima nei 
pajusti, kaip kas į kišenių įsi
krausi*), — patartina pinigus 
laikyti saugesnėse vietose, tada 
mažiau atsitiks nesmagumų ir 
bereikalingų nuostolių.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 8 vai. vakare kasdien. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 dieną

5391 St. Clair Ave^. Cleveland, Ohio.
____ ________ Kampas Marguette St.__________

Komisija buvo parengusi ir 
projektą viso tokio choro organi
zavimo ir užsilaikymo, bet dar
bas buvo bereikalingas. — Su
sirinkusieji suaukavo $4.96 pa
dengimui išlaidų (svetainė, pa- 
s&dbimai), kurių padaryta 
$5.25. Gerai dar, kad nieko ne
seikėjo mokėti už kambarį šį va-

“Penktas prisakymas.” Tur
būt kiekvienas žino to prisakymo 
turinį... vienok tas prisakymas 
šia j a baisia skerdyne tapo at
mestas, sunaikintas. Kodėl tas

Klaidos pataisymas.. — Pe
reitame numeryje pranešime 
apie “Varpo” choro vakarėlyje 
surinktas aukas pasitaikė klaida 
(zeceriška). Aukas musų ko
respondentas buvo padalinęs į 
tris dalis: po $1.00, po $50c. ir 
po 25c. Antroje dalyje turėjo 
būti — po 50c., bet padėta eilu
tė iš trečios dalies, — tik po 25c., 
ir vietoje to, turi būti sekančiai:

Po 50c.: J. Baječius, V. S. Jo- 
(kubynas ir tt.)

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

Cuy Princeton 1539-R.

Kunigo prakalbos. — čionai 
atvažiavęs keletą dienų atgal 
kun. J. E. Strazdas, organizato- 
nus Senosios Rymo Katalikų 
bažnyčios, turėjo porą prakalbų; 
pirmos atsibuvo pėtnyčios vaka
re, lapkr. 30 d., antros — nedė- 
lioj, gruodžio 2 d., Jaitės salėj. 
Abelnai, prakalbų ir visos kunigo 
misijos pasekmės nebuvo dide
lės, nes žmonių pirmą vakarą at
silankė sulyginamai mažai. Ne- 
dėlioj, kiek žinoma, buvo dikčiai 
ir daugelis išsireiškė norį nau
jos parapijos. Buvo renkamos 
aukos; surinkta per abu vaka
ru $40.

Mirė p-lė Afera Sliviaskiutė. 
Gruodžio' 3 d. (1917) persiskyrė 
su šiuom pasauliu CL L. Teatra
liško Choro Dr. narė p-lė Elena 
Slivinskiutė;- turėdama vos 18 
metų amžiaus. Velionė buvo 
šios draugijos nare per ketverius 
metus. Tai buvo viena ir geriau 
šių dainininkių -— alto balso. Mi
rė nuo prasišaldymo.

Negailestinga mirtis pakirto 
iš musų tarpo tą ką-tik pražydu-

H. R. GERLACH, f
1653 St. Clair Ave., N. E. Cleveland, Ohio. gL. S. KREJCI, Savininkas

2601 LORAIN AVE CLEVELAND, OHIO

Suv. Valstijų Iždo Sekretorius oficialiai pranešė, kad sudėti bankuose pinigai negali bū
ti paimti i valdžios rankas ir gandai apie tai netikri.

Vėl vakarienė. — Subatos va 
kare, gruodžio 1 d., Teatrališkas 
Choras turėjo smagią ir gan pui
kią vakarienę. Dalyvavo į 100 
ypatų. Buvo šokiai ir žaislai. 
Vakaras pavyko gerai.

Svarbiausia yra mano Graborystės Kambariai, pritaikyti su geriausiais Ambtriansais ir Ligonių Ve
žimais; taipgi mano vežimai dėl laidotuvių, krikštynų ir pasivažinėjimų.

Abu -telefonai gatavi jums patarnauti dieną ir naktį šaukite mus ir duokite mums progą.
“Kryžius”.'— Tokiu antgalviu 

drama tapo pastatyta scenoje 
rupesniu L. M. Progres. Susi
vienijimo 24-tos kuopos nedėlios 
vakare, gruodžio 2 d., Acme sa- 
Eje: Lošimas ir abelnai visa 
irtirn programa atlikta gan ge
rai. žmonių buvo beveik pilna

“DIRVOS” AGENTAS.
P. Vaitiekūnas, keliaujantis “Dir

vos” agentas, šiomis dienomis lanky
si* Detroit, Mieli. užrašinėdamas 
“Dirvų”. Visi galite per P. Vaitiekū
ną užsirašyti “Dirvų , mes pilnai už 
jį atsakome.

