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Vokiečiai paėmė Silištrą

ja, kuri narsiai kovoja Ve
rduno fronte, paskutiniuose 
mūšiuose turėjo didelius 
laimėjimus. Po smarkių 
mūšių pavyko užimti priešo 
pozicijos vieną mylią ilgu
mo. Tos pozicijos randasi 
tarpe Vaux-lapitre ir kai
mo Chenois. Vokiečiai ban
dė atsiimti atgal tas pozici
jas, bet visi jų atakai buvo 
atmušti. Franeuzai paėmė 
vokiečių nelaisvėn 280 ka
reivių ir 6 oficierus.

pranešama, kad mūšiai va
karų fronte, apielinkėje 
Ginchy, nesiliauja. Anglų 
kariumenė atakuodama vo
kiečių pozicijas paėmė 50 
kareivių nelaisvėn ir 19 kul- 
kasvaidžių. Artilerija, kuri 
smarkiai atakavo priešo po
zicijas, paėmė apielinkes 
prie Couroelette. Vokiečių 
artilerija bandė atakuoti 
pozicijas prie Thiepval ir į 
šiaurę nuo Arras, bet juos 
pasekmingai atmušta.
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ANGLAI PAĖMĖ KIVA-KIVIRI IR GINCHY FORTUS
Bulgarai paėmė Rumunų tvirtovė Turtukai.

Paskutiniuose mūšiuose ru
sai paėmė 5,645 teutonų 
nelaisvėn.

RUSAI APGULA AUS
TRŲ MIESTĄ.

Petrogradas. Haličas, ku
ris yra svarbiausiu raktu 
atidarymui kelio rusams į 
Lembergą, jau apsuptas iš 
trijų pusią. Rusų armija, 
kuri pamažu eina į šiaurę, 
greitu laiku gali perkirsti 
geležinkelį Halič-Lemberg, 
kuris vieninteliu yra aust
rams pabėgimu. Perėję Ho- 
rodenką, rusai randasi nuo 
Lembergo tik 63 mylias at
stu. Naujoj ofensyvoj, rusai 
paėmė nelaisvių 4,500 ka-^as £Urkų pozicijas ir kelia- 
reivių, tame skaitliuje 2,000 tranšėjų kalnuotoj apie- 
vokiečią. Jinkėj.

TIESSUMUŠĖ TURKUS 
EUFRATU.

Petrogradas. Pakeltas 
turkų ofensyvas prieš ru
sus prie Eufrato, turkų 
Armėnijoj, buvo visiškai 
sulaužytas. Apielinkėje Og- 
nott, kur buvo, smarkus 
mūšiai, rusų kariumenė pa
ėmė viršų. Po tų mūšių ru
sai paėmė gerai fortifikuo-

VOKIEČIAI VERŽIASI 
RUMUNŲ TERITO- 

RIJON.
Berlynas. Vokiečių-bul- 

garų armija įsiveržė 50 my
lių į Rumunijos teritoriją, 
netoli nuo Juodųjų jūrių. 
Mūšiai visu frontu eina 
smarkus. Rumunų didelės 
jiegos kontratakuoja pozici
jas prie Dobric. Visi atakai 
yra atmušami.

Verduno fronte vokiečiai 
atmušė visus franeuzų ir 
anglų atakus. Sako smarkus 
mūšiai atsinaujino prie Thi
aumont į rytus nuo Fleury. 
Franeuzai buvo užėmę vo
kiečių pozicijas, bet vokie
čiai juos privertė vėl pasit
raukti.

VEIKIMAS MACEDO- 
NIJOJ.

Londonas. Apielinkėje 
Neochari, rytinėj Macedo- 
nijoj, mūšiai tęsiasi. Anglų 
armija paėmė keliatą prie
šų tranšėjų. Apielinkėje e- 
žero Dojran, teip-gi eina 
mūšiai. Čia anglų artileYija 
atsižymėjo, nes nutildė ke
liatą priešų baterijų. Ata
kuoti priešo pozicijas padė
jo ir anglų laivynas.

MŪŠIAI SU AUSTRAIS 
ATSINAUJINA.

Rymas. Italų kariumenė 
visu frontu veikia. Pietinėj 
Albanijoj po nekuriu mūšių 
vėl užėmė naujas austrų 
pozicijas. Apielinkėje Ison- 
zo austrų kariumenė buvo 
sumušta, kuri veržėsi linkui 
Talmino. Prie Malga Suga
ną kalnuotoj apielinkėj A- 
siago, austrų atakai buvo 
be pasekmių. Prie Dolje au
strai bandė sulaužyti italų 
linijas, bet turėjo pasitrau
kti su dideliais nuostoliais. 
Austrų lakūnai bombarda
vo italų pozicijas prie Gori- 
zijos, Romans ir Monfal- 
cone, teip-gi klonyje Suga
ną, bet nuostolių mažai pa
darė. Užmušta du kareiviai.

BULGARŲ GROBIS TUR- 
TUKOSE.

Sofia. Bulgarai, užimda
mi rumunų tvirtovę Turtu
kai, paėmė ten nelaisvėn 
400 oficierų ir 21,000 svei
kų kareivių. Teip-gi bulga
rams teko 100 kanuolių. Sa
ko, kad apart to dar rumu
nai nustojo daug savo ka- 
riumenės gynusios šią tvir
tovę.

bulgarų didesnėmis jiego- 
mis ir turi trauktis atgal.

Orlaiviai nuskandino ru
su torpėdlaivį. Vokiečių 
aeroplanai atakavo ir nus
kandino rusų torpėdlaivį, 
Rygos įtakoje. Dalis įgulos 
išgelbėta.

RUSAI IMA HALIČĄ. LAIMĖUMAI prie gni- 
Londonas. Didelės rusų ] LIPA.

spėkos dieną ir naktį daužo ■ Londonas. Paskutinė au- 
Haličo fortus. Austrai ne- ^pų pozicija prie Gnila Li- 
galėdami išlaikyti rusų ar- pa UpgS> kuri gynė Lem- 
tilerijos ugnies, pamažu ap- bergą nuo rusų iš rytų pu- 
leidžia Haličą ir slenka į SgS> ruSų tapo paimta. Su- 
šiaurvakarius nuo miesto, iyg oficiališkų pranešimų, 
kur yra geležinkelis vedan- rusaį uždavė didelį aust- 
tis į Lembergą. Austrai ap-rams sniUgį ir privertė jų 
leisdami miestą griauja vi- kariumenę persikelti per u- 
sus fortus ir dinamituoja pę (Gnila Lipa. Visos pozi- 
tiltus, kurie randasi ant cjjos yra rusų rankose. Mu- 
Dniestro. Rusai sugriautuo- §jaj Haličo apielinkėje teip- 
sius tiltus taiso ir savo ar- gį ejna smarkųs. ‘ Austrai 
miją traukia artyn. Laike gįna miestą kiek galėdami, 
bombardavimo, du austrų prješ rusų smarkią ug-

PAIMA GELEŽINKELĮ 
IR DALĮ POZICIJŲ.

Paryžius. Armija genero
lo Micheldro, kuri veikia 
apielinkėje Somme, paėmė 
geležinkelį, kuris eina iš 
Roye į Perone. Apie tą ge
ležinkelį teip-gi užėmė vo
kiečių pozicijų ant trijų 
mylių ilgumo. Paėmimas 
Berny- au-Santere, francu- 
zams duoda progą Įsiveržti 
į Barleaux, kur yra pasku
tinės vokiečių apsigynimo Ii 
nija. Tąsyk galima butų 
lemti ir apie likimą Denie- 
court, už kurį šiądien eina 
dideli mūšiai.

PAĖMĖ VOKIEČIŲ 
FORTUS.

Londonas. Sustiprinti fo
rtai: Kfva Kiviri ir Kiva 
Kivisini, vokiečių Afrikoj, 
150 ir 175 mylias atstu nuo 
Dar-Es-Sąlaam pasidavė 
anglams, kuomet tie juos 
apsupo iš visų pusių. Ap
suptieji priešai nerado budo 
nė pabėgti, nė atsiginti, 
tad pasidavė.

AUSTRIJA PRISIPAŽĮS
TA PRIE NUOSTOLIŲ
Vienna. Apie didelį besi- 

veržimą rumunų Į Transyl- 
vaniją, austrų spauda nes
lepia, tą patvirtina ir pati 
valdžia, kad austrai mušiuo 
se su rumunais panešė dide
lius nuostolius. Sulyg pas
kutinių iš Viennos ir Buda
pešto žinių, pasirodo, kad 
rumunai 80 kiliometrų yra 
įsiveržę į Transylvaniją. Ne 
užgina ir apie paėmimą kal
nuotos apielinkės į šiaurę 
nuo Hermnštadto ir kad ge
ležinkelis Aarsova-Karavs- 
Ebes yra rumunų bombar
duojamas. / * *" ’ -

RUMUNAI PAĖMĖ OR- 
SOVĄ.

Londonas. Rumunai nar
siai grumdamiesi su teuto
nais, paėmė gerai fortifi- 
kuotą Vengrijos miestą Or- 
sovą. Orsovas turi suvirs 
6000 gyventojų ir yra arti 
rubežiaus Rumunijos, Ser
bijos ir Vengrijos, keliose 
myliose tolumo nuo miesto 
Dambe, kurs vadinamas 
“geležiniais vartais”. Šitą 
rumunų laimėjimą patvirti
na Bulgarijos kariško štabo 
raportai.

traukiniai vežanti kariu- 
menę ir amuniciją tapo su
daužyti. Laukiama valan
dos Haličo puolimo.

SMARKUS MŪŠIAI PRIE 
NAROJOVSKA.

Petrogradas. Smarkus 
mūšiai eina apielinkėje upės 
Narojovka, kur rusai su vo- 
kiečių-turkų armija narsiai 
grumiasi. Rusai iš rytų pu
sės irgi pamažu eina Hali
čo linkui atmušdami prie
šus. Karpatuose mūšiai ne
siliauja. Rusai paėmė ke- 

, liatą naujų pozicijų ir 500 
nelaisvių.

nį negali atsilaikyti.

VOKIEČIAI PRISIPA
ŽĮSTA.

Berlynas. Vokiečių rapor
tai pripažįsta, kad franeuzų 
kariumenė atėmė iš jų Cle- 
ry miestą Sommes apielin
kėje netoli nuo Peronne. 
Mūšiai abiejose Somme pu
sėse eina smarkus. 28 fran
euzų divizijos atakavo po
zicijas. Jie užėmė nekurias 
vietas. Clery yra jau jų ran 
koše. Kiti franeuzų atakai 
pasekmingai atmušami. Pa- 

i skutimuose mūšiuose fran- 
euzų teko nelaisvėn 1,468.

PRIEŠAI NE ATSILAIKO.
Paryižus. Toliasni fran- 

euzų laimėjimai apielinkėje 
Wermandovilles yra pasek
mingi. Prancūzai stumia 
vokiečius atgal. Ant pieti
nio kranto upės Možy vo
kiečiai bandė atakuoti fran- 
euzų tranšėjas, teip-gi prie 
Vaux-Cbapitre ir Chenois, 
bet franeuzai atmušė su di
deliais priešui nuostoliais. 
Į pietryčius nuo Thiaumont 
franeuzų kariumenė eina 
pirmyn. Visu frontu neper
stojami tęsiasi mūšiai.

Anglai paėmė Ginchy, pas
kutines vokiečių pozicijas 

ir daug nelaisvių.
Londonas. Po didelių mu

šiu anglai paėmė griuvėsius 
miesto Ginchy arba pasku
tinę vokiečių pozicijų antros 
apsigynimo linijos. Šis ang
lų laimėjimas yra pasekmin 
gas, nes apvalę tas pozicijas 
nuo vokiečių, anglai galės 
sueiti su franeuzais. Į ry
tus nuo miško High anglų 
kariumenė pasislinko 500 
jardų visu savo frontu. Pa
ėmė daug vokiečių Į nelai
svę.

RUSAI SULAIKOMI
Vienna. Rusų armija 

Karpatuose, kuri buvo pa
kėlus ofensyvą, sulaikyta. 
Teip-gi atmušta atakai, ar
mijos, kuri norėjo sulaužy
ti austrų liniją, besiveržen- 
čią į Haličą, į pietryčius nuo 
Lembergo. Apielinkėje Bre- 
žan rusai bandė atakuoti 
pozicijas, bet buvo atmušti. 
Tuose mūšiuose pasižymė
jo turkų armija, kuri smar
kiai grūmėsi su rusais. Tuo
se mūšiuose paimta nelai
svėn 1,000 rusų kareivių ir 
penki kulkasvaidžiai.

RUMUNŲ LAIMĖJIMAI 
TRANSYLVANIJOJ.
Kuomet pranešimuose 

skamba, kad bulgarų fron
te rumunai yra mušami, tai 
Transylvanijoj jie turi di- 

' delius pasisekimus. Pati 
Vienna' pripažįsta austrą 

' kariumenės nuostolius. Šiau 
rinėje Transylvanijoj ru
munai įsiveržė net 70 mylią 

’ kur apielinkėje Hermauš- 
tadto austrų YkariumenSf 
gręsia pavojus. Rumunai 
žengia pirmyn.

Bombardavo Veneciją, y 
Būriai austro-vokiečių hy-/ 
droplanų atlankė Veneciją/ 
Metė bombas. Prieglaudos 
namai ir bažnyčia šv. Gio- 
vani Paolo, apdaužyti.

Rezignavo priemeras ir 
kabinetas. Grekijos prie
meras Zaimis įteikė kara
liui Kastantinui.savo rezig- j 
naciją. Karalius rezignaci- , 
ją priėmė. Tuojau rezigna
vo ir visas kabinetas, kurs 
kaip spėjama, rezignavo dė
lei nesusitaikymo, kurion 
pusėn Grekija turi išeiti į 
karę.

Nelaimė tunelyje. Tame 
pačiame tunelyje, Clevelan- 
do vandentraukiuose, kur 
24 Liepos buvo gazo išsi
veržimas, vėl ištiko nelai
mė, užgriuvo kasamas ur
vas. Vienas darbininkas žu
vo, 6 sunkiai sužeisti.

Jūrėse dingo 6 laivai. 5 
norvegiški ir vienas Ispani
jos laivas, dingo jūrėse, su 
savo įgulomis ir vežamais 
tavorais. Sako, kad juos pa
skandino Anglijos laivai.

urj

■

DIDELIS OFENSYVAS
Petrogradas. Pastaruoju 

laiku rusai pakėlė didelį o- 
fensyvą Galicijoj. Armija 
generolo Brusilovo visa spė
ka bombarduoja miestą Ha
ličą, kuris yra 60 mylių nuo 
Lembergo ir yra raktu ke
lio vedančio į Lembergą. 
Miestas visas liepsnose. Ru
sai jau užėmė geležinkelį 
Halič-Siemikoviči- Wodniki. 
Manoma, kad ir Haličas 
tuojaus papuls į rusų ran
kas. Haličas yra svarbus 
punktas karės žvilgsniu, 
dėlto rusai kiek galėdami 
deda spėkas, kad jį paėmus.

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
SILISTRĄ.

Berlynas. Vokiečių kariu
menė Dobrudzy apielinkėje 
paėmė rumunų tvirtovę, Si- 
listrą, kuri randasi prie Du 
nojaus 60 mylių į pietryčius 
nuo Bukarešto. Silištrą pa
ėmus sujungta rumunų-ru- 
sų kariumenė panešė dide
lius nuostolius. Silištrą yra 
25 mylias atstu nuo Turtu
kai. Miestas skaito 15,000 
gyventojų.

PAIMA VOKIEČIŲ POZI
CIJAS IR NELAISVIŲ.
Paryžius. Prancūzų armi-

MUŠA IR NELAISVĖN 
IMA VOKIEČIUS.

Paryžius. Nakties laike, 
vėliausiuose mūšiuose, vo
kiečių artilerija bandė kon- 
tratakais atsiimti pozicijas 
Somme apielinkėje, tarpe 
Belloy-eu-Santerre a Bar- 
daux. Vienoje vietoje buvo 
įsiveržę į franeuzų užimtas 
tranšėjas, bet vėliaus turė
jo pasitraukti su dideliais 
nuostoliais. Ant dešinio 
kranto upės Možy paimta 
100 vokiečių nelaisvėn. Vo
kiečių atakai į rytus nuo 
Vaux ir prie Esparges ir 
Pairoj, buvo atmušti.

PAĖMĖ POZICIJAS, BOM
BARDAVO FIERY.

Rymas. Sulyg valdiškų 
raportų, kokius skelbia vy- 
riausis italų karės štabas, 
italų kariumenė visu fron
tu pasekmingai veikia. A- 
pielinkėje Avlony, ant de
šinio kranto upės Wojušy, 
italų kariumenė šturmu pa
ėmė austrų pozicijas tarpe 
Samar ir Frankuta. Italų 
lakūnai bombardavo Fieri, 
kur yra austrų vyriausis 
karės štabas. Vienas aero
planas žuvo.

BULGARAI PAĖMĖ RU
MUNŲ TVIRTOVĘ 

TURTUKAI.
Berlynas. Turtukai, vie

na iš stipriausių Rumuni
jos tvirtovių ginanti Buka
reštą, nuo pietų pusės, pa
puolė į bulgarų rankas. Dau 
giau 20,000 rumunų ir 100 
kanuolių teko bulgarams. 
Turtukai tvirtovė randasi 
ant pietinio Dunojaus kran
to prieš miestelį Olanitza. 
Iš čia eina geležinkelis į Bu
kareštą.

Rumunų pirmynženga Tran 
sylvanijoj.

Bukareštas. Rumunų 
pirmynženga Transylvani- 
joj, nesiliauja. Vėliausiai 
pranešama, kad rumunų 
armija užėmė apielinkę O- 
lah, Taplitze ir kitas vietas, 
kurias austrų kariumenė 
turėjo apleisti dėlei didelio 
rumunų spaudimo. Paskuti
niuose mūšiuose rumunai 
paėmę Olah Taplitze, atmu
šė visu atakus austrą ir į 
pietus nuo Mehadij, kuris 
yra 15 mylių atstu nuo Or- 
sovy, prie Dunojaus. Teip
gi iš Bukarešto pranešama, 
kad dėlei smarkaus bombar
davimo, trįs bulgaru mies
tai Viddyn, Lam Palamka 
ir Rachova, dega.

SUDAUŽĖ AMERIKOS 
KONSULIATĄ.

Berlynas. Talkininkų or
laiviai atlėkė ties Aleksan- 
dretta, Azijos Turkijoj ir 
numetė kelias bombas. Bom 
bu ekspliozija, apart kelia
te . kitų triobėsių, sugriovė 
Suvienytų Valstijų konsu- 
liatą. Žmonių gyvasčių ne 
žuvo.

Vėliausios Žinios

VEIKIMAS VAKARŲ 
FRONTE.

Londonas. Oficiališkai

ITALAI STIPRINASI 
ALBANIJOJ.

Londonas. Grekija labai 
yra nepatenkinta italais, 
kurie Albanijoj pradėjo šei- 
mynihkauti. Italų kariume
nė pamažu eidama užėmė 
visą šiauimę Espiros dalį, 
nepaisydama Grekijos val
džios. Visoj Albanijoj pra
dėjo šeimyninkauti, tiesda
mi geležinkelius ir tvirtin
dami pozicijas, lyg manyda
mi ant visados ten apsigy
venti

BULGARAI IMA RUMU
NŲ FORTUS.

Sofia. Bulgarų kariume
nė gavus pagelbą iš vokie
čių ir turkų, pakėlė didelį 
ofensyvą prieš rumunus į 
šiaurius nuo Dobric, apie
linkėje Dobrudzy. Bulgarų 
kariumenė užėmė rumunų 
tvirtoves prie Juodųjų jū
rių, Balčyk, Karvana, ir Ka- 
li-Akra. Kita bulgarų ka
riumenė vedama generolo 
Mackseno, užėmus Turtu- 
kus, pasekmingai veikia to
liau.

Jau atvažįgvo. Jau atva
žiavo svečiai iš Europos, p. 
M. Yčas ir kun. J. Žilinskas, 
apie kuriuos jau pirmiau 
rašėme. Jie atvažiavo į San 
Francisco prieplauką. P. 
Yčas galbūt liks Chicagoje, 
o kun. Žilinskas bene ke
liaus į Bostoną, nes Cnica- 
goj jis negalės apsistoti svei 
katos dėlei.
Franeuzai paėmė Combles, 

Peronne ir daug nelaisvių. 
Franeuzai po atkakliam mu 
šiui su teutonais, paveržė 
kaimą Buochavessnes, Bois 
L’Abbe, Cambles ir Pero
nne. Su šiuomi paėmė ir 2, 
300 ne sužeistų kareivių.

Anglai traukiasi atgal. 
Anglų jiegos, kurios buvo 
perėję upę Struma ir įėję 
į Macedoniją, susitiko su

NESUTIKIMAI TARP 
ANGLUOS IR ŠVE

DIJOS.
Londonas. Kalbos vaik

ščioja, net tarpe valdinin
kų, kad santikiai tarp Ang
lijos ir Švedijos yra labai 
įtempti ir nedaug reikia, 
kad gali Švedija apskelbti 
karę Anglijai. Dalykas ta
me, kad Anglija, jūrėse 
graibsto Švedijos pačto siun 
tinius ir juos cenzūruoja, 
ar konfiskuoja. Švedija yra K 
jau kelias pasargas davusi 1 
Anglijai, bet ta visai nieko 
ne atsako. Anglijos užrube- I 
žinių reikalų sekretorius 
Grey sako, kad išvengimui Ii 
karės lieka, kad Anglija at- | 
siprašytų Švedijos ir liau- | 
tusi graibsčius pačto siun- *1 
tinius, bet Anglija ne mano } 
tą padaryti.

-

KUNIGAIKšTIENĖ SU
ŽEISTA KARĖS LAU

KUOSE.
Petrogradas. Į Charkovo I 

ligonbutį pargabenta sužei
stą rusišką kareivį, iš mūšio ' 
laukų. Kada jį nurengta,4\ 
susekta, kad tas kareivis. I 
yra moteriškos lyties. Ty
rinėjant dalyką toliau, pa4 
aiškėjo, kad tai yra kuni-; 
gaikštienė Volonski, 22 me-J



DIRVA

"imžiaus. Kada jos vyras1 
J trolis žuvo pradžioje ka- 

ji nusikirpo plaukus, ! 
fįirengė vyriškais drabu- 

r ’/is ir pasidavė liuosnore į 
Zariumenę, pakeisdama sa
vo vardą. Po kelių mėnesių, 
prabuvus pietiniam fronte, 
ji buvo biskį sužeista ir par 
gabenta į Kijavą, kur buvo 
paliuosuota nuo kareivia
vimo, bet ji pagijus, vėl 
liuosnoriai pasidavė į vaka
rinį frontą.

RENGIASI Į STRAIKĄ.
Londonas. Visoj pietinėj 

Vali j o j, apsireiškė sujudi
mas darbininkų, dirbančių 
prie geležinkelių darbų. 
3000 darbininkų turėjo su
važiavimą mieste Cardiff, 
kur sutarta reikalauti pa
kėlimo algų iki 10 šilingų 
už dienos darbą ($2,50) ir 
nenusileisti nė ant vieno pe
no. Jeigu algos nebus pakel
tos, bus apšauktas abelnas 
straikas ant visų geležinke
lių. Jeigu taika ne įvyktų, 
16 d. šio mėnesio bus iššau- 
ittžts-ątraikas.

paslėpus brangenybių virš i 
tūkstančio dolerių vertės.' 
Atiduodama čeverykus pa
miršo tuos brangumynus 
išimti. Kuomet kurpius i 
sugrąjino pataisęs čevery
kus, brangumynų jau čeve- 
rykuose nebuvo. Kurpių su- > 
areštavo.

pietus šaukia mane prie te
lefono. Nugi iš Virbalio sto
ties praneša, kad yra lei-

siutinys Rumunijoj apleido 
Bukreštą ir pągrįžo Berly
nan.

II Gadner, Mont Iš prie- dimas man važiuoti Kau- 
žasties grūmojančio gele- nan. Puikiai! Tuoj susigrie- 
žinkelių straiko Yelloslow- biau ir dui į stotį. Po piet 
ne liko uždaryta vasariniai antrą valandą išvažiavau 
viešbučiai. : Kaunan.