Lietuvis Akių Specialistas, 
1172 E. 79 SU ant viršaus.

CLEVELAND, OHIO.

šią gėlę. Nors dar jauna, te
čiaus velionė uoliai darbavosi 
tarpe lietuvių ir buvo pavyzdin
ga mergina, todėl ji užsipelno 
augštos pagarbos ir ilgos atmin
ties. — Lai būna p-lė Alena Sli
vinskiutė pavyzdžiu kitoms lie
tuvaitėms....

Visi tos draugijos nariai gai
lestingai ištaria velionei “amži
ną atilsį”! — Lai būna jai 
lengva šios šalies žemelė! — ji 
nuėjo pas savo motiną, mirusią 
prieš ketverius metus.

Draugijos Narys.

3 <Į4 Payne ave. “salėj”.- Buvo ' 
ąMPnnmn pasikviesti į Člevelandą 
jBLi'b. kompozitorių Miką Petrau- 
ahą ir tam tikslui paminėtoje 
dĖraoje šaukta-visuotinas vietos 
Sėtuvių susirinkimas galutinam 
pasitikrinimui, ar rasis pastan- 
g>«Į, kuriomis galima butų su
tverti choras ir parkviest’ čionai 
gerb. Miką Petrauską pamokint
am dainų ir lošimui veikalų.

Tan “visuotinau” susirinki- 
ifeįrn^tyykn .'vos apie 25 žmones. 
Tuoj ir pesirode, ant kiek vietos 
Ketaviams apeina geri sumany
mai irant kiek jie turi norą pa- 
Ūtidailoje ir abelnai lavinties 
lįįkd jų vietiniai mokytojai ne
įrengia. \

Nuo to laiko, kaip čia buvo 
®erbM Petrausko koncertas, 
aekurie dailą mylintįs žmonės su 

darbuoties, kad sudarius 
besit iš šimto narių chorą, kurį 
parkvietus p. Petrauską, butų 
pafima pakelti prie kitų kolonijų 
dfeerų ir daug atlikti prakilnaus 
^Sarbo.

Keletą sykių šaukta susirinki
mas-ir suėjo žmonių, bet prie re
zultatų neprieita, šaukta šis pa
skutinysis ir manyta, jog bus pa 
sėkmingas, bet tas pasirodė dar 
silpnesniu.

Tiesa, prie vienų pastangų ki- 
fi dėjo pastangas viską ardyti ir 
skleisti nuomonę, kad tokie žmo- 
ueskaip gerb. Petrauskas nieko 
ją jau neišmokinsią; mat, jie 
mano, kad nieko prakilnesnio ir 
didesnio lietuvių muzikalėje ir 
dainos srityje už suktinį ir klum
pakojį nėra, — o jie tuos jau mo
kat..

Pajieškau tetos Jevos Baltru
šaitienės. Paeina iš Suv. gub., 
parapijos Skriaunedžių, kaimo 
Samaniškių. Norėčiau susira
šyti. Atsišaukie šiuo adresu: 
Magdė Žemaičiutė-Muraikienė, 
1396 E. 53 st. Cleveland, Ohio.

TMD. 20-tos kuopos susirinki
mas atsibus 14 d. šio mėnesio 
pėtnyčios vakare, pradžia (7:39 
vai. vakare) “žvaigždės” sve
tainėje — 2041 Hamilton Ave. 
Kvečiami yra visi, —kaip nariai, 
taip ir ne nariai, — į ši susirinki
mą, nes tai bus vienas iš svar
biausių. Tarp kitko bus dalina
mi jau sulaukti šių metų raštai 
— “Kultūros Istorija” (3 to
mai). Taigi, nariai, kurie dar 
heužsimokėjote už šiuos metus, 
pasirūpinkite tuojaus užsimokė
ti, kad galėtumėte gauti viršmi- 
nėtus raštus. Taipgi, kurie dar 
neprigulite prie TMD. — prisira
šykite tuojaus, nes dabar dar 

kurie šįmet.

J. A. Plerpa, 
MTD. 20 kp: fin. sekr.

yra gera proga, 
t. y. šį mėnesį prisirašys, dar 
gaus viršminėtą leidinį — kelių 
dolarių vertės. Kuopos nariai 
privalo atminti ir tai, kad šitame 
susirinkime bus renkama nauja 
valdyba.

Tėvynės Mylėtojų Draugystė 
yra viena iš prakilniausių drau
gijų, todėl jon turėtų prigulėti 
kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė, 
— kurie tik jaučiamės lietuviais, 
pas kuriuos dar neužšalus kruti
nėję meilė linkui musų brangios 
tėvynės Lietuvos. Kurie atjau
čiame apšvietą ir norime ją in
gyti, stokime tuoj tėvynės my
lėtojų eilėsna, o tuomi mes pasi
rodysim, kad esame tikri lietu
viai, tikri tėvynės ir apšvietos 
-mylėtojai.