! II Pekinas, Chinija. Di- Kadangi dabartiniu lai- 
rektorių pirmininkas fir- ku trūkimai dažniausiai yra 

i mos United States StelI užimti vežimu kariumenės, 
Coorporation, iš Manilos o šiaip civylis žmogus tai 
nuvyko į Pekiną. Amerikos yra retenybė, taigi nestebė- 
pasiuntinys ji perstatė Chi- tina, kad čia mane slaptieji 
nijos prezidentui. Iš Pekino policistai egzaminavo, vie- 
važiuos į Japoniją.

II Rotterdamas, Holandi- 
ja. Iš Viennos pareina žinia 
kurioje užginama paskalos, 
buk Austro-Vengrijos mini- 
steris užrubežinių dalykų i 
baronas Burian nori rezig-į 
nuoti ir kad jo vietą žada 
užimti grafas Julius Andra 
ssy. Sako, kad Burian pasi
lieka savo vietoje.

II Londonas, Anglija. An
glijos ambasadorius įteikė 
laišką Suv. Valst. valdžiai, 
kaipo atsakymą ant užklau
simo Dėdės Šamo link cen
zūravimo Suvienytų Valsti
jų pačto. Atsakyme yra pa
žymėta, kad anglų valdžia 
atkreipia atydą ant Suv. 
Valst. pačto, bet nuo abel- 
nos cenzūros neatsisako.

Madrydas, Ispanija. Ka- 
rėš ministeris ir generolas “Ventoj'ai,” tai “čia“ skursta 
de Lugue įneš į parlamenta beginkliai ir nekalčiausieji 

Lietuvos piliečiai... Priva
žiavome girią, tą teip seno
vės lietuvių mylimą ir ap
dainuojamą. Bet kas šią
dien su ja daros? Negana 
to, kad puikus pušynai iš
rausti kryžkryžiais, med
žiai granatų ir bombų išd
raskyti, bet dar matai vi
sur pristeigta lentpjovių 
(tartokų) privaryta belai
svių kareivių ten dirbti. Šir
dis sopa žiūrint, kaip tasai 
brangus Lietuvos turtas yra 
naikinamas.

Jau Kaune. Apie 5 va
landą pasiekiau Kauną. 
Tuoj stotyje sutiko mane 
žandaras ir nuvedė polici- 
jon, kuri randasi ten pat 
stotyje. Čia yra užrašomas 
kiekvienas 
žiuojantis 
žmogus.

Policijoj

koniškas garlaivis “Admiral 
Clark”, kuris plaukė iš Ar- 
thur, Tex. į Buenos Aires, 
Arg. nuskendo, kuomet jū
rėse siautė didelė audra, 

j Laivo įgula susidėjo iš 26 
jurininkų. 20 nuskendo, o 6 
pavyko išgelbėti. Sudaužy
to laivo liekanas į New Or- 
leans uostų atvežė švedų 
laivas “Tana”.

legarde buvo koresponden-
tu nuo 1 d. Gruodžio 1915. lis SUVIENYTŲ 
Visą laiką prabuvo Verdu- - - - - -----------
no fronte, kur nemažai at
sižymėjo. Du syk buvo su- 
žeistas šrapnelio skeveldro STRAIKAS GELEŽINKE- 
mis ir trečią sykį šautuvo LIŲ DARBININKŲ 
kulkos. Už ištikimybę fran-l NEW YORKE.

i cuzams, valdžia apdovano- New York, N. Y. Virš 
jo jį kryžium. 15,000 požeminių ir elevato-

•  rio geležinkelių darbininkų
New Yorko priemiesčiuose.

15 AEROPLANŲ ATAKA- Borough ir Manhatan išėjo 
VO BRUKSELĮ. į straiką. Šis .straikas atsi-

TT , _ , n . . . lieps ant 4,000,000 žmonių, | Haaga 15 talkininkų ae-,^ kasdįena
roplanų bombardavo Bruk-; keHais naudojasi Guberna_,
se į, uyusių I torius Whitman ir F. Hed-1 ninku agentai Suv. Valst.
mę, liną vo iečiai a ar, supredentas geležinke-1 kas savaitė superka daugy-

. un užėmę, os i pra e- j. kompanijos, pasakė, kad | bę arklių dėl veikiančios ar- 
ita mesti bombos, kaip pasi- .su fls mijos E -e. Per vieną
girdo šūviai, kuriais norėta seks darbl. savait llperka nuo dviejų

,nuvaikyti aeroplanus. Ne- ^ st^Q šimtų arklių,
(kurie aeroplanai teip žemai ,astis kad kompanija i Nuo pradžios karės Suv.

aklojo, kad vos tik neuzsi- „enorėjo prjpažinti darbi- Valst talkininkų nupirkta
i kabino uz namų stogų. Nuo nink uniją jj norėjo, kad. 215,000 arklių, už kuriuos 18 milijonų dol. Kolegijose 
ĮStohų padaryta daug. Ka- darbininkų pasi- užmokto$39,000,000. i. ----- Cl-i-
dangi bombardavimas jvy-^ ant kontrakto prieš| 
ko nakcią, tai vokiečiai ne- .... , uniją. I; galėjo nieko jiems padary- _________
ti. Vienok vienas aeropla- ROOSEVELTAS REMIA 
nas liko nušautas.

VALSTIJŲ

TALKININKAI PERKA
ARKLIUS SUV.

VALST.
East St. Louis, III. Talki-

MOKYKLOS OHIO VAL
STIJOJ.

Columbus, O. Šįmet Ohio 
valstijoj lankys mokyklas 
virš milijonas vaikų. Perei
tais metais elementariškas 
ir augštesnes mokyklas lan
kė 930,000 mokinių, abiejų 
lyčių. Mokyklų Ohio valsti
joj yra 12,400, kuriose yra 
virš 31,000 mokytojų. Šį
met bus priimta 5,000 nau
jų mokytojų. Visų mokyto
jų alga metams išneša apie

ir universitetuose Ohio val
stijoj yra 1,800 profesorių, 
kurių lekcijų klauso 20,000 
mokinių.

MUŠIS JŪRĖSE.
Kopenhaga. Kapitonas 

vieno danų garlaivio, kuris 
užsukęs buvo į šį uostą, pa
sakoja, kad apielinkėje Sca- 
gerek, matė keturis vokie- 
vus, kurie vedė smarkią ko
vą su dideliu submarinu. 
Staiga vokiečių laivai nup- 
čių kontratorpėdinius lai- 
laukė į pietus nuo mūšio 
vietos. Už pusvalandžio su
grįžo atgal drauge su ketu
riais torpediniais laivais, 
bet submarino jau nerado.

-------------- HUGE’S KANDIDA 
TURĄ.

į GREKAI SUMUŠĖ BUL- i Lewiston, Me. Nariai re- 
GARUS. publikonų partijos, teipgi

Saloniki. Grekų pulkau- ir nekurie progresistai, sy- 
ninkas Chritoduolos, kurs kiu su T. Rooseveltu atvy- 

i turėjo du organizuotus liuo- • kę čia sakė karštas prakal- 
snorių pulkus, apleido Sie-jbas, kuriose rėmė Huges 

' res ir atvyko į Kovlą, ku- kandidatūrą ant Suv. Vai. 
ris buvo atstu 45 mylias.' prezidento. Savo prakalbose 

akavo bul- labai atakavo dabartinioČia įsiveržęs 
garus ir atėmė jiems du prezidento Wilsono politi- 
fortus. Pulkauninkas su sa
vo liuosnoriais daug padėjo 
spėkų, nes kelionėje irgi rei 
kėjo susiremti su bulgarų 
kariumene, o teip-gi ir su 
aeroplanais, kurie užmušė 
15 jo kareivių.

ką, kaip Mexikos teip ir 
Europos viešpatysčių rei
kaluose.

DIDELĖS RIAUŠĖS DRE- 
ZNE DEL LIEBKNE- 

CHTO.
Londonas. Žinios pareina, 

jįauįJįrezn^^Kil^. didelės
riaušės delpaKėlimo oaudos tautinas 
Dr. Lebknechtui, kuri, kaip 
žinome, vokiečių valdžia nu 
baudė už sakytas prakalbas 
priešais karę. 80 civiliškų 
žmonių, 22 kareiviai ir 4 po- 
licistai buvo užmušti laike 
riaušių. 22 žmonės areštuo
ti. Kariumenė riaušes iš
vaikė.

KARALIUS DĖKAVOJA 
OFICIERAMS.

Atėnai. Karalius Kons- 
šiomis dienomis 

priėmė 150 oficierų, 11 di
vizijos, kuri veikia Saloni
kuose. Tie oficierai yra iš
tikimi karaliui ir dėlto ne
prisidėjo prie revoliucijo- 
nierių. Karalius karštai 
praklbėjęs, gyrė tuos ofcie- 
rus, sakydamas, kad jeigu 
visi butų tokie ištikimi kaip 
jus, tai drąsiai galima butų 
stoti į kovą su bile kokia 
viešpatyste.

BUVO UŽDARĘ FAB
RIKUS.

Gary, Ind. Didelė amuni
cijos dirbtuvė “Aetna Ex- KOVA SU PARALYŽIUM, 
plosives Company”, kur 
dirbo virš 25.000 darbinin
kų, buvo uždaryta dėl grū
mojančio geležinkelių stra> 
ko. Teip-gi buvo uždarytas 
ir vienas cymento fabrikas.
Straiko šmėklai praėjus, Įejp jr viešosios bus uždary- 
fabrikai vėl pradėjo dirbti, įos Spalio, dėl siau-
kaip ir seniaus dirbo.

Harrisburg, Pa. Dixson 
užveizdėtojas sveikatos de
partamento Pennsylvanijos 
valstijoj, išleido įsakymą, 
kuriame praneša, kad visos 
mokyklos, kaip parapijinės,

nas peržiūrės mano popie- 
ras, paklausinėja, ateina 
antras, trečias ir tt. Teip 
ir vargino beveik iki pat 
Kauno.

Liūdni reginiai. Pakelyje 
Kauno linkui matyt pėdsa
kai, kur karės viesulą perė
jo visu savo žiaurumu. Vi
sur tranšėjos ir dratinės 
tvoros. Pakelyje guli sud- 

| raškyti rusiški vagonai. Vie 
: toj buvusių kaimų mieste

lių, dabar tarp griuvėsių 
“I matai kokias tai budeles, 

padarytas iš lentų ir nuodė
gulių. Arba matai atkran- 
tyje rūksta durnai ir kokios 
ten išraustos liiydynės. Tai 
čia gyvena tie, kurie įsten
gė išsprukti iš baisios karės 
nasrų. Tai čia persikėlė ra
mus kaimo arba miestelių

apie padidinimą armijos ant 
180,000 kareivių. Dabarti
niu laiku Ispanija turi 140,- 
000 kareivų. Sykiu su re
zetomis greitai bus galima 
sumobilizuoti 400,000 karei
vių.

timo paralyžiaus epidemi
jos. Baltimorėje liko užda
ryta 40 namų, kuriuose yra 
įtaisymai vaikams žaisti. 
Valstijoj New Jersey šiomis 
dienomis buvo 58 nauji su
sirgimai. Valdžia, Virgini
jos valstijos, neleidžia į sa
vo teritorijas vaikų jaunes-
mų kaip 16 mėtų iš kaimy- Von Didžiosios Karės 
niskų valstijų New Jersey, 
New York ir Pennsylvania. laiku.

AUSTRIJOS ATSAKY
MAS ANT SUV. 
VALST. NOTOS.

Washington, D. C. Po de
šimts mėnesių laukimo, Suv 
Valst. sulaukė atsakymo 
ant notos, kuri buvo pasiųs
ta į Vienną, kaslink laivo 
firmos Standard Oil Co., 
kuri austrų submarinas Vi
duržemio jūrėse buvo uža- 
takavęs ir 'pasiėmęs visą 
laivo tavorą. Atsakyme pra 
šoma aiškesnių informacijų, 
iš ko matosi, kad Austrija 
vis-gi neprisipažįsta prie 
savo kaltės, nes buk tai bu
vo “apsirikta”.

MOKA PIGIAI PRAGY
VENTI.

Cincinnati, Ohio. Viena 
iš smarkių mergų, kuomet 
teisme buvo tyrinėjama 
pragyvenimo brangumo 
priežastis, Margarieta Fo- 
ster, ėjo liudyti, kad pra
gyvenimo brangumas paei
na iš priežasties gaspadinių 
nemokėjimo kaip gyventi. 
Ji tvirtino, kad vienai žmo
gystai užtenka 15c. į dieną, 
kad pavalgyti tris sykius 
arba 5c. už kiekvieną paval
gymą.

Tai bent pažįsta ekono
miją, Margarieta. Neseniai 
advokatas Mayers, kur ten 
Wisconsine, 
darbininkui 
svaro mėsos 
perdaug.

Delegatų kelione Lietu-

Firma

VOKIETIJA PROTESTUO 
JA PRIEŠ RUSIJOS 
ŽIAURŲ APSIEJIMĄ 

SU NELAISVIAIS.
Berlynas. Vokiečių val

džia pasiuntė aštrius pro
testus Rusijai už žiaurius 
apsiėjimus s

- nelaisviais. Vokietija sako, 
kad jeigu Rusija nesiliaus 
tei.p. al^is ,.su nelaisviais’ Vienok"numestos1 Tombosj 
tai ir Vokietija panašiai pa- kai žinios . jokių 
sielgs su Rusijos nelaisviais. x .. . _
Vokiečių nelaisviai Rusijoje nuotolių nepadare. Sargy-

~ kenčia didelį vargą. Ant k**artilerija stojo į kovą 
šalčio 50 laipsnių nelaisviai su neprašytais sveičiais ir susidaužymo, 
basi ir apiplyšę turi dirbti, vienas zeppelinas turėjo nu 
kol nušąlą rankas ir kojas, sileisti žemėn, 
Namuose, kur telpa 100 
žmonių, nelaisvių yra su
kimšta po 250. Langai na
mų yra užkalti lentomis.

VOKIEČIŲ ZEPPELINAI 
LONDONE.

Londonas. Rugsėjo pir- 
xr , . x.. mose dienose Londoną at- 

au . .°. ie 1**OS lankė eskadra vokiškų ze- 
ppelinų, kurie numetė daug 
bombų miesto pakraščiuose. 
Vienok numestos bombos,

apsiaubtas 
liepsnų debesiu. Įgulos da
lis išgelbėta ir paimta ne
laisvėn. Kiti zeppelinai pa
bėgo.

tvirtino, kad 
žmogui pusė 
vienai dienai,

FORDO ĮSTAIGOS APY
VARTA.

Detroit, Mich.
“The Ford Motor Co”. su-
lyg padarytos apyskaitos, 
1916 m., padarė $59,004,118. 
Apyvarta tos kompanijos 
už šiuos metus siekia 
virš $26,000,000. Nuo 
pradžios šių metų firma pa
dirbo 58,000 naujų automo
bilių, kuriuos išsiuntinėjo i 
visas pasaulio dalis. Apys
kaitoje yra pažymėta, kad 
36,626 darbininkų, kurie 
dirbo Fordo fabrike, nega
vo mažiau kaip po 5 dol. į 
dieną.

TRŪKIS NUPUOLĖ Į 
UPĘ.

Newton, Falls, O. Tavo- 
rinis trūkis, bėgantis Balti- 
more & Ohio keliu, vežan
tis daugybę valgomų daiktų 
kaip tai: mėsos, kiaušinių, 
sviesto ir daug kitko, nu
puolė 55 pėdas žemyn į Ma- 
honing upę. Apart trūkio 

, 5 “brėkma-
nai” ir kunduktorius už
mušti.

INDIJONŲ IŠSIVERŽI
MAS.

Nogales, Ariz. 55 indi jo
nai giminės Yaųuis, raiti 
išsiveržę iš savo rezervaci
jos užpuolė kaimus: Agna 
Nueva, Santa Maria ir Sau- 

Hindenburgas pavarė nuo fceibta, kad Rugpjūčio mė- k^tnTdlenas^egin^kaU 
komendantūros austrų ge- ■ p . Frnnpll7jin<l ir Rur tn! d,^as’ degin° . 1 
nerolą Pahallo, kuris vado_Inesyje Prancūzijos ir Bei- mus ir šaudė> jų gyventojus, 
vavo armija, ginančia Kov- ^Jos liktuose, orlaivių 17 žmonių krito jų auko
ją. Jo vieton paskirtas vokie- mėtomų bombų ir kanuolių mis. Liuosnonų sargybinių; 
čių generolas Bernhardi. šūvių, “netyčia” užmušta buris stojo į kovą su lauki-j 

--- 27 moters ir 17 vaikų. Per 1.n,dljon.a!sJ.!r P° at“l

PAVARĖ AUSTRŲ GE
NEROLĄ. UŽMUŠTI IR SUŽEISTI.

Zurych. Fieldmaršalas Berlynas. Valdžios pas-

I čių generolas Bemhardi.

NORĖJO LINČIUOTI 
NEGRĄ.

Lima, O. Prokuratorius 
Barlis, Allen apskričio pa
reikalavo nuo gubernato
riaus Willio milicijos nuslo
pinimui riaušių, kurios iški
lo dėl priežasties, kad Char
les Daniel, negras užpuolė 
ir išgėdino vieno farmerio 
žmoną. Kuomet policija tą 
suėmė ir pasodino į kalėji
mą tai didžiausia minia rei
kalavo, kad jį išduotų nu- 
linčiavimui. Policijos vir
šininkas Sharman liko su
žeistas įnirtusios minios, o rado krepgj su brangu- 
jo dukrelė staiga numirė mynais vertės 10>000 dol 
pamačius tėvą pavojuje. Davus žinią apie savo radi- 

' nį, tuojaus atsišaukė T.
White, duktė milijonieriaus 
Richardo Crockero, kuri da 
rodė, kad tai jos savastis. 
Kada tas atidavė jai krep
šį, ji su nusišypsojimu tik 
pasakė. “Thank you”.

(Tąsa)
vėje sutinki žmones ir iš vi
so ko matai, kad jie lietu
viai, bet nuo didelio iki ma
žo visi kalbasi laužyta vo
kiečių kalba.

Visi žiuri į mane, kaip į 
kokią retenybę — kurijozą, 
nes mat tokiame miestely
je svetimą greitai patėmija, 
o antra tai ir aprėdalas ki
toniškas.

GERAS RADINYS
New York, N. Y. Chau- 

ney D. Steele, užveizdėto
jas viešbučio Algonąuin 
įsėdęs į samdytą automobi-

Kaunan atva- 
ir išvažiuojantis

..... ... . kakliai kovai mdijonai tapotą pati laiką sužeista tuom ... •• m •. ... 3. .v.. . ' suvaryti ir rezervaciją. Tris
patim keliui vyriškiai, 90irargyWniBj Upo indijonų 
moterių ir 39 vaikai. Visi| nušauti, 
civiliai. Nuo pradžios Rug-

^Chiiago's* “Daily°1Nevra”, mėneaio 1915 “•
tapo apdovanotas francuzų "netyčia” užmušysčių buvo 
valdžios karės kryžium. De- 1,963.

APDOVANOJO KRY
ŽIUM KORESPON

DENTĄ.
Paryžius. Gabriel Dele- į 

garde, buvęs koresponden- į

KUR BUS VALDIŠKAS 
FABRIKAS.

’Vashington, D. C. Beveik 
visi miestai aukauja pie
čius pastatymui valdiško 
fabriko, kur bus dirbama 
karės laivai Su v. Valstijoms. 
Įsteigti valdišką fabri
ką nutarė kongresas ir tam 
tikslui paskyrė 11,000,000 
dol. 14 d. šio mėnesio tam 
tikra komisija peržiūrės 
planus, kuriuos padirbo se
kretorius Suv. Valst. laivy
no Daniels. Kokiam mieste 
bus įsteigta minėtas fabri
kas, ikišiol dar nėra žino
ma. Manoma, kad toji ko
misija vėliaus praneš.

ĮVAIRIOS žinios

20 JURININKŲ NUS
KENDO.

New Orleaną, La. Ameri-

TURTAI ČEVERYKUOSE
New York, N. Y. Poni 

Fame Schusterman padavė 
kurpiui pataisyti savo senus 
čeverykus, kuriuose ji buvo

II Londonas, Anglija. Gar 
laivis “Montreal”, priklau
santis prie Canadian Paci
fic linijos, prieplaukoje Ta- 
mizy susidūrė su karės lai
vu.

II Washington, D. C. Šio
mis dienomis Suv. Valst., 
prezidentas Wilsonas pasi
rašė ant notos, kuri reiškia 
neutrališkumą Suv. Valst. 
karėje Vokietijos su Itali
ja.

II Bukareštas, Rumunija. 
Baron von Dom Busche 
Haleuhauseri, Vokietijos pa

sužinojau, kad
Lietuviai inteligentai. Su- kun. Bartuška gyvena pas 

grįžęs savo “hotelin” klau- Katedros kunigus. Tas pats 
siu savininko, ar nesiranda policistas parodė, kur ran- 
miestelyje lietuvių inteligen dasi gatvekaris, kuriuo ga- 
tų (gydytojų, advokatų ar Įima davažiuoti iki Kated- 
šiaip kokių). Nugi bekal- ros. Nugi ir “gatvekaris”! 
bant su šeimyninku prisiar
tino prie manęs jaunas vo
kiečių oficieras ir prakalba 
į mane lietuviškai! O stebu
klai! Jau mano širdis buvo _ _
dantyse ir maniau, kad iš- tą gatvekarį ir už kokių 
spruks iš to džiaugsmo, bet trijų bertainių privažiavo- 
greitai viskas persimainė; me Katedrą.
šis jaunas oficieras pakai- Užėjau pas kun. Tumelio- 
bėjęs keletą žodžių gana ge- nį, čia radau ir kun. Bartu- 
rai lietuviškai, linkterėjo ir šką, kuris tik ką buvo sug- 
atsitraukė, nes mat karei- rįžęs iš policijos. Nors jau 
viams yra uždrausta kalbė- trįs dienos, kaip jisai atva- 
tis su svetimtaučiais, kad žiavo Kaunan ir tą visą lai- 
kartais neiškalbėtų ką nors ką praleido su policija, bet 
nereikalingo. dar neturėjo leidimo pasi-

Šeimyninkas atsakė man, likti Kaune.
kad čia yra vienas gydyto- Sekančią dieną abudu nu- 
jas ir bene bus tik lietuvys, ėjom į policiją,- net nuo pat 
jo pravardė Urbon. Kaip I ryto. Užėjom pas vieną, tas 
matyt, pravardė lietuviška,1 kiek parašęs siunčia pas an
tai aš tuoj ir einu pas jį. trą, tretį ir tt. Teip mud- 
Tarpduryje sutinku augštą, viem bevaikščiojant nuo 
pusamžį žmogų. Paklausus Ainošiaus pas Kaipošių atė- 
man, ar čia daktaras Ur- jo ir vakaras, bet mudu 
bonas, atsako, “ja, ich bin dar vis neturėjom leidimo 
doktor Urbon”, (teip, aš gyventi Kaune ir tik antrą 
esu Dr. Urbon). dieną po mano atvažiavimo

Kalbinu lietuviškai, nugi gavome reikalingas popie- 
— ras, kurios leidžia mudviem 

pasilikti Kaune iki 21 die
nos Gegužio.

Aš apsistojau pas pralo
tą Dambrauską, švento Ka- 

žymių lietuviškumo, bet vi- zimiero Draugijos namuo- 
skas buvo veltui. se, o kun. Bartuška apsigy-

Gera naujiena. Panedėlį, ven0 P*8 kun. Petrošių, Ka- 
Gegužio pirmą dieną apie tedros vikarą.

menkutis vagonėlis, prie 
kurio prikabintas gyvulis, 
kuris tik arklio vardą te
turi, o šiaip tai tik kaulai 
ir oda be plaukų. Sėdau į

nei vept, nesupranta... Tuoj 
ir atsisveikinau su ponu 
doktor Urbon. Teip visą 
dieną gaudžiau praeivius 
akimis, lyg tai jieškodamas



DARBAS IR PRAMONE
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1 Iš Lietuvių Gyvenimo
Krimas. Skaitant laikra

ščius randi, kad lietuvių iš- 
tremtinių gyvenimas yra 
mažne visur aprūpintas, tik 
kasžino, kodėl labai yra už-

Karė ir Amerikos pelnas. 
Šiądieninė Europos karė su 
teikė Amerikai didelę nau
dą, iš kurios finansai paki
lo iki augšto laipsnio. Kaip 
didelę naudą Amerikai ka
rė suteikė, aiškius nurody
mus randame laikraštyje 
“New York American”. Re- 
mianties ano laikraščio pa
duodamomis žiniomis, • drą
siai galima sakyti, kad Su
vienytos Valstijos tapo ban- 
kierium viso pasaulio. Pa
gal anų žinių, Europos vie
špatystės yra skolingos Su
vienytoms Valstijoms $1,- 
250,000,000, iš kurių $1,206, 
450 skaitosi skola, užvilkta 
nuo laiko kaip prasidėjo 
šiądieninė karė. Apart to, 
Amerikos kapitąlistai 
traukė visus abligus ir 
cijas, iš Europos, kurie ten 
buvo amerikoniškų turčių 
sukimšti pramonės tikslu, 
ramumo laiku. Tos popie- 
ros išneša sumą nuo pusan
tro iki dviejų milijonų dole
rių. Kaip didelis europiečių 
kapitalas buvo amerikonų 
pramonėje, parodo tas, kad 
amerikoniškose geležinkelių 
kompanijose, europiečiai tu
rėjo akcijų vertės keturių 
milijardų, iš kurių anglams 
priklauso 3 milijardai dole
rių. Likusioji kapitalo da
lis yra Amerikos pramonin
kų savasčia, nepriskaitant 
dividendo, kurs metai į me
tus Amerikos kapitalistams 
neša neapsakomą naudą. 
Tie pinigai, vieton eiti į Eu
ropos iždą, eina į ameriko
niškų pniguočių kišenius.

laujama atstatymui išgriau
tų miestų Europoje. Apart 
to viso, piniguočiai projek-i 
tuoja statyti daugybę nau
jų fabrikų čia Amerikoje,: 
kad dirbti namie tokius iš-i 
dirbiniui, kokius ikišiol tu
rėjo pirkti Europoje, kaip 
tai: indų, žaislų, įvairių da
žų, stiklinių išdirbinių ir 
daugybė kitko. Pasekmės 
to visko, verčia manyti apie 
gerą ateitį po karės. Šimtai 
tūkstančių darbininkų dirbs 
prie anų išdirbinių, kurie 
ikišiol buvo išdirbami Euro
poje. Milijonai dolerių, ku
rie ikišiol ėjo į Europą, už 
tuos išdirbinius, liks Suvie
nytose Valstijose.

iš- 
ak-

ves irgi buvo labai 
ki: nebuvo tokio 
mo tarp augštesniojo 
mesniojo mokinių 
kaip valdžios mokyklose.

Merginų draugystė 
kė vaikinų tarpe 
mą kalboje ir apsiėjime.

Visų mokytojų perdėm 
apsireiškė noras nevien tik 
atlikti savo valandas arba 
tik siaurai kalti mokinamą
jį dalyką, bet teipgi noras

laike “Lietuvių Dienos”, ku 
rią paskyrė Suvienytų Vai 
prezidentas Wilsonas. Su- 

' sirinkusieji sutiko ir nutarė 
kiek galint pasidarbuoti la- 
|bui badu mirštančių brolių, 
; sesučių ir tėvelių, Lietuvoj. 
; Toliaus buvo svarstoma 
■ apie laikymą Senerbono 
(?Rd.) darbų kur buvo va
romi keliose lietuvių šapo- 

ise. Po ilgų svarstymų priei
ta prie balsavimo. 80 balsų 
prieš 16 nubalsuota sulai- • plačiau pralavinti, įaugyti 
kyti. Tokiu budu Senerbo-! augytiniuose norą pasidar- 
no darbai liekasi sustabdy- į buoti savo žmonėms jų kul- | 
ti ir straikas ant kelių šim-jturai.
tų darbininkų pasididino. ’ Labiausiai tame pasižy- 
Dabar straiklaužius atsisa- mėjo senukas Tarnas Žilin- 
kė policija į namus lydėti; skas. Bemokindamas lietu- • 
pastarieji labai nusiminę, vįų kalbos ir matematikos 
kad straikieriai neužklup- mėgdavo labai plačiai paša- | 
tų kokią gražią dieną. Lie- koti apie tuos dalykus, kiek 
tuviai nutarė parsikviesti įaį leido jo paties žinojimas. 
1"~uMėgo jis teipgi pasakoti 

apie savo gyvenimo nuoti- 
kius, apie savo mokytojavi
mą Veiveriuose, apie savo į 
mokinius ir apie visą kas B 
tik vedė prie patvirtinimo S 
musų gyvenimo patyrimų.

Vėliaus matematikos mo-B 
kinimą paėmė nuo jo kur
sų užveizėtojas J. Vokietai
tis. Jis teipgi mokino pei- . 
dagogikos, metodikos, gam
tos ir Lietuvos istorijos. Vi
sų tų dalykų išguldinėjime 
jis pasižymėjo, kaip sakoma 
“tvirta ranka” — tvarkin
gumu ir nuoseklumu.

Jis kaipo užveizėtojas pri 
žiurėjo ir mokinių draus
mės. Prasikaltusius jis man 
dagiai pabardavo rimtu, 
kietu balsu, kurio vėliaus 
gležnos panaitės labai bijo
davo ir užtat juo ilusiskųz- 
davo. G. Škėma, buvęs mo-

Įlliimtžtm111UUtmmi11Ifuunnu111 lUtttt kasžino, kodėl labai yra ui- 
/ miršti Krimo lietuviai. Te- i 

kę. Nuostolių nesuskaitysi.. odozijoje jų yra ne teip > 
Miestelis pirma beveik žy- j menkas būrelis, gal bus 200.; 
dėjo: buvo keletas geresnių, yra net tokių, kurie visai j 
namų, buvo dvi mokyklos,, nesupranta lenkiškai ir be- 
gražus namas vartotojų veik metai, kaip buvę išpa- 
draugijos. Vartotojų drau- minties. Pasimetę, be tėvų,: 
gijos prekes patįs žmonės vyresniųjų — nėra kam 
išsinešiojo, namo stogas šo- prižiūrėti jų dvasios gyve- 
vinių prakiurintas, viskas nįmą. Platinasi tvirkimas, 
šiądien žemėms apnešta. Na girtuokliavimas, nes čia yra 
mėlis, kur buvo valdiškoji vyn0 kraštas: už 50 ar 70 
liaudies mokykla apdrasky
tas, be durių, be langų. Čia< 
buvo įtaisyta arkludė. Per, 
Tris Karalius atvykęs čia 
klebonauti kun. Ciapas, pra
deda apžiūrėti, pradeda le
pinti, kas galima. Bet lan
gų neindėsi, nes stiklo nėra. 
Sumanyta atidengti mokyk
lėlė ten, kur buvo senoji 
klebonija, susirado ir moky-1 
tojas, baigęs Utenos miesto 
mokyklėlę. Darbas prasidė
jo. Tuo tarpu manyti apie 
Vartotojų draugijos panaū- 
jinimą nėra ko: pirma rei
kia namas pataisyti, o pas
kui jau rupinties, iškur gau 
ti prekių. Svėdasų parapi
joj visai sudeginti šie god
žiai: Vilkonys, Pauliškiai, 
Čekai, Naujabudžiai arba 
Slėptiškis, čukai, Visetiš- 
kiai (visai sudeginti), Jot- 
konis (apdegę), Paukiškis 
(vienasėdis), Beregiai, Gai
džiai, Mičonis (Debeikių 
par.). Grikiapeliai, Butėnai 
ir Bajorai. Sudeginti malū
nai Svėdasų dvaro — Zavi- 
škių malūnas, Čekų malū
nas, Žaliosios malūnas. Sve- nigas. 
dasuose buvo viena liaudies 
mokykla, antra “Saulės”, 
Kunigiškių kaime, Butėnuo
se ir Saločiuose buvo liau
dies mokyklos. Liko panau
jinta mokykla tik Svėda
suose rupesniu klebono kun 
Čiapo ir Kunigiškių kaime. 
Čia vietiniai žmonės yra su
taisę iš penkių žmonių mo
kyklos globėjų komitetą ir 
pasikvietę mokytoją, kad to 
kaimo ir apylinkių vaikus 
mokintų. Mokykloj susieina 
apie 48 vaikų.

LIETUVOJ.

Griškabudis. Iki Gegužio 
17 d. 1915 m. griškabudie- 
čiai dar nebuvo matę ka
rės baisenybių, nes toje apy 
linkėję buvo tik žvalgų su
sirėmimai. Gegužės 17 d. iš 
abiejų pusių susitvenkė di
delės pajiegos ir prasidėjo 
Griškabūdyje mušis. Grana
tos pirma uždegė valščiaus 
raštynės triobas, paskui 
klebonijos. Nuo jų užside
gė ir senoji medžio varpi- 
nyčia. Graudžiai sužvangė
jo lėkdami žemėn į ugnį se
ni bažnyčios varpai, lyg tar 
darni žmonėms sudiev. Su
degė naujieji mokyklos na
mai, špitolė ir dideli aptie- 
kos namai. Medinė, ypatin
go stiliaus, graži bažnyčia, 
kuri buvo per 8—9sieksnius 
tolumo nuo degančios var- 
pinyčios, dėlto nesudegė. 
Tik viena didžiulė granata 
iš pietų pusės pramušė kiau 
rai bažnyčios sieną ir truko 

dirbinių butų išvežama į viduryje, bet neuždegė ir 
užrubežius daug daugiau maža ką užgavo. Šiaip apy- 
negu, kad butų iš užrubežių linkę nenukentejo, išskyrus 

1 įvežama į Ameriką.

Amerikonai stengiasi pra 
platinti pramonę Pietų A- 
merikoje. Sumažėjimas in- 
porto iš užrubežio ir išdir- 
bimas visko, kas tik galima, 
Suvienytų Valstijų pramo
ninkus pasiekė naujos min- 
tįs. Apart kitko, pramonin
kai mano stengtis, kad iš
dirbinių butų išvežama į

Tokia ruožą Višakio Rudos lin- 
sistema turės būti gvaran- 
tuota, kad be jokių kliūčių,

kui.
cuuta, nau uc Apylinkėje mokyklų yra,
auksas, vartojamas Ameri- visur tinkami mo y- 
kos pramoninkų dirvoje, tojai bei mokytojos. Gyveni- 
metai iš metų kils augštyn mas e^na;. PaPrastu keliu, 
savo vertėje. Dėlto, kad jų, žmonės sėja, akėja, duo- 
Amerikos planai stovėtų nutės turi ir tai dėkui 
savo vietoje, turės stengtis Dievui.
būtinai, kad exportas butų ’
daug didesniu, už inportą. Šiauliai. Vasario 20 d. šių 
Prieš šiądieninę Europos metų Šiaulių Juozapiečiai 
karę, Anglijos ir Vokietijos laikė savo metinį susirinki- 

“‘prieP1tXUVdideiio pelno, :Pramoninkai vedė pirklybą mą. Nors Šiauliuose žmo- 
kokį šiais laikais įgijo Ame-j, su‘?“ nhį žymiai '?amaZT’ T 
rikos piniguočiai, prieina ir'klant Ja> d;dell kred,t«- V nok susinnkimas buyo di- 
darbminkai, kurie gauna:kietija tankiai duodavo sa- 
dideles algas. Bet vargas, ™ kredlt\18 m“esl«-. ^a’ 
kad kuodidesnes algas dar- da P'et« Amerlka; ™ton 
bininkai gauna, tuom la- i vesti pramonę su; Vokietijos 
biau, diena iš dienos, jie yra pirkliais, turės, ir jau turi 
skutami ir lupami įvairiais vesti su Suvienytą Valstijų vakarą: pnsirase prie drau- 
budais, brangiai mokėdami P‘rkl.ials> tok‘d ■lga>a'k»’”J Plos >r keletas naujų narių.

duo

kap. galima nusipirkti gero 
vyno butelis. Kad ir užginta 
pardavinėti, bet einant gat
ve, turkai, grekai siulyte 
siūlo, užbėgdami už akių. 
Išėjus vakare net liūdna 
darosi dažnai pamatai net 
jaunas merginas geriant, 
kur užkampyje su ištvirku
siais bulgarais, grekais. 
Knygų nėra kur nusipirkti, 
lenkiškai menkai kas moka. 
Knygyno jokio nėra, išsky
rus rusišką, kuriame yra ke 
lios knygos lenkiškos, pa
dėtos vaikų mokyklai, bet 
ir apie jas nieks nežino, o 
nieks nepraneša. O lietuviš
kų nėra ko nė manyti. Bet 
jaunimu reikėtų pasirūpin
ti, reikia jam teikti ir dva
sios peno, nes sunku gyven
ti tarp svetimtaučių. Silp
noms galvoms nedaug te
reikia; papūtė koks vėjalis 
— tuojau iškrypsta iš doros 
vėžių. Be knygų ir laikraš
čių, reikalingas dar dvasios 
vadovas; reikalinga butų, 
kad bent retkarčiais apsi
lankytų čionai lietuvis kū

kalbėtoją, kad sustiprint 
straikierių dvasią. Sunku 
lietuviams straikuoti netu
rint pinigų kasoj.

J. Žilvitis

už savo pragyvenimui 
kalingus dalykus.

rei-

Kas laukia Ameriką 
karės. Atmename labai 
rai, kad prieš karę, čia Ame ! 
rikoje buvo sunkus laikai. H 
Darbo gauti nebuvo galima, 1 
nes fabrikai neturėjo ką 1 
dirbti. Darbininkams, kurie . 
ir turėjo kokį darbelį, vi
siems sumažintos algos, su
trumpintos valandos ir su
retintos darbo dienos. Šią
dien darbininkų stoka, fab
rikuose dirbama dienomis 
ir naktimis. Kad tik dar
bininkų tiek butų, kiek dar
bo yra. Bet čia kįla klausi
mas, kokis likimas darbinin 
kus patiks Europos karei 
pasibaigus?

Dauguma fabrikantų ir 
pramoninkų tikrina, kad 
karės užsibaigimas neturi 
galės ir negali pertraukti 
“laikų gerumą” Amerikoje. 
Jie remiasi tuomi, kad jau 
dabar Europos viešpatystės 
Amerikai duoda didelius už
sakymus, kuriuos išpildyti 
paliepta kaip greit galima, 
karei užsibaigus; jau dabar 
Amerikos fabrikantai turi 
tokių užsakymų, kurių iš
pildymui reiks mažiausiai 
dviejų metų, laiko, karei už 
sibaįgus. Užsakymai, kurie 
jau šiądien yra paduoti, 
daugiausiai reikalauja au
tomatiškų mašinų, motorų, 
audimo mašinų ir daugybės 
kitokių mašinų. Tikimasi 
netrukus gauti didelius už
sakymus daugybės plieno, 
reikalingo prie tiltų dirbi
mo, geležinkelių, namų sta
tymo ir teip toliau. Mat to 
plieno daugybės bus reika-

po
ge-

delis, ir šiais sunkiais lai
kais draugija nenuleido ran 
kų, bet stengėsi gyventi. 
Nuo rudens padarė 4 susi
rinkimus, suruošė vieną

Cleveland, Ohio. Rugsėjo 
10 d., atsibuvo prakalbos, 
kurias surengė 14 kp. SLA. i 
Kalbėtojais buvo pakviesti 
pp. K. G. Šliupas ir A. Stri- 
kulis. Pirmasis kalbėjo apie j 
prakilnumą ir naudą SLA., • 
TMD. ir ALTS. Visiems pa
tarė spiestis prie šių orga
nizacijų ir jas remti. Kal
bėjo apie meilę tautos, apie 
grožę lietuvių kalbos ir dai
nos. Papasakojo apie savo 
įspūdžius, kokius patyrė at
lankydamas Lietuvą, prieš 
karę, papasakojo apie atsi
buvusį Wilkes-Bariuose su
važiavimą dėlei “Lietuvių 
Dienos” ir ragino Clevelan- 
do lietuvius rengtis prie tos kytojum Kauno 4-klesėje 

miesto mokykloje, ateidavo 
išguldinėti rusų kalbos į 3- 
čiajį kursą ir jis per trum
pą laiką kuodaugi: 
pinosi mūTlpipažindniri su1 
zisatinąja ir rusų literatu-

kreditų negaus, nes čia kre- Tas draugijos narių vardu 
dito sistema išdirbta — 30, Įsteigė mėnesinę, pasiimda- 
60 ir 90 dienų. Tokiu budu mi visą atsakomybę ant sa- 
iš priežasties trumplaikinių vęs. Per šį susirinkimą kuo- 
kredito terminų, pinigai pelė perleido draugijai 500

■ greičiau pareis Suv. Valst. rubl. gryno pelno. — Vokie- 
’iždan. Kad išplėtoti savo čių valdžia Šiauliuose nese- 
pramonės dirvą Pietų A- niai padarė gyventojų sura- 
merikoje, Suvienytų Valsti- šą, pagal kurio Šiauliuose 
jų pramoninkai tuom rupi- dabar yra 5427 gyventojai, 
naši ir, kad ten įgyti savo 
prielankumą, suteikė pie
tinėms republikoms savo

. paskolą sumoje $100,000,000 

. kuomi jie ten yra jau įstei-
■ gę filijas amerikoniškų ban- žydų — 509 (227 vyrų, 282 
. kų, keliose lotynų republi- mot); rusų — 45 (17 vyrų, 
. koše Pietų Amerikoje. Ma- 28 mot.); Sulyg tikybos: 
. tant tokius piniguočių besi- katalikų —4807; evangelikų

skverbimus su savo pramo- — 83; stačiatikių — 32 ir 
ne į svetimas republikas, žydų 509. Žydai teipgi dau- 
galima manyti, kad laikui giausiai yra iš Žemaitijos 
bėgant, o gal ir labai grei- čionai dėlei gešefto atvykę, 
tai, Suvienytų Valstijų pra- šiauliečių žydų tiktai kelios 
monė, pilnai žydės kaip Pie- šeimynos yra pagrįžusios 
tų, teip Mexikoj ir Centrą1 
linėse Amerikos republiko- 
se. Prietikiai to visko eina 
sparčiu žingsniu pirmyn. 
Pradžia jau yra. Metų bė
gyje, pradedant su 30 d Bir
želio iš 1915 m., Pietų Ame
rikon iš Suvienytų Valstijų 
išgabenta įvairių tavorų ir 
išdirbinių už $450,000,000 
arba už $150,000,000 dau
giau negu kuomet nors pir
miau tas buvo.

Sulyg tautybės yra vokiečių 
— 66 (29 vyrai, 37 mote- 
rįs); lietuvių 4261 (1770 vy
rų, 2491 mot.); lenkų — 
546 (243 vyrų, 303 mot.);

Roslavlius. Roslavliuje be dienos ir galiaus priminęs 
galo sunkus padėjimas pa- Lietuvos ir lietuvių šią- 
bėgėlių dėl cukraus. Jo nie- dieninius vargus, susirinku- 
kur nėra, tiktai žemietybės sius prašp kięfc kas gali, 
krautuvėje, bet ir tenai pa 
duoda tiktai vietos gyven 
tojams, o pabėgėliams n 
Ir ant iškabos parašyta 
“biežencom niet saharu’ 
(pabėgėliams nėra cu 
raus). O pabėgėlių šelpi 
mosiose organizacijose cu 
raus nėra ir neprižada p 
sirupinti pristatyti. Dėlk 
teip pasmerkė pabėgėliu 
pikčiau už kriminalistus 
Vietos gyventojams arba 
yra, nes jie turi savo ukiu 
o pabėgėliams tai vienint 
lis maistas. Reikalinga, ka 
atkreiptų į tai atydą ti 
kam priedera.

Šiaulių pabėgėli
(Iš “L. B”)

AMERIKOJ.
Baltimore, Md. Rugsėj

nai ru-

J. Vokietaitis sudarė iš 
visų kursų mokinių pusėti
ną chorą ir su juo dažnai 
pasirodydavo scenoje “Dai
na”, beveik kas šeštadienio 
vakaras rengdavo kursų 
bute šokius, vaidinimus, dek 
lemacijas. Kursistai juose 
plačiai dalyvavo ir patįs 
vaidino ir deklemavo,
gdamiesi tuo budu ir tų da
lykų įvedimą ir sodžiuje.
Kursistų gyvenimas už mo-

ren-

Šiaulių kaimų gyventojai 
beveik visi yra pasilikę, ti
ktai retame kaime vieno- 
kito nėra.

v Svėdasai. Jau privažiuo
jant miestelį, matyti ištolo 
jog čion butą didelės karės 
audros: stūkso išgriuvę ka
minai, matomi suardyti ir 
prakiurinti stogai. Įvažia
vęs matai daugybę namelių 
be langų, užkamšiotų šiau
dais, užkaltų lentomis. Čia

II Pekinas, Chinija. Chi- ^uta ugnies: šūviai pataikė 
nų prezidentas Li Juan j šventoriaus mūrą, kuriuos 
Hung, pirmininku ministe- i sudegino. Prie-pat naujo- 
rių paskyrė Tuan Či Jui.j sios klebonijos dar ir dabar 
Parlamentas vienbalsiai jo matyti plati duobė, grana- 
nominaciją priėmė. Tuan 
Či Jui savp prakalboje išsi
reiškė, kad stengsis kiek ga

tos išrausta: nuo jos išby
rėjo bažnyčios ir klebonijos 

Samas^varti tvarką ChC UnKai- 2monė8 ir
tos klebonas buvo pasitrau-nijoj.

RUSIJOJ
čerepovcas. Pas mus Bir

želio 19 d. buvo lietuvių pa
bėgėlių vaikų prieglaudos 
vakarėlis iš keturių dalių. 
Visupirma buvo prakalba, 
kurią pasakė Zofija Niki- 
peraitė. Kalbėtojos žodžiai 
sugraudino visus, kas tik 
suprato lietuviškai. Antroje 
dalyje buvo suvaidintas vai
kams pritaikintas veikalė
lis “Į mokslą”, visas roles 2 dieną šv. Jono Krikštyt 
atliko patįs vaikai ir prie- jo parapijos buvo pikniką 
glaudos vedėja. T. Vaikai- Publikos susirinko gan 
te. Trečioje buvo dainos; skaitlingas būrys, tik gail 
vedant pačiai prieglaudos kad daugelis turėjo grįžt 
vedėjai vaikų choras padai- namo iš priežasties ne įlei 
navo lietuvių dainelių “Lie- dimo mažų vaikų Į da 
tuva tėvyne musų”, 
liūdi, putinėli”, “ 
karklai siūbavo”, 
batos vakarėlį”, 
saulelė”, ir tt. viso labo 10 bentis su savim kūdikius, 
dainelių, neskaitant himnų. Tokiu budu ir nuo čia minė- 
Reiki a tik pastebėti, jog to parapijos pikniko turėjo 
giedant rusų himną buvo dauguma tėvų grįžti su sa- 
visi sustoję , o per lietuvių vo kūdikiais Likusieji link- 
himną nieks nestojo: mat, sminos, žaidė iki vienuoli 
rusai nesuprato, o lietuvių ktai valandai nakties ir visi 
nebuvo inteligentų, o šiaip 
žmoneliai nežinojo, kad rei-| 
kia stoti. Dainelės sužadino 
visus ir buvo girdėti vis 
šaukiant “valio” ir delnų1 
plojimas. Pagaliaus ketvir
toje dalyje buvo šienapjū
tės paveikslas ir pabaigoje 
vaikų žaidimas. Nuėjus vai
kams arbatos gerti, dar 
kiek pažaidė ir pašoko vy
resnieji

“Ko dėlei vaikų paralyžiaus ep 
Ant kalno demijos. Dabar valdžia y 

“Kas su- uždraudus į bent kokius vie 
“Tekėjo šus susirinkimus tėvams ga

(Tąsa) 
sodnelį, pats butas buvo ga
na ruimingas, aprūpintas 
elektros šviesa ir elektros 
ventiliatoriais.