Kita kliūtis buvo ir tame, kad 
vienas komisijos narys p. M. 
Rnseckas, pasižadėjęs paimt ir 
pranešęs, buk paėmė salę, o su- 
sžrinkusapie tą vietą žmonėms, 
savininkas pranešt,-kad jis nieko 
nežinąs. Paskui prisiėjo sueiti 
I privatinį kambarį, kur galuti
nai nutarta viską užbaigt, nes 
nėra vilties kada nors čia gerb. 
Petrauską sulaukti.

Norėjęs.

Geležies Krautuvė, 
Ofisas ir Pagrabiniai Kambariai 

6127 ST, CLAIR AVE.
Bell Phone — Rosedale 1881 O. S. Princeton 1381

Ulmanno svetainėje vietinis 
“Mirtos” choras buvo parengęs 
cteklamicijų, monologų ir dainų 
vakarą. Programo išpildyme da 
Byvavo šios ypatos: mažos mer
gaitės— O. Karužiutė, O. Rusec- 
fchztė ir K. Geležiutė deklamavo 
eiles ; taipgi p-lė A. Kancaičiutė 
pasakė pražią deklamaciją “Su- 
cBev, tėvyne”. P-as J. Bagdo
nas atliko monologą “Aš žmog
žudys". V. Jonikaitis deklamavo 
“Krikščioniškiems valdonams.”

Pats Choras, vadovaujamas 
p. J. V. Valentino, sudainavo ke
letą dainų, — dainos publikai la
bai patiko. P-ni M. Rimkienė 
atliko monologą “Motinos Rauda 
Ginoje". Buvo pasikalbėjimas 
Maikio su tėvu, kuriuos atliko 
p-lė V. -Ivanauskiutė ir J. Nau
jokas. Rožytės su motina pasi
kalbėjimą sulošė p-lė O. Sidab
rai ir p. M. Rimkienė.

7Ė geriausiai atliktas progra- 
pnadalis skirta dovanos knygo- 
rafe.ir laikraščiais. Buvo taipgi 
Prajojanti krasa su dovanomis. 
Publikos dalyvavo diktokas bu
lelis.

Maskaradų balius. —A.' L. R 
K. Moterių Sąjungos 26 kuopa 
Padėkavonės Dienoje, lapkričio 
29 d., buvo parengusi maskinį 
balių, jaunimo buvo prisirinkę

v Specialiai atkreipiu į mano didelį skyrių Pečių visokių rūšių 
anglim deginamų gazu ir abejokių.

Ateikite apžiūrėti mano krautuvės ir daigty . kainas; mielai 
jus įleisime. Sulyginę su kitų kainomis* pamatysite, kad pas mus 
daug pigiau. Pirkę sykį pas'mane ateisite ir vėl.

“Mirtos”, Choro vakaras. — 
Sukatos vakare, gruodžio l’d.

Suv. Valstijos yra Vertos dviejų šimtų ir šešiasdešimt: 
pnkeis bilionus dolarių’ Vokietija nori juos gauti.

DALIS TŲ TAUTŲ YRA JŪSŲ. BET VOKIEČIAI NEPAISO.
Beveik" visi tie turtai yra nuosavybėje — 
žemės, geležinkelių, dirbtuvių, karų linijų, 
budinkų, namų, ūkių, tiltų ir publiškų Įtai
symų. / •
Vokietija žino, kad jus tų negalit praleist, 
negalit tuomi Užmokėti lėšas — negalima 
jų paslėpt, atimt, paverst greitai Į pinigą. 
Vokietija žino, kad tik pinigas gali išlaimėt! 
musų karę.
Vokietija gundo jus naikinti pinigus, kad 
butų jai lengviau gauti.
Vokietija liepia jums silpnint jūsų industri
ją, streikuot, degint ar naikint viską, kas 
galėtų pagelbėti jūsų sąjungiečiams — vo-

atsitiko — vaizdžiai išaiškinta 
Br. Vargšo dramoje — “Penk
tas prisakymas”, — kurią loš 
nedėjioje, gruodžio 9 d. Bohe- 
mian National Hali — 4918 
Broadway. Taipgi bus atliktas 
dialogas — “Gyvenimas ir vil
tis”. Galop dainuos “Mirtos” 
choras. Po vaidinimo bus šo
kiai. Vakarą rengia L. S. S. 3 
kp. Durįs atdaros nuo 5 vai. po 
pietų. Reikia tikėti, kad kiek
vienas atsilankęs šiame vakare 
bus patenkintas.