Tame pat name buvo mu- ■ 
---- zikos ir dramos draugijos 
ramiai išskirstę, be didelių „Dainog.. butas ir nI.jo kur 
triukšmų, be šukavimų, kas so kamba je buv0 jtaiSyta 
labai yra pagirtinu, ypatm- scena 
gai svetimtaučių akise. ’ __ ....J. T w w Kursų pobūdis.30 d. Rugpjūčio I. W W.ŲV VI• jtzj VtVlU *• V V V v • .

i 2ro skyriaus lietuvių rub-' Nuo pat pradžios kursuo-j 
siuvių laikytame susirinki- • se nusistatė draugiškas ap- į
me, atsilankė delegatai iš 
konferencijos nukentėjusių 
nuo karės šelpimo, užkvies- 
dami lietuvių skyrių, kad 
jmtų‘dalyvumą aukų rinki
me karės nukentėjusiems,

kyklos sienų.
Prie kursų buvo organi

zuota šelpimas neturtingų
jų kursistų — pirmiausiai, 
apmokėjimas mokslo. Tam 
tikslui sutartinai mokytojų 
ir mokinių buvo rengiami 
“Kursistų vakarai”, kuriuo
se dalyvavo išimtinai kur- ; 
sistai — jų choras, jų dek- 
lemacijos, jų vaidinimas. 
Paskui pašelpų išdalinimą 
sprendė drauge kursistų at
stovai su mokytojais.

Atsimenu kaip šiądien pi- 
įrmą gyvą kursistų susirin- 

“Saulės“ Kursai. kimą, kuriame turėjo būti 1 
išrinkti atstovai į tas pašel
pų tarybas. Kiek ten buvo 
pasiginčyta, kiek tai buvo 
pasimokyta dalyvauti susi
rinkimuose ir viešai kalbėti. - 
Tas turėjo neišpasakytai ' 
didelę svarbą visuomeniš- [ 
kame auklėjime ir todėl, 
turbut, kursų užveizėtojas ‘ 
teip karštai ragino, kad ta
me susirinkime butų visi ’ 
kursų mokiniai ir butų rin
kimai atlikti slaptu balsavi- j 

įmu.
; Tai buvo susirinkimai su J 
1 kursų užžiurėtojų žinia, * o |į 
kiek buvo be jų žinios? Ki-« 

" į ti labiau prasilavinę kursis- | 
1 tai susipažino su Kauno j 

gimnazijos augėlesniu  jų kle j 
Patįs mokiniai tarpe sa- sų mokiniais ir su jais su-J

siejimas. Mokytojai su mo
kiniais apsiėjo labai man
dagiai ir nepabrėždavo sa
vo viršininkystės, kaip tai 
buvo valdžios mokyklose.



vinimosi ratelį, ku- 
‘kokis tai studentas” 

no politikinę ekonomi- "peržvalga

PIEVA

ėliau, antrais • mokslo I 
etais, susidarė iš vienų 
ulės kursistų lavinimosi 

;, kuriame vienas ge
rai žinomas Kauno visuo
menei lenkas teisininkas pa
sakojo rusiškai apie Herce- 
ną, Černiševskį, apie slaptą 
revoliucijoninį veikimą, ir, 
apskritai, apie visuomeni- 

I nės minties išsivystimą Ru
sijoje.

Kursistai patįs skaitė 
įvairių pakraipų laikra
ščius, daugiausiai betgi kai
riųjų “Žarijos”, “Skardo”, 
“Vilniaus Žinias” ir “Lietu
vos Ūkininką”, vėliau seną
ją “Viltį”. Mokytojai ką 
nors įdomesnio <

lė užvardinta “The Lithua- ■ Trakų, Kauno, Panevėžio Į liais vadina, tai vienok tar- vių visuomenę ir į kiekvie- 
nian Booster”, leidžiama ir į įr Vilkmergės pavietai ka- ' pe savęs ir lietuvių daro ną ypatą atskirai, priminda 
redaguojama T. Šėmio, nuterioti, o Krėva ’ skirtumą ir pašelpą duoda j mas karštai atjausti šios
Kingston, Pa. Šito “Booste su žeme sulyginta, sako: tik Lietuvoj gyvenantiems Lietuvių Dienos reikalą ir 
rio” mums teko matyti ke- kraštų gyventojai, lie- lenkams, o savo “broliams” svarbą, nusikratyti mus iki- 

i turi numeriai ir visuose iš- tuviai, vokiečiams artinan- (lietuviams) špigą — len- šiol žudančio nerangumo, 
laikoma lietuvių dvasia. tės, paliko savo buveines ir kiškas mokyklėles, lenkini- nusiminimo ir abejojimą 
Mieliausiu vienok yra 4 No. išsinešė su rusų kariumene. mui dar užsilikusių lietu-' palikti nuošaliai sriovių, 
kuriame, nors skolintos min Dabar jie gyvena rūsiuose vių. į pavienių ypatų kovą, jeigu

’ ties, įdėtos eilutės “Lithua- įr maitinasi tuom, ką gau- Lietuviai, vienok, nepri- kur yra, atsiminus, kad vi- 
nia”, kurios pradedamos: ...... ............................ - -

“Far have we wandered, 
far from Lithuania, 

j “Far from our 
graves beneath her 
ir baigiamos:

“Shall we forget 
thers neath her sod?

“Shall we forget the wor- 
ship of their God?

Šiuomi pasirodo, kad ne- 
i vien vokiečiai, lenkai, ar kiti 
čiagimiai ar augę, moka 
atminti savo tautą ir savo 
bočių žemę, bet gali tą patį 
ir lietuviai. Tas yra pagirti- 

’ nu, tik vienas dalykas, kas 
“Boosteryje” apsireiškia, 

' tai darkymas lietuviškų var 
’ dų ir pravardžių, pavei

zdan: Vincas (Vincent) pa
keistas William, kuomet lie
tuviai tokio vardo visai ne
turi. Kazimieras, (Casi- 
mer), pakeistas Charley 
(Karolis), kurio pas lietu
vius irgi nėra. Tas pats ir 
su pravardėmis. Gražios 
pravardės visaip sudarky- galėtų nešti, kitaip išaiškin- 

Šėmis, — ti negalima jokiu budu. Ir 
jeigu teip, tad čia kalba A- 
merikos lietuvių delegatų 
žodžiai ir kun. Bartuškos 
memorialas, įteiktas katali
kų bažnyčios galvai, popie
žiui, Benediktui XV, kuria
me pasakyta, kad (lenkų) 
vilniškis komitetas, užsiim
damas labdaringais darbais, 
negali išvengti politikos. Ir 
labai gaila ano Hrynkiewi- 
czo, kurs pats nežino savo 
komedijos prasmės, nes kal
bėdamas apie steigimą len
kiškų mokyklų Lietuvoje, 
jis iš tų mokyklų laukia, nau nė savo prijautimu prisidė- 
dos lietuviams “iš Kauno jo, kad šiądien Suv. Valst., 
gubernijos”, 
atėjūnams ir

Likviduota Tautos Fondo kus laikraščius, kiekviena- 
skyrius. Rockfordo mieste- rae kitaip nupiešiama, ki
lyje, Illinois valstijoj gyva- taip aprašoma. Vienam vi- 
vo Tautos Fondo skyrius, 
kuriame veikė per savo at
stovus, vietinės tautiškos ir 
katalikiškos draugijos. Lai
ku savo gyvavimo šis sky
rius į pustrečio šimto dol. 
surinko aukų nukentėju- 
siems nuo karės lietuviams. 

; Dabar tas skyrius likviduo- 
. ta dviejų ypatų, beje, buvu- 
. šio iždininko ir pirmininko 

pa dėdėj o. Priežastis likvi- 
. davimo, kad atstovai nesu- 
. sirinkdavo į susirinkimus ir 

________tokiu budu veikimas ir gy- 
duodavo j vavimas apmirė. To visko 

mokiniams pasiskaityti. Mė- priežasčia buvo tas, kad nuo 
gdavo teipgi, kad mokiniai d- Kovo, 1915 m., kada šio 
rašydavo į laikraščius ir skyriaus buvo surengtas va-

A jeigu pastebėdavo kur ko- karas, kuriame kalbėjo kun. 
kio mokinio ką parašyta, Kemėšis, apsireiškė krizis,

S W tuojau pastatydavo jį kaipo užgauliojimai^ ir pažemini- 
I pavyzdį kitiems. mai atstovų iš tautiškų drau

S Saulės kursai, nuo pat giJM- Tam apsireiškus, tauti- 
pradžios ir vėliau turėjo 
daug įtekmės Kauno miesto 

| sulietuvinime.
Pamaldoms jie pasirinko 

maęą Šaritkų bažnyčaitę 
| prie didžiosios Kauno gat- 
: vės — Mikalojaus prospe- 

■ kto, 1 
garsus 
kunigas Borovskis. Išprad- 

I žios net sulenkėję ubagai 
neduodavo ramiai praeiti 
pro šalį kursistams ir visaip 

Įjuos pravardžiavo — litvo- 
manais, chlopais, lietuvių 
kalbą vadino “poganska 
mowa”, bet paskui apsipra
to ir nesikoliodavo, tik lei- 
sdavo paskalas, kad “litvi- 

■ nai” nepadoriai apsieina 
|| bažnyčioje: nesimeldžia, ne- 
11 klupo, jgiždasi tarp savęs.

'Pilfflaldaš^fTėn ateidavo* 
I j laikyti kursų kapelionas 
l kun. Januševičius, ir po pa- 
T maldų pasakydavo pamok
ai slą lietuvišką. Lenkai iš- 
|| pradžios pabėgdavo iš baž-' 
-1 nyčios, nenorėdami klausy
ki ti “poganskos mowos”, bet 
|i paskui priprato ir bažnytė- 
R lė buvo pilna žmonių. Dar 

labiau sulietuvino tą baž- 
nytėlę- Saulės kursistai, kuc 
met pradėjo eiti į ten ji; 

jį choras giedoti. Paskutiniai 
| metais tą bažnyčaitę pradė- 

jo lankyti daugiau ir lietu
mi vių inteligentijos Kaune. 
O Iš tikybinės pusės su kur-k 
| Į sistais buvo teip: Kursi i 

kapelionas rūpinosi juos 
auklėti katalikų dvasioje — 
prieš savo pamokas klupdy

|| davo klesoje juos ant keli 
poterių kalbėti ir reikalau 
davo išmokti tikybos pam

Į kas ir lankyti bažnyčią, be 
sĮ to neišpildžius, galima buv 

prieš jį lengvai išsiteisinti 
Pirmuosiuose mokslo m 

tuose, kuomet reikėjo sk 
binti rengktis į kvotim 
valdžios įstaigose, kad ne 
gaišinus laiko, tikybos pa
mokos buvo panaikintos.

Sunkiau buvo kursistams, 
kuomet nuo vidurio pirmų
jų mokslo metų atsirado 
tarp pačių kursistų davat
kų — senmergių, kurios 
nugirzdavusios ką kalbant 
kursistus apie tikybą, tuo
jau duodavo žinią kapelio
nui ir net skųsdavo vysku
pui Paliulioniui, kurs labai 
išmėtinėjo tai vienam kur
sistų atstovui, nunešusiam 
pas jį bilietus į kursistų 
šelpimo vakarą. Sako, čiu
pinėdamas drebančia ran
ka širdį, savo papratimu, 
tarė: Girdėjau, kad tarp 
jūsų yra bedievių, ir nurodė 
tris pavardes, tas negerai,

(Toliaus bus)

H būrelis, 
B' rai žim
r

f?

į

k
r

sai nepatinka tas giedoji
mas, kitam tik biskį patin
ka, trečiam biskį nepatinka 
ir tai nežinia kodėl. Tai ne
gerai, kad lenkas chorą ve
da, tai negerai, kad benas 
jam giedant pritarė, tai vėl 
kam choras dainuoja tokias 
dainas, kokios jam nepatin
ka, arba kam choras jau 
nuo 7 metų gyvuojęs, nepa
dainavo geriau.

Tai pas mus visi sprendi
mai, visos kritikos tokios. 
Nieko daugiau jose nėra 
kaip tik zero.

fathers 
sod.

our fa-

škų draugijų atstovai vie
nas po kitam rezignavo, ir 
nors jų vieton kiti buvo at
siųsti, tai visgi tautiškos 
draugystės (nors ne visos) 
už valandos savo atstovus 
atšaukė. Gi ten pasiliku- 

kurioje klebonu buvo siems valdyboj esantiems, 
Kauno lenkininkas su kokiais ten reikalais krei 

pūsis į tuometinį Tautos 
Fondo pirmininką D-rą 
Rutkauską, tas vieton 
paaiškinimų, laiške juos iš
vadino “šakininkais” ir ki
tokiais. Tokie tai apsireiš
kimai privertė katalikus pa 
silikti vienus, netenkant 
darbščių narių, tautininkų. 
Ir netekus veikiančių žmo
nių, skyrius turėjo pakrik
ti.

Lietuviams stato pinkles. 
Pasiekus Lietuvą karės bai
senybėms, lietuviai pradėjo 
skelbtis anglų laikraščiuose, 
idant svetimtaučius supa
žindinus su lietuviais ir Lie
tuva. Laikraščiuose buvo 
paminėta net daug tokių 
rašinių, kurie susilaukė pro 
testų iš lenkų pusės. Dau
giausiai raštų tilpo New 
Yorko laikraščiuose, “Sun” 
ir “Times”. Galiaus tie lai
kraščiai pradėjo raštus, ku
rie-buvo rašomi apie lietu
vius ir Lietuvą, trumpinti 
ir ant galo atsisakė visai 
talpinti. Dabargi p. Šliupas 
mus informuoja, kame prie- njaj męS turėjom panašų 

mišinį iš lenkiškų dėsnių. 
Negerai, negerai.

žastis, kad tie laikraščiai 
netalpina musų raštų. Mat, 
garsus lenkų pianistas Po- 
deriewski, kurs uždirba di
delius pinigus, turi šėrus 
kiekviename pianų fabrike 
ir tokiu budu jis turi dide
lę įtekmę, kuria jis pasinau
dodamas, pagrūmojo a- 
niems laikraščiams atėmi- 

u visų pianų apskelbimų, 
jeigu tie talpins raštus apie 

ietuvą ar lietuvius. Tokiu 
udu minėti laikraščiai, ne
orėdami nustoti apskelbi- 
ų, lietuvių raštus atmeta.

Kaip kas išmano, teip sa
ve gano. Musų korespon
dentai teip negabus, kad 
jų “veikimas” nei nemano 
kuomet nors išsidirbti. Jau 
arti 25 metai, kaip musų 
laikraščiuose puslapiai nuk
loti “korespondencijomis”, 
iš lietuviškųjų kolionijų, iš 
kur aprašomi vieni ir tie pa
tįs atsitikimai ir vis vieni 
kitiems priešingi. Ir iš to
kių rašymų nieko faktiško 
neišeina. Štai ir dabar da
lykas. Clevelande atsibuvo 
Teatrališko Choro koncer
tas miesto parke. Dalykas 
rodosi neteip labai svarbus, 
o vienok korespondencijos 
pasiekė veik visus lietuviš-

Lietuviai, vienok, nepri- kur yra, atsiminus, kad vi- 
na iš vokiečių ir rusų karei- valo drebėti už savo likimą, suomenės labas, — tai kiek- 
vių. Lenkai-gi, kaipo žmo
nės kultūringesni, vokie
čiams ateinant, nebėgo, bet 
likosi savo vietose ir šiądien 
gyvena kuogeriausiose sąly
gose. Lenkų dvasiškija sy
kiu su baltgudžių dvasiškija 
darbuojasi liaudies gero
vei kuopasekmingiausiai, 
steigdama mokyklas. Tas 
jų besidarbavimas, be abe
jonės išeis ant naudos lietu
viams iš Kauno gubernijos, dosi desėtkai ir teip per ei- 
Vokiečių valdžia į šitą vei- les metų lietuviai kankina- 
kimą musų įtekmingų žmo- mi ir svetimiems vergauda- 
nių, žiuri gana prielankiai... mi, ne ištautėjo ir nesidavė

Įsivaizdinkite sau: Lenkų save nunešti svetimoms vil- 
dvasiškija ir “įtekmingi žmo nims. Jie augo ir plėtojosi 
nės”, darbuojasi naudai lie- savo dvasioje ir kultūroje 
tuvių ir tai dar ne bile ko- ir šiądien stovi ant savo ke
kių, bet iš Kauno guberni- lio. Nors tarpe savęs pasi
jos! To darbavimosi devizą bara, pasiginčija, nors da
niški — sulenkinti ten šio- lėlė jų smilgsta germanizmo 
mis dienomis gyvenančius dvasioje ar ir patiems len- 
lietuvius, nes, kad lenkų kams vergauja, tai vienok 
steigiamos mokyklos Lietu
vos žemėje kitokią naudą

tos, paveizdan:
Shames, Navickas — No- 
vick, Jakelevičius — Jakie- 
lewich, Nevulis — Neuwe- 
lls ir tam panašiai. Nese-

Nieks ne išėjo. ALTS., 
avo konferencijoje, atsi
uvusioje Birželio mėnesije, 
ittsburge, nutarė įsteigti 
iurą, per kurio tarpinin- 
ystę Amerikos lietuviai ga
etų susirašyti su lietuviais, 
yvenančiais Lietuvoj, po 
■okiečių valdžia. Minėtoji 
onferencija to biuro vedė

ju paskyrė p. A. Martų. Po 
konferencijos ilgai laukta 
Žinios apie to biuro veiki
mą. Dabar “Vienybė L”, 
paskelbia, kad iš to visko 
nieko ne išėjo. Konferen
cijos paskirtasis biuro ve
dėju p. Martus vedė tary
bas su Vokietijos ambasa
dorium Bernstorffu, kurs 
iš syk labai pritarė šitai A- 
LTS. idėjai, 4 d. Rugpjūčio 
davė galutiną p. Martui at
sakymą, kad visas dalykas 
ėra galimu, nes Vokietija 

su tuomi nesutinka dėlei 
“militariškų priežasčių”.

Stebėtinas dalykas, 
kas kitiems galimu, 
mums negalimu.

atmindami savo pergyven- | vieno iš musų labas, įtempti 
tas dienas, kuomet priver- ‘ visas sielos ir kūno jiegas, 
stinai jiems buvo brukama turint omenyje Lietuvos gel 
svetima dvasia ir iš rankų bėjimą, kiek galint daugiau 
plėšiama lietuviška knyge- surinkti aukų ir pasiųsti 
lė ar laikraštis, o iš širdies į nekantriai laukiančiai musų 
prigimta tėvynės meilė. Ne pagelbos tėvynei Lietuvai.
atgrasino lietuvius nuo sa- Papenėkime mažutėlius- 
vo tiesų, nė kalėjimai, nė našlaičius, nušluostykime a- 
administratyviški teismai, i šaras motinų, meldžiančių 
nė ištrėmimai. Vieton vie- duonos kąsnio, atstatykime 
no geležiniais apkalto, ra-

dar tas nereiškia, kad jau 
mums lemta amžinai pražū
ti.

ATSIŠAUKIMAS Į AME
RIKOS LIETUVIŲ 

VISUOMENĘ
Broliai ir sesers!

Išmušė valanda pasirody
ti mums susipratusiais lie
tuviais, mylinčiais savo tau 
tą! Atėjo proga, kuri gal 
daugiau mums neatsikar
tos, kurios tinkamai neiš
naudojus galime amžinai pa 
laidoti musų tėvynę.

Musų tautos veikėjai, 
spauda ir plačioji visuome-

išdegintus jųjų gyvenimus, 
apdengkime ir pavalgydin
kime visus, kuriuose vienas 
su mumis lietuvių kraujas 
teka!.......

Lai mus neapleidžia min
tis, kad turime šelpti Lietu
vą, padėti jai iškovoti gy
vybės ir plėtojimosi tiesas.

Taigi, broliai ir sesers, 
ruoškimės neatidėliodami 
prie teip prakilnaus ir svar
baus darbo, pasidarbuoki
me širdingai Lietuvių Die
noje Lietuvos naudai.

Šis musų darbas bus tai 
vienas iš musų didžiausių 
nuopelnų, o tėvynė amžinai 
bus dėkinga savo vaikams 
už suteiktą jai pagelbą.

Centralinis Amerikos
Lietuvių Komitetas.

P. S. Instrukcijos ir nu
rodymai, kaip organizuoti 
vietų komitetus, kaip tinka
mai ruošties prie darbo ir 
t. p. bus paskelbta kiek vė
liau.

SUVAŽIAVIMAS DEL 
LIETUVOS AT

STATYMO.

Šiuomi pranešame gerbia 
o ne lenkams prezidentas Amerikoje ski- mąjai visuomenei, kad su- 

kaipo sveti- ria Lietuvių Dieną nuken- važiavimas dėl Lietuvos at- 
miems gaivalams tos šalies, tėjusios musų tėvynės nau- statymo įvyks 28 ir 29 Rug- 
Lietuvos, kurioje pats, kai- dai, Laipkričio 1 d. 1916 m. sėjo, tik ne Bostone, kaip 
po atėjūnas gyvena ir ją 
vadina “lietuvių — baltgu- dirvos atliktas darbas, rau
džių žeme.

Jeigu ponas Poderiewskis 
butų turėjęs daugiau kant-

Musų ikišiol ant tautos

i

I

MĘS IR MUSŲ “BRACIA”.
Priverstinai mums besib

rukanti už brolius lenkai, 
kaip nuo seniau teip ir šiuo
mi laiku, varinėja savo įtri- 
gas lietuvių reikalų rube- 
žiuose, kur tik gali, kiek
vienai progai pasitaikius. 
Parvažiavus iš Europos A- 
merikos' lietuvių katalikų 
delegatams, kun. Bartuškai 
ir Dr. Bielskiui, kurie at
lankė Lietuvą ir dalyvavo 
konferencijoje Šveicarijoje, 
angliškas laikraštis “New 
York Times” paskelbė anų 
delegatų papasakojimus
apie Lietuvos ir lietuvių var rybės ir butų valandėlę ra
gus, ir kaip lietuviai jau- miai pasėdėjęs Hrynkiewi- 
čiasi lenkų skriaudžiamais czo vodevilyje, visas daly- 
prie kiekvienos progos, kaip kas butų išsiaiškinęs pilnoje 
ekonominiame gyvenime, prasmėje ir tada nebūtų tu- 
teip ir aukų dalinime, kur rėjęs reikalą sumozoti savo 
lenkai pasauliui skelbiasi, vardą lietuvių vargais ir jų 
kad jie šelpia Lietuvą, kuo- pasiskundimais, kurių da- 
met jie pinigiškai šelpia 
tik Lietuvoj gyvenančius 
lenkus, o lietuviams vieton 
pašelpos, steigiama tarp jų 
mokyklėlės ir su anų pagel- 
ba varoma lietuvių lenkini
mo darbas. Karčioji teisybė 
nepatiko plačiai pagarsė
jusiam lenkų pianistui Po- 
deriewskiui, tas tuojaus pa
sirodė tame pačiame “Ti
mes” su "protestu prieš lie
tuvių delegatus, užginčy
damas jiems teisybę.

Poderiewski plačiai pa
garsėjęs tarp svetimtaučių.kad

tas Jam, kaipo įtekmingam dai
lininkui, daugelis ano laik
raščio skaitytojų patikės ir 
lietuvių delegatai bus palai

ki- kyti melagiais. Ar lietuvių

sų šauksmas pasiliks berg
ždžiais, jeigu šios progos 
tinkamai neišnaudosime; su 
sikompromituosime plačiojo 
pasaulio akįse, jeigu neat
siliepsime širdingai į pre
zidento šauksmą, gelbėti ba 
daujančią Lietuvą; nudžiu
ginsime musų tautos prie
šus, kurie nesigaili nieko, 
kad tik greičiau išdildinus 
Lietuvos vardą iš pasaulio 
veido; pasirodysime neturį 
tiesos gyvuoti neprigulmin- 
ga tauta, jeigu nepasidar- 
buosim šioj savaitėj ir gal 
vienatinėj musų atgijmui 
valandoj, .idant bendromis 
jiegomis nedaleisti stovin
čiai ant prapulties kranto 
musų tėvynei pražūti.

Amžinai turėsime palai
doti mintį, kad galingesnės 
tautos mus užtars, jeigu pa
tįs nepasirodysime galin
gųjų akįse to užtarimo ver
ti-!

Teatsiliepia pas kiekvieną

Lietuviškai-angliškas
dinys. Apie Kingstoną ir delegatai eis ginčytis su Po- 
Wilkes-Barre, Pennsylvani- deriewskiu. nežinia. Jeigu 
jos valstijoje, gyvuoja, ro- anie neatsilieps prieš tą' 
dosi Lietuvos Vyčių kuopa, protestą, Poderiewskis liks 
kuri, kaip girdėjome susi- karžygiu, apgalėto jum* savo 
deda iš lietuvių čia gimusių oponentų, kurie nudengė 
ir augusių, kurie sudaro;lenkų komiteto darbus, prie 
būrelį “bolininkų”. Tam bu- kurio ir pats Poderiewskis i 
reliui organu yra leidžiama t priklauso. Bet kur padėsi-i 
mėnesinė brošiūrėlė, kurią me kito musų “brolio” Hry- ■ 
pavadiname lietuviškai-an- nkiewiczo komediją, kurią 
gliška, todėl, kad ji spaus- jis lošia “Tygodnik ilustro- 
dinta anglų kalboje, o lie-.wany”, kur priminęs, kad 
tuvių dvasioje. Ta brošiurė-' Vilniaus, Ašmenos, Lydos,

lis visuomet užkliūva Lie
tuvos “kulturnešiams” už 
brylių.

Tų mus patentuotų “bro
lių” įtrigos mums gerai pa
žįstamos. Neminint tolimo- 

j sios praeities, pakaktinai 
! turime faktų, kurie liudija 
jų besibroliavimus pas mus, 
Lietuvoje, kur katalikų baž 
nyčiose (o juk jie save skai
to katalikais pirmiausios 

į rūšies) trukdė lietuviams 
pamaldas, jų giedojimus ir 
visaip įžeidinėjo kunigus, 
sakančius lietuviškai pamo
kslus, nevien už bažnyčios 
durių, bet ir sakyklose. Dau galingas, neduodantis jiems 
gelyje vietų sukėlė mušty- niekur ramybės, kaipo lie- 
nes bažnyčiose, kad tik lie
tuviams nepripažinti tiesų. 
Vokiečiams Lietuvą užė
mus ir paketinus (bent pas
kalai leista) apie Suvalkų 
gubernijos atskyrimą nuo 
Varšavos general-gubema- 
torijos, musų “broliai” suk
lego. Dabar jie skelbiasi, 
kad jie šelpia Lietuvą ir 
tam yra daug svetimtaučių, 
kurie tiki, kad lietuviai ly
giai šelpiami su lenkais, o 
dalykas jau gana aiškus, 
kad jie nors Lietuvą savi
nas!, nors lietuvius savo bro

tuvio, krikščionies ir paga
lbaus net kaipo žmogaus są
žinės balsas, šaukiantis tie
sti pagelbos ranką tiems, 
kurie šioj baisioj Europos 
skerdynėj gal daugiausiai 
už kitas tautas nukentėjo 
ir turi da kęsti.

Cfentralis Amerikos Lie
tuvių Komitetas išrinktas 
Wilkes-Barre, Pa., Rugpjū
čio 17 d., 1916 m., Lietuvių 
Dienos reikalams tvarky
ti visoms Suv. ^alsijoms A- 
merikoje šiuomi ir kreipia
si į plačiąją Amerikos lietu-

buvo ankščiau garsinta, bet 
Brooklyn’e, N. Y. lietuvių 
parapijnėje svetainėje (ka
mpas N. 5-th ir Havemeyer 
gatvių).

Suvažiavime galės daly
vauti su sprendžiamuoju 
balsu atstovai nuo įvairių 
lietuviškų organizacijų (ne
daugiau, kaip po 3 atstovus 
nuo draugijos ar kuopos: 
iki 50 narių — 1 atstovas; 
virš 50 narių galima 2 ats
tovu, ir virš 100 narių gali
ma 3atst.); dėl laiko trum
pumo atstovus išrinkti galė
tų ir organizacijų valdybos.

Ingaliojame gerbiamus 
kun. N. Petkų, pp. K. Kru- 
šinską ir A. Aleksandravi
čių iš Brooklyn, N. Y., kun. 
J. Dobužinską iš Newark, 
N. J. ir p. A. Staknevičių iš 
Bloomfield, N. J. sudaryti 
suvažiavimo rengimo komi
tetą, kurin kviečiame įnei- 
ti patiems ir pakviesti kitų 
sriovių veikėjus iš Brook- 
lyno ir apielinkių.

Suvažiavimo programo 
projektą “Tautos Taryba 
Amerikoje” netrukus nu
siųs rengimo komitetui. 
Rengimo komitetas ingalio- 
jamas programą savaip pa
pildyti ar pakeisti ir pagar
sinti visuomenei.

Tautos Taryba 

Amerikoje.

PILVAS GALVOJ.
Vyras: — Skubinkis su 

pietumis, nes esu pusėtinai 
alkanas. Pilvas visai tuščias

Pati: — Juk neseniai val
giai! Tau daugiau nieko 
kaip tik pilvas galvoj....

3 J



kadangi šaltyšiaus sudus, kurs yra gana I 
turtingu ūkininku poryt prisius savo pir
šlius.

Stasys: O Marytei ar jis patinka?
Antanas: Atžagariai, su savo tėvu iš

reiškia jam panieką.
Stasys: Todėl nėra ko ir bijotis.
Antanas: Vienok aš bijau kaslink to 

visko ir nenorėčiau, kad Marytės tėvai ture Į 
tų kokį nesmagumą, bet, kad drąsiai galė
tų pasakyti šaltyšiaus sunui, kad jau per- j 
vėlu...

Stasys: šiuomsyk sudiev! Rytoj tikrai | 
Antanas: O ką-gi tėvelis ant to atsakė? j atvažiuosiu.
Marytė: Ilgai nieko nesakė, tiktai tuoj! Antanas: širdingai ačiū! Ir už tai bu- 

jam ašaros akyse pasirodė, net mątutė per-; sįu dėkingas tau per visą savo amžių, 
sigando. Paskui liepė jums duoti gerą vai- i ' Stasys (paduodamas ranką): O dabar, 
gį, kokį turime namuose, ir sakė, kad męs | kad kas musų neužtiktų, turim skirtis. Lik! 
jum nieko blogo nesakytume, nes jus nė- sveikas ( abu išeina), 
sat blogu žmogum. Dargi pridūrė, jeigu » (Uždanga),
kuomet norėtumėt pinigų ir sermėgos, ku- ‘ 
riuos turit pasidėję matutės skrynioj, tai 
kad jums tuojaus atiduotų, nedarant jo- { 
kių kliūčių, jeigu norėtumėt nuo mus išei
ti.
vakarą'kasžinką abu šnekėjosi.

Antanas: Maryte, ar jau seniai tas at
sitiko, kuomet tavo tėvelis liepė man duoti 
geresnį valgį?

Marytė: Gal jau bus savaitė laiko.
Antanas: Tavo tėvelis yra labai geras 

žmogus; gal jam kaip kuomet išgalėsiu, 
nors savo dėkingumu atsimokėsiu. O da
bar pasakyk man, Maryte, kad tu butum 
vietoje anos gražios mergaitės, pas kurią 
tas persirengęs ponaitis yra, jai atsida
vęs, ar tu jį mylėtum, kuomet jis tau pasa
kytų, kad be tavęs negali gyventi?

Marytė: Pirmiausia pasakyčia, kad aš 
nesu graži, o paskui, nors jį ir mylėčia, tai 
ir teip jam nieko iš to neišeitų, kadangi aš 
esu kaimietė.

Antanas: Bet jeigu jis tave norėtų ve
sti ir paprašytų tavo tėvelio leidimo?

Marytė: O argi tėveliai pavelytų, kad 
aš eičia už vyro, už tokio žmogaus, kurs 
nemoka jokio darbo?

Antanas: Juk jus nereikalautumet dir
bti, nes tas ponaitis yra labai turtingas.

Marytė: Et, kur ten... Tėvelis nerei
kalauja turtingo žento.

Antanas: Pagalios, jis galės pasilikti 
ir neturtingu, išmoks visokių darbų, tad 
gal tuomet ir pamylėsi jį, Maryte.

Marytė: Del Dievo meilės! Ką jus kal
bate? Ką tokį aš turiu mylėti?
x Antanas: Mane Maryte, kurs tave pa- kiau mane užgauti kaip šiądien, atitolin- 
mylėjau labiau už visus turtus šio svieto, darni mane nuo savęs, šiądien, kuomet tu- 
labiau už savo gyvenimą rių prašyti jūsų, kad išklausytumet did-

Marytė (sau): O kad nors kas negir- žiausią mano prašymą.
dėtų tokius pasakojimus. (Antanui): Jei Vladas (į šalį): Jau mano Viadukas 
mane mylėtum, tai juk atsiųstumet pir-- nedykai turi galvoje protą.
šlius, bet... ką aš čia niekus tauziju. Jeigu 
jus, Antanai, esate tuom turtingu ponaičiu, 
tai susimilkit ant manęs ir duokit ramybę 
mano galvai.

Antanas: Maryt! aš atsiųsiu piršlius 
ir stengsiuos prašyti tavo tėvelių. Tu turi 
būti mano iki mirties (Marytė užsidengia 
veidą rankomis ir išbėga).

F. Krawcowicz.

GRAFAS-KA1MIECI0 BERNU
(Komedija šešiuose aktuose su dai

nomis ir šokiais)
Lietuvitį^kalbon verte

Z. BAGDŽIUNIUTE.
(Tąsa)

Marytė: Matutė tuomet tėveliui apie 
tai pasakė.

AKTAS IV.

Scena perstato vėl Juozo Kupsto grin- 
Paskui tėvelis nuėjo pas dėdę ir visą čią. Žmonės sėdi toliau nuo stalo, o šeimy

ninke tuština stalą.

Scena I.
Antanas, Vladas, Juozas, Agnieška ir 

Marytė.
Agnieška (valydama stalą): O kodėl' 

tu, Maryte, nevalgiai kopūstėlių, gal bijai,; 
žuvyte, kad tau burnytė ne susitrauktų? !

Marytė: Ir nuo ko čia turėtų trauktis? 
O ar taj man pirmas sykis valgyti kopus-: 
tėliai? Tik todėl šiądien nevalgiau, kad 
kažkodėl neturiu noro prie valgio.

Agnieška: O gal iš žingeidumo neturi 
laiko valgyti, nes matau, kad tik klausaisi 
ką kiti šneka. Ar girdėjai, Maryte, kaip 
Pašvenčio klebonas sakė per pamokslą, 
kad Jieva už žingeidumą tapo iš Rojaus 
išvaryta? O kaip matau, tai ir tu nori būti 
žingeidi.

Vladas (iš šalies): O kur ir rasi šiame 
pasaulyje, kad tos baltgalvėlės nebūtų ka
da žingeidžios?

Juozas: O ką, Antanai, ar dar nesi
ruoši pamest musų sodžiaus, kuriame tau 
tiek nesmagumų atsitaikė? Gal tau laikas 
jau butų keliauti į tolymesnes šalis?

Antanas: Ar mane, šeimyninke, varo
te už tai, kad aš jūsų duoną per šešias sa
vaites valgiau dykai? O gal aš jums tą sun
kumą neužilgo galėsiu atlyginti. Dievas 
liudytojum tegul bus, kad negalėjote sun-

MOTERIMS PASISKAĮTYMaTI ■mazgoti žaizdą. Yra tai la-

Ką privalo žinoti kiekviena 
šeimyninke.

Kiekviena gera šeimynin- 
i kė privalo žinoti svarbą, 
vertę ir naudingumą ar ne
naudingumą mėsos, kokia 
tankiausiai vartojama.

Pirmiausioj vietoj reikia 
'atminti jautieną, kaipo tu- 
| rinčią daugiausiai sulčių. 
Sveikiausia yra ją valgyti 

: pusžalę. Antroj vietoj ge
riausia iš mėsos yra pris- 

' kaitoma aviena, kaipo len
gva skilvio grumuliavimui, 
pertai sveika. Pripažinta 
yra,' kad aviena yra lygi 

! arba net ir geresnė už jau- 
! tieną.

Veršiena yra naudojama 
žymiai mažiau negu jautie
na ar aviena. Kaslink ver
šienos sveikumo ar lengvo 
grumuliavimo, nevisi svei
katos žinovai vienodai spre
ndžia. Vieni tikrina, kad 
sugrumuliavimui yra len
gva, kiti, kad ne.

Kiauliena priduoda krau
ją ir daug karščio, bet sug
rumuliavimui yra sunkiau
sia už visas kitas mėsas. 
Kiauliena yra draustina 
vaikams, ligoniams ir men
kos sveikatos žmonėms. 
Kiauliena lįieko nekenkia 
tokiems žmonėms, kurie vi
sada juda arba dirba sun
kius darbus.

kad

Borokso įpilti į pusę kvor- riamas prigimtas akaO 
tos karšto vandens, atau- mas nuo imituotojo; • afe 

■ syti ir tuom vandeniu iš- vilsite tik save, ne kitus. V 
______________ mazgoti žaizdą. Yra tai la- K į veid tmkavoiinJ 

—_______________ bai geras ir pigus vaistas , . . F ¥ x J .
_ .,, ■. gydyti žaizdas. Kiekvienam teiP tyK131 lr skruostų ar Ii
kiek galima, švelnų, mink- patartina šį vaistą turėti po, PU dažymas, yra labai ke:patartina šį vaistą turėti po, 

ranka, kad reikalui esant 
greitai butų galima jį nau
doti.

štą šepetį. Pradedant prau
sti burną, pirmiausiai rei
kia burną padaryti šilta, su
vilgant ją šiltu vandeniu ir. 
tik tada išmuilint bumą ir 
kaktą, gerai patrinant pir
štų galais, arba švelniu še- įenka susižeisti, žaizdą tuo- 
P€C13- .................... jaus mazgoja vandeniu. Su-

Jeigu, po išmuilinimui prantama> gerjau negu 
burnos oda nėra slidi, tad njek0. Bet geriausiai visuo- 
reiškia, kad prakaitas namie turėti jodinos,
srutos nėra dar numazgotiiSusižeidus> paimti biskį va- 
ir todėl reikia^ antru kartu; tos> arfoa minkšto audimo 
muilu burną ištrinti. Po skiautelę, pavilgyti į jodiną 
nU??U.S™vL..AU.ra0I,_ŠutU ir Juomi apmazgoti kūną 

aplink žaizdą. Jodina užmu
ša visas bakterijas ir nuva
lo, kuomet vanduo nuplau
damas bakterijas nuo ran
kos nuneša tiesiok į žaiz
dą ir ten užnuodija kraują. 
Jodina apmazgajus žaizdą, 
aprišti čysto audimo skiau
tele ir teip palikti net kol 
užgis. Teip elgianties, gali
ma užtikrinti, kad kraujo 
užnuodinimo niekad nebus.

Kaip apsisaugoti nuo krau
jo užsinuodinimo.

Dauguma iš musų, jeigu

Po '■ ’, skiautelę, pavilgyti į jodiną

Kaip veidų tinkavojima VĮl 
U»LU ar lu ' 

pų dažymas, yra labai kenX?'| 
ksmingas odos celėms, v 
Daug geriaus ir lengviaus \ 
pridaboti švarumą ir svei- * 
katą odos, kuri po nuplovi
mui 10 kartų išrodo skai
stesne negu po nudažymui 
šiokiomis ar tokiomis spal
vomis — dažais.

Jeigu skruostai yra reti 
ir neišrodo teip, kaip norisi, 
tad užtenka vakare juos pa
tepti vasalina, gerai patry
nus, po du ar tris kartus 
savaitėje, tas juos tuojaus 
padarys tankesniais.

Kaip užsilaikyti, 
gražiau atrodžius.

Gražiai išveizdai, būtinai , 
reikalinga gera sveikata. ' 
Sveikata paeina nuo tinka
mo valgio ir nuo atsakan- . 
čio miego. Viskas tas pri
sideda prie padauginimo 
tyro ir sveiko kraujo. Pri
silankant higienos reikala
vimų, turime būti tikrais, 
kad tas viskas prisidės prie 
padailinmo kūno išveizdos 
ir sustiprins plaukus. Mer
ginos, kurios kasdien ke
liauja į darbą, būtinai Į vie
ną pusę turi.atlikti kelionę 
pėksčios, nors tas ir reišktų, 
kad išryto reikia keltis vie
na valanda ankščiau. Gėri
mas vandens su miera, teip- 
gi prisideda prie išveizdos 
pagrąžinimo; būtinai reikia 
įprasti, išgert stiklą van
dens prieš pusryčius ir vie
ną stiklą prieš einant gul
ti, apart dviejų-trijų, arba 
ir keturių dienos laike.

Kitas būdas pridavimui 
grožės, yra tai švarus už
laikymas odos. Tūlos mote- 
**”3, nors yra sveikos, bet 
išžiūrą turi peiktiną, vien 
todėl, kad nemoka nusi
prausti ’ kaip reikia. Mat, 

Marytė (keldamos!): Na tai eikš VIa- Joms rod,os1.’ kad paeiupine- 
djimo muilo ir pavilgymo ran 

Vladas (keliasi tingėdamas): Lyg kad k« 
guliu! (į save): Tai, kad mano žmogystė 
privalgę, kad jau sunku ir rėplioti (su ki
tais išeina ir Agnieška).

vandeniu, būtinai reikia bu-; 
rną suvilgyti vandeniu šal
tu; tas yra labai svarbu.' 
Vanduo prausimuisi priva
lo būti minkštas; stokuo- 
jant minkšto vandens, gali
ma kietą suminkštinti, į bliu 
dą įpilant šaukštuką borok
so. Nušluostyti burną reikia 
minkštu ir lygiu abrusu. 
O jeigu oda iš prigimimo 
yra sausa, šiurkšti arba 
žiemos laiku sutruksianti, 
reikia patepti mosčia, vadi
nama “cold-cream”, bet ti
ktai biskelį, ir paskui ją 
nušluostyti minkštu, švel
niu audimu..

Ryto metu burną reikia 
prausti tik šaltu vandeniu, 
nevartojant muilo ir sausai 
nušluostant, mažiausiai per 
minutą laiko, odą trinant 
pirštų galais, atsargiai, kad 
odą nepradrėksti.

Prisilaikant augščiau nu
rodytų pasargų, kiekviena 
moteris gali tikėtis, kad tu
rės dailę išveizdą burnos 
odos ir tinkamai ružavus mui, jeigu yra noras gra- 
veidus, kokių pirmiaus netu žiai pasirodyti. Teipgi ir 
rėjo, nereikalaudama ant jų geras “pauderis” nėra ken- 
krauti visokio menciaus da- ksmingu, jeigu jis yra kas 
žus, kurie visuomet yra 
kenksmingais.

Ar saldumynai kenkia 
sveikatai?

Yra daug senų įsitikini
mų į kuriuos šiądien daug 
žmonių tiki. Yra tikinčių, 
kad cukrus ir kiti saldumai 
yra labai kenkenčiais vaikų . 
sveikatai, nes gimdo kirmė
les jų^iduriuose. Yra tai 
klaidingas sąprotavimas, 
kuriam neverta tikėti. Cu
krus priklauso prie natura- 
liškojo maisto. Yra tam fa
ktas, kad pienas, kuriuomi 
minta kūdikis, turi savyje s 
didelį nuošimtį cukraus.

Kenksmingumas burnos 
“pauderiavimo”.

Labai daug moterių ir 
mergaičių naudoja įvairios 
rūšies miltus “padailinimui” 
„vn vaidn V.d tnn™ CukrUS y™ SeraS Hiatas,savo veido, kad tuomi pasi-| 
darius save gražesnėmis. 
Vienok tuomi jos daro dide
lę klaidą, nes teip tinkavo- 
damos savo veidus, išrodo 
bjauresnėmis ir naikina 
skaistumą odos, leisdamos 
užskresti odos skylelėms, 
kurios vadinamos celėmis. 
Gera mostis (cold cream) 
yra reikalingu veidų tepi- 

jeigu yra noras gra- 
Teipgi ir

nes trumpu laiku priduoda 
energiją ir atnaujina jiegas 
ir todėl žmonėms, > o ypač 
nervuotiems, jis labai rei
kalingas.. Kaslink kirmėlių 
vaikų viduriuose, tai jas 
gimdo nešvarus valgiai. To- 

jdėl reikia būtinai daboti, 
kad jie nevalgytų nešvarių 
valgomų daiktų, nečiulbtų 
pirštų, kurie tankiausia yra 
kuom nors suteršti, ypač 
laike, kuomet lauke palikti 
be priežiūros, voliojasi že-

įi
j

Juozas: Aš tave, Antanai, nevarau ir 
nenoriu varyti, tiktai teip sau aš maniau, 1 
kad gal čia tau pas mus ilgu ir nuobodu, o : 
pagaliaus visai dėl kitokios priežasties tuos 
žodžius išsitariau, bet neužtai, kad pavy- 
dėčia tau duonos šmotelio. Jeigu duodu tai 
ir Dievas žino kam o dar turėčiau pavydė
ti savam žmogui? Aš visai kitaip maniau, 
todėl, mano mielas vaikeli, neturėk man 
už blogą ir nei gailesčio prie mus. Gyvenk 
prie musų iki kol tau patiks, ir jeigu tik 
viskas patinka.

Antanas: Dieve užmokėk jums, šeimy
ninke! Tuom pasakymu nudžiovinot aša
ras mano širdies.

Juozas: Na ir ką tokio žadėjai manęs 
prašyti ? Maryt, eikit su Vladu ir sugrėbkit r?.s' 
tą šmotelį pievos ką prie vandenio, nes man ia^ 
matosi, kad vėjas ateina , tad bijau, kad 
nenuneštų šieno ant upės.

vakaras yra numazgojamu. 
“Cold cream” ar baltoji va- 
salina yra naudingu, kaip 
yra pirmiau pasakyta, jeigu 
veidas yra sausas ir oda 
tankiai trūksta. Bet kas 
link puošimo veidų spalvuo
tais miltais, yra neleistinu, 
nes tuomi nieko neapvilsite, 
kadangi kiekvienam atski-

Scena V.
Antanas ir Stasys.

(Antanas atsikelia ir vaikščioja užsi-i 
mąstęs; po valandėlės pakelia galvą ir paž
velgia į tą pusę, iš kurios Stasys ateina).

Stasys (įeidams ir paduodamas ranką): 
Sveiks, bernelį. Na, kaip čia tau einasi? 
Į katrą pusę virsta musų laižybos?

Antanas: Zinai, kad abudu išlošėm 
kuotikriausiai! Tu šimtą rublių pavargė
liams, o aš širdį gražios mergaitės.

Stasys: Kokios mergaitės?
Antanas: Nugi dukrelės mano šeimy- 

ninko, — Juozo Kupsto!
Stasys (išskėsdamas rankas): Nesiti

kėjau, Antanai, kad mano patarimais no
rėtum pats save susitepti, savo juokingu 
pasielgimu.

Antanas: Paimti už pačią dorą dukte
rį gero žmogaus, tu vadini juokingu pasiel
gimu?

"Stasys: Antanai, tu tiktai svajoji.
• * • - Antanas: Staseli, tu niekad nepažinai rjgtu pasakyti, bet palaukit iki vakarui, 
mano širdies. gaj jums kitas už mane pasakys.

Stasys: Nejaugi tu turėtum sutraukti Juozas: Hm, jau aš seniai .numaniau"; 
ryšius parėdymo ir aklybės? vienok, tu dėl to į sodžių neatėjai, o paga-

Antanas: Sutraukiau, ir iš liuoso noro lios esi žmogus keleivis ir negali reikalauti, 
padariau prižadus, kad su visa širdžia pa- j kad aš nežinodamas tavo noro galėčiau 
mylėjau tą darbščią žmoniją, vienydama-Į tavo prašymą išpildyti.

Scena II.
Juozas ir Antanas.

Juozas: Na, mielas vaikeli, ko teip 
nori reikalauti nuo manęs?

Antanas (nedrąsiai): Aš pats to ned-

nai užtenka nusiprausimui. 
O reikia žinoti, kad muilas 

į reikalauja užtektinai ats
kiedimo. Muilas, kurs pasi- 

, lieka ant odos, nenuplautas, 
sudžiųsta, suskrenta ir to
kiu budu uždaro celes, t y. 
odos skyleles, per kurias iš
garuoja kraujas. Tas tai 
yra priežasčia sunaikinimo 
grožės, išbėrimo spuogais 

. vadinamais “black heads”.
’ Prausimas burnos yra bu 

tinu einant gulti, vakare, 
' idant tuomi apsivalyti nuo 
1 dulkių, kurios per. dieną tu-

Vaikų negrumuliavimas
Vaikai pirmuose metuose 

tankiai miršta dėlei negru- 
mulevimo. Negrumulevimas 
pas juos labai greitai apsi
reiškia. Vaikų sveikata rei
kalauja nuo vieno iki ketu
rių išsituštinimų kasdien, 
išmatos turi būti geltonos 
ir tirštos. Nesveikų vaikų 
išmatos visada būva skystos 
ir žalsvos, kas tankiausiai 
paeina’ nuo sūrio, riebalų 
ar nuo perdidelio vidurių 
suliuosavimo. Jeigu šitą už- 
tėmijate pas savo vaikus, 
duokite jiems gerti vande
nį virintą su miežių gru- gerįausia? 0 Amerikos uki- 
dais ir neduokite jiems ki- 1 - - - •
tokio maisto. Gerai laikas „v-ininlrvato leninini
nuo laiko jiems duoti po ma 
žą šaukštelį ricininio alie
jaus. Tas aliejus vaikams 
nieko nekenkia. Syropas ar 
kitokį vaistai pagamina vi
durių užkietėjimą ir tankiai 
užnuodija skilvio plėves. p^M“įuSn"amėrikra&-1 
Be daktaro patarimo yra kos ukininkystės. visame, 
draustina vartoti kitokius atmainos ir page-
vaistus, išimant ricmini a- rinimai> tas_pats ir su uki. 
lieju. Svarbiu yra žinoti h- ninkyste Koda šiądien uki.

ninkai ne aria dirvą medi- 
.... nėmis žagrėmis? Kodėl ne- 

Suminksteji- vartoja akėčias su medi- 
. ?’ niais virbalais, kokias ne- 

teip seniai Lietuvoj vartota 
Vilniaus ir Kauno guberni
jose ( pastaraisiai laikais ir 
ten jos įšnyko), vieton ge- 

greit ir lengvai patėmijama. ležinių? Todėl, kad ukinin- 
Kuomet vaikas nesveikas, kai įgijo daugiau praktikos 
jis nesijuokia, akis, turi liu- ir persitikrino, kad geležis 

piktas ir ilgiau laiko už medį ir dar
bą atlieka daug atsakan-

Apie gaspadorystę ukėje.
Nevienas iš lietuvių uki- 

’’ ninku yra įsitikrinęs, kad 
Lietuvos ukininkystė yra

Stasys (puldamas į glėbį Antanui) : 
Antanai!!!...

Antanas: Vardan ištikimo prisirišimo 
ir draugavimosi, prašau tave į piršlius.

Stasys: Su dūšia ir kimu esu pasiren
gęs tau patarnauti.

Antanas: Bet prašau tuojaus, rytoj,

Antanas: O jeigu man 
užtikrintas?

Juozas: Savo širdžia aš esu tau užtik
rintas, bet negana to. Reikia ir sodžiuje 
būti visiems užtikrintu!

Antanas: Gerai, šeimyninke, jums apie 
viską vakare pasakys.'

(Tolinus bus)

gerai gti visas nuogas dalis kūno, 
ir duoti progą odai per nak
tį atsilsėti ir išgaruoti. Bu
rnos prausimui reikia nau
doti šiltą vandenį ir gerą 
muilą, ot kad ir “castile”, 
arba tą, kurį vyrai naudoja 
prie barzdų skutimo, ir ant

Labai geras daiktas vai
kams duoti cukrus, storai 
juom apibarstant sviestų 
apteptą duoną. Bet nerei
kia daug cukraus jiems duo 
ti su pienų ar ryžių koše, 
nes toks valgis pagimdo 
vaiko skilvyje fermentaci
ją (troškulį).

nįnkystė tai yra brudesnė 
net už ukininkystę Lenkijoj 
ir kitur. Vienok, nors mums 
nemalonu sakyti, bet turi
me pasakyti, kad tas netei
sybė, nes pastaraisiais lai
kais jau ir Lietuvoj ukinin- 
kystė diktokai atsimainė, ir

kaip greit patėmijant vai
kus sergant. C
mas vidurių, vaikų nesvei
kata ir jų nepatogi išveizda 
kenkia motinos sveikatai, 
todėl motinos privalo labai 
daboti vaikų sveikatą, kas

dnas, neramias, 
miega neramiai.

SVEIKATOS 
DARŽELIS
Geras vaistas žaizdoms
Susižeidus kokiu nors bu- 

du, reikia greitai, šaukštelį

j

norais žmogus negali nieko 
sau tikėtis. Nėra reikalo 
taikyti dirvą prie pasėlio,* 
bet pasėlį prie dirvos. Pa- 
veizdan imsime Wisconsino 
valstijos ukininkystę. Ten 
ukinikystės komisija pas
kirstė žemę tyrinėjimui, 
bandymui ir todėl kiekvie
nas ūkininkas Wisconsino 
valstijos gali pasakyti, ko
kias pasekmes jie turi iš tų 
bandymų. Apart to, ten at
sibūva ukininkystės paro
da, kurioje galima gauti ir
gi plačias informacijas kas
link pasekmių išbandytos 
žemės. Kodėl nebūtų galima 
pasinaudoti tokiomis paro
domis, kurios ištikrujų 
daug kuomi prisideda prie 
racionališkos gaspadorys- 
tės?

Šiądien ūkininkas negali 
turėti didelės naudos iš sa
vo ūkės, jeigu neskaito kny
gų nė laikraščių, duodančių 
ūkiškus patarimus, teip 
kaip ir inžinierius ar amat- 
ninkas negali savo darbą 
atlikti, jeigu nesinaudoja

Šiądieninės gadynės, ap
dirbimo žemės būdas, re
miasi tuomi, kad javų sėji
mas kaip ir pats žemės ap
dirbimas reikalauja savo 
laiko ir savo rodyklių, be 
kurių, kad ir su geriausiais

pažinti su naujais pagerink 
mais ir išradimais. Kas no
ri pasimokyti ukininkystės, 
tas būtinai turi skaityti 
ūkiškus laikraščius ir kny
gas. Tai yra vienatinis ir 
geriausia- kelias prie ukinin-

I
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patystes.

ba:

skavo .

Musų Tėvynei
Ten kur šalis numylėta — 
Mus tėvynėj, Lietuvoj; 
Ten daug kraujo jau pralieta, 
Dviejų metų pabaigoj!

Ten kur Nemunas banguoja — 
Giria liūdnai šlama sau 
Gailiai! gailiai, ten vaitoja 
Mus našlaičiai (teip manau). 

Krinta kulkos jau kiek laiko, 
Lyg, kad sniegas iš dangaus, 
Tenai slavai prusus vaiko, 
Ant mus krašto, ant lygaus.

Kur tik nori, priešai žengia, 
Meilę, dorą mindami, 
Nė grožybių jie nevengia, 
Ein’.kaip žverįs alkani!...

Žudo drasko ir kapoja 
Musų vyrus Lietuvos 
Ir sesutes negodoja.......
Niekina jas be pagailos.......

Ten pušynų jau neliko — 
Ka puoš’ Nemuno krantus, 
Nes jį priešai pasitiko 
Ir išskynė sau takus!

Pušįs tiesios, augalotos, 
Liūdnai šlama be šakų; 
Žus ir jos! ne apraudotos, 
Kaip našlaičiai be tėvų.

Ir melsvasis Nemunėlis, 
Liūdnai sriuvena tarp krantų, 
Kad artojas bernužėlis, 
Jau nelanko jo krantų.

Dar tik kapai negyvųjų, 
Gludi ištisas naktis 
Ir besieliai kūnai jųjų 
Vienintelė jų viltis.......

J. Svyrūnėlis.

X. W. K.—A.

Rusijos piktoji dvasia

DIRVA

kystės. Laikas eina pirmyn, 
tad kodėl lietuvys ūkinin
kas turi liktis užpakalyje 
ūkininkų airių, vokiečių ar 
kitų svetimtaučių šioje ša
lyje? Męs savo skyriuje 
“Ūkininkų dirva” visuomet 
duosime ptarimus, kuriais 
galės pasinaudoti kiekvie
nas lietuvys, ūkininkas.

jokis išdykumas. Triobėsiai 
yra dažomi tam, kad to rei
kalauja estetika ir pačėdu- 
mas. Geri dažai, gerai su
maišyti su aliejum, triobė- 
sį apsaugoja nuo vėjo, ly
taus ir saulės. Nedažytas 
medis greitai nuo saulės su- 
skįla, į plyšius gaunasi ly
taus vanduo ir ne ilgai lau
kus, medis pradeda puti. O 
jeigu triobėsis yra gerai ir 
tankiai nudažomas, lytaus 
lašai jokiu budu negali į 
medį gautis ir todėl medis 
ne pūva.

Dažai ir aliejus yra labai 
brangus. Daug ūkininkų, 
beveik dėl to brangumo ir

raukti ir Daniją, Schizenpaumer padarė 1 
sutartį tik su viena Rusija.......  1

Faktiškai, 4 d. Rugpjūčio 1514 m. 
Gmundene sutartis padaryta ir parašyta i 
ant pergamino. Dokumentas patvirtintas 
auksine žyme ir įduotas Rusijos pasiunti
niams. Kaizeris tą viską užtvirtino pabu
čiavimu kryžiaus, akiveizdoj Rusijos pa
siuntinių, kurie iš savo pusės, tą sutartį 
teipgi patvirtino, pridėdami auksinę žymę. 
Ta sutartis iš rusų pusės patvirtinta, kai
po prisiega, carui pabučiuojant kryžių. 
Tos sutarties originališkas dokumentas iki 
šios dienos yra ciesoriaus namų archyve, 

iViennoje. Tame sutarties originale, Rusi- 
!jos caras, daugiau kaip devyniose vietose,; 
Tituluojamas ciesorium.

Sutartis Vokietijos su Rusija tę
siasi 400 metų.

Sekant aprašymus minėto vokiečių 
i žurnalo, reikia patėmyti, kad sutartis ru-į 
i sų su vokiečiais buvo užlaikoma per kiau-
• rus keturis šimtus metų, nes nuo 1514 iki: 
1914 metų, kuriuose iškilo šiądieninė ir 
kaip vokiečiai vadina, visasvietinė karė, 
kurion įnėjo ir šios dvi kaimynės, teip ilgai i 
gyvenusios sutikime, kokio kaimynystė tik 
ir gali reikalauti. Toliaus rašoma:

Vienas dalykas ano dokumento, kurs 
šiądien kontrastu užgauna ir kuriame cie
soriaus titulas tankiai minimas, sekant ku
rį, tuojaus pasirodo, kad — męs, vokiečiai, 
turime būt su jumis, rusais, broliškoj vie
nybėje ir prietelystėje, teipgi mus vaikai 
su jus vaikais, teipgi gyvens kuogeriau-

• šioje prietelystėje teip ilgai, kaip ilgai Die
vas leis. Ten pasakyta, aname dokumente, 

i kad, kas bus pritelium vokiečiam ir aust- 
įram, tas bus prietelium ir jūsų didybei, iš 
' Dievo malonės esančiam valdytojum visos 
i Rusijos, ir kas bus jum neprietelium, tas ; 
; bus neprieteliu ir mum; kur jum, mus bro
liui, didžiam viešpačiui Baziliui iš Dievo 
Imylistos ciesoriui, valdytojui visos Rusijos .
ir didžiam kunigaikščiui, bus reikalinga vorų, kurie būva priežaš- tarputynu maišytas dažas 
pagelba prieš nepritelių, ten męs jums, di
dis viešpatie, eisime pagelbon pagal šios 
sutarties, o kad mum bus reikalinga pagel
ba prieš neprietelių, tai jus, didis viešpatie, 
iš Dievo malonės, suteiksite savo pagelbą 
prieš mus nepritelius.

Ant titulo meškerės Rusija davė 
save vokiečiams pagauti.

Mldienio Pasiskaitymai h į 

i žiu iiiiintimmmmt ttmtmmttttmuum-

Kaip gydyti nuparkusias 
vištų kojas.

Labai tankiai skundžiasi 
paukščių augintojai, kad 
paukščiai, o labiausiai viš
tos serga kojų liga, vadina
ma kojų parkais. Tokiame 
atsitikime vištų kojos pasi
daro storesnės ir ant jų pa- nesiskubina savo triobėsius 
sirodo lyg pleiskanos, ku 
rios vėliaus pavirsta į tik
ruosius parkus. Ūkinin
kams, arba tokių paukščių 
augintojams greitai atydą 
neatkreipiant, vištos prade- 

Įda nykti ir galiaus stimpa. 
. Tokius parkus užkrečia vo
rai, kurie apsigyvena vištų 

j lizduose ir išperi savo vai- 
: kus, kurie išpradžių čiul- perniek, o antra, dabartinis 
;pia vištų kojų sultis, o ra- dažymas ir taisymas bran- 
i dusis pleiskanoms, anose ap giau parsieina, negu, kad 
1 sigyvena ir ten veisiasi. Ir butų nudažyta pirmiau.
kuom daugiau tų bjaurybių Namų, triobėsių dažymu 
apsigyvena ant vištos kojos, patartina ūkininkams pa- 

į tuom labiau kojos storčja. tiems užsiimti. Dažus su 
Jeigu ta liga užsikrečia pe- aliejum sumaišyti tai leng- 
rinti višta, tad nėra jokios va. Aliejų pirkti geriausiai 
abejonės, kad vos išperėti keliems susidėjus, bačkomis, 
vištukai jau bus tais par- Teip perkant užsičėdija pi- 

;kais užsikrėtę. Toki vištų- nigai. Naudoti tarputyną į 
kai eina niekyn kasdien ir dažus, nepatartina, nes to- 
greitai stimpa. kie pigumynai parsieina

Priežasčia atsiradimo tų daug brangiau, kadangi su

Dėdulė
Kas atsitiktų jeiy,a jūrių 

dugnas pakiltų.
Kad didžiojo oceano du

gnas, ištikrujų pamaži kįla, 
ta žinia tapo paskelbta pro
fesoriaus St. M. Barin, na
rio moksliškos draugijos 
Sydney, Australijoj, 
bartinis tyrinėjimas, 
mokslo vyrus, aiškiai paro
do, kad toks apsireiškimas 
jau atsitinka nekuriose vie
tose didžiojo oceano, užim
damas labai plačią erą( da-

Da- 
per

nudažyti, vis atidėlioja, lau
kia dažų atpigimo, net kol pi), pagal Eaeter Marąuesas 
jau pamato, kad dažymas JVIarshal salas, 
jau būtinai yra reikalingu, 
o čia dažai jau daug bran
gesni negu buvo pirmiau, gali papulti į keblų pade ji- 
Tokiu budu bile vienas ūki
ninkas pasijunta turįs dvi
gubą skriaudą, nes viena, 
triobėsių dalis jau nuėjo

Tokiems apsireiškimams 
einant veikmėn musų žemė

degas perdirbti į visų pui
kiausi auksą. Bet, nors jie 
toki išmintingi ir kartais 
daug galingi, visgi negali 
padaryti tą, ant ko gamta 
turi didesnę valią negu jie 
ir todėl iš plytgalio aukso 
šmotą jie padaryti visgi ne
gali. Mat, ardyti, paskir
styti ką nors yra lengviau 
negu padirbti nebūtą ir ne
galimą būti daiktą. Chemi
kas gali atskirti krakmolą 
nuo grudų, bet iš jų pada
ryti grudus, ikišiol dar ne
gali. Musų maistas susideda 
iš daug dalelių, kurias len
gvai gauname iš šen ar 
ten, bet dalykas, iš ko tos 
dalelės susideda. Chemikai 
nori iš gamtos pavogti sla
ptybę. O kada jie prieis 
prie savo tikslo, tai gal su
silauksime ir tokių dienų, 
kad bus galima iš anglio 
vandens ar augalų išspausti 
kepalaitį duonos ar kokį 
šmotą lašinių, kuriuos męs 
šiądien pasidirbame tik iš 
grudų ir gyvulio. Šiądien 
yra viena tokia laboratori
ja, kuri mėgina tą padary
ti iš augalų kamblių. Žmo
gus, gyvulys ar žvėris, ga
li maitintis žeme, arba ra
sti sau maistą žemėje ir 
ore, tik reikia palaukti, kol 
gamta tą maistą mums pri
rengs.

Svarbi užduotis augalų 
kamblių ir šaknų, trauki
me ne organiškos druskos 
iš žemės, anglio ir oro ir 
suvienykime jos į vieną kū
ną. Bet nereikia tuojaus 
nusigąsti tokių išsireiški
mų, nes jie nėra toki pavo
jingi, kaip kad išrodo. Tas

mą, su visa savo gyvybe. 
Musų žemės sausžemis turi 
tiktai 29 nuošimtį, o van
dens 75 nuošimtis. * Taigi 
sausžemio yra mažiau negu 
500 pėdų augščiau jūrių pa
viršiaus ir mažiau negu pu
sė sausžemio yra 1,500 aug
ščiau.

Abelnai imant, jūrės turi 
16,300 pėdų gilumos. Taigi, 
reikėtų tryliką kartų tiek 
sausžemio, kurs randasi 
augščiau jūrių paviršiaus, 
kad pripildžius jūres. Dar 
kitaip. Jeigu jūrių dugnas 
pasikeltų viena dvidešimts 
šešta dalia, tai vanduo užse- 
mtų pusę sausžemio. Jeigu 
teip atsitiktų, tai butų tik 
augštos viršūnės neapsem
tos, kalnų Adirondocks, Ca- 
. tskills, Alleghamies etc. 
jFrancuzija, visa Vokietija, 
: beveik visa Rusija ir Sibe- 
. rija butų vandens apsemtos. 
I Meditėrranean jūrės pasi- 
i darvtu didžiausis oceanas, 
! kuris apsemtų Saharos smil 
itinius tyrus, visą šiaurinę 
Afriką ir, beveik visą Eu
ropą.

Bet, paviršius žemės, su
lyginant su jos diduma, la
bai yra lygus ir neatsižvel
gus į tai, ačiū įvairiems kal- 

kas kiekvienam ūkininkui; nu, kalneliams, 
be abejonės, svarbu. Pras- galėtų užsilikti.

o _______ ____ tas tas ūkininkas, kurs ne-izdan, jeigu sausžemis ir ju-
Caraway” ir vieną dalį pri- paiso apie savo triobėsius j rių dugnas butų lygus, 
dėti prie penkių dalių bal
tos vasalinos. Viską tą su
maišyti ir tuom mišiniu iš
tepti kojas tų vištų, kurios 
turi minėtus parkus. Bet 
pirmiaus ištepimo, gydoma- jeigu ūkė yra

čia vištų parkų, yra užlai- greit nusilupa ir dažymas iš 
kymas nešvarume vištinin- 
kų. Todėl, kaip tik vištos 
pasirodo sergančios parkais 
reikia greitai vištininkus iš
valyti ir ant toliaus juos už- ugnies. Kas iš ūkininkų ne
laikyti švariai kiek galint, paiso ant triobėsių apsaugo
jau tie laikai praėjo ir dau- jimo nuo ugnies, tas ima 
giau nesugrįž, kada visti- ant savęs didelį riziką. Uki- 

Vokiečiai, kaip matome iš tolesnio ap- ninkai buvo valomi du kar-

(Tąsa) 
rašoma to paties autoriaus — ant žemla- 
pio Waldseemuellero, 1507 m. apie Rusiją 
ir Maskvą nerandame jokios artinamos, nes 
šiaurinė dalis figūruoja plotais užvadintais 
“hiperborci seithe”. Ir iš visų senovės Ru- 

igstu^ anot to žemlapio, randama 
vien miestas Novgorod, vadinamas “No- 
gardia”, kuomet žinoma, kad Novgorod 
jau nuo 1478 m. perėjo po valdžia Maskvos rašymo, yra neužganėdinti, kad Rusijos tus per savaitę ir vištos 
kunigaikščio, apie kurį Waldseemueller caras atmetė jų siūlomą jam karaliaus ti- šimtais nykdavo ir stipda- 
nieko nestengia pasakyti. Bet ir ant anuo- tūlą, bet džiaugiasi, kad pasisekė jį pasi- vo, 
metinio žemlapio Sarmatijos (auf der mo- gauti ant ciesoriaus titulo meškerės.
deraee von Sarmatien), 1513 m., randasi 
tik tokie pažymėjimai: Ducatus Moscovia, 
Rusia ir miestas Moskua.
- Kitas vokiečių mokslinčius Dr. Hier- 
moninus Muentzer mokino anuomet tam
sius slavus ir jiems aiškino, kad Greenlan- 
dija kitados irgi priklausiusi Maskvos ku
nigaikščiui. Ir ant Behaimo žemlapio, 
Greenlandija pažymėta šalia Rusijos vieš

naujo greit reikalingas.
Apart dažymo, kiekvie

nas ūkininkas privalo savo 
triobėsius apdrausti nuo

sijon.
Tai tokią kultūrą vokiečiai atnešė Ru

Kaizeris Maksimilijonas, 1514 m. su
teikia carui ciesoriaus titulą.

1516 m išnaujo išleistame Waldseemu- 
ellerio žemlapyje, vadiname “Carta Mari
na”,, jau randame Rusiją su pažymėjimais 
įvairių miestų ir čia pridėtas paveikslas 
caro, visagalio valdono Rusijos viešpaty
stės, sėdinčio ant sosto, prie to paveikslė
lis caro sostynės Maskvos, pavadinta re- 
galis. Caras ant to paveikslėlio parodamas 
ciesoriaus ploščiuje, su ciesorišku vainiku 
ant galvos, su galybės lazdele rankoj ir su 
dideliu kryžium stovinčiu šalę, kas reiškia 
jo religiškus įsitikinimus, o užrašas skam-

Hic dominatur Magnus princeps et 
imperator Russie'te Moscovie, podolie et 
plescovie rex, kas reiškia: — Čia viešpa
tauja Didis kunigaikštis ir ciesorius Rusi
jos ir Maskvos, karalius Podoliaus ir Ple-

Tai yra pirmutinis spausdintas žemla- 
pis, ant kurio figūruoja caras, kaipo cie
sorius, arba imperatorius. Ir nežinia, iš 
kur atėjo mintis vokiečių geografui, kad 
carą perstatyti ciesoriaus paveiksle.

Kad susivienyjus su caru prieš Lenkiją
štai — rašo “Stimmen der Zeit” lei

dinyje už Spalio mėnesį 1915 m. — Vasa
rio mėnesyje, 1514 m., ciesoriaus pasiuti- 
nys Schnitzerpaumer ricierius von Sonneg, 
išsirengė per Prūsiją ir Livonija į Maskvą 
kad galutinai užbaigti tarybas prieš Len
kiją (um eine nmfassende Vereinigung der 
Nordstaaten gegen Polen in die Wege zu- 
lelten), bet vieton to, ką jam kaizeris Mak
similijonas prisakė, kad į tą sanryšį prit-

dėlei nežinojimo, kaip 
Sa- reikia to apsisaugoti. Vie- 

koma, kad caras Vasilius neatkreipė aty- nok, kad tuos vorus išnaiki- 
dos Į titulą ciesoriaus ir net užgynė jį minė- nūs, neužtenka vien švariai 
ti, vieton titulo caras. Bet jo sūnūs Ivanas užlaikyti vištininkus. Rei- 
IV Baisusis, rėmėsi pretencijomis ant ano 
dokumento iš 1514 m., o Petras Didysis, 
remdamasis anuo dokumentu, pasakė, kad 
ciesoriaus titulas jam teisingai priklauso.

Ciesoriaus titulas vokiečiuose pagimdo 
pavydą.

Vokiečių istorikas Holzwarth, rašyda
mas apie vidurinius amžius, sako: “Vaka
ruose, niekas nebuvo ciesorium, kol popie
žius jį nepašventė... Religiškos ceremoni
jos netik užtvirtinimu buvo, bet ir vienati
niu šaltiniu pakėlimo į garbę ir suteikimo 
ciesoriaus titulo (III. 514). Gali būti. Bet 
kas šventino vokiečių ciesorių?

Tas pats istorikas rašo, kad Popiežiui 
Leonui III vainikuojant Karolį Didįjį cie
sorium, buvo tiesomis, kad Vokietijos cie
sorystė neturi turėti nieko bendro su mo
narchija praeities Cezarų, ir todėl ciesorius 
tuomet buvo nevien turėjo pildyti magist
ratūrą, bet ir apostolatą ir ciesoriaus pa
reiga buvo nevien rūpintis tautos reikalais, 
bet ir katalikų bažnyčios idėjomis, kurios 
paėjo iš Rymo (tenpat). O vienok Vokieti
jos ciesorystė nuėjo sau kitais keliais ir 
net kitiems pradėjo ciesoriaus titulus da
lyti. Ir už tai šiądien katalikiški idealistai 

i vokiečiams primeta daugybes kaltybių.
(Galas)

kia imti builinio aliejaus, 
angliškai vadinamo “Oil of

ninku triobėsiai prisideda 
prie ūkės vertybės; pakelia 
ir nupuldo ją. Todėl reikia 
pasirūpinti triobėsius užlai
kyti kuogeriausioje tvarko
je.
met pakelia ūkės vertybę.

Dailus triobėsiai visuo-

gyvybė
Pavei-

tai 
nė jų tvarką ar išveizdą. visas sausžemis butų van- 
Dailųs ir tvarkoje užlaiko-jdeniu apsemtas; reiškia, 
mi triobėsiai, ir pačiam ūki- 8, 532 pėdas arba viena my- 
ninkui mielesni ir ūkė grei-i lia ir pusė gilumo.
čiau parduodama, nes Mums aiškiai žinoma, kad 

skirta pa- j jūrės su sausžemiu, pova- 
sias kojas reikia numazgo- rdavimui, pirkikas greičiau liai, mainosi vietomis. Ame- 
ti šiltu vandeniu ir gerai nu atsiras ir didesnius pinigus rikos pakraščiuose saužemis 
džiovinti. Teip reikia dary-1 užmokės.
ti kelis, o kartais ir kelioliką 
sykių, net kol galutinai ko
jos išgįja. Apart šitokio vai
sto, aptiekose galima gauti 
tam tyčia sutaisyti vaistai, 
vadinami “Scaly leg cures”. 
Vienok ir pirmiaus paminė
tas vaistas yra geras ir pi
gus.

Gailutis.

Dienų užrašai.
Ruduo. Šiądien 11 d. Spalio mėnesio, 

1912 m., 10 valanda vakaro. Dangus rū
sčiai apsiniūkęs, žvaigždelių nesimato nė 
vienos. Oras miglotas. Tyla. Tik kur — ne- 
kur girdisi trūkio varpo balsas, skamba 
lyg nenorėdamas.

Aš savo kambaryje tik vienas, sėdžiu 
mintimis apsikrovęs. Ant mažo staluko 
dega lempa, kurios silpna šviesa apšviečia 
mano kambarį. Lauke, už lango, netoli sto
vi šakotas medis su nugeltusiais jau lapais, 

(Toliaus bus)

spalvos, pusiau lygus, pu
siau grublėtas, susidedantis 
iš anglio, tleno, azoto, sie
ros ir fosforo, reiškiančio 
paprasčiausią substanciją 
prie kurios gyvybė yra pri
rišta. Papraščiausis gyvu
lys ir augalas yra iš jos su- 
budavotas, o pas kitos rū
šies tvarinius tankiai ran
dame jį sumaišytą su kūno 
dalimis. Tas kūnas, kurį 
chemija vadina Plassma, 
tveria krakmolą ir įvairios 
rūšies cukrų, gumą ir gai
vinimo aliejų, kurį tankiai 
randame augalų šaknyse ir 
kambliuose.

Labaratorijos visa idėja 
yra medžių lapuose ir spy
gliuose, žolių arba augalų 
kambliuose ir ploniausiose 
šaknelėse, nes čia užsiveria 
tie stebuklai, apie kuriuos 
pirmiau kalbėjome, nes čia 
randasi maistas, palaikantis 
nevien augalų, bet ir gyvū
nų, tame ir žmonių gyvas
tis. Jeigu augalai netektų 
savo kamarėlių, kuriomis 
jie traukia sau maistą, sul
tis iš žemės, visi gyvūnai 
o tame ir žmonės turėtų 
žūti iš bado.

Ta medega, su kurios pa
gelba augalai gamina drus
ką, iš sądėlių, kurie yra že
mėje ir ore, anos kamarė
lės vadinasi hlorofilomis. 
Gali ji būti išsiskirsčius ka
marėlėje kaip nori, vis bus 
pavidale mažiukių kulkelių 
žalios spalvos. Jeigu auga
lams netekus anų hlorofi- 
lų. augalai nustotų savo ža
lios spalvos ir męs tuojaus 
juos pamatytume tokioje 
spalvoje, kokioje matome 
grybus ir jiems pana
šius trumpo amžiaus au
galus. Žinome gerai, kad 
tokie grybai ar jiems pana
šus negali ilgai gyventi, ne
turėdami hlorofilų, su ku
rių pagelba traukiama sau

vis didinasi, o Europos pak
raščiuose mažinasi. Tad ir 
aiškus apsireiškimo faktas, 

j mums 
suteikia Australijos mok
slo vyrai, vistiek yra negei
stina. Toks geologiškas kei
timasis, per metų metus, ga 
Ii paskandinti derlingas 
žmonių apgyventas dirvas 
sausžemio.

Volungė.
(Iš “Kansas City Post”).
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Kaip virti “Rubarbą”.
Rubarb (pie plant) rei

kia pirmiausia gerai numa
zgoti, aplupti, supjaustyti į 

m • • i ....... mažus šmotelius (colio ii- 
i T,uUk,nin ” *»”<» ir b* kitokių ceremo-
: Ukmmkų apsigyvenimas njj sudėti j čystą puoda 
šioje salyje pagal ofieiahs- su verdanfiu vandeniu ’ 
ką paskelbimą žemdirby- . virinti 2 minutas 
stes departamento, vien Kada verdami kambliai

™ "t SUm°,S deda bUti minkŠti> reikia ' $6,325,451,528. Tai yra mil- nu0 ies nukeIti ir 
zimska suma. Jeigu vertė košt vandenį ati 
kas metai susimala dviem r Kada tei viskas d 

i nuošimčiais, tai ūkininkams ta, išvirtus reikia
yra didele skriauda. Reika- atmieruoti ,ir ant kiekvieno 
laujama didelių išlaidų, kad'puodedo ridėti(
tnobas gerai uzlaikms, pa- pude|į cukraus> fauk. 
taisant jas, nudažant, ap-šteIj smulkiai sumaltų ci. 
saugojant nuo ugnies ir teip na ir vi t

I toliau. , _ __ ’ /' . |ro vandens. Dabar teip su-
Ukininkų triobos pasta- taisius reikia lengvai virti 

tytos daugiausiai iš medžio, i per 20 minutų, maišant pa- 
todėl, kad jos visada butų Hvotu ar mediniu šaukštu, 
gerame stovyje ir geroje kad neprisviltų, 
išveizdoje, būtinai reikia barbas *’ ’ ‘ 
laikas nuo laiko naujai nu- gardus, 
dažyti. kvapą

Dažymas triobų nėra tai skonį.

Teip ru- 
išvirtas yra labai 

turintis malonų 
ir primena agrastų

šis-tas iš Chemijos
Nežinau, ar kada savo 

pasakojimuose minėjau ką 
nors apie alchemikus. Jeigu 
minėjau apie juos, tai turė
jau priminti ir apie tai, kad 
iš alchemikų išsivystė mo
kslas vadinamas chemija. 
Stebuklus šiądien dirba che 
mikai, iš juodo anglio iš
skirdami j jvairias spalvas, 
įvairias dulkes ir kitokius, 
net ne įžiūrimus dalykėlius 
paskirsto į dalis ir daleles. 
Jie išgalvojo ir šūviams jvai 
rias medegas, nuo kurių, 
karės laiku griūva tvirčiau
si murai. Jie net, lyg norė
dami paniekinti savo pirm- 
takunus, alchemikus, kar
tais užsigeidžia įvairias me-



Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS

1800 W. 46th St. CHICAGO, ILL.

vir-

Tas

DIRVOS
LIETUVIŠKA

BARBERNE SPAUSTUVE
Atlieka Visokius

DARBUS
Dirvos” Agentai

NAUJA BUCENE IR GROSERNE
East

DIRVA
2004 St. Clair Avė. Cleveland, 0

i kad ateitėje daug bus išim
ta laivų, kurie šiądien guli 
sau jūrių dugne turėdami 
savyje didelius turtus.

Laikančios savyje rašalą, 
yra dabar plačiausiai 
vartojamos ir tai vienas 
iš parankiausiu rašamujų 
įrankiu. Todėl visi jas 
ir perka. Bet jei nori tu
rėti tą parankųjį dalyką, 
niekad nebandyk pirkinė
ti pigiu, kurios yra par
duodamos po 25c., 50c., 
$1.00 arba, kad ir $1.50, 
nes bus veltas pinigu iš
metimas ir tos plunksnos 
niekad gerai rašyti negal, 
nes jos padarytos tik dėl 
apgavystes. Ir todėl no
rėdamas turėti gerą plun- 
kną, nepirk pigesnes, kaip 
$2.00 ir tai tik šios kom
panijos, nes bėgyje 3 m. 
daugesome męs ju parda
vę ir visi mus viengenčiai 
kostumieriai yra paten
kinti ir užganėdinti.

DR. J. ZW1CK,
LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS.

Po $1.00: K. Gurklis, J. 
Vaivadienė, F. Baranaus
kas, A. Vyšniauskas, J. Bak 
šaitis, S. Žaliagiris, J. Simo-

Draugystes, kurios turi 
“Dirvą“ už Organą.

Aukos nukentėjusiems nuo 
karės, surinktos laike ap- 
vaikščiojimo Lietuvos Sūnų 
Dr-jos šv. Kazimiero ka

reivių Gvardijos, 3 d. 
Rugsėjo, 1916 m. Cle- 

velande, Ohio.
Aukautojų vardai: 
Aukavo po $5.00: A. B.

Bartoševičius, A. Kranaus-

čio Wilkes- Bariuose tarp; 
katalikų ir tautininkų vie-1 
nybei, ir tikėdamiesi, kad ■ 
ta vienybė ilgai patvers, 
męs Clevelando lietuvių bū
relis, apvaikščiodami Dr-jos 
Lietuvos Sūnų šv. Kazimie
ro Kareivių Gvardijos šven
tę, 3 d. Rugsėjo, surinktas 
aukas nukentėjusiems nuo 
karės, skiriame pusiau: 66, 
57 Lietuvos Gelbėjimo Fon- 
dan ir 66,57 Tautos Fon- 
dan.

Dr-jos L. S. Šv. K. K. G. 
Valdyba

J. Rakauskas, Kapitonas, 
J. šalčius, signalistas, 
Maksimavičius, pirm., 
J. Miškinis, iždininkas.

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

maistas iš žemės. Todėl tu
rime ir suprasti, kad tik 
hlorofilai palaiko augalų 
gyvybę ir jiems suteikia 
maistą.

Tikrasis būdas anų hloro- 
filų, kokiu ypatingumu jie 
iš žemės traukia tą maistų, 
augalams ir gyvūnams rei
kalingą, mums nėra žino
ma. Bet žinome, kad jie sa
vo darbą veikia tik šviesoje. 
Ir todėl reikia atmint, kaip 
jau anais sykiais minėjau, 
kad tas viskas yra veikiami 
po saulės įtekme.

Žmogus mano, kad daug 
ką atsiekia, jeigu sudaro, 
kad ir prasčiausią kombi
naciją, sudedant anglį, tle- 
ną ir azotą. Vienok negali 
jis sutverti nė mažiausio 
molakulo glicerinos, be me- 
degos, kokią suteikia auga
lai. Karštį^ stipriausios 
lempos reikalingas suvieny- 
jimui tleno su azotu nors ir 
prasčiausiu budu, kurį ga
mina salietra. Bet kuomet 
reikia sutverti molokulų,i 
susidedantį iš 1000—2000 
įvairių dalių, tad pasirodo, 
kad gale šiaip žmogaus kaip 
ir hemiko, yra teip tamsi, 
kaip murinas iš Afrikos ty
rų, kuriam butų paliepiama 
subudavoti kokią automa
tišką mašiną. Turint visa 
tai atmintyje, turime su 
įstabumu žiūrėti į menkiau
sią žolelę, į kiekvieną lape
lį, kurie gyvuoja tokioje 
galybėje, kuri yra užslėpta 
toli nuo žmogaus galės.

Siųsdami užsakymus adresuo
kite šitaip:

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

2271 St Clair Avė. N.E.

įėjus moterims į visuo
menišką ir ekonomišką ju
dėjimą, išnyks gal mąsty
mai, kad moterįs negali bū
ti lygios vyrams, kokia bus 
iš jų nauda, parodys ateitis.

Muštro praktikos atsibuna kiekvieno menesio 
trečiame U tarninke, nuo 7:30 vakare. Jai tęs Sve
tainėje. 6004 St. Clair Avenue N. E.

Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kas antrą 
utaminką kiekvieno mėnesio nuo 7:30 vakari ,ant 
Stockes svetainės. €«21 St. CIar Avė.____________

Ar galima išimti iš jūrių 
nuskandintus laivus? (

Ar-gi visi laivai, kurie 
yra nuskendę sykiu su vi
sais turtais ir brangenybė
mis, turi pasilikti amžinai 
ant jūrių dugno?

Yra žinoma, kad daugy
bė laivų, kurie patįs nus< 
kendo ar buvo nuskandinti, 
turi savyje - daug pinigų, 
daugybę aukso, sidabro ir 
kitokių brangenybių. Tie 
turtai, kurie šiądien rudy- 
ja ant dugno jūrių, laikui 
bėgant, galima bus kada 
nors išimti. Narai, kurie su 
tam tikromis prietaisomis 
leidžiasi į jūres, kas kart 
prieina prie geresnių rezul
tatų. Nardymo ekspertai, 
priklausanti Suv. Valst. lai
vynui, tvirtina, kad išėmi
mas nuskendusių laivų nė
ra sunkus ir, kad iškėlimas 
jų į paviršių yra galimas.

Pastaruoju laiku, viena 
amerikoniška unija agituo
ja, kad sutvertų kompaniją 
kėlimui laivų į paviršių nuo 
jūrių dugno. Prieš penkis 
ar šešis metus buvo many
ta, kad išėmimas nuskendu
sių laivų nėra galimas, bet 
šiądien ir sulyg šių dienų 
prietaisų, pasirodo, kad len
gvai galima laivus išimti.

Yra žinoma, kad vanduo 
llabai spaudžia. Pasinėrus 
tžmogui į vandenį ęlešimts 

Opėdų gilumo nuo vandens 
Ipaviršiaus, kiekvienas kva- 
Ipratinis colis spaudžia 4,33 
isvarus. Pasinėrus į 300 pe
lnų gilumo, kiekvienas kvad
ratinis vandens colis spau- ' 
Bįdžia 129,9 svarus. Iš tokio 
^didelio vandens spaudimo, 
r vienok, narai Suv. Valst.

gali panerti į vandenį gilu
mo 305 pėdas. Vandenyje 

l negalima dauginus išbūti 
| kaip nuo 5—20 minutų. Per.

tą laiką lengvai galima iše
gzaminuoti laivas, kaip jis 
guli jūrių dugne, kaip ge
riausiai butų kelti ir tt. 
Kuomet Amerikos submari- 
nas “F—4” nuskendo, kur 
buvo 300 pėdų gilumo, tuo- 
jaus buvo iškeltas ant pa
viršiaus. Imant šį faktą ir 

į bandymus, galima tikėtis,

Užsiprenumerūokit Dabar 
‘‘Dirvą” kol prenmerata yra 
tik $1.80, nes bepaliovos kį- ' 
lant popieros kainai, busime 
priversti pabrangintie pre
numeratą ir męs, kaip kad 
nekurie laikraščiai jau dabar; 
pabrangino. Juk prenumera
tos laikas skaitosi ne nuo 
Naujų Metų, bet nuo dienos 
užsisakimo. Užsisakydami' 
adresuokite šiteip.

“DIRVA”
2004 U.UairAn, ClentaU, OM

Karės įtekmė ant mote
riškų drabužių.

Dabartinė Europos karė 
padarė daug visokių per
mainų kariaujančiose šaly
se. Tarpe kitko, reikia pa
minėti karės įtekmę ant 
moteriškų aprėdalų. Skai
tytojai gal pamena, kaip ke 
liatas metų atgal, buvo pra
dėjus eiti mada, kad mote
rįs vietoje sijonų pradėjo 
nešioti pantalonus (kelnes). 
Kiek tai buvo užsigavimų! 
Buvo net ir tokių atsitiki- i 
mų, kad moterįs vaikyda
mi os madas ir nepaisydamos, 
ant visų protestų prieš pana 
sius aprėdalus, buvo areš
tuotos, dėlto, kad pašiepia; 
vyrus, vaikščiodamos su kel 
nemis gatvėse.

Šiądien permaina mote
riškų aprėdalų Europoje 
jau įėjo madon, ne iš prie
žasties vaikymosi madų, bet 
dėl gerumo ir parankumo. 
Ant kiek prieš karę buvo, 
protestų prieš moteris, už 
nešiojimą kelnių, vietoje si
jonų, ant tiek karei ištikus, 
rasta naudingiau ir paran
kiau moterims nešioti kel
nes, vietoje sijonų. Moteris 
šiądien vyriškuose aprėda- 
luose, Europoje, ne naujie
na. Permaina drabužių pe
rėjo be jokios kritikos, nes 
karė tą privertė padaryti, 
kadangi vyriški aprėdalai 
daug parankiau, negu mote
riški.

Panašių permainų gana 
daug matosi šiądien Euro
poje. Du metai atgal, dide
lis butų buvęs nusistebėji
mas, jeigu tekę butų matyti 
moteris karuose už motor- 
maną arba kunduktorių, 
arba gaisrininke. Šiądien 
tas yra paprasta. Londone ir 
kituose Anglijos miestuose 
moterįs yra laiškanešiais ir 
gatvinių lempų uždegėjo- 
mis. Francuzijoj moterįs 
tarnauja ant geležinkelių 
už kunduktorius, mašinis
tus ir tt. Didelis skaičius 
teipgi dirba amunicijos fab 
rikuose ir kasyklose, 
pats yra ir Berlyne.

Šiądien moteris Europoje 
dirba tokius darbus, kokius 
prieš du metu galėjo dirbti 
vien tik .vyrai. Dėlto-gi per
sitikrino, kad kelnės yra 
daug parankiau nešioti ne
gu sijonai, o ypatingai prie 
tokių darbų, kaip prie įvai
rių mašinų, kur sijoną gali 
diržas ar šekštarnė grei
čiau pagauti negu kelnes.

Ta moterių mada, žinoma, 
nebus amžina. Ji gyvuos tik 
iki tol, kol karės siaus ir 
kol bus reikalinga. Kitos 
permainos užsiliks ilgainiui, 
būtent laukų apdirbimas, 
prekybos vedimas ir tt., nes 

' milijonai vyrų, kurie ikišiol 
’ apdirbinėjo, ilsės karės lau-

1935 St. Clair Avė. N.E. 
(Ant kampo St. Clair Ir Ea.«t 20 gatvės) 

Ant Pakilčio Aptiekos.
OFISO VALANDOS: 

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

TELEFONAI:
ClJ. Cttfr. 4236, Bali Frasp. 979.

Gyvenimo Telefonas:
hUt 1658-R

MUSŲ SPAUSTUVE SPAUSDINA 
knygas, konstitucijas, plakatus, cirku- 
liorius, visokias kvitas, laiškams ant- 
galvius, kopertus, tikietus, vizitines 
korteles, ir Lt Kadangi musų spaustu
vė įrengta sulig naujausios mados ma
šinomis ir raidėmis, todėl ir spaudos 
darbus atliekame dailiai,greitaiir pigiai

Pas kuriuos galima visados užsiskyti 
'DIRVĄ” irušsimokėti prenumeratą. 

BENTLEYVILLE. PA.
B. A. Matukonis, P. O. Box 268.

HOMESTEAD, PA.
M. Vaikšnoras, 411 Ann St..

SHĖNANDOAH. PA.
T. P. Križanauskas & Co. 102
Centre st.,

Iždin. JUOZAS AKUNEVIČIA, 
23 Dean Str.

Maršalka JONAS VILKIŠIS, 
1162 WaehintrtonStr.

Reikalingas Zeceris, ku
ris, yra gerai apsipažinęs 
su zeceryste ir kitais spau
stuvės darbais.
.. Atsišaukite į “Dirvos” ad 
ministraciją.

2004 St. Clair Avė.
CLEVELAND, OHIO.

Valdyba Lietuvos Suniį Kareivių šv. Kazimiero 
Gvardijos Cleveland, Ohio.

Pirmin. J. MAKSIMAVYČIUS,
1 1542 E. 36th Str. •

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

Nutar. rašt. J. POVILONIS, 
5915 Dibble Avė. N.E.

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

Iždin. J., MIŠKINIS,
1532 E. 33th Str.

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

Oficieriai:
P. ŠARKAUSKAS, 1301 E. 55th Str.
J. MAKSIMAVYČIUS. 1542 E. 36th Str.
J. ŠUTRIS. 1088 E. 79th Str.
J. URBŠA1TIS. 1448 E. 33rdStr.
J. GAIDELIS. 1402 Oregon Avė.

Signalistas.
J. ŠALČIUS. 1399 E. 41»tStr.

Valdyba Dr. D.L.K. Vytauto Gvardijos, po prie-! 
globa šv. Petro. Cleveland, Ohio.
Pir. J. VERSIACKAS, 

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

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

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

8024 Sovinski Avė.
Iždin. M. SAUKEVIČIUS, 

3815 Kelly Avė.
Vadas ir Komandierius

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

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

Oficierius J.MAČIULAITIS, 2003 Hamilton av.
Oficierius J. T. NEURA. 2202 Hamilton av.
Feltfeb. M.ABUKAUSKAS. 2052 Hamilton av.

Signalistas
M. GRUODIS. 2011 Hamilton Avė.

Mėnesiniai susirinkimai atsibuna kiekvieną 
mėnesi, ketvirtą nedėldienį, 2 vai. po pietų Knaus 
sveaitnėje, 6131 St. Clair avė.

Kiekvieną mėnesi atsibuna 2 sykiu praktiki. 
Pirmą Utarninką ant Jaires Hales, 6004 St. Clair 
avė. ir kiekvieną pirmą Ketvergą ant Knaus Ha- 
e®. 6131 St. Clair ir 62 gatvės.

PREKE 
Nuo $1 iki $10.oo

navičia, A. Montvyla, M. < 
Lukevičia, A. Židonis, J. ] 
Imtukas, J. Montvyla, J. ] 
Butkevičius, J. Dabkunas,
J. Antanaitis, V. K. Jurgi- : 
ląs, K. Jankevičius, J. Vai- : 
žmužis, J.* Klimavičius, A 
Zdanavičius, J. Žilionis, A. 
Mulolis, S. Ambrazevičiutė, Į
K. Aksomaitis, J. Vedric-j 
kaitė, S. Dubickas, F. Moc- 
kaitis, P. Kareckas, A. Lau
čys, A. Mockaitis, P. Drau
gelis, M. Čigis, J. Maksima- 
vičia, V. S. Jokubynas, O. 
Krisiuniutė, V. Bukauckas,

, F. Ambraziuniutė, V. Karu- 
žis, K. Grybauskas, J. Šim
kus, S. Zaborskis, A. Melio- 
nis, A. Vaičiūnas, J. Mazi- 
lunskas, K. Misevičius, J. Į 
Plerpa, J. Stankevičius, O. 
Mališauskienė, Deraitis,
J. Zdanavičia, J. Trečiokas,
K. Palionis, A. Grigalius, i 
K. Zvegnis, S. Juškevičia, J. j 
Stundžius, J. Žitkevičia, J. I 
Kilikauskas, A. Mikelionis, 
P. Naikševičia, J. Rucevičia, 
A. Zuikevičia, J. Raila, L. 
Skarpušis, J. Petukauskas, ■ 
T. Skieris, J. Kupraitis, M. 
Šums, J. Gūdis, J. Liškaus- 
kas, M. Šimonis, A. Ribins- 
kas, J. Židonis, J. Versec
kas, J. Bukis, P. Katauskas,

Po 50c: S. Gudonis, J. 
Sadauskas, F. Lidie, J. Zda
navičia, O. Bakinaitė, K. 
Žilinskienė, T. Bakinaitė, 
V. Ludvenas, K. Bagdonas, 
T. Advertis, J. Bazilaus- 
kas, P. Zuikevičia, J. Čer
kesas, J. Povilonis, J. Gū
dis, M. Vaizbunienė, A. Bal
takis, J. Baltakis, J. Lietu- 
vys, K. Pranckienė, F. Sau-

, kevičia, O. Vaivadžiutė, M. 
Lapkais, A. Banduk, V. Ra-

• gažius, A. Grigaitis, A. Ku- 
nigiškis, A. Žitkevičiūtė, P.

. Šūkis, J. Juraitis, A. švei-
■ daitis, P. Zentis, P. Sadu- 
, nis, J. Alzauskas, K. Žilin- 
i skas, J. Rutkauskas, J. Šar-
• kus, A. Salickas, F. Jablon- 
! skis, K. Liutkevičius, C. Del

tuviutė, M. Apanaitis, A. 
Rimeika, P. Bubnis, J. Bra
zauskas, D. Mičiulis, (55), 
J. Šaltis, A. Grybauskas, J. 
M. Kazlauskas, J. Stošku- 
nas, V. Kareckiutė, G. Ser- 
niutė, A. Aviečiutė, V. Jan
kauskas, V. Kvederavičius, 
V. Baltrušaitis, J. Stasiulio
nis, P. Marčiulaitis, M. Mak 
simavičienė.

Po 25c.: A. Leverta, J. 
Micuta, J. Atmonas, P. Pa
inokas, J. Mirčinkus, M. Pa
vilionis , J. Urbšaįtis, M. 
Saukevičienė, P. Tučis, M. 
Skudas. J. Lipskis, V. S. 
Jokubynas, P. Stepulionis,
J. Šūkis, J. Novarckas, K. 
Bucis, J. Luobikis, A. Ma
kauskas, A. Nevidomskis,
K. Žilaitis, M. Mockevičia.

Viso $131,25. Smulkių au
kų $1,89. J. J. Žilinskas 
Auton. Fondan $1.00.

Viso $134,14.
Džiaugsmingai pritarda

mi įvykusiai 17 d. Rugpju-

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 

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

batomis.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau

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

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

visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

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

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

“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pi g u m u 
šija visas išleistuves.

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

$3.00; pusmečiui $lXu;' vieną kartą'savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi, numerius, metams $1,50, pusmečiui 
75e.

Adresas:

Valdyba Draugystės šv. Kazimiero Karalaičio 
Horvood. Mass.

Pirmin. JURGIS VERSIACKAS, 
1184 Wa«h Str.

Vice-pirm. KLEM. SPIRIDAVIČIUS
1025 Wai»hington Str.

Prot. sekr. ADOL. KAVOLĮAUSKĄS,
1167 Wa»hington Str.

Fin. sekr. JON KAVOLIAUSKAS,

Atsidaris 13 d. Sept., 1916 metų 
Po No. 6712 Superior avė N. E. 

visiems žinomų lietuvių

J. Aleknos ir V. Bukausko
Laikysim geriausios šviežios ir rūkytos mėsos 

ir dešrų, taipgi groserio.
Taigi meldžiame visus lietuvius atsilankyti pas 

' mus, o busite užganėdinti.
Duosime žalias ir raudonis Štampas.

J. ALEKNA IR V. BUKAUSKAS,

Superior-East 68 Str. Market

“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karės lauko, pa
sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj, 
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios 
paduodamos kuogreičiausiai.

“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių katalikų 
draugijas, rūpinasi ją reikalais.

“DRAUGAS” kelia tautišką susipratimą, platina 
katalikiškai lietuvišką kultūrą.

“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba.

“DRAUGAS” metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei 
metų $1.75. Čikagoje, siunčiant pačta, metams $4.50. 
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant atskirais nume
riais po 1c.

Užrubežyje “Draugas” dienraštis metams $6. 
“SAVAITINIS DRAUGAS”, Metams kaštuoja tik $1.50.

Atskiras numeris po 3c.

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

© GAUNAMOS

g “DIRVOS“ |
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D I R V A

į VIETINĖS ŽINIOS )
Savaitinis Kalendorius 

Rugsė j is
16 S. — Eufemijos
17 N. — 14 Ned. po Sckm.
18 P. — Irenos
19 U. — Januariaus
20 S. — Eustakijaus
21 K. — Mateušo
22 P. — Tamošiaus

Svečiai. Pereitame pane- 
dėlyje “Dirvos” redakciją 
atlankė svečiai, p. K. G. 
Šliupas, mokintojas iš Wis- 
consino universiteto, Madi- 
son, Wis. Yra tai simpatiš
kas vyras, tikras lietuvys, 
nors čia gimęs ir augęs, bet 
dvasioj ir kalboj jį niekas 
ne atskirs nuo Lietuvoj gi-Į 
mūšio ir augusio inteligen
to. Jeigu męs nors pusę tu
rėtume tokių lietuvių, čia 
gimusių ir augusių, kaip į 
p. Šliupas, drąsiai galėtu
me sakyti, kad lietuvystė 
Amerikoj nežus. Antras, 
svečias buvo p. A. Strikulis, 
medečinos studentas iš Pe- 
nnsylvanijos universiteto. 
Yra tai jaunas, bet gabus 
vaikinukas. Jis su p. Šliupu 
turėjo prakalbas, pereitame 
nedėldienyje, SLA. 14 kp. 
vakare. Balsą- Turi tvirtą, 
judėjimus gerus ir gerą mi
ntį, tik kalbą vartoja ne 
gryniausią. Vienok, kaipo 
jaunam mokiniui, męs pri
pažįstame talentą, tinkantį 
žmogui imančiam vietą ant 
estrados.

EXTRA!
Parsiduoda Apynaujis Namas 

dailus ant dviejų gyvenymų. Apačioje yra 5 ruimai, 
: l maudyne ir išėjimui vieta (closed) vidui. Teip-gi 

gera šėpa indų sudėjimui.
Ant antrų lubų yra 3 ruimai, išėjimui vieta 

ir du mažesni kambarėliai. Namas yra tvirtas, skle- 
; pas didelis ir parankus, grindis cymento. Aplinkui 
: namą auga daug medelių.

Teip-gi parsiduoda ir fornišiai. Kas nori pirkti 
gali sykiu su namu ir fornišius nuoirkti. Forničiai 
gražus, priežastis pardavimo — išvažiuoju į kitą 
miestą.

THE ST. CLAIR AVĖ.
SAVINGS & LOAN C0.

įKORPORUOTA PER OHIO VALSTIJOS VALDŽIĄ.

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

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

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

išlygų.

BUČERNE IR GROSERNE
Daugumas musų lietuvių ikišioliai negalėjo pas mus atsilankyti dėl 

toHmo atėjimo. Bet dabar męs, norėdami kuogeriausiai patarnauti, pra
dėjom visokius orderius pristatyti į namus. Galite įduoti orderius per 
musų važiuotoją arba atsilankę į musų krautuvę. Męs visados stengsi
mės sanžiningai patarnauti muų kostomerius. Prekes darysime kuože- 
miausias, tavorą duosim kuogeriausį. Brangus broliai ir seseris nepa
mirškite musų krautuvės. Ateikite ir pabandykite, o tąsyk persitikrin
site, jog ką šneku yra gyva tiesa.
2202 HAMILTON AVĖ. Cny. Central 1781-L

Gerieusios Gyduolė«v\\

Atsišaukite šiuo adresu:
1095 EAST 76th STREET.

Atsidarė mokyklos, Perei 
;tą panedėlį atsidarė moky
klos. Šimtai ir tūkstančiai 
vaikučių, kurie suvirs 3 mė-

Draugijų Reikalą
Draugystė šv. Jurgio per- j 

j maino savo susirinkimų vie- Į 
nesiūs gyveno didžiausioj Todėl šiuomi pranešama: 

j laisvėje ir jų dauguma ne vįsįems nariams, šv. Jurgio 
| vienam įkirėjo, sugrįžo mo- Draugystės, kad sekantis \ 
kintojų valdžion. šalitakiai, susirinkimas bus laikomas 
ir ne apgyventos vietos ap- nė povilausko svetainėje,! 

Į tuštėjo, bent dienos metu bet Flvms & Froe]k Co., 
ir todėl kur-nekur galima svetainėje po No. 5309-13 
pamatyti kokį “pabėgėlį”, guperior avė.

Jurg. Brazaitis, Prez.kurs tėvams jį išleidus mo
kyklon, slapstosi ir mokyklą 
lankyti bijo.

BANKOS VALANDOS:
Nuo 8:00 ryte iki 9:00 vakare.

THE ST. CLAIR AVĖ. SAVINOS & LOAN CO.
2006 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio.

Prospect 953 Central 6488

DEW0YN0’S
APTIEKOSE
1653 St.ClairAv. PricE 17 g.

:OnO:

V. DEBESIS
Taiso Namus irPopieruoja Kambarius

Teip-gi užlaiko ant pardavimo 
kambarių popieravimui popierų, 
maliavos, aliejaus, šepetų ir 1.1, 
lodraudžia nuo Ugnės namus ir rakandus

Prieš pačias Kalėdas atidarysiu 
krautuvę, knygų, rašomų dalykų, 
aiskrimo ir saldumynų.

1396 E. 33 Str. ir Sonora Avė.
Cuy. Central 6201-K 

—m—■ —innnr1' ir-

; Irajava Pirtis
: Jeigu nori taip, kaip Lietuvoje 
i puikiai išsivanoti karštame gare 
■ su vanta, tai atsilankyk į musu

........ PIRTĮ ■■ ■ —~ '___ _ —
.. Atdara kožną dieną nuo 12:00 dienos iki
’-i 12:00 nakties, Subatoms per ištisą naktį.

Seredos dėl moterų.
Galima susikalbėti lietuviškai, lenkiškai ir 

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

• 2S47 E. 38 GATVE. Arti VVoodland.
L Central 2595-W

F. DECKER
Gelažies Krautuvė,
H ARDVVARE

REIKALAVIMAI \ 
į Reikalinga mergina, lie
tuvaitė Stenografistė, kuri 

į yra gerai apsipažinusi ir su■ L. 
lietuviška kalba. gp

Geros sąlygos. Atsišau- M 
i kitę.

Rengiasi prie “Lietuvių 
Dienos”. Teko girdėti, kad 
vietinių draugysčių sąry
šis rengiasi prie “Lietuvių 
Dienos”. Tikimasi išgirsti 
kas yra iki šiol nuveikta, 
po ateinančiam susirinki
mui. Iki šiol buvo priimami 
liuosnoriai, aukų rinkėjai, 
kurie patįs užsiregistravo 
Komiteto knygose, parapi
jinėj salėje, “Dirvos” kny- 

- t po- kambarių, namas aei vienos seimy- gyne ir Loan & Savings(nos Parsiduoda ant išmokėjimo, arba 
bankoje. Iki šiol užsiregist- išmainoma ant kitokios savasties, 

ravusių^ yra 200 suviršum. 
Toli gražu, šito skaitliaus 
ne užtenka. Tam tikras ko
mitetas eis per namus rin-į 
kti daugiau tokių darbinin
kų.

Prie šito darbo, patartinu 
butų, kad komitetas primin
tų sau p. Šliupo patarimus, 
kad aukų rinkėjų jieškotų 
ir tarpe svetimtaučių, teip- 
gi, kad kreiptųsi prie klebo
no Halaburdos ir paprašy
tų jį, kad jis kreiptųsi pas tydami jį pasirodant, aprei- 
svetimtaučių katalikų ku- škė policijai, kuri išlaužė 
nigus ir paprašytų, kad jie i duris ir rado jį negyvą. Jo 
savo parapijose surengtų gyvenime, kurs susidėjo iš 
būrelius tokių rinkėjų. A-i poros prastų kambarių ir 
part to, reikia kreiptis ir apsilupusių baldų, ant sta- 
prie svetimtikių. Jie noriai; l0 rasta nuo čeverykų skry- 
ateis į pagelbą. Įnelė, pripildyta senų laiškų

-------------- kopertais, kuriuose sudėta
Tragedija ant trūkio. La- 113,000 dolerių gyvais pini- 

bor day dienoje, ant “New gaiš. Apart to, atrasta bon- 
York Central” trūkio, at- dsų popieros, kurios parodo 
bėgančio iš Chicagos, ištiko Šerus Erie geležinkelio kom; 

Žada steigti vakarinę mo- muštynės tarp pasažierų, i panijoj, American Mining 
ir Standard Oil Co. kompa- 
nijose.

Kaimynai pasakoja, kad 
Havens gyveno kaipo did-i 
žiausis šykštuolis. Pats tai-

Jonai, kur-gi tu taip skubiai begi?
Nagi pos"r. vviszni kvvkk i

1024 KENILWORTH AVĖ. S. W.
Na tai ką gi ten veiksi. “Na, ar-gi tu Juozai dar nežinai, 

kad mano rytoj vestuve, tai begu nusipirkt GERŲ CIGARŲ.“ O-o-o taip, 
ta ir aš kitokiu ne nerūkau. Tai labai geri cigarai.

“DIRVA”
2004 St. Clair Avė. 

Cleveland, Ohio.

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

rius— A. ŽAOAKAS.

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

rius— J. Smailis.

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

Lietuviams pas lietuvius aptiekorius ga- 
Jima gaut teisingus patarimus.

Rioberinės ir smalinė stogŲ 
dengymui popieros. Įvairiau
siu ryšių maliavos, aliejaus, 
tarpe tino, maliavoj imui šepe
ty ir t. t. ir 1.1.
Didelis rinkinis Pečių, visokių «udy- 
nu, plačiausia rinkinis įvairių-įvai- 
riausių dailydems įrankių ir 1.1, ir 1.1.

2155 St. Clair Avė.
Central J785-W

3EHIEK

Si I ms

.Ar Nori Pirkt į į

Didžiausias Žmogaus Turtas.
Aš per 6 mėnesius sirgau ir man jokie daktarai nieko 

negalėjo pagelbėti. Viena ranka mano buvo pritraukta 
ir ant kojy visai negalėjau atsistoti.

Tad mano draugas parnešė vaistp iš

APTIEKOS USEVIČIAUS
1172 E. 79th STREET.

Ir tuoj man atleido ranką ir per 6 sanvaites pasilikau 
aš visai sveikas. Todėl šiuomi išreiškiu p. Usevičiui vie
šai širdingą padėką ir patariu kožnam, kuriuos ameriko
niški daktarai nepagydo, jis jus atitaisys.

I. Pogvizda, 14918 Sylvia avė. Cleveland, Ohio.

][ 3E1EM

Giria clevelandiečius. Lan
kęsis čia p. K. G. Šliupas, 
pasakojo, kad mokytojas 
M. Šalčius, kurs čia lankė
si sd prakalbomis pirmose 
Rugsėjo dienose, sugrįžęs 
namo, labai giria clevelan
diečius, kurie savo darbštu
mu ir mandagumu pralen
kia kitas, kad ir seniausias 
lietuvių kolionijas. Labiau
siai, sako, p. Šalčius gėrisi 
lietuvių chorais, Teatrališ
kuoju choru ir L .Vyčių 25 
kp., choru, kuriuos p. Šal
čiui teko matyti ir girdėti 
jų dainas. P. Šliupas išsirei
škė, jog apgailauja, kad ne
gali matyti tuos chorus ir 
girdėti jų dainas.

Tai yra garbė clevelan- 
diečiams, nuo kurių svečiai 
tokius įspūdžius išsiveža. 
Kaslink minimųjų chorų, 
teisybę pasakius, jie yra 
neapvertinamu darželiu lie
tuvių dailos, prieš kuriuos 
verta visados nusiimt kepu
rę-

PARDAVIMUI
Pardavimui namas, labai puikus 8 , 

kambarių, namas dėl vienos šeimy-

Ant Eatna Rd ir Broadway,
L. Bednarski, 

2110 Prospect Avė.

mieji sekė ir jieškojo pro
gos jiems atkeršyti.

šykštuolio mirtis ir tur
tas. James Havens, kurs gy 
veno prie Ontario gatvės, 
po No. 2390, atrastas negy
vas, kedėje, pereitos nedė
lios rytą. Kaimynai, nema-

K ŠTAI KUR GERA PROGA PIR- | n 

į KTI GERI NAMAI g U

2 šeimynom namas po 8 kam- š 
j barius maudyklės, šviesos ir visi Į j

L. Bednarski
_ ^3 parduoda

Namus ir Farmas
Išmaino visokias nejudinamas 
savastis. Kreipkitės laišku ar

ba ypatiškai.
L. BEDNARSKI,

2110 Prospect Avenue.

ar===ist^s[=
ai IBI ISE "lt^ 
Jei Trokšti Apšvietos 
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk 
dvisavaitinį eliustruotą jaunimo laikraštį

DR. I.E. JASINSKI
607 ROSE BLDG. 

valandos:
Nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio, ir nuo 2 iki 3 
vaL po pietų. Nedaliomis ant pareikalavimų.

Antras Ofisas, 1374 E. 25-tos Gafres.
valandos:

Nuo 8:00 iki 9:30 vai. ryto, nuo 12 iki 1:30 po 
pietų ir nuo 5 iki 7 vai. vakaro.
Nedėiiomis: nuo 8 iki 9 ryto ir nuo 6 iki 7 vak

■lis 351S-J Cutr. 764S-K

j J. ZAUNES

kyklą. Mums teko girdėti, kur naudota revolveriai, 
kad tarpe energiškesnių Cle peiliai ir kitokį įrankiai, 
velando lietuvių eina pro- Prie E. 79 gatvės, kunduk- 
poganda, kad atidaryti va- torius E. W. Stewart, su
karinę mokyklą. Mokyto- laikė trūkį ir pašaukė poli- 
jum žadama pakviesti p. M., cijos pagelbą. Pilni vežimai sė sau valgį, pats skalbė 
Šalčių. Vienok, iki kol kas, ir gatvekariai, policistų ir skalbinius ir nieką nepriė- 
dar nieko tikro nėra. Męs detektivų leidosi į tragedi- mė į savo namus.
tik nuo savęs pasakytume, jos vietą, kur atrado 2 la-| 
kad teip mananti, sveikai vonus gulinčius ant geležin-:
protauja ir, jeigu jie atida- kelio, nušautų žmonių ir Ra(io du lavonus. Griau- 
rytų mokyklą ir mokytojum daugybę kruvinų, įvairiais jant murus senojo viešbu- 
gautų p. Šalčių, tai netik, budais sužeistų. Daug pa- čio Forest City Hotel, prie 
kad nepadarytų klaidą, bet sažierų buvo sulipusių ant public Sąuare, sienų tarpe 
turėtų didelį pelną iš mora- vagonų stogų, o kiti buvoatrasta du vyriškių, jau api 
liškosios pusės, nes viena, užsirakinę klozetuose, kiti puVę lavonai. Ikišiol nesu- 

x i rasta jokių ženklų, kas pa
rodytų, priežastis, dėl ku
rių čia jie radosi.

g kiti parankumai. Lotas 44X154.
1 Arti Superior ir E. 70 gatvės.
8 8 kambarių namas, maudyk-
jb lės, šviesos irt. t. Ant Ėst 65-tos 
1 gatvės. Parduosime us mažu įmo- 
B kėjimu, o likusious ant lengvų iš- 

mokėjimų,

® Taipgi męs turime du namu 
8 pardavimui su mažais įmokėji- 
1 mais, ant E. 27-tos gatvės. Lotai 
i 45X132 pėdas.

P THE ST. CLAIR AVĖ

S Savings & Loan Co
ii 2006 ST.CLAIR AVĖ.
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“VYTIS” yra vienaitinis ir pitmutinis jau
nimo laikraštis Amerikoje.

“VYTYJE” telpa geriausi raštai musų jau
nų rašytojų, literatų ir studentų.

“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei 
Lietuvos jaunuomenės gyvenimo.

“VYTIS" leidžiamas tautiškcje-kataiikiš- 
koje dvasioje.

“VYTI*'leidžia Lietuvos Vyčių organizacija. 
Metams “Vytis” kainuoja $1.50. pus
mečiui 75c. L. Vyčių organizacijos na
riams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.
Prisiunsk savo antrašą ir už 2c. kra
tos Ženklelį, o vieną numeri pažiūrė
jimui prisiunsime veltui. Visais rei
kalais kreipkitės šiuo antrašu:

“VYTIS”
731 W. 18th Str. Chicago, II).
=11 ------- -IKI------ —IRI*———11=

1SIG-N
L1ETUVYS

f Iškabų==Šildų

STIKLO, ELEKTROS IR 
MEDŽIO.

1329 ST. CLAIR AV.
Rootn 16.

Šeimyniški vaistai, kuriuos kiekvienas 

privalo turėti savo namuose.
Pakelčio Kraujo Valytojas. (Blood Purifier) Geras vaistas kraujo 

valymui, nuo reumatizmo ir kitokių užsisenėjusių ligų Preke $l.oo.

Pakelčio Plaučių Balsamas. Geras vaistas nuo kasulio, šalčio, bran- 
kytios ir visų gerkles ir plaučių ligų. Preke 25.

Pakelčio Vaistas nuo Nuospaudų (Com Cure) Greitai nugydo ko
jų nuospaudas Preke 25c.

GAUNAMOS LIETUVIŠKOJ APTIEKOJ PAS:

C. PAKELTIS,
1937 St. Clair Avė. - Cleveland, Ohio

jaunimas, kurio čia dailus išmušę langus ir iš trūkio 
yra būrys, už jokius pinigus pabėgę. Areštuota apie 30 
neatiduotinas, daug ko pra- ypatų, nuo kurių atimta 28 
silavintų, iš ko butų nauda revolveriai, kelios dešimtys 
jiems patiems ir senesniems peilių ir kitokių įrankių, 
o antra, clevelandiečiai tu- Carol Boyd iš Lawrance, 
retų vadovą ir patarėjąĮ Mass. ir Edwad Breuman 
daugelyje reikalų, kurio jie St. Louis, III. apkalti kai- 
pasigenda. Iš savo pusės P° žmogžudžiai, nušovusie 
męs šitam sumanymui pri- į ar tris pasazierus.
tariame ir sumanytojams Buvo tai muštynės tarpe

. . * . . geležinkelių streikuojančiųpatariame pasistengti, kad ^rbininkę ir jų priešų, 
jų žodis stotųsi kimu. streiklaužių, kuriuos pir-

Pabrango kiaušiniai. Valgo 
mierhs daiktams prekėje ki
limui nesimato galo. Kiauši
niai, rudeniop, vieton atpi
gti, dar labaiu pabrango. 
Pastarose dienose prekė pa
kilo iki 50c. už tuziną. 01- 
sėliuose parduodama tuzi- 
has pa 33c.

vienatine
GleielandoLietuiiškaNa^^
Įkorponrota per valdžią valstijos Ohio Vasario 2 d. 1909 metą. 

PAMATINIS KAPITALAS (STOCK) SSSO.OOO.oe.
Parduodame sheras kaina 1100.oo ant lengvų išmokėjimų, po 25c. kas sa
vaite kur atneša ne mažiaus kaipo nuošimti. Taip-gi priimame pinigus 
taupinimui (deposita). Už padėtus pinigus mokame 5 nuošimtį. Skolname 
pinigus dėl pirkimo namų ir lietų ant lengviausiu išlygų, skoliname dau- 
giaus negu svetimtaučių bankoa dvi trečdali sumos. Gerbiamieji vien- 
Cnčiai! Kreipkitės įiią prakilnia įstaigą, nusipirkite bent vieną shėrą. ar- 

dėkie pinigus taupinimui.o užtikriname, jog lengviausiai suččdvsi pini
gu. ir greičiausi Upsi savininku nejudinamos savasties, ir tuorni pastū
mėsi savo tautą keliu progreso. Clmiute LMarą Tuttitet tostas UMMtfUChM.

NUOŠIMČIO?
Prospect 953

KAS REIKALAUJA

| Ta ypata pirmutinė reikalau-
| ja nuošimčio, kuri sunkiai dirbo 

ir taupė savo pinigus.
i Dabar jis leidžia savo pinigus
X dirbti, o jis ilsisi.
? Tamista ir gali padaryti teip.
t Męs mokame 5 nuošimčius

už sutaupytus pinigus.
| THE ST. CLAIR AVĖ.

h Savings&LoanCo.
•: 2006 St. Clair Avė. Cleveland, 0


